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 جُ  یخػًغ امالک تملک در ػبدالوٍ جبزان بریمؼ یياکبي

 6؛ديل  تًسط یػمًم استفبدٌ

 قغنواو مقاو

 قغنواو ماوی

 یو چک

 از یکػی ةػ٥ ٠ؼةػ٨ط ٣ػغا ١٣ػ٨دق آف جؼز١ػ٥ ٠تػادرت ةػ٥ گاف٣رار٣ػغ ک٥ ٠ح٤ی

 ج٨ؿػي ظن٨مػی ا٠ػ ؾ ٠اٝکیػث ؿٞب ةا ارجتاط در آ٠ؼیکا ٦امدادگاق ٚىایی آراء
 ج١ٞػک ز٠ی٥٤ در آراء جؼی٧٠٢ٟ زؽء، 1979 ؿاؿ در مادرق رأم ای٢. ةاقغ ٠ی دكٝث
 ٚػا٨٣ف پ٤سٟ ام صی٥ ٨٠اد از ةؼگؼٗح٥ ٠ؽة٨ر، رأم در اؿح٤ادم ٠ٌاٝب. اؿث ٠٨١ّی
 رأم در ٠ـػح٤غ ٠ٌاٝب ازز٥ٞ١. ةاقغ٠ی ّادال٥٣ زتؼاف ٝؽكـ ة٥رازِ آ٠ؼیکا اؿاؿی
 ا٠ػػ ؾ از ٠اٝکیػث ؿػٞب ٨٠وػػ٨ع در ٨٠زػ٨د صٛػ٨ٚی امػػٌ صات ةْىػی ٠ؽةػ٨ر،

 ة٧ػام ّادال٥٣، زتؼاف ١٦ه٨ف ٠٘ا٦ی١ی درظن٨ص ک٥ اؿث دكٝث ج٨ؿي ظن٨می
 ةػ٥ ةػا ج٨زػ٥. اؿث قغق ةضخ ٠٨١ّی ٤٠اِٗ ك زایرؽی٢ جأؿیـات ة٧ام ةازار، ّاد٥ٝ
 ٠حػؼزٟ، ایػؼاف، صٛػ٨ٚی ٣ُاـ در آف ة٨دف ة٠٥تحٞی ك ٠اٝکیث ؿٞب ٨٠و٨ع ا١٦یث
 .اؿث دادق ٚؼار ٦غؼ را ١٠ک٢ جؼی٢ قکٜدٚیٙ ة٥ ص٨ٛٚی امٌ صات جؼز٥١

 :ها هلیولدص 

 زایرؽی٢. جأؿیـات ة٧ام ةازار، ّاد٥ٝ ة٧ام ّادال٥٣، زتؼاف ٠اٝکیث، ؿٞب

  

                                                           
 . جؼز٥١ رأم مادرق از دی٨اف ّاٝی ایاالت ٠حضغق آ٠ؼیکا 1
ادارم ٚاوی دی٨اف ّغاٝث ،دکحؼم ص٨ٛؽ ٠٨١ّی دا٣كراق ق٧یغ ة٧كحی   o_hasanvand@sbu.ac.ir 

 دا٣كس٨م کارق٤اؿی ارقغ ص٨ٛؽ ٠٨١ّی 
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 متزخم گفتار پیؼ

اؿػث  ٧٣ػادم ةكػؼ، ة٤یادی٢ ص٨ٛؽ ٠نادیٙ از یکی ٨٤ّافة٥ 1«٠اٝکیث صٙ»

 ر٣ر دؿػػث ٧٣ػػاد، ایػػ٢. قػػ٧ؼك٣غاف ا٣ـػػا٣ی قعنػػیث از ص٘اَػػث ك ص١ایػػث ةػػؼام

 جسػاكزات در٠ٛاةػٜ اؿػث، قػغق ٠حسٞػی ایكاف «ا٠ ؾ» ٚاٝب در ک٥ را ق٧ؼك٣غاف

 ؿػایؼ ج٨ا٤٣ػغ ةػؼ٠ػی دیرػؼاف. د٦غ٠ی ك اّا٣ث ٚؼار ص١ایث ٨٠رد دیرؼاف ظ٨دؿؼا٥٣

 ٠ٛاةٜ در میا٣ث ای٢ ک٥ اؿث پؼكاوش. ٣اَؼ ةاق٤غ 2«٠٨١ّی ٠ٛا٠ات» یا ق٧ؼك٣غاف

 ٚػغرت از ٣اقػی اٚحغارات زیؼا یاةغ ٠ی ةیكحؼم ا١٦یث ٠٨١ّی ٠ٛا٠ات ا٣غازمدؿث

 اصح١ػاؿ ك د٦غ٠ی ٚؼار ق٧ؼك٣غاف ة٥ ٣ـتث ةؼجؼ ك ٣اةؼاةؼ كوْیحی در را آ٧٣ا ٠٨١ّی

 .ک٤غ ٠ی ةیكحؼ را جعٌی

 ج١ـػک آف ةػ٥ ١ّػ٠٨ی ا٠ػ٨ر ٨ُ٤٠ر ادارقة٥ ک٥ ٠غرف دكٝث جكکیٜ ز٠اف از

 ٣ٛػیه ارجکػاب ٣یؽ اٚحىائات آف ة٥ ج٨ز٧یةی ک٥ آ٠غ كز٨دة٥ اٚحىائاجی ایٟ، زـح٥

 ا٠ػ٨ر ادارق ك اؿػث ١ّػ٠٨ی ا٨٠ر ادارق دكٝث، جكکیٜ ٗٞـ٥٘ زیؼا اؿث  دكٝث كز٨د

 ایػ٢ كزػ٨د ةػغكف. داد جػ٢ آ٧٣ػا ةػ٥ ةایػغ ک٥ ًٞتغ٠ی را اٚحىائاجی ٣اچارة٥ ٠٨١ّی

 ٧٣ػاد یػک ایسػاد ة٥ ؿٞی١ی ّٜٛ ٦یچ آ٧٣ا، کؼدف ٠ؼجِ٘ ٝؽكـ ة٥ آگا٦ی ك اٚحىائات

 ٚغرت ا١ّاؿ. داد١٣ی ج٢ وؼكر، قؼ یک ٨٤ّافة٥ دكٝث ٣اـ ة٥ ٠ضغكدک٤٤غق ك ٠ٛحغر

 دك جْػارض ٣ٛػاط از یکػی ٠٨١ّ3ی اؿح٘ادق ز٧ث ظن٨می ا٠ ؾ ًؼ٥ٗیک ج١ٞک

 اؿػح٘ادق» از ٣اقػی ٠نػاٝش ك اٚحىػائات ًؼٗػی از. اؿػث «٠نٞضث» ك «صٙ» ٧٣اد

 دیرػؼ، ًػؼؼ از ك ًٞتػغ٠ػی را ق٧ؼك٣غاف ا٨٠اؿ از ةعكی جنؼؼ ك ج١ٞک «٠٨١ّی

 .پؼكرا٣غ٠ی ؿؼ در را ظ٨د ا٨٠اؿ صٍ٘ ادّام «٠اٝکیث صٙ» پؼج٨ در ق٧ؼك٣غ

 ك ٤٠ْ٘ػث» راؿحام در ک٥ «٠٨١ّی وؼكرت» ك «٠٨١ّی ا٨٠ر» ؿیؼ ک٥ ز٠ا٣ی

 یػا ٚػا٣٨٣یزجنػ١یٟ  اجعػاذ ة٥ ٤٠ح٧ی اؿث، گؼٗح٥ ٚؼار ٠ضاؿت٥ ٨٠رد «٠٨١ّی ظیؼ

 ١ّػ٠٨ی اؿػح٘ادق راؿػحام در قػ٧ؼك٣غاف ةػ٥ ٠حْٞٙ ا٠ ؾ ج١ٞک ةؼ ٠ت٤ی( ٚىایی

 درظنػ٨ص ةضػخ گیػؼد ك٠ػی مػ٨رت «ج١ٞک» ١ّٞیاتً راؿحا ١٦ی٢ در ك ق٨د ٠ی

 ا١ّػاؿ ٗؼآی٤ػغ. گیػؼد٠ی ؿؼ ق٧ؼك٣غاف ا٠ ؾ ازام٠اة٥ پؼداظث ٠یؽافً ك چر٣٨ری

                                                           
1. Property Right 
2. Public Authorities 
3. Eminent Domain 
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 ایػ٢ ك قػغ ظ٨ا٦ػغ 1«ّادال٣ػ٥ زتػؼاف» ةػ٥ در٧٣ایث، ٠عحػ٨ـ ٚا٦ؼا٥٣ ج١ٞک ٚغرتً

