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Abstract
Implementation of development plans, where requires the possession of the citizens'
lands, sometimes encountered property owners resistance and lack of compliance
with these plans that ultimately ends with the compulsion of the competent
authorities and the intervention of the executed agents with duress. But sometimes
owners take action on the implementation of the plan and optional retreat with
discretion and willingly. In this case, the right to claim for value by him has
sometimes been questioned and denied by lawyers and courts. Judicial review also
shows that most of them are deprived of claim for value and proof their rights and
the municipalities have taken over part of their property for free. The present study
seeks to examine the reasoning grounds of this category of courts and lawyers to
argue on proving the right of this category of owners.
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چکیده
اجرای طرحهای عمرانی شهرداری آنجا که مستلزم آزادسازی و تملک امالک شالهرونناا اسال
گاهی با مقاوم مالکاا و عنم تمکین آنها در زمینۀ اجرای طرحهای مذکور روبهرو میشالود کاله
سرانجام با الزام مراجع ذیصکح و مناخلۀ مأموراا اجرا میشود و با قهر و غلبه پایاا مییابن .اما
گاهی مالکاا به اختیار و با رضا و رغب نسب به اجرای طرح و عقبنشینی اقنام میکننالن .در
این حال استحقاق مالک در خصوص مطالبۀ بهای ملک خود گاه مورد تردین و انکار حقوقناناا
و محاکم شنه اس  .بررسی رویۀ قضایی نیز نشاا میدهن که اغلب مالکاا در این مسیر سرانجام
از اثبات حق خود و مطالبۀ بهای ملالک بالاز میماننالن و شالهرداریها قسالمتی از امالک آنهالا را
بهرایگاا تملک میکننن .پژوهش حاضر عهنهدار بررسی مبانی استناللی این دسته از دادگاهها و
حقوقناناا اس تا با نقن و ارزیابی آنها بر اثبات حق این قبیل مالکاا استنالل کنن.
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مقدمه
با گسترش جمعی شهرها افزایش شمار وسایل نقلیه و ایجاد مشککت ناشالی از عالنم تناسالب
آنها با ظرفی خیابااها و گذرگاهها امروزه تعریض معالابر راهحالل اجبالاری مسالئوالا شالهری
اس  .برای این منظور شهرداریها پس از تصویب طرحهای تعریض و تأمین اعتبار آنها مکلال
به تملک قسم هایی از امک مجاور معبرنن تا بنینترتیب اگرچاله بهصالورت موقال باله حالل
مشکل موجود بپردازنن.
موضوع این مقاله بررسی قابلی مطالبۀ بهای امک واقع در طرحهای تعریض از شالهرداری
پس از رعای داوطلبانۀ برهای اصکحی و عقبنشینی اختیاری مالکاا آنهاس ؛ با ایالن توضالی
که در چه فروضی میتواا قائل به استحقاق مالک در مطالبۀ بهای ملالک ازدسال رفتهاش شالن.
نبود پژوهشی کامل و جامع در ایالن خصالوص بالهخوبی احسالا میشالود؛ پژوهشالی کاله اگالر
واقعبینانه و تبیینکنننۀ حقوق اشخاص گرفتار موضوع باشن میتوانن از اقامۀ بسیاری از دعاوی
بینتیجه پیشگیری کنن و در هنای رویۀ قضایی که در بسیاری از زمینههای این موضوع بنوا
دق کافی در حال تصمیمگیری اس نیز تأثیرگذار باشن .پژوهشی که مستلزم نگاه به موضوع
از منظر مبانی حقوق خصوصی حقوق عمومی و رویههای عملی اس .
در اجرای طرحهای توسعۀ شهری گاه تکلی مالالک در رعایال برهالای اصالکحی مسالتلزم
عقبنشینی از قسمتی از ملک خود و اعطای آا به شهرداری اس  .سؤال اساسالی تحقیالق ایالن
اس که آیا مالک مستحق بهای آا قسم از ملک خالویش کاله باله اختیالار تخلیاله و رفالع یالن
میکنن خواهن بود یا خیر؟ همااطورکه خواهیم دین رویۀ قضالایی در ایالن خصالوص نالاهمگوا
عمل کرده و آرای متفاوت و بعضاً متناقضی در این خصوص صادر کرده اس .
در این تحقیق ابتنا مختصری در خصالوص مفهالوم عقبنشالینی و اقسالام آا سالخن گفتاله
میشود و سپس ضمن اشاره به دالیل موافقاا و مخالفاا لزوم پرداخ بهای ملک ادلۀ مالذکور
تجزیهوتحلیل و ارزیابی میشود و در نهای دینگاه نویسننگاا مقاله در خصوص امکاا مطالبالۀ
بها با انتخاب نظریه صحی تبیین خواهن شن.

مفهوم «عقبنشینی»
«بر» در لغ به معنای کنار سوی طرف پیش و جلو بهکار رفتاله اسال (معالین  1384ج :1
 .)247در اصطکح حقوقی «بر» عبارت اسال از حالن نهالایی عالر یالک معبالر (بالهویژه معالابر
دسترسی) که لبۀ قطعه زمین را تعیین میکنن (بشیری و همکاراا  .)750 :1392همچنین در
تعری دیگری از «بر» به محل اتصال هر ملک با معابر اعم از اتوباا خیابالاا کوچاله و میالناا
تعبیر شنه اس (فنوی « .)30 :1385بر اصکحی» نیز حنی اس از قطعه زمالین مشالرف باله
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گذر که دارای اصکحی بوده و مستلزم عقبنشینی باشن (مهننساا مشاور شالهر و خاناله بیتالا:
 .)13بر این مبنا بر اصکحی مقنار زمینی اس که مالک باین بالهاجبار در گالذر رهالا کنالن و باله
مالکی شهرداری درآورد.
«عقبنشینی» در لغ به معنای پس نشستن رو به عقب رفتن تر مواضع خود کالردا و
به عقب رفتن اس (معین  1384ج  .)1077 :1در بیاا مفهوم اصطکح حقوقی آا نیز گفتاله
شنه چنانچه ملکی در مجاورت معبری قرار گیرد که برای تأمین حن نهایی عر مقرر شنه در
طرحهای جامع و تفصیلی برای آا معبر ناگزیر از رها کردا قسمتی از ملک گردد این عمل را
اصطکحاً «عقبنشینی» یا «رعای برِ اصکحی » گوینن (بشیری و همکاراا .)751 :1392
به بیاا دیگر در تعری عقبنشینی میتواا گف «عبارت اس از رهالا کالردا قسالمتی از
ملک بهسبب قرار گرفتن در مجاورت معابر و شوارع به میزاا مقرر در طرحهای شهری».
«رعای برِ اصکحی » یا «عقبنشینی» ممکن اس به اختیار صالورت پالذیرد یالا بالهاکراه و
اجبار .عقبنشینی اجباری و ناخواسته از مصادیق تصرف قهری ملک اسال ؛ امالا تالر مواضالع
سابق و عقبنشینی از ملک میتوانن به اختیار و بنوا قوۀ قهریه صورت پذیرد؛ چنانکه مالک به
هر منظور خود به اختیار و به محض اطکع از طرح تعریض نسب به اجالرای طالرح در ملکالش
اقنام میکنن یا گاه برای موافق شهرداری با صنور پروانه مجبور به اجرای طرح میشود.
در ادامه بحث در خصوص امکاا مطالبۀ بهای ملکی را که مالک بنوا اجبالار و باله اختیالار
خود در گذر عمومی رها نموده و عقبنشینی کرده اس پی میگیالریم .بالنینمنظور ابتالنا باله
تبیین دالیل مخالفاا استحقاق مالک در خصوص مطالبۀ بها و ارزیابی ادله مزبور میپردازیم.

