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 چکیده
 شهروندان، به متعلق امالک و اراضی تصرف و تملک به مربوط قوانین در موجود هایکاستی

 نقض با باشد. شهروندان حقوق یهگسترد تضییع با توأم مالکیت سلب فرآیند که است گردیده موجب

 مالکان ،هاآن قانونی حقوق اختپرد بدون مالکان، ید خلع و شهرداری سوی از قانون حاکمیت اصل

 نمایند.می اقامه شهرداری علیه را شده تملک اراضی بهای یهمطالب دعوای طرح، اجرای از متضرر

 روبرو جدی هایچالش با را مالکان حق احقاق که دارد وجود متعددی موانع دادرسی جریان در لیکن

 شوندمی محروم شده تملک اراضی روز قیمت فتدریا از غالباً مالکان نهایت در که طوری به سازد،می

 ضمن تحقیق این در رو، این از ماند.می باقی جبران بدون هاآن به وارده زیان از توجهی قابل بخش و

 از حمایت برای را راهکارهایی شهرداری، از بهمحکوم وصول هایچالش و دادرسی موانع شناسایی

 دهیم.می پیشنهاد عمومی هایهزینه پرداخت در همگان برابری اصل تضمین و شهروندان

 

 بها. یهمطالب ،مالکیت قیمت روز، شهرداری، تملک، ،اصل برابری :واژگانکلید
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 مقدمه
 و اراضی تملک و مالکیت سلب عمومی، نیازهای تأمین جهت عمومی قدرت امتیازات از یکی

 امر، این ضرورت امروزه اشد.بمی عمرانی و عمومی هایطرح اجرای جهت اشخاص به متعلق امالک

 در است. فتهگر قرار پذیرش مورد باشد،می مالکان حقوق یکنندهتضمین که متعددی شروط با

 الکیتم میان اصطکاک دولت، کارکردهای افزایش و نقش یهتوسع و رفاه دولت بروز با حقیقت،

 به ،برخورد این است. یافته افزایش عمومی خدمات یارائه جهت عمومی منافع تأمین و خصوصی

 این لیکن شد. خواهد تمام عمومی منافع سود به خصوصی، منفعت بر عمومی منافع تقدم اصل جهت

 ومیعم قدرت راحتی به تواننمی که است شهروندان حقوق و عمومی قدرت تالقی یهنقط چالش،

 اشخاص به هوارد ساراتخ جبران دارد ضرورت لذا کرد، قربانی را شهروندان حقوق و بخشید اولویت را

 از عمومی، فعمنا پیشبرد ضمن متعادل، و متوازن ایرابطه برقراری با تا گیرد قرار ویژه توجه مورد

 پرداخت رد برابری اصل حافظ ،هاآن به وارده خسارات جبران با و نمود حمایت نیز اشخاص حقوق

 بود. عمومی هایهزینه

 عمرانی ومی،عم هایبرنامه اجرای برای امالک و اراضی تملک و خرید یهنحو قانونی یهالیح در

 نیاز مورد اراضی و امالک و ابنیه تقویم یهنحو قانون و (17/11/1358) مصوب دولت نظامی و

 رایب اشخاص به متعلق اراضی تصرف و تملک ضوابط و تشریفات (28/07/1370 )مصوب هاشهرداری

 مورد ینقوان این متعددی، هایپژوهش در است. گردیده تعیین عمرانی و عمومی هایبرنامه اجرای

 قرار توجه مورد نیز کشورها سایر حقوقی نظام تحلیل و تطبیقی یهمطالع گاه و گرفته قرار بررسی

 هاآن الکام که مالکانی که است رسیده پایان به نقطه این در شده، انجام هایپژوهش است. گرفته

 تملک و تصرف مورد عمرانی و عمومی هایطرح اجرای جهت ایشان قانونی حقوق پرداخت بدون

 نند.ک مراجعه صالح قضایی مراجع به توانندمی امالک روز قیمت مطالبه برای است، شده واقع

 برای قضایی مراجع در طرح اجرای از متضرر مالکان حق احقاق فرآیند موجود، منابع در بنابراین

 مالکانی دادخواهی کهآن حال است. نگرفته قرار توجه مورد ساًاسا شده تملک اراضی روز بهای دریافت

 آغاز اند،نموده اجرایی دستگاه تسلیم خویش قانونی حقوق دریافت بدون را خود یهکاشان و خانه که
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 قصد تحقیق این در لذا باشد.می طرح اجرای از متضرر مالکان و اجرایی دستگاه میان نابرابر جنگی

 توسط شدهتصرف و تملک اراضی بهای یهمطالب دعوای در شهروند حقوقی موقعیت ارزیابی به داریم

 ارزیابی مورد بهمحکوم وصول و دادرسی جریان در را شهروند حق احقاق موانع و بپردازیم شهرداری

 اندازیدست مورد قانونی، حقوق پرداخت بدون هاآن امالک که شهروندانی سازیم روشن تا دهیم قرار

 قضایی دستگاه به متوسل خود رفته تاراج به مالکیت حق برای اکنون و است گرفته قرار شهرداری

 رفع برای را راهکارهایی ،مشکالت و موانع شناسایی از پس گردند.می روبرو معضالتی چه با شوندمی

 گامی شهروندان حق احقاق و عدالت اجرای مسیر در تا داد خواهیم پیشنهاد موجود هایچالش

 ریم.بردا

 شهرداری تصرف و تملک فرآیند در مالکان حقوق تضییع گفتار یکم.

