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  چكيده

يكي از مظاهر دخالت دولت و نهادهاي عمومي در زندگي اجتماعي، اختيار سلب مالكيت از     
اين دخالت كه برمبناي تأمين نظم . استاراضي و امالك اشخاص با هدف تأمين منافع عمومي 

پاية ايجاد مسئوليت مدني دولت را بر ينة زمگيرد،  ميانجام و خير عمومي و مصالح اجتماعي 
سازماندهي زيان، خدمت هاي نظريهقانون و برابر  مانند اصل برابري در ،مباني مشخصي

در اين ميان، وزارت نفت با توجه به وظايف . نمايد  فراهم مي،عمومي و همبستگي اجتماعي
 قوانين مختلفي اساس برهاي عمومي و عمراني برعهده دارد،  اجراي طرحةزمين مهمي كه در

هاي عمومي،  خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه ةنحوقانوني  ةاليحمانند 
براي  سلب مالكيت از اراضي و امالك ةزمين اي را در صالحيت گستردهحوزة  ،يعمراني و نظام

. ه استها گذاشتآنبرعهدة را مالكان  مسئوليت جبران خسارت ،و قانون خود فراهم كرده
حال، در فرضي كه اقدامات دولت در اين حوزه مبتني بر شرايط قانوني نبوده و يا مصداق بااين

تصرف عدواني باشد، راهكارهاي مختلفي براي طرح دعوا عليه دولت در ديوان عدالت اداري 
 . پردازد ها ميبه تبيين و بررسي آنرو مقالة پيشهاي عمومي حقوقي وجود دارد كه و دادگاه
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 مقدمه  

 عمومي در قدرتدخالت  ةتوسع دولت رفاه و ةنظريبه حاكميت  و با توجه كنوني روزگاردر 
هاي   اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و رفاهي، اجراي برنامهن و مظاهر زندگيبسياري از شئو

به اين  رسيدنشده و براي ناپذير  گريزمنافع عمومي تأمين ي در جهت عمومي، عمراني و نظام
.  كشورهاي جهان رايج گرديده استبسياري ازاهداف، تملك اراضي و امالك خصوصي در 

، ناگزير از تملك گفتهپيش به اهداف براي دستيابيسسات عمومي ؤدر ايران نيز دولت و م
 اين به تملك احكام حكومتي و ثانويه مبنايرب و روازاينو د نهستاراضي اشخاص خصوصي 

 براساس ضرورت و در  صرفاً اموال مشروع مردم اززيرا سلب مالكيت ؛پردازند  مياراضي
در همين راستا، . دولت مجاز استتوسط تحت شرايط خاصي و منافع عمومي تأمين جهت 

 معاف ت از مسئوليتا كندف است تمامي شرايط مقرر در قانون را رعايت دستگاه مجري مكلّ
 باشدوارده به اشخاص  براي جبران خسارت اي ف به پرداخت ارزش عادله مكلّ و صرفاًهشد

 به دولت اختيار دولت در تملك اراضي و همچنين تكليف ،ديگر سخنبه  .)212: 1377نژاد،  حسيني(
ر است و به همين دليل د  مشخصيي قانونيانمبوارده به اشخاص داراي ت اجبران خسار

 از موارد، ايپارهحال، در بااين. بايد تمام شرايط مقرر قانوني رعايت شود باالاعمال اختيارات 
 را يقانون هاي مصوب، ضوابط و شرايط مقرر  براي اجراي طرح و مؤسسات عموميدولت

 اقدام به تملك ،يني كرده استب گذار پيشكنند و بدون رعايت مواردي كه قانون رعايت نمي
 شده خود را در امالك تصرفاي هاي ملي يا منطقه نمايند و طرح مياشخاص  اراضي امالك و
 ةنظريرمبناي  ب طرحةوليت مدني دستگاه اجراكنندئ مستحقق  فرض، در اينطبيعتاً. كنند اجرا مي
 ة ميانبار و ضرر واردشده و رابط  يعني عمل زيان،و اركان مسوليت مدني استم  مسلّتقصير

در اين ميان، وزارت  .)12: 1391ساالري، (  به روشني قابل تصور است، واردهو ضرربار  عمل زيان
اي، نقش مهمي در تملك  هاي ملي و منطقه طرح ةگسترآن با توجه به  ةتابعهاي  نفت و شركت

اراضي اشخاص خصوصي دارند و مسئوليت دستگاه مجري طرح نيز براساس اصول و قوانين 
پرسش اصلي نيز با توجه به نقش اين نهاد در . شده است اختهبراي جبران خسارت امري شن

جبران خسارات وارده در اثر تملك  ةنحوتملك به اين صورت كلي قابل طرح است كه يند افر
 پاسخ به اين پي است؟ اين مقاله درچگونهاراضي و امالك توسط دولت در نظام حقوقي ايران 

هاي مؤثر در اين موضوع دارد و  ر تبيين مؤلفه سعي د، تحليلي- اي توصيفي پرسش و به شيوه
هاي اول و دوم به مباني نظري دخالت دولت در بخش.  تنظيم شده استيدر چهار بخش كل

شود و در  در سلب مالكيت از اراضي و امالك و مباني نظري مسئوليت مدني دولت پرداخته مي
، با تحليل قوانين ناظر بر سلب هاي سوم و چهارم نيز موضوع مورد مطالعه در اين مقاله بخش

  .  گردد جبران خسارات وارده توسط دولت، بررسي مي ةشيومالكيت توسط دولت و 
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  مباني نظري اختيار دولت در سلب مالكيت از اراضي و امالك . 1
هاي نظري  ترين مباحث مرتبط با سلب مالكيت از اراضي و امالك، مباني و زمينهيكي از مهم

