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در نظامهــای حقوقــی مــدرن ،دولــت از قــدرت تملــک اراضــی بــه منظــور تأمیــن بخشــی از اهــداف
عمومــی ،برخــوردار اســت و قوانیــن ،دامن ـهی اختیــارات مراجــع دولتــی را بــه منظــور تأمیــن حقــوق
مالکانــه تعییــن میکننــد .در ایــن راســتا ســؤال اصلــی مقالــهی پیــش رو ایــن اســت کــه مراجــع
صالحیـتدار در فراینــد ســلب مالکیــت در حقــوق ایــران و فرانســه کدامانــد و رونــد ســلب مالکیــت در
ایــن دو کشــور بــا لحــاظ منافــع عمومــی بــه چــه ترتیبــی اســت؟ نتایــج پژوهــش حاضــر حاکــی از آن
اســت کــه در فرانســه عملیــات ســلب مالکیــت توســط نهادهــای دوگان ـهی اداری و قضایــی و طــی دو
مرحلـهی اداری و قضایــی انجــام میشــود؛ مقامــات اداری آن را آغــاز و دادرســان و قاضــی ویــژهی تملکات
دادگســتری بــا صــدور قــرار انتقــال مالکیــت و حکــم بــه پرداخــت غرامــت بــه آن پایــان میدهنــد .امــا
در نظــام حقوقــی ایــران اختیــارات دســتگاههای اجرایــی وســیع و نقــش دادگســتری محــدود میباشــد
و قاضــی ســلب مالکیــت در نظــام قضایــی ایــران ناشــناخته اســت .بــا ایــن حــال مداخل ـهی دادســتان
بــه عنــوان حافــظ منافــع عمومــی در مرحلـهی انتقــال امــاک اجبــاری میباشــد .بــه عــاوه در فراینــد
تملــک امــاک در ایــران ،برخــاف فرانســه صاحبــان حقــوق در مــورد شــیوهی تصویــب طــرح و محتــوای
آن ،امــکان اعتــراض یــا تقاضــای تجدیدنظــر ندارنــد و تصویــب طرحهــای عمومــی و عمرانــی بــدون
مشــارکت عمومــی و کســب نظــر از مالکانــی کــه از طــرح متأثــر میشــوند ،صــورت میپذیــرد.
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تأملــی بــر مراجع صالحیت دار و آیین شــکلی
سلب مالکیت اراضی در حقوق ایران و فرانسه

مقدمه

از جملــه حقوقــی کــه بــر طبــق موازیــن شــرعی دارای احتــرام مطلــق اســت و بــه اســتناد آیــات
قــرآن کریــم ،روایــات و ســیره مــورد بحــث بــوده ،حــق مالکیــت اســت .از حــق مالکیــت در کتابهــای
فقهــی تحــت عنــوان «قاعــده احتــرام» یــاد شــده اســت .بــه عــاوه ایــن حــق در قانــون اساســی و
قوانیــن عــادی از شــأن و منزلتــی بــاال برخــوردار میباشــد .منشــأ تاریخــی مقولــهی احتــرام بــه
مالکیــت از تدویــن منشــور کبیــر  1225میــادی در انگلســتان اســت .مهمتریــن بخــش ایــن ســند
مربــوط بــه مــاده  29منشــور مزبــور 1اســت کــه پایــهی بنیادیــن بحــث احتــرام بــه مالکیــت در
بســیاری از کشــورها میباشــد .ایــن میــراث حقــوق عرفــی انگلســتان در ســالهای بعــد وارد اعالمیــه
حقــوق بشــر و شــهروند فرانســه گردیــد؛ لــذا در ایــن ســند بــه اســتثنای منافــع عمومــی بــر احتــرام
بــه حــق مالکیــت و منــع ســلب آن تأکیــد شــد 2.پیامــد پیشــرفتهای بعــد از انقــاب فرانســه از
جملــه نیــاز بــه صنعتــی شــدن منجــر بــه فراهــم شــدن زمینههــای پذیــرش مالکیــت بــه عنــوان یــک
حــق مطلــق گردیــد 3.تنهــا اصولــی کــه در قانــون اساســی فرانســه بــا وجــود تغییــرات عمــده تــا بــه
حــال ثابــت مانــده ،مباحــث مربــوط بــه حقــوق ملــت کــه همــان مــواد هفدهگانــه اعالمیــه حقــوق
بشــر و شــهروند  1789میباشــند ،اســت .در بخــش اول مــاده  17اعالمیــه مزبــور آمــده اســت« :حــق
مالکیــت حقــی اســت غیرقابلتجــاوز و مقــدس  ». ...از ســوی دیگــر ضرورتهــای زندگــی اجتماعــی،
قانونگــذار را بــر آن داشــته تــا در مــواردی بــه واســطهی قــدرت حاکمــه خویــش (قــدرت عمومــی)
و در راســتای حفــظ منافــع و مصالــح جمعــی و بــه منظــور تســهیل امــکان ادارهی امــور جامعــه بــه
تحدیــد و حتــی ســلب مالکیــت خصوصــی مبــادرت ورزد .در ایــن میــان ،نظــر بــه اینکــه بررســی
مراجــع و ســازمانهای تملککننــده در نظامهــای حقوقــی دیگــر و همچنیــن مطالعــه تطبیقــی
فراینــد اداری و قانونــی مربــوط بــه آن میتوانــد از نظــر حقوقــی و ســاختاری بــرای نظــام حقوقــی
ایــران دســتاوردهایی داشــته و بســتر آسیبشناســی حقوقــی را در ایــن خصــوص فراهــم کنــد ،بــر
ایــن اســاس ،هــدف از نــگارش مقال ـهی پیــش رو رویکــردی بــر مراجــع صالحی ـتدار و نیــز فراینــد
قانونــی ســلب مالکیــت در پرتــو اصــول حاکــم بــر تأمیــن منافــع عمومــی در حقــوق فرانســه و ایــران
اســت .در ایــن راســتا ،ســؤال اصلــی مقالـهی پیــش رو ایــن اســت کــه مراجــع صالحیـتدار در فراینــد
ســلب مالکیــت در حقــوق ایــران و فرانســه کدامانــد و رونــد ســلب مالکیــت در ایــن دو کشــور بــا
 .1متن ماده  29چنین است« :هیچ مرد آزادی توقیف یا بازداشت یا تبعید نمیشود و یا از آزادی و داراییهای خود محروم
نخواهد شد مگر به موجب دادرسی عادالنه یا به موجب قانون».
2-Sullivan E. D. and Ward, J. “A BrieF History of the Takings. Coste (Alphonse),” de L’indemnité d’expropriatlonb
thése, soutenue en 1899 á 1a Faculté Droitde paris, 2013
3-Van Banning, T. R. The Human Right to Property, Intersentia, 2001: 135 .
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لحــاظ منافــع عمومــی بــه چــه ترتیبــی اســت؟ فرضیــهی نویســندگان ایــن اســت کــه در فرانســه
عملیــات ســلب مالکیــت توســط نهادهــای دوگانــهی اداری و قضایــی و طــی دو مرحلــهی اداری و
قضایــی انجــام میشــود؛ امــا در نظــام حقوقــی ایــران اختیــارات دســتگاههای اجرایــی وســیع و نقــش
دادگســتری محــدود میباشــد .ســازماندهی مقالــه نیــز بــه ایــن ترتیــب اســت کــه پــس از اشــارهای
کوتــاه بــه مفهــوم ســلب مالکیــت و موضــوع آن در مقدم ـهی حاضــر ،مراجــع صالحی ـتدار و آییــن
شــکلی ســلب مالکیــت در ایــران و فرانســه طــی دو گفتــار بعــدی مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت.
زمانــی کــه میــان نیازهــا و منافــع عمومــی و منافــع اشــخاص تعــارض پیــدا شــود ســلب مالکیــت
تحقــق میپذیــرد .بــر اســاس منطــق منافــع عمومــی ،ســلب مالکیــت بــه معنــای تخصیــص امــوال
غیرمنقــول بــه نیازمندیهــای عمومــی در عــوض پرداخــت بهــای عادالنــه بــا هــدف رفــع نیازمندیهای
عمومــی توســط ادارات دولتــی یــا شــهرداریها و همچنیــن مؤسســات دولتــی میباشــد .در اصــل
پانزدهــم متمــم قانــون اساســی مشــروطیت ایــران منبعــث از اصــل  11قانــون اساســی  1831بلژیــک
و مــاده  17اعالمیــه حقــوق بشــر و شــهروند فرانســه ،ســلب مالکیــت صرفـاً بــه جهــت منافــع عمومــی
وارد گردیــد .ایــن اصــل در پیشنویــس اول و دوم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران نیــز مطــرح
گردیــده بــود ولیکــن در کمیســیون بررســی اصــول مربــوط بــه حقــوق ملــت مجلــس خبــرگان حــذف
شــد 1.بــه نظــر میرســد دغدغ ـهی تنظیمکننــدگان قانــون اساســی در مجلــس خبــرگان بــه دلیــل
اطــاق قاعــدهی احتــرام در متــون فقهــی و عــدم ورود اســتثنایی تحــت عنــوان «تأمیــن منافــع عمومی
بــا پرداخــت غرامــت عادالنــه» بــوده و بــه همیــن جهــت از پذیــرش قیــد «تأمیــن منافــع عمومــی» در
اصــل پانزدهــم قانــون اساســی مشــروطیت نیــز اســتنکاف گردیــد .امــا تهیهکننــدگان متمــم قانــون
اساســی بــر ایــن امــر واقــف بودنــد کــه بــرای تأمیــن نیازهــای ضــروری همچــون احــداث شــوارع
و معابــر راهــی بــه غیــر از پذیــرش ایــن اســتثنا نیســت .در اصــل پانزدهــم متمــم قانــون اساســی
مشــروطیت از قیــد «مجــوز شــرعی» بــرای جمــع ایــن دو نظــر اســتفاده شــد تــا منــع قانونــی بــرای
احــداث معابــر و شــوارع وجــود نداشــته باشــد .دو دهــه بعــد از تصویــب قانــون اساســی مشــروطیت
در هنــگام تدویــن قانونــی مدنــی از پیشبینــی مــادهای تحــت عنــوان ســلب مالکیــت بــرای منافــع
عمومــی خــودداری شــد .ایــن در حالــی اســت کــه ایــن امــر در مــاده  545قانــون مدنــی فرانســه مصوب
 1804م 2.پیشبینــی شــده اســت؛ 3بنابرایــن بــه جهــت اهمیــت موضــوع اصــل احتــرام بــه مالکیــت،
 .1با توجه به اینكه اصل  41پیشنویس دوم (ســلب مالكیت برای منافع عمومی با پرداخت قیمت عادله) در گروه ســه حذف شــده و در
دســتور قرار نگرفت ،در مشــروح مذاكرات تصویب قانون اساســی مطلبی در مورد علت حذف آن وجود ندارد.
 .2هیچکس را نمیتوان مجبور نمود ملكش را واگذار نماید مگر اینكه این واگذاری به ســبب منفعت عمومی باشــد و این مشــروط به
پرداخــت غرامــت عادالنه و قبلی اســت» بدین ترتیب قانون مدنی فرانســه اصطالح منفعت عمومــی را جایگزین ضرورت عمومی نمود.