 .اؿث کؼدق ٠ٛؼر صک١ؼا٣اف ةؼام اؿاؿی گػارٚا٨٣ف ک٥ اؿث جکٞی٘ی

 از گػػارمٚی١ث ٗؼآی٤غ ة٥ دادف ظاج٥١ ة٥ ٠٨١ّی ٧٣اد ج ش ك ج١ایٜ ٦ؼچ٤غ

. پی٨ؿث ٣ع٨ا٦غ ك٨ٚعة٥ ٨١٦ارق ٨٠و٨ع ای٢ ا٠ا اؿث، ًؼٗی٤ی ج٨اٗٙ ك ٠ػاکؼق ًؼیٙ

 دؿػث از در ٠اٝػک ةا٤ًی روایث ّغـ از ةیكحؼ ک٥ ًؼٗی٢ اؿاؿی ٣ُؼ٦اماظح ؼ

 ظ٨ا٦ػغ ٠ػػاکؼات گیؼمقکٜ ّغـ یا قکـث ة٥ ٤٠ح٧ی ق٨د،٠ی ٣اقی ٠ٞکف دادف

 دادف پایػاف ز٧ث ٨٠و٨ع ة٥ ٚىایی دؿحراق ٠غاظ٥ٞ زؽ امچارق م٨رت ای٢ در. قغ

 .ة٨د ٣ع٨ا٦غ ّادال٥٣ زتؼاف ٠یؽاف ٚاًْا٥٣ جْیی٢ ك اظح ؼ ة٥

 قؼكًی ةا را ق٧ؼك٣غاف اراوی ج١ٞک ٠حضغق، ایاالت اؿاؿی ٚا٨٣ف ٦ؼصاؿ، ة٥

 ةػ٥ 2«ٔؼا٠ػث» پؼداظػث ةػ٥ ٧٣ایحػان ٗؼآی٤غ ای٢. اؿث پػیؼٗح٥ ظامی ٗؼآی٤غ ًی ك

 گػاق٦یچ ٣حیس٥، ك ٗؼآی٤غ ای٢ ا٣حعاب. ا٣سا٠غ٠ی اشرٗح٥ازدؿث ٠ٞک ازام در ٠اٝک

 ٠اٝػک ٠ٞػک ج١ػاـً ك کا٠ػٜ ازام٠اةػ٥ ّادال٥٣ زتؼاف ک٥ ٣یـث ادّا ای٢ درةؼدار٣غق

 از ة٧حػؼ ك قغق آز٨٠دق جاک٨٤ف راق ای٢ ک٥ اؿث آف ةیا٣رؼ چ٤ی٢ ٨٠وْی ةٞک٥ اؿث،

 جذتیػث وػؼكر قؼ یک ٨٤ّافة٥ را ظ٨د زایراق اؿث ج٨ا٣ـح٥ رٚیب را٦کار٦ام ؿایؼ

 داقػح٥ ٚػؼار ةازارزیػاةی ك ٣ٛػغ ٠ْػؼض در ٨١٦ارق قغقجذتیث را٦کارً ای٢ اٝتح٥. ک٤غ

 . اؿث قغق کاؿح٥ آف از یا اٗؽكدق آف ة٥ ٚی٨دم ك اؿث

 کػ٥ اؿػث ای٢ آ٠ؼیکا ٠حضغق ایاالت در ّادال٥٣ زتؼاف ٗؼآی٤غ در امٞی چاٝف

 ج١ا٠ی ٦ؼچ٤غ. د٦غ٠ی جكکیٜ 3«ةازار ّاد٥ٝ ة٧ام» را ّادال٥٣ زتؼاف امٞی ٠ضح٨ام

 ّادٝػ٥ ة٧ػام کكػ٨ر، آف ٚا٨٣ف جتِ ة٥ ٠حضغق ایاالت ا٠ ؾ ص٨ٛؽ در ٣ُؼافماصب

 ٠تاد٥ٝ ارادم، ٣ٛغان کا٠ ن ٠ْا٥ٞ٠ یک در ز٠ی٢ ؿحغ ك داد در ک٥ ٠حْارؼ ٠تٞٓ را ةازار

 ٠ؼةػ٨ط ةػ٥ جػ ش ا٠ػؼ مػؼٗان ای٢ ک٥ گؼٗث در٣ُؼ ةایغ ا٠ا ا٣غ کؼدق جْؼیٖ ق٨د ٠ی

ک٤٤ػغ،  جنػ٨ر را چ٤ی٢ كوْیحی ةع٨ا٤٦غ ک٥ اؿث ٚىایی ٠ضاکٟ ك ارزیاب ٧٣اد٦ام

 از ةـػیارم ةػازار، ّادٝػ٥ ة٧ػام. ٣یـػث گ٣٨ػ٥ای٢ گاق٦یچ ا٠ؼ كاْٚیث در ک٥درصاٝی

 دٝتـػحری کػؼد. ٣ع٨ا٦ػغ زتػؼاف اؿث، داقح٥ ظ٨د ٠اٝک ةؼام ٠ٞک را ک٥ ٤٠اْٗی

                                                           
1. Just Compensation 
2. Compensation 
3. Market Value 
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 ةػ٨دق، ٤٠ػغة٧ؼق آف از ؿاظث ز٠اف در ک٥ ٚا٣٨٣ی ٦ام٠ْاٗیث ٠ٞک، ة٥ قعل ّاً٘ی

 ٤ّػ٨افةػ٥ کػ٥ اؿػث ٠ػ٨اردم از ةعكػی ظػ٨د ٠اٝک ةؼام ٠ٞک یک ا٣ضنارم ارزش

 ٠ْیػار ایػ٢ قغ  ٝػا ٣ع٨ا٦غ زتؼاف ّاد٥ٝ ة٧ام ٠ْیار ج٨ؿي ا٣حٛاؿ ٔیؼٚاةٜ ٦ام ارزش

 در ك اؿػث قغق كاِٚ دا٣افص٨ٛؽ ك ٚىات ٠اٝکی٢، ؿ٨م از زغم چاٝف ٨٠رد ٨١٦ارق

 ةػ٥ کػ٥ آیػغ كز٨دة٥ زغیغم ٠ْیار٦ام جا گؼٗح٥ م٨رت ٗؼاكا٣ی ج ش ٠حْغدم ٨٠ارد

 از ةیكػحؼم ةعف ك ة٨دق جؼ٣ؽدیک ٠٨١ّی ٦ام٦ؽی٥٤ ٠ٛاةٜ در ةؼاةؼم ك ا٣ناؼ ام٨ؿ

 دریاٗػث ةػؼام ٠اٝػک جػ ش از امقغق ٣٨١٣ػ٥رأم جؼز٥١. ١٣ایغ زتؼاف را ٠اٝک زیاف

 .د٦غ٠ی ٣كاف را ظن٨ص ای٢ در ٚىات چاٝف ٣یؽ ك جؼکا٠ٜ ٔؼا٠ات

 1رأی مؾخقات

 1979 ٠ارس 27 :اداخودعت تار خ

 1979 ٠ی 14 :رأی فولر تار خ

 آ٠ؼیکا ٠حضغق ایاالت ّاٝیدی٨اف :رعیوگآ مزخغ

 78 -488 :رأی ؽاار 

 ٦کحار ز٠ی٢ 54/564 ج١ٞک ة٥رازِ آ٠ؼیکا ٠حضغق ایاالت دكٝث د٨ّم :پزلاو  اا 
 (1979ز

 قؼٚی ز٨٤ب پ٤ـی٨ٞا٣یام ٨ٝجؼم کٞیـام ق٨رام :خوداو 

 ٠حضغق ایاالت اؿحی٤اؼ دادگاق ؿ٨ـ قْت٥ از پزلاو : درخاع

 پزلاو  خ/فی

 ؿػاز٠ا٣ی ةػ٥ ٠حْٞٙ ز٠ی٢ ٥ٌْٚ یک 2«ج١ٞک» ظ٨اؿح٥ ة٥ را دادظ٨اؿحی دكٝث

                                                           
1. Case Identification 

United States v. 564.54 Acres of Land  
441 U.S. 506 (1979) 
U.S. Supreme Court 
United States v. 564.54 Acres of Land, 441 U.S. 506 (1979) 
United States v. 564.54 Acres of Land 
No. 78-488 
Argued March 27, 1979 
Decided May 14, 1979 
441 U.S. 506  
CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE 
THIRD CIRCUIT 

2. Acquire 
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. کػؼد ٠ٌػؼح ١٣ػ٨د،٠ػی ةؼگػؽار جاةـػحا٣ی اردك٦ام آف در ک٥ ٔیؼا٣ح٘اّی ك ظن٨می
 ة٧ام پؼداظث ازام در ز٠ی٢ ج١ٞک ةؼ ٠ت٤ی دكٝث درظ٨اؿث دادگاق در د٨ّم ظ٨ا٣غق
 ْٗاٝیػث ایسػاد ة٧ػام دكٝػث ١٣ػ٨د درظ٨اؿػث در٠ٛاةػٜ ك ٣پػیؼٗث را 1ةازار ٤٠ن٘ا٥٣
 2«ةعػف دادگػاق»ةپؼدازد. ة٤ا ةػ٥ صکػٟ  را زغیغ جأؿیـات در ٚتٞی ْٗاٝیث زایرؽی٢
 3«زػایرؽی٢ جأؿیـػات ة٧ام» ٠ْیار ةا دكٝث ج٨ؿي قغقج١ٞک ز٠ی٢ ٔؼا٠ث پؼداظث
 دریاٗػث اؿػحضٛاؽ ظ٨ا٣ػغق، ج٧٤ػا ك اؿث پػیؼش ٚاةٜ دكٝحی ٠اٝکی٢ درظن٨ص ٗٛي
 ظ٨ا٣ػغق اّحػؼاض ٠ػ٨رد رأم، ایػ٢. دارد ظ٨د ز٠ی٢ ٚی١ث ٨٤ّافة٥ را ةازار ّاد٥ٝ ة٧ام
١٣ػ٨د  اّػادق را پؼك٣غق ك ٣ٛه را ةغكم رأم 4«اؿحی٤اؼ دادگاق»ؿؼا٣ساـ،  ك گؼٗث ٚؼار

 ةػازار» ٦ػیچ کػ٥درمػ٨رجی ٔیؼا٣ح٘ػاّی ظن٨می ٠ؤؿـ٥ ٠اٝکی٢ ک٥ اؿحغالؿ ةا ای٢
 ةا ٦ػغؼ ٤٠ٌٛان» ٨٠ز٨د جأؿیـات ك ةاقغ ٣غاقح٥ كز٨د جنؼٗی ٠ٞک ةؼام 5«امآ٠ادق
 دریاٗػث را زػایرؽی٢ جأؿیـػات ایسػاد ة٧ػام ج٨ا٤٣ػغ٠ی ةاقغ 6«وؼكرم ٠٨١ّی رٗاق

 ةػ٥ ظ٨ا٣ػغق اؿػحضٛاؽ ٤٠نػ٦٥٘یئػث ٦ٟ ةارای٢ دادگاق ة٥ پؼك٣غق اّادق از پؾ. ١٣ای٤غ
 ة٧ػام دریاٗث ٠ـحضٙ ٗٛي را ظ٨ا٣غق ك ٣پػیؼٗث را زایرؽی٢ جأؿیـات ة٧ام دریاٗث
 را، صکػٟ دیرػؼ ةػار اؿحی٤اؼ دادگاق ٠سغد، اّحؼاض از پؾ. دا٣ـث ٠ٞک ةازارم ّاد٥ٝ
 وػؼكرت قػؼط» ةػ٤٠٥ن٥٘ راز٦ِیئث اقحتاق ا٧َارات ّٞثة٥ ٨١٣د اؿحغالؿ ك ٣ٛه

 .اؿث وؼكرم زغیغ ام ٠ضاک٥١ 7،«٤٠ٌٛی

 رأی
 ایساد ٦ؽی٥٤ زامة٥ ظ٨د، ٠ٞک ةازارم ّاد٥ٝ ة٧ام دریاٗث ة٥ ظ٨ا٣غق اؿحضٛاؽ

 ام صی٥ ّادال٥٣ زتؼاف ة٤غ در قغقجنؼیش ا٣ناؼ رّایث ام٨ؿ ةا زایرؽی٢،.جأؿیـات

 .ةاقغ٠ی ٤٠ٌتٙ 8پ٤سٟ

 ٣حیس٥ ای٢ ة٥ دادگاق پ٤سٟ، ام صی٥ در 1ّادال٥٣ زتؼاف 9ة٤غ ٠ى٨١ف ة٥ ج٨ز٥ ةا( اٖٝز

                                                           
1  . fair Market 

2. District Court 
3. Substitute facilities 

ام اؿث ک٥ ٠اٝک ز٧ث اّادق ة٥ كوِ ؿاةٙ یا ایساد ؿیـات زایرؽی٢ ٦ؽی٥٤أ٨ُ٤٠ر از ة٧ام ج
 ؿیـات پیكی٢ ظ٨د ٣یاز دارد.أؿیـاجی ٠ْادؿ جأج

4. Court of Appeals 
5. Ready Market 
6. Reasonably Necessary to Public Welfare 
7. reasonable necessity 
8. Just Compensation Clause of the Fifth Amendment 
9. Clause 
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 در ٠اٝی ٝضاظ از ةایغ گیؼد٠ی ٚؼار ٠٨١ّی ج١ٞک ٨٠رد ک٥ ٠ٞکی ماصب ک٥ اؿث رؿیغق

 كوْیث اّادق ا٠ا 2ةاقغ، ٨ٌٞ٠ب ٠ٞکف ج١ٞک از ٚتٜ ز٠اف ا٣غازق ة٥ ک٥ ةریؼد ٚؼار كوْیحی