دالیل مخالفان استحقاق مالک در خصوص مطالبۀ بها
ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه در نظریۀ شمارۀ  7/ 3098مورخ  1388 /5/ 20خود اشعار داشالته
اس  ...« :چنانچه مالک شخصاً طرح تفصیلی شهر را در ملک خود پیاده نمایالن و یالا داوطلباناله
براسا پروانۀ ساختمانی هنگام نوسازی برهای اصکحی طرح مصوب و یا عقبنشینی موضوع
تبصرۀ  ۶مادۀ  100قانوا شهرداری را انجام دهن در این صورت نمیتوانن بهالای آا قسالم از
زمین را که در اثر اجرای طالرح تعالریض معبالر یالا خیابالاا یالا کوچاله و ماننالن آا قرارگرفتاله از
شهرداری مطالبه نماین؛ لکن اگر شهرداری رأساً اقنام به تملک زمالین یالا ملالک یالا تعالریض آا
1
بنماین باین قیم آا را به نرخ روز بپردازد».
برخی نیز این نظر را تأیین کرده و معتقننن اگر تعریض کوچاله و خیابالاا در راسالتای طالرح
تملک نباشن به مالک خسارتی تعلق نخواهن گرف (وحالنانینیا  .)۶8 :1395البتاله ایالن بیالاا
 .1این عقینه در نظریۀ شمارۀ  7/5027مورخ  1390/12/24آا اداره نیز تکرار شنه اس .
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وافی به مقصود نویسننه نیس چراکه موضوع نظریۀ ادارۀ حقوقی وجود یا نبالود طالرح تملالک
نیس ؛ بلکه منظور اجرای اختیاری طرح در ملک اسال وگرناله در عقبنشالینی اختیالاری هالم
مالک در حال اجرای طرح در ملک خویش اس .
در اعکم نظرهای این دسته استناللی در خصوص علل اتخاذ چنین نظری دیالنه نمیشالود.
برخی محاکم نیز در آرای خود این نظریه را پذیرفته و آا را مک صنور رأی قرار دادهانن.
مخالفاا استحقاق عو به مالکاا اجرای اختیاری طرح دینگاه خود را به ادلۀ زیر مستنن کردهانن:

 .1اعراض مالک
به موجب قاعنۀ تسلیط هر مالکی در خصوص مال خود حق هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی
دارد و هیچکس را نمیتواا بنوا مجوز شرعی از این تصرفات منع کرد .یکی از آثار این قاعالنه ایالن
اس که شخص میتوانن از مال خود اعرا کرده و مالکی خویش را نسب به آا زایل کنن.
اعرا در لغ به معنای روی گردانینا بیزاری نشاا دادا نفرت پینا کالردا و رخ تالافتن
بهکار رفته اس (مؤسسۀ دایرۀالمعالارف فقاله اسالکمی  1387ج ۶03 :1؛ معالین  1384ج :1
 .)1۶9در اصطکح فقهی و حقوقی اعرا عبارت اس از رفع ین اختیاری از عین ملالک بالنوا
انشای اباحه برای دیگری(1مامقانی  1371ج .)439 :3
برخی در مقام استناد به عنم امکاا مطالبه بهای ملک در عقبنشینی اختیاری باله قاعالنۀ
اعرا استناد کردهانن؛ با این توضی که دس کشینا اختیالاری از مالال یالا قسالمتی از آا باله
معنای اعرا اس و اعرا نیز همچوا اسقاط حق خیار ابراء و معاملۀ فضالولی ایقالاعی الزم
اس که رجوع از آا ممکن نیس  2.بنینترتیب اجالرای اختیالاری و داوطلبانالۀ بالرِ اصالکحی در
ملک توسط مالک به معنای اعرا از آا قسم از ملک اس و با وقوع اعرا و زوال مالکی
ملک به مالکی شهرداری درمیآین و مالک حقی برای مطالبۀ بهای ملک نخواهن داش .
نقن استنالل اخیر مستلزم بررسی ماهی اعرا و اسقاط مالکی اس که در خصالوص آا
اختکفنظر وجود دارد؛ توضی اینکه برخی آا را ایقاع تلقی کردهانالن (کاتوزیالاا [1387الال ::
 )3۶2و برخی با این استنالل که قصن انشاء بهصورت اسقاط در آا وجود نالنارد تالا از ایقاعالات
باشن آا را واقعه حقوقی دانستهانن (جعفری لنگرودی  138۶ج .)318 :1
استنالل اخیر در خصوص ماهی ایقاع صحی بهنظر نمیرسن زیرا بالرای تحقالق اعالرا