 .3امینی ،منصور و سید صادق كاشانی ،احترام به حق مالكیت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه تحقیقات حقوقی،
پاییز  ،1396دوره  ،20شماره  ،79ص .172
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بحــث ســلب مالکیــت در قوانیــن عــادی و اساســی جمهــوری اســامی ایــران بــه صــورت صریــح قیــد
نگردیــده اســت .البتــه قیــد انتهــای اصــل  22قانــون اساســی کــه مقــرر م ـیدارد« :حیثیــت ،جــان،
مــال ،حقــوق ،مســکن و شــغل اشــخاص از تعــرض مصــون اســت مگــر در مــواردی کــه قانــون تجویــز
کنــد» بــه دو گونــه قابــل تفســیر اســت؛ تفســیر اول بــر ایــن امــر معتقــد اســت کــه اســتثنا محــدود
بــه موازیــن شــرعی بــوده و تفســیر دوم بیــان م ـیدارد کــه ایــن اســتثنا محــدود بــه ســلب مالکیــت
بــرای منافــع عمومــی پــس از پرداخــت بهــای عادالنــه اســت .یکــی از علمــای حقــوق معتقــد اســت
کــه« :بــا توجــه بــه اینکــه در اصــول پانــزده الــی هفــده متمــم قانــون اساســی مشــروطیت حقــوق
بنیادیــن ملــت در احتــرام بــه مالکیــت شــهروندان تصریــح گردیــده بــود ،بنابرایــن اســتثنای ذیــل اصــل
1
 22قانــون اساســی بایــد منحصــراً در محــدوده ســلب مالکیــت بــرای منافــع عمومــی تفســیر شــود».
بــا گســترش شهرنشــینی و ضــرورت توســعهی معابــر و احــداث ســاختمانهای عامالمنفعــه بــه نظــر
میرســد کــه در اصالحــات قانــون اساســی بایســتی بــه صــورت صریــح موضــوع ســلب مالکیــت بــرای
منافــع عمومــی تصریــح گــردد.
در رابطــه بــا موضــوع ســلب مالکیــت نیــز الزم بــه ذکــر اســت کــه مــاده قانونــی  11-11مجموعــه
قوانیــن ســلب مالکیــت فرانســه ،ســلب مالکیــت را صرفـاً دربــارهی تمام یــا قســمتی از امــوال غیرمنقول
و حقــوق عینــی غیرمنقــول پیشبینــی میکنــد .بــا ایــن حــال در برخــی از مــوارد اســتثنایی موضــوع
ســلب مالکیــت میتوانــد امــوال منقــول نیــز باشــد .امــوال غیرمنقــول ممکــن اســت بــه اشــخاص
خصوصــی یــا عمومــی تعلــق داشــته باشــند .در اصــل هــر مــال غیرمنقــول طبیعــی خــواه در آن
ساختوســاز شــده باشــد یــا نــه ،میتوانــد موضــوع ســلب مالکیــت قــرار گیــرد (مــاده  518قانــون
مدنــی فرانســه) .ســلب مالکیــت میتوانــد دربرگیرنــدهی تمــام یــا قســمتی از بنــا باشــد (بنــد  1مــاده
ال  110مجموعــه قوانیــن ســلب مالکیــت) .در صــورت جزئــی بــودن ســلب مالکیــت تفکیــک ممکــن
اســت بــه صــورت عمــودی (از زیرزمیــن تــا انبــار زیرشــیروانی) 2یــا افقــی انجــام شــود کــه در ایــن
حالــت هــر قســمتی (ســطح زمیــن 3،زیرزمیــن 4،اعمــاق 5یــا باالتریــن نقــاط ســاختمان ) 6میتوانــد

 .1كاشانی ،سید محمود ،گفتگو با نگارنده پیرامون اصل  22قانون اساسی ،تهران :بهار.1395 ،
2-Le grenier.
3-La surface du sol.
4-Le sous–sol.
5-LetréFonds.
6-Les superstructures.
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مســتق ً
ال مــورد ســلب مالکیــت واقــع شــود .در ایــن زمینــه مــاده  552قانــون مدنــی فرانســه بیــان
1
م ـیدارد کــه« :مالکیــت زمیــن شــامل فضــای بــاالی زمیــن و اعمــاق آن میشــود».
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا میتــوان امــوال غیرمنقــول تبعــی را هــم مشــمول ســلب مالکیــت
دانســت ،راهحلهــای گوناگونــی مطــرح شــدهاند .در اصــل ســلب مالکیــت ایــن دســته از امــوال ممکــن
نیســت؛ مگــر آنکــه جــزء مــال بــه حســاب آینــد یــا نتــوان آنهــا را بــدون آســیبزدن بــه ارزششــان
جابهجــا کــرد و در مــورد امــوال غیرمنقــول اشــخاص عمومــی نیــز اصــوالً امــوال داخــل در قلمــرو خصوصی
اشــخاص عمومــی فرانســوی را میتــوان ســلب مالکیــت کــرد؛ امــا در مــورد قلمــرو عمومــی قاعــدهی
غیرقابلواگذاربــودن دارایــی عمومــی 2مغایــر آن اســت کــه بتــوان متعلقــات قلمــرو عمومــی را ســلب
مالکیــت کــرد .ایــن قاعــده بســیار قدیمــی از قــرن  19م .بــه بعــد در رویههــای قضایــی شــورای دولتــی
و دیــوان عالــی کشــور هــم مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت .بــرای وارد کــردن اســتثنا بــه ایــن قاعــده دو
راهــکار وجــود دارد؛ نخســت اینکــه قانونگــذار مداخلــه کــرده و اســتثنایی بــر ایــن قاعــده وارد کنــد.
دومیــن راهــکار نظری ـهی تحویــل قلمروهاســت؛ 3مطابــق ایــن نظریــه مقامــات عمومــی میتواننــد بــه
صــورت قطعــی امــا بــدون انتقــال مالکیــت ،انتفــاع یــک مــال را بــه شــخص عمومــی دیگــری اختصــاص
دهنــد (تغییــر اختصــاص مــال یــک نهــاد عمومــی بــه یــک نهــاد عمومــی دیگــر) .در ایــن حالــت نهــاد
4
عمومــی اول مســتحق دریافــت یــک خســارت تعیینشــده توســط قاضــی اداری خواهــد بــود.
بــر اســاس بنــد  1مــاده قانونــی  11مجموعــه قوانیــن ســلب مالکیــت میتــوان حقــوق واقعــی
غیرمنقــول را ســلب مالکیــت نمــود .ایــن حقــوق ابتدائـاً شــامل حقــوق واقعــی ناشــی از مــال غیرمنقول
10
ماننــد حــق انتفــاع( 5رقبــی 6،عمــری و ســکنی) 7،ارتفــاق( 8از قبیــل حقالعبــور 9،حقالمجــری،
1-La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous Le propriétaire peut faire au-dessus TouTes les
plantations
2-La regle de 1›in liénabilité du domaine public.
3-La servitude vue .

 .4گرجی ازندریانی ،علیاکبر ،فرزانه حجازی و محمدامین یوسفی ،حقوق سلب مالكیت (تملك اراضی) ،تهران :انتشارات جنگل،
.1395
5-Le droit deusage .
6-Le droit emphytéose .
7-Le droit de habitation .
8-Le servitude de voisinage.
9-Le servitude de Passage .
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حقالمیــزان ،گذاشــتن نــاودان) ،حــق رؤیــت( 1ماننــد گذاشــتن پنجــره رو بــه ملــک دیگــری) و حــق
بهرهبــرداری از معــادن (مــواد  36و  55مجموعــه قوانیــن معــادن فرانســه) میباشــند .اصــوالً از امــوال
منقــول نمیتــوان ســلب مالکیــت کــرد؛ بــا وجــود ایــن آییننامــه  30اکتبــر  1935فرانســه یــک
مــورد اجــازه ســلب مالکیــت امتیازنامههــای اختراعــات مربــوط بــه دفــاع ملــی را صــادر میکــرد.
تهیهکننــدگان قانــون مدنــی ایــران بــا اســتفاده از قانــون مدنــی فرانســه امــوال را بــه دو گــروه
منقــول و غیرمنقــول تقســیم کردنــد .حســب مــواد  10 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،1و  11الیحــه قانونــی نحــوهی
خریــد و تملــک نیــز حاکــی از ایــن اســت کــه آنچــه در ایــن الیحــه موضــوع تملــک قــرار میگیــرد
«مــال و حقــوق مالکانــه» اســت؛ یعنــی موضــوع تملــک بــر مفهــوم حــق مالکیــت در معنــای وســیع آن
اســتوار اســت .موضــوع مالکیــت ممکــن اســت عیــن باشــد کــه مســتند آن کاربــرد واژههــای اراضــی،
ابنیــه ،مســتحدثات و تأسیســات در مــواد مختلــف الیحــه از جملــه مــواد  3 ،1و  4اســت و نیــز ممکــن
اســت کــه بــه اســتناد عبــارت «ســایر حقــوق مربــوط بــه اراضــی مذکــور» در مــاده  1الیحــه مذکــور،
مالکیــت نســبت بــه منفعــت باشــد.