 یشهردار عملکرد یهنحو و اراضی تصرف و تملک جریان در شهروندان موقعیت بخش این در

-می ناساییش را مالکیت سلب به مربوط قوانین هایکاستی ابتدا در لذا گیرد.می قرار بررسی مورد

 قانونی ضوابط و تشریفات رعایت بدون شهرداری چگونه که دهیممی شرح سپس اول( گفتار) نماییم.

 به خسارت ورود موجبات عمومی، هایهزینه پرداخت در همگان برابری اصل آشکار نقض با و

 شهروندان اهیدادخو حق نیز پایان در دوم( گفتار) نماید.می فراهم را مالکان نارضایتی و شهروندان

 گفتار) رفتگ خواهد قرار بررسی مورد هاآن اعتراضات به رسیدگی برای لحصا قضایی مرجع و متضرر

 .سوم(

 مالکیت سلب به مربوط قوانین در مالکان از مؤثر حمایت عدم بند یکم.

 رو، این از است. محترم باشد، مشروع راه از که شخصی مالکیت اساسی، قانون 47 اصل موجب به

 در و بوده کلیدی محورهای از یکی همواره مالکیت، و موالا از پاسداری و حمایت عادی قوانین در

 قوانین موجب به که طوری به است. گرفته قرار گذارقانون یهویژ توجه مورد کیفری و مدنی قوانین
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 منع با و شده شناسایی حق این از ناشی هایمسئولیت و هامحدودیت امتیازها، متعدد مقررات و

 هایمحدودیت از یکی است. گردیده تضمین شهروندان مالکیت حق ص،اشخا اموال و دارایی به تعرض

 منافع میان تعارض بروز صورت در که معنا این به باشد،می عمومی منافع حفظ از ناشی مالکیت، حق

 یارائه تا است عمومی امور با تقدم حق عمومی، منافع و اشخاص( مالکیت حق از )اعم خصوصی

 گردد. میسر عمومی نیازهای تأمین و عمومی نافعم پیشبرد برای عمومی خدمات

 اداری دستگاه لذا باشد، داشته بیشتری عمل آزادی دولت، که کندمی ایجاب عمومی مقتضیات

 قواعد و اصول از متفاوت که است حاکمیت از ناشی اختیارات یا و عمومی قدرت امتیازهای دارای

 مدنی قانون در که باشدمی اشخاص از مالکیت سلب امتیازات، این از یکی باشد.می خصوصی حقوق

 منافع تأمین که نماید استفاده امتیازات این از تواندمی شرایطی در فقط دولت البته ندارد. معادلی

 مدنی قوانین اجرای طریق از عمومی منافع تأمین که آنجا بنابراین نباشد. میسر دیگر گونه به عمومی

به  امر این اشخاص، مالکیت سلب صورت در و 1بوده ممنوع امتیازات ینا از استفاده باشد، پذیرامکان

 ایویژه قواعد و مشخص حدومرز دارای باید مالکیت سلب لذا باشد.می قدرت از سوءاستفاده یمنزله

 آید. عمل به جلوگیری حق این به عمومی قدرت تجاوز از تا باشد

 تحت خود قراردادن و هادولت در دممر گردآمدن اصلی و بزرگ هدف» است معتقد الک جان

 وظایف از مالکیت و دارایی از حفاظت بنابراین «است. هایشاندارایی از صیانت و حفظ ها،حکومت

 یکی آشکار نقض عمومی، منافع تأمین جهت به اشخاص مالکیت سلب پس 2است. حکومت اساسی

 دقت با باید که است باریکی یهبل لذا کند.می پیدا موجه و قانونی شکل که است دولت وظایف از

 ضروری غیر و گسترده یهاستفاد با دولت است محتمل صورت این غیر در گردد، ترسیم زیادی بسیار

 گردد. هاآن تضرر و شهروندان حقوق تضییع موجب امتیاز، این از

                                                   
 .8، ص 1386، 13ن: انتشارات سمت، چاپ ، تهراحقوق اداری. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، 1

ی خشایار دیهیمی، جلد سوم، چاپ ترجمه ،تاریخ فلسفه سیاسی )از ماکیاولی تا منتسکیو(. کلوسکو، جورج، 2

 .258، ص 1392دوم، تهران: نشر نی، 
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 یاجرا برای امالک و اراضی تملک و خرید یهنحو قانونی یهالیح در اسالمی، جمهوری در

 و )اجباری( خریداری امکان 1(17/11/1358 )مصوب دولت نظامی و عمرانی عمومی، هایبرنامه

 شهروندان به متعلق مذکور اراضی به مربوط حقوق سایر و تأسیسات مستحدثات، ابنیه، اراضی، تملک

 هنشد واقع حمایت مورد مالکان حقوق شایسته طور به قانون این در لیکن است. گردیده بینیپیش

 پیشبرد میان تعادل لذا است. نگرفته قرار کافی توجه مورد اشخاص به وارده خسارات جبران و است