اهميت اين بحث در آن است كه سلب مالكيت .  اعمال چنين صالحيتي استاختيار دولت در
هاي  و با جنبه استدر تعارض با اهداف و منافع خصوصي افراد در جامعه ، از اراضي و امالك

زاده،  رضايي(ويژه اصل احترام به مالكيت خصوصي مغايرت دارد  به،مدني حيات اجتماعي انسان
ن اختيار را اعالم رضايت ضمني مالكان و شهروندان نسبت به چنين  برخي مبناي اي.)102: 1391

كنند به طور ضمني اين  به اين معنا كه اشخاصي كه در شهر زندگي مي ؛اند اقدامي دانسته
ها نيازمند بود، نسبت به پذيرند كه اگر زماني شهر به امالك و اراضي آن واقعيت را مي

هاي زندگي در  شرطو اين امر يكي از پيشند كنقدام واگذاري امالك خود به متوليان شهر ا
  .)216: 1394كاميار، (محيط شهري است 

ترين مباني نظري اختيار  نظران اصلي ، صاحبگفتهپيشنظر از مبناي  حال و صرفبااين
  :اند دانستهزير شامل موارد را دولت براي سلب مالكيت خصوصي 

  
  نظم عمومي . 1.1

و در صورت وجود ضرورت به  الزممي اقتضا دارد دولت در مواقع  نظم عمو،برخيبه باور 
بقاي زندگي اجتماعي و  ةادامزيرا در برخي شرايط، اقدام كند؛ سلب مالكيت از اشخاص 
 تنها در چارچوب انجام اقداماتي مانند سلب مالكيت قابل تحقق ،تأمين رفاه و آسايش عمومي

اعي و اقتصادي به تأمين نظم عمومي در جامعه تواند از طريق تحقق عدالت اجتم است و مي
مفهوم نظم عمومي همواره اختالف نظر وجود داشته و بارة البته در .)43: 1396ملكوتي، ( بينجامد

تعاريف گوناگون و حتي متعارض قرار گرفته  ة ارائةعرصاين مفهوم در اغلب آثار حقوقي، 
اي اصلي نظام اجتماعي، مفهوم نظم عمومي ه و به عنوان يكي از ويژگييدر بيان كل اما. است

توان  ايفاي نقش مناسبِ يك نظام حقوقي است و مي ةالزمناظر به آرامش و تعادلي است كه 
در شرايط فقدان اموري كه خالف مقتضاي ذات نهادهاي اجتماعي عمل  گفتهپيشگفت مفهوم 

  .)32: 1395امامي و همكاران، (گردد  محقق مي ،كنند مي
ت يتوان براي نمونه در جريان سلب مالك كيت در جهت تأمين نظم عمومي را ميسلب مال

رو، اصل چهل و نهم ايناز. دكراند، مشاهده  مالك اموالي شدهامشروع ناز مالكيني كه به طور 
بيني اختيار دولت براي اخذ اموال نامشروع از  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران با پيش

حقوقي روشني را براي سلب مالكيت از اراضي و امالك نامشروع مبناي  عملدرافراد، 
  . مشخص كرده است
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  لزوم تأمين مصالح اجتماعي. 2. 1
يكي از تضادهاي رايج در جامعه، تضاد ميان مصالح فردي و مصالح اجتماعي است كه لزوم 

ز ديرباز و با نظران ا صاحب. سازد ميناپذير  گريزها را بر ديگري انتخاب و ترجيح يكي از آن
توجه به داليلي مشخص، بر لزوم ترجيح مصالح اجتماعي بر مصالح فردي و شخصي افراد 

تر مصالح  اند و مبناي چنين گزينش و انتخابي را نيز غايت برتر و آثار بنيادي تأكيد داشته
، هدف نظران به باور اين گروه از صاحب .)115: 1378جعفري لنگرودي، (اند  عمومي جامعه دانسته

قواعد حقوقي تأمين سعادت اجتماع و ايجاد نظم در زندگي مشترك افراد است و از همين رو 
هاي زندگي مشترك اگر حقوق تنها به زندگي و تأمين آزادي فرد توجه داشته باشد و نيازمندي

تواند در راستاي تحقق هدف نهايي خود كه تنظيم روابط  نگيرد، نمي او را با ديگران در نظر
دانان طرفداران حقوق فردي، حقوقهاي ه و برخالف نظريروازاين. جتماعي است، گام برداردا

ند كه افراد هيچ حق مطلقي در برابر منافع عمومي جامعه ندارند، برآنطرفدار مصالح اجتماعي 
كند و به همين  ها ايجاد مياي از تكاليف را براي آن بلكه در مقابل، زندگي با ديگران مجموعه

در صورتي  تنها ،هاي حقوقي هاي اقتصادي و چه در حوزه دليل آزادي افراد عمالً چه در حوزه
  .)482: 1380كاتوزيان، ( كه در چارچوب تأمين منافع عمومي باشد، مورد احترام است

ها و با توجه به تقدم مصالح عمومي بر مصالح فردي، هرجا كه  همين ديدگاهاساسبر
مصالح فردي جامعه در مقابل مصالح عمومي جامعه قرار  ةنمايند مالكيت خصوصي به عنوان

گذار از سلب مالكيت خصوصي به عنوان راهكاري براي تضمين تقدم مصالح بگيرد، قانون
  .)55 :1389روحيان، (كند  عمومي بر مصالح فردي استفاده مي

