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تحلیــل ماهیــت وقایعــی کــه در عالــم حقــوق منشــأ اثــر اســت ،بخشــی از تحلیلهــای حقوقــی را
بــه خــود اختصــاص میدهــد تــا شــروط و آثــار آن مــورد شناســایی قــرار گیــرد .مســئله ایــن اســت
کــه ماهیــت تملــک اراضــی را بایــد در چــه حــوزهای از حقــوق مــورد تحلیــل قــرار داد؟ در ایــن
نوشــتار بــا رویکــردی تحلیلی-تطبیقــی در رویــه قضایــی ایــران و انگلیــس ،ایــن نتیجــه حاصــل شــد
کــه در حقــوق انگلیــس شناســایی ماهیــت تملــک در حــوزه حقــوق خصوصــی انجــام و نظریــات
قــرارداد قانونــی ،شــبه عقــد و فــرض بیــع در آن مطــرح شــده اســت .در حقــوق ایــران ،عــدهای
گرایــش بــه تحلیــل در حــوزه حقــوق عمومیداشــته و ماهیــت آن را عمــل حاکمیــت و عمــل حقوقــی
(ایقــاع و یــا قــرارداد اداری) دانســته و عــدهای بــا تحلیــل در حــوزه حقــوق خصوصــی آن را بیــع
و یــا قــرارداد خصوصــی تلقــی نمودهانــد .تحلیلهــای مطرحشــده در حــوزه حقــوق عمومــی ،در
تبییــن آثــار ،حقــوق و تعهــدات طرفیــن دارای نقــص اســت و بنیــان حقــوق ایــران کــه منبعــث از
فقــه میباشــد ،تحلیــل بــر مبنــای عمــل حاکمیــت منبعــث از حقــوق فرانســه را پذیــرا نیســت؛
بــه همیــن جهــت تحلیلهــای حــوزه حقــوق خصوصــی بــا پیــروی از چنیــن بنیانــی ،عــاوه بــر
حمایــت از غرامــت صاحــب حــق ،نواقــص تبییــن حقــوق و تعهــدات را مرتفــع ســاخته اســت.
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مقدمه
تحلیــل ماهیــت یــک عمــل ،نقــش مهمـیدر تعییــن شــرایط و آثــار تحمیلــی بــر آن دارد؛ همچنــان
کــه در قراردادهــای خصوصــی عــدهای از نویســندگان در تقســیم عقــود بــه معیــن و نامعیــن بــه آثــار
ناشــی از چنیــن تقسیمیاشــاره نمودهانــد 1.چنیــن تحلیلــی در بهکارگیــری قواعــد مربــوط بــه تفســیر
روابــط بیــن طرفیــن نیــز از اهمیــت و جایــگاه خاصــی برخــوردار اســت؛ زیــرا تفســیر ســبب تشــخیص
ماهیــت یــا شناســایی ذات عمــل و مفــاد آن از حیــث موضــوع و آثــار و طرفهــای آن اســت 2.در
عیــن حــال برحســب روابــط بیــن طرفیــن از حیــث عمومــیو یــا خصوصــی بــودن کیفیــت تفســیر
متفــاوت اســت .در حقــوق خصوصــی کــه بــر مبنــای روابــط افقــی بیــن اشــخاص بنــا شــده اســت،
طرفیــن آن اشــخاص حقــوق خصوصــی و یــا دولــت بــوده کــه هماننــد اشــخاص حقــوق خصوصــی
رفتــار مینمایــد .امــا در حقــوق عمومیکــه بــر مبنــای روابــط عمــودی بیــن دولــت و اشــخاص بنــا
شــده ،وجــود یــک شــخص عهــدهدار امــر عمومـیالزم و ضــروری اســت 3.چنیــن تحلیلــی بــر مبنــای
ســاختار هــر نظــام حقوقــی ممکــن اســت متفــاوت باشــد.
قــدرت و اختیــار تملــک قهــری ملــک زاییــده قانــون اســت 4.در حقــوق انگلیــس بــه موجــب قانــون
تملــک زمیــن مصــوب 1981م 5 .و قانــون خریــد اجبــاری زمیــن مصــوب 1965م 6.کیفیــت وقــوع
تملــک ممکــن اســت دارای دو حالــت مختلــف باشــد؛ وجــود دســتور خریــد اجبــاری بــا توافــق بــر

 .1کاتوزیــان ،ناصــر ،قواعــد عمومیقراردادهــا ،چــاپ هفتــم ،جلــد اول ،تهــران :شــرکت سهامیانتشــار بــا همــکاری
بهمــن برنــا ،1385 ،صــص .99-95

 .2شهیدی ،مهدی ،اصول قراردادها و تعهدات ،چاپ سوم ،تهران :مجد ،1385 ،ص .292

3-Rosenfeld, M. “Rethinking the Boundaries Between Public Law and Private Law for the Twenty First
Century: An Introduction,” International Journal of Constitutional Law, Vol. 11, No. 1, 2013, pp. 125-126
4-Lewis, R. Administrative Law for the Construction Industry, 1st published, Macmillan Press Ltd., 1976, p. 155
5-Acquisition of Land Act 1981
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غرامــت ،وجــود دســتور خریــد اجبــاری بــدون توافــق بــر غرامــت 1.در حقــوق ایــران نیــز بــه موجــب
الیحــه قانونــی نحــوه خریــد و تملــک اراضــی و امــاک بــرای اجــرای برنامههــای عمومــی ،عمرانــی و
نظامیدولــتمصــوب  2 ،1358/11/17پرداخــت غرامــت ممکــن اســت تحــت توافــق و یــا غیــر توافــق
3
باشــد کــه برخــی از نویســندگان از آن بــه تأمیــن توافقــی و غیرتوافقــی نــام بردهانــد.
تاریــخ مــدرن بریتانیــا بــر رد نظریــه حقــوق عمومــی اســتوار شــده اســت .بــه همیــن جهــت
حقوقدانــان بریتانیایــی حقــوق اساســی بــا خــودداری از هرگونــه تــاش بــرای تبییــن بنیادهای ســاختار
اقتــدار نتیجــه گرفتهانــد کــه چیــزی بــه نــام حقــوق عمومــیوجــود نــدارد 4.بــه همیــن جهــت
اصــول حاکــم بــر اقدامــات مقامــات عمومــیدر راســتای قواعــد حقــوق خصوصــی مــورد تبییــن قــرار
میگیرنــد؛ چــه اینکــه از منظــر نظــام حقوقــی انگلیــس قــوای عمومــیدارای جایگاهــی متمایــز از
1-Denyer-Green, B. Compulsory Purchase and Compensation, 10th ed. Routledge, 2014, pp. 66-68
در حقــوق انگلیــس اختیــار تملــک از طریــق توافــق و بــدون پیشزمینــه دســتور خریــد اجبــاری امکانپذیــر اســت.
بخــش  120از قانــون دولــت محلــی مصــوب  1972م .اختیــارات گســتردهای را بــرای مقامــات محلــی در جهــت تملــک
اراضــی اشــخاص قائــل گردیــده اســت .ایــن تملــک ممکــن اســت در راســتای اقدامــات عملکــردی قانونــی آنــان و یــا
بــرای منفعــت و توســعه و یــا پیشــرفت اقتصــادی ،اجتماعــی و یــا زیســتمحیطی منطقــه آنــان بــه کار گرفتــه شــود.
See: Cullingworth, B. & Vincent Nadin. Town and Country Planning in the U.K., 14th ed. New York: Routledge, 2006,
p. 209

در چنیــن حالتــی قواعــد مربــوط بــه قراردادهــای خصوصــی بــر آن حاکــم اســت از جملــه آنکــه قــرارداد در
صورتــی در دادگاه دارای قــدرت الــزامآور تشــخیص داده میشــود کــه دارای شــرایط بخــش  2از قانــون حقــوق
امــوال (مقــررات مختلفــه) مصــوب  1989م .در بــاب قــرارداد بیــع باشــد .قــرارداد بایــد تمامــاً بصــورت مکتــوب و
کلیـ�ه شـ�رایط آن تصریحـ�ا تحریـ�ر گـ�ردد و در صـ�ورت تعـ�دد اسـ�ناد بایـ�د در هـ�ر یـ�ک از آنـ�ان وجـ�ود داشـ�ته باشـ�د.
See: Denyer-Green, B. Compulsory Purchase and Compensation, 10th ed. Routledge, 2014, p. 66.56

 .2از ایــن پــس بــه اختصــار عنــوان ل .ق .ن .خ بــه کار میبریــم .هــرگاه بــرای اجــرای برنامههــای عمومــی ،عمرانــی و
نظامــیوزارتخانههــا یــا مؤسســات و شــرکتهای دولتــی یــا وابســته بــه دولــت ،همچنیــنشــهرداریها و بانکهــا و
دانشــگاههای دولتــی و ســازمانهایی کــه شــمول قانــون نســبت بــه آنهــا مســتلزم ذکــر نــام باشــد و از ایــن پــس «دســتگاه
اجرایــی» نامیــده میشــوند بــه اراضــی ،ابنیــه ،مســتحدثات ،تأسیســات و ســایر حقــوق مربــوط بــه اراضــی مذکــور متعلــق
بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی نیــاز داشــته باشــند و اعتبــارآن قب ـ ً
ا وســیله «دســتگاه اجرایــی» یــا از طــرف ســازمان
برنامــه و بودجــه تأمیــن شــده باشــد« ،دســتگاه اجرایــی» میتوانــد مــورد نیــاز را مســتقیماً یــا بــه وســیله ه ـر ســازمان
خاصــی کــه مقتضــی بدانــد بــر طبــق مقــررات منــدرج در ایــن قانــون خریــداری و تملــک نمایــد.
 .3بهشــتیان ،سیدمحســن ،روش تملــک اراضــی و تأمیــن حقــوق مالکانــه اشــخاص نســبت بــه امــاک واقــع در
طرحهــای عمومیشــهرداری ،مجلــه حقوقــی عدالــت آراء ،شــماره  6و  ،1385-1386 ،7صــص  100و .106
 .4الگلین ،مارتین ،مبانی حقوق عمومی ،ترجمه محمد راسخ ،تهران :نشر نی ،1388 ،صص 40و .42

93

جایگاه قواعد حقوق عمومی و خصوصی در تحلیل ماهیت تملک
اراضی و آثار ناشــی از آن در رویه قضایی انگلیس و ایران

اشــخاص عــادی نمیباشــند 1.بنابرایــن بــه خــاف کشــورهایی نظیــر فرانســه 2تفــاوت بیــن حقــوق
خصوصــی و حقــوق عمومــی ،رکــن اصلــی توســعه حقــوق اداری نیســت و عــاوه بــر آن اصــول حاکــم
بــر قــوای عمومــیو خصوصــی و محاکــم رســیدگیکننده از یکســانی برخــوردار هســتند 3.چنیــن
گرایشــی در تحلیــل ماهیــت تملــک نیــز مشــاهده میشــود.
امــا در حقــوق ایــران وضعیــت متفــاوت اســت .حقــوق ایــران بــه خــاف حقــوق انگلیــس دارای
وضعیتــی نامشــخص و بعضـاً گمراهکننــده اســت .از یکســو برخــی حقوقدانــان بــا گرایــش بــه قواعــد
و اصــول حاکــم بــر قــوای عمومــی در حقــوق فرانســه بــه تفکیــک اعمــال دولــت از حیــث تصــدی و
حاکمیــت پرداختهانــد 4.عــدهای دیگــر چنیــن تفکیکــی را مغایــر بــا بنیانهــای حقــوق منبعــث از
شــرع میداننــد و آن را انــکار مینماینــد 5.از ســویی دیگــر عــدهای از محاکــم بــا حقوقدانــان همســو
شــده و نظــرات آنــان را در آرای خــود جــای دادهانــد و عــدهای دیگــر از منظــر حقــوق خصوصــی بــه
تحلیــل ماهیــت عمــل تملــک پرداختهانــد .عامــل دیگــری کــه در ایــن بیــن بــر شــدت اختالفــات
1-Minattur, J. “French Administrative Law” Journal of the Indian Law Institute, Vol. 16, No. 3, 1974, p. 336

 .2به طور کلی کشورهای “.”civil law

3-Rose-Ackerman, S. & Peter L. Lindseth. “Comparative Administrative Law: Outlining a Field of Study,” Windsor
Yearbook of Access to Justice, Vol. 28, No. 2, 2010, p. 445, 448

البتــه ایــن امــر بــه منزلــه انــکار مفاهیمــیهمچــون حقــوق عمومــی و حقــوق خصوصــی و حتــی حقــوق اداری در نظــام
حقوقــی انگلســتان نیســت؛ بــه عنــوان نمونــه قاضــی ولــف بــه تفکیــک دو حــوزه حقــوق عمومــی و حقــوق خصوصــی
پرداختــه و لــرد دیپــاک در پروندههــای مربــوط بــه بررســی قضایــی ( )judicial reviewلــزوم توجــه بــه آن را مــورد تاکیــد
قــرار داده اســت.
See: Bradley, A. & K. D. Ewing. Constitutional And Administrative Law, 14th Ed. Pearson Education Limited, 2007,
pp. 659-660, 669-671; O’Reilly v. Mackman [1983] 2 AC 237; Freedland, M. The Evolving Approach to the Public/
Private Distinction in English Law (The Public Law/Private Law Divide Une entente assez cordiale? La distinction
du droit public et du droitprivé: regards français et britanniques), Edited by Mark Freedland and Jean-Bernard Auby,

Hart Publishing, 2006, pp. 94-99

 .4رضایـیزاده ،محمدجــواد ،ویژگــی قراردادهــای اداری ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق خصوصــی ،شــماره  ،1387 ،2صــص

142-141؛ توازنـیزاده ،عبــاس ،تأملــی بــر تأثیــر نظریــه اعمــال حاکمیــت و اعمــال تصــدی بــر رژیــم حقوقــی

حاکــم بــر ســازمانهای دولتــی و برنامههــای اصــاح ســاختار نظــام اداری ایــران ،مجلــس و پژوهــش ،شــماره
 ،1385 ،51صــص .59-58
 .5واعظــی ،مجتبــی ،معیــار عمــل حاکمیــت در حقــوق اداری ایــران ،مجلــه مطالعــات حقوقــی دانشــگاه شــیراز،
شــماره دوم ،1394 ،ص .217
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افــزوده ،رویکــرد قابــل انتقــاد قانونگــذار ایــران در حــوزه حقــوق تملــک اســت کــه حتــی در برخــی
مــوارد امــکان تملــک را بــدون رعایــت شــرایط قانونــی فراهــم آورده اســت .مهمتریــن اثــر حاصــل از
تحلیــل ماهیــت تملــک در حــق غرامــت مالــک و میــزان آن نهفتــه اســت .بــه همیــن جهــت در ایــن
مقالــه در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش هســتیم کــه تحلیلهــای صورتگرفتــه در رویــه قضایــی
انگلیــس و ایــران نســبت بــه ماهیــت تملــک داخــل در کــدام قلمــرو حقــوق اســت؟ آثــار هــر یــک
از ایــن تحلیلهــا چــه بــوده اســت؟ آیــا تحلیلهــای مطرحشــده آثــار ناشــی از تملــک ،تعهــدات و
حقــوق اشــخاص و مقــام تملککننــده را توجیــه مینمایــد؟
بررســی موضــوع بــه صــورت تحلیلی-تطبیقــی در رویــه قضایــی اســت .در ایــن مقالــه موضــوع را
در دو بخــش مــورد بررســی قــرار میدهیــم؛ بخــش اول تراضــی بــر غرامــت بــا پیشزمینــه طــرح
و یــا دســتور تملــک اســت و بخــش دوم ناظــر بــر عــدم تراضــی بــر قیمــت بــا پیشزمینــه طــرح و
یــا دســتور تملــک اســت .در هــر بخــش آثــار منبعــث از نظــرات مطروحــه مــورد تحلیــل و نقــد قــرار
میگیــرد.

