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کلیدواژهها:
تراضی ،تملّک اراضی ،طرحهای عمومی و عمرانی ،اثر سوءتوافق.

مجلۀ پژوهشهای حقوقی (فصلنامه علمی ـ ترویجی) ،شمارۀ  ،14بهار 4911
صفحۀ  ،910-969تاریخ وصول ،4911/87/47 :تاریخ پذیرش4911/43/37 :

چکیده:
با وجود محدودیتهای ایجادشده برای اصل آزادی اراده در تملّک امالک اشخاص
در طرحهای عمومی و عمرانی ،هنوز هم لزوم تحقق آن و پیششرط تراضی و
توافق دراینخصوص ،وجود داشته و قانونگذار برای آن شرطیت قائل است؛ اما این
تراضی خود دارای محدودیتها و قیودی است که بدون رعایت آنها ،تراضی فاقد اثر
است :مانند سقف قیمت امالک تراضیشده ،محدوده مدت زمان اعتبار تراضی و
لزوم تأیید تراضی توسط مقامات ناظر دستگاه اجرایی؛ اما این شرطیت تراضی بهنظر
در قانون ضمانتاجرایی بهلحاظ حکم وضعی از جهت صحّت یا بطالنِ معاملة
اجباری ندارد لذا پیشنهاد بر این است که ضمانتاجرای مناسبی در این رابطه جهت
حفظ حقوق مالکانه در نظر گرفته شود .از ثمرههای سوءتملّک توافقی و غیراجباری
حقوق مالکانة اشخاص در طرحها این است که درصورتیکه ضرورت اجرای طرح از
بین رفته و اجرای آن ملغی گردد ،دیگر صاحبان سابق اراضی مذکور نمیتوانند
درخواست ابطال انتقال مذکور را بنمایند .علت این امر در آرای هیئت عمومی دیوان
عدالت اداری خروج موضوعی تملّک مذکور از اعمال حاکمیت دانسته شده است،
درهرحال هرگونه اختالف راجع به تراضیهای صورتگرفته در صالحیت محاکم
عمومی دادگستری (نه دیوان عدالت اداری) خواهد بود.

* وکیل دادگستری ،دانشجوی دکترای حقوق خصوصی ،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ،دانشکده حقوق
Email: O_Mohammadi_lawyer@yahoo.com
خصوصی ،تهران ،ایران
** وکیل دادگستری ،دانشجوی دکترای حقوق خصوصی ،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ،دانشکده
Email: fnouri67@yahoo.com
حقوق خصوصی ،تهران ،ایران ،نویسنده مسئول
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مقدمه
اولین گام برای سلب و انتقال حقوق مالکانه مردم توسط دستگاههای اجرایی درخصوص
طرحهای عمومی و عمرانی ،باید این امر باشد که دستگاه مجری طرح همانند سایر کسانی
که متقاضی انتقال حقوق مالکانة شخص به خود میباشند با صاحب حق وارد مذاکره شده و
ازطریق گفتوگو و با تراضی این حقوق به دستگاه مربوطه منتقل گردد .بدینترتیب منظور
از تأمین توافقی این است که طرفین (دستگاه مجری طرح و صاحب حقوق مالکانه) با تراضی
نسبت به تملیک و تملّک حقوق مالکانه اقدام نمایند.
این شرط به نظر ،اقتضای قاعده تسلیط است .بنابراین صاحبان حقوق مالکانه میتوانند با
استفاده از عقود مملک معین و یا غیرمعین این حقوق را اعم از حق مالکیت ،حق انتفاع ،حق
ارتفاق ،حق زارعانه 4و  ...به دستگاه مجری طرح انتقال دهند 2.الزم به ذکر است که خرید یا
اجاره نمودن اموال غیرمنقول توسط دستگاههای اجرایی ازجمله معامالتی است که نیاز به
مناقصه ندارد و اصل آزادي قراردادها تا حدودی در این دسته از معامالت دولتی و
دستگاههای اجرایی مانند شهرداری پررنگتر است .دلیل آن این است که دستگاههای اجرایی
ممکن است برای اجرای طرحهای عمرانی خود یا برای تأمین ساختمانهای اداری ،نیازمند
خرید اراضی و ابنیه مربوطه باشد و حال آنکه این اراضی و ابنیه را در هر جایی و از هر
شخصی نمیتوان خرید یا اجاره نمود بلکه در اینگونه موارد مکان قرار گرفتن اینگونه
اراضی و ابنیه است که تعیینکنندة نهایی میباشد نه قیمت آنها( .بند ب ماده  21قانون
مناقصات سال  9)4969الزم به ذکر است ،شهرداری در انجام معامله برای انتقال حقوق

 .4حق زارعانه یعنی دسترنج رعیتی؛ تبر تراش؛ حق اولویت رعیتی و حق ریشه که قائم به زحمات کشاورز در
آباد کردن زمین معین است و این نظیر سرقفلی در محل کسب است که قائم به زحمات مستأجر مغازه و گردآوری
مشتریان و مرغوب کردن محل کسب است .محمدجعفر جعفری لنگرودی ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق (تهران:
انتشارات گنج دانش ،)4951 ،جلد 481 ،9
 .2محسن بهشتیان ،بررسی نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرحهای عمومی شهرداری (تهران :طرح نوین
اندیشه51 ،)4965 ،
 .9درموارد عدمِالزام به برگزاری مناقصه مقرر میدارد« :خرید ،اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال
غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا باالترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز یا استان و یا مقامات مجاز
از طرف آنها با کسب نظر از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیئت کارشناسان خبره
مربوطه درصورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد».

