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 »ھاي عمومي شھرداري ھاي تملك و تامین حقوق مالكانھ واقع در طرح روش«
 ١*دكتر سید محسن بھشتیان

 
 چكیده

این حقیقت، داراي این نتیجة . گسترش شھرنشیني در حال حاضر، یك واقعیت مسلم است
ھا نیز باید ھمگام با این توسعھ  یابند و شھرداري منطقي است كھ شھرھا بھ سرعت گسترش مي

ھاي عمومي،  اجراي طرح. اجراء در آورند مرحلةھاي الزم عمراني را بھ  ركت كرده و طرحح
اند تا  قوانین درصدد بر آمده. در بسیاري از موارد با حقوق مالكانھ اشخاص برخورد دارد

این كوشش، بھ . تعارض حقوق عمومي و حقوق مالكانھ را بھ بھترین شكل حل و فصل نمایند
 . میده كھ شایستھ است ابعاد آن مورد بررسي و واكاوي قرار گیردایجاد نظمي انجا

اي كامًال  بررسي این نظم، گاه از دیدگاه نظري و ساختاري است و گاه نیز این بررسي، چھره
شود و با  از دیدگاه نظري، بھ مفاھیم، مباني و منابع این نظم توجھ مي. كاربردي و اجرایي دارد

گردد تا شناختي كلي و كالن از این نظم بدست آید و  ، سعي ميتحلیل و تبیین این عناصر
در بررسي كاربردي نظم موجود، سعي بر . ھا و استخوان بندي این نظم آشكار گردد چھارچوب

گونھ كھ  نظر از مباني و خاستگاھھاي مربوطھ، آن ھاي موجود قانوني، صرف حل آن است تا راه
در این طریقھ بھ طرز عمل مجریان و نحوة اجراي . دھستند مورد بررسي و شناخت قرار گیرن

 . شود قوانین بیشتر توجھ مي
ھاي عمومي  بھ ھر صورت، براي آشنایي با نظم حاكم بر حقوق مالكانھ در برابر طرح

شھرداري، شایستھ است كھ از ھر دو دیدگاه، بھ بررسي این نظم پرداختھ شود و در این راه، 
 . بر ھر دو جنبھ موضوع مورد بحث، احاطھ و تسلط داشتھ باشد توانمند كسي خواھد بود كھ

حقوق مالكانھ، شھرداري، طرح، تامین، حل : ھاي اساسي و كلیدي این تحقیق عبارتند از  واژه
 .اختالف

 
 
 
 

 مقدمھ
باشد،در این صورت  الزم در صورتی کھ برای اجرای طرحی، سلب حقوق مالکانھ اشخاص

م بود کھ با فرضلزوم تامین حقوق مالکانھ،کھ البتھ بھ عنوان یک اصل با این سوال مواجھ خواھی
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در حقوق ما پذیرفتھ شده است،روش یا روش ھای سلب این حقوق و انتقال آنھا بھ دستگاه مجری 
 .طرح،یعنی شھرداری چیست

تواند این باشد كھ دستگاه مجري طرح، یعني شھرداري نیز، ھمانند سایر كساني  فرض اول مي
باشند با صاحب حق وارد مذاكره شده و از  متقاضي انتقال حقوق مالكانھ شخص بھ خود ميكھ 

مع ھذا این امكان وجود دارد كھ . طریق گفتگو و با توافق و تراضي، این حقوق بھ او منتقل گردد
شھرداري نتواند با مذاكره و گفتگو، رضایت دارنده حق را بھ انتقال حق خود بھ شھرداري جلب 

د؛ از طرفي اجراي طرح نیز براي تامین منافع عمومي و یا دفع ضررھاي موجود، نمای
در این فرض شھرداري با استفاده . شود در چنین حالتي، فرض دومي مطرح مي. ضروري است

نشیند  ھاي تعیین شده قانوني، بر مسندي باالتر مي ھاي قانوني موجود و با توسل بھ روش از اھرم
رت بدست آمده از قانون، این حقوق را از صاحب آن سلب و بھ خود انتقال و با استفاده از قد

 . دھد مي
ھایي براي تامین  در این مجال در پي بررسي این موضوع ھستیم كھ در حقوق ایران چھ روش

آیا فروض یاد شده در . ھاي عمومي وجود دارد حقوق مالكانھ واقع در محدوده اجراي طرح
بھ طور كلي در این مختصر برآنیم تا با نظم حاكم بر حقوق . است یا خیر شده قوانین ما پیش بیني

 . مالكانھ راجع بھ این موضوع آشنا شویم
 
 

 تامین توافقي : بند اول
تامین توافقي یعني این كھ طرفین، كھ ھمانا شھرداري و صاحب حقوق مالكانھ مورد نظر 

اولین طریقھ انتقال حقوق . اقدام نماینداست با تراضي، نسبت بھ تملیك و تملك حقوق مالكانھ 
ّك باشد كھ با ایجاب و قبول طرفین  مالكانھ در مورد بحث ما، مي تواند بھره مندي از عقود ممل

توانند با استفاده از عقودي چون بیع، اجاره، صلح و  صاحبان حقوق مالكانھ مي. گردد محقق مي
ا اعم از حق مالكیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، سایرعقود معین یا غیر معین، حقوق مالكانھ خود ر

 .  بھ شھرداري بھ عنوان دستگاه مجري طرح انتقال دھند... حق زارعانھ و 
ھاي  الیحھ قانوني نحوة خرید و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامھاز توجھ بھ مواد 

تامین توافقي  آید كھ این نتیجھ بھ دست مي ١٣٥٨مصوب  ١عمومي، عمراني و نظامي دولت
حقوق مالكانھ، اولي و ارجح براستفاده از طرق دیگر است؛ لذا چنانچھ زمینھ و بستر توافق مھیا 

قانون در ماده واحده . باشد، شھرداري باید براي تامین حقوق مالكانھ از این طریقھ استفاده كند
یز، سیاق عبارت ن ١٣٧٠ ٢ھا مصوب نحوة تقویم ابنیھ، امالك و اراضي مورد نیاز شھرداري

قانونگذار، مفید این معناست كھ شھرداري باید در انجام توافق و تراضي با صاحبان حقوق 
در كلیھ قوانین و مقرراتي كھ «: مقنن در این قانون آورده. مالكانھ، مساعي الزم را بھ كار گیرد

                                                
  .خ استفاده خواهد شد.ن.ق.ي لرانون از حروف اختصامنبعد براي ذکر این ق -1
  .ش استفاده خواهد شد.ت.ن.منبعد براي ذکر این ماده واحده از حروف اختصاري ق -2



2 

ورت عدم توافق باشند در ص ھا مجاز بھ تملك ابنیھ، امالك و اراضي قانوني مردم مي شھرداري
... بین شھرداري و مالك، قیمت ابنیھ، امالك و اراضي بایستي بھ قیمت روز تقویم و پرداخت شود

« . 
سازند و بھ طرق  ھا، شرایط الزم براي توافق را فراھم نمي با این وجود، متاسفانھ شھرداري

آنھا مجبور شوند بھ كنند كھ صاحبان حقوق مالكانھ را در وضعیتي قرار دھند كھ  مختلف سعي مي
ھاي شھرداري، بھ ویژه قیمت تعیین شده از طرف شھرداري، تن در دھند و چنانچھ  خواستھ

ھاي قانوني  كند تا با استفاده از اھرم شھرداري با مقاومتي در این خصوص مواجھ شود، سعي مي
ً بھ تامین عادالنھ حقوق مالكانھ نمي ز كشورھا در برخي ا. انجامد متوسل شود كھ معموال

كند كھ مالك با آن  خواھد زمیني را خریداري كند، مبلغي را پیشنھاد مي شھرداري، ھنگامي كھ مي
عالوه بر این، . این پیشنھاد ممكن است حتي دو برابر ارزش واقعي ملك باشد. كند موافقت مي

یب، قر(  غرامت دیگري نیز بابت مخارج، عایدي از دست رفتھ و غیره نیز پرداخت مي شود
 .)٦٨ص . ش.ھـ ١٣٨٠

بھ ھر صورت قوانین ما، طریقھ توافقي تامین حقوق مالكانھ را قبل از بھ كار بستن طریقھ 
حتي شاید بتوان گفت چنانچھ شھرداري، براي تملك حقوق مالكانھ، . نماید غیرتوافقي، توصیھ مي

یر توافقي با اشكال طریقھ توافقي را محك نزند، اقدام شھرداري در استفاده مستقیم از طرق غ
 . قانوني مواجھ باشد

. تواند ناظر بھ دو مرحلھ مجزا از یكدیگر باشد كنیم، این توافق مي وقتي سخن از توافق مي
پذیرد،  گردد اما در انتقال آن توافقي صورت نمي توافق مي گاھي در قیمت حقوق مورد نظر،