گفتــار اول .تراضــی بــر غرامــت بــا پیشزمینــه طــرح یــا دســتور
تملک
مــاده  3از ل.ق.ن.خ  1در تعییــن غرامــت مالــک ،تراضــی را بــه عنــوان معیــار اولیــه پذیرفتــه اســت.
در حقــوق انگلیــس تراضــی بــر تملــک متعاقــب دســتور خریــد اجبــاری در قســمت  3از بخــش  Iقانــون
2
خریــد اجبــاری مقــرر گردیــده اســت« :تملــک از طریــق توافــق متعاقــب دســتور خریــد اجبــاری»
کــه از طریــق «فــروش و انتقــال یــا واگــذاری  ...بــه بیــع قطعــی بــا یــک عــوض پولــی و یــا معــادل
پــول  » ...بــه انجــام میرســد .قانونگــذار ایــران و انگلیــس در دو مــاده فــوق صرف ـاً بــه تراضــی بــر
پرداخــت غرامــت اشــاره دارد .در حقیقــت فــرض قانونگــذار در بــاب تملــک اراضــی آن اســت کــه
مقــام تملککننــده بــا در اختیــار داشــتن طــرح مصــوب و یــا دســتور خریــد اجبــاری ،مبــادرت بــه
تراضــی در بــاب پرداخــت غرامــت مینمایــد .در بــاب ماهیــت چنیــن عملــی نظــرات متفاوتــی در رویــه
قضایــی ایــران و انگلیــس وجــود دارد.
« .1بهــای عادلــه اراضــی ،ابنیــه ،مســتحدثات ،تأسیســات و ســایر حقــوق و خســارات وارده از طریــق توافق بیــن «دســتگاه اجرایی» و
مالــک یــا مالکیــن وصاحبــان حقــوق تعییــن میگــردد ».بــه موجب مــاده واحــده قانون نحــوه تقویم ابنیــه ،امــاك و اراضی مــورد نیاز
شــهرداریها مصــوب  1370/8/28نیــز «در كلیــه قوانیــن و مقرراتــی كه شــهرداریها مجاز به تملك ابنیــه ،امالك و اراضــی قانونی مردم
میباشــند در صــورت عــدم توافــق بیــن شــهرداری و مالك ،قیمت ابنیــه ،امالك و اراضی بایســتی به قیمــت روز تقویم و پرداخت شــود».
(2-Compulsory Purchase Act 1965 I (3
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بند اول .انگلستان
 .1تلفیق مؤلفههای قانونی و قراردادی در تحلیل ماهیت
الف .سببیت اخطاریه خرید اجباری و تحقق قرارداد قانونی
برخــی بهکارگیــری واژه قــرارداد بــرای خریــد اجبــاری زمیــن را بــه جهــت وجــود اجبــار و عــدم
رضایــت اشــخاص ،مناســب ندانســتهاند؛ زیــرا بســیاری از شــروط مقــرر در آن توســط قانونگــذار و
مداخلــه دادگاه اعمــال میگــردد و مؤلفــه اساســی یــک قــرارداد مبنــی بــر آزادی قــراردادی در انعقــاد
1
و تعییــن شــروط آن وجــود نــدارد.
در رویــه قضایــی انگلســتان ،لــرد دنینــگ چنیــن تراضــی را «قــرارداد قانونــی» 2تلقــی نمــود کــه
در مقابــل قــرارداد عــادی 3قــرار میگیــرد؛ زیــرا در زمانــی کــه اخطــار خریــد اجبــاری بــه مالــک داده
میشــود ،مقــام تملککننــده مکلــف بــه خریــد ملــک و مالــک مجبــور بــه انتقــال آن اســت و در عیــن
حــال توافــق بــر غرامــت خــواه بــه صــورت مکتــوب و یــا شــفاهی معــادل قــرارداد اســت کــه طرفیــت
5
ملتــزم بــه رعایــت آن هســتند 4.در پرونــده دیگــر قاضــی پارکــر نیــز چنیــن نظــری را پذیرفتــه بــود.
قاضــی ویلبرفــورس در تحلیــل فنــی چنیــن توافقــی بیــان داشــت کــه جمــع بیــن اخطاریــه خریــد
اجبــاری و توافــق بــر غرامــت مفیــد ایجــاد قــرارداد خواهــد بــود؛ بــه همیــن جهــت ابــاغ اخطــار خریــد
اجبــاری منفــرداً ســببی بــرای تملــک نیســت ،بلکــه شــرایطی را ایجــاد مینمایــد کــه ســبب مقدماتــی
ایجــاد قــرارداد اســت و بــا توافــق بــر غرامــت قــرارداد تشــکیل میشــود 6.شــاید قیــد قســمت  3بخــش
1-W v. Essex CC [1998] 3 All ER 111; Stone, R. The Modern Law of Contract, 5th ed. Cavendish Publishing Limited,
2002, pp. 7-8
2-Statutory Contract .
3-Ordinary Contract .
4-Munton v. GLC [1976] 1 WLR 649. Lord Denning .
5-Pollard v. Middlesex County Council (1906) 95 LT 870 .
6-Capital Investments Ltd v. Wednesfield Urban District Council [1965] Ch. 774. Judge Wilberforce .
“In my judgment, however, that [viz. the proposition that a notice to treat constitutes a contract within the meaning of
section 10 of the Land Charges Act 1925] is clearly not so. First of all, there is the matter of principle. There is, by the
mere service of a notice to treat, no consensus between the parties, because at this point the price has not been fixed. A
notice to treat does nothing more than establish conditions in which a contract might come into existence, either a volutary
.” contract or a statutory contract
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 Iقانــون خریــد اجبــاری کــه معــادل ملــک را عــوض 1نامیــده اســت نــه غرامــت متضمــن همیــن معنــی
باشــد؛ زیــرا واژه عــوض بــر مبنــای تعریفــی کــه بــر اســاس تعهــدات متقابــل 2مطــرح میگــردد،
عمــل و یــا تــرک عمــل یــا تعهــد یــک طــرف قــرارداد در مقابــل طــرف دیگــر اســت 3.در حقــوق
قراردادهــا نظریــه عــوض (بــا فــرض پذیــرش وجــود چنیــن نظری ـهای بــه دلیــل وجــود مخالفیــن)
جهــت تشــخیص قــرارداد الزماالجــرا از غیــر آن اســت 4.امــا غرامــت در حقــوق انگلیــس بــه «پرداخــت
پولــی بــرای جبــران خســارت و زیــان» 5تعریــف گردیــده اســت 6و بــه همیــن جهــت ایــن دیــدگاه
تقویــت میگــردد .امــا توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در حقــوق تملــک اراضــی انگلیــس
عناویــن قوانیــن نیــز بــر مبنــای عنــوان غرامــت تعییــن گردیــده اســت؛ از جملــه ایــن قوانیــن میتــوان
بــه قانــون غرامــت زمیــن مصــوب  1961و  1973م 7 .اشــاره نمــود .در قســمت  2از بخــش  23قانــون
برنامهریــزی محلــی مصــوب  2017م .در خصــوص حــق جبــران خســارت بیــان شــده اســت« :هــر
شــخصی کــه نفــع و یــا حقــی در تصــرف ملــک دارد مســتحق دریافــت غرامــت از مقــام تملککننــده
9
از جهــت هرگونــه خســارت و یــا زیــان وارده میباشــد 8».در رویــه قضایــی انگلیــس در پرونــدهای
10
غرامــت شــامل قیمــت زمیــن و هرگونــه اثــر زیانبــار ایجــادی در ملــک باقیمانــده دانســته اســت.
در ایــن مفهــوم غرامــت معــادل هــر آن چیــزی اســت کــه از مالــک ســلب شــده اســت؛ خــواه قیمــت
11
و یــا کاهــش ایجــادی در قیمــت اصــل ملــک و یــا ملــک باقیمانــده و یــا حقــوق منــدرج در آن.
1-Consideration
2-Mutual promises .
3-Separate opinion of Lord Dunedin in the case concerning Consideration. Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v. Selfridge .
& Co Ltd [1915] AC 7; Martin, E. Oxford Dictionary of Law. 5th ed. London: oxford university press, 2002, p. 106
4-Johnson, A. “Contracts and the Requirement of Consideration: Positing a Unified Normative Theory of Contracts, .
Inter Vivos and Testamentary Gift Transfers.” North Dakota Law Review, Vol. 91, No. 3, 2015, p. 549
5-Compensation: Monetary payment to compensate for loss or damage .
6-Martin, E. Oxford Dictionary of Law. 5th ed. London: oxford university press, 2002, p. 98 .
7-Land Compensation Act 1961& 1973 .
8-Neighborhood Planning Act 2017 s 23(2 (.
“A person (a ‘claimant’) who has an interest in or a right to occupy the land is entitled to receive compensation from the
”.authority for any loss or injury the claimant sustains as a result
9-Blundell v. R. [1905] 1 KB 516 .
10-Denyer-Green, B. Compulsory Purchase and Compensation, 10th ed. Routledge, 2014, p. 140 .
 .11چنین استنباطی از یک رأی در دادگاه عالی استرالیا اخذ شده است.
]See: Separate opinion of Judge Dixon in the case concerning Nelungaloo Proprietary Ltd v. The Commonwealth [1948
75 CLR 495
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ب .خرید اجباری؛ برزخ بین عمل حقوقی و واقعه حقوقی
در دیدگاهــی دیگــر ،رویــه قضایــی انگلســتان چنیــن توافقــی را شــبه عقــد تلقــی نمــوده اســت.
ویژگــی بــارز شــبه عقــد از یکســو آن اســت کــه عنصــر تراضــی بیــن طرفیــن مفقــود اســت و در
عیــن حــال ماهیتــی جبرانــی 3نخواهــد داشــت؛ بــه همیــن جهــت از حقــوق مســئولیت مدنــی نیــز
فاصلــه میگیــرد؛ 4بنابرایــن اگرچــه عقــد و شــبه عقــد از حیــث آثــار ممکــن اســت یکســان باشــند ،امــا
از حیــث منبــع تعهــدات شــبه عقــد ناشــی از ارادهی منفــرد و داوطلبانــه اســت نــه تراضــی .از ســویی
دیگــر چنیــن اقدامیبــه خــاف جــرم و یــا شــبه جــرم ،مطابــق بــا قانــون بــوده و هــدف آن ایجــاد
5
نفــع اســت.
2

1

 .2اثر دیدگاه
الف .عدم رعایت شرایط قرارداد بیع
بــه موجــب بخــش  2از قانــون حقــوق امــوال (مقــررات متفرقــه) مصــوب  1989م .در قــرارداد
بیــع زمیــن ،قــرارداد در صورتــی در دادگاه الــزامآور تشــخیص داده میشــود کــه تمام ـاً بــه صــورت
مکتــوب بــوده و کلیــه شــرایط آن تصریحــاً تحریــر گــردد و در صــورت تعــدد اســناد بایــد در هــر
یــک از آنــان وجــود داشــته باشــد 7.بــا ایــن وجــود در نظریــه قــرارداد قانونــی ،تحقــق چنیــن تراضــی
نیازمنــد بــه رعایــت شــروط مقــرر در بخــش  2قانــون حقــوق امــوال مصــوب  1989م .نیســت 8.در
توجیــه ایــن نظــر بــه قصــد قانونگــذار اشــاره شــد کــه چنانچــه قانونگــذار اراده بــر اعمــال مقــررات
فــوق داشــته بــود بــا توجــه بــه پرونــده  Muntonبایــد بــه آن تصریــح مینمــود ،در حالــی کــه چنیــن
تصریحــی وجــود نــدارد 9.چنیــن توافقــی ممکــن اســت در هــر مرحل ـهای واقــع شــود ،خــواه قبــل از
6

1-Quasi-Contrac
2-Harding v. Metropolitan Rly Co (1872) 7 Ch App 154
3-Remedy

4-Corbin, A. “Quasi-Contractual Obligations.” Yale Law Journal, Vol. XXI, No. 7, 1912, pp. 550-551 .

5-Putz, A., Ariane Deleu & Etienne Montero. “Les quasi-contrats. Dans Obligations: traité théorique et pratique,” Vol. .
.II.4.0-3, Kluwer, Waterloo, 2009, p. 17
 .6بخش  40قانون حقوق اموال مصوب  1925که بخش  2مصوب  1989جایگزین این مقرره گردید.

 7-Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act 1989, sec. 2: “Contracts for sale etc. of land to be made by signed writ� .

ing.” sec. 1: “A contract for the sale or other disposition of an interest in land can only be made in writing and only by incor”.porating all the terms which the parties have expressly agreed in one document or, where contracts are exchanged, in each
8-Munton v. GLC [1976] 1 WLR 649 .
9-Llanelec Precision Engineering Co. Ltd. v. Neath Port Talbot County Borough Council [2000] EWLands ACQ_81-.
2000
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اخطاریــه خریــد اجبــاری و یــا پــس از آن .در حقــوق انگلیــس تــا زمانــی کــه اخطاریــه خریــد اجبــاری
ابــاغ نگردیــده اســت ،طرفیــن میتواننــد شــروط قــرارداد و میــزان عــوض را بــه هــر میزانــی تعییــن
نماینــد ،امــا پــس از آنکــه اخطاریــه خریــد اجبــاری ابــاغ گردیــد ،هــر توافقــی بایــد در حــدود
1
مقــررات قانونــی باشــد.
بــه موجــب قانــون تعهــدات زمیــن مصــوب  1972م .برخــی از حقــوق و تعهــدات نســبت بــه زمیــن
قابــل ثبــت هســتند 2.چنیــن حقــوق و تعهداتــی کــه بــه موجــب بخــش  2قانــون اخیرالذکــر بــه شــش
طبقــه تقســیم میشــود ( )Class A-Fبایــد نســبت بــه حقــوق و منافــع موجــود در زمیــن و تراضــی
صحیــح و معتبــر باشــد 3.بــا وجــود آنکــه بخــش  IVطبقــه  Cبــه قــرارداد ملــک اشــاره دارد 4،امــا
5
قــرارداد قانونــی ،از مصادیــق قــرارداد ملــک موضــوع قانــون  1972نیســت تــا قابــل ثبــت باشــد.
ب .قدرت الزامآور بودن توافق
اگرچــه برخــی نظــرات در رویــه قضایــی انگلیــس چنیــن توافقــی را بیــن مقــام تملککننــده و
صاحبــان حقــوق الزم دانســته 6،بــا ایــن وجــود دیــدگاه مخالــف نیــز وجــود دارد؛ بــه همیــن جهــت در
پرونــدهای دادگاه مبلــغ توافقــی مقــام تملککننــده و صاحــب حــق را کنــار نهــاد و رأس ـاً مبــادرت
بــه تقویــم نمــود.
در عیــن حــال در پرونــدهای دیگــر مقــام تملککننــده بــا مالکیــن جهــت تعییــن قیمــت جلسـهای
برگــزار کــرده و متعاقــب آن دو نامــه بــه مالــک ارســال شــد کــه در نامــه اول قیــد شــده بــود کــه
«مشــروط بــر قــرارداد» 7کل امــاک متعلــق بــه خواهــان بــه قیمــت  500000پیشــنهاد خریــد داده
1-Denyer-Green, B. Compulsory Purchase and Compensation, 10th ed. Routledge, 2014, p. 68 .

Land Charges Act 1972, sec. 2: “The register of land charges. (1) If a charge on or obligation affecting land falls into one
”.of the classes described in this section, it may be registered in the register of land charges as a land charge of that class
2-Dixon, M. Modern Land Law, 5th Ed. Cavendish Publishing Limited, 2005, p. 105

3-Land Charges Act 1972 sec. 2(4): “A Class C land charge is any of the following (not being a local land charge), .
”.namely … (iv) an estate contract

 4-Capital Investments Ltd v. Wednesfield Urban District Council [1965] Ch 774; Denyer-Green, B. Compulsory Pur� .
.chase and Compensation, 10th ed. Routledge, 2014, p. 81
Harding v. Metropolitan Rly Co. (1872), 7 Ch App 154; Grice v. Dudley Corpn [1957] 2 All ER 673; Loosemore v. .
5-Tiverton & North Devon Rly Co. (1884), 9 App. Case 480
6-Duttons Brewery Ltd v. Leeds City Council (1980), 42 P & CR 152 .
7-Subject to contract .
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میشــود .پیشــنهاد از ســوی مالــک پذیرفتــه شــد و در عیــن حــال ملــک دیگــری نیــز تحــت تملــک
قــرار گرفــت .پیــش از تبــادل قــرارداد نســبت بــه ملــک جدیــد ،خواهانهــا اطمینــان حاصــل نمودنــد
کــه مقــام تملککننــده توافــق را بــه طــور قطعــی اجــرا مینمایــد .بــا ایــن وجــود مقــام تملککننــده
بیــان داشــت کــه وی نســبت بــه توافقــی کــه مشــروط بــه قــرارداد بــوده ،متعهــد نمیباشــد؛ زیــرا
قیمــت ملــک بســیار کمتــر بــوده اســت .در ایــن پرونــده دادگاه تجدیدنظــر ضمــن تأییــد تصمیــم
اتخــاذی از ســوی دیــوان امــاک ،بیــان نمــود کــه شــرط تحقــق قــرارداد الــزامآور ،عــاوه بــر توافــق
طرفیــن ،تبــادل اســناد مکتــوب قــرارداد بیــن طرفیــن اســت .عــاوه بــر ایــن مقــام تملککننــده
نســبت بــه چانهزنــی در بــاب قیمــت ملــک منــع نشــده بــود و بــه همیــن جهــت قاعــده اســتاپل
1
نســبت بــه توافــق مشــروط بــه قــرارداد وجــود نــدارد.
در پرونــدهای دیگــر مقــام تملککننــده بیــان داشــت کــه وی یــک ســالن متعلــق بــه خواهــان
را جهــت تعریــض خیابــان تملــک خواهــد کــرد .بــه همیــن جهــت خواهــان بــا توجــه بــه ایــن امــر،
قــراردادی را جهــت توســعه ســالن در جــای دیگــر را منعقــد نمــود .امــا بــا وجــود ایــن طــی تغییــرات
ســاختاری در دولــت ،جانشــین مقــام تملککننــده از تملــک و پرداخــت مبلــغ توافقــی بیــن طرفیــن
خــودداری کــرد .قاضــی ولــف 2چنیــن توافقــی را بیــن طرفیــن الزماالجــرا دانســت و حکــم بــر اجــرای
آن نمــود 3.دلیــل چنیــن الزامــیناشــی از بهکارگیــری قاعــده اســتاپل در رویــه قضایــی انگلیــس اســت
کــه خــود منــوط بــر تحقــق دو مؤلفــه اســت؛ ایجــاد اعتقــاد و یــا انتظــار مبنــی بــر آنکــه طرف قــرارداد
1-Secretary of State for Transport v. Christos & Anor [2003] EWCA Civ 1073, para. 37, 41
“In my judgment, the Tribunal correctly held that no binding contract was made between the parties for the payment
of the sum of 500,000 for the acquisition of the property… As everybody, including Mr. Christos himself, knows, that
expression, when used in relation to the sale of land, means that, although the parties have reached an agreement, no
legally binding contract comes into existence until the exchange of formal written contracts takes place… the Tribunal
was wrong to hold that the acquiring authority was estopped from adducing evidence that the value of the Property was
”.other than 500,000
استناد این پرونده به تصمیم لرد دنینگ در پرونده  Tiverton Estates Limited v. Wearwell Limited [1975] Ch 146 at 159بوده
که بیان داشتهاست:
«For over a hundred years, the courts have held that the effect of the words ‘subject to contract’ is that the matter remains
”.in negotiation until a formal contract is executed
2-Judge Woolf
3-Salvation Army Trustee Company limited v. West Yorkshire MCC (1981), 41 P&CR 179 .
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از توافــق خــارج نخواهــد شــد ،اعتمــاد بــر آن اعتقــاد و یــا انتظــار از ســوی طــرف قــرارداد 1.دکتریــن
اســتاپل کــه از لحــاظ مبنایــی دیدگاههــای متعــددی در مــورد آن مطــرح شــده 2،قاعــدهای اســت کــه
در حــوزه حقــوق قراردادهــا و مســئولیت مدنــی جهــت الزماالجــرا شــناختن برخــی از تعهــدات مقصــود
3
بــه کار گرفتــه میشــود.