←
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مالکانه الزامی به تبعیت از آییننامة معامالت شهرداری ندارد .در معامالت صورتگرفته توسط
شهرداریها اصوالً رعایت تشریفات مناقصه ضروری است اما درمورد اجرای طرحهای
عمومی و عمرانی رعایت این آییننامه منتفی است چه اینکه شهرداری مجبور است طرح را
در محدودة تعیینشده اجرا کند و لذا موضوع خرید ارزانتر یا مناسبتر با اجرای تشریفات
مناقصه معنا ندارد و نکته دیگر اینکه شورای شهر اختیار خود در این تبصره را معموالً تا
حدودی به شهرداریها واگذار میکنند بهنحویکه خرید ملک یا جبران خسارت و انجام
معامله با وزارتخانهها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی ،بانکها و مؤسسات و نهادهای عمومی
غیردولتی موضوع تبصره  5قانون محاسبات عمومی کشور با تصویب نهایی شهرداری انجام
میگیرد و در برخی معامالت تا سقف معینی با تصویب نهایی شهردار خواهد بود.

 -9شرطیت تأمین توافقی در مقررات
از لزوم شرط تأمین توافقی در تملّک اراضی اشخاص در طرحهای عمومی و عمرانی میتوان
چنین استنباط کرد که بهکارگیری سایر روشهای تقویم امالک و اراضی و ابنیه ،زمانی
1
متصوّر است که میان مالک و دستگاه اجرایی بر سر قیمت توافق حاصل نشود.
مستندات این امر را میتوان به ترتیب تحوالت تاریخی بهنحو ذیل برشمرد:
 :3131 -4در آییننامه مربوط به احداث خطوط راهآهن صنعتی و تجاری مصوب
 4919/91/99اولین روش تملّک اراضی ،برای طرحهای احداث خطوط فرعی راهآهن
را استفاده از توافق و تراضی دانسته و در وهلة آخر سلب اجباری حقوق مالکانه را
5
تجویز مینماید.

ماده  51قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  4988نیز همین حکم را مقرر میداشت؛ معامالت وزارتخانهها و
مؤسسات دولتی اعم از خریدوفروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره باید حسب مورد ازطریق
مناقصه یا مزایده انجام شود مگر درموارد زیر:
 -1درمورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا باالترین مقام دستگاه اجرایی
در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و
متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
 .1محمدجواد روحیان« ،بررسی وضعیت حاکم بر تقابل مالکیت خصوصی اشخاص با طرحهای عمرانی
شهرداری» ،فصلنامه حقوقی مجد (ویژه شوراها و شهرداریها) .55 ،)4968( 95
« .5ماده  -1آنچه از زمین برای احداث خط و حریم آن و سایر تأسیسات مربوط به تشخیص راهآهن ضرورت
دارد باید به یکی از دو طریق زیر توسط متقاضی تهیه و مجّاناً و بالعوض به راهآهن واگذار گردد.

←
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 :3131 -2وفق بند (الف) ماده  48قانون سازمان برق ایران مصوب  4918/91/41تعیین
بهای اراضی ،ابنیه ،مستحدثات ،تأسیسات ،تولید و انتقال و توزیع نیروی برق ازطريق
توافق بین دستگاه اجرایی و مالکین آنها بهعمل میآید و درصورت عدمِتوافق هیئتی
8
باتوجهبه نظر کارشناسان بهای اموال را تعیین خواهند کرد.
 :3131 -9بر اساس مادة  4قانون خرید اراضی ،ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی
و باستانی سال  4915هرگاه برای حفظ آثار تاریخی و باستانی و تعمیر و مرمت آنها و
همچنین بهتر نمایاندن آثار مزبور و انجام عملیات حفاری و بررسیهای باستانی
احتیاج به خرید اراضی ،ابنیه و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد،
وزارتخانه طبق مفاد این قانون عمل نموده که وفق ماده  2باید خرید اراضی ،ابنیه و
5
تأسیسات ابتدا ازطریق توافق صورت گیرد.
 :3131 -1مستنداً به مادهواحدة قانون خرید اراضی کشاورزی برای تأمین نیازمندیهای
صنعتی و معدنی مصوب  29خرداد  4916واحدهای صنعتی و معدنی ،اعم از دولتی یا
خصوصی ،بهمنظور تأمین نیازمندیهای خود در اجرای طرحهای مربوط به معادن یا
صنایع میتوانند برحسب ضرورت امر ،امالک زراعتی و حق ریشه زارعان و اعیان و
مستحدثات متعلقه را به مقدار موردنیاز برای اجرای طرح ،اجاره و یا خریداری نمایند
که بهای اراضی و حق ریشه و مستحدثات و اعیان متعلقه و مالاالجاره ابتدا ازطريق
توافق بین مالکان یا زارعان و واحدهای صنعتی یا معدنی تعیین میشود .درصورت
عدمتوافق ،بهای مذکور بر اساس قیمت عادله روز (زمان روز گزارش کارشناسی)
ِ
توسط کمیسیونی با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد.