 میدان تازیکه مربوطه نهادهای و دولت و نگردیده برقرار اشخاص حقوق از حمایت و عمومی منافع

 اند.گردیده اشخاص مالکیت سلب برای

 نظامی و عمرانی عمومی، هایبرنامه اجرای برای هرگاه ،الذکرفوق قانون 1 یهماد موجب به

 نامیده اجرایی دستگاه پس این از که ...و هاشهرداری و دولتی هایشرکت و مؤسسات یا اهوزارتخانه

 دستگاه یبه وسیله قبالً آن اعتبار و باشند داشته نیاز اشخاص به متعلق یهابنی و یضارا به شوندمی

 بر را نیاز مورد تواندمی اجرایی دستگاه ،باشد شده تأمین وبودجهنامهبر سازمان طرف از یا اجرایی

 در مذکور هایبرنامه است ذکر به الزم .نماید تملک و خریداری قانون این در مندرج مقررات طبق

 اجرایی دستگاه امنیتی و عمومی امور برای آن موقع به اجرای که است یهایبرنامه شامل یک یهماد

 دستگاه ییاجرا مقام باالترین تصویب و تأیید به باید طرح اجرای ضرورت لذا باشد. یضرور و الزم

 ملی اراضی از المقدورحتی طرح اجرای برای است موظف اجرایی دستگاه چنینهم .برسد اجرایی

 کشاورزی توزار تأیید به باید مورد حسب یاراض قبیل این وجود عدم نماید. استفاده دولتی یا شده

 هاستانا در مربوط شعب و کل ادارات و تهران در شهری اراضی عمران سازمان یا روستایی مرانع و

 (2 یه)ماد .باشد رسیده

 تواندنمی ما حقوقی نظام در تملک فرآیند که گرددمی آشکار مزبور مقررات در مداقه اندکی با 

 طرح اجرای از که مالکینی شارکتم بر مبنی هاینشآن هیچ زیرا باشد. مالکان حقوق یهکنندتضمین

 را خود ملک شوندمی مجبور و دهندمی دست از را خود امالک که مالکینی ویژه به و شوندمی متأثر

                                                   
 شود.ی خرید و تملک نامیده می. پس از این به اختصار قانون نحوه1
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 بدون طرح، اجرای از متضرر مالکین لذا ندارد. وجود دهند، تحویل دولتی و عمومی نهاد به و تخلیه

 همچون هاآن هایحق ترینمهم از یکی که عمومی مقام تصمیم به بتوانند منصفانه فرآیندی در اینکه

 )در اشتغال حق یا و شود(می واقع طرح در فرد یهخان که مواردی )در مسکن حق و مالکیت حق

 اعتراض سازد،می مخدوش کلی به را گیرد(می قرار طرح در فرد کارگاه و اشتغال محل که مواردی

 به محکوم گردند، مطلع وی تصمیم مبانی و عمومی قامم دالیل از و اعالم را خود دالیل و نمایند

 دالیل از آگاهی و استماع اصل و دفاع حق رعایت با که حالی در شوند.می خود یهکاشان و خانه ترک

 و شهروندان هایآزادی و حقوق تضییع از اشخاص، مالکیت سلب فرآیند در توانمی تصمیم، مبانی و

 آورد. عمل به جلوگیری اداری مقامات تعدی

 مورد اراضی و امالک ابنیه، تقویم یهنحو قانون و تملک و خرید یهنحو قانون در دیگر، سوی از 

 شرایط احراز و نظارت برای مستقلی مرجع و نهاد هیچ 1(28/08/1370 )مصوب هاشهرداری نیاز

 مالکان ید خلع و تخلیه و گذاریقیمت فرآیند بر نظارت و قوانین این اجرای یهنحو تملک، قانونی

 باالترین طرح، لزوم و فوریت احراز برای صالح مرجع و مقام تنها که طوری به است. نشده بینیپیش

 مالکیت حقوق راحتی به دستگاه، اجرایی مقام باالترین تصمیم با لذا باشد.می 2اجرایی دستگاه مقام

 حفاظ هیچ بدون اشخاص مالکیت حقوق بنابراین گرفت. خواهد قرار تجاوز و تعرض مورد شهروندان

 یارائه بدون خود، یجانبهیک تصمیم با تا است گرفته قرار اجرایی دستگاه اختیار در کامالً حافظی و

 متأثر طرح اجرای از که مالکینی استماع و دفاع حق و مشارکت حق رعایت بدون و مستندات و دالیل

 و موضوع حساسیت دلیل به که حالی در ماید.ن اقدام خود اهداف یجانبهیک پیشبرد به شوندمی

 قانون اجرای بر نظارت برای طرفبی و مستقل نهادی بینیپیش اجرایی، دستگاه اقدام بودن پرچالش

 رسد.می نظر به ضروری و الزم امری مالکان حقوق رعایت و

                                                   
 شود.ی تقویم نامیده مین نحوه. پس از این به اختصار قانو1

ی کل حقوقی قوه قضاییه: باالترین مقام اجرایی در اداره 22/07/1386مورخه  7/4782ی ی شمارهنظریهمطابق . 2
های ی خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامهی قانونی نحوهالیحه 2ی جهت اجرای موضوع ماده شهرداری