بند دوم .ایران
 .1تحلیل قراردادی تملک
برخــی از نظــرات در رویــه قضایــی ایــران بــا توجــه بــه توافــق صورتگرفتــ ه بیــن مالــک و مقــام
تملککننــده ،آن را قــرارداد معــوض نامعیــن تلقــی نمودهانــد 4.در عیــن حــال برخــی چنیــن توافقــی
را در قالــب بیــع پذیرفتهانــد 5.در رأیــی دیــوان عدالــت اداری در مقــام تفــاوت بیــن دو مفهــوم تملــک و
تملیــک برآمــده و بیــان داشــته اســت« :نظــر بــه اینکــه در اجــرای الیحــه قانونــی نحــوه خریــد … اراضــی
1-Separate opinion of Lord Templeman in the case concerning Attorney General of Hong Kong v. Humphreys Estate
(Queen's Gardens) Ltd [1987] AC 114; Separate opinion of Mummery LJ. in the case concerning Yeoman’s Row Management v. Cobbe [2006] EWCA Cov 1139 (CA
لرد سدلی چنین نگرشی را که منبعث از قواعد حقوق خصوصی است با اصل انتظار مشروع در حقوق عمومیقابل مقایسه دانست.
:See: Secretary of State for Transport v. Christos & Anor [2003] EWCA Civ 1073
“As Sedley LJ observed in the course of argument, if those facts occurred today, it is likely that the same outcome would
result from the application of the public law doctrine of legitimate expectation on a judicial review of the lawfulness of
”.the actions of the acquiring authority
 2-See: Barnett, R. & Mary E. Becker. “Beyond Reliance: Promissory Estoppel, Contract Formalities and Misrepresen� .
tations.” Hofstra Law Review, Vol. 15, 1987, pp. 443-445
 3-Barnett, R. & Mary E. Becker. “Beyond Reliance: Promissory Estoppel, Contract Formalities and Misrepresenta� .
tions.” Hofstra Law Review, Vol. 15, 1987, p. 496
 .4از لحاظ توصیف حقوقی قراردادی است که به حکم مواد  10و  219و  220از قانون مدنی برای طرفین الزمالرعایه میباشد ( ...و) با
ایجاب و قبول عقد را محقق نمودهاند  ...به حکم قواعد لزوم و صحت و تبعیت از اصل حاکمیت اراده  ...نافذ و معتبر میباشد .ر.ک:
دادنامه شماره  9509970228600134مورخ  1395/2/21شعبه  26دادگاه عمومیحقوقی تهران (مجتمع شهید بهشتی).
 .5نظر به اینکه ماده  50قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند ماه  1351مقرر نموده هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خرید
اراضی اعم از دایر و بایر  ...و اعیانی و تأسیسات خصوصی باشد ،به طریق زیر عمل خواهد شد و این عبارت صریح است در اینکه دولت
موظف است زمینهای مورد نیاز برای طرحهای عمرانی را خریداری نماید و الزمه خرید پرداخت بهاء مبیع است به مالک آن  . ...ر.ک:
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری شماره  204مورخ .1369/9/13
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شــکات پروندههــای موضــوع تعــارض بــه ســازمان آب و فاضــاب اســتان تهــران توســط خــود آنــان تملیــک
شــده اســت بدیــن معنــا کــه تملــک ناشــی از اعمــال حاکمیــت نبــوده اســت 1.»...در رأی اخیــر دو مفهــوم
«تملیــک» و «تملــک» در مقابــل یکدیگــر قــرار داده شــده ،بــا ایــن وجــود چنیــن تفکیکــی اگرچــه از حیث
ســببی موجــه امــا از حیــث مســببی اشــتباه اســت؛ زیــرا مفهــوم تملــک در یــک معنــا بــه مفهــوم مالــک
شــدن اســت ،خــواه ســبب تملــک ارادی و یــا قهــری باشــد .بــا ایــن نگــرش تملــک ممکــن اســت در ابــواب
مختلــف حقــوق از جملــه عقــود و یــا ایقاعــات و احیــاء مــوات و ارث مطــرح گــردد کــه ممکــن اســت دارای
ســببی ارادی خــواه بــا اراده یــک و یــا چنــد شــخص و یــا قهــری باشــد 2.همچنــان کــه مــاده  140قانــون
مدنــی ایــران 3نیــز در بحــث تملــک بــه اســباب آن اشــاره دارد و آن را مســبب وقایــع حقوقــی (در مفهــوم
عــام خــود) 4مختلــف میدانــد .بــا فــرض صحــت چنیــن تفکیکــی از حیــث اراده طرفهــای دخیــل در
نقلوانتقــال ملــک و یــا حقــوق آن ،بــا وجــود پیشزمینــه طــرح تملــک ،تراضــی صرفــاً تعیینکننــده
غرامــت اســت و عنــوان ثمــن بــر آن بایــد بــر مســامحه حمــل گــردد.
آنچــه کــه بــه موجــب تملــک بــر عهــده مقــام تملککننــده قــرار میگیــرد ،غرامتــی اســت
کــه بــه جهــت تملــک ملــک و یــا حقــوق آن بایــد پرداخــت گــردد .در حقیقــت حــق عینــی مالــک
در ملــک بــا تملــک بــه حــق دینــی تبدیــل گشــته کــه مقــام تملــک متعهــد بــه پرداخــت آن اســت
و مــورد توافــق تعهــد بــه پرداخــت آن در قبــال عــوض اســت .چنیــن تحلیلــی ایــرادات ناشــی از لغــو
و یــا ابطــال طــرح مصــوب و اثــر آن بــر توافــق صورتگرفتــه را خنثــی میســازد؛ زیــرا بــا لغــو و یــا
ابطــال طــرح مصــوب حــق عینــی مالــک موجــود اســت و تعهــد بــه پرداخــت غرامــت حاصــل نشــده
تــا بتوانــد مــورد معاملــه باشــد ،اگرچــه ممکــن اســت بنــا بــر جهاتــی دیگــر بتــوان دعــوی خســارت را
برعلیــه مقــام تملککننــده از جهــت لغــو و یــا ابطــال طــرح مطــرح نمــود.
 .1رأی وحــدت رویــه شــماره  537مــورخ  1390/12/15هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری؛ معاونــت حقوقــی ،پیشــگیری و
پژوهــش دیــوان عدالــت اداری ،مجموعــه موضوعــی آرای وحــدت رویــه هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در

حــوزه اقتصــادی ،اراضی و شــهری ( ،)1396-1361چــاپ اول ،تهــران :مرکز مطبوعات و انتشــارات قوه قضاییــه .ص.164 .

 .2جمعــی از پژوهشــگران زیــر نظرهاشمیشــاهرودی ،محمــود ،فرهنــگ فقــه مطابــق مذهــب اهــل بیت علیهالســام،
چــاپ اول ،جلــد دوم ،قــم :موسســه دائرهالمعارف فقه اســامیبر مذهــب اهل بیت علیهمالســام 1426 ،ق ،.صــص.637-635 .
 .3تملک حاصل میشــود -1 :به احیاء اراضی موات و حیازت اشــیاء مباحه -2 .بوســیله عقود و تعهدات - 3 .بوســیله اخذ

به شــفعه - 4 .به ارث.
 .4وقایــع حقوقــی در معنــای عــام خــود حوادثــی اســت که قانونگــذار بــرای تعیین شــرایط ایجاد و تغییــر و از بیــن رفتن حق
در نظرگرفتــه اســت و بــه بیــان دیگــر هــر پدیــده اجتماعــی که اثر حقوقی داشــته باشــد ،در شــمار وقایــع حقوقی اســت .ر.ک:
کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومیقراردادها ،چاپ هفتم ،جلد اول ،تهران :شرکت سهامیانتشار با همکاری بهمن برنا،1385 ،
ص.1 .
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فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال سوم  /شمـــــاره هشتم  /پاییز 1400

 .2اثر دیدگاه
الف .شرایط انعقاد و انحالل
در رویــه قضایــی ایــران برخــی نظــرات چنیــن توافقــی را همتــراز بــا قــرارداد تلقــی و جــز در
مــوارد قانونــی و یــا بــا تراضــی آن را قابــل انحــال نمیداننــد 1.ایــن نظــر از ایــن حیــث قابــل ایــراد
اســت کــه مــورد توافــق ملــک و یــا حقــوق آن نیســت ،بلکــه تعهــد بــه پرداخــت غرامتــی اســت کــه بــر
عهــده مقــام تملککننــده اســت .بــه همیــن جهــت اقالــه قــرارداد صرف ـاً در حــد تراضــی بــر غرامــت
مؤثــر اســت و نســبت بــه طــرح مصــوب اثــری نــدارد؛ زیــرا چنیــن امــری مســتلزم دخالــت صاحــب
حــق در طــرح مصــوب و زوال آن اســت ،در حالــی کــه طــرح ناشــی از اراده قانونگــذار و مجــوزی
اســت کــه وی بــه مقــام تملککننــده در راســتای منافــع عمومــی داده اســت و بــه همیــن جهــت
نقــش مقــام تملککننــده نمایندگــی از نفــع عمومــی اســت .چنیــن اســتداللی در خصــوص فســخ نیــز
قابــل طــرح اســت؛ زیــرا از لحــاظ اثــر ،فســخ تفاوتــی بــا اقالــه نمینمایــد.
نکتــه دیگــر در خصــوص عــوض قــرارداد مذکــور اســت .بنــا بــر قواعــد عمومیاگــر موضــوع عقــد
انتقــال مــال باشــد ،عــوض بایــد دارای مالیــت ،متضمــن منفعــت مشــروع ،مالکیــت آزاد شــخص ،معلــوم
و معیــن و قــدرت بــر تســلیم وجــود داشــته باشــد 2.یکــی از مــوارد شــایع در رویــه قضایــی در بــاب
تراضــی بــر اعطــای تراکــم در قبــال تملــک ملــکاســت .در رأی شــماره  9109970903202763مورخ
 1391/9/29شــعبه  32دیــوان عدالــت اداری 3دعــوی الــزام بــه اعطــای تراکــم مــورد پذیــرش قــرار

 .1رأی شماره  8909970228600577مورخ  1389/7/3شعبه  26دادگاه عمومیحقوقی (مجتمع قضایی شهید بهشتی).
مطابق قاعده تسلیط مصرح در ماده  30از قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد و در نتیجه
هر مالکی حق انتفاع (منظور انتقال) مال خود را در قالب یکی از عقود تملیکی من جمله قرارداد  ...را دارد  ...مگر اینکه معلوم شود به ....
حکم قانون یا به موجب قرارداد فسخ یا منفسخ گردیده است.
 .2محقــق دامــاد ،ســید مصطفــی ،جلیــل قنواتی ،ســید حســن وحدتــی شــبیری و ابراهیــم عبدیپور فرد ،حقــوق قراردادها
در فقــه امامیــه ،چــاپ ســوم ،جلــد دوم ،تهران :پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه با همــکاری ســمت ،1393 ،صــص.409 ،379 .
 .3قطــع نظــر از اینکــه طــرف شــکایت [شــهرداری] مدعــی اســت کــه در قبــال تملــک و تصــرف گــذر اصالحــی ،تراکــم بــه
شــکات واگــذار نمــوده اســت؛ امــا نظــر بــه اینکــه شــهرداری در قبــال تملک ملــک شــاکی ،اختیــار واگــذاری تراکم یــا قیمت
و بهــای ملــک یــا معــوض آن را دارد و الــزام شــهرداری بــه اعطای تراکــم مبنای قانونــی ندارد و تعهد شــاکی در قبــال تراکم به
شــهرداری ،الــزام حقوقــی بــرای شــهرداری دایــر بــه دادن تراکم نمیباشــد و وکیل شــاکی در صورتی کــه ثابت نماینــد در قبال
واگــذاری ملــک امتیــازی از شــهرداری نگرفتهانــد ،میتواننــد بــا اقامــه تصدیــق خســارت و غیــره علیــه شــهرداری اقامــه دعوی
نمایــد .علیهــذا بــا کیفیــت موجــود شــکایت شــاکی دایــر بــر الــزام شــهرداری بــه واگــذاری تراکــم مبنــای قانونــی نــدارد. ...
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نگرفــت ،در عیــن حــال در پرونــده دیگــر 1چنیــن توافقــی بــه طــور کامــل الزماالجــرا تلقــی گردیــد.
نظــر اخیــر قابــل انتقــاد اســت؛ بــه موجــب رأی وحــدت رویــه شــماره  9709970905811796مــورخ
 1397/9/6بــا موضــوع ابطــال بنــد  4مصوبــه شــماره  1381/1/24-9/56و بنــد  1مصوبــه شــماره
 1396/2/2-3مصــوب شــورای اســامی شهرســتان نقــده 2شــهرداری و شــورای اســامیاختیــار تعییــن
میــزان تراکــم را ندارنــد ،عــاوه بــر ایــن تعهــد شــهرداری بــه اعطــای تراکــم ،بــه جهــت عــدم قــدرت
بــر تســلیم باطــل اســت؛ زیــرا متعهــد بایــد بــدون وجــود هرگونــه منــع قانونــی و عقلــی آن را بــه
طــرف قــرارداد تســلیم کنــد ،در حالــی کــه تصویــب شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران در
ایــن مــورد الزم اســت.
ب .میزان الزامآور بودن
در تبصــره  2مــاده  3ل.ق.ن.خ قانونگــذار بــه مقــام تملککننــده ایــن اختیــار را داده اســت تــا
ظــرف ســه مــاه از توافــق انصــراف خــود را اعــام نمایــد .چنیــن اختیــاری از نظــر برخــی ،بــه منزلـهی
3

 .1دادنامه شماره  9709970902804590مورخ  1397/10/4در پرونده کالسه  9609980902802860شعبه  10دیوان
عدالت اداری.
در ایــن پرونــده شــاکی مدعــی گردیــد کــه «قســمتی از ملــک مــازاد بــر طــرح اجرایــی بــه مکانــی بالوجــه و
غیــر کاربــری و غیــر مــاذون تبدیــل شــده اســت ،ضمــن اینکــه صــدور هــر نــوع پروانــه ســاختمانی بــه دلخــواه
شــهرداری در ازای ملــک واقــع در طــرح فاقــد وجاهــت قانونــی میباشــد؛ زیــرا صــدور پروانــه ســاختمانی بایــد
بــر اســاس قوانیــن کمیســیون مــاده  5قانــون شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری باشــد »...و بــه همیــن جهــت
ابطــال اقدامــات شــهرداری را بــه همــراه ســایر عناویــن خواســته تقاضــا نمــود .دیــوان در بخشــی از اســتدالل خــود
بیانداشــت« :بــا توجــه بــه توافــق حاصلــه بیــن مالــک و شــهرداری ،مالــک حقــوق مالکانــه خــود را بــا اخــذ امتیــاز
تراکــم دریافــت نمودهاســت (و) شــهرداری در چارچــوب توافــق صورتگرفتــه اقــدام بــه صــدور پروانــه ســاختمانی
بــرای باقیمانــده ملــک موضــوع شــکایت نمودهاســت ...لــذا  ...حکــم بــه رد شــکایت صــادر و اعــام میگــردد».
 .2طبــق بنــد  4مــاده  2قانــون تأســیس شــورای عالی شهرســازی و معماری ایــران  ،تصویب معیارهــا و ضوابــط و آییننامههای
شهرســازی از وظایــف و اختیــارات شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران اســت و بــه موجــب مــاده  5قانــون مذکــور
بررســی و تصویــب طرحهــای تفصیلــی شــهری و تغییــرات آنهــا در صالحیــت کمیســیون منــدرج در مــاده فــوق قــرار دارد.
از ســوی دیگــر طبــق بنــد  34مــاده  80قانــون تشــکیالت ،وظایــف و انتخابــات شــوراهای اسالمیکشــور و انتخــاب شــهرداران
مصــوب ســال  1375بــا اصالحــات بعــدی ،شــوراهای اســامیمیتواننــد پیشــنهاد یــا پیشــنهاداتی بــرای اصــاح توســعه و
غیــره طرحهــای جامــع یــا طــرح تفصیلــی مطــرح تــا بــرای بررســی و تصویــب بــه مراجــع مذکــور در قانــون تأســیس شــورای
عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران ارســال کننــد؛ بنابرایــن تصمیــم قطعــی در خصــوص افزایــش ســطح اشــتغال بــه میــزان
 15درصــد در قطعــات جنوبــی و ده درصــد در قطعــات شــمالی و افزایــش تراکــم در طبقــه ســوم بـــه صــورت صــد درصــدی و
وضـــع عـــوارض بــر آن بــه موجــب مصوبــات مــورد شــکایت ،مغایــر قانــون و خــارج از حــدود اختیارات قانونی اســت و مســتند
بــه بنــد  1مــاده  12و مــاده  88قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب ســال  1392ابطال میشــود.
 .3در صــورت حصــول توافــق «دســتگاه اجرایــی» موظــف اســت حداکثــر ظــرف ســه مــاه نســبت بــه خریــد ملــک و
پرداخــت حقــوق یــا خســارات اقــدا م و یــا آن کــه انصــراف خــود را از خریــد و تملــک کتبــاً بــه مالــک یــا مالکیــن
اعــام نمایــد .بــه هــر حــال عــدم اقــدام بــه خریــد یــا اعــام انصــراف در مــدت مذکــور بــه منزلــهانصــراف اســت.

104

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال سوم  /شمـــــاره هشتم  /پاییز 1400

جایــز بــودن تراضــی از ســوی مقــام تملککننــده و لــزوم آن از ســوی مالــک اســت و یــا بنــا بــر نظــر
دیگــر ایقــاع اداری جایــز تلقــیمیگــردد 1.در دیدگاهــی دیگــر نیــز ،تراضــی صرف ـاً تــا حــد قانونــی
معتبــر دانســته شــده ،بــه نحــوی کــه اثــر چنیــن توافقــی بــه میــزان مقــرر قانونــی کاســته میشــود و
شــخص مســتحق حقوقــی بیــش از میــزان قانونــی نخواهــد بــود؛ 2زیــرا التــزام ناشــی از چنیــن توافقــی
در حــد قانــون معتبــر اســت و «ســبب تملــک و تعهــد بــه پرداخــت بهــای ملــک تملکشــده حکــم
قانــون میباشــد و  ...اراده دســتگاه اجرایــی مبنــی بــر تملــک شــرط اجــرای قانــون میباشــد 3».و اراده
طرفیــن در ایجــاد تعهــد بــه پرداخــت قیمــت نقشــی نــدارد.
امــا چنیــن تحلیلــی قابــل پذیــرش نیســت؛ زیــرا لــزوم و جــواز اعمــال حقوقــی ناشــی از طبیعــت
اذنــی آنــان اســت در حالــی کــه در مــاده اخیــر ایــن اختیــار از جانــب قانونگــذار بــرای مــدت محــدود
داده شــده اســت .از ســوی دیگــر فســخ ایقــاع اداری 4نیــز نیازمنــد بــه اعــام اراده اســت در حالــی کــه بــه
موجــب ایــن مــاده عــدم اقــدام مقــام تملککننــده در مــدت معیــن خودبهخــود موجــب انحــال توافــق
اســت و نیــاز بــه هیــچ اعــام ارادهای نــدارد .عــاوه بــر ایــن منظــور از توافــق در ابتــدای مــاده ،توافقــی
اســت کــه در ســطح مذاکــرات اولیــه بیــن مقــام تملککننــده و مالــک ایجــاد شــده و واجــد ماهیــت

 .1هداوند ،مهدی ،فرامرز عطریان ،اصل لزوم در ایقاعات اداری ،فصلنامه حقوق اداری ،شماره  ،1393 ،3ص.132 .
 .2آقــای ه.ر .دعوایــی را بــه طرفیــت شــهرداری منطقــه  7تهــران بــه خواســته الــزام خوانــده بــه انجــام تعهــد مبنــی بــر
پرداخــت ده درصــد حــق ســرقفلی بهعنــوان حقــوق مالکانــه موضــوع بنــد ب قــرارداد عــادی  1387/4/22و مطالبــه
ضــرر زیــان و خســارات ناشــی از عــدم اجــرای تعهــد مذکــور بــا احتســاب خســارات دادرســی مطــرح مینمایــد .شــعبه
 36دادگاه عمومیحقوقــی تهــران در رأی شــماره  91-167بیــان داشــت ....« :ثالثــاً :وفــق قانــون نحــوه خریــد و تملــک
اراضــی و امــاک بــرای برنامههــای عمومــی و عمرانــی و نظامیدولــت مصــوب  1358شــهرداری ،خوانــده فقــط مکلــف بــه
پرداخــت ارزش ملکیــت و اعیانــی بــه خواهــان و نیــز ارزش ســرقفلی و کســب و پیشــه بــه مســتأجر میباشــد و تعهــدی
بــر پرداخــت بیــش از حقــوق مالکانــه و ارزش ملکیــت مغــازه موضــوع نداشــته اســت »....ایــن رأی بــه موجــب دادنامــه
شــماره  9109970221301413شــعبه  13دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران مــورخ 1391/10/25تأییــد گردیــده اســت.
 .3دادنامه شماره  9509971330300018مورخ  1395/1/18شعبه سوم دادگاه حقوقی رودبار.
 .4در بخش بعدی نشان میدهیم که ماهیت تملک با ایقاع اداری قابل توجیه نیست.
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جایگاه قواعد حقوق عمومی و خصوصی در تحلیل ماهیت تملک
اراضی و آثار ناشــی از آن در رویه قضایی انگلیس و ایران

عقــدی نیســت؛ زیــرا در فــرض حصــول قــرارداد بیــن طرفیــن دیگــر موضــوع از صــدر مــاده خــارج و مقام
1
تملککننــده بــه موجــب ذیــل مــاده نســبت بــه توافــق قطعــی بــا مالــک اقــدام نمــوده اســت.