گفتــار یکــم .مراجــع صالحیـتدار ســلب مالکیــت در فرانســه و
ایــران
تصمیمگیــران و مجریــان عملیــات ســلب مالکیــت در حقــوق فرانســه بــه دو گــروه مجــزا تقســیم
میشــوند .در مقابــل سیســتم حقوقــی ایــران از نظریــهی وحــدت مداخلهگــران در ایــن فراینــد
پیــروی میکنــد .در حقــوق فرانســه امتیــاز ســلب مالکیــت در انحصــار دولــت اســت .نهادهــای عمومــی
محلــی ،مؤسســات عمومــی و حتــی اشــخاص خصوصــی مأمــور بــه خدمــات عمومــی از نتیجـهی ایــن
اقــدام حاکمیتــی بهرهمنــد میشــوند .ایــن اشــخاص گاهــی مأموریتهــای عمومــی از قبیــل ایجــاد
اماکــن ورزشــی ،تأســیس مراکــز ارتباطــی ،شهرســازی و مشــارکت در احیــای بافتهــای فرســوده
شــهری را بــر عهــده میگیرنــد .نماینــدگان دولــت اســناد و مــدارک مربــوط بــه فراینــد ســلب مالکیــت
را تأییــد و بــه قاضــی ویــژهی تملــکات ارائــه مینمایــد .روی ـهی قضایــی ،مداخل ـهی دولــت در رونــد
2
تملــکات را تأییــد کــرده اســت .از ســال  1982م .معمــاری قــدرت بــر اســاس نظریـهی تمرکززدایــی
تغییــر کــرد و ســبب کاهــش اختیــارات دولــت در قلمــرو محلــی شــد .هماکنــون شــهرها ،شهرســتانها
و اســتانها بــه عنــوان ســازمانهای شناختهشــدهی محلــی از امتیــاز ســلب مالکیــت بهرهمنــد
1-Le servitude de vue.
2-De’mocratie proximité.
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میشــوند .در مقابــل مناطــق شــهرداری و حوزههــای انتخاباتــی شــخصیت حقوقــی مســتقل ندارنــد و
1
مجــاز بــه خریــد اجبــاری امــاک اشــخاص بــرای رفــع نیازمندیهــای عمومــی نمیباشــند.
ســازمانهای عمومــی نیــز ازجملــه گروههایــی هســتند کــه از امتیــاز ســلب مالکیــت بهرهمنــد
میشــوند .شــورای دولتــی حــق برخــورداری از ایــن امتیــاز را بــرای همــه ســازمانهای عمومــی،
اداری ،علمــی ،فرهنگــی ،ســرزمینی ،اتحادیــه شــهری صنعتــی و تجــاری جهــت طرحهــای مصــوب از
امتیــاز ســلب مالکیــت جهــت تأمیــن امــاک و اراضــی مــورد نیــاز بــه رســمیت شــناخته اســت 2.در
گذشــته تــا ســال  1940م .قوانیــن خــاص صالحیــت ســلب مالکیــت را بــه اشــخاص دارای وابســتگی
تنگاتنــگ بــه خدمــات عمومــی اعطــا کــرده بودنــد؛ زیــرا فــرض بــر آن بــود کــه اینهــا بــه نــام و بــه
حســاب اداره اقــدام میکننــد .ایــن حکــم بــه ویــژه دربــارهی پیمانــکاران ساختوســازها و خدمــات
عمومــی ،پیمانــکاران معــادن ،توزیــع انــرژی برقــی ،تولیــد انــرژی آبــی و بــه طــور کلــی پیمانــکاران
عمومــی صــادق بــود .در مرحلـهی بعــد فــرض دخالــت اشــخاص خصوصــی بــه نــام و بــه حســاب واحــد
محلــی از بیــن رفــت .ایــن حکــم بــه مناســبت شناســایی صالحیــت ســلب مالکیــت بــرای شــرکتهای
3
ن-النگــدک 4،شــرکتهای مختلــط و
ب-ر
ُ
مختلــط شهرســازی و آمایــش ســرزمینی ماننــد شــرکت ُ
شــرکتهای کام ـ ً
ا خصوصــی راهســازی مطــرح شــد 5.در نهایــت شــورای دولتــی بــدون اســتناد بــه
هیــچ قانــون خاصــی در رأی  17ژانویــه  1973م .دربــارهی صنــدوق اســتانی تأمیــن اجتماعــی پذیرفــت
6
کــه یــک شــخص خصوصــی هــم میتوانــد بــه ســلب مالکیــت بپــردازد.
وفــق مــاده « »1الیحــه قانونــی نحــوه خریــد و تملــک اراضــی و امــاک بــرای اجــرای برنامههــای
عمومــی ،عمرانــی و نظامــی دولــت در جمهــوری اســامی ایــران« ،وزارتخانههــا یــا مؤسســات و
شــرکتهای دولتــی یــا وابســته بــه دولــت ،همچنیــن شــهرداریها و بانکهــا و دانشــگاههای
دولتــی و ســازمانهایی کــه شــمول قانــون نســبت بــه آنهــا مســتلزم ذکــر نــام باشــد» و در ایــن
قانــون دســتگاه اجرایــی نامیــده شــدهاند ،اختیــار تملــک دارنــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه مطابــق
1-Auby, J.M, Bon, P., Auby, J.B and Terneye, P. “Droti adminstratif des biens,” 5e éd, Paris: Dalloz, 2013

 .2کامیار ،غالمرضا ،حقوق اداری اموال ســلب مالكیت به ســبب منفعت عمومی مطالعه تطبیقی (ایران و فرانسه)،
تهــران :مجمع علمی و فرهنگی مجد.1394 ،
(3-sociétés mixtes dáménagement du territoire et d’urbansime (SMATU
4-societe du Bas-Rhone-Languedoc .

 .5قانون  19آوریل  1955و مصوبه  12مه .1970
6-Conseil d’Etat, 1/4 SSR, du 17 janvier 1973, 74821, publié au recueil Lebon, 38 .
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مــاده  5قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب  1386/7/8بــا اصالحــات بعــدی دســتگاه اجرایــی
تعریــف شــده اســت و طبــق آن مؤسســات یــا نهادهــای عمومــی غیردولتــی نیــز دســتگاه اجرایــی
محســوب شــده اســت کــه مطابــق بــا مــاده  3همــان قانــون مؤسســه یــا نهــاد عمومــی غیردولتــی واحد
ســازمانی مشــخصی اســت کــه دارای اســتقالل حقوقــی اســت و بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی
ایجــاد شــده یــا میشــود و بیــش از پنجــاه درصــد بودجـهی ســاالنهی آن از محــل منابــع غیردولتــی
تأمیــن گــردد و عهــدهدار وظایــف و خدماتــی اســت کــه جنب ـهی عمومــی دارد .بــا توجــه بــه مــاده
« »1الیحــه قانونــی نحــوه خریــد و تملــک اراضــی و امــاک دســتگاههای اجرایــی کــه اختیــار اجــرای
طــرح و تملــک بــه اســتناد الیحــه قانونــی مذکــور را دارنــد ،بــه صــورت حصــری شــمرده شــدهاند و
شــامل مؤسســات یــا نهادهــای عمومــی غیردولتــی نمیشــوند .البتــه شــهرداریها بــه طــور جداگانــه
تصریــح شــدهاند و یکــی از مهمتریــن نهادهــای تملککننــده در ایــران بــه شــمار میآینــد؛ از ایــن
رو میتــوان چنیــن گفــت کــه در زمــان تصویــب الیحــه قانونــی ( )1358شــهرداریها ماهیتــی
دولتــی داشــتهاند ،امــا بایــد خاطرنشــان کــرد کــه در قوانیــن بعــدی تملــک یعنــی قانــون تعییــن
وضعیــت امــاک واقــع در طرحهــای دولتــی و شــهرداریها مصــوب ســال  1367و قانــون نحــوه
تقویــم ابنیــه ،امــاک و اراضــی مــورد نیــاز شــهرداریها مصــوب ســال  1370نیــز بــه طــور صریــح
اختیــار شــهرداریها در تملــک بــه طــور ضمنــی ،اجــرا و اســتناد بــه الیحــه قانونــی نحــوهی خریــد
و تملــک  1358تنفیــذ شــده اســت و در همیــن رابطــه هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در رأی
شــماره  176/7مورخــه  1384/01/17اعــام کــرده اســت« :مقــررات الیحــه قانونــی نحــوه خریــد و
تملــک اراضــی و امــاک بــرای اجــرای برنامههــای عمومــی ،عمرانــی و نظامــی دولــت مصــوب 1358
در مــورد شــهرداریها نیــز قابلاعمــال اســت  ». ...از نظــر برخــی حقوقدانــان بــا توجــه بــه اینکــه در
الیحــه قانونــی عنــوان «دســتگاه اجرایــی» ذکــر شــده اســت ،پــس مراجــع صالــح بــرای تملــک فقــط
مراجــع اجراییانــد ،امــا مــراد از مراجــع اجرایــی صرفـاً مراجــع وابســته بــه قــوه مجریــه نیســت؛ بلکــه
هــر مرجعــی کــه صالحیــت ذاتــی آن اجــرای قانــون باشــد در ایــن طیــف قــرار میگیــرد .بــا ایــن
توصیــف مؤسســات وابســته بــه مراجــع قانونگــذاری و قــوه قضائیــه نیــز کــه صالحیــت اولیــه آنهــا
چیــزی بــه غیــر از قانونگــذاری و حلوفصــل اختالفــات اســت نیــز در گســترهی ایــن الیحــه قــرار
میگیرنــد و صالــح بــرای تملــک میباشــند 1.امــا بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه قیــد اجرایــی بایــد
ایــن نظــر را بدیــن نحــو اصــاح کــرد کــه چنانچــه مرجعــی ذاتـاً از نظــر اداری دارای ماهیــت اجرایــی
نباشــد ،امــا بــه موجــب قانــون مســئول اجــرای امــری عمومــی شــود و بــرای اجــرای طــرح موقت ـاً
دســتگاه اجرایــی قلمــداد شــود و بــرای آن در بودجـهی مصــوب اعتبــار تعییــن شــده بــود ،میتوانــد بــه
اســتناد الیحـهی مذکــور اقــدام بــه تملــک کنــد .بــا ایــن وجــود اشــخاص خصوصــی و برخــی اشــخاص
 .1زرگوش ،مشتاق ،تملك امالك و شبه تملكها و سلب مالكیت از سرمایهها توسط دولت ،تهران :نشر میزان.1391 ،
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عمومــی در فهرســت تملککننــدگان قــرار ندارنــد؛ دانشــگاه آزاد ،بانکهــای خصوصــی ،موقوفــات و
اتحادیههــای صنفــی بــرای رفــع نیازمندیهــای ملکــی مشــمول قواعــد عــام قانــون مدنــی هســتند.

گفتار دوم .آیین دادرسی سلب مالکیت در فرانسه و ایران
تفاوتهــای دو سیســتم حقوقــی ایــران و فرانســه در مرحل ـهی اداری تملــکات قابلتوجــه اســت.
در کشــور فرانســه اعالمیـهی منفعــت عمومــی و تعییــن امــوال واقــع در محــدودهی طــرح بــا مداخلـهی
مقامــات اداری انجــام میپذیــرد .آنــان از شــهروندان نظرخواهــی میکننــد و ســرانجام پیرامــون
«نفــع همگانــی» پــروژه اظهارنظــر میکننــد .پــس از ایــن مرحلــه فرمانــدار امــاک و اراضــی مــورد
نیــاز دولــت و شــهرداریها را بــا دقــت معیــن و پرونــده را بــه دفتــر قاضــی ویــژهی تملــکات ارســال
میکنــد .قاضــی در مــورد انتقــال مالکیــت و تقویــم غرامــت تصمیمگیــری میکنــد.
نظــام حقوقــی ایــران بــا مفهــوم اعالمیــه منفعــت عمومــی بیگانــه اســت .مقامــات عالــی اجرایــی
یــا اداری در ســطح ملــی یــا محلــی در مــورد اجــرای طرحهــای عمومــی تصمیمگیــری میکننــد و
نقــش شــهروندان در فراینــد برنامهریــزی شــهری و توســعه عمرانــی کشــور کماهمیــت اســت.
یــک بررســی کلــی در نظامهــای حقوقــی مختلــف خصوصـاً دو نظــام مــورد بحــث نشــان میدهــد
کــه از جملــه اهــداف مــورد نظــر بــرای تملــک قهــری را میتــوان کاربردهــای حملونقلــی شــامل
جادههــا ،آبراههــا ،بزرگراههــا ،راهآهــن ،پیــادهرو ،پــل ،اســکله ،لنگرگاههــا و فرودگاههــا ،ســاخت
ســاختمانهای عمومــی شــامل مــدارس ،کتابخانههــا ،بیمارســتانها ،کارخانجــات ،نهادهــای
مذهبــی ،مســکن عمومــی ،پارکهــای عمومــی و تفریحگاههــا ،بوســتانها ،باشــگاههای ورزشــی،
گورســتانها و صنایــع عمومــی شــامل آب و فاضــاب ،بــرق ،گاز ،امــور آبیــاری و زهکشــی و آبانبارهــا
و اهــداف پدافنــدی برشــمرد.