بینی ی شهرداری پیش، شهردار است. تأمین اعتبار برای اجرای طرح نیز باید در بودجهی دولتعمومی و عمرانی و نظام

 و مورد تصویب شورای شهر قرار گیرد.
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 و لکتم یهنحو خصوص در دموکراتیک کشورهای حقوقی نظام یهمطالع و تطبیقی بررسی با 

 برای کشورها این در گردد.می آشکار و عیان بهتر ما قوانین ضعف شهروندان، به متعلق امالک تصرف

-برنامه و هاطرح اجرای تأثیر تحت که مالکانی حقوق از صیانت جهت در و قدرت تمرکز از جلوگیری

 به سیدگیر طرح، تصویب جهت ایویژه و منصفانه آیین گیرند،می قرار عمرانی و عمومی های

 در نمونه برای است. گردیده بینیپیش مالکین به غرامت پرداخت نهایتاً و طرح تأیید اعتراضات،

 تملک فرآیند به نسبت اننفع ذی اعتراضات به شیوه دو با تملک، طرح با مرتبط وزیر انگلستان،

 معترضین نداتمست و لوایح تبادل از است عبارت که مکتوب رسیدگی آیین .1 نمایند:می رسیدگی

 به رسیدگی از پس عمومی. محلی رسیدگی یهجلس تشکیل .2 کتبی. نحو به کننده تملک مقام و

 خاص ساده، استاندارد، آیین تحت امالک دیوان نهایت در تملک و طرح تأیید صورت در اعتراضات،

 صاحبان عاطال شیوه، دو هر در نماید.می اقدام حقوق صاحبان غرامت تعیین به نسبت مکتوب و

 و مستند طرفین، دالیل و اظهاران استماع طبیعی، عدالت اصول اداری، تصمیم مفاد به نسبت حقوق

 که حالی در 1است. شده شناخته رسمیت به اعتراض، و تجدیدنظر قابلیت ها،تصمیم بودن مستدل

 برای هاییتضمین و نداشته وجود شهروندان هایآزادی و هاحق و اداره اقتدار میان توازن ما کشور در

 است. نگردیده بینیپیش مالکان حقوق حفظ

 خلع و ابنیه و اراضی تصرف که است گردیده تصریح تملک و خرید یهنحو قانون 8 یهماد در 

 بر ادامه در لیکن .باشدنمی مجاز مالک حقوق و ملک قیمت پرداخت و معامله انجام از قبل مالک ید

 از مالک استنکاف همچون موانعی اثر در اگر که شرح این به است نموده دوار را استثنائاتی اصل، این

 در تأخیر یا وقفه از جلوگیری برای ،نگردد ممکن قطعی یهمعامل انجام ...و مالک فوت معامله، انجام

 مراجعه معامله انجام برای اجرایی دستگاه اعالم تاریخ از ماه یک ظرف مالک چنانچه ،طرح اجرای

                                                   
صول ناظر بر عملکرد تطبیقی جایگاه و ا یهمطالعزاده، امیرحسین، محمدباقر پارساپور و ابراهیم عزیزی، . علی1

تعالی حقوق، سال  یهفصلنام ،حقوق انگلیس و ایران درمراجع شبه قضایی در سلب مالکیت امالک اشخاص 

 .82و  71صص  ،1399بهار ، 1 یهیازدهم شمار
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 روز 15 یانقضا از پس و اعالم دوم بار برای مراتب ،نماید استنکاف نحوی به معامله انجام از ای نکند

 دادستان سپس و تودیع ،ثبت صندوق به کارشناسی هیئت نظر طبق ملک تقویمی ارزش ،مجدد مهلت

 .نمود خواهد اقدام ید خلع و تخلیه به ماه یک ظرف و امضا را انتقال سند

 بینیپیش اییاجر دستگاه برای دیگر( امتیازی بهتر عبارت به )و دیگر استثنایی نیز 9 یهماد در

 ستگاهد وزیر تشخیص به موجه لیدال ذکر با طرح اجرای فوریت اگر که ترتیب این به است گردیده

 ناپذیریجبران زیان و ضرر موجب طرح انجام در تسریع عدم که نحوی به باشد داشته ضرورت اجرایی

 موجود وضع جلسم صورت تنظیم با و قطعی یهمعامل انجام از قبل تواندمی اجرایی ستگاهد گردد،

 نسبت سمیر کارشناس و (دادستان یهنمایند ،او غیاب در و وی یهنمایند یا) مالک حضور با ملک

 صرفت تاریخ از ماه سه تا حداکثر است مکلف اجرایی دستگاه کنل نماید اقدام طرح اجرای و تصرف به

 .نماید اقدام قانون این مقررات طبق عادله قیمت تودیع یا پرداخت به نسبت

 لیکن ست،ا رسیده خود اوج به اجرایی دستگاه به مالکیت سلب امتیاز اعطای الذکرفوق مواد در

 و جراییا دستگاه بر نظارت برای متخصصی و مستقل نهاد مالکان، موقعیت کامل تضعیف رغمعلی