  
   خير عمومي .3. 1

خير  ةنظريكنون مطرح بوده،  باز تاترين مباني سلب مالكيت خصوصي كه از ديريكي از مهم
هاي يوناني ارائه شد و بعدها با ديدگاهيلسوفان آن توسط ف ةاوليعمومي است كه طرح 

گروسيوس در كتاب . يافتتري   و كامل  صورت منسجم،دان بزرگ هلندي حقوق،گروسيوس
 وين شدهالملل تد هاي نظري حقوق بين كه در بيان بنيان- حقوق جنگ و صلح- مشهور خود 

سازد كه  پردازد و اين اعتقاد را مطرح مي گيري جوامع اوليه مي شكل ةنحو، به تبيين است
مالكيت اشخاص نسبت به اموال خود در جوامع اوليه به صورت اشتراكي و ميزان برخورداري 

-رفتهوند ، اين رحالاين با.)34: 1395، گروسيوس(ها بود ها از حق مالكيت مبتني بر ميزان نياز آنآن
هاي تدوين قوانين مالكيت و  مدني، نخستين زمينه ةجامعگيري   دگرگون شد و با شكلرفته

امري كه . اموالشان به دولت فراهم شد  مورددرهمچنين واگذار شدن بخشي از اختيارات افراد 
خير عمومي به عنوان يكي از مباني اعمال اختيار  پيگيريدرنهايت توانست به تبيين مبناي 
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هاي مهم دولت  كه مسئوليتيبندي كل با اين صورت. ولت نسبت به اموال افراد بينجامدد
ها و اختياراتي مشخص براي اين نهاد كند صالحيت نسبت به سرنوشت جمعي افراد، اقتضا مي

بيني شود تا دولت بتواند در راستاي  هاي مؤثري مانند مالكيت خصوصي پيش  مؤلفهبارةدر
ميرشكاري، ( كنداز طريق انجام اقداماتي مانند سلب مالكيت خصوصي اقدام خير عمومي  پيگيري

1395 :65(.  
  
  مباني مسئوليت مدني دولت در حقوق عمومي. 2
سلب مالكيت از اشخاص مبتني بر مباني نظري مشخصي  بارةدركه اختيارات دولت چنانهم

حقوق عمومي وجود دارد  مسئوليت مدني دولت در زمينةهاي نظري مهمي نيز در ، بنياناست
در اين بخش، به . اند نظران در آثار خود به تبيين مبناي اين مسئوليت پرداخته و برخي صاحب

   .پردازيم بررسي اجمالي مباني يادشده مي
 

  قانون  برابربرابري در  ةنظري .1. 2
شورها به قانون از جمله اصولي است كه در قوانين اساسي اغلب ك برابراصل برابري افراد در 
المللي نيز مورد اشاره قرار  حال در بسياري از موازين بيناين اصل درعين. آن اشاره شده است

همه در برابر قانون «: جهاني حقوق بشر ةاعالمي 7 ةماد براساس ،براي نمونه ؛گرفته است
 ةهم. اشندطور برابر در پناه قانون ب  تا بدون هيچ تبعيضي به هستندبرابرند و همگان سزاوار آن

ت در برابر هرگونه تبعيض كه ناقض اين اعالميه است، حماي و پاسداري به محق هاانسان
آميزي كه منجر به چنين تبعيضاتي شود، همه بايد در برابر هرگونه عمل تحريك. باشند مي

تواند مبنايي براي طرح  حال مينظران، همين اصل درعين  به باور برخي صاحب.»حفظ شوند
به اين معنا كه با توجه به برابري افراد در مقابل قانون كه هم از  ؛ت مدني دولت باشدمسئولي

جهت تكاليف و هم از جهت حقوق بايد محقق شود، چنانچه دولت با اقدامات خود ضرر و 
زيرا عدم جبران اين ضرر و  ؛زياني را به افراد وارد سازد، بايد نسبت به جبران آن اقدام كند

ديده و اعطاي امتيازي مشخص به ه معناي اعمال تكليفي خاص بر زيانزيان درعمل ب
قانون منافات  برابرو اين امر با اصل برابري تكاليف و حقوق افراد در  استضرر  ةواردكنند

توان از جهت اصل  البته اين مبنا را براي مسئوليت مدني دولت مي .)319: 1392زرگوش، ( دارد
  .دكرهاي عمومي و اصل انتظارات مشروع نيز تبيين  نهبرابري افراد در مقابل هزي
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  سازماندهي زيان ةنظري. 2. 2
هاي ناشي از سوانح رانندگي،  اغلب درخصوص زيان،مبناي فوق براي مسئوليت مدني دولت

رود و مبتني بر اين ديدگاه  كار ميهاي اجتماعي به عمليات تروريستي و حوادثي مانند ناآرامي
زيرا دولت  ؛مهم، نهاد دولت است خاستگاهبيشتر اين حوادث، عامل اصلي و  است كه در يكل

چنانچه و  استدار تأمين نظم عمومي در جامعه   عهده، حقوق ادارييبراساس اصول كل
، مسئوليت ندسازورود ضرر و زيان را به افراد فراهم   ة زمينگفته،پيشحوادثي مانند حوادث 

همين امر به  .)87: 2، ج1394هداوند، (بايد متوجه دولت دانست اصلي جبران ضرر و زيان فوق را 
عنوان مبنايي براي طرح مسئوليت مدني دولت درآمده و از جهت تبيين مبناي مسئوليت فوق 

  .    اهميت است داراي
  

  خدمت عمومي ةنظري .3. 2
ت رود و خدم شمار ميترين مباني توجيهي حقوق اداري بهخدمت عمومي از مهم ةنظري