. در دو قسمت جداگانھ قابل بحث مي باشندبنابراین توافق در قیمت و توافق در انتقال این حقوق، 
از طرفي، وقتي صحبت از توافق است توافق بھ این معنا نیست كھ دستگاه اجرایي از ھر حیث 

رعایت ضوابط و شرایطي ضروري است كھ شایستھ است . آزادي عمل در توافق داشتھ باشد
ً موارد توافق و شرایط توافق را ب. مورد بحث قرار گیرند  .كنیم ررسي ميمتعاقبا

 موارد توافق : الف
توان گفت كھ  ھاي عمراني توسط شھرداري، مي با توجھ بھ قوانین خاص راجع بھ اجراي طرح

مقنن، توافق در قیمت حقوق مالكانھ و توافق در انتقال این حقوق را، بھ صورت دو امر مستقل 
ما نیز این . نموده استدر نظر گرفتھ و در خصوص ھـر یك از این دو مقولھ، مقرراتي وضع 

 .نماییم دو مورد را جداگانھ بررسي مي
 : توافق در قیمت -١

توانند  شود كھ شھرداري و صاحب حقوق مالكانھ مي از مقررات مربوطھ این طور استنباط مي
. در خصوص قیمت و ارزش حقوق واقع در طرح شھرداري، با یكدیگر توافق و تراضي نمایند

باشند اما  ھ، بھ صورت معمول براي توافق در قیمت داراي محدودیتي نميدارندگان حقوق مالكان
ً نسبت بھ تعیین  شود كھ آیا شھرداري مي در ارتباط با شھرداري این سوال مطرح مي تواند راسا

 . ھایي وجود دارد قیمت و توافق با صاحب حق اقدام نماید، یا این كھ در این خصوص محدودیت
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ً شھرداري براي توافق در خصوص قیمت  لذكر ميدر پاسخ بھ سوال فوق ا توان گفت، اصوال
ش، گفتھ شده كھ در .ت.ن.در ماده واحده ق. حقوق مالكانھ واقع در طرح داراي اختیار است

صورت عدم توافق بین شھرداري و مالك در خصوص قیمت، قیمت توسط ھیاتي از كارشناسان 
بھاي عادلھ «: خ آمده است كھ.ن.ق.ل ٣ه ھمچنین در ماد. شود رسمي دادگستري تعیین مي

اراضي، ابنیھ، مستحدثاث، تاسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه 
 . »گردد اجرایي و مالك یا مالكین و صاحبان حقوق تعیین مي

ً از طریق ت... اند، بھاي عادلھ اراضي، ابنیھ و  برخي در تایید مطلب باال گفتھ وافق بین لزوما
شود و این موضوع را بھ عنوان یك  دستگاه اجرایي و مالك یا مالكان و صاحبان حقوق تعیین مي

 ).٤٢ش، ص .ھـ١٣٨٣صالحي، (  اند اصل دانستھ و عدم رعایت آن را استثنایي دانستھ
ً آزاد است، اما  ھر چند بھ شرح باال، شھرداري در تعیین قیمت و توافق با دارنده حق، اصوال

خ .ن.ق.ل ٣ماده  ١بھ طور مثال در تبصره . ھایي نیز براي توافق در قیمت وجود دارد دودیتمح
در صورت توافق در مورد بھاي عادلھ، ھر گاه مبلغ مورد معاملھ یا خسارت «: آمده است كھ 

ً نسبت بھ خرید ملك  ھر یك از مالكین بیش از یك میلیون لایر نباشد، دستگاه اجرایي مي تواند راسا
و پرداخت خسارت اقدام نماید و ھر گاه مبلغ مورد معاملھ یا خسارت ھر یك از مالكین، بیش از 
یك میلیون لایر باشد، بھاي خرید ملك یا میزان خسارت و انجام معاملھ باید بھ تصویب ھیات 

 ١ھا بھ تصویب انجمن شھر قانون محاسبات عمومي و در مورد شھرداري ٧١مقرر در ماده 
شود كھ در تبصره مزبور، مقنن توافق تا مبلغ معیني را در حدود صالحیت  حظھ ميمال. »برسد

شھرداري دانستھ است و چنانچھ مبلغ توافق شده، بیش از رقم مشخص شده در تبصره مزبور 
؛ ولي بھ ھر صورت آنچھ مسلم است این است ٢باشد، تصویب شوراي شھر نیز ضروري است

                                                
و اصالحات  1/3/1375و انتخاب شهرداران مصوب  شهرطبق قانون تشکیالت وظائف و انتخابات شوراي اسالمی  -1

 .شده است» من شهرانج« نجانشی» شوراي اسالمی شهر«بعدي 
شایسته ذکر است که چون در حال حاضر رقم تعیین شده در تبصره مزبور، رقم قابل توجهی نمی باشد و قانون نیز  -2

تاکنون در این خصوص اصالح نشده است، لذا در عمل شوراهاي شهر، اختیار خود در تبصره مزبور را تا حدودي به 
مصوبه هفدمین جلسه خود به تاریخ  5ال شوراي شهر تهران در ماده به طور مث. ها واگذار می کنند شهرداري

   خ، تصویب نهایی خرید ملک یا میزان خسارت.ن.ق.ل 3ماده  1در اجراي تبصره «: مقرر کرده است که 8/4/1378
 ا میزان خرید ملک ی: الف: پذیرد و انجام معامله که بهاي آن بیش از یک میلیون ریال است به طرق ذیل انجام می

    ها و موسسات و نهادهاي عمومی غیر هاي دولتی، بانک و شرکت ها، موسسات خسارت و انجام معامله با وزارتخانه
دولتی موضوع تبصره ذیل ماده پنج قانون محاسبات عمومی که مبلغ آن بیش از یک میلیون ریال باشد با تصویب نهایی 

د ملک یا میزان خسارت و انجام معامله با اشخاص حقیقی یا حقوقی بهاي خری: ب. شهرداري تهران انجام خواهد شد
شهردار : تبصره. مستثنی از بند الف که بهاي آن تا یک میلیارد ریال باشد با تصویب نهایی شهردار تهران خواهد بود

مالحظه . « ...نمایدتواند اختیار فوق را به مسوولیت خود به هر یک از معاونین و به موجب حکم کتبی واگذار  تهران می
خ به شهرداري واگذار گردیده .ن.ق.ل 3ماده  1الذکر، اختیار شوراي شهر در تبصره    شود که به موجب مصوبه فوق می

 .همچنین الزم به ذکر است به موجب مصوبات بعدي شوراي شهر تهران، رقم مزبور تغییر نموده است. است
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یق توافق با مالك تعیین شود و نیازي بھ رعایت تشریفات خاصي تواند از طر كھ تعیین قیمت مي
 . یا استعالم از مراجع خاصي یا كسب نظریھ كارشناس رسمي دادگستري نیست

 حاصل ناگفتھ نماند چنانچھ در خصوص قیمت، میان شھرداري و شخص دارنده حق، توافق
ً تا مدت مشخص داراي اعتبار است و بعد از گذشت این  گردد، طبق قانون، این توافق صرفا

: خ مقرر داشتھ.ن.ق.ل ٣ماده  ٢تبصره . مدت، توافق انجام شده منتفي شده محسوب خواھد شد
در صورت حصول توافق، دستگاه اجرایي موظف است حداكثر ظرف سھ ماه، نسبت بھ خرید «

ً بھ مالك ملك و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آن كھ انصراف خود را از خرید و تملك ك تبا
بھ ھر حال، عدم اقدام بھ خرید یا اعالم انصراف در مدت مذكور بھ منزلھ . یا مالكین اعالم نماید

 ١.»انصراف است
 : توافق در انتقال -٢

خ، بیانگر نحوه عمل دستگاه اجرایي در مواردي است كھ صاحب حقوق .ن.ق.ل ٨ماده 
ستنكاف نموده یا این كھ بھ دالیلي امكان و توانایي مالكانھ از انتقال حقوق خود بھ دستگاه اجرایي ا

 . انتقال حقوق خود را ندارد
ً دیدیم، قانونگذار در ماده  ً  ٣ھمان طور كھ سابقا قانون یاد شده، در مورد تعیین قیمت، صراحتا

قانون مورد بحث نیز، ھر چند بھ این  ٨در ماده . اصل را بر توافق و تراضي قرار داده است
توان گفت قانونگذار، نقل و انتقال یا بھ تعبیري تملیك و تملك  ح نشده است ولي مياصل تصری

حقوق مالكانھ را ابتداء بھ ساكن، مبتني بر توافق دانستھ و توافق دستگاه اجرایي و صاحب حق را 
 . بدون لزوم دخالت مراجع دیگري، امكان پذیر دانستھ است