 ؛است نشده بینیپیش مربوطه الزامات و مواعد یهکلی رعایت و مواد این در شده قررم شرایط احراز

 آمده 9 یهماد یهتبصر در گردد.می محتمل بسیار اداری مقامات توسط مالکان حقوق تضییع لذا

 دادگاه به مراجعه با مذکور مدت در بها پرداخت عدم صورت در تواندمی حق صاحب یا مالک است

 موضوع به صالحه محاکم و بنماید بها پرداخت زمان تا را اجرایی عملیات توقیف خواستدر صالحه

 بالفاصله شدهنییتع قیمت پرداخت صورت در و نمایدمی صادر الزم حکم و رسیدگی نوبت از خارج

 کانمال حقوق تضمین برای کافی امر این لیکن د.آم خواهد عمل به اجرایی عملیات توقیف رفع

 ظیمتن بدون و 9 یهماد تشریفات رعایت بدون شهرداری موارد از بسیاری در زیرا دباشنمی

 برای جراییا عملیات توقیف امکان رو این از نمایدمی اراضی تصرف و تملک به اقدام مجلسصورت

 گردد.می منتفی کلی به مالکان

 و شروط ایترع عدم برای قوی و خاص اجرای ضمانت مالکیت، سلب به مربوط قوانین در 

 اجرایی، دستگاه توسط اشخاص امالک تصرف و تملک لذا است، نگردیده بینیپیش قانونی تشریفات

 کشاند،می نابودی به گاه و تحت تأثیر شدت به را شهروندان مالکیت حقوق کهآن اهمیت رغمعلی
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 موضوع، اهمیت دلیل به که حالی در باشد.می کلی و عام مقررات تابع اداری، اعمال سایر همچون

 و مثبت گامی قانون، ناقضان برای مدنی و کیفری اجرای ضمانت از اعم مؤثر یضمانت اجراها تعیین

 با اجرایی دستگاه ترتیب این به تا باشدمی مربوطه مقامات تفریط و تعدی از جلوگیری برای مؤثر

 نماید. اقدام شهروندان هایآزادی و حقوق رعایت برای بیشتر حساسیت

 تملک جریان در عمومی هایهزینه پرداخت در برابری اصل نقض دوم. دبن

 امالک

 عمومی معیارهای طبق بر شهروند هر «عمومی هایهزینه پرداخت در برابری» اصل موجب به

-می پرداخت عمومی هایهزینه از را خویش سهم شود،می اعمال یکسان شهروندان یههم بر که

 رژیم که هستند معتقد حقوق، یهبرجست اساتید از برخی و رانسهف کشور قضایی یهروی 1نماید.

 این است. مبتنی عمومی هایهزینه مقابل در برابری یهنظری بر فرانسه در دولت مدنی مسئولیت

 اصل این موجب به دارد. فرانسه شهروند و بشر حقوق 1789 یهاعالمی 13 اصل در ریشه نظریه

 همه یبه وسیله باید که است عموم بر مالیات نیازمند عمومی، ایههزینه و پلیس نیروی نگهداشت»

 به وارده زیان جبران عدم نتیجه در «شود. پرداخت هاآن توانایی مطابق و تساوی به شهروندان

 در دهیدانیز شهروند   که معنا بدین است. دهیدانیز بر زاید یههزین تحمیل معنای به شهروندان

 2شود.می بیشتری هزینه متحمل مالیات، بر عالوه دولت، عمل از ناشی یشدهوارد زیان مقابل

                                                   
، تابستان 2ی ی حقوق اساسی، شماره، فصلنامهنوینمفهوم اصل برابری در حقوق عمومی ویژه، محمدرضا، . 1

 .241، ص 1383

، 1389، چاپ اول، تهران: نشر میزان، پاییز مسئولیت مدنی دولت، جلد دوم )مبانی و اصول(. زرگوش، مشتاق، 2

 .322 و 321صص 
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 در برابری اصل نقض موجب که 1است نواقصی دارای تملک، و خرید یهنحو قانونی یهالیح

 تاکنون است گردیده تصویب قانون این که 1358 سال از گردد.می عمومی هایهزینه پرداخت

 با اجرایی هایدستگاه همچنان لذا است، برنیامده آن بر ردهوا ایرادات رفع مقام در گذارقانون

 قرار الشعاعتحت شدت به را طرح اجرای از متأثر مالکان  حقوق خود، تحمیلی و جانبهیک تصمیمات

 تصرف مورد هاآن امالک مالکان که از تعدادی بر نهایت در عمومی خدمات یارائه یههزین و دهندمی

 نقض آشکارا عمومی هایهزینه پرداخت در برابری اصل و گرددمی تحمیل ،گیردمی قرار تملک و

 گردد.می

 2مشهد شهدای میدان طرح )در امالک تملک روند خصوص در میدانی مطالعات با پژوهشی در

 قوانین اجرای یشیوه و شهرداری عملکرد یهنحو از روشنی بسیار تصویر موردی( یهنمون عنوان به

 بسیار طرح، در واقع امالک گذاریقیمت .1 تحقیق: این نتایج مطابق است. شده دهدا نشان مربوطه

 یهنحو به نسبت تملک شروع ابتدای از لذا است. بوده ناعادالنه بسیار و امالک روز بهای از ترپایین