 ارزش ارزیاةی قعل ٠اٝک در زیؼا ٣ا١٠ک٢ اؿث  صٛیٛی ك جاـ ٨ًرة٥ ؿاٙة كوِ ة٥ ٠اٝک

 ٨٧٘٠ـ ة٥ ركؿث  ة٤اةؼای٢، دادگاق ٣اگؽیؼ ام ركة٥زغم ١ّٞی ةا ٠كک ت ظاص ا٠ ؾ صٛیٛی

 ٗؼكق٤غق یک ة٥ ٣ٛغان  كاْٚی ظؼیغار یک ک٥ ة٧ایی ی٤ْی کؼد  ظ٨ا٦غ رز٨ع ةازار ّاد٥ٝ ارزش

 ١٠ک٢ ٠اٝک را ک٥ ٦ایی ارزش ج١اـ ٠ْیار ای٢ ٨١٣د، ك٨ٝ ظ٨ا٦غ پؼداظث دادكؿحغ ز٠اف در ٠ن١ٟ

ظ٨ا٦غ  دق٨ار ةازار ٤٠ن٘ا٥٣ ة٧ام جْیی٢ ز٠ا٣ی ج٧٤ا درةؼ٣ریؼد. آكرد ة٥ دؿث ظ٨د ٠ٞک از اؿث

 3ق٨د. اصـاس ّادال٥٣ زتؼاف ٠ْیار٦ام ؿایؼ ة٥ ٣یاز ة٨د ک٥

 ّادم ٠ٛؼرات ج٨ٖٚ ك جْٞیٙ ٠ـحٞؽـ ک٥ ٣غارد كز٨د قؼایٌی زارم، در٨٠رد( بز

 ٚاةٜ ؿ٨٧ٝثة٥ ک٥ ةؼظ٨ردار اؿث 4ةازارم ارزش از یک ظ٨ا٣غق ٠ٞک. ةاقغ ّادال٥٣ زتؼاف ة٥ رازِ

 ج٨اف١٣ی ق٨د٠ی ظ٨ا٣غق اؿح٘ادق اؿح١ؼار ٠ا٣ِ قغقارزیاةی ٠تٞٓ ای٤ک٥ مؼؼ ك ة٥ اؿث ٠ضاؿت٥

 ٣اقی ا٣حٛاؿ ٔیؼٚاةٜ ٦امارزش ک٥ ة٨د ٠ْحٛغ ٣ُؼی٥ ای٢ ة٥ جؼ، دادگاقپیف. اؿث ٣اّادال٥٣ گ٘ث

 ٨٠ز٨د ک١پ آیا ک٥ ٨٠وِ دك ای٢. ٣یـث زتؼاف ٚاةٜ ٠ٞک، ة٥ ٠اٝک ٗؼد ة٥ ٤٠ضنؼ ٣یاز از

 در اؿث، ٔیؼا٣ح٘اّی ؿاز٠اف یک ظ٨ا٣غق ای٤ک٥ ك ظیؼ یا اؿث وؼكرم ٠٨١ّی رٗاق ةؼام ٤٠ٌٛان

 ک١پ ْٗاٝیث ادا٥٠ ة٥ را ظ٨ا٣غق ام،١ّٞی اٝؽاـ یا ٚا٨٣ف ٦یچ چ٨ف جأدیؼم ٣غارد  ٨٠و٨ع امٜ

 ک٥ د٦غ١٣ی جى١ی٤ی ةاقغ داقح٥ ازح١اّی ٤٠اِٗ اؿث ١٠ک٢ ک١پ ای٤ک٥ ك ک٤غ١٣ی ٠ٞؽـ

 ّادال٥٣ زتؼاف. ق٨د پؼداظث ظن٨می ٠اٝکی٢ ؿایؼ ة٥ ٣ـتث آف ٠اٝک ة٥ ٠ح٘اكجی ٔؼا٠ث

 ٚتاؿ در ٠ْی٢ ٔؼا٠ث ک٥ آ٣سا. ازح١اع ٥٣ ك اؿث ٠اٝک ة٥ كاردق ظـارات زتؼاف در پی مؼٗان 

 ٠ْیار یک گیؼد ٣یاز٤٠غ٠ی ٗام٥ٞ ظـارت زتؼاف امٜ از ظ٨ا٣غق، ةؼام ٠ٞک از اؿح٘ادق ارزش

٠ت٤ی ةؼ  ٨١٣د ٚؼائث را دادگاق ٣ُؼی٥ «٠ارقاؿ» ٚاوی. ة٨د ظ٨ا٦غ ج٨زی٥، ارزیاةی ٨ُ٤٠ر٠ؤدؼ ة٥

از  پؼك٣غق در٨٠رد جن١یٟ در اجعاذ ک٥ ػ« پاكؿ» ٚاوی ةسؽ دادگاق اّىام ؿایؼ ای٢ ٠ضح٨ا ک٥

ٙ، در ٠ٛاـ« كایث» ٚاوی. ة٨د٣غ ّٛیغق٦ٟ كم ةا در آف اةاء کؼدق ة٨د ػ قؼکث  اؿحغالؿ ٨٠ٗا

 .٨١٣د ٠ٌؼح دیرؼم

 ٠ٞک دكٝث، ک٥ اؿث ٨٠ردم در زتؼاف مضیش ٠ْیار جْیی٢ د٨ّم ای٢ در امٞی چاٝف

 ة٨دق، اؿح٘ادق ٨٠رد ٠٨١ّ5ی ا٦غاؼ ز٧ث در را ک٥ ٔیؼا٣ح٘اّی ظن٨می ٧٣اد یک ة٥ ٠حْٞٙ

 ة٥ را دكٝث پ٤سٟ، ام صی٥ از ّادال٥٣ زتؼاف ة٤غ آیا ک٥ ةریؼیٟ جن١یٟ ةایغ ٠ا. ک٤غ٠ی جنؼؼ

 ةازار؟ ّاد٥ٝ ة٥ جأدی٥ ة٧ام یا دا٣غ٠ٞؽـ ٠ی زغیغ جأؿیـات زایرؽی٤ی ة٧ام پؼداظث

                                                                                                                       
1. Just Compensation  

 ٣ک: پؼك٣غق قکایث اكٝـ٨ف ّٞی٥ دكٝث ایاالت ٠حضغق. .2
 . ٣ک: پؼك٣غق قکایث ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ قؼکث جؼیغی٤گ کا٨٠دیحیؽ.3

4. Fair Market Value 
5. Public Purpose 
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 ک١ػپ ؿػ٥ قػؼٚی، ز٤ػ٨ب پ٤ـػی٨ٞا٣یام ٝػ٨جؼم کٞیـػام قػ٨رام ظ٨ا٣غق،. 1

. دارد ةؼدارمة٧ؼق جضث را 1«دالكر ركدظا٥٣» ٠ـیؼ در ٔیؼا٣ح٘اّی ا٦غاؼ ةا جاةـحا٣ی

 ز٠ػی٢ ج١ٞػک ك جنػؼؼ ٤٠ُػ٨رة٥ دادظ٨اؿحی ٠حضغق ایاالت دكٝث ،1970 ژكئ٢ در

 دادگػاق در دكٝػث. ک٤ػغ٠ػی جٛغیٟ ٠٨١ّی ج٘ؼیضات پؼكژق یک ایساد ز٧ث ظ٨ا٣غق

 پؼداظث ظ٨ا٣غق ة٥ ٠ٞک ةازار ّاد٥ٝ ة٧ام ةاةث دالر 485400 ٠تٞٓ ک٥ کؼد پیك٧٤اد

 ة٧ػام ٤ّػ٨افةػ٥ دالر ٠یٞیػ٨ف 8/5 ٠ْادؿ ٠تٕٞی ك رد را پیك٧٤اد ای٢ ظ٨ا٣غق. ق٨د

 کػ٥ ةػ٨د ایػ٢ كم ٠عاٝ٘ػث امٞی دٝیٜ ٨١٣د ك ٠ٌاٝت٥ را ٚتٞی جأؿیـات زایرؽی٤ی

 جأؿیـػات کػ٥ ةػ٨د ظ٨ا٦غ دق٨ارم ك ؿعث ٠اٝی ٠ٛؼرات ٠ك٨١ؿ زغیغ جأؿیـات

 .ة٨د ٠ْاؼ آف از صاکٟ ٚا٨٣ف ًتٙ ْٗٞی

 جأؿیـػات ة٧ػام» کػ٥ ةػ٨د ٣ُػؼ آف ةػؼ ةػغكم رؿػیغگی دادگاق ةعػف، در

 مؼٗان ظ٨ا٣غق ة٤اةؼای٢، اؿث  پؼداظث ٚاةٜ دكٝحی درظن٨ص ٠اٝکی٢ ج٧٤ا «زایرؽی٢

 درظ٨اؿػػث پػػی در. دارد را ظػػ٨د ٠ٞػػک ةػػازارم ّادٝػػ٥ ة٧ػػام دریاٗػػث اؿػػحضٛاؽ

 ٠سػغد رؿیغگی ةؼام را پؼك٣غق ك ٣ٛه را، رأم اؿحی٤اؼ دادگاق 3 قْت٥ جسغیغ٣ُؼ،

 اؿػحغالؿ ٠كاة٥ ٨٠ارد در اؿحی٤اؼ ٠ضاکٟ دیرؼ جن١ی١ات ة٥ اؿح٤اد ةا ٨١٣د ك اّادق

 ة٤ػغ آ٧٣ػا، ٦ػامزیؼ٠س٥ّ٨١ یا ایاٝحی ٦امدكٝث ة٥ ٠حْٞٙ ٠ٞک جنؼٗات در ک٥ کؼد

 اؿػح٘ادق ةػؼام قغق٦ام ا٣ساـک٥ ْٗاٝیثدرم٨رجی پ٤سٟ ام صی٥ از ّادال٥٣ زتؼاف

 .١٣ایغ٠ی ٠ٞؽـ زایرؽی٢ جأؿیـات ایساد ٦ؽی٥٤ پؼداظث ة٥ را دكٝث یاةغ ادا٥٠ ٨١ّـ

 ،ک٤ػغی٠ػ اقػارق ١ّػ٠٨ی ٥٣ ك ظن٨می ٠ٞک ة٥ انمؼاصح پ٤سٟ ام صی٥ ک٥ آ٣سا از

 را «ظـارت زتؼاف اٝؽاـ از ةیكحؼ ج٧ْغم»ج٨ا٤٣غ ی١٣ ٠ٛا٠ات ک٥ کؼد جنؼیش دادگاق

 اؿػحی٤اؼ، دادگػاق اؿػاس، ایػ٢ ةػؼ ١٣ای٤ػغ.١ّػاؿ ا ظن٨مػی مػاصتاف ةػ٥ ٣ـتث

١٣ػ٨د.  جكػؼیش را ١ّػ٠٨ی اؿػح٘ادق دارام ا٠ػ ؾ ج١ٞػک ةػؼ صػاکٟ اؿحا٣غارد٦ام

 ٠ـػحضٙ قػؼًی ةػ٥ ٔیؼا٣ح٘اّی کارةؼم ةا ا٠ ؾ ظن٨می ٠اٝکی٢ ک٥ جؼجیب ةغی٢

 ةػؼام «امآ٠ادق ةازار» ٦یچ ک٥ اكالن، ٦ـح٤غ زایرؽی٢، جأؿیـات ایساد ة٧ام دریاٗث

 رٗػاق ةػؼام ٤٠ٌٛػان» جأؿیـػات آف كزػ٨د ةاقػغ  دا٣یػان، ٣غاقح٥ كز٨د جنؼٗی ٠ٞک

 ٠ٞػک آیػا ک٥ ٨٠رد ای٢ در رؿیغگی ةؼام پؼك٣غق ای٢. ةاقغ داقح٥ «وؼكرت ٠٨١ّی

                                                           
2. Delaware River 
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 .گؼدیغ اّادق ةعف دادگاق ة٥ ظیؼ، یا گػرا٣غق را ٦اؿ٤س٥ ای٢ ظ٨ا٣غق