كه در راستاي تأمين نيازهاي اي است  المنفعه  هر فعاليت عام ناظر بريعمومي به طور كل
 رمبناي قضايي و سياسي و بي و نه نهادهايهاي ادار توسط سازمانمردم عمومي و همگاني 
تواند به  اين نظريه در عين آنكه مي .گيرد مي نه حقوق خصوصي انجام  وقواعد حقوق عمومي

 الزام دولت اين قابليت را نيز دارد تا بتوان ، مباني حقوق اداري مطرح گرددعنوان يكي از
عباسي، ( كردهاي مرتبط با اعمال خود را نيز برمبناي اين نظريه استنباط نسبت به جبران زيان

انجام خدمات  ةزمينمسئوليت خود در  ةپاي به اين معنا كه با توجه به اينكه دولت بر ؛)45: 1389
، طبيعتاً در فرضي نيز كه در استهاي مختلفي ها و معافيتراي امتيازات، مصونيتعمومي دا

بايد با همان مبناي خدمت عمومي قائل به  ،شود اثر اقدامات دولت ضرر و زياني حادث مي
زيرا خدمت عمومي در ذات خود مبتني بر تأمين منافع  ؛ايجاد مسئوليت مدني براي دولت شد

يعتاً در حالتي كه اقدامات دولت منشأ اعمال ضرر و زيان نسبت به عمومي جامعه است و طب
دولت است و  ةوسيلافراد باشد، تأمين منافع عمومي در گروي جبران اين ضرر و زيان به 

خدمت عمومي را به عنوان يكي از مباني مسئوليت مدني دولت تلقي  ةنظريتوان  ميرو ازاين
  .)54: 1393پيلوار، ( كرد

  همبستگي اجتماعي ةنظري .4. 2
 در ميان  كههمبستگي اجتماعي است ةنظريشناسي،  مهم جامعههاي هنظرييكي از 

در طرح و تبيين آن ايفاي نقش كرده شناسان كالسيك، اميل دوركيم بيش از ديگران  جامعه
مبناي اتحاد و همبستگي افراد در  بارةدرراستاي پاسخ به پرسش مهم خود وي در . است

را بيش از هاي مشترك با محيط ها، باورها و ارزش  تعادل و هماهنگي ميان ايدهجامعه، نقش
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تنها در صورت  ،ها و هنجارهاي مشترك اين ارزشاست كه بر آن و داند ميعوامل ديگر 
 ندسازايجاد همبستگي اجتماعي را در جامعه فراهم  ةزمينتوانند  سازگاري با منافع عمومي مي

همبستگي اجتماعي مبتني بر  ةنظري مبناي مسئوليت مدني دولت در .)64: 1392دانشوري و چاوشي، (
ساز  بنيادين است و بر اين واقعيت مهم تأكيد دارد كه چنانچه اقدامات دولت زمينه ةگزارهمين 

اي به گروه وسيعي از افراد باشد و اقدامي نيز در جهت جبران اين  ورود ضرر و زيان گسترده
اي ميان مردم و دولت  د، اين امر در عمل به ايجاد شكاف و فاصلهوشن انجامضرر و زيان 

ترين مباني مسئوليت و از همين رو، ضرورت حفظ همبستگي اجتماعي از مهمد انجاميخواهد 
  .)231: 1366كاتوزيان، (است مدني دولت در اجتماع 

  
 خير عمومي و شرايط نظرماز سلب مالكيت از اراضي به قوانين مربوط . 3
 آن

 قانون راجع به 1312در سال . از ديرباز قوانين مختلفي تصويب شده است زمينهدر اين 
 به قانون 1320ها از تصويب مجلسين گذشت كه در تيرماه  معابر و خيابان ةتوسعاحداث و 

تقويم ابنيه، امالك و  ةنحوقانون  باره،آخرين قانون مصوب در اين. معابر تغيير يافت ةتوسع
شماري كه در زير به طور خالصه به  است 28/8/1370ها مصوب  نياز شهردارياراضي مورد 

  .شود از اين قوانين اشاره مي
  

هاي شهرسازي مصوب  قانوني تملك اراضي براي اجراي برنامه ةاليح. 1. 3
17/4/1339   
يي ها شود در هر مورد زمين به دولت اجازه داده مي«: داشت قانوني مقرر مي ةاليحيك اين  ةماد

دهد و  سازي الزم و ضروري تشخيص مي هاي شهرسازي و خانه را كه براي اجراي برنامه
 ،همچنين محالتي را از شهرها كه به علل شهرسازي و بهداشتي بايد تخريب و تجديد بنا گردد

  .»پس از پرداخت بهاي عادله به شرح مقرر تملك و تصرف نمايد
و مستغالت براي جبران خسارت مالك و امالك  ةعادل پرداخت بهاي ،در اين قانون

بيني گرديد   كميسيوني مركب از سه نفر پيش،صاحب حق مقرر شد و براي تعيين قيمت عادله
كه يك نفر از طرف دولت و يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم با تراضي 

ان در ساير صورت به انتخاب دادستان كل در تهران و دادستان شهرستطرفين و در غير اين
  .عرصه و اعيان قطعي بود ةعادلكميسيون در مورد قيمت ي أر. شد شهرها تعيين مي

بار به تعيين وضعيت حق كسب و پيشه در اعيان محل كسب در اين قانون براي اولين«
 بدين نحو كه چنانچه اعياني موجود در اراضي محل كسب و پيشه باشد و حق ؛پرداخته شد
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يك تعيين خواهد شد، مشروط بر  ةماد 2 ةتبصرلق گيرد، ميزان آن طبق كسب و پيشه به آن تع
ميرزايي، (» سال قبل از اعالم دولت، محل كسب و پيشه بوده باشداينكه محل مزبور حداقل يك

1396 :92(.  
  