« .1فاإلعرا عبارۀ عن رفع الین عن المال و البناء على خروجه عن ملکه و عنم احتسابه من أمواله عن طوع و
رغبۀ و اختیار».
 .2و قن یقع الشک فی کوا العقن جائزا أو الزما فهل األصل اللزوم أو الجواز أو ال أصل فی البین؟ و الحق أا
األصل فی کل عقن و إیقاع عنم جواز رفع آثاره و فسخه إال بنلیل (حسینی مراغی 1417ق ج.)2:3۶
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وجود قصن انشای مالک برای اسقاط مالکی خویش ضروری اس ؛ چه اینکاله اسالقاط مالکیال
اثری اس که در نتیجۀ ارادۀ مالک رخ میدهن و چنانچه مال از دستر مالک خارج شود امالا
مالک قصنی بر اسقاط مالکی خویش نناشته باشن مالکی وی زایل نخواهن شالن .بالر همالین
مبناس که مادۀ  178قانوا مننی صرف غرق شنا مالی در دریا را موجب زوال مالکی مالک
آا ننانسته و تملک توسط دیگری را منوط به اعرا مالک آا کرده اس .
شایاا ذکر اس که عنصر معنوی اعرا بهدلیل ایقاع بودا ماهیال آا معمالوالً بالا فعالل
مادی مالک نمود مییابن و نه الزاماً با بیاا ککم .به همین سبب برای تحقالق ایقالاع وجالود اراده
(عنصر معنوی) کافی نیس ؛ بلکه افزوابر آا به عنصر مادی هم نیاز دارد که همانا تالر مالال
(رفع تصرف یا نناشتن تمایل به تصرف دوبارۀ مال از تصرف خارج شنه) اسال (پیلالوار :139۶
 .)88بنینترتیب در مقام رد استنالل بهعملآمنه در خصوص اعرا میتالواا گفال بهصالرف
رها کردا مال (باألخص مال غیرمنقول) توسط مالک نمیتواا اعرا مالک را احراز کرد.
از سویی اگرچه در فقه عنصر معنوی اعرا تفسیر موسع شنه و گفتهانن معیالار آا نالوعی
اس نه شخصی و فقها برای احراز اعرا به ظاهر رفتار افالراد توجاله کردهانالن (پیلالوار :139۶
 )89اما این مسئله سبب نمیشود که این عمل مالک اعرا تلقالی شالود زیالرا آنچاله عرفالاً در
چنین مواردی از عمل مالک متبادر به ذهن میشود اجرای قانوا اس نه اعرا از مالکی .
بهعبارت دیگر صرف رعای برِ اصکحی توسالط مالالک حتالی بهصالورت اختیالاری موجالب
اعرا از مالکی تلقی نمیشود؛ چه اینکه مالک در چنین مواردی قصن اباحه ننارد و بالهدنبال
ایجاد بستر الزم برای اخذ پروانه ساختمانی در ملک خویش و در مقام تجنین بناسال و منظالور
وی از عمل اجرای قانوا اس نه اسقاط مالکی خویش.
از این گذشته به موجب تبصرۀ  ۶مادۀ  100قانوا شهرداری مالک برای تجنین بنالا مکلال
به رعای برِ اصکحی شنه و در صورت عنم رعای آا ضمان اجرای قالانونی بالرای آا تعیالین
شنه اس ؛ بهنحوی که شهرداری مکل اس در چنین مواردی از ادامۀ عملیات جلوگیری کرده
و پروننه را باله کمیسالیوا مالادۀ  100قالانوا شالهرداری ارسالال کنالن .بالناامعنا کاله نمیتالواا
عقبنشینی را اعرا اختیاری از ملک تلقی کرد و از سوی دیگر وجود تقسیمبننی اعالرا باله
اختیاری و اجباری نباین موجب شود که عمل صورتگرفته در زمالرۀ اعرا هالای اجبالاری قالرار
گیرد؛ چه اینکه اعرا اجباری برخکف ظاهر آا باله معنالای تحقالق قصالن انشالای اعالرا در
شرایط اجبالار یالا اکالراه نیسال ؛ بلکاله منظالور خالارج شالنا مالال از دسالتر مالالک بهصالورت
غیراختیاری و اجباری اس  .چنانکه مالی از شخصی به سرق رود کاله در ایالن صالورت صالرف
خارج شنا غیراختیاری مال از دستر مالک دلیلی بر اعالرا و زوال مالکیال نیسال  .مگالر
اینکه مالک از دسترسی به مال خود مأیو شود و قصن اعرا از آا را کنن و مالکی خالویش
را نسب به آا ساقط نماین.
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از سوی دیگر با توجه به جایگاه قاعنۀ تسلیط در فقه و حقوق ایراا و احترامی که قانونگذار
برای اموال و مالکی اشخاص قائل شنه اس تا زمانیکه وقوع اعرا محرز نشنه اس حکالم
به اسقاط مالکی نمیتواا داد و بقای مالکی مالک میباین استصحاب شالود .ازاینروسال کاله
گفته شنه اس « :در اعرا قصن مالک باین کامکً مشخص بوده و یقین حاصل شود که مالالک
از ملکی خویش صرفنظر نموده اس ؛ وگرنه نمیتالواا آثالار اعالرا را بالر آا مترتالب نمالود.
بنالابالرایالن صرف رها نمودا مال باعث زوال ملکی نمیشود؛ مگر در موارد خاصی که رخصال
شالرعی بر تملک مال دیگری وجود داشته باشن .مثکً حیوانی را که مالک بنوا توجه در بیابانی
بیآبوعل رها نموده اس ؛ شارع احیالاء چنالین حیالوانی را بالاله علالالل خالالاص جالالایز بلکالاله
مسالتحب شمرده اس » (حقیق پور و امام )121 :1391؛ اما کسی کاله اتومبیالل او در بیابالاا
خراب شنه و آا را رها کرده تا بعناً به سراغ آا بیاین هرچنن که قاصن در تر مال اس امالا
قصن اعرا ننارد (توکلیکیا و بهرامی احمنی .)37 :139۶
همچنین بهنظر میرسن در حقوق ایراا با عنای به مواد  4۶ 22و  47قانوا ثب اسالناد و
امک نسب به اموال غیرمنقول اعرا بهعنواا یک عمل حقوقی که مشمول عنواا معامکت
در معنای عام اس باین به موجب سنن رسمی انجام گیرد؛ مگر اینکاله در خالود قالوانین شالیوۀ
دیگری پیشبینی شنه باشن( ...پیلوار  )98 :139۶زیالرا پالس از اجبالاری شالنا ثبال امالک
مالکی که سنن مالکی به نام او صادر شنه تا زمانی که حق خود را به دیگری منتقل نسالاخته
یا در اثر فوت او به بازماننگانش نرسینه اس مالک شناخته میشود و اعرا نمیتوانن حق او
را ساقط نماین (کاتوزیاا [1387ب.)310 ::
دلیل دیگر آنکه اعرا از جمله اسباب زوال مالکی اس که با ارادۀ یکجانبۀ مالک موجب
زوال رابطۀ مالکی میاا مالک و مال میگردد و پس از اعالرا مالال باله دایالرۀ امالوال عمالومی
برمیگردد و برابر قواعن حقوقی قابل تملک دوباره اس (پیلوار .)98 :139۶
سؤال مهمی که در اینجا طرح میشود این اس که به فر احراز اعرا مالک در صالورت
رعای اختیاری برِ اصکحی و عقبنشینی از ملک چه دلیلی وجود دارد که شهرداری به محض
اعرا ملک را تملک کرده اس ؟ اگر شالخص ثالالثی باله محالض اعالرا ملالک را تملالک کنالن
وضعی چه خواهن بود؟ بنابراین میتواا گف استناد به قاعنۀ اعرا برای عنم پرداخ بهای
امک واقع در طرحهای تعریض شهرداری صحی نبوده و اساساً اعرا مالکالاا بالا توجاله باله
1
ظاهر عمل ایشاا در رعای برِ اصکحی قابل احراز نیس .
 .1دالیلی دیگر در رد استنالل استناد به قاعنۀ اعرا وجود دارد که با توجه به اینکه میاا حقوقناناا در خصوص
آا اتفاقنظر وجود ننارد و در صح نظریات مزبور تردینهای اساسی وجود دارد بنااها پرداخته نشن؛ از
ک
جملۀ آنها میتواا به نظر برخی حقوقناناا اشاره کرد که معتقننن موضوع مادۀ  178قانوا مننی کام ً
محنود و مضیق اس و فقط به اموال منقول مغروق اختصاص دارد .بهعکوه اگرچه این ماده اموال مزبور را
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 .2اختیاری بودن اجرای طرح توسط دستگاه اجرایی
قانونگذار در مالواد  8و  9الیحالۀ قالانونی نحالوۀ خریالن و تملالک اراضالی و امالک بالرای اجالرای
برنامههای عمومی عمرانالی و نظالامی دولال مصالوب 11358 /11/17باله دسالتگاههای اجرایالی
اختیار داده اس که بهصورت یکطرفه نسب به تملک ملک واقع در طرح اقنام کننالن و دارنالنۀ
حقوق مالکانه را به دریاف بهای ملک وادار سازنن؛ اما در این مواد سخنی از اینکه مالک بتوانالن
پس از تصویب طرح شهرداری را به اجرای طرح وادار کنن به میاا نیامنه اس .
سؤالی که در این زمینه ممکن اس مطرح شود این اس که آیا اجرای طرح و تعیین زماا
آا امری س کامکً در حوزۀ اختیار دستگاه اجرایی بنینصورت که هر وقال بخواهالن طالرح را
اجرا کنالن و مالالک نتوانالن الالزام آا را باله اجالرای طالرح مطالباله کنالن؛ یالا اینکاله بالا توجاله باله
محنودی هایی که بر حقوق مالکانه مالک در اثر تصویب طرح بار میشالود مالالک حالق الالزام و
اجبار دستگاه اجرایی به تملک ملکش را دارد؟
در پاسخ به این پرسش گفتاله شالنه اسال « :تملالک قهالری و اجبالاری امتیالازی اسال کاله
قانونگذار صرفاً برای دستگاههای عمومی در جه فراهم شنا زمینۀ اجرای طرحهای عمالومی
برقرار نموده اس و اگر شهرداری از این امتیاز و امکاا قالانونی اسالتفاده نکنالن دارنالنۀ حقالوق
مالکانه نمیتوانن از روش مقرر در قوانین خاص مربوطه که منتهالی باله تملالک قهالری و قالانونی
میشود استفاده کنن .درواقع واگذاری توسط دارننه بهصورت اجبالاری باله شالهرداری بیمعنالا و
غیرممکن اس » (بهشتیاا .)301 :138۶
این نظر باین تأیین شود؛ چه اینکه تملک انشای ارادی و یکطرفۀ دستگاه اجرایی بالر تملالک
ملک واقع در طرح اس و بنینترتیب بهسبب ماهی ایقاعی آا ارادۀ دارنالنۀ حقالوق مالکاناله
تأثیری در وقوع تملک و انتقال مالکی به شالهرداری نالنارد .از آا گذشالته دسالتگاه اجرایالی
اجرای طرحهای مصوب را با تشخیص اولوی و ضرورت آنها و با توجه به میزاا اعتبالارات خالود
اجرا میکنن و نمیتواا دستگاه اجرایی را به اجرای طرح در ملک خود اجبار کرد .زماا اجالرای
طرح اختیاری اس که قانونگذار به آنها داده اسال (مالادۀ  1ل.ق.ا.خ) و سلبشالننی نیسال .
هنف از تصویب مواد  8و  9ل.ق.ا.خ تسریع در رونن اجرای پروژههالای عمرانالی و جلالوگیری از
متعلق به کسى دانسته که آنها را بیروا بیاورد در اینکه اعرا از موجبات سلب مالکی اس و رابطۀ
مالکی با مالک حتى قبل از بیروا آوردا و تصرف دیگراا قطع مىشود صراح ننارد (محقق داماد
140۶ق ج  .)278 :2ایشاا در جای دیگر نیز اعرا را موجب زوال مالکی ننانسته اس (محقق داماد
140۶ق ج  .)281 :1برخی دیگر نیز معتقننن اعرا از مال بهخصوص در اموال غیرمنقول و باارزش
نمیتوانن دلیل بر خروج آا مال از مالکی مالک باشن و دلیل مخالفاا این نظریه وافی به مقصودشاا نیس ؛
مگر در اموال کماهمی (رضایی راد .)408 :139۶
 .1از این پس برای رعای اختصار ل.ق.ا.خ نامینه میشود.
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تعطیلی طرحهای عمرانی به جه مقاوم برخی از دارننگاا حقالوق مالکاناله اسال و بنالابراین
1
اختیار اجرای آا با ذینفع آا اس .
ممکن اس در مقام امکاا الزام شهرداری باله اجالرای طالرح باله مادهواحالنۀ قالانوا تعیالین
وضالالعی امالالک واقالالع در طرحهالالای دولتالالی و شالالهرداریها اسالالتناد شالالود کالاله بالاله موجالالب آا
شهرداریها همچوا دیگر دستگاههای اجرایی مکل شنهانن پس از اعکم رسمی وجالود طالرح
حناکثر ظرف منت هجنه ماه نسب به انجام معاملۀ قطعی و انتقال اسالناد رسالمی و پرداخال
بهاء یا عو آا طبق قوانین مربوط اقنام کننن؛ بنابراین در صورت عنم اجرای طرح در مهلال
هجنهماهۀ مذکور مالک قادر خواهن بود شهرداری را به اجرای طرح در ملک خویش الزام کنن!
این ایراد صحی بهنظر نمیرسن زیرا ضمان اجرای عنم اجرای تکلی مقرر در مادهواحنه
در تبصرۀ  1آا تصری شنه و به مالک حق بهرهبرداری از کلیۀ حقوق مالکانه ماننن احالنا یالا
تجنین بنا افزایش بنا و تعمیر فروش اجاره رهن و  ...داده شنه اسال ؛ بنالابراین قانونگالذار در
مقام بیاا بوده و نمیتواا ضمان اجرای دیگری برای آا اننیشین .ظاهر تبصالرۀ موصالوف هالم
دالل بر این امر دارد زیرا امکاا موکول شنا اجرای طرح به موجالب برنامالۀ زماابنالنی باله
بیش از ده سال را هم پیشبینی کرده اس .
از این نظر صحی برخی چنین نتیجه گرفتهانن که مالک هنگام رعای اختیاری برِ اصکحی
حق مطالبۀ بهای ملک خویش را نخواهن داش و عل این اس که اگر به مالک چنالین حقالی
اعطا شود بهنوعی الزام و اجبار شهرداری به اجرای طرح اس 2.بنالابر ایالن نظالر تملالک امالک
واقع در طرح حکمی استثنایی و برخکف اصول حقوقی (ماننن اصالل احتالرام مالکیال و قاعالنۀ
تسلیط) اس که صرفاً با مکحظۀ رعای نفع و مصلح اجتماعی به سالود شالهرداری بالهعنواا
یک مؤسسۀ عمومی جعل شنه و هنف از آا جلوگیری از تعطیلالی طرحهالای عمرانالی بالهعل
استنکاف مالکاا از معرفی کارشنا اس  .ازاینرو تعمیم این حکم استثنائی قانوا و ایجاد حق
برای مالک در الزام دسالتگاه اجرایالی باله اجالرای طالرح و مطالبالۀ بهالای آا از توجیاله حقالوقی
برخوردار نیس (بهشتیاا .)301 :138۶
پاسخ این اس که مالک در راستای اجالرای امالر قانونگالذار در تبصالرۀ  ۶مالادۀ  100قالانوا
 .1دادنامۀ شمارۀ  9109970900801953مورخ  91/10/25شعبۀ  8دیواا عنال اداری...« :ثانیاً در قوانین
موضوعه اجباری از طرف قانونگذار برای تملک اراضی از جانب شهرداری و مؤسسات دولتی وجود ننارد»...
(پژوهشگاه استخراج و مطالعات رویۀ قضایی کشور [1393ال .)295 ::
 .2دادنامۀ شمارۀ  9409970908900۶35مورخ  1394/12/25شعبۀ پنجم دیواا عالی کشور ...« :نظر به اینکه
در این پروننه شهرداری ملک خواهاا را تصرف ننموده بلکه در اجرای پروانۀ ساختمانی شمارۀ -18927
 1358/12/20شخص مالک مطابق نقشه و پروانۀ ساختمانی اقنام به عقبنشینی نموده اس ؛ لذا رأی صادره
را مطابق مقررات قانونی و دالیل پروننه تشخیص .»...
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شهرداری به رعای برهای اصکحی اقالنام کالرده و بالنیهی اسال در صالورت عالنم اجالرای آا
شهرداری برای برخورد با مالک از طریق ضمان اجراهای مقرر در تبصرۀ موصوف اقنام میکنن؛
بنابراین نمیتواا این الزام را ناشی از ارادۀ مالک دانس بلکه منشأ الزام شهرداری و مالالک باله
اجرای طرح به ارادۀ قانونگذار بازمیگردد.
از آا گذشته از استنالل اخیر با وجود صحی بودا نتیجهای اشتباه گرفته شالنه اسال  .از
سویی اختصاص اجرای طرح به اختیار شهرداری و عنم امکاا الزام آا صحی اسال و از سالوی
دیگر درس اس که اجرای اختیاری برهای اصکحی توسط مالالک بهصالورت غیرمسالتقیم باله
الزام شهرداری به اجرای طرح میانجامن و اگر مالک چنین نکنن ممکن اس شهرداری منتها
به اجرای قهری طرح تعریض اقنام نکنن با این حال صرف این امالر موجالب نمیشالود تالا حالق
مطالبۀ بهای ملک زایل شود.
نهای این اس که در چنین فرضی قائل به آا شویم که مالک با اجرای اختیاری طالرح در
ملک خویش پرداخ بهای آا را به روز اجرای کامل طالرح تعالریض (چاله بهصالورت اختیالاری
توسط مالکاا یا بهصورت اجباری توسط شهرداری) موکالول کالرده اسال و تالا زمانیکاله طالرح
بهصورت کامل اجرا نشنه باشن حق مطالبۀ بهای ملک را نخواهن داش ؛ ناله اینکاله دعالوای وی
در مطالبۀ بها محکوم به بطکا شود.