معاملھ از سوي شھرداري و صاحب حق، بھ عمل  لذا بنابر اصل فوق الذكر، ایجاب و قبول
آمده و در قانون مرجع دیگري در بدو امر، جھت جاري نمودن صیغھ عقد در نظر گرفتھ نشده 

مع ھذا چنانچھ با وصف تعیین توافقي قیمت، صاحب حق، از انتقال حق خود بھ دستگاه . است
جام خواھد شد كھ موضوع مباحث اجرایي خودداري نماید، انتقال حق بھ صورت غیر توافقي ان

 . آتي است
ناگفتھ نماند كھ شھرداري در انجام معاملھ براي انتقال حقوق مالكانھ، الزامي بھ تبعیت از آیین 

ً رعایت تشریفات مناقصھ یا . نامھ معامالت شھرداري نیز ندارد در آیین نامھ معامالت، اصوال
مي، اجراي این آیین نامھ منتفي است، چھ ھاي عمو در مورد اجراي طرح. مزایده ضروري است

این كھ شھرداري مجبور است طرح را در محدوده تعیین شده اجراء كند و لذا موضوع خرید 
 . تر با اجراي تشریفات مناقصھ، معنا ندارد ارزان

نكتھ دیگري كھ قابل توجھ است، این كھ نقل و انتقاالت حقوق مالكانھ در این قبیل موارد، یعني 
گیرد و اگر چنین نبود، شاید   واردي كھ انتقال با توجھ بھ ضرورت اجراي طرح صورت ميدر م

                                                
خ، توافق در قیمت است نه انجام معامله؛ لذا .ن.ق 3ماده  2تبصره  شایسته تاکید است که منظور از توافق در -1

چنانچه در خصوص انتقال حقوق مالکانه، توافقی میان شهرداري و دارنده حق صورت پذیرد، پس از گذشت مدت 
 . سه ماه، معامله مزبور منتفی نیست و خدشه به معامله انجام شده، تابع قواعد عمومی قراردادهاست
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نمود، معاف از پرداخت مالیات نقل و  صاحب حقوق مالكانھ، اقدام بھ واگذاري حقوق خود نمي
 ١.باشد انتقال امالك نمي

 شرایط توافق : ب
ً در انجام توا فق با صاحبان حقوق مالكانھ ھر چند شھرداري، در زمان اجراي طرح، اصوال

داراي اختیار و صالحیت است، با این حال باید دانست كھ روي آوردن بھ اجراي طرح و توافق 
باشد  با صاحبان حقوق مالكانھ واقع در محدوده اجراي طرح، منوط بھ فراھم بودن شرایطي مي

ً بھ بررسي آنھا مي  ٢.پردازیم كھ ذیال
 : وجود اعتبار -١

عتبار، بھ عنوان یكي از شرایط روي آوردن بھ اجراي طرح توسط دستگاه لزوم وجود ا
در این ماده شرط . خ بھ آن اشاره نموده است.ن.ق.اجرایي بھ حدي بوده كھ مقنن در اولین ماده ل

استفاده دستگاه اجرایي از مقررات این قانون، تامین اعتبار الزم براي تامین حقوق مالكانھ 
 . باشد مي

اي است كھ در صورت عدم وجود  لذكر از این جھت داراي اھمیت فوق العادهشرط فوق ا
اعتبار، حقوق مالكانھ اشخاص تامین نخواھد شد و از آن جایي كھ مقنن در موارد سلب حقوق 
ً پرداخت غرامت و تاوان را پیش بیني كرده است و براي حقوق مالكانھ اشخاص  مالكانھ، اصوال

، ھر گونھ اقدام دستگاه اجرایي براي سلب حقوق مالكانھ، قبل از احترام خاصي قایل شده است
 . تامین اعتبار الزم را غیر قابل قبول پنداشتھ است

 : وجود مجوزھاي الزم -٢
براي این كھ شھرداري بتواند با دارنده حق مالكانھ توافقي ترتیب دھد، عالوه بر لزوم وجود 

 . جود داشتھ باشداعتبار، باید مجوزھا و مصوبات خاصي نیز و
در خصوص معناي طرح در بخش اول . یكي از این مجوزھا، لزوم وجود طرح مصوب است

كنیم كھ طرح مربوطھ باید بھ تایید مقام ذیصالح  در این جا بر این نكتھ تاكید مـي. سخن گفتھ شد

                                                
خ، .ن.ق.ل 12به موجب ماده «: خود آورده است 4/9/1360 -3735/7کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره  اداره -1

بنابراین چون، اموال . کلیه قوانین و مقررات مغایر با الیحه قانونی فوق الذکر از تاریخ تصویب آن ملغی االثر شده است
، مشمول الیحه قانونی 2شود با رعایت ماده  ري میغیرمنقول که براي مصارف عمومی به وسیله شهرداري خریدا

هاي موضوع این قانون  الیحه قانونی فوق االشعار که ناظر بر معافیت طرح 10ماده  4باشد و طبق تبصره  مذکور می
 است، فقط معافیت از پرداخت عوارض مستقیم به شهرداري نام برده شده و از معافیت مالیاتی ذکري نشده است و 

معافیت نیز احتیاج به نص دارد، لذا مالک از پرداخت مالیات نقل و انتقال امالك غیر منقول به شهرداري معاف هر نوع 
 . »نخواهد بود

 هم گردد، شرایطی است که در تامین غیر توافقی حقوق مالکانه ناگفته نماند شرایطی که در این جا از آن بحث می -1
شرایط در این جا، مستغنی از طرح مجدد آنها در مورد تامین غیر توافقی حقوق باید وجود داشته باشد و با آوردن این 

 . مالکانه، خواهیم بود
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تگاه ھاي قابل انطباق و توسط دس ھاي مربوطھ باید در كاربري بدیھي است طرح. رسیده باشد
 ١.ذیربط اجراء شوند

یكي دیگر از مجوزھاي الزم براي انجام توافق با صاحب حقوق مالكانھ، مجوز و مصوبة 
ً بھ آن اشاره شد.ن.ق.ل ٣ماده  ١مذكور در تبصره   . خ است كھ قبال

 تامین غیر توافقي : بند دوم
واقع ھنگامي كھ سخن  در. اند تامین غیر توافقي را بھ تامین قھري یا اجباري نیز تعبیر كرده

شود، بھ صورت معمول، این  از تملك حقوق مالكانھ توسط شھرداري جھت اجراي طرح گفتھ مي
ً نیز اشاره كردیم چنانچھ اجراي طرح، مالزمھ با سلب حقوق . شود معنا بھ ذھن متبادر مي قبال

 . یا قھري است مالكانھ داشتھ باشد، معناي نزدیك تر بھ ذھن از سلب، ھمانا سلب غیر توافقي
توان بھ دلیل عدم رضایت دارنده حقوق  ھاي عمومي را نمي واقعیت این است كھ اجراي طرح

بر این اساس قانونگذار ضمن تاكید بر . مالكانھ بھ انتقال حق خود بھ شھرداري، معطل گذاشت
اصل توافق و تراضي میان شھرداري و صاحبان حقوق مالكانھ، بھ عنوان بد ضروري، سلب 
اجباري و قھري حقوق مالكانھ و انتقال آن بھ شھرداري را پیش بیني نموده است كھ ما در این جا 

 . كنیم از آن بھ عنوان تامین غیرتوافقي یاد مي
بھ طور . تملك قھري نھ تنھا در قانون كشور ما، بلكھ در بسیاري از كشورھا پذیرفتھ شده است

تكمیل یك طرح نیاز بھ زمیني داشتھ باشد و مالك آن  مثال در كشور ھلند، چنانچھ شھرداري براي
تواند اقداماتي جھت تصرف زمین  زمین، از فروش آن بھ شھرداري خودداري كند، شھرداري مي

در آمریكا چنانچھ صاحب زمین واقع در طرح،  ).٦٨قریب، ھمان منبع، ص  ( انجام دھد
تواند از حق خود براي  ن ندھد دولت مياي بھ انجام معاملھ و واگذاري زمین از خود نشا عالقھ

این حق نظیر آن چیزي است كھ در . تصرف اراضي مورد نیاز مصارف عمومي، استفاده كند
گویند با این تفاوت كھ در انگلستان،  مي)  Compulsory Purchase( انگلستان بھ آن خرید اجباري

، مستلزم بررسي آن از طرف تشخیص این كھ آیا زمین براي كاربري عمومي مناسب است یا نھ
در تمامي . قوه مقننھ؛ است در حالي كھ در آمریكا چنین امري از اختیارات قوه قضاییھ است

                                                
، تملک ملکی را که داراي کاربري آموزشی 9/8/1371 -159هیات عمومی دیوان عدالت اداري در راي شماره  -2