الف ـ راهآهن نقشه اراضی موردنیاز را با ذکر حدود و مشخصات کامل تهیه و متقاضی باید زمین مزبور را
خریداری و با سند رسمی بالعوض به راهآهن واگذار نماید »...
 .8در ماده  41نیز چنین میخوانیم« :درصورتیکه در مسیر خطوط هوایی نیروی برق درختان باشد که ایجاد
مخاطرات فنی نمایند ،وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه آن میتوانند اقدام به هرس یا قطع آن
درختان نمایند .بهای درختان قطعشده طبق ماده  48این قانون پرداخت خواهد شد».
 .5ماده  5در ادامه مقرر میدارد« :درصورتیکه مالک یا زارع یا متولّی و یا مستأجر به انتقال یا تحویل اراضی و
ابنیه و تأسیسات رضایت ندهد ،دادستان محل پس از اطالع بر اینکه قیمت اراضی و ابنیه و تأسیسات و وجوهی
که طبق این قانون تعلق میگیرد در صندوق ثبت تودیع شده است ،سند انتقال ملک موردنظر را امضاء و نسبت به
تخلیه و تحویل ملک مذکور فوراً اقدام مینماید».
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 :3131 -5از توجه به مواد الیحة قانونی نحوة خرید و تملّک اراضی و امالک برای
اجرای برنامههای عمومی عمرانی و نظامی دولت سال  4956این نتیجه بهدست
میآید که تأمین توافقی حقوق مالکانه اولی و ارجح بر استفاده از راهکار سلب اجباری
و قهری مالکیت است ،لذا چنانچه زمینه و بستر توافق مهیا باشد ،دستگاه اجرایی باید
6
برای تأمین حقوق مالکانه از این طریق استفاده نماید.
 :3111 -8در مادهواحدة قانون نحوة تقویمِ ابنیه ،امالک و اراضی موردنیاز شهرداریها
مصوب  4959سیاق عبارت قانونگذار مفید این معناست که شهرداری باید در انجام
1
توافق و تراضی با صاحبان حقوق مالکانه مساعی الزم را بهکار گیرد.
 :3111 -5به استناد ماده  8قانون حمایت از احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده
و ناکارآمد شهری سال  ،4961بهمنظور جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان
محدوده طرحهای احیاء ،بهسازی و نوسازی ،حسب مورد از سوی مجری طرح،
محدوده اجراییِ طرحهای مصوب بهنحو مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان
اطالعرسانی میشود و با همکاری آنها برای حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین
قیمت روز اراضی ،ابنیه و دیگر حقوق قانونی افراد در وضعیت موجود بهعالوه پانزده
درصد ( )%45اقدام میگردد.

 -0محدودیتهای شرط توافق
تا بدینجا شرطیت ابتدایی تراضی در تملّک اراضی اشخاص در طرحهای عمومی و عمرانی
به اثبات رسید؛ اما این تراضی خود دارای محدودیتها و قیودی است که بدون رعایت آنها،
تراضی فاقد اثر است ،مانند سقف قیمت امالک تراضیشده ،محدوده مدت زمان اعتبار تراضی
و لزوم تأیید تراضی توسط مقامات ناظر دستگاه اجرایی.

 .6ماده  -9بهای عادله اراضی ،ابنیه ،مستحدثات ،تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده ازطریق توافق بین
«دستگاه اجرایی» و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین میگردد.
 .1مقنن در این مادهواحده چنین مقرر داشته است« :مادهواحده ـ در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها
مجاز به تملّک ابنیه ،امالک و اراضی قانونی مردم میباشند درصورت عدمتوافق بین شهرداری و مالک ،قیمت
ابنیه ،امالک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود».
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 -9-0سقف قیمت عادله درموارد توافق

تا اینجا مشخص گردید که دستگاه اجرایی و صاحب حقوق مالکانه میتوانند درخصوص
قیمت و ارزش حقوقِ واقع در طرح با یکدیگر توافق و تراضی نمایند ،حال سؤالی که در این
رابطه مطرح میگردد ،این است که آیا دستگاه اجرایی میتواند رأساً نسبت به تعیین قیمت و
توافق با صاحب حق اقدام نماید .به عبارت دیگر برای توافق درخصوص قیمت حقوق مالکانه،
واقع در طرح ،محدودیتی وجود دارد یا خیر؟ دراینخصوص دو دیدگاه وجود دارد:
الف) برخی معتقدند که دستگاه اجرایی درمورد تعیین قیمت و توافق با صاحب حق دارای
49
اختیار است و محدودیتی در تعیین قیمت آزاد ندارد؛
ب) اما بهنظر ما دستگاههای اجرایی درمورد مازاد بر بهای عادله هنگام توافق با مالک
محدودیت دارند و نمیتوانند به مبلغی فاحشتر از بهای عادله بهنحو مازاد تراضی نمایند؛
چراکه این تأمین اعتبار از بودجة بیتالمال است و عدمِرعایت نرخ عادله به صرفه و صالح
آن 44نمیباشد و مالک استحقاق مازاد بر بهای عادله را ندارد .بهنظر این دیدگاه از ظاهر
برخی مقررات نیز قابلبرداشت است ،مانند استنباط از عبارت «بهای عادله» در ماده  9الیحة
قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و امالک واقع در طرحهای عمومی عمرانی دولت سال
424956؛ عبارت «قیمت روز اراضی» در ماده  8قانون حمایت از احیاء و بهسازی و نوسازی
بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری سال  49.4961این محدودیت همچنین از بند ب ماده 21
قانون مناقصات 41و بند  1ماده  51قانون محاسبات عمومی کشور 45قابلاستنباط است.