  7/9/1347 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب .2. 3
اصالح ساختار اساسي  زمينةي را در  توسعه و بازسازي شهرها بود و مقرراتبارةاين قانون در

ها و فضاهاي  پارك ةتوسعهاي عمومي، ايجاد و  هاي مختلف شهري، تأمين نيازمندي بافت
  . نوسازي محالت دربر داشت وهاي ارتباطي بنا و خيابان ةتوسعتفريحي، اصالح و 

تأمين  منظوربهتملك امالك و اراضي اشخاص و  در مورد تصرف  قانونناي 33 و 31 ةماد
بيني نمود و كميسيوني را   شرايطي را پيش،پرداخت قيمت برابرهاي عمومي شهر در  نيازمندي

بيني  ها پيش مساحت امالك و ارزيابي آنبارةن و شهرداري درابراي رسيدگي به اختالفات مالك
  .كرد

  
  1351كشور مصوب سال  ةبودجقانون برنامه و . 3. 3

متعلق سيسات أت شرايطي براي تملك اراضي و ،1351سال  ةبودج قانون برنامه و 50 ةماددر 
به افراد يا مؤسسات خصوصي تصويب و دولت مجاز شد اراضي خصوصي را اعم از عرصه و 

تعيين قيمت با توافق مالك و دستگاه مجري . دزپردابرا  آن ةعادلاعيان تملك كند و قيمت 
خاصي براي تعيين قيمت ت أهي ،هاشد و در صورت بروز اختالف بين آن طرح انجام مي

مادة  1بند (االجرا بود مذكور در تعيين قيمت عادله قطعي و الزمت أهيبيني شده بود كه رأي  پيش
50(.   

 ةعادلست از بهاي  امالك تعيين قيمت عادله عبارت«: در تعريف قيمت عادله آمده بود
راني بدون در نظر گرفتن عمليات طرح عم ةحوزمشابه واقع در سيسات أتاراضي و ابنيه و 

 كه اين تعريف دقيقاً همان تعريفي است كه در )50 ةماد 3بند (» هاامر مربوط در قيمت آنثير أت
  . آمده است1358مصوب سال ... تملك و خريد اراضي  ةنحوقانوني  ةاليح

ديد بيني گرها پيش  حق ارتفاقي براي تعدادي از وزارتخانه، قانون مذكور50 ةماد 9در بند 
پرداخت ن امالككه در اراضي متعلق به اشخاص دارا بودند و بابت اين حق ارتفاق وجهي به 

 اين حق بعد از پيروزي انقالب اسالمي محل اختالف گرديد و محاكم قضايي و. كردند نمي
 ةنظرينهايت اين مقرره به موجب درمختلفي ارائه كردند و  هايهنظريديوان عدالت اداري 

 9هاي مشمول بند  وزارتخانه هجملوزارت نفت نيز از . دشن غيرشرعي اعالم شوراي نگهبا
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قانوني  ةمحدودوگاز در اراضي خارج از هاي انتقال نفت  بود كه براي اجراي طرح50 ةماد
  1.كرد شهرها داراي حق ارتفاق بود و بابت تصرف اراضي مذكور وجهي پرداخت نمي

ها قرار  وزارتخانه ةاستفادها مورد  مي نيز تا مدتاين معافيت بعد از پيروزي انقالب اسال
عمومي از اين معافيت دفاع كرد ت أ هيةرويداشت و ديوان عدالت اداري نيز در رأي وحدت 

 همچنين ديوان عدالت اداري در .)17/4/74عمومي امناي ديوان عدالت اداري مورخ هيأت  60دادنامة شمارة (
فاق را منوط به پرداخت قيمت روز آن به متصرفين اعالم رأي ديگري استفاده از اين حق ارت

  .)13/9/96 مورخ 204دادنامة شمارة  و 20/6/72 مورخ 114دادنامة شمارة (كرد 
 رياست ، مذكور9با توجه به اختالف نظر مراجع قانوني و قضايي در مورد اعتبار بند 

 شرعي بودن دربارةن را  نظر شوراي نگهبا31/11/85محترم مجلس شوراي اسالمي در تاريخ 
موضوع را مورد بررسي  4/7/86مورخ  ةجلسشوراي نگهبان در . دكريا نبودن مصوبه استعالم 

قانوني مذكور بر لزوم پرداخت حقوق مالكان يا  ةمصوبقرار داد و با اعالم خالف شرع بودن 
   .)125 :1396 ،ملكوتي(كرد كيد أتالحقوق شرعي اراضي مذكور  ذوي

آميز نبود و شوراي  ترابري وقت براي تغيير نظر شوراي نگهبان موفقيتو راهتالش وزارت
 مذكور را 9 و بند فشردپايقبلي خود  ةنظري بر صحت 8/4/90مورخ  ةنظرينگهبان در 

توانند از حق ارتفاق مذكور استفاده   مراجع قانوني دولتي نمياكنونهمغيرشرعي اعالم كرد و 
  .ندكن

  
هاي  خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه ةنحوي قانون ةاليح .4. 3

   شوراي انقالب17/11/1358ها مصوب  عمومي، عمراني و نظامي دولت و شهرداري
تعيين و پرداخت خسارت مالك و  ةنحو شرايط تملك اراضي و امالك و ،قانوني ةاليحدر اين 