 جػا داد دؿػح٨ر ٤٠نػ٦٥٘یئػث ةػ٥ ةعػف دادگاق ركزق،  دق ٠ضاک٥١ یک از ةْغ

. ک٤ػغ ٝضػاظ پؼك٣ػغق در را زػایرؽی٢ جأؿیـػات ة٧ام دریاٗث اؿحضٛاؽ ٦ام ؿ٤س٥

 جأؿیـػات ةػؼام «امآ٠ػادق ةازار» ٦یچ م٨رجی در داقث ا٧َار ظاص ٨ًرة٥ دادگاق

 ام٠ صُػ٥ ٚاةػٜ ًػ٨رةػ٥ ٠حنؼٗی ٠ٞک ةازار ّاد٥ٝ ارزش» ک٥ ٣غارد كز٨د ظ٨ا٣غق

 مػ٨رجی در ٠ٞػک یػک ١٦ه٤ػی٢ ةاقػغ. زایرؽی٢ جأؿیـات ؿاظث ٦ؽی٥٤ از ک١حؼ

 جػأ٠ی٢ را زا٠ْػ٥ ٦ػغؼ یػا ٣یػاز یک» ک٥ اؿث «وؼكرم ٠٨١ّی رٗاق ةؼام ٤٠ٌٛان»

 جأؿیـػات ٔؼا٠ػث دریاٗػث ٠ـػحضٙ ظ٨ا٣ػغق، کػ٥ دریاٗػث ٤٠نػ٥٘ ٦یئث«. ١٣ایغ

 ٠تٞػٓ پؼداظػث ةػ٥ ٠سػغدان اوػاٗی، قػ٨ا٦غ ةؼرؿػی از ةْػغ ك ةاقػغ١٣ی زایرؽی٢

 .صکٟ مادر ٨١٣د ٠ٞک ةازار ّاد٥ٝ ارزش ةاةث دالر 000/740

 دریاٗػػث دادگػػاق کػػ٥ ٦ؼچ٤ػػغ»گؼٗػػث.  مػػ٨رت رأم از دیرػػؼم جسغیػػغ٣ُؼ

 ج٘ـػیؼ ةػا ا٠ػا ٣یـػث ظٌا اؿاؿان آ٠ادق، ةازار ٤٠ن٥٘ درظن٨ص٦یئث دؿح٨را١ْٜٝ

 ًتػٙ ٣یـػحیٟ. ٨٠اٗػٙ جأؿیـات كز٨د ٤٠ٌٛی وؼكرت ٨٧٘٠ـ درةارق ةعف دادگاق

 کػ٥ را ٤٠ْ٘حػی»قػ٨د کػ٥ ٠ػی ٠ضٛٙ م٨رجی در قؼط ای٢ اؿحی٤اؼ، دادگاق ٣ُؼی٥

 ٤٠ْ٘ػث ایػ٢ ٠اٝکیػث، ؿػٞب م٨رت در آكردق ٗؼا٦ٟ زا٥ْ٠ ةؼام ٨٠ز٨د جأؿیـات

 ،«١ّػ٠٨ی ٤٠ْ٘ػث» زػام٤٠نػ٥٘، ةػ٦٥یئػث اؿػحغالؿ ک٥  درصاٝی«٣یاةغ اؿح١ؼار

 ٣حیسػ٥ ایػ٢ ةػ٥ دادگػاق ة٨د  ة٤اةؼای٢، گؼٗح٥ قکٜ «كز٨د وؼكرت» ٨٧٘٠ـ ةؼاؿاس

 ٠عػاٖٝ ٣ُػؼ ٤ّػ٨افةػ٥ دادگػاق ؿ٨ـ ّى٨. اؿث الزـ زغیغ ٠ضاک٥١ یک ک٥ رؿیغ

 ٚىایی ٣ُؼی٥ در ك مؼاصحان ٚت ن ک٥ ام٨ٝی ة٥ ةعف دادگاق ک٥ داقث اذّاف( اٚٞیثز

 .اؿث ة٨دق كٗادار قغق، ا٧َار

 .گؼدا٣یٟةاز٠ی اک٨٤ف ك دادیٟ صکٟ ٠ا

 دلف
 درمػغد دادگاق ای٢ پ٤سٟ، ام صی٥ در ّادال٥٣ زتؼاف ة٤غ ٠ى٨١ف ة٥ ج٨ز٥ ةا
 از پػیف كوػْیث ظ٨ةیة٥ كوْیحی در ٠اٝی ٣ُؼ از»قغق ج١ٞک ٠ٞک ٠اٝک جا ةؼآ٠غ
 اّػادق كاْٚػی ك جػاـ ٚػغرت ك اظحیػار ّادال٣ػ٥ زتػؼاف امػٜ ا٠ا 1ة١ا٣غ، ةاٚی ج١ٞک

                                                           
 .1934. ٣ک: پؼك٣غق قکایث اكٝـ٨ف ّٞی٥ ایاالت ٠حضغق ز1
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 ارزش ارزیػاةی در زػغم ١ّٞػی ٠كػک ت دٝیػٜاؿػث. ةػ٥ ٣ػغادق را ؿاةٙ كوْیث

 یػک جْؼیػٖ ةػ٥ ٣یاز ٠ا ٠كعل، ٠کاف ك ز٠اف در قعل ة٥ ٠حْٞٙ ا٠ ؾ قعنی
 ارزش ٝػا دادگاق ٧٘٠ػ٨ـ ٦1ـحیٟ، ٠كاة٥ ٨٠ارد ةؼام ٦غ٤١ٗغ ٣ـتحان ك ؿاف٦ٟ ٚاّغق
. ک٤ػغ جْیػی٢ را جنػؼٗی ٠ٞػک ٠اٝک زیاف ك وؼر جا اؿث گؼٗح٥ کارة٥ را ةازار ّاد٥ٝ
 در ٣ٛػغان كاْٚی ظؼیغار یک ک٥ را آ٣ه٥»جا  اؿث ٠ـحضٙ ٠اٝک اؿحا٣غارد، ای٢ ًتٙ
   3.ک٤غ دریاٗث 2«پؼداظث ظ٨ا٦غ ٠ن١ٟ ٗؼكق٤غق ة٥ ج١ٞک ز٠اف

٠اٝک،  کؼدف راوی ز٧ث الزـ ٔؼا٠ث جْیی٢ ةؼام ةازار ارزش اؿحا٣غارد گؼچ٥
 یػک را کػ٥ ارزقػی ج١اـ ٝؽك٠ان ٠ْیار ای٢ ا٠ا کاراؿث ٨٠ارد اکذؼ در ك ٠٘یغ اةؽار یک
 ارزش ٠ْحٛػغیٟ ٝػػا ک٤ػغ ١٣ػی زتؼاف ةاقغ داقح٥ ٠اٝکف ةؼام اؿث ١٠ک٢ ٠ٞک
 ٠ٞػک آف ةػا ؿک٣٨ث ٚغ٠ث ٝضاظ ة٥ ک٥ ٠اٝکی را ةؼام ٠ٞک كیژق ارزش ةازار، ّاد٥ٝ

 دادگػاق در «ٗؼا٣ک٘ػ٨رجؼ» ٚاوی ٨ًرک١٦٥اف 4ق٨د.قا٠ٜ ١٣ی اؿث یاٗح٥ ؿازگارم

 ٠حضػغق ایػاالت دكٝػث ّٞیػ٥ «کی١تػاؿ»ٝتاؿكػ٨یی  قػؼکث قػکایث ة٥ رؿیغگی
 كم درك٣ػی ج١ػای ت ك ٣یاز٦ػا از قػعل، ٦ػؼ ةػؼام ٠ٞک ارزش»: ٨٣قح٥( 1949ز

 ةػؼام آف ارزش از اؿث ١٠ک٢ ٠اٝک ةؼام ٠ٞک ارزش ة٤اةؼای٢، گیؼد ٠ی ؿؼچك٥١
 ١ّػ٠٨ی جٛاوام یک ا٨٠اؿ از ةـیارم صاؿ، ای٢ ةا. ةاقغ ٠ح٘اكت ةـیار ک٤٤غقجنؼؼ
 ةػؼظ ؼ. د٦ػغ٠ػی دیرػؼ ٠اٝک ة٥ ٠اٝک یک از ا٣حٛاؿ ٚاةٜ ارزقی آ٧٣ا ة٥ ک٥ دار٣غ

 ؿػ٤سیغق آف ٠اٝػک ةػؼام ٠ٞػک ارزش ةؼاؿػاس کػ٥ ٠حٕیػؼ ك قعنػی ٠ْیار٦ام
 ٠ٞػک ٠اٝػک ةؼام ک٥ اؿث ظارزی اّحتار ة٥ ج٨ٛیٟ ٚاةٜ ارزش ٨٣ّی ٠ْیار ق٨د، ٠ی

 زیػػاف ك وػػؼر ٔؼا٠ػػثً ّادال٣ػػ٥ زتػػؼاف ز٧ػػث ٤٠نػػ٘ا٥٣ ٠ْیػػار یػػک قػػغق،جنػػؼؼ
 صٛیٛػی ك جػاـ زتؼاف ة٥ ٠ح٧ْغ را زا٥ْ٠ چ٤ا٣ه٥ ا٠ا ق٨د٠ی ٠ضـ٨ب قغق ٠حض١ٜ

 قػغق ج١ٞػک ١ّػ٠٨ی ٤٠ْ٘ث ز٧ث در كم ٠ٞک ک٥ قعنی ة٥ كاردق ظـارت ٥١٦
 ١٦هػ٨ف ا٣حٛػاٝی ٔیؼٚاةػٜ ٦امارزش ازز٥ٞ١ ٔؼا٠ات ةؼظی ٠ْیار، ای٢ ةغا٣یٟ اؿث

                                                           
 (.1949(  ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ ک٨رس ز٦1943ام قکایث ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ ٠یٞؼ ز. ٣ک: پؼك٣غق1

2. what a willing buyer would pay in cash to a willing seller 
(  ایاالت ٠حضغق 1915قکایث ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ ٠یٞؼ  ١٦ه٤ی٢ قکایث ٣ی٨ی٨رؾ ّٞی٥ ؿیر ز. ٣ک: 3

(  قکایث قؼکث ةارةؼم ك ا٣تاردارم کكاكرزاف آ٨١ٝجا ّٞی٥ 1961ّٞی٥ قؼکث ةؼؽ ك ٣یؼكم كیؼزی٤یا ز
 (.1973ایاالت ٠حضغق ز

 . ٣ک: قکایات ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ ٠یٞؼ  ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ ک٨رس.4
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 را ٠حنػؼؼ ةػؼام ٠ٞػک ٗػؼدةػ٤٠٥ضنؼ ارزش یا ك ظ٨یف ٠ٞک ة٥ ٠اٝک دٝتـحری