 .49بهشتیان ،پیشین.58 ،
 .44رعایت صرفه و صالح بیتالمال قاعدهای است که بحث راجع به آن مجالی گسترده میخواهد اما باید
خاطرنشان کرد که این قاعدة اصتیادی در اکثر قوانین حقوق اداری ازجمله قانون مناقصات درج گردیده است.
« .42بهاي عادله اراضی ،ابنیه ،مستحدثات ،تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده ازطریق توافق بین
«دستگاه اجرایی» و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین میگردد »...
« .49بهمنظور جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان محدوده طرحهای احیاء ،بهسازی و نوسازی ،حسب
مورد از سوی مجری طرح ،محدوده اجراییِ طرحهای مصوب بهنحو مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان
اطالعرسانی میشود و با همکاری آنها برای حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی ،ابنیه و
دیگر حقوق قانونی افراد در وضعیت موجود بهعالوه پانزده درصد ( )%45اقدام میگردد».
 .41در این رابطه بند (ب) ماده  21قانون مناقصات سال  4969درموارد عدمِالزام به برگزاری مناقصه مقرر
میدارد« :خرید ،اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا
باالترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیئت
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همچنین باتوجهبه تبصره  4ماده  9الیحه قانونی نحوه خرید ،اگر دستگاه اجرایی را تا سقف
قیمت عادله محدود ندانیم ،دیگر بحث نظارت بر بهای عادله بیمفهوم میگردد ،درصورتیکه
از اصول مسلّم تفسیر قانون این است که تفسیر نباید بهگونهای باشد که موجب بیهوده و
48
عبث شدن برخی مواد قانونی گردد یا اینکه قانون از اغراض اصلی خود بازبماند.
نتیجه اینکه توافق و تراضی با مالک امالک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی،
فاحشتر از قیمت عادله ،اوالً مغایر نظم عمومی است که وفق ماده  8قانون آیین دادرسی
مدنی سال  4951و ماده  155قانون مدنی قابلترتیب اثر نیست ،45همچنین وفق ماده 49
قانون مدنی قراردادهایی که مخالف قانون باشند ،قابلِترتیب اثر نیستند و چنانکه مالحظه
گردید ماده  9قانون نحوه خرید ،داللت بر تعیین سقف قیمت عادله دارد و قیمت یله و رها را
تأیید نمینماید .اگر برای عقل و انصاف نیز جایگاهی قائل باشیم ،بهنظر جواز عدمسقف
قیمت توافقی از سوی دستگاه اجرایی در توافقات مغایر با آن بوده و تالی فاسدهای فراوانی
46
دارد درحالیکه این امر با روح مقررات عمومی ازجمله مقابله با فساد مغایرت دارد.

کارشناسان رسمی دادگستري حداقل سه نفر و یا هیئت کارشناسان خبره مربوطه درصورت نبود کارشناسان
رسمی انجام خواهد شد».
 .45لزوم رعایت قاعدة صرفه و صالح در معامالت دولتی ایجاب میکند که قیمت توافقی ،برای تملّکِ امالک
باید دارای سقف قیمت عادله باشد .از ماده  69قانون محاسبات عمومی کشور و مواد دیگر قانون مذکور و قانون
مناقصات قاعده مذکور اصطیاد میگردد« :درمواردیکه انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه
اجرایی مربوط به تشخیص یک هیئت سهنفره مرکب از مقامات مذکور در ماده  61این قانون میسر یا به مصلحت
نباشد ،میتوان معامله را بهطریق دیگری انجام داد و دراینصورت هیئت مزبور با رعایت صرفه و صالح دولت
ترتیب انجام آنگونه معامالت را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا بهطورکلّی برای یک نوع کاال یا
خدمت تعیین و اعالم خواهد نمود».
 .48امید محمدی ،تحدید حقوق مالکانه در طرحهای عمومی و عمرانی (تهران :انتشارات جاودانه.58 ،)4911 ،
 . 45ماده  8قانون آیین دادرسی مدنی ـ عقود و قراردادهایی که مخلّ نظم عمومی یا برخالف اخالق حسنه که
مغایر با موازین شرع باشد ،در دادگاه قابلِترتیب اثر نیست.
ماده  155قانون مدنی ـ محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخالف اخالق حسنه
بوده و یا بهواسطة جریحهدار کردن احساسات جامعه یا بهعلت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود،
بهموقع اجرا گذارد ،اگرچه اجرای قوانین مزبور اصوالً مجاز باشد.
 .46امید محمدی ،حقوق شهروندی در شهرداریها (تهران :اندیشه سبز نوین.64 ،)4918 ،
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 -0-0تصویب قیمت عادله توسط مراجع صالح