فصيل بيان شده است و بعد از صاحب حق و چگونگي انتقال ملك به دستگاه مجري طرح به ت
نهادهاي دولتي  ةكلياالثر شده است و قوانين مغاير با آن ملغي ةكلي ،قانوني ةاليحتصويب اين 

هاي خود به اين  اند براي اجراي طرح ها مكلف شده عمومي و شهرداريسسات ؤمايران و 
 .قانون متمسك شوند

  
  

                                                            
هـاي اصـلي يـا         شهرها كه در سـرراه     ةاراضي واقع در خارج از محدود     «: 1351 قانون برنامه و بودجه مصوب       50 ة ماد 9بند  . 1

 با رعايت حريم مورد لزوم كه از طرف         ،گيرد  هاي گاز و نفت قرار مي       فرعي و يا خطوط مواصالتي و برق و مجاري آب و لوله           
گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهـد             ت مورد استفاده قرار مي    ت وزيران تعيين خواهد شد، از طرف دول       أهي
مـورد   مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني   ة نقش ، شهر ةمالك تشخيص محدود  . شد
 .»باشد  شهرداري ميعمل
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  شرايط و آيين تملك .1. 4. 3
گذار شرايطي را براي خريد و تملك اراضي و امالك تملك، قانون ةحونقانوني  ةاليحدر 
  :ند ازاكه عبارت استرعايت آن شرايط و تشريفات تملك ضروري و بيني كرده  پيش

دستگاه مجري طرح براي شروع به تملك اراضي و امالك بايد : وجود طرح مصوب. 1
توسعه، طرح انتقال  ةسال 5 ةبرنام در  مثالً؛شده در مراجع قانوني را ارائه نمايدطرح تصويب

  .بيني و تصويب شده باشد گاز از بوشهر به اصفهان پيش
برنامه و بودجه مصوب  ةساالنها در قانون  اعتبار اجراي طرح: تأمين اعتبار اجراي طرح. 2
 دستگاه ،شود كه پس از طي مراحل قانوني و تخصيص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه مي

  .تواند نسبت به تملك اراضي و پرداخت قيمت اقدام كند  طرح ميمجري
تملك اراضي و امالك صرفاً براي امور عمومي و امنيتي به جهت : رحطضرورت اجراي . 3

خير عمومي جايز است و اين ضرورت بايد توسط باالترين مقام دستگاه اجرايي احراز و اعالم 
  .شود

كه در محل اجراي  در صورتي: اجراي طرح ةودمحدفقدان اراضي ملي و دولتي در . 4
 دستگاه مجري طرح مكلف است ابتدائاً از آن اراضي ، دولت صاحب ملك و امالك باشد،طرح

  .يستن تملك اراضي خصوصي جايز ،براي اجراي طرح استفاده كند و با وجود اراضي دولتي
مجري طرح مكلف است دستگاه : دعوت از مالك يا مالكين براي توافق در قيمت عادله. 5

ها ثبت اسناد و امالك، مالكين اراضي واقع در طرح را شناسايي كرده و از آن ةاداراز طريق 
 ،براي توافق در قيمت و واگذاري امالك دعوت به عمل آورد و در مورد تعيين قيمت عادله

رت عدم بيني كرده است و در صو قانون ابتدا توافق بين مالك و دستگاه مجري طرح را پيش
باشند و توسط  كارشناسي متشكل از كارشناسان رسمي دادگستري كه سه نفر ميت أهي ،توافق

  .نمايد  نسبت به برآورد خسارت مالك اقدام مي،شوند مالك و دستگاه دولتي تعيين مي
پس از تعيين قيمت عادله، : انتقال مالكيت ملك به دولت پس از پرداخت قيمت عادله. 6

ح مكلف است ظرف سه ماه نسبت به پرداخت قيمت به مالك اقدام كند و دستگاه مجري طر
در صورتي كه دستگاه ظرف سه ماه . مالك نيز ملك را به سازمان عمومي و دولتي منتقل نمايد

  .اعتبار خواهد بود  توافق بي،قيمت را پرداخت نكند
  

  اراضي و امالكن ا مالكبرابرمسئوليت مدني دستگاه مجري طرح در . 4
مسئوليت مدني  ،دكنه دستگاه مجري طرح تمام تشريفات قانوني را براي تملك رعايت چنانچ

ثبت خواهد بود و پس  ة ادارةسپرداو، پرداخت قيمت عادله به مالك يا توديع آن در صندوق 
هاي ارفاقي، از مسئوليت  شده و نيز در مواردي پرداختاز پرداخت و توديع مبلغ پرداخت
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 اما در صورت عدم رعايت تشريفات قانوني يا تصرف عدواني اراضي ،هد بودا خوامدني مبرّ
تواند به مراجع صالح قضايي  حق مي براي اجراي طرح، مسئوليت مدني دولت محرز بوده و ذي

  . دخواهد شموارد آن بررسي  ادامه،كه در د كنبراي احقاق حقوق مراجعه 
  

   مسئوليت مدني ناشي از نقض قانون.1. 4
ه دستگاه مجري طرح در جريان سلب مالكيت، قانون را نقض كند و شرايط مقرر در چنانچ

هاي عمومي و عمراني رعايت  قوانين مربوط به تملك اراضي و امالك را براي اجراي طرح
، در اين صورت مسئوليت مدني دولت و كاركنان آن براساس مباني كليِ قانون مسئوليت دكنن