 .3قاعدۀ اقدام
یکی از توجیهاتی که برای عنم پرداخ بهای ملالک باله مالالک در مالوارد رعایال اختیالاری بالرِ
اصکحی ذکر شنه قاعنۀ اقنام اس  .اقنام در لغال باله معنالای دسال باله کالاری زدا دلیالری
نمالالودا پالالیش درآمالالنا پالالیش رفالالتن در کالالاری و پالالا پالالیش گذاشالالتن در امالالری آمالالنه اسالال
(معین  1384ج .)179 :1در اصطکح و بهعنواا یک قاعالنۀ حقالوقی «اقالنام» عبالارت اسال از
اینکه کسی به ضرر خویش نسب به مال خود اقنامى کنن؛ که در این صالورت کسالى مقالابلش
ضماا قهرى یا مسئولی مننى ننارد (موسوی بجنوردی 92 :139۶؛ مکارم شیرازى 1427ق
ج .)493 :1در تعری دقیقتری از این قاعنه نیز آمنه اس « :ااّ المالک إذا اقالنم علالى اسالقاط
إحترام ماله و بنى على عنم العوضیّۀ سقط ضمانه»(1حسینی مراغی 1417ق ج .)488 :2
مسئولی و ضماا در فقه بهسبب احترام به مالکی خصوصی و اموال اشخاص پنین آمالنه
اس و هرگاه مالک با طیب نفس و رضای خود احترام از مال خود را بردارد حکم باله ضالماا
دلیلی ننارد .به دیگر سخن هرگاه مالک رضای دهن که دیگری مالال او را بالنوا عالو تلال
« .1صاحبمال وقتى احترام مالش را اسقاط کنن و در مقابل آا طالب عو
(مؤسسۀ دایرۀالمعارف فقه اسکمی  1387ج .)204 :45