تبصره  4ماده  9الیحة قانونی نحوة خرید و تملّک اراضی و امالک واقع در طرحهای عمومی
عمرانی دولت یکی دیگر از محدودیتها درمورد شرطیّت قیمت توافقی و به عبارتی از قیود
تراضی در تملّک اراضی اشخاص در طرحهای عمومی و عمرانی را تصویب تراضی حاصله از
41
سوی مقامات صالح دانسته است.
 -3-0محدودیت زمانی اعتبار توافقات حاصله درمورد قیمت امالک واقع در طرح

چنانچه درخصوص قیمت میان دستگاه مجری طرح و شخص دارندة حق توافقی گردد ،طبق
قانون این توافق صرفاً تا مدت مشخصی دارای اعتبار است و بعد از منقضی شدن مدّت
مذکور توافق انجامشده منتفی است .در سوابق تاریخی این امر قانونگذار در قانون برنامه و
بودجه سال  4952مصوب  4954/42/49مهلت مذکور را شش ماه قرار داده بود،
درغیراینصورت توافق حاصلشده بیاثر بود و مالک میتوانست هرگونه عملی را نسبت به
29
ملک خود اعم از فروش ،اجاره و غیره انجام دهد.
اما در سال  4956تبصرة  2مادة  9الیحة قانونی نحوة خرید و تملّک اراضی و امالک
واقع در طرحهای عمومی عمرانی دولت در این مورد ،مدت مذکور را از شش ماه به سه ماه
تقلیل داده است 24.البته بهموجب مادهواحده قانون الحاق یک تبصره به ماده  4الیحه قانونی
 .41چنین بیان میدارد:
الف) درصورت توافق درمورد بهای عادله هرگاه مبلغ موردِمعامله یا خسارت هریک از مالکین  ...بیش از یک
میلیون ریال باشد ،بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید بهتصویب هیئت مقرر در ماده  54قانون
محاسبات عمومی برسد؛
ب) درمورد شهرداریها درصورت توافق درمورد بهای عادله هرگاه مبلغ موردِمعامله یا خسارت هریک از مالکین
 ...بیش از یک میلیون ریال باشد ،بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید بهتصویب انجمن شهر
برسد.
 .29محمدی ،تحدید حقوق مالکانه در طرحهای عمومی و عمرانی ،پیشین 56 ،و  .51بند  1ماده  59این قانون
اشعار میدارد « :درصورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی درمورد بهای ملک و یا میزان خسارت،
دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به خرید ملک اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از
خرید ملک اعالم کند درغیراینصورت توافق حاصلشده بیاثر خواهد بود و مالک میتواند هرگونه عملی را نسبت
به ملک خود اعم از فروش ،اجاره و غیره انجام دهد».
 .24این ماده مقرر میدارد« :درصورت حصول توافق ،دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت
به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارت اقدام و یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملّک کتباً به مالک یا مالکین
عدماقدام به خرید یا اعالم انصراف در مدت مذکور بهمنزلة انصراف است».
اعالم نماید .بههرحال ِ
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نحوه خرید و تملّک اراضی و امالک برای اجرای برنامههای عمومی و نظامی دولت مصوب
 4956مورخ  4966/92/92در برخی موارد مهلتِ پرداخت قیمت تا شش ماه افزایش یافته
است؛ اما باید توجه داشت که این مهلتِ ششماهه ،درموارد تعیین قیمت غیرتوافقی و مهلت
22
سهماهه برای پرداخت قیمت توافقی است.
اگر دعوای مطالبة معوّض در زمانی طرح شود که هنوز دستگاه اجرایی هیچ اقدامی در
راستای اجرای طرح بهعمل نیاورده ،ممکن است در توجه مسئولیت قانونی دستگاه اجرایی به
دادن معوض ،به قانون تعیین وضعیت ،استناد شود .اگر چنین استنادی صورت گیرد ،صحیح
نبوده و قابلاعتنا نخواهد بود .درست است که دستگاه اجرایی بهموجب قانون مزبور مکلف
است که ظرف مهلت  46ماه ،نسبت به تملّک حقوق مالکانه اقدام نماید ولی چنانچه دستگاه
اجرایی به تکلیف مذکور عمل نکند ،دارندة حق نمیتواند الزام دستگاه اجرایی را به دادن
معوض ،بخواهد .درواقع قانونگذار براي دستگاه اجرايی این امتیاز را در نظر گرفته که
درصورت استنکاف دارندة حق مبنیبر انتقال حقوق مالکانة خود ،او را مجبور به انتقال حق
نماید ولی این امتیاز براي دارندة حق پیشبینی نشده و دارندة حق نمیتواند دستگاه اجرایی
را به تملّک امالک قبل از اجرایی شدن طرح مجبور نماید .درهرحال عدمِانجام تکلیف ،از
سوی دستگاه اجرایی ،ظرف مهلت مقررِ 46ماهه مندرج در قانونِ تعیین وضعیت ،مستمسکی
برای اجبار دستگاه اجرایی ،از سوی دارندة حقوق مالکانه ،به تملّک این حقوق نیست؛ اما
درصورت تراضی ،توافق و نهایی شدن آن ،بهنظر قابلیت الزام را حتی قبل از اجرایی شدن
طرح دارد.