نظر به اینکه مستفاد از قانون اراضی «: خوانیم در این راي می. بوده، توسط شهرداري غیر قانونی اعالم داشته است
نامه اجرایی آن که مستند و اساس تملک قرار گرفته، اقدامات تملیکی برمبناي طرح تفصیلی شهر و  شهري و آیین

 باشد؛ علیهذا دادنامه  از میـهاي ذیربط مج کاربري زمین حسب مورد در محدوده و قالب وظایف قانونی سازمان
  هاي موصوف توسط  شعبه دهم دیوان عدالت مشعر بر عدم جواز تملک پالك 19/5/1360مورخ  286شماره

شهرداري، با توجه به این که داراي کاربري فضاي سبز، ورزشی، فرهنگی و مرتبط با احتیاجات و طرح مصوب ادارات 
ن راي به استناد ای. شود آموزش و پرورش و ارشاد اسالمی بوده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می

قانون دیوان عدالت اداري براي شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه الزم االتباع  20قسمت اخیر ماده 
 . »است
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 ١٣٧٥احمدي، ( توان از این حق استفاده كرد سطوح دولتي آمریكا یعني فدرال، ایالت و شھر، مي
 .١)٥٥و  ٥٤ش، صص .ھـ

تامین غیر توافقي، درصدد ھستیم تا  اینك صرف نظر از مباني مقررات موجود در خصوص
آنچھ . مقررات موجود در خصوص تامین غیر توافقي حقوق مالكانھ را مورد بررسي قرار دھیم

اي وجود دارد كھ بھ  رسد این است كھ در تامین غیر توافقي، قاعده در بدو امر بھ نظر مي
ر كنار این قاعده، با مواردي د. شود صورت معمول در تامین غیر توافقي از این قاعده پیروي مي

ابتداء . شود اي استثنایي دارند و در موارد خاصي از آنھا پیروي مي شویم كھ چھره مواجھ مي
 .كنیم قاعده و سپس استثنائات را بررسي مي

 قاعده : الف
ھاي عمومي توسط شھرداري  آنچھ از مجموع مقررات جاري حاكم بر نحوه اجراي طرح

شود این است كھ راه حلي براي تامین غیر توافقي حقوق مالكانھ بھ  ياستحصال و استنباط م
ً باید از  عنوان اصل و قاعده وجود دارد كھ شھرداري براي تامین غیر توافقي این حقوق، اصوال

 . خ است. ن. ق. ل ٨و  ٤این اصل مستنبط از مواد . آن پیروي كند
است؛ با این توضیح كھ در یك ماده، بھ در مواد یاد شده، دو موضوع، مورد حكم قرار گرفتھ 

مسالھ عدم توافق شھرداري و صاحب حقوق مالكانھ در تعیین قیمت پرداختھ شده و راه حل قضیھ 
نیز ارایھ شده است و در ماده دیگري، بھ موضوع عدم توافق در واگذاري حقوق مالكانھ اشاره 

لذا شایستھ است . گردیده استخصوص نحوه حل و فصل این مشكل ارایھ طریق  شده است و در
 . این دو موضوع بھ صورت جداگانھ مورد بحث قرار گیرند

 
 : عدم توافق در قیمت -١

گوییم عدم توافق در قیمت، مراد و منظور ما این است كھ بھ دلیل اختالف نظر بین  وقتي مي
... در مالكیت و دارنده حق و شھرداري یا بھ ھر دلیل دیگري، مثل مجھول بودن مالك یا اختالف 

در چنین . در خصوص قیمت و ارزش حقوق مالكانھ واقع در طرح، توافقي صورت نپذیرد
 . توافقي و از روي قھر و اجبار مواجھ ھستیم حالتي، ما با تعیین قیمت بھ صورت غیر

كھ در خصوص كلیھ دستگاھھاي اجرایي بھ غیر از شھرداري قابل اجرا مي خ .ن.ق.ل ٤ماده 
ھرگاه نسبت بھ تعیین بھاي عادلھ اراضي و ابنیھ و تاسیسات و « :ر داشتھ است كھقرباشد، م

حقوق و خسارات وارده بین دستگاه اجرایي و مالك توافق حاصل نشود، بھاي عادلھ توسط ھیاتي 
كارشناسان یك نفر از طرف . گردد مركب از سھ نفر كارشناس رسمي دادگستري تعیین مي

از طرف مالك یا صاحب حق و نفر سوم بھ انتخاب طرفین و در صورت دستگاه اجرایي، یك نفر 
                                                

اي وجود  گوید که البته بین کشور آمریکا و بسیاري از کشورهاي دیگر جهان، تفاوت عمده ادامه می نویسنده در -1
هاي آبیاري و  آهن، سیستم المنفعه نظیر راه هاي عام در این کشور بسیاري از پروژه برخالف سایر کشورها،. دارد

شوند و اختیارات الزم براي تصرف زمین در مواردي به  اي توسط بخش خصوصی اجرا می خدمات شهري و منطقه
 . بخش خصوصی تفویض شده است
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راي اكثریت . شوند عدم توافق یا استنكاف، بھ معرفي دادگاه صالحھ محل وقوع ملك انتخاب مي
ھمین ماده نیز، راه حل موصوف بھ  ٢در تبصره . »...ھیات مزبور قطعي و الزم االجراست
ھر گاه مالك یا «: مكن نیست تسري داده شده و گفتھ شدهموارد دیگري نیز كھ توافق در قیمت م

مالكین، كارشناس خود را حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ اعالم دستگاه اجرایي كھ بھ یكي از 
ھاي كثیراالنتشار یا آگھي در محل بھ اطالع عموم  صور ابالغ كتبي، انتشار در یكي از روزنامھ

، عدم تكمیل تشریفات ثبتي، عدم حضور   ھول بودن مالكتعیین ننماید و یا بھ علت مجرسد،  مي
سند مالكیت، اختالف در مالكیت، فوت مالك و موانعي از این قبیل، امكان انتخاب كارشناس میسر 

روز از تاریخ مراجعھ دستگاه اجرایي  ١٥حداكثر ظرف   نباشد دادگاه صالحھ محل وقوع ملك،
ش در بیان راه .ت.ن.ھمچنین ماده واحده ق. »نماید ام ميبھ دادگاه، نسبت بھ  تعیین كارشناس اقد

در كلیھ »  :بیان داشتھ در ارتباط با طرحھاي عمومي شھرداري حل عدم توافق در تعیین قیمت
باشند در  ھا مجاز بھ تملك ابنیھ، امالك و اراضي قانوني مردم مي قوانین و مقرراتي كھ شھرداري

ك، قیمت ابنیھ امالك و اراضي بایستي بھ قیمت روز صورت عدم توافق بین شھرداري و مال
 .تقویم و پرداخت شود

قیمت روز توسط ھیاتي مركب از سھ نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد  : ١تبصره 
كھ یك نفر بھ انتخاب شھرداري و یك نفر بھ انتخاب مالك یا صاحب حق و نفر سوم بھ  ١وثوق

 . راي اكثریت ھیات مزبور قطعي و الزم االجراست. شدباشد تعیین خواھد  انتخاب طرفین مي
در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملك،   :٢تبصره 

ً مراتب  ٤و در تبصره . »...اقدام بھ معرفي كارشناسي خواھد نمود این ماده واحده نیز، عینا
 . خ تكرار شده است.ن.ق.ل ٤ماده  ٢مذكور در تبصره 

ھاي آن، چنانچھ بھ ھر دلیلي، در قیمت حق مورد نظر توافقي  طبق مواد فوق الذكر و تبصره
توان معطل گذارد، نوبت بھ تعیین قیمت بھ  حاصل نشود از آن جایي كھ اجراي طرح را نمي

در چنین حالتي، قانون این امكان را پیش بیني نموده است كھ . رسد صورت غیر توافقي مي
. ند موضوع را از طریق تعیین كارشناسان منتخب و مرضي الطرفین فیصلھ دھندطرفین بتوان

... بنابراین چنانچھ بھ دلیل عدم توافق در قیمت یا بھ دالیل دیگري ھمچون اختالف در مالكیت و 
                                                

مان تصویب این قانون نیز به آن اشاره شده و در مذاکرات مجلس در ز. حشو زاید است» مورد وثوق«ذکر کلمۀ  -1
ایم کسانی را که احیاناً  اي را داریم و در آن تاکید کرده در ارتباط با کارشناسان دادگستري، مصوبه... «: گفته شده

 اي دارند آنها را به وسیله هیاتی که خود مجلس تصویب کرد، کنار بگذارند و کسانی را که صالح مشکلی دارند، مساله
بنابراین کارشناس . هستند، درستکار هستند و مساله خاصی ندارند آنها را تایید بکنند که کارشان را ادامه بدهند