نباشن این مال ضمااآور نیس »
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کنن رضای داده اس که به او خسارتی وارد آین و با این کار خود احتالرام مالالش را برداشالته
اس ؛ بنابراین دیگر جایی برای مسئولی نمیمانن .چنین فردی بناا میمانن که تبرعالاً کالاری
برای دیگری انجام داده یا اموالی به او داده اس و متبرّع نمیتوانن آنچه را داده اس بازسالتانن
(اسماعیلآبادی و رضوی  .)77 :138۶بنینترتیب مالکی که عالماً و عامناً اقنام به اجرای طرح
تعریض در ملک خویش میکنن و قسمتی از ملک خویش را برای احنا جنین سالاختماا و در
اجرای مقررات پروانۀ ساختمانی خود رها میکنن و آا قسم ملحق به معبالر و گالذر میشالود
خود به زیاا خویش عمل نموده و قادر نخواهن بود از این رهگذر مطالبۀ خسارتی کرده و بهای
ملک را مطالبه کنن.
بهعبارت دیگر قاعنۀ اقنام در این موارد از مسقطات ضماا اس چراکه « ...سالبب ضالماا
احترام مال مسلماا اس ؛ و با اسقاط احترام مال از سوى مالک معلوم مىگردد که او به تصرف
بنوا عو در آا مال رضای دارد .از دیگر سو ضماا براى جلوگیرى از ضرر بر مالک اسال و
1
با اقنام مالالک بالر اسالقاط احتالرام ضالرر منتفالى مىگالردد» (کاشال الغطاء  1384ج254 :1؛
2
مؤسسۀ دائرةاملعارف فقه اسکمی ج .)1۶2 :14
با این حال در صح استنالل اخیر تردین وجالود دارد زیالرا اوالً برخالی نویسالننگاا وجالود
قاعنۀ اقنام را نفی و اضافه کردهانن که دلیل معتبری بر صح آا موجالود نیسال ایالن قاعالنه
عمومی ننارد و در مواردی نقض میشود (انصاری 1418ق ج 3.)1۶5 :7اگرچاله برخالی دیگالر
بنابر ادلهای همچوا عقل و اجماع این قاعنه را بالهطور صالری از مالوارد معافیال و عالنم تعلالق
مسئولی مننى محسوب کردهانن (موسوی بجنوردی .)9۶ :139۶
افزوابر آا دامنۀ قاعنۀ اقنام در فقه محنود به جایی اسال کاله زیاادیالنه خالود باله کالار
زیانبار رضای میدهن و نمونههایی که فقیهاا برشمردهانن ناظر بر این جنبۀ قاعنۀ اقنام اس ؛
ک بنوا إذنک أو مع نهیک أو باعک بالبیع
« .1مال المسلم و عمله محترم و مقتض للضماا و لکن لو عمل لک عم ً
الفاسن و سلّطک على المبیع مع علمه بالفساد فأتلفته أو تل من نفسه عنن سقط الضماا عنک و ال یستحقّ
الثمن و ال األجرۀ؛ ألاّ التسلیط و اإلقنام قن أسقط احترام ماله و عمله و إذا سقط االحترام سقط الضماا».
 .2در دادنامۀ شمارۀ  9409978۶1۶۶00533مورخ  94/۶/2شعبۀ اول دادگاه تجنیننظر استاا مرکزی چنین
آمنه اس  ...« :با توجه به اینکه خواننگاا خود اقنام برعلیه خود نمودهانن و بههیچعنواا ارگاا و ادارهای
نامبردگاا را ملزم به نوسازی و تخریب ساختماا و احنا بناء جنین ننموده اس تا مکل به پرداخ
خسارت باشنن و نامبردگاا به لحاظ احنا بناء جنین خود ناگزیر بودنن عقبنشینی نماینن و اال پروانۀ
ساختماا برای آناا صادر نمیشن .»...همچنین ر : .دادنامۀ شمارۀ  9109970903004530مورخ
 1391/12/22شعبۀ  30دیواا عنال اداری (پژوهشگاه استخراج و مطالعات رویۀ قضایی کشور [1393ال ::
 )529و دادنامۀ شمارۀ  9209970903000375مورخ  1392/2/1۶شعبۀ سیام دیواا عنال اداری
(پژوهشگاه استخراج و مطالعات رویۀ قضایی کشور [1393ب.)85 ::
 ...« .3بالجملۀ فنلیل اإلقنام مع أنه مطلب یحتاج الى دلیل لم نحصله منقو طردا و عکسا».
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بنینترتیب نهای نقشی که این قاعنه میتوانن داشته باشن ایالن اسال کاله در صالورت وجالود
شرایط آا از قاعنۀ «على الین ما أخذت حتّى تؤدّیه» رفع اثر کنالن و مسالئولی مالننی را رفالع
کنن؛ اما بنیهی اس ایجاد مالکی برای شهرداری نخواهن کرد و ملک در مالکی مالالک بالاقی
خواهن مانن؛ مگر سبب دیگری برای انتقال مالکی وجود داشته باشن.
از سوی دیگر محل اجرای قاعنۀ اقنام مربوط به جایی اس که شخصی به اختیار به زیالاا
خود عمل کرده باشن؛ و اال چنانچه انجام فعل زیانبالار باله اختیالار نبالوده و منتسالب باله ارادۀ او
نباشن نمیتواا قائل به جریاا قاعنۀ مزبور شن .این در حالی اس که مالک در رعایال برهالای
اصکحی به تکلی قانونی خویش در تبصرۀ  ۶مالادۀ  100قالانوا شالهرداری عمالل میکنالن تالا
ضمان اجراهای مقرر در مادۀ موصوف در خصوص وی اجرا نشود.
همچنین قبول اجرای قاعنۀ اقنام در عقبنشینیهای اختیاری مستلزم این امر خواهن بالود
که مالک هرگونه عمل کنن عمل او موضوع ضمان اجراهای قانونی قرار گیرد بالا ایالن توضالی
که مالکی که در فکر تجنین بنا و نوسازی ساختماا خویش اس اگر برهای اصکحی را رعای
نکنن ضمان اجراهای موضوع تبصرۀ  ۶مادۀ  100قانوا شهرداری در قبال وی اجرا گردد و اگر
به اجرای قانوا تمکین کنن از حق مطالبۀ بهای ملک خویش محروم شود.
بنیهی اس نمیتواا انتظار داش مالک از حق احنا بنا یا نوسازی در ملک خود محالروم
شود؛ چه اینکه اوالً این ادعا خکف قاعنۀ تسلیط و مادۀ  30قانوا مننی اسال و ثانیالاً خالکف
مصلح و سیاس های شهری دول اس که تکش میکنن از طریق نوسازی باف های فرسوده
بر مشالککتی ماننالن صالعوب دسترسالی مشالککت ترافیکالی ناهنجاریهالای فرهنگالی و افالول
شاخصهای اجتماعی فائق آین .بنابراین بهنظر میرسالن اسالتنالل باله قاعالنۀ اقالنام در راسالتای
محروم ساختن حقالوق مالکالاا در مطالبالۀ بهالای ملالک خالود قابالل پالذیرش نیسال و موجالب
تعار هایی غیرعقکنی و الینحل و نتایجی غیرقابل قبول میشود.

 .4انعقاد قرارداد
گاه شهرداری و مالک بر سر بهای ملک واقع در طرح و پرداخ عو یا بها به توافق میرسالنن
و اقنام به انعقاد قراردادی میکننن که میاا طرفین الزماالتباع اسال  .صالرفنظر از اختکفنظالر
در خصوص موضوع این قرارداد (اینکه موضوع قرارداد انتقالال ملالک واقالع در طالرح و بهالای آا
دانسته شود یا آنکه انتقال ملک موضوع ایقاعی مستقل تلقی شود) در صورت وجالود قالراردادی
میاا طرفین در مورد بهای ملک طرفین نسب به آا ملتزم خواهنن بود.
گاه عنم پرداخ بهای ملک را در عقبنشینیهای اختیاری به وجود قرارداد و توافق میاا
طرفین منتسب میکننن .این انتساب در صورت وجود قرارداد میاا طرفین قابل پذیرش اسال
و در صح آا نباین تردین کرد؛ بنابراین در چنالین صالورتی طالرفین ملتالزم باله مفالاد قالرارداد
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خویش خواهنن بود و مالک نیز تنها خواهن توانس اجرای تعهن قراردادی را از شهرداری تقاضالا
1
کنن و طرح دعوای مستقل مطالبۀ بهای ملک صحی نخواهن بود.
نکتۀ شایاا توجه این اس که عنم امکاا مطالبۀ بهای ملک توسالط مالالک در ایالن فالر
بهسبب رعای اختیاری و داوطلبانۀ برهای اصطکحی در ملک نیس ؛ بلکه بهعل آثالاری اسال
که طرفین از طریق اراده و به موجب قرارداد ایجاد کردهانن و بنینترتیب نمیتواا وجود قرارداد
را از دالیل عنم امکاا مطالبۀ بهای ملک برشمرد .البتاله رویالۀ دادگاههالا گالاه بهصالرف رعایال
اختیاری برِ اصکحی و اعطای امتیازاتی از سوی شهرداری وقوع توافق و قرارداد میاا طالرفین را
محرز دانسته و دعوای مطالبۀ بهای ملک را قابل پذیرش نمیدانن 2.این رویه قابالل انتقالاد اسال .
چه اینکه برای وقوع هر قراردادی ارکانی اساسی وجود دارد که تا احراز نشونن نمیتواا انعقالاد
قراردادی را مسلم دانس  .در وقوع هر قرارداد وجود قصن انشاء برای طرفین و اعکم آا ضروری
اس و وقوع قرارداد مستلزم انشای ایجاب و قبول اس  .بنابراین صرف اینکه احراز شالود مالالک
بهصورت اختیاری طرح تعریض را در ملک خویش اجرا کرده و شهرداری نیز امتیازاتی به مالک
اعطا کرده یا حتی در هزینههای اعطای پروانۀ ساختماا تخفیفاتی داده اس برای احراز وقالوع
قرارداد کافی نخواهن بود .اصل صح نیز در وقوع قرارداد جریاا ننارد و صرفاً محل اجالرای آا
3
در قراردادهایی ممکن اس که وقوع آنها احراز شنه باشن.
گاه نیز اجرای طرح به موجب توافق صری یا ضمنی بالا شالهرداری در ازای اخالذ امتیالازاتی
صورت میگیرد که شهرداری مکل به ارائۀ خنمات مذکور اس و با سوءاستفاده از اختیارات و
 .1دادنامۀ شمارۀ  9209970909100207مورخ  1۶/0۶/392شعبۀ سوم دیواا عالی کشور ...« :موافق خواهاا با
واگذاری اراضی و امک موقوفه بنوا اخذ ارزش آا به لحاظ شرایط و مصالحی که در اخذ پروانه با اوصاف و
شرایط مقرره آمنه اس مبتنی بر قرارداد و تراضی طرفین اس  ...در این صورت تا هنگامیکه مفاد آا با
قوانین مربوط به نظم عمومی و الزامات ناشی از آا مغایرت نناشته باشن برای طرفین معتبر و الزامی اس .»...
 .2دادنامۀ شمارۀ  9409978۶1۶۶00533مورخ  1394/۶/3شعبۀ اول دادگاه تجنیننظر استاا مرکزی ...« :نظر به
اینکه  ...در ذیل تقاضا با صنور جواز ساختمانی با این شرط پذیرفته شنه اس که نسب به پک ثبتی 93
الی  9۶با رعای کوچههای  8متری و خیاباا  35متری از نظر صنور پروانۀ ساختمانی بکمانع اس ...
بنابراین با دستور شهرداری مبنی بر صنور پروانه که مشروط به عقبنشینی میباشن این توافق مشمول مادۀ
 10قانوا مننی قرار دارد .3 .تقاضای بهای قسمتی از زمین که عقبنشینی شنه که براسا آا پروانۀ
ساختماا صادر شنه اس بعن از سی سال مغایر با توافق سابق اس .»...
 - .3شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار در این خصوص اینگونه استنالل کرده اس  ...« :نظر به
اینکه...شهرداری نیز دلیلی بر وجود توافق دریاف قیم توسط مالک ابراز نناشته و استناد شهرداری به
تخفی در جریمۀ تخل ساختمانی در کمیسیوا مادۀ صن قانونی شهرداری که جزء اختیارات اعطای محترم
کمیسیوا اس بهای پرداختی از سوی شهرداری محسوب نمیگردد ...لذا  ...دادگاه ...حکم به محکومی
شهرداری  ...صادر و اعکم میگردد  »...این رأی به موجب دادنامۀ شمارۀ  9309970223301571مورخ
 20/11/1393شعبۀ  33دادگاه تجنیننظر استاا تهراا عیناً تأیین شنه اس ).)http://judgements.ijri.ir
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اجبار مالک نسب باله اجالرای طالرح در ملالک او را نالاگزیر میکنالن1کاله در ایالن فالر
شهرداری بهمثابۀ تصرف قهری ملک اس و نمیتواا به ظاهر فریبننۀ آا اعتماد کرد.