گفتار دوم .طرح و یا دستور تملک بدون تراضی بر غرامت
بند اول .ایران
 .1نقش بنیادین مؤلفههای حقوق عمومی در تحلیل تملک
الف .حاکمیتی بودن تملک از حیث ماهیت وسیله مقام تملککننده
در رویــه قضایــی ایــران آرایــی وجــود دارد کــه متضمــن چنیــن دیدگاهــی اســت .عمــل اداره از حیــث
2

 .1یکــی دیگــر از نتایــج حاصــل از قــرارداد خصوصــی بــودن توافــق حاصلــه ،در مرجــع صالــح بــرای رســیدگی بــه بطــان قــرارداد
منعقــده اســت .حســب دادنامــه شــماره  3 3مــورخ  75/2/29هیــات عمومــیدیــوان عدالــت اداری« :نظــر بــه اینکــه رســیدگی بــه
دعــاوی ناشــی از قراردادهــا کــه مســائل حقوقــی میباشــند و بایــد بــه صــورت ترافعــی در محاکــم قضایــی صالــح مــورد رســیدگی
قــرار بگیرنــد ،خــارج از شــمول مــاده یــازده ( )11قانــون دیــوان عدالــت اداری بــوده و قابــل طــرح در دیــوان مذکــور نمیباشــد ».و
بــه موجــب رأی وحــدت رویــه هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه شــماره دادنامــه  1329مــورخ «: 1386/11/14نظــر بــه
اینکــه دعــوی بــه خواســته ابطــال تعهدنامــه رســمی و نتیجتــاً اســترداد زمیــن بــه طرفیــت شــهرداری  ...مبتنــی بــر توافــق
طرفیــن و قــرارداد منعقــده بیــن آنهــا بــوده اســت  ...از مصادیــق مــوارد صالحیــت دیــوان بــه شــرح مقــرر در مــاده  13قانــون
دیــوان عدالــت اداری مصــوب  1385محســوب نمیشــود .»...بــه همیــن جهــت چنیــن امــری در دادگاه عمومیقابــل طــرح اســت.
 .2در پرونــدهای شــکایتی بــه طرفیــت شــهرداری مبنــی بــر ابطــال تصمیــم معاونــت اداری مالــی شــهرداری مطــرح میگــردد .شــعبه
بیســت و نهــم دیــوان عدالــت اداری در رأی شــماره  9209970902900653مــورخ  1392/2/23بیــان داشــت ...« :از آن جایــی کــه
ضــرورت و فوریــت اجــرای طــرح برابــر نامــه  ...شــورای اســامی شــهر بــه تصویــب رســیده و برابــر اخطاریــه و آگهــی و اعالمیههــا در
روزنامــه کثیراالنتشــار بــه شــاکی ابــاغ و بــه اطــاع عمــوم نیــز رســیده تــا در مهلــت قانونــی و مقــرر جهــت جــری تشــریفات قانونی و
واگــذاری ملــک بــه شــهرداری مراجعــه کند کــه شــاکی از مراجعــه و واگذاری ملک اســتنکاف نمــوده کــه از محاکم عمومی ،درخواســت
اعمــال مادتیــن  4و  8قانــون نحــوه خریــد و تملــک اراضــی و امــاک بــرای اجــرای برنامههــای عمرانــی و عمومیمصــوب ســال 58
گردیــد و اقدامــات قانونــی بــرای تملــک انجــام و بهــای ملــک برابــر نظریــه کارشناســی بــه صنــدوق ثبــت واریــز و از طریــق نماینــده
دادســتانی در دفتــر اســناد رسمیشــماره  ...ملــک بــه نــام شــهرداری انتقــال یافتــه ،نظــر بــه اینکــه اقدامــات شــهرداری نســبت بــه
تملــک بــر اســاس مقررات بوده  »...اســت .شــعبه پانــزده دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران در رأی شــماره  9209970221500464مورخ
 1392/4/22بــا همیــن رویکــرد بیــان داشــته اســت ...« :بــا عنایــت بــه اینکــه تملــک ملــک موضــوع قــرارداد اجــاره توســط شــهرداری
در راســتای قانــون نحــوه تقدیــم ابنیــه امــاک و اراضــی مــورد نیــاز شــهرداری بــوده و در راســتای تملــک قهــری ملــک مذکــور مالــک
عیــن و منافــع ملــک ملــزم بــه واگــذاری هســتند لــذا وجــود یــا عدم حــق انتقــال بــه غیــر در قــرارداد اجاره بــرای مســتأجر تأثیــری در
تملیــک ملــک توســط شــهرداری نداشــته؛ بنابرایــن واگــذاری ملــک یــک واگــذاری ارادی مبتنــی بــر قــرارداد نبــوده کــه رضایــت مالک
و حــق مالکانــه متفــرع بــر آن شــرط صحــت و نفــوذ قــرارداد واگــذاری باشــد و از ایــن حیــث شــرط عــدم انتقــال واجــد حقــوق خــاص
بــرای طرفیــن باشــد؛ بنابرایــن دادگاه اوالً ـ دعــوای عــدول از شــرط حــق انتقــال بــه غیــر در قــرارداد اجاره ،بــه لحاظ فقــد مبانی حقوقی
و حقــوق مالــی خــاص بــا توجــه بــه تملــک قهــری ملــک توســط شــهرداری ســالبه بــه انتفــاء موضــوع تشــخیص »...گردیــد .بنابرایــن
اراده مالــک اساسـاً نقشــی در واگــذاری حــق بــه شــهرداری نداشــته و اساسـاً ایــن انتقــال مالکیــت ،انتقــال مبتنــی بــر قــرارداد و توافــق
طرفیــن و معــادل تملیــک نیســت ،بلکــه بــه نحــو یکجانبــه و بــا توجــه بــه خصیصــه اقتــدار و قــدرت دولــت قهــرا صــورت میپذیــرد.

106

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال سوم  /شمـــــاره هشتم  /پاییز 1400

ماهیــت وســیله مــورد اســتفاده وی ،بــه اعمــال تصــدی 1و اعمــال حاکمیــت 2تقســیم میگــردد .چنیــن
تفکیکــی کــه از ســوی شــورای دولتــی فرانســه و بــر مبنــای تفــاوت مســئولیت اداره در دو عمــل مطــرح
گردیــد تحــت نظریهپــردازی الفوریــه 3بــوده اســت 4.در عمــل حاکمیــت دولــت از طــرق ویــژه و اقتــدار بهره
میبــرد و دســتور و یــا منــع صــادره از جانــب اداره تجلــی حاکمیــت اســت 5.در حقیقــت ویژگــی صــوری
دولــت مــدرن اقتضــای آن دارد تــا بــه عنــوان عالیتریــن مرجــع اقتــدار مدعــی ســلطه انحصــاری در درون
قلمــرو خویــش و بــه ایــن معنــا واجــد حاکمیــت باشــد 6.امــا در فرضــی کــه دولــت هماننــد اشــخاص عادی
رفتــار میکنــد نــوع عمــل بیانگــر عمــل تصــدی اســت کــه اداره جهــت ارائــه خدمــات عمومــی 7آن را بــه
کار میگیــرد 8.چنیــن تفکیکــی در حقــوق کنونــی فرانســه بــر مبنــای مســئولیت اداره کنــار گذاشــته شــده
و کلیــه اعمــال تحــت نظــارت قاضــی اداری درآمــده اســت 9.از منظــر مــاده  8قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری 10نیــز هــدف از انجــام عمــل حاکمیتــی ،نــه بــه منظــور کســب ســود و درآمد بلکــه بــرای پیگیری
11
و تضمیــن منافــع عمومــی و نظــم عمومــی ،اســتقرار عدالــت و اعمــال حاکمیــت و اقتــدار ملــی اســت.
12
همیــن نظــر را برخــی دیگــر نیــز پذیرفتهانــد و بیــان داشــتهاند کــه تملــک عمــل حاکمیتــی اســت.
1-Acte de gestion
2-Acte d'autorit
3-Laferriére
4-Garner, J. “French Administrative Law.” Yale Law Journal, Vol. 33, No. 6, 1924, p. 619

 .5وینسنت ،اندرو ،نظریههای دولت ،ترجمه حسین بشیریه ،چاپ چهارم ،تهران :نشر نی ،1383 ،صص.42-41 .

 .6وینسنت ،اندرو ،نظریههای دولت ،ترجمه حسین بشیریه ،چاپ چهارم ،تهران :نشر نی ،1383 ،صص.42-41 .
7-Public utility service
 .8مــاده چهــارم قانــون راجــع بــه دعــاوی بیــن اشــخاص و دولــتكــه بــه تصویــب كمیســیون قوانیــن عدلیــه مجلــس شــورای ملــی در تاریــخ
1309/08/13بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی رســید بیــان میداشــت :كلیــه دعــاوی دولــت بــر اشــخاص و دعــاوی اشــخاص بــر دولــت نســبت
بــه امــوال غیــر منقــول و حقــوق متعلقــه بــه آن و دعــاوی ناشــیه از اعمالحاكمیــت دولــت نســبت به امــوال منقــول و همچنین دعــاوی منقول
ناشــیه از اعمــال تصــدی كــه منشــاء تولیــد آن قبــل از  19اردیبهشــت  1307باشــد و نیـ ز دعــاوی بانك ایــران بر اشــخاص و دعاوی اشــخاص بر
بانــك ایــران بــه مرجعیــت محاكمــات مالیــه قطــع و فصــل خواهــد شــد -در ســایر مــوارد مرجع رســیدگی محاكــم عدلیه اســت .تبصــره -اعمال
تصــدی اعمالــی اســت كــه دولــت از نقطــه نظر حقوقی مشــابه اعمــال افراد انجــام میدهــد؛ مانند خرید و فــروش اجــاره و اســتیجار و امثال آن.
9-Forges, L. & Jean Michel. “LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DES ACTES UNILATÉRAUX INFRACONSTITU.TIONNELS.” Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 54, 2017, p38
 .10آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهرهمندی از
این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود.
 .11عباسی ،بیژن ،بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی اداره ،فصلنامه حقوق اداری ،شماره  ،1393 ،5ص.49 .

 .12زرگوش ،مشتاق ،تملک امالک ،شبه تملکها و سلب مالکیت از سرمایهها توسط دولت ،چاپ اول ،تهران :نشر میزان ،1391،ص50.؛ جاللی ،محمد،

محمدحسنوندوایوبمیری،تفکیکصالحیتدیوانعدالتاداریودادگاهعمومیدردعاویمسئولیتمدنیعلیهدولت،مجلهحقوقیدادگستری،
شماره نود و نهم ،1396،ص106.؛ طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،چاپ هشتم ،تهران :انتشارات سمت ،1381،ص.391.
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جایگاه قواعد حقوق عمومی و خصوصی در تحلیل ماهیت تملک
اراضی و آثار ناشــی از آن در رویه قضایی انگلیس و ایران

در انتقــاد ایــن رویکــرد بایــد بیــان داشــت ،بــا وجــود خصیصــه اقتــدار اعمــال حاکمیتــی در
تملــک قهــری امــاک ،در برخــی مــوارد تملــک متضمــن نفــع عمومــی و دسترســی آحــاد جامعــه در
اســتفاده از آن نیســت .مقــام تملککننــده ممکــن اســت بــرای رفــع نیــاز خــود بــدون آنکــه مؤثــر
در اصــل اســتمرار خدمــات عمومیباشــد ،مبــادرت بــه تملــک نمایــد 1،عــاوه بــر ایــن ممکــن اســت
چنیــن اقداماتــی جهــت کســب ســود و درآمــد باشــد کــه مثــال شــایع آن احــداث بزرگراههــا تحــت
قراردادهــای مشــارکت و اختصــاص ســود بــه طــرف مشــارکت دولــت تــا پایــان دورهای خــاص بــا
تأمیــن مالــی بخشــی از قــرارداد و اجــرای آن اســت 2.نکت ـهی ابهــام دیگــر در دیــدگاه تفکیــک بیــن
عمــل تصــدی و حاکمیــت ناظــر بــر معیــار شــکلی و یــا ماهــوی حاکــم بــر مفهــوم آن اســت کــه در
حــوزه حقــوق تملــک نیــز تســری مییابــد؛ زیــرا در برخــی قوانیــن اجــازه تملــک بــه اشــخاص حقــوق
3
خصوصــی نیــز داده شــده اســت.
 .1در رأی شــعبه هشــتم دیــوان عدالــت اداری در پرونــده کالســه  81/682بــه موجــب دادنامــه شــماره  1307مــورخ 1383/6/10
بیــان شــده اســت ...« :نظــر بــه اینکــه شــهرداری طــرف شــکایت جهــت اجــرای طــرح توســعه پارکینــگ شــهرداری مشــهد اقــدام
بــه تملــک یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  202متــر مربــع از پــاک یــک فرعــی از  1601اصلــی بخــش یــک مشــهد متعلقــه بــه شــکات
نمــوده و ســند رســمی ملــک موصــوف نیــز بــه نــام شــهرداری مشــهد منتقــل گردیــده اســت ،لــذا بــا ایــن وصــف ابطــال اقدامــات
شــهرداری طــرف شــکایت نســبت بــه تملــک ملــک موصــوف موجــه بــه نظــر نمیرســد و خواســته شــاکی در ایــن مــورد رد میگــردد».
ـه شــماره /19068ت 52581هـــ هیئــت وزیــران در تاریــخ  1395/2/20در خصــوص انعقــاد متمــم قــرارداد مشــاركت
 .2بــه عنــوان مثــال مصوبـ 
نـرشــت و اجــرای قســمت باقیمانــده حــد فاصــل منجیــل تــا رودبــار و کیفیــت دریافــت ســود حاصــل از آن.
بــرای تكمیــل آزادراه قزوی 
 .3بــه موجــب مــاده  14قانــون تشــكیل شــركتهای آب و فاضــاب مصــوب  1369/10/11بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی «شــركتهای
آب و فاضــاب موضــوع ایــن قانــون بــرای اجــرای طرحهــای عمرانــی خــود میتواننــد از الیحــه قانونــی نحــوه خریــد  ...و قوانیــن دیگــری
كــه در زمینــه خریــد و تملــك اراضــی بــرای اجــرای برنامههــای عمومــی دولــت تصویــب میشــود اســتفاده كننــد .»...بــه موجــب مــاده
 3قانــون« :شــركتهای موضــوع ایــن قانــون  ....بــه صــورت بازرگانــی ،طبــق مقــررات ایــن قانــون و قانــون تجــارتاداره خواهنــد شــد.
تبصــره -در صورتیكــه بنــا بــه تشــخیص وزارت نیــرو تشــكیل و اداره ایــن شــركتها در شــرایط و مناطــق خــاص بــه صــورت غیردولتــی
ممكــن نباشــد بــا تصویــب هیــأت وزیــران شــركت بــه صــورت دولتــی تشــكیل و اداره میشــود» .در حقیقــت بــه موجــب قانــون اخیــر،
اصــل بــر تشــکیل شــرکت بــه نحــو خصوصــی اســت مگــر آنکــه حســب تبصــره امــکان تشــکیل بــه نحــو خصوصــی وجــود نداشــته باشــد.
رأی شــماره  294و  295و  296مــورخ  1380/9/11هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری« :مصرحــات مقــرر در قانــون تشــکیل شــرکتهای آب
و فاضــاب مصــوب  1369در خصــوص تشــکیل شــرکتهای آب و فاضــاب توســط وزارت نیــرو و نظــارتآن وزارتخانــه بــر اداره امــور ایــن قبیــل
شــرکتها از طریــق اصــاح اساســنامه و موافقــت بــا ســرمایهگذاری اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در آنهــا و معافیــتشــرکتهای مذکــور از
پرداخــت انــواع حقــوق دیوانــی اعــم از عــوارض و مالیــات و هزینــه دادرســی و حــق تملــک اراضــی و امــاک واقــع در طرحهــای عمرانــی مربــوط بــر
اســاس الیحــه قانونــی نحــوه خریــد ...و ســایر قوانیــن مشــابه مبیــنانطبــاق ماهیــت حقوقــی شــرکتهای آب و فاضــاب بــا تعریــف شــرکتهای
دولتــی بــه شــرح منــدرج در مــاده  4قانــون محاســبات عمومیکشــور مصــوب 1366بــه شــرط تعلــق بیــش از  %50ســرمایه آن بــه واحدهــای
دولتــی میباشــد .نظــر بــه اینکــه مفــاد تبصــره مــاده  3قانــون فوقالذکــر در خصــوص جــواز تشــکیل و اداره شــرکتهای آب و فاضــاب بــه
صــورت دولتــی در شــرایط و مناطــق خــاص مفیــد غیردولتــی بــودن شــرکتهای آب و فاضــاب در صــورت اجتمــاع شــرایط مقــرر درمــاده 4
قانــون محاســبات عمومــی و نافــی صالحیــت عــام دیــوان در رســیدگی بــه شــکایات مــردم از آنهــا در قلمــرو قانون دیــوان عدالــت اداری نیســت.»...
رای وحــدت رویــه  107مــورخ  1377/5/24هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری« :بــا عنایــت بــه صراحــت تبصــره مــاده
 3قانــون تشــکیل شــرکتهای آب و فاضــاب مصــوب  ،1369/10/11شــرکتهای آب و فاضــاب جــز در مــواردی
کــه بــه تصویــب هیــأت وزیــران بــه صــورت دولتــی تشــکیل و اداره میشــود غیردولتــی شــناخته شــده اســت»...
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دیــدگاه تفکیــک بیــن عمــل تصــدی و حاکمیــت و آثــار منبعــث از آن بــا توجــه بــه معیــار ماهــوی
حاکــم بــر هــر یــک در تاریــخ حقــوق مــا دارای ســابقه نیســت .در فقــه امامیــه نیــز هیــچگاه بــه
تفکیــک عمــل تصــدی و حاکمیــت پرداختــه نشــده اســت و از ایــن حیــث بیــن دولــت و اشــخاص
عــادی تفاوتــی نیســت .بــه همیــن جهــت بــوده اســت کــه شــورای نگهبــان تحقــق تملــک بــدون
پرداخــت غرامــت را جایــز ندانســته اســت و نظریــات صادرشــده از ســوی شــورای نگهبــان در مــورد
عــدم اعتبــار شــرعی قوانیــن قبــل از الیحــه قانونــی تملــک کــه در آن قوانیــن بــه عــدم پرداخــت قیمت
از ســوی دولــت اشــاره شــده نیــز مؤیــد عــدم وجــود جایــگاه برتــر اداره نســبت بــه اشــخاص حقــوق
خصوصــی اســت 1و بــه همیــن جهــت در بیــان نظریــه بــه قواعــد حقــوق خصوصــی اســتناد شــده
اســت .آنچــه کــه در بــاب والیــت مطلقــه فقیــه نیــز بیــان شــده ،در گســتره مفهــوم و گســتره والیــت
2
معصــوم و از جهــت وجــوب اجــرای امــر وی اســت.
ب .وجه صوری عمل تملک و تحقق عمل حقوقی اداری
بنــا بــر نظــری در رویــه قضایــی ایــران عمــل تملــک در زمــره اقــدام اداری اســت .بهکارگیــری
واژه اقــدام اداری را بایــد بــر مســامحه حمــل نمــود؛ زیــرا اقــدام اداره ممکــن اســت مــادی و یــا حقوقــی
باشــد و بهکارگیــری کلــی ایــن واژه صحیــح نیســت.
3