بند یکم .آیین دادرسی سلب مالکیت در فرانسه
در حقــوق فرانســه عملیــات ســلب مالکیــت از دو مرحلــهی اداری و قضایــی تشــکیل میشــود.
مقامــات اداری آن را آغــاز و دادرســان دادگســتری بــا صــدور قــرار انتقــال مالکیــت و حکــم پرداخــت
غرامــت بــه آن پایــان میدهنــد .اولیــن کاری کــه در مرحلـهی اداری ســلب مالکیــت انجــام میشــود،
درخواســت مقــام ســالب مالکیــت از فرمانــدار بــرای آغــاز جریــان ســلب مالکیــت اســت و ایــن
1-Expropraint.
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درخواســت از ســوی وزیــر یــا مرجــع تصمیمگیرنــدهی نهادهــای محلــی ماننــد شــورای اســتان،
شــورای شــهر و یــا در قالــب مصوبــه هیئــت مدیــره مؤسســات عمومــی یــا مجامــع عمومــی شــرکتها
یــا اشــخاص خصوصــی دیگــر انجــام میگیــرد .مرحلــهی اداری فراینــد ســلب مالکیــت بــه ترتیــب
شــامل ایــن اقدامــات اســت :تشــکیل پرونــدهی تحقیــق بــرای تعییــن منفعــت عمومــی ،انجــام تحقیــق
و جمـعآوری نظــرات مشــورتی ،صــدور اعالمیـهی منفعــت عمومــی و در نهایــت تحقیــق بــرای تعییــن
اجــزا و مالــکان مــال و صــدور حکــم واگــذاری مــال .در ایــن کشــور مشــارکت مــردم در فراینــد ســلب
مالکیــت و تهی ـهی برنامههــای عمرانــی مــورد توجــه سیاســتمداران قــرار میگیــرد و قوانیــن شــفافی
در ایــن بــاره تدویــن شــده اســت .مطابــق قوانیــن و مقــررات پروس ـهی مربــوط بــه ســلب مالکیــت
شــامل مــوارد زیــر میشــود:
الــف) تشــکیل پرونــده :پرونــده گویــای اهــداف دولــت و شــهرداری از خریــد و تملــک امــاک
و اراضــی مــردم و ترســیم موقعیــت آن بــر روی نقشــهها میباشــد کــه الزامــاً شــامل گزارشــی
توجیهــی 1،نقش ـهی محــل و نقش ـهی کلــی ساختوســازها ،مشــخصات اصلــی عملیــات طراحیشــده،
ارزیابــی خالصــهی هزینههــا و بعضــاً ارزیابــی تأثیــرات اجــرای طــرح و ارزیابــی طرحهــای بــزرگ
زیرســاخت حملونقــل میباشــد .ســپس فرمانــدار پــس از تعییــن کمیســر تحقیــق 2تصمیــم آغــاز
نظرخواهــی عمومــی را صــادر میکنــد کــه نامبــرده مســئول ســازماندهی مشــارکت عمومــی در
پروســهی ســلب مالکیــت اســت کــه در خاتمــهی نظرخواهــی همگانــی گــزارش جریــان تحقیــق را
تهیــه ،بــه پیشــنهادها و مخالفتهــای احتمالــی آنــان اشــاره و ســرانجام نظریــهی مســتدل خــود
را اعــام میکننــد .مقامــات اداری ملــزم بــه پیــروی از نظری ـهی کمیســر تحقیــق نیســتند .بــا ایــن
وجــود نظریــهی وی در تصمیمگیــری قاضــی مؤثــر خواهــد بــود.
ب) اعالمیــه منفعــت عمومــی :اعالمیــه عملــی اســت کــه اداره بــه واســطهی آن رســماً برخــورداری
عملیــات تملــک طراحیشــده از نفــع و فایــده عمومــی را بــه اطــاع عمــوم میرســاند .مطابــق
دســتورالعمل ســال  1958م .صــدور اعالمیــه منفعــت عمومــی همــواره در صالحیــت مقامــات اجرایــی
اســت .ایــن مقامــات در مــواد قانونــی  11-2و آییننامــه  11-2قانــون ســلب مالکیــت فرانســه فهرســت
شــدهاند .هماکنــون اعالمیــه مذکــور در قالــب مصوبــه شــورای دولتــی تصمیــم وزیــر یــا اســتاندار
صــادر میشــود .رئیسجمهــور و معــاون اول ایشــان اختیــارات ویــژهای در مــورد عملیــات ســلب
مالکیــت ندارنــد 3.اعالمیــه بایــد حاکــی از بیــان ســلب مالکیــت باشــد و صــدور آن بــه متقاضــی ســلب
1-Notice explicative.
2-Commissaire en qu éteu .
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مالکیــت ایــن اجــازه را میدهــد کــه درخواســت خــود را پیگیــری کنــد .از ســوی دیگــر مهلــت الزم
بــرای ســلب مالکیــت در اعالمیــه مشــخص میشــود .حداکثــر مهلــت قانونــی ایــن فراینــد  5ســال
بــوده مگــر اینکــه ســلب مالکیــت بــرای امــور شهرســازی و شــهرداری باشــد کــه در ایــن صــورت ایــن
مهلــت تــا  5ســال دیگــر قابــل تمدیــد اســت .بــا صــدور اعالمیــه ملــک همچنــان تــا پایــان دادرســی و
صــدور حکــم در تصــرف مالــک بــوده و از ملکیــت وی خــارج نمیشــود.
ج) امــاک انتقالپذیــر :امــاک واقــع در منطقـهی اجــرای طــرح بــر اســاس یــک سلســله اقدامــات
حقوقــی فنــی تعییــن میشــود کــه از آن تحــت عنــوان «تحقیــق مقدماتــی بــر تصمیــم اراضــی
انتقالپذیــر» 1یــاد میشــود .پــس از خاتم ـهی ایــن مرحلــه بــا تصمیــم فرمانــدار ،اراضــی و امــاک
مــورد نیــاز دولــت مشــخص شــده و پرونــده امــر در اختیــار قاضــی و دادرس ســلب مالکیــت قــرار
میگیــرد.
نقــش دادرس از دو جهــت محــدود اســت؛ نخســت اینکــه رســیدگی ترافعــی در کار نیســت؛ زیــرا
حکــم دادگاه مبنــی بــر انتقــال مالکیــت ،یــک عمــل یکجانبــه از ســوی دادرس اســت کــه در طــی
هشــت روز از تاریــخ دریافــت پرونــده انجــام شــده و نیــازی بــه ابــاغ یــا حضــور طرفیــن نمیباشــد و
ثانیـاً دادرس بــه محــض دریافــت پرونــده بایــد از کامــل بــودن آن و وجــود همـهی کپــی برابــر اصلهــای
مذکــور در مــاده آییننامــه  12-1قانــون ســلب مالکیــت اطمینــان حاصــل نمایــد .اصــل جدایــی قــوای
مجریــه و قضایــی او را از نظــارت بــر قانونــی و صحیــح و بجــا بــودن عملیــات اداری منــع میکنــد.
د) رأی ســلب مالکیــت :رأی ســلب مالکیــت را بایــد قاضــی صالــح صــادر کنــد .همچنیــن رأی
بــه صــورت فــردی بــه مالــک ابــاغ شــده و ســپس آگهــی مرســوم راجــع بــه امــاک در خصــوص آن
صــورت گیــرد .دادرس بایــد رعایــت کامــل و بــدون ایــراد کلیـهی مراحــل تشــریفات اداری را در فراینــد
ســلب مالکیــت در رأی گواهــی نمایــد .پــس از آن بایــد مشــخصات امــوال تملکشــده را فهرســت
نمــوده و هویــت طرفیــن را مشــخص کنــد .منظــور از طرفیــن ،مالــکان و ذینفعــان از عملیــات ســلب
مالکیــت هســتند .اثــر رأی اوالً انتقــال مالکیــت بــه مقــام ســالب مالکیــت اســت .اثــر بعــدی ایــن اســت
کــه مقــام ســالب مالکیــت ،حــق تصــرف مــال را بــه شــرط پیشپرداخــت مبلــغ غرامــت بــه دســت
مــیآورد و مطابــق یکــی از آرای جدیــد ،رأی ســلب مالکیــت بهخودیخــود متضمــن حکــم تخلیــه
بــوده و بــرای توســل بــه ضابطیــن قضایــی نیــازی بــه مراجعــه بــه دادگاه و گرفتــن حکــم تخلی ـهی
1
جداگانــه نیســت.
1-Enquête Préalable a l’arrêté de cessibilite.
2-Conseil d›Etat, Section, du 18 mai 1990, 64387, ville de Nice, AJDA, 1990, p. 564 et 524 .
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هـــ) دعــاوی ناشــی از مرحل ـهی اداری فراینــد ســلب مالکیــت :دو شــکایت از مرحل ـهی اداری بــه
دادگاه امکانپذیــر اســت؛ یکــی شــکایت نســبت بــه قانونــی بــودن فراینــد درخواســت ابطــال تصمیــم
بــه اســتناد خــروج از حــدود اختیــارات و دیگــری «شــکایت رســیدگی کامــل» 1یعنــی مطالبــه جبــران
خســارت وارده.
و) مرجــع صالــح :در مــورد دعــوای ابطــال بــه اســتناد خــروج از حــدود اختیــارات ،از آنجایــی کــه
ســلب مالکیــت یکــی از امتیــازات قــدرت عمومــی اســت ،قاضــی اداری ،صالــح بــرای رســیدگی اســت
ولــی بایــد دیــد کــه آیــا شــکایت تنهــا نســبت بــه یکــی از دو تصمیــم (اعالمیــه منفعــت عمومــی
و حکــم واگــذاری) اســت یــا هــر دوی آنهــا .در فــرض اول یعنــی شــکایت از یکــی از دو تصمیــم
اگــر از حکــم واگــذاری شــکایت شــده باشــد ،همیشــه صالحیــت بــا دادگاه اداری واقــع در محــل
اســتقرار امــاک اســت .همینطــور اســت اگــر شــکایت از اعالمیــه منفعــت عمومــی صــادره بــا حکــم
فرمانــدار یــا وزیــر انجــام شــده باشــد .در مــورد تجدیدنظرخواهــی نیــز دادگاههــای تجدیدنظــر صالــح به
رســیدگی از ایــن احــکام هســتند .چنانچــه اعالمیــه منفعــت عمومــی در قالــب مصوبــه شــورای دولتــی
صــادر شــده باشــد ،شــورای دولتــی صالــح بــرای رســیدگی بــوده و رأی صــادره قطعــی خواهــد بــود.
در فــرض دوم چنانچــه نــزد شــورای دولتــی طــرح دعــوا و همزمــان ابطــال هــر دو اعالمیــه منفعــت
عمومــی و حکــم واگــذاری خواســته شــده باشــد ولــی حکــم واگــذاری دچــار هیــچ ایــراد و خدشـهای
نباشــد ،شــورای دولتــی بــرای رســیدگی بــه هــر دو تصمیــم صالــح اســت؛ زیــرا دو عمــل بــه ایــن
ترتیــب بــه یکدیگــر مرتبــط هســتند.
ی) مرحلــه قضایــی :در حقــوق فرانســه قاضــی ویــژه تملــکات در محــدودهی درخواســت دولــت مبنی
بــر ســلب مالکیــت بــه ســبب منفعــت عمومــی اظهارنظــر میکنــد؛ بــه عبــارت دیگــر حقــوق مالکانــه
بــه موجــب یــک قــرار قضایــی بــه دولــت منتقــل میشــود ولیکــن ارزیابــی امــوال غیرمنقــول و تعییــن
میــزان غرامتهــا بــا مداخلـهی قاضــی متخصــص در امــاک تحقــق میگــردد .نظــام حقوقــی ایــران بــا
مفهــوم قــرار ســلب مالکیــت آشــنا نیســت؛ بــر اســاس نظریـهی کارشناســان غرامتهــا بــرآورد میشــود
و مالکیــت در ایــران بــا مداخلـهی نماینــدهی دادســتان و ســردفتر اســناد رســمی منتقــل میشــود.
عملیــات ســلب مالکیــت منجــر بــه آزادســازی اراضــی مــورد نیــاز دولــت و شــهرداری میگــردد.
دو شــیوه بــرای رســیدن بــه ایــن مقصــود وجــود دارد :توافــق دوســتانه و انتقــال اجبــاری .در اولــی
مالــکان بــرای انجــام یــک توافــق دوســتانه دعــوت میشــوند؛ بــه ایــن ترتیــب راه آســان و کوتاهــی
1-Recours de plein contenteiux.
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بــرای خریــد امــاک بــه دو شــیوهی گوناگــون گشــوده میشــود؛ روش اول تنظیــم اســناد در دفترخانــه
اســناد رســمی 1و روش دوم تنظیــم اســناد در اداره کــه حســن ایــن مرحلــه معافیــت از هزینههــای
نقلوانتقــال اســناد و نیــز حقالزحمــه ســردفتر اســت ،امــا در صــورت عــدم توافــق در انتقــال امــاک
مــورد نیــاز دولــت و شــهرداری قاضــی ویــژهی ســلب مالکیــت مداخلــه میکنــد .او بــرای مــدت  3ســال
از میــان قضــات شــاغل در حــوزهی قضایــی اســتان برگزیــده میشــود .صــدور حکــم تعییــن غرامــت و
قــرار قضایــی ســلب مالکیــت در صالحیــت انحصــاری اوســت .ســردفتر اســناد رســمی در فراینــد انتقــال
اجبــاری نقــش چنــدان مهمــی نــدارد و حضــور او بــه مــوارد کامـ ً
ا اســتثنایی محــدود میشــود .ایــن
رأی پژوهشپذیــر اســت .اداره ،مالــک و کمیســر دولــت میتواننــد از آن تجدیدنظرخواهــی کننــد.
حکــم دادگاه پــس از تأییــد نهایــی قطعــی الزماالجــرا میشــود .قاضــی ســلب مالکیــت متصرفــان
را اخــراج 2و ملــک را بــه نماینــدگان اداره تحویــل میدهــد .عملیــات تملــک اگرچــه بــا آزادســازی
اراضــی و امــاک واقــع در محــدودهی طرحهــای عمومــی پایــان میپذیــرد ،لکــن زمــان پرداخــت
غرامــت در دو سیســتم حقوقــی ایــران و فرانســه یکســان نیســت .قانــون تملــکات ایــران بــا تکیــه بــر
حقوقــی جمعــی نظری ـهی تصــرف پیــش از تملــک را بــه صــورت اســتثنایی تجویــز میکنــد.
ز) تفســیر وســیع منافــع عمومــی بــه وســیلهی رویـهی قضایــی :در دادگاههــای اداری بــرای منافــع
عمومــی طیــف وســیعی از مفهومهــا را بــا توجــه بــه معنــای مجــرد بــدان اختصــاص و توســعه دادهانــد.
در آئیــن دادرســی مدنــی نیــز بــا توجــه بــه نظــر اغلــب علمــا و دانشــمندان حقــوق مبنــای فلســفی
و قضایــی ســعی شــده كــه مفهــوم آن در طیــف گســتردهای گرفتــه شــود و شــامل كلی ـهی امــوال
خصوصــی باشــد تــا همیشــه نفــع اجتمــاع رعایــت شــود.
شــورای دولتــی نیــز بــرای تأییــد ایــن نظریــات چندیــن فقــره از اقدامــات ســلب مالكیــت ماننــد
ســلب مالكیــت بــرای تأســیس ســاختمان زمیــن ورزشــی ،ســاختمان امــور تربیتــی و كارآمــوزی ،خانــه
بــرای ســكونت رئیــس دفتــر شــهربانی ،ســاختمان كارخانــه ملــی هواپیماســازی قارهپیمــا ،گردشــگاه
و تفریحــگاه دانشآمــوزان و ایجــاد میــدان اس ـبدوانی را كــه نفــع جامعــه در آن مــورد نظــر بــوده،
تأییــد كــرده اســت کــه هم ـهی ایــن کارهــا موجــب توســعه و عمــران منطقــه میگــردد.