 ةعكی ٨٤ّاف ة٥ ک٥ پٞیـی ٚغرت ا١ّاؿ از ٣اقی ظـارات ٠ا٤٣غ کؼد. ٣ع٨ا٦غ زتؼاف
 ارزش ٧٘٠ػ٨ـ ؿع٢ آ٣کػ٥ک٨جاق 1.ق٨د٠ی یاد آف از ق٧ؼك٣غم ٠كحؼؾ ٦ام٦ؽی٥٤ از

 در ٠2اٝػک زیػاف ك ١ّػ٠٨ی ٠نٞضث ةی٢ ٤٠ن٘ا٥٣ ج٨ازف یک ایساد ةؼام ةازار ّاد٥ٝ
 3.اؿث قغق ا٣حعاب دكٝث ج٨ؿي اقعاص ا٠ ؾ ٚا٦ؼا٥٣ ج١ٞک زؼیاف

 کػارا زیػادم صػغ جا ةازارم ارزش ةؼاؿاس ّادال٥٣ زتؼاف امٜ ای٤ک٥ رّٟٔٞی

 دادگاق ٝػا ة٨د ٣ع٨ا٦غ ٤٠اؿب ٠ْیار ای٢ ة٤ا ة٥ قؼایٌی، اكٚات گا٦ی رؿغ.٠ی ٣ُؼ ة٥

 قػکایث در ٨ًرکػ٥دا٣ػغ. ١٦ػاف١٣ی ّادال٥٣ زتؼاف ٠ْیار ج٧٤ا را ّاد٥ٝ ٠ؽة٨ر ة٧ام

 یاٗح٢ كٚحی»اذّاف قغ (« 1950ز جؼیغی٤گ کا٨٠دیحیؽ قؼکث ّٞی٥ ٠حضغق ایاالت»

 یا ٠اٝک ة٥ ٣ـتث ّغاٝحیةی ة٥ آف کارةؼد ک٥ز٠ا٣ی یا ةاقغ دق٨ار ةـیار ةازار، ارزش

 ةؼ٣ػغ... کارة٥ را اؿحا٣غارد٦ا ؿایؼ جا ظ٨ا٤٦غ ة٨د درمغد ٦اگؼدد، دادگاق ٤٠سؼ زا٥ْ٠

 امػٞی ٨١٦ارق چاٝف یاةغ، یادقغق جضٛٙ اؿاؿی قؼط دك آف، جضث ک٥ قؼایٌی ٦ؼ

 ٔؼا٠ػات کػ٥ ق٨د ةؼگؽیغق ّادال٥٣ زتؼاف ٗؼآی٤غ در ةایغ امؿ٤س٥ چ٥: آ٣ساؿث ک٥

 ایػ٢ ةػ٥ 4قػ٨د؟ جٞٛػی ج٨أ٠ػاف ّادال٣ػ٥ زا٠ْػ٥ ٨١ّـ ك ٠اٝک ةؼام ٦ٟ قغق،جْیی٢

 ٔیؼ١ّٞی ای٤سا در ةازار ّاد٥ٝ ارزش ؿ٤س٥ کارةؼد آیا ١٣اییٟ ٠كعل ةایغ ٠ا جؼجیب،

 از صػغ آف ةػ٥ ةػازار ّاد٥ٝ ة٧ام ٠ْیار ةؼاؿاس ٠ضاؿت٥ ای٢ یا ك ظیؼ؟ یا ة٨د ظ٨ا٦غ

 امػ صی٥ ّادال٣ػ٥ زتػؼاف ة٤ػغ ٣ٛػه ک٥ گیؼد٠ی ٗام٥ٞ زتؼاف ة٨دف ّادال٥٣ امٜ

 ١٣ایغ؟ ٨٠ز٥ را پ٤سٟ

 ب
 آف ةػ٥ ٠ؼةػ٨ط ًػ٨رکٞیةػ٥ اؿػث دق٨ار ةازار ارزش جْیی٢ آ٧٣ا در ک٥ ٨٠اردم

 ةی٤ػیپیف ج٨اف١٣ی ک٥امگ٥٣٨ق٣٨غ  ة٠٥ی ٠ْا٥ٞ٠ ٣غرتة٥ ک٥ اؿث ا٠ کی از دؿح٥
 جکػؼار ٣یؽ ٠ٞک ای٢ درظن٨ص ؿاةٙ ٠ْا٠ ت در قغق٦ام پؼداظثٚی١ث آیا ٨١٣د:

                                                           
1. See: L. Orgel, Valuation Under the Law of Eminent Domain § 14 (2d ed.1953ز 
2. balance between the public's need and the claimant's loss 

(  ١٦ه٤ی٢ 1949. ٣ک: پؼك٣غق قکایث ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ قؼکث کكحیؼا٣ی ج٨ر٣ح٨، ١٦یٞح٨ف ك ةاٗا٨ٝ ز3
 (.1943قؼکث جی كم ام ّٞی٥ پاكٝـ٨ف زقکایث ایاالت ٠حضغق از زا٣ب 

. ٣ک: قکایث ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ ک٨رس  ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ قؼکث کكحیؼا٣ی ج٨ر٣ح٨، ١٦یٞح٨ف ك ةاٗا٨ٝ  4
 ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ ٠یٞؼ.
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 ١ّػ٠٨ی ج٨ا٣غ درظنػ٨ص جأؿیـػات٠ی صاٝث ای٢ ٠ذاؿ، ةؼام 1ظیؼ؟ یا قغ ظ٨ا٦غ
 ٠كػ٨١ؿ ظ٨ا٣ػغق ةػ٥ ٠حْٞٙ ٠ٞک ا٠ا ک٤غ، مغؽ ٗاو ب ٦امقتک٥ یا ٦ازادق ٣ُیؼ
 ةؼرؿػی داقػث. كزػ٨د ٦ػاک١ػپ چ٤غاف ْٗػاؿ ةػؼام٥٣ ةازارم. ق٨د١٣ی ٥ٝ٨ٛ٠ ای٢

 ١٦سػ٨ار ٤٠ػاًٙ در ٠كاة٥ قؼایي ةا ٠ٞک یازدق صغاٜٚ ٗؼكش از دكٝث، کارق٤اؿی
 قػف َؼؼ ج٨ا٣ـث٠ی ظ٨ا٣غق ة٥ ٠حْٞٙ ک١پ ک٥ قغ٠ی ةی٤یپیف ك صکایث دارد

 ظ٨ا٣ػغق ٤٠حعب کارق٤اس درصٛیٛث، ةؼؿغ. ٗؼكش ة٥ ّؼو٥ از ةْغ ؿاؿ یک جا ٠اق
 دادگػاق. ١٣ایػغ ارزیػاةی را ج١ٞػک ز٠اف در ک١پ ةازارم ة٧ام ج٨ا٣ـح٥ ک٥ کؼد اّ ـ

 ٔیؼا٣ح٘ػاّی کػارةؼم ةػا ٠ٞػک ةازارم ارزش ک٥ ٨١٣د اذّاف و٤١ی ٨ًرة٥ اؿحی٤اؼ
 ٠ضاؿت٥ دادگاق، ج٨ؿي «آ٠ادق ةازار» واة٥ٌ کارةؼد چ٨ف اؿث، ٠ضاؿت٥ ٚاةٜ ٨١ْ٠الن
 ظ٨ا٣ػغق ٠ٞػک ةازارم ارزش ک٥ ؿازد ٝػا ةغی٧ی اؿث٠ی ١٠ک٢ را ةازار ّاد٥ٝ ارزش
 چ٤ػی٢ آیػا کػ٥: ٠ـػئ٥ٞ ٠س٧ػ٨ؿ ایػ٢ اؿػث ج٧٤ا. اؿث ة٨دق ج٨ٛیٟ ٚاةٜ ؿ٨٧ٝثة٥

 ١٦ػ٥ ج٨ا٣ػغ٠ػی ك یػا ظیػؼ؟ یػا کػؼد ظ٨ا٦ػغ ّغكؿ ّادال٥٣ زتؼاف امٜ از ٠ْیارم
 ١٣ایغ؟ زتؼاف ّادال٥٣ ك صٛیٛی ٣ض٨را ة٥ ٠اٝک ظـارات

 پؼداظػث ك اؿػث آف ْٗٞػی ْٗاٝیث اؿح١ؼار در ٠ٞک ارزش قغ ٠غّی ظ٨ا٣غق
 ؿاظث، ٤٦راـ در ْٗٞی جأؿیـات چ٨ف ة٨د ٣ع٨ا٦غ ّادال٥٣ كز٦٥یچة٥ ةازارم ارزش

 ك اؿػث ٠ْػاٗیحی چ٤ی٢ ٗارغ از صاوؼ صاؿ در ک٥ ة٨دق ةؼظ٨ردار ٠اٝیاجی ٠ْاٗیث از
 ك ک٤ػغ٠ی جض١یٜ كم ة٥ را ةیكحؼم ٠ؼاجبة٥ ٦ؽی٥٤ جأؿیـات، ١٦اف ٠سغد اصغاث
 را زغیػغ ٠ضػٜ در ک١ػپ ْٗاٝیػث ادا٥٠ ا٠کاف ٠ٞک، ةازارم ارزش پؼداظث دركاِٚ

 ٣ع٨ا٦غ زتؼاف را ظ٨ا٣غق زیاف ك وؼر اؿحغراکی چ٤ی٢ ة٤اةؼای٢،. ؿازد٠ی ٔیؼ١٠ک٢
 .ة٨د ٣ع٨ا٦غ کاٗی كم ٔؼا٠ات ٠ٛاةٜ در ك کؼد

 قػغق ؿاظح٥ ك ًؼاصی ٠اٝک ا٣ضنارم اؿح٘ادق ةؼام ک٥ ٠ٞکی ٨١ْ٠ؿ ٨ًرة٥
 ك ١٣ایػغ زتػؼاف را ٠اٝک ٔؼا٠ات ج١ا٠ی ک٥ ٣یـث امگ٥٣٨ة٥ آف ةازارم ارزش اؿث
 ز٠ػا٣ی أٞػب كوػْیحی چ٤ی٢ ٥٣٨١٣، ٠یـؼ ک٤غ  ةؼام كم ةؼام را ؿاةٙ كوِ اّادق

ًػ٨ر ةػ٥ ٠اٝػک قعنػی ّ یػٙ ٠ٌػاةٙ ٗؼؿ٨دق ك ٚغی١ی ظا٥٣ یک ک٥ د٦غ رخ ٠ی
 در ظ٨ا٣ػغق، ک١ػپ ٠ا٤٣ػغ ٠ٞکػی کػ٥ ٨٠اردم در یا. ةاقغ قغق ؿاظح٥ ٗؼد ٤٠ضنؼة٥

 ٠ْػاؼ ٦ـػح٤غ االزػؼاالزـ صاوػؼ صاؿ در ک٥ ٠ٛؼرات ةؼظی ازؼام از اصغاث ز٠اف

                                                           
 . ٣ک: قکایث ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ قؼکث کكحیؼا٣ی ج٨ر٣ح٨، ١٦یٞح٨ف ك ةاٗا٨ٝ ك ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ ٠یٞؼ(.1
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 ا٣حٛػاؿ ٔیؼٚاةػٜ ٦ػامارزش کػ٥ اؿث کؼدق جْیی٢ ٚت ن دادگاق ١٦ه٤ی٢. اؿث ة٨دق