 دادگستری رسمی کارشناسان است. شده واصل مالکان طرف از شکایاتی و اعتراضات گذاری،قیمت

 .2 «است. شده تعیین قیمت سقف شهرداری سوی از ما برای» اند:گفته مالکان اعتراضات وابج در

 مشارکت برای دقیق سازوکار فقدان و اجرایی هایدستگاه نفع به اراضی تملک قوانین بودن طرفهیک

 اراضی تملک بر عالوه شهرداری .3 است. شده متعددی مشکالت موجب شهری، هایطرح در مالکان

 واحدهای تا است نموده تملک بیشتر گاه و متر 50 عمق تا را حاشیه امالک معبر، سطح رد گرفته ارقر

 یبه منزله و قانون برخالف کامالً که اقدامی کند. کسب درآمد آن، محل از و بسازد مسکونی و تجاری

 کمتر حقوقی مسائل از بعضاً که مالکانی به طرح، اجرایی مدیریت .4 باشد.می صالحیت از خروج

 خود تالش حداکثر و دهندنمی اطالعات کافی یبه اندازه ندارند چندانی سواد اساساً یا دارند آگاهی

 گمان به افراد از بسیاری بگیرند. فروش، یهتوافقنام یهبرگ پای را مالک امضای فقط که کنندمی را

 چه که شوندمی متوجه بعداً و دکننمی امضا ،است ساده یجلسهصورت یک نامهموافقت این کهاین

                                                   
 در گفتار پیشین به آن اشاره نمودیم.. 1

ی ارتباطی مهم شهر مشهد هاانیشرمام رضا )ع( و در تقاطع . موقعیت میدان شهدا در یک کیلومتری غرب حرم ا2

 هکتار مساحت دارد. 4/23است. طرح حدود 
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 هایپالک نمایند،می بیشتری مقاومت که مالکانی غیرمستقیم کردن وادار برای .5 اند.نموده اشتباهی

 غیرممکن مالکان برای کار و کسب یا سکونت یهادام و مرور و عبور تا شودمی تخریب و تملک مجاور،

 1.شوند خود ملک واگذاری به مجبور هاآن و گردد

 یه)مطالع عمرانی هایپروژه اراضی تملک در تأخیر علل ارزیابی موضوع با دیگر پژوهشی در

 یهمنطق شهرداری) سعیدی، اهلل آیت و بروجردی شهید هایبزرگراه ملکی معارضان دیدگاه موردی:

 عدم .2 اریشهرد مسئولین به مالکان اعتماد عدم .1 از: اندعبارت تحقیق نتایج ترینمهم تهران(( 18

 متأسفانه 2مالکین. سرگردانی و بالتکلیفی .3 امالک و اراضی تملک با مرتبط مسئولین پاسخگویی

 مالکان کندمی سعی مختلف طرق به و سازدنمی فراهم را توافق برای منصفانه شرایط شهرداری

 از اعالمی قیمت ویژه به شهرداری هایخواسته به که دهد قرار وضعیتی در را طرح در واقع امالک

 منتهی مالکانه حقوق عادالنه تأمین به اساساً امر این که است بدیهی که دهند تن شهرداری سوی

 3شود.نمی

 از خروج با و عمومی هایهزینه پرداخت در همگان برابری اصل آشکار نقض با شهرداری گاهی

 یا و ضرورت حد از بیش تصرف و تملک همچون) قانونی تشریفات رعایت عدم و صالحیت حدود

 مدت کوتاه در مهم این نماید.می شهروندان مالکیت سلب به اقدام مالکان( حقوق پرداخت بدون

 دنبال به را نهاد این مقبولیت و مشروعیت افول مدت بلند در لیکن شد خواهد مالکان تضرر موجب

 نظارتی هایکانیسمم بینیپیش داد. خواهد دست از را عمومی اعتماد که طوری به داشت، خواهد

                                                   
میدان  یهمونن بازخوانی عدالت در اجرای طرح های شهری کشورسعیدی رضوانی، هادی و فرشاد نوریان، . 1

 .94و  93، 85ص ص ،1388تابستان ، 68پژوهش های جغرافیای انسانی، پیاپی  یهفصلنام، شهدا در مشهد

های عمرانی اراضی پروژه تملک در خیرأبندی علل ترتبهبررسی و پور، محمدعلی و سایرین، . فیض2

، موردی: دیدگاه معارضان ملکی بزرگراه های شهید بروجردی و آیت اهلل سعیدی شهرداری تهران یهمطالع

 .136ص  ،1394تابستان ، 25مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، پیاپی  یهفصلنام

، شهرداری های عمومیدر طرحتملک و تأمین حقوق مالکانه واقع  هایروش، . بهشتیان، سیدمحسن3

 .56ص  ،1388زمستان ، 4 یهشمار، 39خصوصی، سال  حقوق مطالعاتی هفصلنام
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 وجود چنینهم و طرح اجرای و تصویب یهنحو موشکافانه و تخصصی بررسی برای پسینی و پیشینی

 حقوق فوری پرداخت و اجرایی دستگاه و مالکان اختالفات وفصلحل برای متخصص و مستقل مراجع