اش را از طریق یک مرجع صالحی دریافت کرده و فرض بر این هست که  دادگستري، کسی است که پروانه کارشناسی
وکیل . قا به توسط قاضی که مورد وثوق استگوییم قاضی، بگوییم آ ما وقتی می. کارشناس مورد وثوق است

با این حال با توجه به نظریه شوراي . ». ...به نظر یک چیز زایدي است. دادگستري، وکیل دادگستري مورد وثوق
نگهبان مبنی بر این که بدون این قید، تبصره مزبور، خالف شرع است، این قید توسط مجلس به تبصره یاد شده اضافه 

 . 13620مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی، روزنامه رسمی، شمارة : ك به.ر. گردیده است
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تعیین قیمت، بھ كارشناسان رسمي دادگستري محول شد، كارشناسان منتخب بھ جاي طرفین اقدام 
نمایند كھ طبق قسمت اخیر ماده مزبور، راي اكثریت ایشان براي طرفین قطعي  يبھ تعیین قیمت م

 ١.و الزم االتباع مي باشد
در خصوص تعیین قیمت توسط كارشناسان، این سوال مطرح شده است كھ آیا در چنین 

توان گفت،  در پاسخ مي  خ نیز الزامي است یا خیر؟.ن.ق.ل ٣ماده  ١صورتي، اجراي تبصره 
شود  قانون یاد شده، قیمت با توافق تعیین مي ٣زبور ناظر بر موردي است كھ طبق ماده تبصره م

اي بھ موجب تبصره مورد بحث، نظارت  و در چنین حالتي قانونگذار براي رفع ھر گونھ شبھھ
اند حسب بند  اند و گفتھ البتھ برخي بھ این نظر انتقاد كرده. مرجع باال تري را برقرار نموده است

ش، كلیھ معامالت شھرداري، باید بھ تصویب شوراي اسالمي شھر برسد و .ت.ق ٧١اده م ١٤
 ).١٣٥ش، ص .ھـ١٣٨٢كامیار، (قانونگذار در خصوص موضوع مي باشد این بند آخرین اراده 

البتھ این نظر صحیح نیست چرا كھ بند یاد شده، منصرف از معامالت مربوط بھ انتقال حقوق 
ھاي عمومي است و این قبیل معامالت داراي احكام  راستاي اجراي طرح مالكانھ بھ شھرداري در

 . باشد خاص خود مي
ھاي آن، در صورتي كھ شھرداري و  باید توجھ داشت كھ طبق مواد فوق االشاره و تبصره

صاحب حقوق مالكانھ در تعیین كارشناس جھت ارزیابي حقوق مربوطھ نیز، توافق ننمایند، 
ر قاعده الحاكم ولي الممتنع، توسط دادگاه صورت خواھد پذیرفت كھ در انتخاب كارشناس بناب

ً سخن خواھیم گفت  . خصوص تشریفات مربوطھ بعدا
ش كھ .ت.ن.بھ ھر صورت، در تعیین قیمت بھ صورت غیر توافقي، با توجھ بھ ماده واحده ق

قیمت «شود، بایستي ارزیابي حقوق مالكانھ براساس  خ موخر محسوب مي.ن.ق.نسبت بھ ل
 . صورت پذیرد ٢»روز
  :عدم توافق در واگذاري حقوق -٢

یك حالت این است كھ . عدم توافق در واگذاري حقوق ممكن است در چند حالت روي دھد
دارنده حق علیرغم انتخاب كارشناس طبق مباحث قبلي و تعیین قیمت، از واگذاري حق خود بھ 

كھ صاحب حقوق مالكانھ، نھ مبادرت بھ فرض دیگر این است . نماید شھرداري خودداري مي
                                                

 .توان به داوري تشبیه نمود ماهیت تعیین قیمت توسط کارشناسان را می -2
. رسد، منظور همان قیمت روز باشد استفاده شده است که به نظر می» بهاي عادله روز«خ از کلمه .ن.ق.ل 5در ماده  -1

قیمت عادله، قیمتی است که کارشناسان »  :اند که اند و گفته نادرست، در مقام تمییز این دو کلمه برآمدهمع هذا برخی به 
ممکن است با  این قیمت . نمایند با توجه به ارزش معامالتی امالك مشخص شده در دفاتر مالیاتی و جز آن تعیین می

ه قیمت روز بهایی است که مطابق معامالت روزمره قیمت روز انجام معامله مقداري تفاوت داشته باشد در حالی ک
مراحل خرید و تملک اراضی و   :حیدرنیا دلخوش، تورج : ك به.ر. »گردد اشخاص در مناطق مختلف شهر تعیین می

. 139همان منبع، ص   :، به نقل از کامیار، غالمرضا40، ص46ها، ش   ها، ماهنامه شهرداري امالك به وسیله شهرداري
 20/6/1372 -114ر تایید این موضوع که در این قبیل موارد، باید قیمت روز پرداخت شود، به راي شماره همچنین د

 . هیات عمومی دیوان عدالت اداري مراجعه گردد
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كند و نھ رضایتي بھ واگذاري حقوق خود دارد و باالخره یك  تعیین كارشناس جھت ارزیابي مي
شخص توانایي و امكان تعیین ... حالت نیز این است كھ بھ دالیلي ھمچون اختالف در مالكیت و 

 . كارشناس یا واگذاري حقوق خود را ندارد
دھد عدم انتقال حقوق بھ شھرداري، جھت ایجاد امكان  آن چھ روي مي  لذكر،در موارد فوق ا
اندیشي نموده و بھ صورت یك اصل  بنابراین مقنن براي رفع این مشكل چاره. اجراي طرح است

چنانچھ مالك ظرف یك ماه از تاریخ اعالم .... »  :خ بیان داشتھ است.ن.ق.ل ٨كلي در ماده 
، براي انجام معاملھ مراجعھ نكند یا از ٤ماده  ٢مقرر در تبصره   انحاء دستگاه اجرایي بھ یكي از

روز مھلت  ١٥ انجام معاملھ بھ نحوي استنكاف نماید، مراتب براي بار دوم اعالم و پس از انقضاء
آن تعیین  ٢یا تبصره  ٤مجدد، ارزش تقویمي ملك كھ طبق نظر ھیات كارشناسي مندرج در ماده 

و مساحت مورد تملك، بھ صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده  شده است، بھ میزان
و ظرف یك ماه بھ تخلیھ و خلع ید اقدام خواھد نمود و بھاي ملك یا حقوق  وي سند انتقال را امضاء

گردد، از سوي اداره ثبت بھ ذیحق  یا خسارات بھ میزان مالكیتي كھ در مراجع ذیربط احراز مي
د قبلي مالك حسب مورد، اصالح یا ابطال و مازاد سپرده، طبق مقررات مربوط، پرداخت و اسنا

شده  اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاء. شود بھ صندوق دولت مسترد مي
ابنیھ و تاسیسات   وسیلھ دادستان یا نماینده وي، سند مالكیت جدیدي بھ میزان و مساحت اراضي،

 . »تگاه اجرایي صادر و تسلیم نمایدمورد تملك، بھ نام دس
شایان ذكر است مقنن در این ماده، مقدمھ . آید  از ماده یاد شده، مطالب و نتایجي بھ دست مي

اعالم موضوع بھ مالك دانستھ  الزم براي واگذاري غیر توافقي حقوق مالكانھ بھ شھرداري را،
ً بھ صاحب حقو ّف بدوا ق مالكانھ اطالع دھد كھ حقوق او در است؛ بھ این معنا كھ شھرداري، مكل

محدوده اجراي طرح قرار گرفتھ است و از او بخواھد كھ جھت توافق در واگذاري بھ شھرداري 
امكان تملك اجباري این حقوق وجود   بنابراین قبل از اجراي تشریفات یاد شده،. مراجعھ كند

 . ندارد
وافقي، مشروط بھ این است كھ صاحب شود كھ آیا واگذاري غیر ت در این جا سوالي مطرح مي

 حق 
ً از درخواست شھرداري مطلع شود و در صورتي كھ با وصف اطالع، استنكاف نمود آن   حتما

بیني شده در این ماده استفاده كند، یا این كھ لزومي بھ اطالع  گاه شھرداري بتواند از امتیاز پیش
رسد  بھ نظر مي. ھي نیابد كافي استنیست و صرف ابالغ مراتب، ولو این كھ مالك از آن آگا

ً مكلف بھ اجراي  صرف ابالغ كافي باشد؛ چھ این كھ مقنن در این ماده، شھرداري را صرفا
ھاي كثیراالنتشار  انتشار مراتب در یكي از روزنامھ  داند كھ در این تبصره، مي ٤ماده  ٢تبصره 

ق، عنوان شده است و لذا یا آگھي در محل نیز، بھ عنوان طرق ابالغ موضوع بھ صاحب ح
ھر چند صاحب حق از موضوع مطلع نشود،   توان گفت بھ صرف رعایت تبصره مزبور، مي