 قانون مسئوليت مدني، دولت تحت 11 ةمادزيرا هرچند برمبناي  ؛مدني قابل بررسي خواهد بود
 اين مسئوليت در صورت عدم رعايت شرايط ، اماشرايطي از مسئوليت معاف اعالم شده است

تقصير قابل  ةنظريمقرر در قانون، محقق بوده و مسئوليت مدني دولت براساس مباني اصلي 
ق اعتقاد دارند كه در حقوق عمومي ورود زيان حقوتادان حال، برخي از اسبااين. استتحقق 

همواره ناشي از نقض قانون نيست، بلكه در مواردي اين زيان به تجويز صريح قانون بوده و يا 
جنگ است و در نتيجه، تجويز ضمني  همچوناز الزامات اجراي قانون در شرايط خاصي 

  .)341: 1395شمس، ( باشد گذار ميقانون
 و رسيدگي به آن در صالحيت رخ دادهانون در مقام اعمال حاكميت درهرحال، اين نقض ق

نظران اعتقاد دارند كه ديوان  در اين ميان، بعضي از صاحب. ديوان عدالت اداري خواهد بود
كه به حقوق مالكانه و شهرداري  استعدالت اداري، فاقد صالحيت رسيدگي به شكاياتي 

اي بوده كه ميان شهرداري و شاكيان  نقض توافق اوليهزيرا اين شكايات، مبتني بر  گردد؛بازمي
وجود داشته و تملك توافقي را بايد از مصاديق اعمال تصدي دانست كه اختالفات راجع به آن 

هيأت عمومي ديوان  ةرويقابل طرح در ديوان عدالت اداري نيست و برخي از آراي وحدت 
  .)211: 1391كاران، امامي و هم( استعدالت اداري نيز مؤيد اين ديدگاه 

در مقابل، رسيدگي به شكايات مربوط به تملك قهري و غيرتوافقي، قابل رسيدگي در 
 زيرا در تأمين غيرتوافقي حقوق مالكانه، شهرداري اعمال حاكميت است؛ديوان عدالت اداري 

فع عمومي كند و با استفاده از امتياز و اختياري كه قانون براي اين نهاد و در جهت تأمين منا مي
  .كند بيني كرده، حقوق مورد نظر خود را قهراً و با نوعي اجبار تملك مي پيش

پس از ابطال عمليات دولت در ديوان عدالت اداري، مالك يا صاحب حق براي الزام دولت 
و دعواي ابطال سند مالكيت دولت و خلع د كن ميحقوقي مراجعه  ةمحكمبه جبران خسارت به 

زيرا با توجه به اينكه با اجراي طرح تملك، دولت ملكي  ؛دسازميرا مطرح وقمع بنا يد و قلع
را تصرف و تصاحب كرده و سند مالكيت به نام دولت صادر شده است، مالك ناچار است 
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رو، بايد در دادگاه  سند مالكيت دولت را ابطال كند و ازاين،مالكيت خود ةاعادابتدا براي 
 خلع يد دستگاه دولتي ،مالكيت خود ةاعاد با سپسح نمايد و حقوقي دعواي ابطال سند را مطر

  .)261 :1396ميرزايي، (وقمع بناي احداثي را درخواست كند متصرف و قلع
  

   مسئوليت مدني ناشي از تصرف عدواني.2. 4
 به تصرف غيرقانوني امالك و اراضي ،چنانچه دستگاه اجرايي بدون توجه به حق مالكيت افراد

وقمع بناي احداثي توسط دستگاه تواند نسبت به خلع يد و قلع نفع مينمايد، ذياقدام ها آن
 ةنحوقانوني  ةاليح دادگاه مقيد به رعايت مقررات ، مواردگونهاجرايي دادخواهي كند و در اين

، اقدام دستگاه روازاين. خريد و تملك اراضي و امالك مصوب شوراي انقالب اسالمي نيست
 ةقوحقوقي  ة ادارةنظريض از مصاديق تصرف عدواني است و براساس اجرايي در اين فر

، شكايات و دعواي عليه شهرداري يا شهردار و پرسنل و مأمورين شهرداري تحت يهيقضا
هاي خسارات ناشي از تخريب يا تجاوز، در دادگاه ةمطالبعنوان تخريب يا تصرف عدواني و يا 

از قوانين توسط قاضي يا عدم تخلف تخلف و تشخيص و ثبوت  استعمومي قابل رسيدگي 
ابتدايي به ديوان عدالت اداري ضرورتي  ةمراجعو د ش خواهد انجامكننده به پرونده رسيدگي

  :ند ازاعبارت ديدهزياندر اين حالت، دعاوي قابل طرح توسط . ندارد
  
  وقمع بنا  و قلعيد خلع يدعوا )الف

مالكيت خود را ثابت كند و از همين رو، مالك با  ديده،زياناين دعوا مستلزم آن است كه 
دادرسي به قيمت  ةهزينتقديم دادخواست به دادگاه حقوقي محل وقوع ملك و با پرداخت 

با توجه به . تواند از محكمه درخواست كند ملك او به حالت سابق اعاده شود اي مي منطقه
ثبت اسناد و  ةادارالم ثبتي از ، با استعاستاينكه در اين حالت سند ملك هم به نام مالك 

شود تا كارشناس  امالك و با رسيدگي به داليل طرفين، نهايتاً موضوع به كارشناسي ارجاع مي
شده با بررسي سوابق ملك، نوعيت آن را مشخص كرده و ميزان حدود ثبتي ملك را تعيين
 دادگاه حكم خلع يد واحوال،كارشناسي و مطابقت آن با اوضاع ةنظريپس از اعالم . دكنمعين 
  .)45: 2ج ،1378كاتوزيان، (وقمع بنا را صادر خواهد كرد و قلع
  