1-Acte notarie .
2-Art. L231-1, available at
/https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041586868
; Art. R231-1 du c. Etpro, available at
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025938853.
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ادارات دولتــی نیــز امــکان ایــن را دارنــد تــا بــا اســتفاده از اختیــارات قانونــی خــود از امــاك مــردم
بــه نفــع شــخص ثالــث تقاضــای ســلب مالكیــت كننــد؛ بــه شــرط آنكــه شــخص مذكــور بتوانــد از آن
بــه نفــع مــردم اســتفاده كنــد.
بــرای اینكــه ســلب مالكیــت در غیــر از مــوارد معینشــده اعمــال نشــود و از آن سوءاســتفاده
نگــردد ،شــورای دولتــی احــكام دادگاههــای ســلب مالكیــت را بــا دقــت كنتــرل میکننــد تــا فقــط
ســلب مالكیــت در جهــت منافــع جامعــه عملــی شــود؛ بــه عنــوان مثــال شــورای دولتــی احــكام صــادره
از دادگاههــا را در مــوارد ذیــل ابطــال كــرده اســت:
* در مــواردی كــه هــدف از ســلب مالكیــت صرف ـاً بــه نفــع یــك یــا چنــد نفــر باشــد ولــو اینكــه
شــخصی یــا اشــخاص مذكــور بــه امــور عامالمنفعــه اشــتغال داشــته باشــد.
* در مــواردی كــه ســلب مالكیــت صرفـاً بــرای منافــع مالــی مؤسسـهی درخواسـتکننده صــورت
گیر د .
* در مــواردی كــه ســلب مالكیــت فقــط بــرای عــدم اجــرای احــكام بــوده و تصمیمــات دادگاه در
زمیــن مربوطــه باشــد.
تغییــرات ایجادشــده در زمین ـهی مفهــوم ســلب مالكیــت باعــث افزایــش انــواع اشــخاص حقــوق
عمومــی كــه از آن بهــره میبرنــد ،شــده اســت .ایــن اشــخاص هــم خــود میتواننــد از آن اســتفاده
کننــد و هــم اشــخاص ثالــث میتواننــد از آن اســتفاده كننــد.
ســلب مالكیــت در واقــع نوعــی از تجــاوز و تعــدی بــه امــاك مــردم اســت و ایــن امــر از ایــن جهــت
اهمیــت دارد کــه اصــوالً ســلب مالکیــت در اختیــار دولــت و ادارات دولتــی گذاشــته شــده اســت .بــا
ایــن وجــود در مــوارد خاصــی بــه دلیــل مصالــح جامعــه بــه اشــخاص حقوقــی حقــوق خصوصــی و
افــراد مــردم نیــز اجــازه دادهانــد كــه از آن اســتفاده کننــد .ایــن اشــخاص عبارتانــد از:
 -1اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی :عــاوه بــر دولــت و ادارات دولتــی ،هــر یــك از مؤسســات
عمومــی نیــز میتواننــد از مزایــای آن بهرهمنــد گردنــد.
ایــن حــق قبــل از جنــگ دوم جهانــی مختــص دولــت و ادارات دولتــی بــوده و مؤسســات عمومــی
بــدون اجــازه حــق تقاضــای آن را نداشــتند .چــون تقاضــای مذكــور بــا افزایــش مواجــه شــده بــود؛
بنابرایــن تصویبنامــه  ۱۹۵۸صــادر گردیــد كــه در مــاده  ۲آن صراحتـاً بــه مؤسســات عمومــی اجــازه
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داده شــده كــه در صــورت نیــاز مســتقیماً از دادگاه درخواســت كننــد .حــق ســلب مالكیــت در طــول
زمــان توســعه پیــدا كــرد و روی ـهی قضایــی آن را بــه مؤسســات عمومــی اســتانها و شهرســتانها و
بخشهــا نیــز مرتبــط کــرد کــه از آن جملــه میتــوان بــه صنــدوق ملــی تأمیــن اجتماعــی اشــاره
کــرد.
درخواســت ســلب مالكیــت در تصویبنامــه  ۱۲ژوئیــه  ۱۹۶۷بــرای پیشــكاری دارایــی چنــد اســتان
نیــز شــناخته شــد و پیشــکاریهایی هماننــد اســتانداری نیــز توانســتند ســلب مالكیــت را مســتقیم
بــرای خــود و یــا بــه طــور غیرمســتقیم بــرای ادارات كشــوری و یــا لشــكری درخواســت نماینــد.
 -2اشــخاص حقوقــی حقــوق خصوصــی :تــا حــدودی كــه فعالیــت ایــن اشــخاص ســبب انتفــاع
جامعــه شــود ،میتواننــد از ســلب مالكیــت بهرهمنــد شــوند .ایــن اشــخاص عبارتانــد از مقاطعـهکاران
كارهــای دولتــی و كارهــای عمومــی ،مقاطع ـهکاران معــادن و آبشــارها بــه منظــور اســتفاده از انــرژی
بــرق و عــدهای دیگــر از اشــخاص حقوقــی و مؤسســات مختلفــی كــه دارای حــق ســلب مالکیتانــد.
درخواســت ســلب مالكیــت بــه وســیلهی اشــخاص حقوقــی حقــوق خصوصــی اولیــن شــکل آن اســت
كــه در آرای صــادره از دادگاههــا نیــز بــه وفــور بــدان اشــاره شــده اســت.