 اشد.بمی شهروندان هایآزادی و هاحق تضمین برای ضروری و الزم امری مالکان،

 متعلق یاراض تصرف و تملک رغمعلی که شودمی یافت زیادی بسیار هاینمونه تهران، استان در

 زا بخشی همچنان شهرداری، توسط طرح اجرای زمان از سال هاده گذشت از پس و شهروندان به

 کامنا ودخ حقوق به نیل از رسدمی دهه سه از بیش به گاه که مستمر هایپیگیری وجود با مالکین

 هایطرح نماید.می اجتناب هاآن به شدهتملک اراضی بهای پرداخت از شهرداری همچنان و مانده

 بارتره و همیو میدان تأسیس چنینهم و ارتش اتوبان زهرا، بهشت اتوبان علی، امام اتوبان احداث

 و انهکاش و خانه ترک وجود با که باشدمی معترضی مالکین دارای تهران( 19 منطقه )در مرکزی

 خود حقوق جوی و جست در دولتی و قضایی مراجع هزارتوی در شهرداری به آن اجباری تسلیم

 تملک ،آن بهای پرداخت بدون و مالکانه حقوق رعایت بدون شهروند ملک که نیست منصفانه هستند.

 ایبر نیطوال فرآیندی به متوسل خود یشدهپایمال حقوق احقاق برای متضرر شهروند و گردد

 گردد. رسیدگی

 شهرداری از امالک روز بهای یهمطالب برای معترض مالکان دادخواهی سوم. بند

 مرجع به خود حقوق احقاق برای عمرانی و عمومی هایبرنامه اجرای از متضرر مالکان  از بسیاری

 وردم هاآن اعتراضات طرف،بی و مستقل مرجعی در منصفانه دادرسی با تا شوندمی متوسل قضایی

 شهرداری سوی از گرفته صورت تملکات و تصمیمات ابطال تقاضای شهروندان گاه گیرد. قرار رسیدگی

 قضایی مرجع از را قانونی صالحیت حدود از شهرداری خروج و قانون حاکمیت اصل نقض جهت به

 ملک بهای بلکه ندارند ادعایی شهرداری توسط قانون نقض و تخلف خصوص در گاه و نمایندمی تقاضا

 هیئت 747 یهشمار یهروی وحدت رأی مطابق باشد.می درخواست مورد شده تملک و تصرف مورد

 اراضی مالکان  اگر مالکان، و شهرداری میان توافق حصول عدم صورت در کشور، عالی دیوان عمومی

 و تخلف مدعی کهاین بدون کنند مطالبه را اراضی آن بهای ،شهرداری سوی از شده تملک و تصرف

 رسیدگی، برای صالح مرجع ؛باشند است، داده انجام که اقداماتی در شهرداری سوی از قانون نقض
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 باشد.می عمومی دادگاه

 نیغیرقانو اقدامات و تصههمیمات ابطال و بوده شهههرداری تخلف مدعی شهههروندی اگر بنابراین

ضا را شهرداری شکیالت قانون 10 یهماد الف بند مطابق دارد، تقا سی ینآی و ت  عدالت اندیو دادر

سیدگی برای صالح مرجع اداری، شد.می اداری عدالت دیوان ر سیار آرای با  دیوان سوی از زیادی ب

 اراضههی تصههرف و تملک خصههوص در شهههرداری اقدامات و تصههمیمات ابطال بر مبنی اداری عدالت

شخاص به متعلق ست. گردیده صادر قانون رعایت عدم جهت به ا  یهرشما رأی قمطاب نمونه برای ا

 گرفته صههورت تملک ابطال به حکم 30/11/1386 مورخه اداری عدالت دیوان عمومی هیئت 1403

صوب هایطرح یهمحدود از خروج و بودن نیاز بر زائد جهت به شهرداری سوی از  عایتر عدم و م

 است. گردیده صادر قانونی ضوابط

 اسههت: آمده نیز 7 یهشههعب از درهصهها 26/09/1390 همورخ 9001535 یهشههمار یهدادنام در

ست توجه مورد فیه مانحن در چهآن»... ست تملک به شکایت طرف یهادار نیاز ا  یهالیح طی که ا

 اثبات به مالک ید در اراضی ابقاء و تملک تاریخ از سال بیست حدوداً از بعد و ابرازی دالیل و جوابیه

 توجه با هذاعلی است نبوده مسلم تملک زمان رد نیاز رسد،می نظر به آن خالف بلکه است نرسیده

 اعالم و صادر ... پالک تملک در شکایت طرف یهادار تملکی اقدامات ابطال به حکم فوق مراتب به

 تصههمیم در قانونی شههرایط احراز عدم جهت به موارد از بسههیاری در اداری عدالت دیوان 1«گردد.می

 اجرای صورت در البته است. نموده شهروند شکایت یرشپذ و اقدامات ابطال به حکم اعتراض، مورد

ساز شهروند برای عمالً اداری عدالت دیوان به مراجعه عمرانی، و عمومی هایبرنامه  بود، نخواهد کار

 هاآن به شهروندان به متعلق امالک یهاعاد و سابق به وضع یهاعاد امکان اساساً طرح، اجرای با زیرا