 . شھرداري خواھد توانست از راھكار پیش بیني شده در این ماده استفاده كند
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از طرفي در ماده فوق الذكر گفتھ شده، در صورتي كھ حقوق مالكانھ بھ صورت توافقي 
اقدام   اگذاري بھ صورت اجباري خواھد بود؛ بھ این شكل كھ دادستان یا نماینده او،واگذار نشود و

چنین راه حلي در . سند رسمي انتقال خواھد نمود  بھ واگذاري این حقوق بھ شھرداري و امضاء
قوانین راجع بھ اجراي احكام دادگاھھا نیز پیش بیني شده است و در این قوانین بھ دادستان یا 

اي ـاجرایي بر حسب مورد اختیار داده شده است تا از طرف مستنكف نسبت بھ امضمامورین 
 سند انتقال اقدام 

 .باشد ١رسد راه حل یاد شده مصداقي از قاعده والیت حاكم بر مستنكف بھ نظر مي. كنند
در صورتي كھ راه حل مزبور را مصداقي از قاعده اخیر الذكر بدانیم در تحلیل  ماھیت 
حقوقي این راه حل، شاید بتوان گفت كھ ماھیت حقوقي این گونھ واگذاري، یعني واگذاري غیر 

است بھ این معنا كھ شخص دیگر بھ قائم مقامي صاحب حق، اقدام بھ   »عقد«توافقي نیز، 
با این حال . گیرد اي از عقد بھ خود مي نماید و لذا این اقدام چھره شھرداري ميواگذاري حقوق بھ 

ممكن است برخي در تحلیل ماھیت حقوقي این اقدام، آن را یك واقعھ حقوقي بدانند كھ خالي از 
  ٢.اشكال نخواھد بود

تھ شده در پایان این قسمت الزم بھ ذكر است كھ واگذاري غیر توافقي در غالب كشورھا پذیرف
بھ . است و بھ عنوان یك بدضروري براي حفظ منافع اجتماعي در قوانین آنھا درج شده است

اوًال . طور مثال در حقوق مصر مراحل و تشریفات تملك قھري حقوق مالكانھ بھ این ترتیب است
ھا و ذكر امالكي كھ در طرح قرار  بیان و اعالم رسمي طرح از طریق نشر آن در روزنامھ

ً . ند و دعوت از مالكین، جھت حضور در موعد معینگیر مي انتقال ملك در مقابل دادن   ثانیا
عوض عادالنھ و در صورتي كھ امكان توافق نباشد وجھ ملك در صندوق ثبت تودیع و بیع انجام 

 ).٦٣٣، بدون تاریخ چاپ، ص  ٨سنھوري، ج ( شود مي
ادارات دولتي و یا شھرداري باشد در  اعم از این كھ  متقاضي سلب مالكیت،  در حقوق فرانسھ،

كند و آن را با توضیحات كامل و ذكر دالیل  نقشھ عملیات خود را ترسیم مي  صورت نیاز،
پس از وصول این درخواست بھ فرمانداري و انجام . دارد نیازمندي خود بھ فرمانداري ارسال مي

دادگاه پس از . شود رستاده ميپرونده امر بھ دادگاه اختصاصي سلب مالكیت ف  تحقیقات الزم،
علیھ و انتقال آن بھ متقاضي در برابر بھاي عادلھ صادر  حكم بھ سلب مالكیت مدعي  رسیدگي،

ص  صدر زاده افشار بدون تاریخ چاپ، (قابل رسیدگي پژوھشي و فرجامي است این حكم . كند مي
١.( 

                                                
 .الحاکم ولی الممتنع -1
خواستار شود چه فاعل در حین ارتکاب،  ها مترتب می شود که آثار حقوقی بر آن واقعه حقوقی به اعمالی گفته می -2

ترتب آن آثار باشد و یا نباشد؛ مثل این که، شخصی، مال دیگري را تلف می کند و مسوولیت مدنی و ضمان بر عمل 
اصطالح واقعۀ حقوقی، . خواهد که مسوولیت متوجه او گردد گردد و حال این که فاعل آن عمل نمی او مترتب می

جعفري لنگرودي، : ك به.ر. کند  عۀ حقوقی، نقشی بازي نمیدر واق قصد انشاء. است fait Juridiqueترجمه اصطالح 
 .است. 734ترمینولوژي حقوقی، ص : محمد جعفر
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 استثنائات  :ب
بھ  ي مورد بحث قرار گرفت در حقوق ما روشي كھ در بند الف، در خصوص تامین غیر توافق

اما این امكان وجود دارد كھ مقنن بنا بھ مصالحي و بر حسب وجود . است » قاعده«صورت یك 
ضروریاتي، از این قاعده عدول نماید و روش دیگري را در تامین غیر توافقي برگزیند كھ ما در 

ممكن است  این استثناء، . كنیم یاد مي بر قاعده  ھاي خاص بھ عنوان استثناء این جا از این روش
مربوط بھ چگونگي محاسبھ قیمت   كھ، این استثناء ناظر بر زمان تامین حقوق مالكانھ باشد یا این

 . یا حتي نحوه واگذاري حقوق مالكانھ بھ شھرداري باشد
  اجھ شویم،شاید در قوانین مختلف با استثنائاتي بر قاعده مورد بحث مو  با توجھ بھ مطالب باال،

 . كنیم بسنده مي  بھ بررسي دو مورد استثناء  ھذا در این جا، مع
 

  :اول استثناء  -١
 ١.گویند تصرف قبل از تملك مي  خ پیش بیني نموده،.ن.ق.ل ٩روشي را كھ قانونگذار در ماده 

 شود كھ طبق قاعده، در موارد تامین غیر بر قاعده تلقي مي  این روش از این جھت استثناء
در صدر . شھرداري مجاز بھ تصرف در حقوق مالكانھ قبل از پرداخت تاوان آن نیست  توافقي،

ابنیھ و تاسیسات و خلع ید مالك قبل از انجام  تصرف اراضي،«  :خ آمده است كھ.ن.ق.ل ٨ماده 
ً . »...باشد معاملھ و پرداخت قیمت ملك یا حقوق مالك مجاز نمي نون قا ٩بھ شرح ماده   اما استثنائا

 . تصرف در حقوق مالكانھ قبل از پرداخت تاوان را مجاز دانستھ است  مزبور،
در صورتي كھ فوریت اجراي طرح با ذكر دالیل »    :خ مقرر داشتھ است.ن.ق.ل ٩اما ماده 

موجھ بھ تشخیص وزیر دستگاه اجرایي ضرورت داشتھ باشد، بھ نحوي كھ عدم تسریع در انجام 
تواند قبل از انجام معاملھ   دستگاه اجرایي مي  بران ناپذیري گردد،طرح موجب ضرر و زیان ج

و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملك، با حضور مالك یا نماینده وي در غیاب او، و   قطعي
لیكن دستگاه . نماینده دادستان و كارشناس رسمي نسبت بھ تصرف و اجراي طرح اقدام نماید

ماه از تاریخ تصرف نسبت بھ پرداخت یا تودیع قیمت عادلھ،  اجرایي مكلف است حداكثر تا سھ
مالك یا صاحب حق »  :و در تبصره این ماده گفتھ شده. » طبق مقررات این قانون اقدام نماید

تواند در صورت عدم پرداخت بھا در مدت مذكور با مراجعھ بھ دادگاه صالحھ، درخواست  مي
بھا بنماید و محاكم صالحھ بھ موضوع، خارج از  توقیف عملیات اجرایي را تا زمان پرداخت

نمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده، بالفاصلھ  نوبت رسیدگي و حكم الزم صادر مي
ھمان گونھ كھ مالحظھ مي شود قانونگذار بھ . »رفع توقیف عملیات اجرایي بھ عمل خواھد آمد

                                                
تصرف شهرداري در این جا، تصرفی است که قانوناً باید منجر به تملک و پرداخت تاوان شود و نباید این تصرف  -1

با پرداخت تاوان یا بدون پرداخت تاوان،  » تموق«را با مواردي اشتباه کنیم که تصرف به تجویز قانون به صورت 
تواند ملک دیگري را به صورت موقت  بینی شده که اداره دولتی می حالتی پیش  مثالً در قانون مصر،. پذیرد صورت می

  سنهوري،  :ك به.ر. بدون کسب رضایت مالک تصرف کند  در موارد ضروري در مقابل پرداخت اجرت مدت تصرف،
 .620، ص 8ج   همان منبع،  :عبدالرزاق احمد
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امین حقوق مالكانھ بعد از تصرف در صورت استثنایي اجازه داده است كھ در موارد ضروري، ت
تامین حقوق مالكانھ   حقوق مالكانھ انجام گیرد، در حالي كھ طبق قاعده، در تامین غیر توافقي،