بند دوم .آیین دادرسی سلب مالکیت در ایران
در مقابــل نظــام حقوقــی فرانســه در نظــام حقوقــی ایــران فراینــد ســلب مالکیــت از یــک مرحلـهی
اداری تشــکیل میشــود؛ بــه گونـهای کــه اختیــارات دســتگاههای اجرایــی وســیع و نقــش دادگســتری
محــدود میباشــد و قاضــی ســلب مالکیــت در نظــام قضایــی ایــران ناشــناخته اســت .لکــن مداخلـهی
دادســتان بــه عنــوان حافــظ منافــع عمومــی در مرحل ـهی انتقــال اجبــاری امــاک الزامــی میباشــد.
توافقــات دوســتانه بــا حضــور نماینــده اداره و مالــک در دفترخانــه اســناد رســمی صــورت میگیــرد.
مقامــات اداری ایرانــی ،برخــاف همتایــان فرانســوی ،اجــازهی تنظیــم ســند رســمی انتقــال را ندارنــد.
مراحــل فراینــد قانونــی تملــک و اجــرای آن در نظــام حقوقــی ایــران شــامل مــوارد ذیــل میشــود:
الف .وجود طرح مصوب
بایــد توجــه داشــت کــه طــرح عمومــی و عمرانــی بــا طــرح شــهری بــا وجــود اشــتراک لفــظ
تفــاوت دارنــد .طبــقبنــد  10مــاده یــک قانــون برنامهوبودجــه کشــور مصــوب « 1351طــرح عمرانــی
مجموعــه عملیــات و خدمــات مشــخصی اســت کــه بــر اســاس مطالعــات توجیهــی فنــی و اقتصــادی

179

تأملــی بــر مراجع صالحیت دار و آیین شــکلی
سلب مالکیت اراضی در حقوق ایران و فرانسه

یــا اجتماعــی کــه توســط دســتگاه اجرایــی انجــام میشــود ،طــی مــدت معیــن و بــا اعتبــار معیــن
بــرای تحقــق بخشــیدن بــه هدفهــای برنامــه عمرانــی پنجســاله بــه صــورت ســرمایهگذاری ثابــت
شــامل هزینههــای غیرثابــت وابســته در دوره مطالعــه و اجــرا و یــا مطالعــات اجــرا میگــردد و تمــام
یــا قســمتی از هزینههــای اجــرای آن از محــل اعتبــارات عمرانــی تأمیــن میشــود و بــه ســه نــوع
انتفاعــی و غیرانتفاعــی و مطالعاتــی تقســیم میگــردد»؛ بنابرایــن در یــک طــرح اعــم از عمرانــی یــا
عمومــی و یــا نظامــی حســب مــورد بایــد اوالً کلی ـهی مراحــل از شــروع تــا پایــان مشــخص و معیــن
شــده باشــد .ثانیـاً ایــن مراحــل بــر اســاس مطالعــات کارشناســی برنامهریــزی شــده باشــد و بــا توجــه
بــه هدفــی کــه در اجــرای طــرح دنبــال میشــود توجیهپذیــر باشــد و ثالثــاً مــدت آن مشــخص و
اعتبــار آن نیــز تعییــن شــده و بــه تأییــد باالتریــن مقــام اجرایــی رســیده باشــد .در حالــی کــه طــرح
مصــوب شــهری صرفــاً نحــوهی اســتفاده از اراضــی و منطقهبنــدی مربوطــه و نــوع کاربریهــا و
ضوابــط حاکــم بــر ساختوســاز در آن را معیــن میکنــد .در ایــن خصــوص بایــد بــه نظریـهی شــماره
 7/4029مــورخ  1377/06/29اداره حقوقــی قــوه قضاییــه در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه «آیــا وجــود
طــرح بــه معنــی تصویــب طــرح جامــع یــا هــادی شــهر اســت یــا خیــر؟» توجــه کــرد .اداره حقوقــی
در نظری ـهی مذکــور چنیــن اظهــار کــرده اســت« :وجــود طــرح بــه معنــی تصویــب طــرح جامــع یــا
هــادی نیســت ».منظــور از وجــود طــرح در نظریـهی فــوق طــرح مصــوب شــهری نیســت و مقصــود از
اجــرای طــرح ،طــرح عمرانــی و تملــک اســت.
ب .تأمین اعتبار
یکــی از لــوازم اساســی تصویــب طــرح ،پیشبینــی و تخصیــص منابــع مالــی مکفــی بــرای اجــرای
طــرح اســت .در بخــش پایانــی مــاده « »1الیحــه قانونــی نحــوه خریــد و تملــک اراضــی و امــاک بــرای
اجــرای برنامههــای عمومــی ،عمرانــی و نظامــی دولــت مصــوب  1358آمــده اســت« :بــرای اجــرای
طــرح بایــد اعتبــار آن قبـ ً
ا بــه وســیلهی دســتگاه اجرایــی یــا از طــرف ســازمان برنامهوبودجــه تأمیــن
شــده باشــد» و در ایــن صــورت دســتگاه اجرایــی میتوانــد خریــداری و تملــک کنــد 1.طبــق مــاده
 18قانــون محاســبات عمومــی «تأمیــن اعتبــار عبــارت اســت از اختصــاص دادن تمــام یــا قســمتی از
اعتبــار مصــوب بــرای هزینــه معیــن»؛ بنابرایــن منظــور از تأمیــن اعتبــار آن اســت کــه میبایســت
مبلغــی کــه بایــد صــرف خریــد ملــک و پرداخــت بــه اشــخاص ذیحــق شــود ،وجــود داشــته باشــد.
در خصــوص تأمیــن اعتبــار دســتگاههای مشــمول قانــون محاســبات عمومــی بــا توجــه بــه اصــل
ســاالنه بــودن بودجــه 2بایــد اعتبــار مربــوط بــه تملــک امــاک هــر ســال در بودجـهی ســال قبــل در
 .1در آرای دیــوان عدالــت اداری نیــز بــه مســئلهی تأمیــن اعتبــار بــرای اجــرای طــرح اشــاره شــده اســت .از جملــه رأی شــماره
 918مورخــه  1384/04/11شــعبه چهــارم تجدیدنظــر و نیــز مــاده  11آئیننامــه اجرایــی قانــون زمیــن شــهری.
 .2اصل  52قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،ماده  1قانون محاسبات عمومی كشور.
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نظــر گرفتــه شــود .در مــورد شــهرداریها کــه مشــمول قانــون محاســبات عمومــی نیســتند نیــز بایــد
برنامــه و عملیــات اجرایــی طــرح بــه تصویــب شــورای شــهر برســد و در بودج ـهی ســاالنه شــهرداری
پیشبینــی شــود.
پ .اطالعرسانی و اعالم رسمی طرح
یکــی دیگــر از مقدمــات تملــک و اجــرای طــرح ایــن اســت کــه مالــک و صاحبــان حقــوق عینــی
امــاک واقــع در محــدودهی طــرح از وجــود طــرح و فراینــد تملــک آگاه شــوند .تبصــره  2مــاده ،4
تبصــره  3مــاده  5و همچنیــن مــاده  8الیحــه قانونــی نحــوهی خریــد و تملــک اراضــی و امــاک بــرای
اجــرای برنامههــای عمومــی ،عمرانــی و نظامــی دولــت مصــوب  1358و نیــز تبصــره  4قانــون نحــوه
تقویــم ابنیــه ،امــاک و اراضــی مــورد نیــاز شــهرداریها مصــوب  1370بــه لــزوم «اعــام دســتگاه
اجرایــی» اشــاره کردهانــد .بخــش پایانــی فــراز اول مــاده واحــده قانــون تعییــن وضعیــت امــاک 1367
نیــز «اعــام رســمی وجــود طــرح» را مطــرح کــرده اســت .بــه همیــن ترتیــب بــه قانــون حمایــت از
احیــا ،بهســازی و نوســازی بافتهــای فرســوده و ناکارآمــد شــهری مصــوب  1389مقــرر داشــته اســت
کــه ... « :طرحهــای مصــوب بــه نحــو مطلــوب و مناســب بــه ســاکنان و مالــکان اطالعرســانی  ...شــود
 ». ...بــه بــاور برخــی اطالعرســانی بــه مالــکان میتوانــد جلــوهای از اصــل مشــارکت و همچنیــن
«حکمرانــی خــوب» توصیــف شــود امــا آگاهــی شــهروندان و اطــاع اشــخاص ذیحــق از وجــود طــرح
و فراینــد اجــرای آن بــه مفهــوم مشــارکت عمومــی نیســت و صرف ـاً بــه منظــور آگاهــی شــهروندان و
نیــز مالــک یــا ذینفــع متأثــر از رأی از طــرح اســت .طبــق اصــل مشــارکت عمومــی کلیـهی شــهروندان
بایســتی در تصمیمــات اداری مرتبــط بــا حقــوق خصوصــی اشــخاص و نیــز در مــواردی کــه سرنوشــت
اجتماعــی شــهروندان را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،مشــارکت داشــته باشــند .همانطــور کــه بیــان
شــد در نظــام حقوقــی فرانســه شــهروندان بــه طــور مســتقیم در اصــل طــرح و فراینــد آن مشــارکت
دارنــد امــا در ایــران صرفـاً دســتگاه اجرایــی ملــزم بــه اعــام رســمی طــرح بــه اشــخاص یــا مالکیــن و
صاحبــان ســایر حقــوق قانونــی از طریــق ابــاغ کتبــی ،انتشــار در یکــی از روزنامههــای کثیراالنتشــار
و آگهــی در محــل اســت .بایــد توجــه داشــت کــه در ایــران اعــام رســمی وجــود طــرح فقــط دو ثمــره
و اثــر قانونــی دارد؛ اول آنکــه بــرای مالــک تکلیــف ایجــاد میکنــد کــه در فراینــد تملــک بــا دســتگاه
تملککننــده همــکاری و تعامــل داشــته باشــد و نهایت ـاً نســبت بــه انجــام معاملــه و انتقــال رســمی
ملــک اقــدام کنــد .بــه هــر حــال عــدم اقــدام مالــک موجــب توقــف عملیــات تملــک نمیشــود 1.دوم
اینکــه بــرای دســتگاه مجــری طــرح ایــن تکلیــف را ایجــاد میکنــد کــه بــا رعایــت مواعــد مقــرر
در قوانیــن اقــدام بــه تملــک و پرداخــت غرامــت ملــک کنــد .ایــن در حالــی اســت کــه مطابــق قوانیــن
 .1ماده  8الیحه قانونی نحوه خرید و تملك مصوب .1358
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تأملــی بــر مراجع صالحیت دار و آیین شــکلی
سلب مالکیت اراضی در حقوق ایران و فرانسه