عمالل

 .5عدم عقبنشینی مصداق تجاوز به معابر عمومی
تبصرۀ  ۶مادۀ  100قانوا شهرداری مقرر کرده اسال « :در مالورد تجالاوز باله معالابر شالهر مالالکین
موظ هستنن در هنگام نوسازی براسا پروانالۀ سالاختماا و طرحهالای مصالوب رعایال برهالای
اصکحی را بنماینن .درصورتیکه برخکف پروانه و یا بنوا پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد
شهرداری مکل اس از ادامۀ عملیات جلوگیری و پروننۀ امر را به کمیسیوا ارسال نماین.»...
برخی محاکم از مفهوم این ماده اینگونه استفاده کردهانن که اساساً در فراینن تعریض معابر
شهرداری تعهنی در پرداخ بهای ملک ننارد و مالک به تکلی قانونی خویش در این خصوص
اقنام میکنن2.این در حالی اس که تبصرۀ مذکور صرفاً در مقام بیاا تکلیال مالالک در رعایال
برهای اصکحی اس نه اینکه انجام تکلی و انتقال مالکیال بهصالورت رایگالاا صالورت پالذیرد.
بهعبارت دیگر نه از منطوق و نه از مفهوم تبصرۀ مذکور چنین برنمیآین که واگذاری قسمتی از
3
ملک در راستای اجرای طرح تعریض بهصورت رایگاا خواهن بود.

 .6مالکیت شهرداری بر معابر عمومی
ممکن اس برای توجیه عنم لزوم پرداخ بهای امک واقع در طرح تعریض به تبصالرۀ  ۶مالادۀ
 9۶قانوا شهرداری استناد شود؛ این تبصره اشعار میدارد« :اراضی کوچههای عمومی و مینااها
و پیادهروها و خیابااها و بهطور کلی معابر و بستر رودخانهها و نهرها و مجاری فاضکب شالهرها و
 .1دادنامۀ شمارۀ  948-949مورخ  1392/12/5هیأت عمومی دیواا عنال اداری ...« :مطابق بنن  24مادۀ 55
قانوا شهرداری مصوب مردادماه  1352صنور پروانۀ ساختمانی از جمله وظای ذاتی شهرداری اس و
شهرداری انجام وظیفۀ مذکور را نمیتوانن به تعهنی از سوی مالک متقاضی صنور پروانه و ایفای تعهن مذکور
منوط و مشروط کنن.)https://divan-edalat.ir) »...
 .2دادنامۀ شمارۀ  9109970903102310مورخ  1391/9/22شعبۀ سیویکم دیواا عنال اداری...« :با توجه به
اینکه وفق تبصرۀ  ۶مادۀ صن قانوا شهرداری در هنگام نوسازی مالکین موظ انن براسا پروانۀ ساختمانی و
طرحهای مصوب رعای برهای اصکحی را بنماینن لذا شکای مشارالیه قابل استماع نمیباشن .»...
 .3دادنامۀ شمارۀ  9209970903303841مورخ  1392/12/14شعبۀ  33دیواا عنال اداری« :نظر به اینکه ...
مالک موظ اس برابر مفاد پروانه بر اصکحی را رعای نموده و چنانچه شهروننی در مقام احنا بناء به
قسمتی از مسیر عمومی که ملک شهرداری اس تجاوز نماین شهرداری عکوهبر ممانع عملی بهوسیلۀ
عوامل خود میتوانن نظیر هر شخص دیگری که امککش مورد تصرف عنوانی و تجاوز متجاوزین قرار گرفته در
مقام شکای برآین {...بنابراین}مالک میتوانن بهای آا قسم از ملک را که در اثر اجرای طرح و احنا
ساختماا در تعریض معبر خیاباا یا کوچه و ماننن آا قرار گرفته از شهرداری مطالبه کنن.»...

 1370فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،50شمارۀ  ،4زمستان 1399

باغهای عمومی و گورستااهای عمومی و درخ ها و معابر عمومی واقع در محنوده هر شهر کاله
مورداستفاده عموم اس ملک عمومی محسوب و در مالکی شهرداری اس .»...
همچنین ممکن اس به مادۀ  45آییننامۀ اصکحی قانوا ثب امالک مصالوب 1377/9/7
استناد شود که اصکح سنن مالکیال را در خصالوص امککالی کاله پالس از پک کالوبی و توزیالع
اظهارنامه و قبل از درخواس ثب و آگهی بهوسیلۀ اصکحات خراب میشود مقرر کرده اس .
بر مبنای این نظر اشعار تبصرۀ موصوف بر مالکی شهرداری نسب به معابر عمومی حالاکی
از این نکته اس که به محض عقبنشینی مالکی در قسم موصالوف باله شالهرداری منتقالل
میشود و مطالبۀ بهای آا ممکن نخواهن بود.
حقیق این اس که این مواد نیز داللتی بر عنم لزوم پرداخ بهالای ملالک واقالع در طالرح
تعریض ننارنن :تبصرۀ  ۶مادۀ  9۶قانوا شهرداری به مالکی شهرداری نسب به معالابر عمالومی
اشاره میکنن و داللتی بر این نکته نالنارد کاله شالهرداری در اجالرای طالرح تعالریض و در قبالال
مالکیتی که بهدس میآورد نباین وجهی بپردازد .مادۀ  45آییننامۀ اصکحی قالانوا ثبال نیالز
حاکی از این نکته اس که پس از تخریب و نوسازی ملک یا اجرای طالرح تعالریض بایالن اسالناد
مالکی جنینی بر مبنای تغییرات صورت گرفته صادر شود و داللتی بر تملک رایگاا قسالمتی
از ملک توسط شهرداری ننارد.
از سوی دیگر در مقام تفسیر تبصرۀ  ۶مادۀ  9۶نمیتواا به صنر مادۀ مذکور بیتوجاله بالود .در
مادۀ  9۶قانوا شهرداریها مسئولی شهرداری در قبال تملک اراضی شناخته شنه و برای تعیالین
حنود آا به قانوا اصکح قانوا توسعۀ معابر مصوب  1320ارجاع شنه اس  .از مواد قانوا اخیر نیالز
بهوضوح میتواا مسئولی شهرداری در قبال رعای اختیاری برهای اصکحی را احراز کرد.
دالیل موافقان استحقاق مالک در خصوص مطالبۀ بها
در این قسم استناللهای موافقاا استحقاق مالک در مطالبۀ قیم و ضرورت پرداخ بهالای
ملک در عقبنشینی اختیاری به مالک تشری میشود.