در حقــوق فرانســه و بــه تبــع آن حقوقدانــان ایــران ،اعمــال دولــت از حیــث شــکل و صــورت بــه
اعمــال حقوقــی یکجانبــه و دوجانبــه تقســیم میگــردد 4.بــا ایــن وجــود چنیــن تقســیمیایراد
 .1شــورای نگهبــان در نظریــه شــماره  1386 /7/ 8 -86/ 30 /22818در پاســخ بــه نامــه رئیــس مجلــس شــورای اســامیتحت شــماره 178866
/10/د مــورخ  1385/ 11/ 21مبنــی بــر درخواســت اظهــار نظــر دربــاره «بنــد ( )9مــاده ( )50قانــون برنامــه و بودجــه كشــور مصــوب 12/ 10
 »1351/چنیــن اعــام نمــود« :اطــاق جــواز اســتفاده نمــودن دولــت از اراضــی مذكــور خــاف موازیــن شــرع دانســته شــد؛ زیــرا شــامل اراضــی
كــه طبــق ضوابــط شــرعی دارای مالــك یــا ذیحــق شــرعی میباشــد نیــز میگــردد و لــذا اطــاق جــواز اســتفاده بــدون رضایــت مالــك یــا
ذیحــق در فــرض عــدم وجــود ضــرورت مبیحــه خــاف موازیــن شــرع میباشــد .البتــه قوانیــن مصــوب پــس از پیــروزی انقــاب اســامیكه
شــامل ایــن مــوارد میشــود الزم اســت مــورد توجــه قــرار گیــرد .همچنیــن عــدم پرداخــت وجــه در مــواردی كــه عین ـاً یــا منفعــه مشــمول
ضمــان یــد میباشــد -ماننــد مــواردی كــه طبــق ضوابــط شــرعی مالــك داشــته باشــد -خــاف موازیــن شــرع بــوده و موجــب ضمــان میگــردد».
ّ
(محشى) ،چاپ هشتم ،جلد اول ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه
 .2موسوى خمینى ،روحالله ،توضیحالمسائل
علمیه قم 1424 ،ق ،.ص .36
 .3شــعبه یــک تشــخیص دیــوان عدالــت اداری در رأی شــماره  9109970905100803مــورخ  1391/11/28خویــش چنیــن اســتدالل مینمایــد:
« ....چــون مطالبــه بهــای مــورد ادعــا در واقــع ناشــی از یــک اقــدام اداری صــورت گرفتــه و بــه موجــب قــرارداد حقوقــی نبــوده تــا آن را در
صالحیــت دادگاههــای دادگســتری دانســت .»...عــاوه بــر ایــن در رأی وحــدت رویــه شــماره  544مــورخ  1369/11/30هیئــت عمومــی دیــوان
عالــی کشــور نماینــده دادســتان کل کشــور در نظریــه خــود بــه تصریــح بیــان نمــوده اســت کــه تملــک ،تصمیــم و اقــدام اداری اســت؛ «چــون
اقدامــات ســازمان زمیــن شــهری و اداره ثبــت بــر لغــو مالکیــت مالــک و صــدور ســند بــه نفــع دولــت از اقدامــات و تصمیمــات اداری اســت کــه بــر
طبــق مــاده  ۱۱قانــون دیــوان عدالــت اداری قابــل شــکایت در مرجــع مزبــور میباشــد؛ لــذا رأی شــعبه  ۲۵دیــوان عالــی کشــور تأییــد میشــود».
 . 4انصاری ،ولیالله ،کلیات حقوق قراردادهای اداری ،تهران :نشر حقوقدان و دانشنگار ،1392 ،ص.53 .
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و اشــکال دارد؛ زیــرا اعمــال حقوقــی یکجانبــه و دوجانبــه خــود در زیرشــاخه اعمــال اداره 1قــرار
میگیرنــد ،بــه همیــن جهــت اعمــال اداره بــه دو دســته اعمــال مــادی 2و اعمــال حقوقــی 3تقســیم
میگــردد 4.بخــش اعظمــیاز اعمــال اداره کــه در قالــب خدمــات عمومی(ماننــد زیرســاختهایی
همچــون حملونقــل ،آب و بــرق) ارائــه میگــردد در قالــب اعمــال مــادی اســت ،اعمــال حقوقــی نیــز
بــه یکجانبــه و دوجانبــه تقســیم میشــوند کــه در اصطــاح حقوقدانــان ایرانــی تحــت عنــوان ایقــاع
اداری و قــرارداد اداری شــهرت یافــت .در ایــن دیــدگاه عمــل حقوقــی اداری بــه هــر تصمیمیاطــاق
میگــردد کــه یــک مرجــع اداری بــه جهــت صالحیــت اعطایــی اتخــاذ مینمایــد و ایــن تصمیــم
منشــأ اثــر حقوقــی اســت 5.آنچــه کــه عمــل حقوقــی اداری و خصوصــی را از هــم متمایــز میســازد
نقــش آزادی اراده در تحقــق هــر یــک اســت .در اعمــال حقوقــی خصوصــی اصــل آزادی اراده بــه عنــوان
قاعــده عمومــی و اصــل پذیرفتــه شــده اســت و قوانیــن محدودکننــده بایــد مــورد تصریــح قــرار گیرنــد.
در حالــی کــه در اعمــال حقوقــی اداری اصــل آزادی ارادهی اداره مقیــد بــه قانــون اســت ،بــه همیــن
جهــت اداره ،اراده خــود در انجــام اعمــال حقوقــی را صرف ـاً در حــد قوانیــن بــه کار میگیــرد.
ج .ایقاع اداری
یکــی از جلوههــای ارادهی اداره کــه ســبب ایجــاد اثــر حقوقــی میگــردد ،ایقــاع اداری اســت
کــه بــه اعــام ارادهی یکجانبــه ارگان دولتــی کــه بنــا بــر اختیــارات عمومــی فعالیــت میکنــد و بــه
7
منظــور انجــام یــک تکلیــف اداری ،اثــرات حقوقــی خارجــی شــخص و عینــی دارد ،تعریــف شــده اســت.
8
در حقــوق فرانســه ترجیــح داده شــده بــه جــای بهکارگیــری چنیــن واژهای از «تصمیــم الزماالجــرا»
اســتفاده گــردد؛ زیــرا در واژه اخیــر ،جنبـهی اجرایــی تصمیــم اتخــاذی از ســوی اداره برجســته میگــردد.
در حالــی کــه در ایقــاع اداری ،ایــن امــر ناشــی از وجــه صــوری اقــدام و منبعــث از حــوز ه اقتــدار اداره و
قــدرت عمومــی اســت؛ بنابرایــن بهتریــن توصیــف زمانــی صــورت میپذیــرد کــه امــکان ایجــاد حــق یــا
6

1-Les actes de l’administratio
2-Activité matérielle
3-Activité juridique
4-Rousset, M. & Olivier Rousset. Droit administrative, Tome I, Deuxième edition, PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE, 2004, p. 139

 .5انصاری ،ولیالله ،کلیات حقوق قراردادهای اداری ،تهران :نشر حقوقدان و دانشنگار ،1392 ،ص.53 .
6-L’acte administratif unilateral
7-Une déclaration unilatérale de volonté, qui émane d'un organe de l’Etat agissant en vertu de la puissance publique, et qui, aux
fins de réaliser une tâche administrative, a des effets juridiques externes pour un cas individuel et concret. See: Panchaud, M.
A. (1962), “La décision administrative, Etude comparative.” Revue internationale de droit compar, Vol. 14, No. 4, 1962, p. 678
8-Décision exécutoire
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تعهــد بــه نفــع یــا ضــرر شــهروندان را بــدون هیچگونــه رضایتــی از جانــب آنــان توصیــف مینمایــد.
عــاوه بــر ایــن تعــدد اطــراف چنیــن عملــی ،آن را از ایقــاع اداری خــارج نمینمایــد بلکــه آنچــه
مــورد نظــر اســت تحقــق اراده واحــد در ایجــاد عمــل اســت .چنیــن تحققــی بــه محــض وقــوع آن بــه
نحــو صحــت و امضــای مقــام صالحی ـتدار صــورت میپذیــرد و بــا اطــاع افــراد ذینفــع بــرای آنــان
2
الزماالتبــاع و اثــر آن نســبت بــه آینــده اســت و بــه قبــل از آن قابــل تســری نیســت.
1

شــعبه دهــم دیــوان عدالــت اداری در رأی شــماره  9409970901001341مــورخ 1394/8/11
قائــل بــه پذیــرش نظریــه ایقــاع اداری تملــک گردیــد ...« :تملــک بــه عنــوان یــک عمــل یکجانبــه
اداری (ایقــاع اداری) عمــل عموم ـی(اداری) تلقــی میشــود  ...زیــرا یکــی از خصایــص بــارز هــر عمــل
عموم ـی(اداری) آن اســت کــه ناشــی از تکلیــف مســتقیم قانــون باشــد.»...
آنچــه کــه در رویــه قضایــی بیــان گردیــد در بیــن حقوقدانــان نیــز دارای طرفدارانــی اســت و
آنــان تملــک را ایقــاع اداری شــخصی 3و یــا عمــل اداری یکجانبــه نامیدنــد 4.برخــی حتــی فراتــر
رفتــه و بیــان داشــتهاند تملکهــای نهادهــای عمومــی از هــر نوعــی کــه باشــد خــواه بــا تملــک و
پرداخــت قیمــت از طریــق کارشــناس و یــا تنظیــم توافقنامــه یــا اعمــال مــاده  8و یــا  ،9یــک عمــل
اداری یکجانبــه اســت و در توجیــه نظــر خــود بیــان داشــتهاند کــه در انعقــاد قــرارداد بایســتی اراده و
توافــق طرفیــن کامـ ً
ا بــر اصــل عمــل حقوقــی حاکــم باشــد بــه گونـهای کــه بــدون وجــود ایــن توافــق
اساســاً عمــل حقوقــی منعقــد نگــردد .امــا تنظیــم توافقنامــه چنیــن مفهومــیرا بیــان نمینمایــد و
صرفـاً توافــق بــر قیمــت اســت کــه در صــورت عــدم حصــول بــاز هــم تملــک بــدون رضایــت مالــک و
5
بــه اذن قانونگــذار صــورت میپذیــرد و فقــط طریقــه آن تغییــر میکنــد.
1-Rousset, M. & Olivier Rousset. Droit administrative, Tome I, Deuxième edition, PRESSES UNIVERSI.TAIRES DE GRENOBLE, 2004, p. 143

 .2طباطبایــی مؤتمنــی ،منوچهــر ،حقــوق اداری ،چــاپ هشــتم ،تهــران :انتشــارات ســمت ،1381 ،ص.280-279 .

 .3جاللــی ،محمــد ،محمــد حســنوند و ایــوب میــری ،تفکیــک صالحیــت دیــوان عدالــت اداری و دادگاه عمومــی
در دعــاوی مســئولیت مدنــی علیــه دولــت ،مجلــه حقوقــی دادگســتری ،شــماره نــود و نهــم ،1396 ،ص.102 .

 .4زرگوش ،مشتاق ،تملک امالک ،شبه تملکها و سلب مالکیت از سرمایهها توسط دولت ،چاپ اول ،تهران :نشر میزان،
 ،1391ص50 .؛

.Mewett, A. “The Theory of Government Contracts.” McGill Law Journal, Vol. 5, No. 4, 1959, p.238

 .5عطریــان ،فرامرز ،وضعیت حقوقی تملکهای دســتگاههای اجرایــی پس از انتفای طرح ،فصلنامه حقوق اداری،
شماره  ،1393 ،5صص.137-136 .
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در نقــد نظــرات فــوق بایــد بیــان داشــت در تحقــق ایقــاع اداری اراده منفــرد اداره بایــد در حصــول
اثــر ،نقــش یکتــا ایفــا نمایــد ،امــا در حقــوق تملــک اراده واحــد اداره کارگــزار نیســت .مــاده  4ل.ق.ن.خ
پیشمقدمــه ورود بــه تعییــن کارشــناس جهــت ارزیابــی ملــک را در عــدم امــکان حصــول توافــق
میدانــد و در صــورت عــدم توافــق ،کارشناســان تعیینــی از ســوی هــر یــک از طرفیــن و کارشناســی
کــه از ســوی دادگاه تعییــن میگــردد ،نســبت بــه ارزیابــی ملــک اقــدام و بــا پرداخــت قیمــت ملــک
تملــک واقــع میشــود 1.از طــرف دیگــر رأی وحــدت رویــه شــماره  851هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری مــورخ  1387/12/11بیــان مـیدارد کــه ...« :امضــاء ســند انتقــال توســط دادســتان یــا نماینــده
او ،همچنیــن حضــور نماینــده دادســتان در تصــرف و اجــرای طــرح در مــوارد مصــرح در مادههــای  8و
 9قانــون فوقالذکــر از نــوع امــور اجرائــی امــر تملــک محســوب میشــود و فینفســه واجــد ماهیــت
قضائــی نیســت تــا رســیدگی بــه موضــوع شــکایت در صالحیــت شــعب دیــوان نباشــد .»...بــاری اگــر
تملــک ایقــاع اداری جایــز باشــد بایــد پذیرفــت کــه تملــک حتــی پــس از پرداخــت قیمــت ملــک
نیــز جایــز اســت و مقــام تملککننــده میتوانــد بــا اعــام رجــوع از تملــک در مقــام اســترداد وجــه
پرداختــی بــاب قیمــت ملــک برآیــد در حالــی کــه چنیــن امــری امکانپذیــر نخواهــد بــود؛ زیــرا در
ایقاعــات اداری اصــل لــزوم جریــان دارد و در صــورت عــدم وجــود نــص صریــح و شــک در آن مقتضــای
اصــل لــزوم اســت ،عــاوه بــر ایــن امــر در حقــوق خصوصــی لــزوم و جــواز عقــود و ایقاعــات ناشــی از
طبیعــت آنــان اســت و بــا از بیــن رفتــن منبــع اذن ،منحــل میگــردد ،در حالــی کــه در حــوزه تملــک
چنیــن امــوری قابــل طــرح نیســت.
یکــی از ایــرادات وارد بــر نظریــه عمــل حقوقــی بــودن تملــک قهــری ،آن اســت کــه در برخــی
مــوارد علیرغــم عــدم وجــود طــرح مصــوب و بــه جهــت آنکــه اداره در ملــک اشــخاص مبــادرت بــه
ایجــاد مســتحدثات نمــوده و قلعوقمــع ایــن مســتحدثات متعــذر اســت ،قانونگــذار اجــازه خلــع یــد
و قلعوقمــع را نــداده و بــا تعلیــق شــش ماهــه اجــرای حکــم و بــا پرداخــت قیمــت ملــک قائــل بــر