فرانســه شــرط اعــام بــه عنــوان یکــی از اصلیتریــن شــروط تملــک حــق اعتــراض افــراد تحــت تأثیــر
طــرح را نســبت بــه طــرح مــورد نظــر فراهــم میســازد؛ حقــی کــه هیــچ یــک از قوانیــن نظــام حقوقــی
تملــک در ایــران بــرای متأثــران از طــرح قائــل نشــدهاند.
ت .تشخیص ضرورت اجرای طرح
یکــی دیگــر از مقدمــات تملــک و اجــرای طــرح در ایــران ،تشــخیص ضــرورت اجــرای طــرح
مصــوب از ســوی باالتریــن مقــام اجرایــی دســتگاه اجرایــی اســت .مــاده  2الیحــه قانونــی نحــوهی
خریــد و تملــک اراضــی و امــاک بــرای اجــرای برنامههــای عمومــی عمرانــی و نظامــی دولــت مصــوب
 1358مقــرر م ـیدارد« :برنامههــای مذکــور در مــاده یــک شــامل برنامههایــی اســت کــه اجــرای بــه
موقــع آن بــرای امــور عمومــی و امنیتــی دســتگاه اجرایــی الزم و ضــروری باشــد .ضــرورت اجــرای
طــرح بایــد بــه تأییــد و تصویــب باالتریــن مقــام اجرایــی دســتگاه اجرایــی برســد ».همچنیــن مطابــق
واحــده قانــون تعییــن وضعیــت امــاک « :1367کلیــه وزارتخانههــا ،مؤسســات ،ســازمانها  ...مکلــف
میباشــند در طرحهــای عمومــی یــا عمرانــی کــه ضــرورت اجــرای آن توســط وزیــر یــا باالتریــن
مقــام دســتگاه اجرایــی بــا رعایــت ضوابــط مربوطــه تصویــب و اعــان شــده باشــد  ...طبــق قوانیــن
مربوطــه اقــدام نماینــد ».مطابــق قوانیــن فــوق صــرف وجــود طــرح نمیتوانــد توجیهکننــدهی تملــک
باشــد؛ بلکــه میبایســت ضــرورت اجــرای طــرح نیــز بــه تصویــب وزیــر یــا باالتریــن مقــام دســتگاه
اجرایــی رســیده باشــد .مطابــق دادنامــه شــماره  1403مــورخ  1386/11/30هیئــت عمومــی دیــوان
عدالــت اداری ،تصرفــات بیــش از نیــاز دســتگاه باطــل اعــام شــده اســت .در ایــن رأی ،شــعبهی
یادشــده بــا اســتناد بــه مــاده  1الیحــه قانونــی نحــوهی خریــد و تملــک اراضــی و امــاک بــرای اجــرای
برنامههــای عمومــی ،عمرانــی و نظامــی دولــت  1358و بــا ایــن اســتدالل کــه شــهرداری بیــش از
میــزان نیــاز خــود اقــدام بــه تملــک کــرده اســت ،رأی بــه بطــان تصرفاتــی داد کــه بیشــتر از میــزان
نیــاز شــهرداری بــوده اســت.
ث .تشریفات ثبتی و تملک زمین
«ادارهی ثبــت اســناد و امــاک محــل مکلــف اســت محــل وقــوع و وضــع ثبتــی ملــک را بــا توجــه
بــه نقش ـهی ارائهشــده ظــرف حداکثــر  15روز از تاریــخ اســتعالم پاســخ دهــد 1».طبــق ایــن تبصــره
ادارهی ثبــت مکلــف اســت محــل وقــوع و وضــع ثبتــی ملــک را در مهلــت  15روز از تاریــخ اســتعالم
دســتگاه اجرایــی تعییــن کنــد .ایــن اســتعالم بــا هــدف تعییــن دقیــق محــل وقــوع ملــک و وضعیــت
 .1تبصــره  2مــاده  2الیحــه قانونــی نحــوه خریــد و تملــك اراضــی و امــاك بــرای اجــرای برنامههــای عمومــی ،عمرانــی و
نظامــی دولــت مصــوب .1358
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ثبتــی آن صــورت میگیــرد .در واقــع دســتگاه اجرایــی در فراینــد تملــک نیازمنــد شناســایی مالــک یــا
مالــکان و تعییــن دقیــق محــدودهی امــاک مــورد نظــر جهــت تملــک اســت و مطابــق گواهــی ادارهی
ثبــت هویــت مالــکان روشــن میشــود و محــدودهی دقیــق امــاک نیــز معیــن میشــود 1.امــا فرصــت
مقــرر بــرای مرجــع تملــک در مــاده واحــده اصالحــی  80/01/22قانــون تعییــن وضعیــت امــاک واقــع
در طرحهــای دولتــی و شــهرداریها 18 ،مــاه اســت و مطابــق رأی شــماره  489مــورخ 1385/07/02
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری« :در صــورت عــدم اجــرای طــرح مصــوب در مهلــت مقــرر
قانونــی ،طــرح در مقــام اعمــال حقــوق مالکانــه منتفــی و کان لــم یکــن بــوده و مفیــد اســتحقاق
اشــخاص بــه احــداث حســب مــورد بنــای مســکونی ،تجــاری و یــا اداری بــدون ذکــر طــرح و لــزوم
اجــرای آن از طــرف مالــک اســت ».مطابــق قوانیــن تملــک در ایــران بــه ویــژه الیحــه قانونــی نحــوهی
خریــد و تملــک مصــوب  1358اســاس تملــک توافــق اســت و تملــک و تصــرف قهــری ملــک صرف ـاً
در مــوارد عــدم پذیــرش بهــای تعیینشــده از ســوی ذینفــع و اســتنکاف یــا اختالفــات مالکیــت،
مجهــول بــودن مالــک ،رهــن یــا بازداشــت ملــک ،فــوت مالــک و هــر وضعیتــی کــه انجــام معاملــه
قطعــی ممکــن نشــود ،مصــداق مییابــد .طبــق تبصــره  2مــاده  3الیحــه مذکــور در صــورت توافــق بــر
روی بهــای ملــک دســتگاه تکلیــف دارد ظــرف  3مــاه اقــدام بــر خریــد کنــد؛ امــا در انتقــال اجبــاری
حقــوق مالکانــه اشــخاص در قبــال یــک غرامــت عادالنــه و بــه شــرط وجــود یــک طــرح مصــوب ســاقط
میشــود .مالــک و دولــت در فراینــد ســلب مالکیــت در موقعیــت برابــر قــرار ندارنــد و در مقابــل یــک
دادرس بیطــرف قــرار نمیگیرنــد .آنــان از یــک دادرســی ترافعــی بیبهــره هســتند .هــر یــک از
دســتگاههای اجرایــی بــه صــورت مســتقل و مســتقیم بــه دفتــر دادســتانی شهرســتان محــل وقــوع
ملــک مراجعــه و درخواســت ســلب مالکیــت را تســلیم مینماینــد .دادســتان مســتندات مربوطــه را
از نظــر شــکلی بررســی میکنــد .او حــق تشــخیص مقامــات اداری را ارزیابــی نمیکنــد ولــیبایــد
از وجــود تضمینــات قانونــی کــه بــه نفــع مالــکان برقــرار شــده ،مطمئــن شــود .نماینــدهی دادســتان
پــس از ایــن مرحلــه بــه دفترخانـهی اســناد رســمی معرفــی و ســند قطعــی انتقــال را امضــا میکنــد،
مالکیــت بــه ایــن ترتیــب منتقــل میشــود .حقــوق مالکانــه بــه موجــب مــاده  8قانــون نحــوهی خریــد
و تملــک مصــوب  1358بــه عنــوان غرامــت کــه در صنــدوق ثبــت تودیــع شــده اســت ،قابلدریافــت
اســت .افــزون بــر آن چنانچــه مدعــی عــدم رعایــت تشــریفات و تضییــع حــق باشــند ،مجــاز خواهنــد
بــود نــزد دیــوان عدالــت اداری دادخواهــی کننــد .بــه موجــب رأی شــماره  851مــورخ 1387/12/11
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،دیــوان در رســیدگی بــه شــکایت از تملکاتــی کــه زیــر نظــر
دادســتان انجــام میشــود ،صالحیــت رســیدگی دارد .بنــا بــر تفســیر قضــات ایــن مرجــع امضــای
 .1بهشــتیان ،ســید محســن ،بررســی نظــم حاكــم بــر حقــوق مالكانــه در برابــر طرحهــای عمومــی شــهرداری،
تهــران :انتشــارات مجــد.1390 ،
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ســند انتقــال توســط نماینــده دادســتان ،اقــدام اداری محســوب میشــود .در نظــام حقوقــی جمهــوری
اســامی ایــران ،تودیــع غرامــت پیــش از انتقــال مالکیــت صــورت میگیــرد .در سیســتم حقوقــی
فرانســه حکــم بــه پرداخــت غرامــت پــس از صــدور قــرار قضایــی ســلب مالکیــت انجــام میشــود.
ج .شیوه ارزیابی غرامت
یکــی از اصلیتریــن مباحــث در حــوزهی تملــک از ســوی دولــت و شــهرداریها مســئلهی جبــران
خســارت ناشــی از ســلب مالکیــت اســت کــه در نظــام حقوقــی ایــران نیــز مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه
اســت.
جهــت توجیــه و تبییــن ضــرورت معرفــی و شناســایی اصــل جبــران خســارت در موضــوع مهــم
حقوقــی ســلب مالکیــت از ســوی اقتــدار عمومــی میتــوان بــه دو پارادایــم مهــم اقتصــادی (ماننــد محدود
شــدن دامنـهی طرحهــای تملکــی بــه نیازهــای اساســی ،جلوگیــری از کاهــش انگیــزهی کسـبوکار در
جامعــه و رکــود اقتصــادی) و حقوقــی (ماننــد اصــل عدالــت و انصــاف ،یکســان بــودن هم ـهی اقشــار
جامعــه در قبــال هزینههــای عمومــی) اشــاره نمــود .در حکمرانــی خــوب ضــرورت ایجــاب میکنــد کــه
خســارت اشــخاص زیاندیــده از اعمــال نهادهــای دولتــی و عمومــی بــه نحــو کافــی و بــه موقــع جبــران
شــود و ایــن بــه عنــوان یکــی از ویژگیهــای حقــوق اداری مــدرن محســوب میشــود .معالوصــف هیــچ
تردیــدی در پرداخــت خســارت در قبــال اقدامــات تملکــی وجــود نــدارد و آنچــه مــورد اجمــاع و تأییــد
اکثــر حقوقدانــان میباشــد ،توجــه بــه شــاخصها ،معیارهــا و مقــررات مربــوط بــه جبــران خســارت
اســت .در پرداخــت جبــران خســارت ناشــی از تملــکات قانونــی دولــت و شــهرداریها از یــک طــرف،
مهمتریــن اقــدام ایــن اســت کــه ســازمانهای مربوطــه امــاک مــورد نیــاز خــود را بــا مناســبترین
قیمــت تملــک کــرده و از طرفــی ،الزم اســت نســبت بــه تأثیــر ســوءاعالم طرحهــا و برنامههــای عمومــی
بــر تــورم قیمــت خطمش ـیگذاری مناســب اتخــاذ گــردد .نیــز اشــخاصی کــه از آنهــا ســلب مالکیــت
شــده بایــد بتواننــد بــه ســهولت خســارات مربوطــه را بــه طــور کامــل دریافــت نماینــد.
در ایــن میــان ،دادرســان ایرانــی نقــش چنــدان مهمــی در ارزیابــی امــاک مــورد نیــاز دولــت و
شــهرداری ندارنــد .کارشناســان رســمی دادگســتری بازیگــران اصلــی فراینــد ســلب مالکیــت بــه ســبب
منافــع عمومــی بــه شــمار میآینــد .دســتگاه اجرایــی بــه منظــور ارزیابــی امــاک بــه مالــک اعــام
میکنــد کــه کارشــناس مــورد نظــر خــود را بــه صــورت کتبــی انتخــاب و معرفــی نمایــد .ابــاغ بــه
صــورت نامـهی اداری ،انتشــار مراتــب در روزنامــه کثیراالنتشــار یــا آگهــی در محــل انجــام میپذیــرد.
کارشــناس منتخــب مالــک ،دســتگاه اجرایــی و مرضیالطرفیــن اعضــای هیئــت کارشناســی را تشــکیل