 .1قواعد حقوقی تسلیط و احترام
بنابر قاعنۀ تسلیط هر مالکى نسب به اموال خود تسلط کامل دارد و قادر اسال در آا هرگوناله
تصرفى بکنن و هیچکس را نمیتواا از این تصرفات منع کرد (محقق دامالاد 140۶ق ج.)227 :1
از سوی دیگر مال و مسکن و دیگر حقوق از ضروریات اجتنابناپذیر حق حیات افرادنالن .احتالرام
به مجموعۀ این حقوق تکلی جامعه و تضمین آا وظیفۀ دول اس (هاشمی .)282 :1384
قانونگذار نیز در راستای همین تکلی اساسی اصل  22قانوا اساسی را برای تضمین قاعالنۀ
احترام و مواد  30و  31قانوا مننی را برای تضمین قاعنۀ تسلیط مقرر کرده اس .
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همچنین برای تضمین این اصول و قواعن بنیادین اس که مادۀ  4قانوا تنظالیم بخشالی از
مقررات مالی دول مصوب  1380/11/27دریاف هرگونه وجه کالاال یالا خالنمات را تحال هالر
عنواا از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها مؤسسالات و شالرک های دولتالی غیالر از
مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شنه یا میشود ممنوع اعکم کالرده اسال  .بنالابراین
نمیتواا بهصرف اجرای اختیاری طرح تعریض در ملک مالک را از ساللطه و اقتالنار قالانونیاش
محروم کرد و بناا احترام ننهاد .اجرای اختیاری طرح در راستای امالر قالانوا و رعایال تکالالی
قانونی مالک اس و اگر بناا تن در ننهن به اجرای آا مجبور میشود .ضرورت اجرای طالرح و
منافع آا برای عموم جامعه اگرچه با اصول احترام و تسلیط در تعار قرار میگیرد امالا کنالار
نهادا آنها تا میزاا ضرورت صورت میگیرد؛ بنابراین حتی اگر انتقال مالکی باله شالهرداری در
چنین فرضی صورت پذیرد نمیتواا مالک را از حق مطالبۀ بهای ملک محروم کرد.

 .2استصحاب بقای مالکیت
با احراز مالکی سابق مالک بر ملک واقالع در طالرح خالروج آا از ملکیال وی مسالتلزم دلیالل
یقینی و وجود طریق شناختهشنه انتقال مالکی اس ؛ بنالابراین در صالورت تردیالن در انتقالال
بقای مالکی دارننۀ حقوق مالکانه استصحاب میشود.

 .3اصل لزوم جبران
اگرچه به موجب مادۀ  11قانوا مسالئولی مالننی دولال از پرداخال خسالارات واردۀ ناشالی از
اعمال حاکمیتی خود معاف شنه اس اما از مجموع قوانین در خصوص تملک از جمله مالادۀ 1
ل.ق.ا.خ و مادهواحنۀ قانوا نحوۀ تقویم ابنیه امک و اراضی مالورد نیالاز شالهرداریها مصالوب
 1370/8/28میتواا اصل لزوم پرداخ بهای امککی را که در راستای اعمال حاکمیتی دولال
تملک میشونن برداش کرد .از سوی دیگر در معنود مواردی که تملک رایگاا حقوق مالکاناله
توسط قانونگذار پذیرفته شنه فلسفۀ رایگاا بودا را میتالواا در امتیالازاتی مکحظاله کالرد کاله
مالک به آنها دس یافته اس ؛ برای مثال تملک رایگاا حقوق مالکالاا در راسالتای مالادۀ 101
قانوا شهرداری در قبال منافع اضافه ارزش و افزایش قیمتی اس که از تفکیک یا افالراز ملالک
نصیب مالک میشود و در تبصرۀ  4مادهواحنۀ قانوا تعیین وضعی امالک واقالع در طرحهالای
دولتی و شهرداریها مصوب  13۶7/8/29تملک رایگاا قسمتی از ملک در راستای اسالتفاده از
مزایای ورود به محنودۀ توسعه و عمراا شهر درنظر گرفته شنه اس .
گسترش مصادیق این اصل آنچناا سریع و شایاا وجه اس که با وجود آا سخن گفتن از
اصل عنم لزوم جبراا خسارات واردۀ ناشی از اعمال حاکمیتی دول (مادۀ  11قانوا مسالئولی
مننی) موجب ایراد تخصیص اکثر شنه اس .
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با پذیرش اصل لزوم پرداخ بهای امک توسط دستگاه اجرایی در صورت وقوع تردیالن در
وجود تعهن پرداخ دستگاه مکل به پرداخ بها تلقی میشود.

 .4عدم تمایز در عقبنشینی اجباری و اختیاری
با دق در نوشتههای مخالفاا لزوم جبراا بهای ملک در فر عقبنشینی اختیالاری میتالواا
چنین استنباط کرد که عقینۀ ایشاا بهسبب اختیاری بودا اجرای طرح توسالط مالالک و عالنم
امکاا الزام شهرداری باله تملالک ملالک اسال  .باله همالین سالبب در لالزوم جبالراا خسالارات در
عقبنشینیهای اجباری تردینی وجود ننارد.
از سویی مبنای منطقی یا قانونی برای ایجاد تمایز میاا رعای اختیاری یا اجباری برهالای
اصکحی وجود ننارد؛ چه اینکه در هر دو طریق شهرداری بالر قسالمتی از ملالک مالالک سالیطره
مییابن و آا را به ملکی خویش درمیآورد و اختیاری بودا یا نبودا رعایال برهالای اصالکحی
در این فر منشأ اثر نیس .
افزوابر آا در تحقق هرگونه عقبنشینی در وجود اختیار و ارادۀ مالک تردین جنی وجالود
دارد زیرا در مواردی هم که مالک به اختیار نسب به اجالرای طالرح تعالریض در ملالک خالویش
اقنام میکنن سایههایی از اکراه و اجبار قانونی را میتواا مکحظه کرد که بیالانگر عالنم صالح
تمایز میاا انواع رعای عقبنشینی اعم از اجباری و اختیاری اس .

 .5اصل توزیع هزینههای عمومی بر همۀ شهروندان
منافع اجرای طرحهای عمومی به عموم شهرونناا یک جامعاله میرسالن و هزینالههای آا را
نیز همگی باین متحمل شونن (من له الغنم فعلیه الغرم) و تحمیل هزینالهها باله عالنۀ خاصالی از
شهرونناا و مالکاا در مسیر طرح منطقی و منصفانه نیس .

دیدگاه برگزیده
تبیین دینگاه برگزینه مستلزم تفکیک حال های ذیل اس :
ال ) گاه رعای اختیاری طرح در ملک و عقبنشالینی مالالک از مواضالع تصالرف سالابق باله
موجب توافق صری یا ضمنی با شهرداری و در ازای اخذ امتیاز یا عالو قالانونی همچالوا اخالذ
تراکم یا تهاتر با جرائم کمیسیوا مادۀ  100قانوا شهرداری و ماننن آا صورت میپذیرد که در
این فر بهنظر میرسن با وقوع توافق طرفین باین به آا پایبنن باشنن و انتقال ملک و مطالبۀ
بهای آا نیز ممکن نبوده زمین مزبالور ملالک شالهرداری تلقالی شالنه و مصالناقی از زمینهالای
موضوع تبصرۀ  ۶مادۀ  9۶قانوا شهرداری خواهن بود.
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ب) گاه نیز اجرای طرح به موجب توافق صری یا ضمنی طالرفین و در ازای اخالذ امتیالازاتی
صورت میگیرد که شهرداری مکل به ارائۀ آنهاس و شهرداری با سوءاستفاده از اختیارات خود
و اجبار مالک او را ناگزیر به اجرای طرح در ملک خود میکنن .این عمالل میتوانالن مصالناقی از
تصرف قهری و بنوا رعای تشریفات ملک تلقی شود.
ج) چنانچه مالکی بنوا وقوع هرگونه توافقی شخصاً نسب به اجرای طرح در ملالک خالویش
اقنام کنن نمیتواا از صرف عقبنشینی اختیاری مالک اعرا از مالکی یا هبۀ ملک را احالراز
کرد و اگر چنین ادعایی شود نیازمنن دلیل اس  .از سویی تأخیر خواهاا در طرح دعوای مطالبۀ
بهای ملک نباین موجبی برای زوال حق خواهاا دانسته شود و این ادعا مستنن به دلیلی نیس .