 .22در این مصوبه چنین آمده است« :درمواردیکه اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرایی مبنیبر مالکیت قانونی
بهموجب احکام الزماالجرای قضایی ابطال گردیده یا میگردد ،دستگاه مربوطه موظف است امالک یادشده را به
مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرار گرفتن اراضی مذکور در طرحهای مصوب،
استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکنندة حکم متعذّر باشد ،دستگاه اجرایی ذیربط میتواند با تأمین اعتبار الزم
نسبت به تملّک این قبیل امالک اقدام نماید .درصورتیکه حکم دادگاه مبنیبر خلع ید یا قلعوقمع صادر شده باشد،
دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرایی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرایی ذیربط موظف
است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز امالک یادشده اقدام
نماید».
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 -3ضمانتاجرای شرط توافق (تکلیفی و وضعی)
با وجود تصریح قانونگذار به شرطیّت تالش برای تراضی بهمنظور خرید امالک و اراضی
موردنیاز واقع در طرحهای عمومی ،متأسفانه بهدلیل فقدان ضمانتاجرای حقوقی مؤثر برخی
دستگاههای اجرایی مانند شهرداریها ،شرایط الزم برای توافق را فراهم نمیسازند و به طرق
مختلف سعی میکنند که صاحبان حقوق مالکانه را در وضعیتی قرار دهند که آنها مجبور
شوند به خواستههای آن دستگاه مجری طرح ،بهویژه قیمت تعیینشده از طرف دستگاه
29
مربوطه تن دردهند.
در برخی از کشورها ،شهرداری هنگامیکه میخواهد زمینی را خریداری کند ،مبلغی را
پیشنهاد میکند که مالک با آن موافقت کند و رضایت دهد ،این پیشنهاد ممکن است حتی دو
برابر ارزش واقعی ملک باشد .عالوهبر این غرامت دیگری نیز بابت مخارج عایدی
ازدسترفته و غیره پرداخت میشود 21.البته این نحوه بهنظر ما بهشدت قابلِانتقاد است.
بههرحال قوانین ما طریقة توافقیِ تأمین حقوق مالکانه را قبل از بهکار بستن طریقة
غیرتوافقی توصیه مینمایند .حتی شاید بتوان گفت چنانچه شهرداری برای تملّک حقوق
مالکانه ابتدائاً طریقه توافقی را محک نزند ،اقدام شهرداری در استفادة مستقیم از طرق
غیرتوافقی با اشکال قانونی مواجه باشد 25.اما باید توجه داشت این امر بهنظر در قانون
ضمانتاجرایی بهلحاظ حکم وضعی از جهت صحّت یا بطالنِ معاملة اجباری ندارد 28و
شایسته است که ضمانتاجرای مناسبی در این رابطه جهت حفظ حقوق مالکانه در نظر گرفته
شود .البته این امر باتوجهبه بند  2ماده  6و ماده  1قانون تخلّفات اداری سال  4952دارای
25
ضمانتاجرای اداری میباشد.

 .29محمدی ،حقوق شهروندی در شهرداریها ،پیشین.65 ،
 .21فریدون قریب ،بررسی تطبیقی نظامهای شهرسازی (هلند ،نروژ ،فنالند ،سوئد و دانمارک) (تهران :دانشگاه
تهران.86 ،)4969 .
 .25بهشتیان ،پیشین.55 ،
 .28در رابطه با مفهوم حکم وضعی و تکلیفی و تفاوتهای موجود نک :امید محمدی ،بررسی امکان جریان
اصل برائت در احکام وضعی (تهران :انتشارات عصر ماد دانش ،)4919 ،چاپ اول.
 .25ماده  -6تخلّفات اداری به قرار زیر است:
 -2نقض قوانین و مقررات مربوط؛
 -41کمکاری یا سهلانگاری در انجام وظایف محولشده.
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 -1اثر تملّکِ توافقی اراضی اشـخاص توسـط دسـتگاههـای اجرایـی (اثـر
سوءتوافق!)