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میدهنــد کــه توســط کارشناســان رســمی دادگســتری و کانــون مشــاوران قــوه قضائیــه انجــام میشــود.
اعتبــار نظریـهی کارشناســی بــر اســاس تبصــره مــاده  19قانــون کارشناســان رســمی محــدود بــه یــک
دورهی شـشماهه اســت .رأی اکثریــت هیئــت کارشناســی قطعــی و الزماالجــرا اســت؛ امــا در صــورت
مجهــول بــودن مالــک ،عــدم تکمیــل تشــریفات ثبتــی ،عــدم صــدور ســند مالکیــت یــا اختــاف در آن،
فــوت مالــک و ســایر مــوارد مشــابه ظــرف  15روز پــس از مراجعـهی دســتگاه اجرایــی و بــه نیابــت از
مالــک دادگاه اقــدام بــه تعییــن کارشــناس مینمایــد .هیئــت کارشــناس ظــرف یــک مــاه نظری ـهی
خــود را بــه دفتــر دادگاه اعــام مینماینــد .دادرس دســتور ابــاغ آن را صــادر و پرونــده بایگانــی
میشــود .ایــن تصمیــم قطعــی و غیرقابلاعتــراض اســت.
در روی ـهی قضایــی ایــران ،در زمین ـهی صالحیــت دادگاه در مقابــل هیئــت کارشناســی اختــاف
نظرهایــی وجــود دارد .عــدهای قائــل بــر اســتثنای صالحیــت دادگاه در رســیدگی بــه موضــوع هســتند.
در پرونــده کالســه شــماره  8709981314300739شــعبه دهــم دادگاه تجدیدنظــر اســتان گیــان،
بــه موجــب دادنامــه شــماره  8709971314301232مــورخ  1387/11/29بیــان داشــته اســت کــه:
«موضــوع تجدیدنظــر خواســته مطالبــه بهــای امــاک مــورد تصــرف شــهرداری در اجــرای مقــررات
قانــون نحــوه تقویــم ابنیــه و  ...میباشــد کــه شــهرداری در ســال  69قبــل از تصویــب قانــون مذکــور ...
تصــرف و تملــک نمــوده اســت  ...کــه قیمــت عادلــه روز توســط هیئتــی مرکــب از  3نفــر کارشناســان
رســمی دادگســتری مــورد وثــوق  ...تعییــن خواهــد شــد و رأی اکثریــت قطعــی و الزماالجراســت .فلــذا
طــرح موضــوع در قالــب تقدیــم دادخواســت فاقــد محمــل قانونــی اســت؛ زیــرا مقنــن بــا تصویــب
قانــون خــاص ،موضــوع را از شــمول قانــون عــام خــارج کــرده اســت اقتضــاء داشــت ریاســت محتــرم
دادگســتری در قالــب دســتور اداری نــه قضایــی در اجــرای مقــررات مــاده واحــده  ...اقــدام مینمــود».
در عیــن حــال اگرچــه برخــی صالحیــت دادگاه را نفــی نمینماینــد ،رعایــت ترتیبــات قوانیـــن
تملــک را از حیــث ترکیــب و تعــداد کارشناســان ،الزم دانســته و عــدهای دیگــر الزم نمیداننــد ،بــه
همیــن جهــت در دادنامــه شــــماره  94مــورخ  1393/02/06صــادره از شــــعبه ســــوم دادگاه عمومی
حقوقــی شــهریار ،ضمــن اعــام صالحیــت دادگاه نســبت بــه تعییــن کارشــناس اقــدام شــد.
در مــورد صالحیــت هیئــت کارشناســی بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه هیئــت بــه جهــت
فقــدان وصــف قضایــی رســیدگی آن ،نمیتوانــد در اصــل ســبب اســتحقاق ورود نمایــد و صالحیــت
آن صرف ـاً در ارزیابــی اســت؛ بنابرایــن کارشناســان حتــی در مــورد تطبیــق اســناد مالکیــت بــا ملــک
موضــوع تملــک نیــز صالحیــت رســیدگی ندارنــد؛ زیــرا چنیــن موضوعــی دارای وجــه قضایــی اســت.
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ابهــام دیگــر در مــورد صالحیــت هیئــت کارشناســی در زمــان و شــیوهی ورود هیئــت اســت .ظاهــر
متــن ل.ق.ن.خ داللــت بــر آن دارد کــه فقــط دســتگاه اجرایــی میتوانــد از ایــن شــــیوه جهــت
ارزیابــی ملــک اســتفاده نمایــد و امــری تکلیفــی بــرای وی نیســت .وضعیــت فعلــی مربــوط بــه دعــاوی
مطالبـهی بهــای امــاک نیــز ناشــی از همیــن تخییــر اســت؛ زیــرا در بســیاری از مــوارد بــدون بــه کار
گرفتــن ایــن مرجــــع ،صاحبــان حقــوق مبــادرت بــه طــرح دعــوا در دادگاه مینماینــد و در عمــل
مرجــع مذکــور کارایــی خــود را از دســت میدهــد .قانونگــذار میتوانــد بــا قــرار دادن عضــو قضایــی
در هیئــت مذکــور و ایجــاد صالحیــت مســتقل بــرای چنیــن مرجعــی ،عــاوه بــر جلوگیــری از ایــن
وضعیت سبب کاهش ورود پرونده به مراجع قضایی گردد.
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نتیجهگیری
مالکیــت در دو رژیــم حقوقــی ایــران و فرانســه ،حقــی غیرقابلتعــرض ،محتــرم ،مطلــق و دائمــی اســت.
حقــوق مالکانــه در مواجهــه بــا قــدرت عمومــی ســزاوار بیشــترین و قویتریــن حمایتهــای قانونــی اســت.
دو کشــور ایــران و فرانســه بــرای رســیدن بــه چنیــن هدفــی از شــیوههای قانونــی بهــره میگیرنــد .از
جملــه تأمیــن حقــوق ذینفعــان در مراحــل رســیدگی اداری و قضایــی و برخــورداری آنــان از غرامتهــای
عادالنــه و امتیــازات تبعــی .اگرچــه جایــگاه مالکیــت در قانــون اساســی هــر دو کشــور برجســته اســت ،لکن
بــرای تأمیــن منافــع عمومــی قلمــرو آن محــدود اســت .عملیــات ســلب مالکیــت ،رزمــگاه منافــع عمومـی
ت خصوصــی اس ـت .ضــرورت عمومــی و مفاهیمــی از قبیــل منافــع کشــور ،نفــع جمعــی ،نظــم
و مالکی ـ 
عمومــی ،امنیــت ملــی و عمومــی بــر مالکیــت خصوصــی اثــر گذاشــته و از ایــن دیــدگاه نیــز قلمــرو آن را
محــدود کــرده اســت.
در حقــوق فرانســه ،مقامــات اداری اجــازه ســلب مالکیــت از اشــخاص را ندارنــد .قاضــی اداری عملکــرد
آنــان را ارزیابــی و از انحــراف قــدرت جلوگیــری میکنــد .قاضــی دادگســتری مســئولیت پراهمیــت انتقــال
مالکیــت از شــخص حقیقــی بــه حقوقــی را بــر عهــده دارد .همچنیــن امــاک واقــع در محــدودهی طــرح را
ارزیابــی و دولــت را ملــزم بــه پرداخــت تمامــی غرامــت وارده مینمایــد .دادخواهــی بــا مداخلــه دو گــروه از
قضــات اداری و قضایــی بــه درســتی تضمیــن میشــود .نظــام قضایــی فرانســه تحــت تأثیــر دادگاه اروپایــی
حقــوق بشــر کــه بــر دیدگاههــای دیــوان عالــی و شــورای دولتــی ایــن کشــور اثرگــذار اســت ،بــه ســوی
تقویــت مالکیــت خصوصــی گام برداشــته اســت .ایــن در حالــی اســت کــه اختیــارات مقامــات اداری در
نظــام حقوقــی ایــران بســیار گســترده بــوده و در مقابــل اختیــارات دادرســان دادگاههــا چنــدان گســترده
نیســت و دادســتان بــه عنــوان حافــظ منافــع عمومــی در مراحــل ویــژهای از عملیــات ســلب مالکیــت
فراخوانــده میشــود .بــه عــاوه نظــام کنونــی جمهــوری اســامی ایــران بــه دلیــل حمایــت قضایــی ناکافــی
از مالکیــت خصوصــی در مقابــل قــوه عمومــی ،نقــش فرعــی قاضــی دادگســتری در رابطــه تعییــن غرامــات
و انتقــال حــق مالکیــت ،قــدرت فوقالعــاده کارشناســان ،قاعدهمنــد نبــودن تصمیمــات و بیگانگــی بــا
مفهــوم منفعــت عمومــی تــا حــدود زیــادی ناکارآمــد اســت کــه ایــن وضعیــت نیازمنــد بازنگــری و اصــاح
اســت .در ایــن میــان ،بــرای بهبــود نظــام حقوقــی ایــران و غنــای آن میتــوان از قوانیــن ،رویـهی قضایــی و
دکتریــن فرانســه بهــره بــرد .پذیــرش نظریـهیدوگانگــی مراحــل ســلب مالکیــت و دموکراســی محلــی بــه
ماننــد آنچــه در فرانســه اجرایــی شــده اســت ،اعتمــاد عمومــی بــه قــوه حاکمــه را افزایــش و حقــوق فــردی
و اجتماعــی را تقویــت خواهــد کــرد .لــذا زمــان آن فــرا رســیده تــا در ایــران آییــن رســیدگی بــه تملــکات
بازنگــری شــود و نظــر همگانــی در اجــرای طرحهــای بــزرگ ملــی و محلــی بــرآورده شــود .قانونگــذار در
راســتای تقویــت حقــوق شهرنشــینی میتوانــد برنامهریــزی شــهری را بــر مبنــای مردمســاالری بنــا
کند و «گفتگو» را جایگزین «اقتدار» نماید.
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Abstract:
In modern legal systems, the state has the power to own land in order to achieve
part of the public purpose, and laws determine the scope of authority of government
authorities to secure property rights. In this regard, the main question of the present
article is what are the competent authorities in the process of expropriation in the law
of Iran and France and what is the process of expropriation in these two countries in
terms of public interest? The results of the present study indicate that in France, expropriation operations are carried out by dual administrative and judicial institutions
in two stages: administrative and judicial. The administrative authorities begin it,
and the judges and the special judge of judicial possessions end it by issuing a transfer of ownership and an order to pay compensation. But in the Iranian legal system,
the powers of the executive branch are vast and the role of the judiciary is limited,
and the expropriation judge in the Iranian judicial system is unknown. However, the
intervention of the prosecutor as the guardian of the public interest in the stage of
transfer of property is mandatory. In addition, in the process of acquiring property in
Iran, unlike in France, right holders do not have the opportunity to object or request
an appeal regarding the method of approving the plan and its content.
Keywords: challenges, expropriation, property rights, public interest.justice.
1-ph.D student of public law ,Faculty of Theology and Political Science, islamic azad university
tabriz. iran (Corresponding Author)
masoud.lalisarabi@gmail.com
2-Assistant Professor, University of Tabriz
m.mazhari@tabrizu.ac.ir
3-Assistant Professor of Law, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
hajipour62@yahoo.com

222