 .1بــه همیــن جهــت بــوده کــه دیــوان عدالــت اداری عــدم پرداخــت قیمــت را ســبب بطــان تملــک دانســته اســت .دادنامــه
 541مــورخ  1373/9/7شــعبه شــانزدهم دیــوان عدالــت اداری «  -1 ...دســتور مقــرر درتبصــره  6مــاده  9قانــون زمیــن
شــهری در آن قســمت کــه مربــوط بــه وظایــف دولــت در مــورد تودیــع بهــای زمیــن اســت اجــرا نشــده و ثمــن مربــوط
بــه اراضــی تملکشــده بــه هنــگام تنظیــم ســند انتقــال تودیــع نگردیــده و ظاهــراً تعهــد بــه پرداخــت گردیــده اســت».
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وقــوع تملــک اســت 2.گســترهی امــر مذکــور مشــمول وضعیتهایــی میگــردد کــه اداره بــدون وجــود
طــرح مصــوب و حتــی اعــام ارادهای مبــادرت بــه تملــک ملــک مینمایــد .بــه همیــن جهــت ممکــن
اســت حاالتــی را در نظــر گرفــت کــه تملــک عمــل مــادی صــرف باشــد .عــاوه بــر ایــن امــر بــا وجــود
تصویــب طــرح در اثنــای صــدور حکــم بــر خلــع یــد و یــا قلعوقمــع و یــا پــس از آن اثــر تصویــب
بــه قبــل از آن تســری داده شــد کــه ایــن امــر مخالــف بــا طبیعــت ایقــاع اداری اســت .از ســوی دیگــر
اقــدام بــه تعییــن قیمــت و یــا شــمول آن بــه طــرح مصــوب ســبب عــدم اعمــال اثــر رأی میگــردد در
2
حالــی کــه ایقــاع اداری نمیتوانــد چنیــن اثــری را ایجــاد نمایــد.
د .قرارداد اداری
شــعبه ســوم دادگاه عمومیحقوقــی رودبــار (گیــان) در بخشــی از تصمیــم اتخــاذی خــود تحــت
رأی شــماره  9509971320300018مــورخ  1395/1/18چنیــن بیــان مـیدارد ...« :ایــن نظــر (ایقــاع
اداری) مخالــف نــص صریــح مــاده  8از الیحــه قانونــی نحــوه خریــد و ...میباشــد بــر طبــق ایــن مــاده
«تصــرف اراضــی ،ابنیــه و تأسیســات و خلــع یــد مالــک قبــل از انجــام معاملــه و پرداخــت قیمــت
ملــک و یــا حقــوق مالــک مجــاز نمیباشــد ».منظــور از معاملــه مذکــور در مــاده اخیــر یــک قــرارداد
اداری میباشــد؛ چــه اینکــه در قــرارداد اداری حداقــل یکــی از طرفیــن بایســتی جــزو اشــخاص
حقوقــی حقــوق عمومیتلقــی گــردد و ...هــدف از آن اجــرای یــک خدمــت عمومــی بــوده( 3مــاده یــک
الیحــه قانونــی نحــوه خریــد) و یــا اینکــه حــاوی یکــی از شــروط اســتثنایی و غیرمعمــول در حقــوق
خصوصــی باشــد کــه ایــن شــروط ســبب ایجــاد جایــگاه برتــر بــرای اداره گــردد .بــه نحــوی کــه شــروط
 .1حســب قانــون الحــاق یــك تبصــره بــه مــاده ( )1ل.ق.ن.خ« :در مــواردی كه اســناد یــا اقدامات دســتگاههای اجرائــی مبنی بر
مالكیــت قانونــی (اعــم از ایــن كــه بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واگذار شــده یا نشــده باشــد) به موجــب احــكام الزماالجراء
قضایــی ابطــال گردیــده یــا میگــردد ،دســتگاه مربوطــه موظــف اســت امــاك یادشــده را بــه مالــك آن مســترد نمایــد .لكــن
چنانچــه در اثــر ایجــاد مســتحدثات یــا قرارگرفتــن اراضــی مذكــور در طرحهــای مصــوب ،اســترداد آن بــه تشــخیص مرجــع
صادركننــده حكــم متعــذر باشــد دســتگاه اجرایــی ذیربــط میتوانــد بــا تأمیــن اعتبــار الزم نســبت بــه تملــك این قبیــل امالك
مطابــق ایــن قانــون اقــدام نمایــد .در صورتــی كــه حكــم دادگاه مبنــی بــر خلــع یــد یــا قلعوقمــع صــادر شــده باشــد ،دادگاه
مزبــور بــا درخواســت دســتگاه اجرایــی دســتور توقــف اجــرای حكــم مزبــور را صــادر و دســتگاه اجرایــی ذیربــط موظف اســت
ظــرف مــدت شــش مــاه از تاریــخ صدور دســتور موقت نســبت بــه پرداخت یــا تودیــع قیمــت روز امالك یادشــده اقــدام نماید».
 .2شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره  9109970900702026مورخ  1391/10/19بیان داشته است که« :ابطال اقدامات
غیر قانونی مبنی بر تصرف و احداث ایستگاه گاز به لحاظ اینکه اقدامات عملی و انجامشده محسوب است و ابطال آن تأثیری در وضعیت
ندارد .»...
 .3برای دیدن همین معیار در مورد موضوع قرارداد اداری بنگرید به:
Dupuis, G., Marie-José Guédon & Patrice Chrétien. Droit administrative, 10 ͤ édition, Dalloz, 2007, p. 428

113

جایگاه قواعد حقوق عمومی و خصوصی در تحلیل ماهیت تملک
اراضی و آثار ناشــی از آن در رویه قضایی انگلیس و ایران

مذکــور از دیــدگاه حقــوق خصوصــی غیرمرســوم و گاهــی در صــورت وجــود بعضــی از ایــن شــرایط در
قراردادهــای خصوصــی باعــث بیاعتبــاری ایــن قــرارداد میگــردد (مــاده  4و تبصــره  2همیــن مــاده
و مــاده  9الیحــه خریــد و تملــک)  ...نکتــه مهــم مبنــا و ســبب ایــن قــرارداد اداری اســت کــه ناشــی
از حکــم قانــون بــوده و قانــون ایــن تجویــز را در جهــت انجــام آن از ســوی اداره بیــان نمــوده اســت.
(مســتفاد از رأی شــماره  1403مــورخ  86/11/30هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری) .» ...
در ســاختار قــرارداد اداری وجــود یــک مقــام اداری بــه عنــوان یکــی از طرفیــن قــرارداد ،اجــرای
یکــی از خدمــات عمومــی 1بــه عنــوان موضــوع آن ،الزم و ضــروری اســت و علیاالصــول شــروط
غیرمتعــارف نســبت بــه قراردادهــای خصوصــی وجــود دارد کــه بــه جهــت جایــگاه برتــر اداره نســبت
بــه اشــخاص حقــوق خصوصــی اســت؛ 2بنابرایــن در قراردادهــای خصوصــی هــر یــک از طرفیــن بــه
دنبــال حفــظ منافــع خــود و دسـتیابی بــه آن هســتند امــا در قــرارداد اداری اگرچــه یکــی از اطــراف
قــرارداد اداری دارای نفــع شــخصی اســت امــا اداره بــه دنبــال چنیــن نفعــی نبــوده ،بلکــه وی نماینــده
تحقــق منافــع عمومــیجامعــه اســت و عــاوه بــر ایــن علیرغــم آنکــه در قــرارداد اداری طرفیــن بــا
رضایــت در انعقــاد قــرارداد حضــور دارنــد ،اداره میتوانــد در راســتای تحقــق خدمــت و منافــع عمومــی
3
نســبت بــه کاهــش و یــا افزایــش تعهــدات و یــا عــدم اجــرای آن اقــدام نمایــد.
تحلیــل تملــک بــه موجــب قــرارداد اداری دارای ایــن نقــص بــارز اســت کــه در قــرارداد اداری
اصــل حضــور طرفیــن در قــرارداد بایــد بــا رضایــت باشــد ،در حالــی کــه در تملــک قهــری مقــام
تملککننــده بــدون رضایــت صاحبــان حقــوق نســبت بــه تملــک ملــک اقــدام مینمایــد؛ بنابرایــن
شــروط تحمیلــی و غیرمتعــارف نســبت بــه حقــوق خصوصــی نمیتوانــد بــه انــدازهای گســترش داده
شــود کــه منتهــی بــه حضــور اجبــاری در قــرارداد گــردد.
 .2اثر دیدگاه
الف .آثار ناشی از تحلیل بر مبنای اعمال دولت بر حق غرامت
همانطــور کــه بیــان شــد دیــدگاه تفکیــک اعمــال دولــت بــه تصــدی و حاکمیــت بــا توجــه بــه
خاســتگاه اولیــه آن جهــت توجیــه مســئولیت دولــت در خصــوص ایــن دســته از اعمــال بــوده اســت
1-Le fonctionnement du service public
2-Rousset, M. & Olivier Rousset. Droit administrative, Tome I, Deuxième edition, PRESSES UNIVERSITAIRES DE .
GRENOBLE, 2004, p. 171-173
3-Mewett, A. “The Theory of Government Contracts.” McGill Law Journal, Vol. 5, No. 4, 1959, p. 224 .
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کــه بــر مبنــای آن دولــت در اعمــال حاکمیــت مســئول شــناخته نمیشــد .مطابــق مــاده  11قانــون
مســئولیت مدنــی مصــوب  1 1339نیــز مســئولیتی کــه بــرای دولــت شــناخته شــده ،مبتنــی بــر نظریــه
تقصیــر اســت و اداره وقتــی مســئول شــناخته میشــود کــه در انجــام اعمــال خــود مرتکــب خطــا و
تقصیــری شــود؛ 2بنابرایــن قســمت اخیــر مــاده  11قانــون مســئولیت مدنــی دو نتیجــه را بــه دســت
میدهــد؛ خســارت ناشــی از اعمــال دولــت اعــم از حاکمیــت و تصــدی ،وقتــی قابــل پرداخــت اســت
کــه خســارت مربــوط و مســتند بــه عمــل دولــت بــوده و رابطــه ســببیت وجــود داشــته باشــد .در
خســارت ناشــی از اعمــال حاکمیــت ،دولــت وقتــی از پرداخــت خســارت معــاف اســت کــه دولــت در
مقــام اجــرای اعمــال حاکمیــت بــوده و آن عمــل بــر حســب ضــرورت بــرای تأمیــن منافــع اجتماعــی
3
طبــق قانــون بــه عمــل آیــد.
در نظریــات جدیدتــر پرداخــت غرامــت در تملــک اراضــی را در حــوزه مســئولیت بــدون تقصیــر و
بــر طبــق نظریــه خطــر توجیــه نمودهانــد 4.بــر طبــق نظریــه خطــر اگرچــه دولــت در اقدامــات خــود
مرتکــب تقصیــر نشــده اســت امــا بــه جهــت آنکــه بــه اشــخاص دیگــر خســارتی وارد آمــده مســئول
شــناخته میشــود امــا تصریــح قانــون بــر جبــران خســارت در فــرض قانونــی بــودن اقدامــات دســتگاه
اجرایــی مــورد تائیــد قــرار گرفتــه اســت؛ 5بنابرایــن در مــواردی کــه تصریــح بــر پرداخــت غرامت نباشــد
نمیتــوان بــه آن حکــم داد .شــعبه دهــم دیــوان عدالــت اداری در رأی شــماره 9409970901001341
مــورخ  1394/8/11قائــل بــه چنیــن نظــری شــده اســت.
 ...« .1در مــورد اعمــال حاكمیــت دولــت هــرگاه اقداماتــی كــه برحســب ضــرورت بــرای تأمیــن منافــع اجتماعــی
طبــق قانــون بــه عمــل آیــد و موجــب ضــرر دیگــری شــود دولــت مجبــور بــه پرداخــت خســارات نخواهــد بــود».
 .2طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،چاپ هشتم ،تهران :انتشارات سمت ،1381 ،ص.387 .
 .3طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،چاپ هشتم ،تهران :انتشارات سمت ،1381 ،ص.392 .
 .4جاللــی ،محمــد ،محمــد حســنوند و ایــوب میــری ،تفکیــک صالحیــت دیــوان عدالــت اداری و دادگاه عمومــی
در دعــاوی مســئولیت مدنــی علیــه دولــت ،مجلــه حقوقــی دادگســتری ،شــماره نــود و نهــم ،1396 ،ص.104 .
 .5جاللــی ،محمــد ،محمــد حســنوند و ایــوب میــری ،تفکیــک صالحیــت دیــوان عدالــت اداری و دادگاه عمومــی در دعــاوی
مســئولیت مدنــی علیــه دولــت ،مجلــه حقوقــی دادگســتری ،شــماره نــود و نهــم ،1396 ،ص105 .؛ کاشــانی ،جــواد ،مرجــع
صالــح بــرای رســیدگی بــه دعــوای مســئولیت بــه طرفیــت دولــت ،دو فصلنامــهی دیدگاههــای حقــوق قضایــی ،بهــار
و تابســتان  ،1395شــمارهی  73و  ،74ص .145 .حتــی برخــی از ایــن هــم فراتــر رفتهانــد و نوعــی نظریــه تضمیــن در بــاب
مســئولیت مدنــی دولــت را بــا رویکــرد مصونیــت نســبی پذیرفتهانــد .ر.ک :امامــی ،محمــد ،ســید مجتبــی واعظــی و مریــم
رســتمی ،تأملــی بــر اســتثنائات مســئولیت مدنــی دولــت در نظــام حقوقــی ایــران ،فصلنامــه پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری،
ســال ســوم ،شــماره ششــم ،1400 ،صــص .23-22 .بــرای نقــد رویکــرد قانونگــذار در مــاده  11قانــون مســئولیت مدنــی ر.ک:
ســامانی ،احســان ،ســید حســن وحدتــی شــبیری ،تحلیل فقهــی حقوقی مســئولیت مدنی دولت نســبت به اعمــال زیانبار
حاکمیتــی در قبــال شــهروندان ،فصلنامــه پژوهشهــای نوین حقــوق اداری ،ســال ســوم ،شــماره ششــم ،1400 ،صــص.92-91 .
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در تحلیــل بــر مبنــای قــرارداد اداری نیــز ،اگرچــه ایــن موضــوع در حــوزه اعمــال تصــدی دولــت
قابــل تجزیهوتحلیــل اســت ،امــا از جهــت آنکــه آن را وضعیتــی حقوقــی تلقــی نمــوده کــه در قالــب
قانونــی مشــخص و تعیینشــده از ســوی قانونگــذار قــرار میگیــرد ،ممکــن اســت بــر حســب قانــون
1
حاکــم بــر تملــک منتهــی بــه پرداخــت غرامــت نگــردد.
ب .نقص در توجیه حق غرامت و میزان تعهد بر پرداخت آن
آنانــی کــه عمــل تملــک را بــا توجــه بــه مفاهیــم حقــوق عمومــیتحلیــل نمودهانــد ،نــه تنهــا در
ایجــاد و انعقــاد آن ،نفــوذ ارادهی اداره را در حــد قانــون تلقــی نمودهانــد ،ایجــاد آثــار آن را نیــز بــه تبــع
همیــن مفاهیــم در حــد نــص قانــون پذیرفتهانــد .در حالــی کــه صــرف نظــر از اینکــه ایــن تفســیر
بــا نظریــه شــورای نگهبــان کــه در حــوزه حقــوق خصوصــی مطــرح گردیــده و پیشتــر در بحــث عمــل
حاکمیــت بیــان شــد ،در تعــارض اســت ،کارکــردی در تبییــن تعهــدات طرفیــن نــدارد؛ بــه همین جهت
در برخــی مــوارد محاکــم ایــران بــا اســتفاده از قواعــد حقــوق خصوصــی بــه تحلیــل آن پرداختهانــد.
همچنــان کــه در رویــه دیــوان عدالــت اداری نیــز بــا اســتفاده از مفاهیــم حقــوق خصوصــی ،از جملــه
حــق مکتســب شــخص ،آرایــی در اســتحقاق غرامــت صــادر گردیــده اســت 2.حــق مکتســب ،بنــا بــر
 .1اثــر دیگــر تحلیــل فــوق بــر دادگاه صالــح اســت .در حالتــی کــه نوعیــت عمــل دولــت حاکمیتــی اســت رســیدگی
بــه صحــت و یــا بطــان عمــل بــر عهــده دیــوان عدالــت اداری اســت؛ بــه همیــن جهــت اگــر تملــک قهــری نیــز
عمــل حاکمیتــی و ایقــاع اداری تلقــی گــردد رســیدگی بــه چنیــن امــری از صالحیــت محاکــم عمومیخــارج و در
صالحیــت دیــوان عدالــت اداری اســت .در رأی شــماره  8909970902800051مــورخ  1389/5/12در پرونــده کالســه
 8909980900007582شــعبه بیســت و هشــتم دیــوان عدالــت اداری بیــان شــده اســت ... « :انجــام تعهــد از جملــه
اعمــال حقوقــی اشــخاص حقــوق خصوصــی میباشــد و در دیــوان تنهــا بــه اعمــال حاکمیتــی ادارات دولتــی  ...رســیدگی
میشــود» .در عیــن حــال درصورتــی کــه قــرارداد اداری تلقــی گــردد ،در حــوزه تصــدی اعمــال دولــت تعریــف و بــه همیــن
جهــت رســیدگی بــه صحــت و یــا بطــان چنیــن قــراردادی بــر عهــده دادگاه عمومیحقوقــی اســت .در رأی شــماره 197
مــورخ  1379/6/20هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری آمــده اســت ...« :نظــر بــه اینکــه اختالفــات ناشــی از عقــود و
معامــات و قراردادهــا و از جملــه پیمانهــای ارزی از نــوع دعــاوی مدنــی محســوب میشــود کــه رســیدگی بــه آنهــا
مســتنداً بــه مــاده  3قانــون تشــکیل دادگاههــای عمومــی و انقــاب در صالحیــت محاکــم دادگســتری قــرار دارد .» ...
 .2در رأی شــماره  9109970903102721مــورخ  1391/10/25شــعبه  32دیــوان عدالــت اداری بیــان شــده اســت ...« :وفــق
مفــاد قانــون تعییــن وضعیــت امــاک واقــع در طرحهــای دولتــی و شــهرداریها مصــوب  1367/8/29و قانــون نحــوه تقویــم
ابنیــه ،امــاک و اراضــی مــورد نیــاز شــهرداریها مصــوب  1370/8/28اداره خوانــده میبایســت پــس از تقویــم و ارزیابــی ملک
موضــوع طــرح تملــک نســبت بــه پرداخــت بهــای ملــک بــر مبنــای قیمــت روز اقــدام و لیکــن اداره خوانــده دلیل و مســتندی
دال بــر پرداخــت بهــای ملــک یــا اعطــای معــوض ارائــه و ابــراز ننمــوده و مضافـاً اقدامـیدر جهــت اخــذ موافقــت یــا رضایــت
خواهــان نیــز معمــول ننمــوده اســت و صــرف عــدم تأمیــن اعتبــار یــا عــدم اجــرای طــرح نیــز مســقط حقــوق مکتســبه مالک
نخواهــد بــود .فلــذا بــا عنایــت بــه مــوارد معنونــه و بــا لحــاظ مفــاد قانونهــای فوقالذکــر و رأی وحــدت رویــه بــه شــماره 93
بــه تاریــخ  1380/3/27هیئــت محتــرم عمومــی دیــوان عدالــت اداری و تبصــره یــک از مــاده  13قانــون دیــوان عدالــت اداری
مصــوب  1385دعــوی مطروحــه را وارد تشــخیص و حکــم به اســتحقاق خواهــان به دریافت بهــای ملک به قیمــت روز را دارد».
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تعریــف «حقــی ناشــی از قــرارداد و قانــون و در واقــع ،امتیــازی اســت کــه بــه اراده و اختیــار صاحــب
حــق ،تملــک شــده و بایــد در مقابــل تغییــر قوانیــن ،بــه عنــوان حــق مکتســب ،مــورد حمایــت قــرار
گیــرد» 1.چنیــن اصلــی کــه در حــوزه حقــوق خصوصــی مطــرح و در آرای دیــوان عدالــت اداری مــورد
اســتناد قــرار گرفتــه اســت ،معــادل اصــل انتظــار مشــروع در حــوزه حقــوق عمومــی اســت ،اگرچــه از
جهاتــی بــا آن تفــاوت دارد؛ از ایــن حیــث کــه دلیــل اصلــی احتــرام بــه حــق مکتســب ،تجاوزناپذیــری
شــخص انســان و احتــرام بــه خواســت و اراده وی اســت 2.حــق مکتســب در مقابــل اعمــال صالحیــت
تکلیفــی مطــرح میشــود ،در حالــی کــه انتظــار مشــروع در برابــر صالحیــت اختیــاری قــرار میگیــرد؛
بنابرایــن آنچــه شــهروند در محــدوده صالحیــت اختیــاری بــه دســت مـیآورد اکتســاب حــق نیســت،
بلکــه صرف ـاً تحصیــل انتظــار و توقــع معقــول و متعارفــی ناشــی از اتــکا بــه تصمیــم و اعــام اداری
4
مربوطــه اســت.
چنیــن تفســیری در اعمــال قواعــد حقــوق خصوصــی در ســایر آرای محاکــم در ایــران مشــاهده
میشــود .در رأی شــماره  9309970220701128مــورخ  1393/11/5شــعبه هفتــم دادگاه تجدیدنظــر
اســتان تهــران در رویکــردی مشــابه و تلقــی فرضــی از بیــع بیــان داشــته اســت ...« :مطالبــه بهــای ملک
کــه در واقــع عــوض و ثمــن آن قســمت از ملــک میباشــد کــه در یــد تجدیدنظرخــواه قــرار گرفتــه کــه
تعییــن عــوض الزمــه آن دخالــت اراده طرفیــن مســتقیماً یــا بــه صــورت غیرمســتقیم میباشــد کــه
مقــررات مــاده واحــده قانــون نحــوه تقویــم ابنیــه ،امــاک و اراضــی مــورد نیــاز شــهرداری بــه عنــوان
یــک قانــون خــاص نحــوه تقویــم را مقــرر داشــته ». ...
در پرونــده شــماره  9609981320300020شــعبه ســوم دادگاه عمومیحقوقــی رودبــار (گیــان)
کــه یکــی از عناویــن خواســته مطالبــه قیمــت درختــان بــوده اســت کــه ملــک موضــوع آن بــه موجــب
پرونــده ســابق مــورد مطالبــه قــرار گرفتــه بــود ،بــه موجــب حکــم شــماره 9609971320300178

 .1کاتوزیان ،ناصر ،حقوق انتقالی ،تعارض قوانین در زمان ،چاپ پنجم ،تهران :نشر دادگستر ،1375 ،ص.46 .