توان گفت كھ روش انتخاب  باید قبل از تصرف در این حقوق صورت پذیرد لذا از این حیث مي
ت متفاوت است و حالتي استثنایي و ھمین قانون آمده اس ٨شده توسط مقنن، با روشي كھ در ماده 

 . محدود بھ موارد خاص دارد
ً در  از ماده فوق الذكر این گونھ استفاده مي شود كھ بھره گیري از این روش استثنایي صرفا

از طرفي . امكان پذیر است ١ موارد ضروري و فوري، آن ھم بھ تشخیص وزیر دستگاه اجرایي،
د فقط مربوط بھ مسالھ زمان پرداخت تاوان است و در ھمان گونھ كھ گفتھ ش این استثناء، 

اي كھ در تامین  خصوص نحوه تعیین قیمت و نحوه واگذاري حقوق، طبق توافق یا طبق قاعده
شھرداري   یعني این كھ بعد از تصرف در حقوق مالكانھ،  ؛  شود غیر توافقي گفتھ شد عمل مي

 . رداخت تاوان اقدام نمایدخ نسبت بھ پ. ن. ق. ل مكلف است طبق مواد دیگر 
الذكر، مقنن امتیازي براي دستگاه اجرایي منظور  فوق ٩شایان ذكر است ھر چند بھ شرح ماده 

دستگاه اجرایي را مكلف نموده است كھ حداكثر ظرف مدت سھ   داشتھ است، با این حال قانون،
این امتیاز بعد از   صورت،ماه از تاریخ تصرف، نسبت بھ پرداخت تاوان اقدام نماید در غیر این 

گذشت سھ ماه از دستگاه اجرایي سلب و طبق تبصره ماده مزبور عملیات اجرایي بھ درخواست 
 . صاحب حقوق مالكانھ و بھ حكم محاكم صالحھ توقیف خواھد شد

تصرف قبل از تملك  ھمچنین شایستھ ذكر است در كشورھاي دیگر نیز، در مورد استثنایي، 
  در صورت ضرورت تصرف قبل از تملك،  بھ طور مثال در حقوق مصر،. استاجازه داده شده 

آید و  با دستور رییس دستگاه اجرایي و نشر مراتب در روزنامھ رسمي، ملك بھ تصرف در مي
 .)٦٣٤و  ٦٣٣، صص ٨ج   سنھوري،( شود عوض مربوطھ پرداخت مي  بعد از تصرف،

  :استثناء دوم -٢
توانیم بھ عنوان روش خاص تامین غیر توافقي یا بھ تعبیري  یكي دیگر از مواردي كھ مي

 . است ٢قانون زمین شھري ٩ماده  ٦استثناء بر قاعده از آن یاد كنیم، روش مقرر در تبصره 
در حال حاضر قابلیت  ٦روش مذكور در تبصره  ، ١ھمین ماده ١١ھر چند بھ داللت تبصره 

روش ذكر شده در این   لمي و نیز از حیث تاریخي،از حیث ع  اجرایي ندارد ولي از آن جایي كھ،

                                                
تشخیص   خ،. ن. ق. ل 9ها، اختالف شده است که آیا طبق ماده  در مورد تصرف قبل از تملک توسط شهرداري -1

برخی معتقدند که در . تواند این فوریت را تشخیص دهد فوریت اجراي طرح با وزیر کشور است یا این که شهردار می
اي عقیده دارند چون شهرداري داراي  ید این فوریت را تشخیص دهد ودر مقابل، عدهوزیر کشور با  ها، مورد شهرداري

توان به ماده واحده  در تایید نظر اخیر می. شخصیت حقوقی مستقل است مرجع تشخیص فوریت شخص شهردار است
مقام دستگاه اجرایی بر با وزیر یا باالترین   طرح، واحده، تایید ضرورت اجراء در این ماده . و نیز توجه داشت. ت. ق

 . اداره کل حقوقی ریاست جمهوري نیز موید همین معناست 19/7/1366 -72256 نظریه شمارة . حسب مورد است
 .ش.هـ 22/6/1366مصوب  -1
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ھاي صورت  نسبت بھ تملك  تبصره، قابل توجھ و تامل است و چون ھنوز در مراجع قضایي،
گرفتھ طبق این تبصره شكایت و اعتراض صورت مي پذیرد، لذا بھ بررسي این تبصره بھ عنوان 

 . پردازیم یك روش خاص تامین غیر توافقي مي
ھاي  وزارت مسكن و شھرسازي موظف است زمین »   :قانون فوق الذكر گفتھ شده كھ ٩در ماده 

مورد نیاز براي امر مسكن و خدمات عمومي را ضمن استفاده از كلیھ اراضي موات و دولتي در 
شھرھایي كھ بھ پیوست این قانون بھ دلیل عدم تكافوي اراضي مذكور در این شھرھا ضرورت 

 . »...تامین نماید ٢ھا بایر و دایر شھري از زمین آن حتمي است، بھ ترتیب
در صورت استنكاف یا عدم مراجعھ و یا عدم دسترسي بھ »  :ماده فوق آمده است ٩در تبصره 

مالك یا نامشخص بودن نشاني مالك پس از اعالن وزارت مسكن و شھرسازي و در صورت 
ت حقوقي یا ثبتي دیگر كھ مانع از وجود تعارض ثبتي و در وثیقھ بودن ملك یا ھر گونھ اشكاال

ھا با سپردن بھاي زمین مورد تملك بھ صندوق ثبت  انجام معاملھ دولت گردد، دولت یا شھرداري
محل، زمین را تملك و حسب مورد وزارت مسكن و شھرسازي یا شھرداري بھ قائم مقامي مالك، 

ھاي الزم و  ز ارایھ مفاصا حسابپس ا  نماید و در موقع مراجعھ مالك، مي  سند انتقال را امضاء
باشد و یا در صورت امكان، زمین معوض  رفع ھر گونھ اشكال، بھاي آن قابل پرداخت مي

ھمین ماده در بیان نحوه ارزیابي حقوق مالكانھ واقع در طرح  ٩و در تبصره » گردد واگذار مي
زمین بوده و بھاي   )ارزش معامالتي(اي  تقویم دولت براساس قیمت منطقھ »  :آمده است كھ 

ھا در اراضي و سایر حقوق قانوني طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري بر اساس بھاي  اعیاني
 .  »گردد عادلھ روز تعیین مي

شود روش مقرر در فوق از چند جھت استثنایي و خالف قاعده  ھمان طور كھ مشاھده مي
 . است

،ً ین ارزش حقوق مالكانھ، با كارشناس رسمي تعی  طبق قاعده در روش تامین غیر توافقي،  اوال
ارزش زمین   دادگستري و بر اساس بھاي عادلھ روز است در حالي كھ در روش فوق الذكر،

 . شود محاسبھ مي ٣)ارزش معامالتي(اي  طبق قیمت منطقھ

                                                                                                                                          
 19/7/1360هاي آن با استفاده از اجازه مورخ  این ماده و تبصره»  :گوید قانون زمین شهري می 9ماده  11تبصره  -2

العالی که در آن مجلس شوراي اسالمی را صاحب صالحیت براي تشخیص موارد ضرورت  خمینی مدظلهحضرت امام 
هاي سراسر  آن در کلیه شهرها و شهرك 8و  7هاي  صرفاَ در شهرهاي مندرج در پیوست این قانون و تبصره اند  دانسته

ر در شهرهاي یاد شده نیز، مانند سایر سال از تاریخ تصویب قابل اجرا است و پس از مهلت مذکو 5کشور، براي مدت 
  .»خواهد بود شهرهاي کشور سایر مواد قانون، قابل اجراء

اراضی کشاورزي یا آیش، «صرفاً   قانون زمین شهري، 5منظور از اراضی دایر شهري با عنایت به قسمت آخر ماده  -3
هیات عمومی دیوان عدالت اداري،  3/10/1373 -115الی  113 راي شمارة . بوده است  »اعم از محصور یا غیر محصور

 . موید همین معناست
هاي  قانون مالیات 64ارزشی است که توسط کمیسیون مقرر در ماده   اي یا ارزش معامالتی، منظور از قیمت منطقه -1

 .گردد مستقیم براي اراضی و ابنیه واقع در شهرها، با هدف مشخص شدن قیمت آنها جهت اخذ مالیات تعیین می
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ً، مطابق قاعده، این دادستان یا نماینده اوست كھ بھ قائم مقامي از صاحب حقوق مالكانھ   ثانیا
وزارت مسكن و   ، نماید، در حالي كھ در تبصره مورد بحث سند انتقال مي  بادرت بھ امضاءم