از ثمرههای سوء تملّک توافقی و غیراجباری حقوق مالکانة اشخاص در طرحها این است که
درصورتی که ضرورت اجرای طرح از بین رفته و اجرای آن ملغی گردد ،دیگر صاحبان سابق
اراضی مذکور نمیتوانند درخواست ابطال انتقال مذکور را بنمایند .این امر در آرای هیئت
عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح گردیده است 26.دیوان عدالت اداری علت این امر را
خروج این نوع تملّکات از محدودة اعمال حاکمیت اعالم نموده است؛ بنابراین از این رأی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اینگونه برداشت میشود که دیوان صرفاً تملّکی را که
بدون توافق با مالک و ازطریقِ کارشناسی انجام شود از مصادیق اعمال حاکمیت دانسته و با
عدماجرای طرح ،حکم به ابطال آن صادر مینماید 21.اما به اعتقادِ دیگر ،هرگونه تملّک چه
ِ
ازطریق کارشناسی و چه ازطریق توافق با مالک از مصادیق اعمال حاکمیت بوده و حصر
اعمال حاکمیت به تملّک ازطریق کارشناسی و به طریق غیرتوافقی از سوی دیوان عدالت
99
اداری صحیح بهنظر نمیرسد.
درهرحال از مفهوم رأی دیوان میتوان چنین استنباط نمود که هیئت عمومی دیوان،
تملّک ازطریق توافق را قراردادی خصوصی و تابع قانون مدنی میداند .تالی فاسد این نظر
عدمایجاد رغبت افراد در توافق با دولت و شهرداری در طرحهای عمومی است .توضیح اینکه
ِ
 .26دادنامه شماره  559مورخ  4919/42/45هیئت عمومی :شماره هـ ،4914/4/48-599/66/تاریخ دادنامه:
 ،4919/42/45شماره دادنامه ،559 :کالسه پرونده599/66 :
رأي هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

اوالً ،تعارض در مدلول آرای مندرج در گردش کار محرز است؛
ثانیاً ،نظر به اینکه در اجرای الیحه قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و امالک برای اجرای برنامههای عمومی،
عمرانی و نظامی دولت مصوب  4956اراضی شکات پروندههای موضوع تعارض به سازمان آب و فاضالب استان
تهران توسط خود آنان تملیک شده است بدینمعنا که تملّک ناشی از اعمال حاکمیت نبوده است تا در اثر
عدمضرورت اجراي طرح موجبات ابطال تملّک فراهم شود ،بنابراین رأی شعبه یازدهم در دادنامه شماره
ِ
 4192مورخ  ،4965/91/41مبنیبر رد شکایت شاکی در این حد صحیح و موافق قانون است .این رأی به استناد
بند  2ماده  41و ماده  19قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط درموارد مشابه
الزماالتباع است.
 .21علیرضا محمدیان و احمد ناظم« ،نقدی بر رأی وحدت رویه شماره  4919/42/45-559هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری» ،مجله مدرسه حقوق ( 65اردیبهشت .59 ،)4919
 .99همان.89 ،
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این امر موجب میشود مالکینی که ملک آنها در محدودة طرح اعالم گردیده و احتمال
میدهند علی رغم اعالم دستگاه اجرایی ،ملک آنها در محدودة طرح قرار نداشته باشد برای
برخورداری از حق شکایت و ابطال عملیات تملیکی از توافق با دستگاه اجرایی خودداری
94
نمایند.
نکتة دیگر اینکه ممکن است شهرداری تصمیم به اجرای طرحی داشته باشد و بر این
اساس و طبق مقررات قانونی نیز مبادرت به تملّک حقوق مالکانه واقع در محدودة اجرای
طرح نماید ولی متعاقباً و قبل از اجرای طرح ،طرح مربوطه به دالیلی منتفی گردد؛ مثالً
اجرایِ طرحِ فضایِ سبز بهدلیلِ وجودِ فضایِ الزم دراینخصوص منتفی اعالم شود یا آنکه
اجرایِ طرحِ خیابان ،باتوجهبه اینکه دالیل و توجیهات فنی و ترافیکی به صالح نباشد.
درموارد فوقالذکر انتقاالت انجامشده باطل و منفسخ نمیگردد ،چه اینکه در زمان انتقال
شرایط الزم وجود داشته است و سبب قانونی نیز برای انفساخ وجود ندارد .در چنین حالتی
شهرداری میتواند مالکیت خود بر حقوق تملّکشده را حفظ کند و با این وصف اراضی
تملّکشده را به اجرای طرح دیگری اختصاص داده یا به اشخاص دیگر واگذار کند یا اینکه
درصدد اقاله یا تفاسخ معامالت انجامشده برآید .البته به اعتقاد برخی ،شهرداری در چنین
حالتی حق اقاله ندارد بلکه باید آن اراضیای را که به آنها نیازی ندارد ازطریق مزایده به
فروش برساند .چه اینکه استفاده از ابزار اقاله باعث میشود حقوقی که درحالِحاضر متعلق به
شهرداری است به صاحب اصلی آن منتقل شود و چون بحث انتقال آن مطرح است و
شهرداری برای انتقال حقوق خود باید آییننامه معامالت را رعایت کند لذا شهرداری امکان
استفاده از این وسیله (اقاله) را ندارد و باید این حقوق را با معاملة جدید منتقل نماید و حق
اعادة این حقوق ازطریق اقاله را ندارد 92.لذا باتوجهبه مراتب فوق پس از تملّک ملک طبق
مقررات و قانون ،چه ازطریق توافق ،چه غیرتوافق ،به هر دلیلی اجرای طرح منتفی گردد
تملّکاتِ صورتگرفته منتفی نمیشود و مالک نمیتواند ازطریق مراجع قضایی اعم از
دادگستری یا دیوان عدالت اداری نسبت به استرداد ملک خود اقدام نماید.
حال درصورت بروز هرگونه مشکل درخصوص توافق و معاملة توافقی انجامشده ،میان
دارندة حقوق و دستگاه اجرایی ازجمله عدمتخلیة ملک ،موضوع دیگر در صالحیت دیوان
 .94امید محمدی ،تملّک اراضی در طرحهای شهرداریها و دولت در نظم حقوق کنونی (تهران :انتشارات
جاودانه 91 ،)4915 ،و .95
 .92علیرضا میرزایی ،تملّک اراضی و امالک توسط دولت و شهرداریها (تهران :انتشارات بهنامی.816 ،)4966 ،
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عدالت اداری نمیباشد .آنچه این نظر را تأیید مینماید ،آرای وحدت رویة هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری است که در این آراء رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها علیاالطالق
خارج از صالحیت دیوان عدالت اداری دانسته شده است 99.باتوجهبه آرای مختلف بیانشده،
درخصوص عدمصالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها رأی
شماره  559اسفند سال  ،4919بهنظر مغایر با آرای قبلی دیوان میگردد؛ زیرا به استناد آرای
 51 ،99و  499هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،با تقسیم اعمال دولت به اعمال حاکمیت و
اعمال تصدّی در حقوق اداری ،مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اجرایی نسبت
به اموری که حسب مورد ناشی از اعمال حاکمیت یا اعمال تصدّی باشد ،متفاوت است .مرجع
رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از دستگاههای اجرایی که ناشی از اعمال
حاکمیت باشد ،دیوان عدالت اداری است و رسیدگی به اموری که در زمرة اعمال تصدّی بوده،
جن به ترافعی دارد و در صالحیت مراجع دادگستری قرار دارد .حال که دیوان تملّک ازطریق
توافق را ناشی از اعمال حاکمیت نمیداند و آن را قراردادی خصوصی و مشمول قانون مدنی
میداند ،دراینصورت دیوان صالحیت رسیدگی به شکایت را نداشته و میبایست قرار
عدمصالحیت به صالحیت دادگستری صادر مینمود زیرا مرجع رسیدگی به دعواي ابطال
ِ
91
قرارداد ،دادگستری میباشد.