 .2ضیائی ،رضوان ،قدرتالله نوروزی و سید عبادالله جهانبین ،تأملی بر حق مکتسب در پرتو آرای دیوان عدالت اداری ،فصلنامه
حقوق اداری ،شماره  ،1394 ،8ص.148 .
 .3زارعی ،محمدحسین ،مسیح بهنیا ،تأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری ،فصلنامه راهبرد،
شماره  ،1390 ،61ص.164 .
توجه شود تملک قهری در حوزه صالحیت اختیاری است و نه تکلیفی ،با این وجود دیوان بر مبنای حق مکتسب به استحقاق غرامت
استدالل مینماید.
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مــورخ  1396/4/28چنیــن اتخــاذ تصمیــم گردیــد ... « :از حیــث آثــار (تملــک قهــری) بــه خصــوص در
زمــان پرداخــت ثمــن (بهــای آن) تابــع قواعــد عمومــی اســت بــه همیــن جهــت در تملــک صورتگرفته
نســبت بــه بــاغ و زمیــن خواهــان اشــجار داخــل در آن متعلــق بــه منتقلالیــه اســت؛ (وحــدت مــاک
از مــاده  358قانــون مدنــی) 1بنابرایــن بــه جهــت آنکــه درختــان تابــع انتقــال و تملــک زمیــن و بــاغ
میباشــند امــکان مطالبــه مجــدد آن نیســت ». ...
در رأی دیگــری بــا توجــه حاکمیــت قواعــد عمومــیتعهــدات 2در بــاب غرامــت ،پرداخــت غرامــت
بــه غیــر مالــک از ســوی مقــام تملککننــده در مــورد مالــک مؤثــر شــناخته نشــد؛ زیــرا «پرداخــت
بهــا تابــع قواعــد عمومــیدیــون و تعهــدات میباشــد بــه همیــن جهــت از هــر کســی کــه مالــک بــوده
و ســلب مالکیــت بــه عمــل آمــده باشــد پرداخــت بهــای عادلــه در وجــه وی قانونــی و صحیــح اســت ...
 3».از ســویی دیگــر چنیــن تعهــدی نســبت بــه مقــام تملککننــده ایجــاد میگــردد و وی نمیتوانــد
چنیــن تعهــدی را بــدون رضــای صاحبــان حقــوق و صرفـاً بــا تراضــی بــا مجــری طــرح بــه وی منتقــل
کنــد؛ زیــرا «تراضــی مذکــور بنــا بــر اصــل نســبی بــودن قراردادهــا هیچگونــه اثــری نســبت بــه ثالــث
(خواهانهــای مطالبــه غرامــت) نخواهــد داشــت و خوانــدگان نمیتواننــد بــا تراضــی بیــن خــود حــق
قانونــی خواهــان بــه عنــوان اشــخاص ثالــث در خصــوص احقــاق حــق از جهــت مالکیــت خــود را ســلب
4
بنمایند».
بــا ایــن وجــود تمامیآثــار چنیــن دیدگاهــی قابــل پذیــرش نخواهــد بــود .در دادنامــه شــماره
 9100808مــورخ  91/7/19دادگاه عمومیبخــش صالحآبــاد در بــاب خواســته بــا موضــوع مطالبــه
قیمــت ملــک «  ...بــا اســتناد بــه مفهــوم عبــارات نهایــی مــاده  8ل.ق.ن.خ کــه معیــار در اخــذ ثمــن
حاصــل از اجــرای طــرح در نقاطــی کــه دارای ســابقه ثبتــی اســت ،اســناد رســمیمالکیــت اســت کــه
متعاقبـاً اخــذ وجــوه یــا تودیــع آن در صنــدوق ثبــت ســند مالکیــت بــه مجــری طــرح منتقــل خواهــد
شــد درحالیکــه اراضــی محــل نــزاع دارای ســابقه ثبتــی بــوده لکــن خواهانهــا در هــر صــورت
 .1نظــر بــه دو مــاده فــوق در بیــع بــاغ ،اشــجار و در بیــع خانــه ممرومجــری و هرچــه ملصــق بــه بنــا باشــد بــه طــوری
کــه نتــوان آن را بــدون خرابــی نقــل نمــود متعلــق بــه مشــتری میشــود و برعکــس زراعــت در بیــع زمیــن و میــوه
در بیــع درخــت و حمــل در بیــع حیــوان متعلــق بــه مشــتری نمیشــود مگــر اینکــه تصریــح شــده باشــد یــا
برحســب عــرف از توابــع شــمرده شــود .در هــر حــال طرفیــن عقــد میتواننــد بعکــس ترتیــب فــوق تراضــی کننــد.
 .2ماده  271قانون مدنی« :دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض
را دارد».
 .3دادنامه شماره  9609971320200342مورخ  1396/5/31شعبه دوم دادگاه عمومیحقوقی رودبار (گیالن).
 .4دادنامه شماره  9609971320200342مورخ  1396/5/31شعبه دوم دادگاه عمومیحقوقی رودبار (گیالن).

118

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال سوم  /شمـــــاره هشتم  /پاییز 1400

در حــال حاضــر فاقــد ســند رســمیمالکیــت در میــزان اراضــی مــورد ادعــا بــوده و عمــ ً
ا امــکان
انتقــال رســمیبنــام مجــری طــرح را ندارنــد در وضعیــت دعــوی فعلــی را قابــل اســتماع ندانســته
و قــرار رد آن را صــادر  » ...مینمایــد؛ امــا شــعبه بیســت و یکــم دیــوان عالــی کشــور در دادنامــه
 9209970908100319مــورخ  92/10/30قائــل بــر عــدم امــکان حــق حبــس پرداخــت غرامــت در
قبــال تنظیــم ســند رســمیانتقال گردیــد« :زیــرا حکــم مــاده  8الیحــه قانونــی نحــوه خریــد  ...از
بــاب رعایــت حقــوق متصــرف یــا مالــک در مقابــل دســتگاه تملــک کننــده اســت کــه ملــک را تصــرف
مینمایــد و متضمــن ضمــان دســتگاه مذکــور نســبت بــه حقــوق متصــرف یــا مالــک میباشــد نــه
الــزام مالــک بــه انجــام عقــد .هرچنــد واگــذاری قهــراً بهطــور قانونــی انجــام گــردد و آنچــه مــورد
لحــاظ دادگاه در صــدور حکــم قــرار میگیــرد احــراز تصرفــات ســابق متصــرف و مالکیــت مالــک اســت
». ...
امــا پرســش آن اســت کــه در مــواردی کــه بــه حکــم قانونگــذار پرداخــت غرامــت تجویــز نشــده
اســت ،آیــا توافــق بــر پرداخــت مبلغــی بــه مالــک معتبــر اســت؟ بــه عنــوان مثــال شــایع در رویــه
قضایــی در بنــد  ۹مــاده  ۵۰قانــون برنامــه و بودجــه ســال  ۱۳۵۱در صــورت وجــود برخــی شــرایط
پرداخــت غرامــت نســبت بــه حــق ارتفــاق صــورت نمیپذیــرد ،بــا ایــن وجــود آیــا مقــام تملککننــده
و صاحــب حــق میتواننــد بــر پرداخــت غرامــت تراضــی نماینــد؟ 1برخــی بیــان داشــتهاند کــه معافیــت
دولــت در اعمــال حاکمیــت قانونـاً الزامــینیســت ،بلکــه یــک امــر اختیــاری اســت و بــه همیــن جهــت
دولــت در صورتــی کــه مقتضــی بدانــد خســارت وارده بــه اشــخاص زیاندیــده را پرداخــت کنــد 2.بــه
نظــر میرســد بــر طبــق نظــری کــه قائــل بــه تصریــح غرامــت در قانــون بــه تبــع مفاهیــم حقــوق
عمومــی اســت ،در زمانــی کــه مقــام تملککننــده دارای طــرح مصــوب بــرای تملــک اســت رژیــم
حقوقــی حاکــم بــر عمــل ،تابــع مقــررات متناظــر بــا آن اســت و در صــورت عــدم تصریــح بــر پرداخــت
غرامــت توافــق بــر پرداخــت فاقــد اعتبــار و باطــل اســت؛ 3زیــرا اگــر تعهــد بــه پرداخــت غرامــت ناشــی
از حکــم قانــون باشــد ،در صــورت عــدم وجــود چنیــن ســببی تراضــی بــر تعییــن میــزان آن باطــل
خواهــد بــود .بــا ایــن وجــود از ایــن نظــر بایــد دســت شســت؛ زیــرا ســبب ایجــاد حــق غرامــت ،عمــل
 .1اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصالتی و برق و مجاری آب و لوله گاز و
نفت قرار میگیرد ،با رعایت حریم مورد لزوم كه از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد ،از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و
از بابت این حق ارتفاق ،وجهی پرداخت نخواهد شد.
 .2طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،چاپ هشتم ،تهران :انتشارات سمت ،1381 ،ص.392 .
 .3در باب نسخ قوانین مربوط به تملک در فرضی که تصریح به پرداخت غرامت ندارند در رویه قضایی اختالف است ،ما فرض
را بر مبنای نظری مطرح نمودیم که این قوانین نسخ نشده است.
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تملــک اســت نــه حکــم قانــون ،در حقیقــت اگرچــه اعمــال تملــک از ســوی اداره در راســتای حکــم
قانــون و بنــا بــر مجــوز صــادره از ســوی آن اســت ،امــا بــه محــض اعــام و اعمــال چنیــن ارادهای اثــر
آن ایجــاد میگــردد .ایــن امــر بــه جهــت وجــود رابطــه ســببی و مســببی بیــن تملــک و غرامــت اســت؛
زیــرا در پرداخــت غرامــت ،حــق مالکیــن و تکلیــف مقــام تملککننــده نهفتــه اســت.

بند دوم .انگلستان
 .1نظریه فرض بیع ،استفاده از مؤلفههای حقوق خصوصی و گریز از حقوق عمومی
در رویــه قضایــی انگلیــس بــر طبــق آرایــی کــه در زمــان حاکمیــت قانــون تثبیــت مــواد زمیــن
مصــوب 1845م 1 .صــادر گردیــد ،صــدور اخطــار خریــد اجبــاری زمیــن بــرای تملــک تمــام و یا بخشــی
از ملــک را ســبب ایجــاد قــرارداد میدانســت 2.از جملــه آنکــه لــرد کوریهیــل بیــان داشــت کــه بــا
صــدور اخطــار خریــد اجبــاری خریــد کامــل میگــردد؛ زیــرا هیــچ یــک از طرفیــن حــق عــدول از آن
را ندارنــد 3.در راســتای همیــن نظــرات در پرونــده دیگــر وجــود قانــون خــاص بــرای تملــک را ایجــاب
4
از ســوی مالــک و صــدور اخطاریــه خریــد اجبــاری از ســوی مقــام تملککننــده قبــول تلقــی گردیــد.
امــا در پروندههــای جدیدتــر چنیــن نظــری رد گردیــد؛ زیــرا صــدور اخطاریــه خریــد اجبــاری
ســبب ایجــاد رابطــه بایــع و مشــتری بیــن مقــام تملککننــده و مالــک نمیشــود؛ زیــرا هیچگونــه
حقــی بــه مقــام تملککننــده منتقــل نشــده اســت ،بلکــه صرف ـاً بــه مالــک اطــاع داده شــده اســت
کــه ملــک مــورد تملــک واقــع خواهــد شــد و مقــام تملککننــده آمــاده بــرای مذاکــره بــا مالــک
جهــت قیمــت زمینــی اســت کــه وی تملــک خواهــد نمــود و مالــک مکلــف بــه انتقــال آن در قبــال
غرامــت اســت 5.در قــرارداد طرفیــن بایــد بــا رضــای کامــل حضــور یابنــد و تمــام مفــاد و شــروط توافــق
1-Lands Clauses (Consolidation)Act 1845
2-Scottish Law Commission, “Discussion Paper on Compulsory Purchase,” No. 159, 2014, p. 97 .
3-Separate Opinion of Lord Curriehill on case concerning Campbell v. Edinburgh and Glasgow Railway Co. (1855), 17 .
D 613
4-Separate Opinion of Lord Justice-Clerk Inglis on case concerning Forth & Clyde Junction Railway Co. v. Ewing (1864) .
2M 684
5-Separate Opinion of Lord Morris on case concerning Birmingham Corporation v. West Midland Baptist (Trust) Association (Inc.) [1970] AC 874
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 در حالــی کــه در خریــد اجبــاری،تعییــن گــردد و همیــن امــر ســبب ایجــاد توافقــی الــزامآور میگــردد
زمیــن کــه اخطاریــه خریــد اجبــاری بــه منظــور تملــک ملــک صــادر میگــردد بســیاری از جزئیــات
1
.تعییــن نگردیــده اســت
 جهــت تبییــن آثــار وقــوع چنیــن تملکــی بیــن مقــام تملککننــده و،در رویــه قضایــی انگلیــس
3
 بــه نحــوی کــه در آن مقــام تملککننــده خریــدار، اســتفاده شــده اســت2مالــک از نظریــه فــرض بیــع
 چنیــن نگرشــی نشــان میدهــد کــه اگرچــه5. فــرض میگــردد4و صاحــب حــق بــه عنــوان فروشــنده
محاکــم بــه ســببیت حکــم قانونگــذار در تملــک اشــاره دارنــد امــا در مقــام تحلیــل ماهیــت تملــک
(خریــد اجبــاری زمیــن) از اصــول حاکــم بــر قواعــد حقــوق خصوصــی و حقــوق قراردادهــا اســتفاده
نمودهانــد بــه نحــوی کــه جهــت تحلیــل در کیفیــت پرداخــت غرامــت قصــد فرضــی طرفیــن را تحقــق
6
.بیــع میداننــد
در عیــن حــال پروندههــای دیگــر نشــان از آن دارد کــه مقــام تملککننــده علیرغــم وجــود
 الزام ـیدر اجــرای مفــاد، بــا توجــه بــه اختیــار حاصــل از قانــون در خریــد اجبــاری زمیــن،تراضــی
 در توجیــه ایــن امــر بــه هــدف قانونگــذار بــه اعطــای اختیــار7 لــرد بلکبــرن.تراضــی نخواهــد داشــت
1-Separate Opinion of Lord Weir on case concerning Rush v. Fife Regional Council [1994] SC 104
2-Hypothetical Sale
3-Hypothetical buyer .
4-Hypothetical seller .
5-Separate Opinion of Peter Gibson L.J. on case concerning Walton v. IRC [1996] STC 68 .