 از ظػ٨ددارم ایػ٢ ك ٣یـػث زتػؼاف ٚاةػٜ ٠ٞک ة٥ ٠اٝک ٗؼد٤٠ضنؼة٥ ٣یاز از ٣اقی
 .ک٤غ١٣ی ٣ٛه را پ٤سٟ ام صی٥ ٔؼا٠ث، کٜ زتؼاف
صامػٜ  ٠ح٘ػاكت ٣حیسػ٥ یػک ةایغ ای٤سا در چؼا د٦یٟ جكعیل ج٨ا٣ی١٣ٟی ٠ا

 ج١ػایؽ ةػؼام یػی٠ت٤ا اؿث ١٠ک٢ اؿث ٔیؼا٣ح٘اّی ؿاز٠اف یک ظ٨ا٣غق گؼدد. ای٤ک٥
 أٞػب دارد جسارم ٠ٞک ک٥ ٦اییاؿح٘ادق چ٨ف گیؼد، ٚؼار جسارم ٦امقؼکث از آف
 ٦ػیچ ا٠ا ق٨د، گػارمارزش قغق گػارمؿؼ٠ای٥ صام٥ٞ درآ٠غ٦ام ج٨ا٣غ ةؼصـب٠ی

 ٣یؽ ك ظن٨می ٦امظا٥٣ ٠اٝکی٢ دیرؼ ةا ٠ٛایـ٥ در ظ٨ا٣غق ةا ک٥ ٣غارد كز٨د دٝیٞی
 ظػ٨د ا٨٠اؿ از صامٜ درآ٠غ ٥٣ ق٨د  رٗحار ٠ح٘اكجی ٣ض٨ٔیؼا٣ح٘اّی ة٥ ا٠ ؾ ٠اٝکی٢

 ة٤ػغ اگػؼ. ک٤غ٠ی ا٣غازپؾ مگػاری٥ؿؼ٠ا ا٦غاؼ ةؼام را آف ٥٣ ك ١٣ایغ ی٠ دریاٗث را
 پؼداظػث یارا٣ػ٥ ٔیؼا٣ح٘ػاّی ٦امؿاز٠اف ة٥ ک٥ د٦غ ازازق دكٝث ة٥ ّادال٥٣، زتؼاف

 ٠ػا ظ٨ا٣ػغق، ٔیؼا٣ح٘اّی كوْیث اؿث، ٚت٨ؿ ٔیؼٚاةٜ ٠ا ٣ُؼ ة٥ ک٥ پیك٧٤ادم ق٨د،
 .١٣اییٟ ا٣حعاب را ةازار ٤٠ن٘ا٥٣ ارزش ٠ْیار از ٔیؼ امؿ٤س٥ جا ک٤غ١٣ی ٠ٞؽـ را

 ةػ٥ ٠حْٞػٙ ٦ػامک١ػپ آیػا کػ٥ ةارق آف اؿثدیرؼ ك ٔیؼ٠ؼجتي درای٢ ٨٠و٨ع
 ةػ٥ ٠حْٞػٙ ٠ٞػک جنؼؼ در ظیؼ؟ یا ة٨د٣غ وؼكرم ٠٨١ّی رٗاق ةؼام ٤٠ٌٛان ظ٨ا٣غق

 جػا ا٣ػغکػؼدق ا١ّاؿ را ٤٠ٌٛی وؼكرت اؿحا٣غارد جاٝی ٦امدادگاق ٠٨١ّی، ٠ؤؿـات
٠ػغاك٠ث ك اؿػح١ؼار  ٣ُػؼ ٠ػ٨رد ظغ٠ات جا دارد ج٧ْغ ٠ؤؿـ٥ آف آیا ک٤٤غ ٠كعل
 اٝػؽاـ ایػ٢ کػ٥ ٣ػغارد ج٘اكجی ٠٨١ّی ج١ٞک ٠ٛاةٜ در ّادال٥٣ زتؼاف در ٗؼآی٤غ 1یاةغ؟

 ٗػ٨ؽ ٠ػ٨ارد در قػ٨د  ٣اقػی ٤٠ٌٛػی وػؼكرت یک از یا ةاقغ ازتارم ٚا٨٣ف ةؼصـب
 رأم ج٧٤ػا ْٗاٝیػث اؿح١ؼار ٤٠ٌٛی وؼكرت قؼط جضٛٙ ةا» ک٥ ٨١٣دق اؿحغالؿ دادگاق

 «.گؼدد جٞٛی ّادال٥٣ زتؼاف ج٨ا٣غ٠ی زایرؽی٢ جأؿیـات ایساد ٦ؽی٥٤ پؼداظث ة٥
 پؼك٣غق در ةاقغ ٦ؼچ٥ ٠٨١ّی درظن٨ص ٠ؤؿـات اؿحغالؿ ای٢ ٠ت٤ام اّحتار

 ظ٨ا٣ػغق ک١پ، ْٗاٝیث ازح١اّی ارزش از ٣ُؼمؼؼ چ٨ف کؼد ٣ع٨ا٦غ ک١کی زارم
٣ػغارد ك كم  زػایرؽی٢، جأؿیـػات ایسػاد یا آف ْٗاٝیث اؿح١ؼار ة٥ ٚا٣٨٣ی اٝؽاـ ٦یچ

 ظػغ٠ث در را ظػ٨د ٤٠ػاةِ جػا اؿػث آزاد ظن٨مػی، ؿاز٠اف یک ٨٤ّافزظ٨ا٣غق( ة٥

                                                           
٦ام ٠٨١ّی در اؿح٨جؽكیٜ ٦ا ك گػرگاق٦ا، ک٨چ٥ف: پؼك٣غق قکایث ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ ادارق ظیاةا. ٣ک1

 (.1968(، قکایث ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ ٠ٞک ٠ْی٤ی در ةعف ٧٤٠ح٢ ز1976ز
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 ةاقػغ زا٠ْػ٥ ٣یاز٦ام ةا ٠ٌاةٙ اؿث ١٠ک٢ ک٥ د٦غ جعنیل ظ٨د ؿاز٠ا٣ی ا٦غاؼ

 کػ٥ ٣ُؼیػ٥ ایػ٢ پایػ٥ ةؼ زایرؽی٢ جأؿیـات ٦ؽی٥٤ پؼداظث ة٥ رأم مغكر. ٣تاقغ یا
 پؼداظث دركاِٚ د٦غ ادا٥٠ ٠٨١ّی ٤٠ْ٘ث یک جأ٠ی٢ ز٧ث ک١پ ْٗاٝیث ة٥ ظ٨ا٣غق
 زایرؽی٢ جأؿیـات ایساد مؼؼ ٦ؼگؽ قایغ ک٥ ق٨د٠ی جٞٛی كم ة٥ امةادآكردق ٠اؿ
 جٕییؼ ا٣ح٘اّی ْٗاٝیث یک ة٥ یا قغق ٗؼكظح٥ ٠ػک٨ر جأؿیـات ٠غجی از پؾ یا ٣ك٨د

 .د٦غ کارةؼم

 جػا د٦ػغ١٣ػی جى١ی٤ی ک١پ ْٗاٝیث اؿح١ؼار از ازح١اع ا٣ح٘اع ای٤ک٥، ؿؼا٣ساـ

 ْٗاٝیػث ج٨ٚػٖ. گؼدد پؼداظث ظ٨ا٣غق ة٥ ظن٨می ٠اٝکی٢ دیرؼ از ٠ح٘اكت ٔؼا٠حی

 ا٠ػا گػؼدد زا٥ْ٠ از ةعكی ةؼام آف ٤٠ْ٘ث رٗح٢ دؿث از ةاّخ اؿث ١٠ک٢ ک١پ

 ةػ٥ ٠ؼةػ٨ط زیػاف ای٢ پػیؼٗث ٠ت٤ی ةؼ آ٣ک٥ را جسغیغ٣ُؼ دادگاق اؿحغالؿ ج٨اف١٣ی

 كزػ٨د ادا٥٠ ة٤٠٥غ ّ ٥ٚ ک٥ کـا٣ی ا٠ا» قغ: یادآكر دادگاق. ةاقغ ظن٨می ٧٣اد یک

 «.ا٣غ٠ؼدـ ٨١ّـ ٠٨١ّی، ق٨رام گ٘ح٥ ٦ـح٤غ ًتٙ ا٠کا٣ات

 جنػؼٗی ٠ٞػک ٠اٝػک ة٥ ک٥ اؿث ای٢ ّاد٥ٝ زتؼاف را١٤٦ام امٜ صاؿ، ای٢ ةا

 را آف از ةیكػحؼ اؿحضٛاؽ ا٠ا ق٨د، پؼداظث ٔؼا٠ث كاردقغق ظـارت کٜ ةاةث ةایغ»

 اؿػث  ة٤ػاةؼای٢، ٣غاقح٥ اظحیار در ٨١ّـ از كکاٝث ة٥ را ظ٨د ٠ٞک ظ٨ا٣غق، 1«.٣غارد

. ةریػؼد ٔؼا٠ػث زا٠ْػ٥ ١ّػ٨ـ ةػ٥ كاردق زیاف ك وؼر ةاةث ک٥ ٣غارد را آف اؿحضٛاؽ

 ةػ٥ ٣ْ٘ػی کػ٥ ک٤٤ػغ٠ػی اؿح٘ادق ٣ض٨مة٥ را قاف٠ٞک ٠اٝکی٢ از ةـیارم ١٦ه٤ی٢

 در ّا٠ػٜ ج٧٤ا را ا٠ؼ ةح٨اف ای٢ ک٥ ٣غارد كز٨د درؿحی ٤٠ٌٙ ٦یچ ٝػا ةؼؿغ، زا٥ْ٠

. گؼٗػث در٣ُػؼ ٔیؼا٣ح٘اّی ٦امؿاز٠اف ة٥ ٠حْٞٙ ٠ٞک ٠اٝکیث ؿٞب ّادال٥٣ زتؼاف

 ک٥ ٨٠و٨ع ای٢ از ٤٠ن٦٥٘یئث ذ٤٦ی جضٞیٜ ة٥ ّادال٥٣ زتؼاف ٠ْیار ٨١٣دف كاةـح٥

 ج٨ؿػ٥ْ ةػؼام دادگػاق ٦ػامجػ ش ةا اؿث، ة٨دق زا٥ْ٠ «٣ِ٘ ة٥» ظامی اؿح٘ادق آیا

 .گیؼد٠ی ٚؼار جْارض در ٨١ٞ٠س ك ّی٤ی ارزیاةی اؿحا٣غارد٦ام

 جْٞیػٙ ٠ـػحٞؽـ کػ٥ قػؼایٌی زػارم، پؼك٣ػغق در گ٘ػث ج٨اف٠ی ٠س٨١ع در

 دیرػؼ ٠ا٤٣ػغ ظ٨ا٣ػغق. ٣ػغارد كزػ٨د ةاقػغ، ّاد٥ٝ ٔؼا٠ث جْیی٢ ةؼام ّادم ٠ٛؼرات

 از ٣اقػی ا٣حٛػاؿ ٔیؼٚاةٜ ٦امارزش ةؼام ٔؼا٠ات دریاٗث اؿحضٛاؽ ظن٨می ٠اٝکی٢

                                                           
 .  ٣ک: پؼك٣غق اكٝـ٨ف ّٞی٥ ایاالت ٠حضغق.1
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 ٔؼا٠ػث زتػؼاف امٜ از رأیی چ٤ی٢ ک٥ز٠ا٣ی مؼٗان. ٣غارد را ٠ٞک ة٥ اك قعنی ٣یاز