  شده قيمت روز ملك تصرفمطالبة  دعواي )ب
و صاحبان حقوق ن امالكاجراي حكم خلع يد وجود دارد،  ةمرحلبا توجه به مشكالتي كه در 
ها طرحي اجرا شده ن به صورت عدواني تصرف و در آ و شهرداريكه ملكشان از طرف دولت

برخي از محاكم در آغاز با  ةرويالبته . نداقدام كنقيمت  ةمطالبتوانند به طرح دعواي  است، مي
:  در رأي يكي از محاكم آمده است،براي نمونه ؛قيمت، موافق نبود ةمطالبطرح دعواي 
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ده  تهران مبني بر محكوميت خوان9 ةمنطقدرخصوص خواست خواهان به طرفيت شهرداري «
باشد، با توجه به متن دادخواست  به پرداخت بهاي ملك مورد تصرف كه متعلّق به خواهان مي

 تنظيم شده و اينكه خواهان هيچ 28/7/1370تقويم مصوب  ةنحوخواهان كه به استناد قانون 
مدركي كه حاكي از مذاكرات با شهرداري و توافق يا عدم توافق نسبت به ملك  دليل و
د به دادگاه ارائه نكرده است؛ لذا با توجه به اينكه قانون مذكور و تفسيرهاي فيه باش متنازع

 دادگاه را مجاز به رسيدگي دانسته است و ،مربوط به آن صرفاً در حد تعيين هيأت كارشناسي
خواهان را وارد تشخيص  ةخواستآن هم از طرف شهرداري و نه شخص ديگر، النهايه دادگاه 

  1.)300 :1386بهشتيان، (» كند اع دعوي صادر و اعالم مينداده و قرار عدم استم
تقويم  ةنحونظر به اينكه به موجب مقررات قانون ... «: در رأي ديگري نيز آمده است

اراضي مورد نياز شهرداري، قيمت امالك و اراضي مورد تملك دولت بايد توسط هيأتي مركب 
ق كه يك نفر به انتخاب شهرداري و از سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري و مورد وثو

ها، از طرف يك نفر به انتخاب مالك و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق آن
 دعوي خواهان به كيفيت مطروحه قابل استناد نبوده ،دادگاه انتخاب گردد، تعيين شود؛ بنابراين

  .»دارد و قرار رد آن را صادر و اعالم مي
  

  به تحويل معوض دعواي الزام )ج
 طرح اين دعوا يست،نشود و قيمي   با توجه به اينكه ملك، مثلي محسوب ميي،به طور كل

 چنين دعوايي طرح شود و حكم به الزام دولت يا شهرداري به اگراما . مبناي موجهي ندارد
له  تحويل زمين معوض صادر گردد، بهتر است در زمان اجراي حكم، قيمت آن زمين به محكوم

المثل ايام  تواند اجرت مالكي كه ملك او به صورت عدواني تصرف شده، مي. اخت گرددپرد
 هركس ،زيرا براساس قانون مدني و قانون مسئوليت مدني ؛تصرف را نيز از خوانده مطالبه كند

المثل منافع ايام  ملك ديگري را عدواناً تصرف نمايد، مكلّف است ضمن رد عين ملك، اجرت
  .  به مالك پرداخت كندشده را نيزتصرف

   
   نتيجه

اي سلب مالكيت از اراضي و امالك اشخاص مبتني بر مباني  نهادهاي عمومي براختيار دولت و
توان به تأمين نظم و خير عمومي و تحقق  ها ميترين آنمكه از مه استنظري مشخصي 

طه نيست و از همين رو ضابيب، اين اختيار كامالً مطلق و حالبااين. مصالح اجتماعي اشاره كرد
، اصولي مانند برابري افراد در مقابل قانون و بنابراين. بط قانوني گرددبايد محدود به ضوا

                                                            
 . تهران دادگاه عمومي سابق185 ة شعب6/9/1375 مورخ 1331 ة شمارةدادنام. 1
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   مانند سازماندهي زيان، خدمت عمومي و همبستگي اجتماعي اقتضا دارند كههايي هنظري
توجه  و با هاي خارج از ضوابط قانوني به نحوي جبران شوندهاي ناشي از سلب مالكيتزيان

هاي عمومي و عمراني داشته و بر  اجراي طرح ةزمينهاي مهمي در به اينكه دولت صالحيت
ضرورت بررسي  ،دكن ميها نيز اقدام به سلب مالكيت از اراضي و امالك همين صالحيت ةپاي

اختيارات . شود ازپيش احساس ميها بيشموضوع درخصوص دولت و نهادهاي وابسته به آن
قانوني ثبت اراضي موات شهر  ةاليحسلب مالكيت از اراضي و امالك در  ةزميندولت در 

، 1365، قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 1334تهران مصوب 
 تملك اراضي و امالك براي اجراي قوانين مربوط به و 1366قانون زمين شهري مصوب 

در فرضي كه اقدامات مبناي همين موازين قانوني،  تبيين شده و بر عمراني وهاي عمومي برنامه
دولت در اين حوزه مبتني بر شرايط قانوني نبوده و يا مصداق تصرف عدواني باشد، 

قيمت روز ملك  ةمطالبدعواي ، وقمع بنادعواي خلع يد و قلعراهكارهاي مختلفي براي طرح 
    وان عدالت اداري و عليه شهرداري در دي شده و دعواي الزام به تحويل معوضتصرف
  .هاي عمومي حقوقي وجود دارددادگاه
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