: چنین نظر داده استSpencer v. Commonwealth 441 ,418 CLR 5 )1907( دادگاه عالی استرالیا در پرونده
Judge Isaacs: “Shortly stated what is required is ‘an estimate of the price which would have been agreed upon in a voluntary
bargain between a vendor and purchaser each willing to trade but neither of whom was so anxious to do so that he would
”.overlook any ordinary business considerations
6-Re Lucas and Chesterfield Gas and Water Board [1909] 1 KB 16; Denyer-Green, B. Compulsory Purchase and Com�   
:pensation, 10th ed. Routledge, 2014, p. 143; Waters & ORS v. Welsh Development Agency, [2004] UKHL 19, para. 32
You are to look at the value to the seller and not at the value to the purchaser. The scheme which authorizes the new res�”
ervoir only entitles the owner of the land to receive as compensation the value of the land unenhanced by the scheme … I
do not think that the single possible purchaser that has obtained parliamentary powers can be made to pay a price based on
special suitability merely by reason of the fact that it was easy to foresee that the situation of the land would lead to compul”.sory powers being someday obtained to purchase it
7-Ayr Harbour Trustees v. Oswald (1883) 8 AC 623; Denyer-Green, B. Compulsory Purchase and Compensation, 10th
ed. Routledge, 2014, p. 66
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تملــک اشــاره مینمایــد .از نظــر وی اختیــار تملــک زمیــن در راســتای نفــع عمومیخواهــد بــود و در
نتیجــه ،قــراردادی کــه بــه قصــد الــزام مقــام تملککننــده و قائممقــام وی جهــت عــدم اســتفاده آن
اختیــارات باشــد ،باطــل اســت.
یکــی از اصولــی کــه در پرونــده اخیــر بــه خــاف توجیــه صورتگرفتــه در ایــران مبنــی بــر عمــل
حاکمیــت و اعمــال اقتــدار نهادهــای عمومــی ،مــورد اســتنباط قــرار گرفــت ،ناســازگاری و عــدم انطبــاق
بــا اختیــارات قانونــی 1بــوده اســت؛ بــه همیــن جهــت در پرونــدهای دیگــر 2کــه مقــام تملککننــده
محلــی ،مالــک فرودگاهــی بــوده کــه بــه موجــب توافقــی بــا خواهــان قــرارداد  99ســاله بــرای اســتفاده
از یکــی از مســیرهای پــروازی بــه وی اعطــا گردیــد ،چنیــن اتخــاذ تصمیــم شــد کــه مقــام محلــی
دارای ایــن اختیــار اســت کــه زمیــن را بــرای اهــداف عمومــیمناســب تشــخیص دهــد و روابــط
قــراردادی را قطــع نمایــد و بــا تملــک نیــز مالــک حــق دریافــت غرامــت را خواهــد داشــت.
در پرونــده دیگــر 3مقــام محلــی بــه موجــب خریــد اجبــاری زمیــن ،ملکــی را تملــک نمــود کــه
در آن مســتحدثاتی نیــز بنــا شــده بــود .اندکــی بعــد مقــام محلــی بــا مالــک زمیــن مجــاور توافقــی را
منعقــد کــرد کــه بــه موجــب آن بــه نــور و هــوای عبــوری بــه ملــک مجــاور تجــاوز نکنــد .ســالها
بعــد تصمیــم گرفتــه شــد تــا ســاختمان ایجادشــده تخریــب گــردد و ســاختمان جدیــدی بنــا گــردد
کــه موجــب تجــاوز بــه نــور عبــوری بــه ملــک مجــاور بــود و بــه همیــن جهــت نقــض قــرارداد تلقــی
میشــد .در ایــن پرونــده بــا اســتناد بــه بخــش  237از قانــون برنامهریــزی شــهری و کشــوری 1990
 4قــرارداد ملغــی تلقــی گردیــد؛ زیــرا مقــام محلــی بــر مبنــای اهــداف برنامهریــزی شــهری آن را
تملــک نمــود.
 .2اثر تحلیل در تحقق غرامت بر مبنای تعادل فرضی عوضین
در رویــه قضایــی انگلســتان ،قاضــی اســترلینگ در بیــان آثــار چنیــن تحلیلــی بیــان داشــته اســت
کــه در قــرارداد بیــع ،طرفیــن دارای حــق و تعهــدات شــخصی نســبت بــه یکدیگــر هســتند کــه زمیــن
موضــوع آن را مقیــد نمیســازد امــا بنــا بــر انصــاف ،زمیــن نیــز مقیــد میگــردد ،بــه نحــوی کــه
1-Incompatibility with statutory powers
2-Dowty Boulton Ltd v. Wolverhampton Corporation [1973] 2 All ER 491 .
3-R. v. City of London Corporation, ex parte Master Governors and Commonalty of the Mystery of the Barbers of London
[1996] 2EGLR 128
4-Town and Country Planning Act 1990, part IX, sec. 237 .
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حقــوق و منافــع موجــود در ملــک در برابــر کلیــه اشــخاص قابــل اســتناد اســت .صــدور اخطاریــه خریــد
اجبــاری نیــز ســبب میگــردد کــه کلیــه حقــوق و منافــع موجــود در آن در برابــر کلیــه اشــخاص قابــل
اســتناد باشــد و بــه همیــن جهــت مقــام تملککننــده دارای حقوقــی هماننــد طــرف قــراردادی اســت
1
و بــه همیــن روی تغییــرات ایجــادی در زمیــن پــس از صــدور اخطاریــه در غرامــت مؤثــر نیســت.
عــاوه بــر ایــن امــر آنچــه کــه در ایــن نظــر هســته مرکــزی را تشــکیل میدهــد عنصــر شــبه
تراضــی همــراه بــا تعــادل عوضیــن اســت و تعــادل اقتصــادی عوضیــن آنگونــه کــه در ایــن نظریــه بیان
شــده ،امــری نوعــی اســت؛ زیــرا تراضــی بــه مفهومیکــه بــر پایــه خواســت و اراده شــخصی طرفیــن
صــورت میپذیــرد در آن مفقــود اســت ،بــه همیــن جهــت تراضــی فرضــی بیــن مقــام تملککننــده و
صاحبــان حقــوق تــاش بــرای برقــراری چنیــن تعادلــی اســت.

1-Separate Opinion of Judge Stirling on case concerning Mercer v. Liverpool St Helens and South Lancashire Railway
[1903] 1 KB 652, p. 662
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نتیجهگیری
یافتههــای ایــن تحقیــق کــه بــه نحــو تطبیقــی در دو نظــام حقوقــی ایــران و انگلیــس صــورت
پذیرفــت ،نشــان میدهــد کــه رویــه قضایــی انگلســتان بــا توجــه بــه اصــول و قواعــد شناختهشــده
بــرای اشــخاص حقــوق خصوصــی بــه تحلیــل تملــک اراضــی اشــخاص خصوصــی پرداختــه و در ایــن
راســتا توجهــی بــه تفکیــک موجــود بیــن حــوزه حقــوق عمومــی و حقــوق خصوصــی هماننــد برخــی از
نظریهپــردازان و آرای صــادره در رویــه قضایــی ایــران ننمــوده اســت .بیــان نظراتــی همچــون قــرارداد
قانونــی و یــا شــبه عقــد و نظریــه فــرض بیــع داللــت بــر آن دارد کــه رویــه قضایــی انگلیــس در
جهــت تحلیــل تملــک قهــری بــا توجــه بــه ســاختارهای عمومــیموجــود در روابــط خصوصــی بــه
ویــژه حقــوق قراردادهــا بــه تحلیــل ماهیــت و آثــار آن پرداختهانــد؛ بــه همیــن جهــت اگرچــه کــه
در ایــن رویکــرد اقــدام بــه تملــک را ناشــی از اختیــاری دانســتند کــه قانونگــذار در اختیــار مقــام
تملــک کننــده قــرار داده اســت ،امــا مفاهیمیهمچــون مشــروط بــه قــرارداد و یــا اســتاپل و حتــی
مفروضیــت تراضــی طرفیــن در تعییــن غرامــت توســط دادگاه در حقیقــت نشــان از پایبنــدی رویــه
قضایــی انگلیــس نســبت بــه اصــول حاکــم بــر نظــام حقــوق اداری آن کشــور اســت.
در رویــه قضایــی ایــران ،دوگانگــی رویکــرد بــه جهــت تفکیــک بیــن حــوزه حقــوق عمومــی و
خصوصــی وجــود دارد .نظریــه عمــل حاکمیــت و یــا اعمــال حقوقــی اداری کــه پایبنــدی بــه اصــول
حقــوق عمومــیدر تحلیــل ماهیــت تملــک را نشــان میدهــد ،نتوانســته توجیهــی مقبــول نســبت بــه
ماهیــت و کلیــه آثــار ناشــی از آن بــا توجــه بــه ســاختار حقوقــی ایــران ارائــه دهــد؛ زیــرا در برخــی
مــوارد تملــک دارای منافــع اقتصــادی و شــخصی اســت و در نتیجــه تغییــر رویکــرد و بهکارگیــری
اصــول حقــوق خصوصــی در تحلیــل ماهیــت و آثــار آن را ایجــاب نمــود .رویگردانــی محاکــم عــاوه بــر
موضــوع اخیــر ،ناعادالنــه بــودن نتایــج حاصــل از برخــی دیدگاههــا بــه ویــژه در حالــت عــدم تعلــق
غرامــت اســت.
در نهایــت بایــد پذیرفــت ،اقــدام بــه تملــک ،شــرط اجــرای قانــون اســت و از لحــاظ ماهیــت ایقــاع
شــرطی اســت کــه اثــر آن ســلب مالکیــت و تبدیــل حــق عینــی مالــک بــه حــق دینــی (غرامــت)
اســت .ســلب مالکیــت ناشــی از اختیــاری اســت کــه قانــون در اختیــار مراجــع مربوطــه قــرار داده
و قــرار گرفتــن در چنیــن وضعیتــی نیازمنــد رعایــت شــروط مقــرر قانونــی اســت کــه بــا تحقــق آن
مراجــع مجــاز بــه ســلب مالکیــت در ایــن وضعیــت حقوقــی قــرار میگیرنــد ،از ســویی دیگــر بــه
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محــض تحقــق ،اثــر خــود مبنــی بــر غرامــت را ایجــاد خواهــد کــرد؛ بنابرایــن نوعــی رابطــه ســببی
مســببی بیــن تملــک و غرامــت برقــرار اســت.
در تحلیــل ماهیــت تملــک بــا توجــه بــه ســاختار دوگانــه آن ،بــه جهــت حضــور نهادهــای عمومــی
و اشــخاص خصوصــی ،نبایــد در بهکارگیــری اصــول حقــوق عمومــی و حقــوق خصوصــی اغــراق نمــود.
وجــه دوگانــه عمــل نیازمنــد آن اســت تــا بــه نحــو تلفیقــی از هــر دو حــوزه حقــوق بهرهمنــد گــردد.
از ســویی اختیــار و صالحیــت مقــام تملککننــده برآمــده از قانــون اســت و بــه همیــن جهــت ارادهی
اداره محصــور و محــدود بــه قانــون اســت و تابــع اصــل حاکمیــت اراده نیســت .عــاوه بــر ایــن هــدف از
چنیــن اعمــال اراده-ای اگرچــه ممکــن اســت تابــع نفــع عمومیباشــد امــا منافــع اقتصــادی ناشــی از آن
را نبایــد نادیــده انگاشــت؛ بــه همیــن جهــت درجــه اعمــال اصــول حقــوق عمومیکاهــش مییابــد و از
طــرف دیگــر نفــع شــخصی بــه منصــه ظهــور میرســد .پرداخــت غرامــت نیــز داخــل در آثــار همیــن
عمــل اســت و مقــام تملککننــده را متعهــد بــه پرداخــت آن مینمایــد .ایجــاد ایــن حــق و اســتحقاق
مالکیــن ،در گــرو نــوع گرایــش در تحلیــل ماهیــت تملــک اســت و در عیــن حــال میــزان تعهــدات و
شــخص ذینفــع در دریافــت آن جملگــی تابــع اصــول حقــوق خصوصــی اســت.
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نســبت بــه امــاک واقــع در طرحهــای عمومیشــهرداری ،مجلــه حقوقــی عدالــت آراء،
شــماره  6و  ،1385-1386 ،7صــص .121-98
 -15توازن ـیزاده ،عبــاس ،تأملــی بــر تأثیــر نظریــه اعمــال حاکمیــت و اعمــال تصــدی
بــر رژیــم حقوقــی حاکــم بــر ســازمانهای دولتــی و برنامههــای اصــاح ســاختار نظــام
اداری ایــران ،مجلــس و پژوهــش ،شــماره  ،1385 ،51صــص .100-57
 -16جاللــی ،محمــد ،محمــد حســنوند و ایــوب میــری ،تفکیــک صالحیــت دیــوان عدالــت
اداری و دادگاه عمومــی در دعــاوی مســئولیت مدنــی علیــه دولت ،مجلــه حقوقی دادگســتری،
شــماره نــود و نهــم ،1396 ،صــص .112-85
 -17رضایــیزاده ،محمدجــواد ،ویژگــی قراردادهــای اداری ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق
خصوصــی ،شــماره  ،1387 ،2صــص .151-135
 -18زارعــی ،محمدحســین ،مســیح بهنیــا ،تأملــی بــر امــکان اعمــال اصــل انتظــار مشــروع
در دیــوان عدالــت اداری ،فصلنامــه راهبــرد ،شــماره  ،1390 ،61صــص .189-153
 -19ســامانی ،احســان ،ســید حســن وحدتــی شــبیری ،تحلیــل فقهــی حقوقــی مســئولیت
مدنــی دولــت نســبت بــه اعمــال زیانبــار حاکمیتــی در قبــال شــهروندان ،فصلنامــه
پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،ســال ســوم ،شــماره ششــم ،1400 ،صــص .108-85
 -20ضیائــی ،رضــوان ،قدرتاللــه نــوروزی و ســید عباداللــه جهانبیــن ،تأملــی بــر حــق
مکتســب در پرتــو آرای دیــوان عدالــت اداری ،فصلنامــه حقــوق اداری ،شــماره  ،1394 ،8صــص
.162-143
 -21عباســی ،بیــژن ،بررســی تطبیقــی مســئولیت مدنــی اداره ،فصلنامــه حقــوق اداری ،شــماره
 ،1393 ،5صــص .64-33
 -22عطریــان ،فرامــرز ،وضعیــت حقوقــی تملکهــای دســتگاههای اجرایــی پــس از
انتفــای طــرح ،فصلنامــه حقــوق اداری ،شــماره  ،1393 ،5صــص .148-126
 -23کاشــانی ،جــواد ،مرجــع صالــح بــرای رســیدگی بــه دعــوای مســئولیت بــه طرفیــت
دولــت ،دو فصلنام ـهی دیدگاههــای حقــوق قضایــی ،بهــار و تابســتان  ،1395شــمارهی  73و
 ،74صــص .162-125
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 -24واعظــی ،مجتبــی ،معیــار عمــل حاکمیــت در حقــوق اداری ایــران ،مجلــه مطالعــات
حقوقــی دانشــگاه شــیراز ،شــماره دوم ،1394 ،صــص .220-199
 -25هداونــد ،مهــدی ،درآمــدی بــر نظریــه عمومیترمیمپذیــری عمــل اداری ،فصلنامــه
پژوهــش حقــوق عمومــی ،شــماره  ،1396 ،54صــص .217-197
 -26هداونــد ،مهــدی ،فرامــرز عطریــان ،اصــل لــزوم در ایقاعــات اداری ،فصلنامــه حقــوق
اداری ،شــماره  ،1393 ،3صــص .147-113
آرا و پروندهها
 -27دادنامــه شــماره  1307مــورخ  1383/6/10شــعبه هشــتم دیــوان عدالــت اداری در پرونــده
کالســه .81/682
 -28دادنامه شماره  91-167شعبه  36دادگاه عمومیحقوقی تهران.
 -29دادنامه شماره  541مورخ  1373/9/7شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری.
 -30دادنامــه شــماره  8909970228600577مــورخ  1389/7/3شــعبه  26دادگاه عمومیحقوقــی
(مجتمــع قضایــی شــهید بهشــتی).
 -31دادنامــه شــماره  8909970902800051مــورخ  1389/5/12شــعبه بیســت و هشــتم دیــوان
عدالــت اداری.
 -32دادنامه شماره  9109970221301413شعبه  13دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
 -33دادنامــه شــماره  9109970900702026مــورخ  1391/10/19شــعبه هفتــم دیــوان عدالــت
اداری.
 -34دادنامــه شــماره  9109970903102721مــورخ  1391/10/25شــعبه  32دیــوان عدالــت
اداری.
 -35دادنامــه شــماره  9109970903202763مــورخ  1391/9/29شــعبه  32دیــوان عدالــت
اداری.
 -36دادنامــه شــماره  9209970221500357مــورخ  1392/03/29شــعبه پانزدهــم دادگاه
تجدیدنظــر اســتان تهــران.
 -37دادنامــه شــماره  9209970221500464مــورخ  1392/4/22شــعبه پانــزده دادگاه
تجدیدنظــر اســتان تهــران.
 -38دادنامــه شــماره  9209970902900653مــورخ  1392/2/23شــعبه بیســت و نهــم دیــوان
عدالــت اداری.
 -39دادنامــه شــماره  9209970908100319مــورخ  92/10/30شــعبه بیســت و یکــم دیــوان
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عالــی کشــور.
 -40دادنامــه شــماره  9309970220701128مــورخ  1393/11/5شــعبه هفتــم دادگاه تجدیدنظر
اســتان تهــران.
 -41دادنامــه شــماره  9409970901001341مــورخ  1394/8/11شــعبه دهــم دیــوان عدالــت
اداری.
 -42دادنامــه شــماره  9509970228600134مــورخ  1395/2/21شــعبه  26دادگاه
عمومیحقوقــی تهــران (مجتمــع شــهید بهشــتی).
 -43دادنامــه شــماره  9509971320300018مــورخ  1395/1/18شــعبه ســوم دادگاه
عمومیحقوقــی رودبــار.
 -44دادنامــه شــماره  9509971330300018مــورخ  1395/1/18شــعبه ســوم دادگاه حقوقــی
رودبــار.
 -45دادنامــه شــماره  9609971320200342مــورخ  1396/5/31شــعبه دوم دا دگاه
عمومیحقوقــی رودبــار (گیــان).
 -46دادنامــه شــماره  9609971320300178مــورخ  1396/4/28شــعبه ســوم دادگاه
عمومیحقوقــی رودبــار (گیــان).
 -47دادنامــه شــماره  9709970902804590مــورخ  1397/10/4در پرونــده کالســه
 9609980902802860شــعبه دهــم دیــوان عدالــت ا داری.
 -48رأی شماره  294و  295و  296مورخ  1380/9/11هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 -49رأی شــماره  9609972611601172مــورخ  1369/11/7شــعبه  16دادگاه عمومیحقوقــی
کــرج.
 -50رأی وحدت رویه  107مورخ  1377/5/24هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 -51رأی وحدت رویه شماره  1329مورخ  1386/11/14هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 -52رأی وحدت رویه شماره  173مورخ  1380/5/21هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 -53رأی وحدت رویه شماره  204مورخ  1369/9/13هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 -54رأی وحدت رویه شماره  33مورخ  75/2/29هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 -55رأی وحدت رویه شماره  537مورخ  1390/12/15هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 -56رأی وحدت رویه شماره  851مورخ  1387/12/11هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 -57رأی وحدت رویه شماره  93مورخ  1380/3/27هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 -58رأی وحــدت رویــه شــماره  9709970905811796مــورخ  1397/9/6هیئــت عمومــی
دیــوان عدالــت اداری.
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A Comparative Study of the Position of Public and Private
Law Rules in Analyzing the Nature of Land Acquisition
and Its Effects in British and Iranian Judicial Precedent
Amirhossein Alizadeh*
Mohammadbagher Parsapour**
Abstract:
The analysis of the nature of the events that are the source of the effect in the world of
law occupies a part of the legal analysis in order to identify and evaluate the conditions
and effects that govern it. In this article, with an analytical-comparative approach in
the judicial precedent of Iran and the United Kingdom, the compulsory acquisition of
land is examined. In British law, the recognition of the nature of compulsory purchase
has been analyzed in the field of private law and theories of ordinary contract, quasi-contract, statute contract and the hypothetical sale have been proposed. In Iranian
law, some tend to analyze its nature in the field of public law and express the theory
of government act, administrative unilateral act and administrative contract. Yet, some
analyze it in the field of private law and considered it as a private sale or contract. The
conclusion of the discussion shows that the foundation of Iranian law, which originates
from sharia, does not accept the analysis based on act of government, which is derived
from French law. So analyzing in the field of private law, following such a foundation,
supports the owner’s compensation right adequately.
Keywords: : sale, contract, administrative unilateral act, administrative contract, government act.

*. Private Law. Faculty of Law. Tarbiat Modares University. Tehran. Iran
(Corresponding Author) alizadeh.amir@modares.ac.ir		

** Private law. Faculty of law. Tarbiat modares university. Tehran.Iran. p a r s a p o u r @ m o dares.ac.ir

247