 ارزش پؼداظث. گؼدد٠ی ج٨زی٥ کارآ٠غ ارزقیاةی ٠ْیار یک وؼكرت گیؼد٠ی ٗام٥ٞ

 ك ةؼاةػؼم ة٤یػادی٢ ام٨ؿ ةا» ٠ٞکف از كم ٠اٝکیث ؿٞب ةاةث ظ٨ا٣غق ة٥ ةازار ّاد٥ٝ

  1«.اؿث ؿازگار ا٣ناؼ

 در پػاكؿ ٚاوػی آ٣کػ٥قػغ ةػی ةازگؼدا٣ػغق اؿحی٤اؼ دادگاق ةغی٢ جؼجیب صکٟ
 .داقح٥ ةاقغ ٠كارکث پؼك٣غق ای٢ در گیؼمجن١یٟ یا رؿیغگی

 امظن٨می ٠ٞک ٦یچ»٠ؼة٨ط،  ٚـ١ث در اؿاؿی ٚا٨٣ف پ٤سٟ ًتٙ ام صی٥

 2«.گؼدد ج١ٞک ٠٨١ّی اؿح٘ادق ز٧ث ظـارت ّادال٥٣ زتؼاف ةغكف ٣تایغ
 ٠اٝکی٢ ةؼام را زایرؽی٢ جأؿیـات ایساد ٦ام٦ؽی٥٤ زتؼاف ج٤اؿب دادگاق ای٢
 پؼك٣ػغق در اؿػحی٤اؼ دادگاق ٦ؼچ٤غ. اؿث ٣کؼدق جن٨یب را قغقج١ٞک ٠ٞک ٠٨١ّی
 آف در کػ٥» پؼك٣غق آف ک٥ داقث ةیاف («1923ز ٠حضغق ایاالت ّٞی٥ ةؼاكف» قکایث
 مػؼٗان «قػغ اةػغاع ّادال٣ػ٥ ٔؼا٠ػات ٠ضاؿت٥ ةؼام زایرؽی٢ جأؿیـات ٦ؽی٥٤ ٠ْیار

 کػؼدق ا٧َار٣ُؼ ظن٨می اراوی ًؼ٥ٗیک ج١ٞک در دكٝث اظحیار صغكد درظن٨ص
 ٠ػا ةؼداقثً پؼج٨ در ٝػا پ٤سٟ، ام صی٥ ًتٙ ٔؼا٠ث ارزیاةی ٠ْیار جْیی٢ ٥٣ ك اؿث
 ٠اٝکیػث ةػا ٠ٞػک ةػؼام ّادال٣ػ٥ زتؼاف ٤٠اؿب ٠ْیار درظن٨ص ٠ػک٨ر، پؼك٣غق از

 .   ک٤ی١٣ٟی ٦یچ ٣ُؼم ةیاف دكٝحی
ؿازد  ق٘اؼ را آ٠ادق ةازار واة٥ٌ جا ةؼآ٠غ درمغد اؿحی٤اؼ دادگاق صاؿ، ای٢ ةا

 ز٤ػ٨ب پ٤ـی٨ٞا٣یام ٨ٝجؼم کٞیـام ق٨رام آیا ای٤ک٥ از ٣ُؼمؼؼ»ةا ای٢ ّٛیغق ک٥ 
 ارزش ٦ػاک١ػپ ای٤کػ٥ از گػقػح٥ ك ظیػؼ یػا ة٘ؼكقػغ را ٦اک١پ ج٨ا٣ـث٠ی قؼٚی
 کٞیـػا ق٨رام ک٥ یاةغ٠ی جضٛٙ م٨رجی در... قؼط ای٢ ظیؼ، یا داقح٤غ ةازار ّادال٥٣
 ّادٝػ٥ ارزش ةػا ٠ْػادؿ جٛؼیتػان ٚی١حی ة٥ ةازار در را ٦اجأؿیـات ک١پ ج٨ا٣ـح٥ ١٣ی

 3«.ک٤غ زایرؽی٢ آ٧٣ا ةازارم

                                                           
 ّادال٥٣.( ًتٙ جتنؼق زتؼاف 1973. ٣ک: قکایث ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ ٨ٗٝؼ ز1
(  ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ ٦یئث آ٨٠زش ٠ی٤ؼاؿ 1968. ٣ک: ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ ٠ٞک ٠ْی٤ی در ٣اصی٥ ٧٤٠ح٢ ز2

 (.1951(  ٨ٗرت كرث ّٞی٥ ایاالت ٠حضغق ز1954(  كاقی٤رح٢ ّٞی٥ ایاالت ٠حضغق ز1958کا٣حی ز

(  ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ 1893ز٦ام قکایات قؼکث دریا٨٣ردم ٣٨٣٨٠راال ّٞی٥ ایاالت ٠حضغق . ٣ک: پؼك٣غق3
(  ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ ری٨٤ٝغز 1961(  ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ قؼکث ةؼؽ ك ٣یؼكم كیؼزی٤یا ز٠1943یٞؼ ز

 (.1973(  قؼکث ةاالةؼ ك ا٣تاردارم کكاكرزاف آ٨١ٝجا ّٞی٥ ایاالت ٠حضغق ز1970ز
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 چػ٨ف آ٧٣اؿػث، جسػارم ارزش ٗؼكش آ٠ادة اٚ ـً درظن٨ص دٚیٙ اؿحا٣غارد

   1.ةغ٦غ ٗؼ٠اف ةازار در ج٨ا٣غ٠ی کاال ک٥ اؿث چیؽم آف ٨١ْ٠الن کاالیی چ٤ی٢ ارزش

 قػغقجْیػی٢ ةازارم ارزش آیا ک٥ ٦ا آف ة٨دپؼك٣غق ای٢ در دیرؼ چاٝف ١ٌ٠ئ٤ان

 ایػ٢» ا٠ا ظیؼ؟ یا اؿث ٠حنؼٗی ٠ٞک ٠اٝکی٢ ة٥ پؼداظث ةؼام الزـ ٔؼا٠ث ةؼ ٠ازاد

 ز٧ث دك ٦ؼ در ةایغ قغ ػ ٠ٌؼح کاال٦ا جسارم ارزش ٣ُؼی٥ در ٨ًرک٥امٜ ػ ١٦اف

 رأم ةػ٥ ظغق٥ ةغكف جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی ٨٠و٨ع، ارزیاةی ٦امدادرؿی در «.ک٤غ ١ّٜ

 (.1977 آ٢٦ راق اجضادی٥ ّٞی٥ زة ٣كث. قغ رد پؼك٣غق

 ٠ْػادؿ ةػازارم ارزش دارام ٦ػاک١ػپ ای٤کػ٥ ةؼ ٠ت٤ی ٤٠ن٦٥٘یئث جكعیل

 ٚاةػٜ ارزش كاٚػِةػ٥ آیػا کػ٥ ک٤ػغ١٣ػی صػٜ را ٠ـئ٥ٞ ای٢ ٦ـح٤غ دالر 000/740

 پؼك٣ػغق در کػ٥ پؼؿػف اؿػث ای٢ ة٥ ؿؤاؿ ٨٤٠ط ای٢ پاؿط ظیؼ؟ یا اؿث ا١ًی٤اف

 ٤٠اؿػب ٤٠نػ٥٘ درظنػ٨ص٦یئث اؿحغالؿ جأییغ در ٚت٨ٝی ٚاةٜ ج٨اف ة٥ ق٨ا٦غ٠ی

 ٠ٌػؼح ٣یػؽ اؿػحی٤اؼ دادگاق در پؼؿكی چ٤ی٢ یاٗث؟ دؿث ةازار ّاد٥ٝ ة٧ام ة٨دف

 را ةػازارم ارزش ٣ُؼیػ٥ جأییغ در ٤٠ن٦٥٘یئث ة٥ قغقارائ٥ ق٨ا٦غ ک٘ایث ق٨د جا٠ی

 ةػ٥ قػغقارائػ٥ قػ٨ا٦غ آیػا ک٥ ة٨د ظ٨ا٦غ ای٢ ٠ـئ٥ٞ اظیؼ، ٨٠رد در ك. ١٣ایغ ارزیاةی

 ٤٠ح٧ی گؼدد؟ ٣ُؼ ای٢ ة٥ ٤٠ٌٛان ک٥ اؿث ة٨دق ٣ض٨ما٨ٝاِٚ ة٥ ٤٠ن٥٘ ٗی٦یئث

 ک٤ػغ کػ٠٥ی رد را ادّا ای٢ دادگاق،»: داقث ا٧َار ٨٠اٗٙ ٨٤ّافة٥ كایث ٚاوی

 ٚی١ػث ٔیؼا٣حٛػاّی، ظن٨می قؼکث یک ة٥ ٦ام ٠حْٞٙدر٨٠رد ک١پ ٔؼا٠ث ٠ْیار

کػا٠ ن ةػا آف ٦ػٟ  ك ٠ػ٢. ٠حنؼٗی ٠ٞک ةازار ّاد٥ٝ ارزش ٥٣ ةاقغ ٨ْ٠ض جأؿیـات

٣یؽ  ك ق٨د١٣ی ٠ؼة٨ط ةازار ّاد٥ٝ ارزش ج٧٤ا ة٥٣٥ ٨ْ٠ض جأؿیـات دکحؼی٢. داؿحا٣ٟ

 ةٞکػ٥ ظیؼ كاةـػح٥ ٣یـػث، یا اؿث ارزیاةی ٚاةٜ راصحیّاد٥ٝ ة٥ ارزش ک٥ ا٠ؼ ای٢ ة٥

 ا٠کػاف ٠اٝػک ةػازار، ارزش از ةیف اواٗی زتؼاف ة٥ ٣یاز ةغكف ک٥ اؿث آف ٠ـحٞؽـ

 ک٥ ق٨د٠ی ا١ّاؿ ٨٠اردم در امٜ ای٢. ةاقغ داقح٥ را قغقجنؼؼ ا٠ ؾ زایرؽی٤ی

 ٠ٞػک ٠اٝػک کػ٥ اؿاؿػی ٗػؼض ایػ٢ ٠ت٤ی ةؼ ةاقغ قغق جنؼؼ ٠٨١ّی جأؿیـات

 قغق٠ی ارائ٥ ج١ٞیکی ٠ٞک در ک٥ ظغ٠اجی ارائ٥ ة٥ جا اؿث اٝؽاـ ٨٣ّی جضث ٠حنؼٗی

 ٠حنػؼٗی جأؿیـػات ٨١٣دف آ٣ه٥ در پؼدق اة٧اـ اؿث ای٤ک٥: زایرؽی٢ ا٠ا د٦غ، ادا٥٠

                                                           
 (.1949اٗا٨ٝ ز. ٣ک: پؼك٣غق ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ قؼکث کكحیؼا٣ی ج٨ر٣ح٨، ١٦یٞح٨ف ك ة1
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 اؿػث ةػغی٧ی گػؼدد؟٠ػی چر٣٨ػ٥ ج٨زیػ٥ ةػازار ارزش از ةیكحؼ ٔؼا٠حی پؼداظث ةا