زمان ایجاد حق مطالبه و معیار قیمت
پس از فراغ از اثبات حق مطالبۀ بها توسط مالک سؤاالتی در خصوص مقررات شکلی حق مزبور
و نحوۀ اجرای آا رخ مینماین؛ از جمله اینکه حق مطالبۀ بهای ملک چه زمانی ایجاد میشالود؟
آیا مالک به محض اجرای اختیاری طرح حق مطالبۀ بهای ملک خویش را دارد یا پس از اجرای
کامل طرح توسط شهرداری؟ معیار ارزیابی قیم ملک زماا اجرای طرح اسال یالا قیمال روز
مطالبه یا معیاری دیگر؟ آیا باله صالرف اجالرای اختیالاری طالرح تعالریض در ملالک مالکیال باله
شهرداری منتقل میشود و شهرداری حق اخذ سنن مالکی در آا قسم را دارد؟
شاین دشواری پاسخ پرسشهای مذکور موجب شنه اس تا برخی از امکالاا مطالبالۀ بهالای
ملک در فر حاضر دس بکشنن و آا را امکااپذیر نناننن .با این حالال بالهنظر میرسالن ارائالۀ
پاسخ غیرممکن نیس .
در مقام پاسخ ممکن اس گفته شود مالک حق مطالبۀ بهای زماا اجرای اختیالاری طالرح
در ملک خود را دارد؛ با این توضی که برای مطالبۀ بهای آا ناگزیر از طالرح دعواسال  .در ایالن
فر به محض رعای برِ اصکحی و اجرای عقبنشینی ملک به مالکی شهرداری درمیآیالن و
عنم پرداخ بها موجب بطکا تملک نیس زیرا مالک به ارادۀ خود طالرح را اجالرا کالرده و از
حقی که قانونگذار برای او درنظر گرفته صرفنظر کرده اس .
ایراد پاسخ مذکور این اس که اوالً پذیرش آا مکزمه با پذیرش اجبار شهرداری به اجالرای
طرح دارد؛ ثانیاً اعطای اختیار به شهرداری برای تعیین زماا اجالرای طالرح ناشالی از ضالرورت
تأمین اعتبار الزم برای تملک اس و اعطای اختیار به مالک برای طالرح دعالوای مطالبالۀ بهالای
ملک مستلزم این نتیجه اس که بنوا تأمین اعتبار الزم شهرداری محکوم به پرداخال بهالای
امک مزبور میشود که میتوانن نتایج ناخوشایننی را در برداشته باشن.
ممکن اس اجرای اختیاری طرح مساوی با اعطای حق انتفاع آا قسم از ملک به شهرداری
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تلقی شود .در صورت پذیرش این نظر پس از تصرف و ایجاد مستحنثات از سوی شهرداری با اخالذ
مک از مواد  504و  540قانوا مننی با رجوع از اذا خلع ین شهرداری امکااپذیر نیس 1و مالالک
تنها مستحق اجرتالمثل ملک تا زماا تملک آا توسط شهرداری خواهن بود.
ایراد این نظر آا اس که اوالً در چنین مالواردی صالرف رعایال اختیالاری بالرِ اصالکحی را
نمیتواا حاوی ارادۀ انشایی مالک برای اعطای حق انتفاع به شهرداری دانس ؛ ثانیاً شالهرداری
با تکیهبر تبصرۀ  ۶مادۀ  100قانوا شهرداری خود را مالک معبالر دانسالته و تصالرف مالکاناله در
ملک انجام میدهن نه تصرف بهعنواا منت ؛ .ثالثاً در این نظالر اثالری از اعالکم ارادۀ شالهرداری
برای تملک ملک دینه نمیشود و بهعبارتی این تحلیل با ماهی ایقاعی تملک مطابق ننارد.
پاسخ دیگر آا اس که مالک با اجرای اختیاری طرح در ملک خویش پرداخال بهالای آا را
به روز اجرای کامل طرح تعریض (چه بهصورت اختیاری توسط مالکاا یا بهصورت اجباری توسط
شهرداری) موکول کرده اس و تا زمانیکه طرح بهصورت کامل اجرا نشالنه باشالن حالق مطالبالۀ
بهای ملک را نخواهن داش  .بر مبنای این نظر ملک با اقنام مالک به تملک شهرداری درمیآین؛
اما مالک حق مطالبۀ بهای ملک را تا زماا اجرای کامل طرح ننارد و پس از اجرای کامالل طالرح
شهرداری مکل به پرداخ بهای روز ملک همچوا سایر مالکاا اس ؛ بنابراین بالا پالذیرش ایالن
نظر باین استحقاق مالک در مطالبۀ بها را منوط به اجرای کامل طرح عمرانی دانس .
ممکن اس ایراد شود پذیرش نظر اخیر با ماهی ایقاعی تملک که پالیش از ایالن پذیرفتاله
شن قابلی تطبیالق نالنارد؛ چاله اینکاله در ایالن مالوارد تنهالا مالالک اراده بالر اجالرای اختیالاری
عقبنشینی دارد .با این حال باین گف اوالً در این موارد ارادۀ مالالک انشالایی نیسال و صالرف
اینکه عملی به اختیار و اراده صورت پذیرد کافی نیس که ارادۀ انشالایی باشالن؛ ثانیالاً در ایالن
موارد صنور پروانۀ ساختمانی بههمراه ذکر برهای اصکحی در آا تجلی بارز اعکم ارادۀ انشالایی
اس که در صورت مقروا شنا با اجرای اختیاری از سوی مالک اثرگذار میشود و آثار مقتضی
از جمله ایجاد تملک برای شهرداری را در پی خواهن داش .
بنیهی اس در زماا اجرای کامل طرح مالک استحقاق دریاف قیم روز ملک را خواهالن
داش و دادر نیز باین قبل از محکومی شهرداری به پرداخ بهای ملک اجرای کامل طالرح
تملک (بهصورت اختیاری یا اجباری) را احراز کنن .همچنین شهرداری مختار اس در هریک از
زماا اجرای اختیاری طرح توسط مالک یا در زماا اجرای کامل طرح تعریض به پرداخ بهای
روز ملک به مالک اقنام کنن و مالک نمیتوانن با این استنالل که طرح هنوز بهطور کامالل اجالرا
نشنه اس پرداخ بها از سوی شهرداری را به تأخیر بیننازد.

 .1برای مکحظۀ نظری که قائل به امکاا جمع این مواد قانونی اس ر : .کاتوزیاا  138۶ج.390 :
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نتیجهگیری
دربارۀ حق مطالبۀ بهای امککی که از سوی مالکاا در مقام اجرای طرحهای عمرانالی باله اختیالار
عقبنشینی صورت میگیرد و به تصرف شهرداریها درمیآین دو دینگاه وجود دارد .گفتاله شالن
که نظریۀ عنم پینایش حق مطالبۀ بهای ملک برای مالک که دیالنگاه اغلالب حقوقالناناا و رویالۀ
محاکم کشور اس پذیرفتنی نیس ؛ چراکه برخکف تصور ایشاا اعرا مالک در چنین مواردی
قابل استنباط نیس و تمسک به قاعنۀ اقنام و اسقاط احترام مال توسط مالک توجیهی ننارد؛ از
آا گذشته صرف احراز اجرای اختیاری طرح توسط مالک و اعطای امتیازهایی توسالط شالهرداری
به وی کافی برای استنباط وقوع قراردادی در این خصوص نیسال و نمیتالواا باله ایالن دسالتاویز
مالک را وادار به اجرای قراردادی کرد که به لحاظ نبود قصن انشای وی اثر حقوقی ننارد.
از سویی به دالل قواعن حقوقی تسلیط و احترام نمیتواا به صرف اجرای اختیاری طالرح
مالک را از سلطه و اقتنار قانونی محروم کرد و بناا احترام ننهاد و از سوی دیگر مبنای منطقی
یا قانونی برای ایجاد تمایز میاا رعای اختیاری یا اجباری برهالای اصالکحی وجالود نالنارد؛ چاله
اینکه در هر دو طریق شهرداری بر قسمتی از ملک مالک سیطره مییابن و آا را تملک میکنالن
و اختیاری یا اجباری بودا این عمل تأثیری ننارد.
افزوابر آا در تحقق عقبنشینی به اختیار و ارادۀ مالالک هالم تردیالن وجالود دارد زیالرا در
مواردی هم که مالک به اختیار نسب به اجرای طرح تعریض در ملالک خالویش اقالنام میکنالن
سایههایی از اکراه و اجبار ناشی از امر قانوا را میتواا مکحظه کرد که بیانگر عنم تفاوت میاا
انواع عقبنشینیهاس  .همچنین منافع اجرای طرحهای عمومی به عموم شهرونناا یک جامعه
میرسن و هزینههای آا را نیز همگی باین متحمل شونن و تحمیل هزینهها باله عالنۀ خاصالی از
مالکاا در مسیر طرح منطقی و منصفانه نیس .
از این استناللها میتواا نتیجه گرف که اجرای اختیاری طرح توسط مالک موجبی بالرای
سقوط حق مطالبۀ بهای ملک نیس و برای اینکه عمالل مالالک مالوجبی بالرای اجبالار دسالتگاه
اجرایی در انتخاب زماا اجرای طرح نشود میتواا گفال در چنالین فرضالی مالالک بالا اجالرای
اختیاری طرح در ملک خویش پرداخ بهای آا را به روز اجرای کامالل طالرح (چاله بهصالورت
اختیاری توسط مالکاا یا بهصورت اجباری توسط شهرداری) موکول کرده اسال و تالا زمانیکاله
طرح بهصورت کامل اجرا نشنه باشن حق مطالبۀ بهای ملک را نخواهن داش  .بالر مبنالای ایالن
نظر ملک با اقنام مالک به تملک شهرداری درمیآین؛ اما مالک حق مطالبالۀ بهالای ملالک را تالا
زماا اجرای کامل طرح ننارد و پس از اجرای کامل طرح شهرداری مکل به پرداخ بهای روز
ملک اس  .در نتیجه با پذیرش این نظر باین استحقاق مالک در مطالبۀ بها را منوط باله اجالرای
کامل طرح دانس .
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