 .99آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری :دادنامه 4954/91/99-51؛ دادنامه 4955/92/21-99؛ دادنامه
4955/98/24-499؛ رأی شماره 4914/95/92-215؛ رأی شماره 4915/42/21-4154
نقل از شماره  4955/95/91-45921روزنامه رسمی
شماره هـ  4955/95/26-8/55تاريخ 3113/19/91 :شماره دادنامه 99 :کالسه پرونده8/55 :
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته :اعالم تعارض آرای صادره از شعب  5و  45دیوان
رأي ديوان

نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی میباشد و باید بهصورت ترافعی در محاکم
قضایی صالح موردرسیدگی قرار بگیرند ،خارج از شمول ماده یازده ( )44قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابلطرح
در دیوان مذکور نمیباشد .علیهذا دادنامه شماره  4959/98/96-658شعبه پانزدهم موافق قانون تشخیص
میگردد .این رأی مستنداً به ذیل ماده  29قانون دیوان عدالت اداری ،درموارد مشابه برای شعب دیوان و سایر
مراجع مربوط الزماالتباع است.
 .91ناظم و محمدیان ،پیشین.51 ،
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نتیجه و پیشنهاد
لزوم شرط توافق و تراضی در تملّک امالک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی ،دارای
محدودیتها و قیودی است که بدون رعایت آنها ،تراضی فاقد اثر است .این محدودیتها
عبارتند از .4 :لزوم سقف قیمت امالک تراضیشده به میزان بهای عادله که موردِتأیید
کارشناسان رسمی باشد؛  .2محدوده مدت زمان اعتبار تراضی به مدت سه ماه لذا پس از این
مدت نیاز به توافق مجدد وجود دارد؛ و  .9لزوم تأیید تراضی توسط مقامات ناظر دستگاه
اجرایی.
از ثمرههای سوء تملّک توافقی و غیراجباری حقوق مالکانة اشخاص در طرحها این است
که درصورتیکه ضرورت اجرای طرح منتفی شود دیگر صاحبان سابق امالک مذکور
نمیتوانند درخواست ابطال انتقال مذکور را بنمایند .علت این امر در آرای هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری خروج موضوعی تملّک مذکور از اعمال حاکمیت دانسته شده است ،اما
به نظر أقوی بر داخل بودن این اقدام در اعمال حاکمیت است .یکی از علل دیدگاه عدمِشمول
اعمال حاکمیت ،عدمِتعریف قانونگذار از این نوع از اعمال است و از سوی دیگر عدمِتوجه به
منشأ توافق ایجادشده میباشد .درهرحال تعریف شایسته از اعمال حاکمیت میتواند
دراینخصوص راهگشا باشد.
شرطیت تراضی بهنظر در قانون ،ضمانتاجرایی بهلحاظ حکم وضعی از جهت صحّت یا
بطالنِ معاملة اجباری ندارد لذا پیشنهاد بر این است که ضمانتاجرای مناسبی در این رابطه
جهت حفظ حقوق مالکانه در نظر گرفته شود.
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