ھاي مرتبط با  ھاي مربوط بھ دولت و شھرداري در خصوص طرح شھرسازي در مورد طرح
در واقع وزارت مسكن یا . نماید سند انتقال بھ قائم مقامي مالك مي مبادرت بھ امضاء  شھرداري،

 . كند و ھم نقش منتقل الیھ را ب مورد، ھم نقش ناقل را بازي ميشھرداري بر حس
بھ عنوان   طور كھ گفتھ شد در مقطعي، روش مقرر در این تبصره، بھ ھر صورت ھمان

 ١گرفتھ است توافقي حقوق مالكانھ مورد استفاده قرار مي یك روش استثنایي در تامین غیر
عتراضات و شكایات زیادي را در پي داشت و ا  كھ بھ دلیل ناعادالنھ بودن روش یاد شده،

تملك بھ عمل آمده طبق این تبصره را بھ دلیل   مراجع قضایي نیز در موارد زیادي،
ناعادالنھ بودن، ولي با توجیھات قانوني و استناد بھ مقررات ھمین قانون، باطل نموده و یا 

 . نمایند مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
هیات . ها بوده است ناگفته نماند که روش یاد شده فقط قابل استفاده براي وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداري -2

مورخ  5001/1 -ل/ 14908خود بخشنامه شماره  1/11/1370 -141عمومی دیوان عدالت اداري در راي شماره 
قانون زمین شهري  9ماده  6مقرر در تبصره  وزارت مسکن و شهرسازي مبنی بر تفویض اختیارات قانونی 23/5/1368

ماده  6اختیارات قانونی مقرر در تبصره »   :در این راي آمده. ها را باطل اعالم نموده است به سایر دستگاه 1366مصوب 
، براي وزارت مسکن و شهرسازي براساس صالحیت و موقعیت و شخصیت 22/6/1366قانون زمین شهري مصوب  9

 ، تصویب و قائم به شخصیت حقوقی آن وزارت بوده وهر نوع تفویض و واگذاري آن مستلزم وزارتخانه مرقوم
 وزارت مسکن و  23/5/1368مورخ  5001/1 -ل/14908بخشنامه شماره   بنا به مراتب،. تصویب قانونگذار است

هیات عمومی دیوان،   توان گفت، در واقع از یک دیدگاه می. »گردد شهرسازي بر خالف قانون تشخیص و ابطال می
راي  :ك به.همچینین ر. عادالنه بود بر آمده است درصدد جلوگیري از توسعه این راه حل استثنایی که راه حلی غیر

 . کند هیات عمومی دیوان عدالت اداري که مطلب فوق را تایید می 25/12/1381 -467شماره 
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 نتیجھ گیري
ھاي عمومي، بیشتر تحت  ر تدوین مقررات مربوط بھ نحوه اجراي طرحقانونگذار ایراني د -١

شكي نیست كھ . دھند تاثیر قواعد و اصولي بوده كھ حقوق عمومي را بر حقوق مالكانھ ترجیح مي
باید براي رسیدن بھ اھدافي كھ متضمن منافع عمومي و تامین كننده مصالح اجتماعي است، تالش 

ھایي باید پرداخت كنند و تا چھ میزان  فراد در این مسیر، چھ ھزینھكرد؛ اّما این كھ اشخاص و ا
در دین ما كھ یكي از . ھا و مالكیت خصوصي بگذرند مھم و در خور توجھ است باید از آزادي

از . منابع اصلي تغذیھ حقوق موضوعھ ماست بر احترام بھ مالكیت خصوصي تاكید گردیده است
ار در تدوین این قبیل مقررات، توجھ و التفات بیشتري بھ این روي، شایستھ است كھ قانونگذ

وضعیت فعلي قوانین مورد بحث، چندان راضي كننده نیست و . حقوق خصوصي نشان دھد
توانیم با شرایط  در نتیجھ مي. كند تضمینات الزم را براي حفظ حقوق مالكانھ اشخاص، ایجاد نمي

ق عمومي و نادیده گرفتن حقوق مالكانھ اشخاص فعلي، قانونگذار را متھم بھ جانبداري از حقو
 . نماییم
اگر دارنده حقوق مالكانھ و شھرداري در خصوص قیمت یا انتقال حقوق مالكانھ بھ  -٢

بیني كرده كھ از آن، بھ  شھرداري بھ توافق نرسند، مقنن راھكاري را در قوانین مربوطھ پیش
وانین ما، ھر چند نسبت بھ قوانین گذشتھ، روش مقرر در ق. عنوان روش غیر توافقي یاد كردیم

ھا و امتیازاتي است ولي این روش، تضمین الزم و كاملي براي حفاظت و حمایت  داراي برتري
گیرد بدون  در روش موجود، ابتكار عمل در دست كارشناسان قرار مي. از حقوق مالكانھ نیست

ً بھ . داشتھ باشد آن كھ نظارت قضایي الزم بر روند تملك حقوق مالكانھ وجود كارشناس صرفا
ھاي این جریان، نھ تخصصي  قیمت و ارزش حقوق مالكانھ توجھ دارد و در خصوص سایر جنبھ

 . دارد و نھ امكان و قدرت بررسي و بازرسي را دارد
گیري اصالح باید بھ  جھت. رسد، قوانین فعلي نیازمند اصالح ھستند با وصف فوق، بھ نظر مي

جریان تملك قھري حقوق مالكانھ، بھ نوعي نظارت قضایي وجود داشتھ باشد سمتي باشد كھ بر 
. ھاي احتمالي متصدیان امر جلوگیري شود ھا و خودكامگي تا در پرتو این نظارت، از خودسري

یكي این كھ، این نظارت، ھر چند الزم است ولي نباید بھ نحوي باشد كھ . از دو نكتھ غافل نشویم
دیگر این كھ، بھتر است این نظارت قضایي . ریان تملك حقوق مالكانھ شودباعث اطالھ و كندي ج

تخصصي شدن این نظارت ھم بھ نفع عموم است و . از سوي مراجع قضایي خاصي انجام شود
 . ھم باعث حمایت از حقوق مالكانھ است

 



17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع
ن، چاپ دّوم، تھران، ریزي شھري در جھا نگرشي بر الگوھاي برنامھ: احمدي، حسن -١

 .ش.ھـ ١٣٧٥ریزي شھري،  مركز مطالعات و برنامھ
ترمینولوژي حقوق، چاپ پانزدھم، تھران، گنج دانش، : جعفري لنگرودي، محمد جعفر -٢

 .ش.ھـ ١٣٧٨
الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج ھشتم، بدون شماره : سنھوري، عبدالرزاق احمد -٣

 .التراث العربي، بدون تاریخ چاپ چاپ، بیروت، داراالحیاء
الزامات قانوني دولت و شھرداري در تملك اراضي و امالك، ماھنامھ : صالحي، حسین -٤

 .ش.ھـ ١٣٨٣، سال ششم، ٦٤ھا، شماره  شھرداري
سلب مالكیت بھ سبب منافع عمومي در حقوق فرانسھ، بدون : صدر زاده افشار، سید محسن -٥

 .جا و تاریخ چاپ
ھلند، نروژ، فنالند، سوئد و (ھاي شھرسازي  بررسي تطبیقي نظام: فریدونقریب،  -٦

 .ش.ھـ ١٣٨٠، چاپ اّول، تھران، دانشگاه تھران، )دانمارك
 ١٣٨٢حقوق شھري، چاپ اّول، تھران، مجمع علمي و فرھنگي مجد، : كامیار، غالمرضا -٧

 .ش.ھـ



18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summary 
Title: Methods Of Taking right’s and Securing right’s Located in municipality 

Public plan’s 

Expansion of urban life nowadays, is a definite reality. Hence,this is vital that the 

citis going toward extansion.This reality put the burden on sholder of municipalities to 

move along with necessary projects at the same time.In many cases performance of 

public plans conflict with personal right of ownership. Regulations have come to play a 

role to solve the difference between public right and the personal right of ownership, 

approperiately. This effort,at the result,has brought a perfect arrengment that is suitable 

to be study from all of its dimensions. Study of this order,sometimes, is from theoretical 

point of view and in some cases the stody is from practical point of view. From 

theoritical point of view the attention is on sources and fundation of this arrangement; 

moreover, with analysis of this elements, the effort is to make a general recognision and 

clarify its framework.From practical point of view the effort is consideration and 

recognision of present legal solusions regardless of any especifice basic. According to 

this method the focus is mostly on performing body, also how the regulations play their 

role in this regard. 

Any way, to be clearly introduce with the present regulations of right of ownership 

versus public municipal plans, it is appraperiate to mention the said above methods. In 

order to complete proficiency on this subject, it is  proper to have a full understanding 

of these two methods. 

The main and key words of this research are as follow: 

Right of ownership, Municipality, Plan, Remedy, dispute solusion.   
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