 ٚػغی١ی جأؿیـات ة٧ام پؼداظث از ةیف زغیغ ةا ٚغی١ی جأؿیـات کؼدف زایرؽی٢

جػؼ ك ةػا ١ّػؼ ٣٘ـػ٥ ارزقػ٤١غٗػی زغیػغ جأؿیـات ا٠ا داقث، ام درةؼظ٨ا٦غ٦ؽی٥٤

 ک٤ػغ،٠ی مغؽ جأؿیـاجی ٦ؼ ج١ٞیک درظن٨ص ٠ٌٞب ای٢ ة٨د. ظ٨ا٦غ جؼم٨ًال٣ی

 ٠ػادق، ای٤ک٥ ك ٣تاقغ ظ٨اق ةاقغ، داقح٥ كز٨د آف ْٗاٝیث اؿح١ؼار ةؼام ج٧ْغم ظ٨اق

 جىػ١ی٢ ١ّػ٠٨ی یػا ظن٨مػی ٦ػامپؼكژق ةؼام را ٦ایی٦ؽی٥٤ک١ک ّادال٥٣ زتؼاف

 جػؼگیؼا٣ػ٥ؿعث ٠ٛؼرات اگؼ ٣ض١٣،٨ایغ ةؼظاؿح٥ از ٣اآگا٦ی ٢٠ ة٨دق اؿث. ةغی٢ ٠ی

 کػ٥ اؿػث ٤٠ٌٛػی ةتػؼد، ةػاال را زایرؽی٤ی ٦ؽی٥٤ ٠ٛؼرات، ؿایؼ یا ؿازمؿاظح١اف

 ةػ٥ ٨١٣د. ظ٨ا٦غ ةؼظ٨ردار ظاص ٠ؽایام از را ٠اٝک ظ٨د، ظ٨دة٥ ٨٠اٗٛث ک٤یٟ ٗؼض

 ١٠کػ٢ اؿػث اٝػؽاـ. قػ٨د ٠اٝی جأ٠ی٢ ٠حنؼؼ ج٨ؿي ج١ٞک ٣یـث الزـ جؼجیب ای٢

 ارزش کػا٦ف ةػ٥ قػغق،ارائػ٥ ٠٨١ّی ظغ٠ات ٠ـح١ؼ ك ٠غاكـ ٠حنؼٗی ٠ٞک ٠اٝک

قػغق دریاٗػث كزػ٥ از اؿػح٘ادق ةا ج٨ا٣ـث٠ی ٠اٝک ک٥ةیا٣سا٠غ درصاٝی كم ؿؼ٠ای٥

 ظػاٝل ؿػ٨د ٠ؼاجػبةػ٥ کػ٥ د٦ػغ ا٣سػاـ ٦اییگػارمؿؼ٠ای٥ ةازارم ارزش ٨٤ّاف ة٥

 ار٠ٕػاف ةػ٥ زػایرؽی٢ جأؿیـػات ٦ؽی٥٤ پؼداظث صاٝث ة٥ ٣ـتث كم ةؼام ةیكحؼم

 ؿیاؿی ٚىاكت یک ٠حى٢١ ک٤غ،٠ی جض١یٜ را اٝؽاـ ای٢ ک٥ زارم ٚا٨٣ف ا٠ا ةیاكرد،

چػ٥  گیؼ٣ػغ، ٚػؼار ٠حنؼٗی ٠ٞک ٠اٝک اظحیار در ٣تایغ زایرؽی٢ ٦امپؼكژق ک٥ اؿث

 كاؿػ٥ٌ ا١ّػاؿاز آ٧٣ا ةاق٤غ ك چ٥ ٣تاق٤غ، ك٨ٝ ة٥ ةیكحؼم ٤٠غم ٤٠ْ٘ثٚادر ة٥ ة٧ؼق

 ةػ٥ جنػاّغم زیاف ٠حنؼٗی ٠ٞک ٠اٝک ٦اما٣حعاب ة٥ ٣ـتث ٚا٣٨٣ی ٦ام٠ضغكدیث

 قػغقدریاٗث ٠ازاد ٔؼا٠ات ةا زیا٣ی ك وؼر چ٤ی٢ ق٨د ای٤ک٥ جن٨ر. ق٨د جض١یٜ كم

کؼد، مؼٗان یک صغس ك گ١اف اؿث. ةػؼ ایػ٢  ظ٨ا٦غ ةؼاةؼم ٨ْ٠ض جأؿیـات ز٧ث

 ٚػؼار ٚػا٣٨٣ی اٝؽاـ جضث ک٥ ٠حنؼٗی ٠ٞک ٠اٝک ة٥ ةیكحؼ ٔؼا٠ث پؼداظث ک٥ ةاكرـ

 کػ٥ ا٣ضنػارم ٦اماؿح٘ادق ازام در ک٥ ٣یـث كیژق پاداش یک از ةیف چیؽم دارد،

 ا٣ضنػارم ٦ػامارزش دٝیػٜة٥ یا گؼٗح٥ م٨رت ٠حنؼٗی ٠ٞک ٠اٝک ج٨ؿي ٠ٞک در

 ةػا ٠ػ٢ ٝػا ق٨د ٠ی پؼداظث كم ة٥ ةازارم ارزش ةؼ ٠ازاد ٔؼا٠حی داراؿث، ٠ٞک ک٥

 ةاقػغ، ظن٨مػی ٧٣اد یک قغقجنؼؼ ٠ٞک ٠اٝک ک٥ ٨٠اردم در اـّٛیغق٦ٟ دادگاق

 صحػی ةػ٨د ٣ع٨ا٦ػغ ٨ْ٠ض جأؿیـات ٚی١ث پؼداظث ٠ـحٞؽـ ّادال٥٣ زتؼاف جتنؼق
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 یػا ک٤ػغ زػایرؽی٢ را ٠ٞک ک٥ اؿث ٠ح٧ْغ ٝضاَی ة٥ ٠اٝکی چ٤ی٢ گ٘ث ةح٨اف اگؼ

 آف از اؿػح٘ادق در ؿػ١٧ی ْٗاٝیػث اؿػح١ؼار در زا٥ْ٠ جا دارد كز٨د و١ا٣حی ای٤ک٥

 ٠اٝکیث ؿٞب م٨رت در صحی ک٥ دارـ جؼدیغ ٨٠رد، ٗؼاكاف ای٢ در ك ٣یؽ. ةاقغ داقح٥

 از ٗػارغ ق٨د، ازؼا ك ج٘ـیؼ دیرؼم قی٨قة٥ ةایغ ّاد٥ٝ زتؼاف جتنؼق ٠٨١ّی ٠ٞک از

 ام٠ـػئ٥ٞ آف ا٠ػا ظیؼ؟ یا یاةغ اؿح١ؼار دیرؼ زام در ةایغ ٠ٞک ْٗٞی ْٗاٝیث ای٤ک٥

 دیرػؼ ركز ةػؼام كیػژق ًػ٨رةاقغ  ة٤اةؼای٢ ة٥ قغق ارزاع دادگاق ة٥ اک٨٤ف ک٥ ٣یـث

 1 «ق٨د٧٣ادق ٠ی ک٤ار

 اؿػحی٤اؼ دادگػاق ج٨ؿػي پؼك٣غق ای٢ در ک٥ زایرؽی٢ جأؿیـات ة٧ام از ٠ْیار

 ٦ام ٦ؽی٤ػ٥ پؼداظػث زایرؽی٤ی، ٦ام٦ؽی٥٤ زامآیغ ک٥ ة٥چ٤ی٢ ةؼ٠یقغ  پیك٧٤اد
 در ٠ْی٤ػی ٠ٞک ّٞی٥ ٠حضغق ایاالت پؼك٣غق در ٨ًرک١٦٥اف. دارد ٠غ٣ُؼ را ةازؿازم
 ٠ْػ٨ض، جأؿیـػات ٠ْیار ک٤٤غقا١ّاؿ ٦امدادگاق اؿث قغق اقارق «٧٤٠ح٢» ٣اصی٥
ظیػؼ،  یػا گػؼدد کـؼ زغیغ جأؿیـات ٚی١ث از ةایغ ة٧اء کا٦ف ک٥ ظن٨ص ای٢ در

 .گؼٗح٤غ پیف در ٨٠اوِ ٠عحٞ٘ی

 جػا ٣یـػث ١ّٞػی یػا ٚػا٣٨٣ی اٝػؽاـ ٦یچ جضث» ظ٨ا٣غق ک٥ ک٤غ٠ی اّ ـ دادگاق

 ٦ام قػؼکث 1972 ٚػا٨٣ف ٠كػ٨١ؿ کػ٥ ظ٨ا٣ػغق اگؼچػ٥ «.ک٤غ... زایرؽی٢ را ٦ا ک١پ

 را ظػ٨د ٦ػامک١ػپ جػا ٣یـػث ٠ست٨ر ٚا٣٨٣ی ٨ًرة٥ َا٦ؼان پ٤ـی٨ٞا٣یاؿث، ٔیؼا٣ح٘اّی

 جنػؼیش دٝیػٜةػ٥ اؿث ١٠ک٢ ٔیؼا٣ح٘اّی ظن٨می ٦امة٤راق ١٣ایغ ا٠ا دیرؼ زایرؽی٢

 جضػث یا ا٣غ٨١٣دق دریاٗث ٦غی٥ م٨رتة٥ ک٥ ا٨٠اٝی ٚتاؿ در ظ٨د داظٞی اؿاؿ٤ا٥٠ در

 ایػ٢ جضث ظ٨د ظاص كَایٖ یا جأؿیـات ٠اٝی جأ٠ی٢ اؿح١ؼار ٨ُ٤٠رة٥ ایاٝحی ٨ٚا٣ی٢

 جضػث اؿػث ١٠کػ٢ ا٣ح٘اّی کارکؼد ةا ظن٨می ٦امدركاِٚ، ؿاز٠اف. گیؼ٣غ ٚؼار اٝؽاـ

 .ک٤٤غ زایرؽی٢ را ٠حنؼٗی جأؿیـات جا ةاق٤غ دیرؼم ٚا٣٨٣ی ازتار یا ٚؼارداد

 ٠ـػحٞؽـ کػؼدف، زایرؽی٢ ة٥ ازتار آیا ک٥ ٨٠رد ای٢ در گیؼم٨ُ٤٠ر جن١یٟة٥
 ٨ٗایغ ک٥ ا٠ؼ ای٢ ةا َا٦ؼان ظیؼ، یا اؿث ةازار ارزش از ةیكحؼ ٚی١حی ة٥ جنؼؼ ة٥ رأم

 «١ّػ٠٨ی» ٠ؤؿـػات ایػ٢ ظ٨اق اؿث، ظ٨ا٦غ ة٨د ٣ا٠ؼجتي کـی چ٥ از آفً ٠اٝکیحی

                                                           
1. National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, Uniform Eminent 

Domain Code, § 1004)bز. 

 ٣ک: پؼك٣غق قکایث ایاالت ٠حضغق ّٞی٥ ٠ٞک ٠ْی٤ی در ٣اصی٥ ةؼكکٞی٢.
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 ة٤غ درةارق ج٘ـیؼ ای٢ ٗؼض مضیش ك ٤٠اؿب ة٨دفاٝتح٥ ة٥. «ظن٨می» ظ٨اق ةاق٤غ

 ظن٨مػی اراوػی ١ّػ٠٨ی ج١ٞػک در٠ػ٨رد ٚػا٣٨٣ی ج٨ا٣غ٠ی ّادال٥٣، ک٤رؼق زتؼاف
 .١٣ایغ ا٣حعاب را زایرؽی٢ جأؿیـات ٠ْیار ک٥ ک٤غ جن٨یب

 
 