 این در را چاره شهههروند شههرایطی چنین در لذا اسههت، گرفته صههورت اموال فتل و نبوده پذیرامکان

 نماید. اکتفا روز قیمت دریافت به که بیندمی

                                                   
، مرکز قضللایی شللعب دیوان عدالت اداری یهروی یهدو فصلللنام ،، پژوهش و پیشهههگیریمعاونت آموزش. 1

 .35، ص 1393، پاییز و زمستان 1قضاییه، شماره  یهمطبوعات و انتشارات قو
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 مصوب) تملک و خرید یهنحو قانونی یهالیح 1 یهماد به تبصره یک الحاق قانون در امر این

 در» است گردیده قررم قانون این در است، شده شناخته رسمیت به نوعی به نیز (02/02/1388

 اشخاص به هک این از )اعم قانونی مالکیت بر مبنی اجرایی هایدستگاه اقدامات یا اسناد که مواردی

 یا شده بطالا قضایی االجرایالزم احکام موجب به باشد( نشده یا شده واگذار حقوقی و حقیقی

 اثر در نانچهچ اما نماید؛ ردمست آن مالک به را یادشده امالک است موظف مربوطه دستگاه ،شودمی

 رجعم تشخیص به آن استرداد مصوب، هایطرح در مذکور اراضی گرفتن قرار یا مستحدثات ایجاد

 تملک به نسبت زمال اعتبار تأمین با تواندمی ربطذی اجرایی دستگاه باشد، متعذر حکم یهصادرکنند

 وقمعقلع یا دی خلع بر مبنی دادگاه حکم که صورتی در نماید. اقدام قانون این مطابق امالک قبیل این

 صادر را هادشدی حکم اجرای توقف دستور اجرایی دستگاه درخواست با مزبور دادگاه باشد، شده صادر

 به نسبت موقت دستور صدور تاریخ از ماه شش مدت ظرف است موظف ربطذی اجرایی دستگاه و

 «د.اینم اقدام یادشده امالک روز قیمت تودیع یا پرداخت

 حقوق اختپرد بدون و مقررات و موازین رعایت بدون شهرداری که افتدمی اتفاق بسیار متأسفانه

 ضمن ا،هطرح اجرای از متضرر مالکان سپس کند.می اندازیدست اشخاص امالک به مالکان، قانونی

 مسلم قوقح احقاق برای باید شهرداری به خود قانونی مایملک اجباری تسلیم و کاشانه و خانه ترک

 هایگاهدست تملکات رو این از باشند. خود حقوق پیگیر قضایی، دستگاه هزارتوی در خود بدیهی و

 مالکانی هایاضاعتر از ایگسترده موج موجب تاکنون گذشته از هاآن یهخودسران اقدامات و اجرایی

 تملک راضیا بهای ،الکانم که صورتی در اند.گرفته قرار غیرقانونی تملکات تحت تأثیر که است شده

 یا و اشندب شهرداری سوی از قانون نقض و تخلف مدعی کهاین بدون) نمایند مطالبه را شدهتصرف و

 برای لحصا قضایی مرجع نباشد( ممکن سابق وضعیت یهاعاد امکان عمالً  طرح اجرای با کهاین

 و مالکان قحقو احقاق سر بر جودمو موانع بررسی به ادامه در باشد.می عمومی هایدادگاه رسیدگی،

 پردازیم.می عمومی هایدادگاه در شده تملک و تصرف امالک روز قیمت دریافت
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 دادرسی جریان در مالکان حق احقاق موانع دوم. گفتار

 وسلمت قضایی دستگاه به خود، حقوق احقاق برای متضرر مالکان قانون، حاکمیت اصل نقض با

 معضالت ینا بررسی به بخش این در شوند.می روبرو مشکالتی با خود وقحق به نیل در لیکن شوند،می

 دهیم.می رارق بررسی مورد را آن تعدیل لزوم و دعوا طرفین میان نابرابری اول، گام در پردازیم.می

 خود، انونیق حقوق از برخی از مالکان محرومیت بر مبنی محاکم در حاکم یهروی سپس، اول( گفتار)

 بررسی انمالک حق احقاق بر دادرسی یهاطال تأثیرات نیز پایان در دوم( گفتار) شد. خواهد نقد

 .سوم( )گفتار گرددمی پیشنهاد راهکارهایی موانع، این رفع برای و شودمی

 دادرسی در طرفین امکانات نابرابری یکم. بند

 توجیه قابل آن، فاهدا و کارکرد در تفاوت اساس بر جامعه در شهروندان به نسبت اداره برتری

 به را خود وظایف تواندنمی شهروندان، به نسبت برتر جایگاه داشتن بدون اساساً حکومت زیرا است.

 ضرورتی خصوصی، اشخاص و حکومت میان حقوقی یهرابط در نابرابری رو، این از برساند. انجام

 نبوده پذیرش قابل شهروندان، و اداره میان دعوای در دو این موقعیت نابرابری لیکن است، انکارناپذیر

 رسیدگی جریان در طرفیبی ترتیب این به تا است شهروند و اداره میان برابری بر اصل دادرسی، در و

 1گردد. تضمین

 ،شدهتصرف و تملک اراضی بهای یهمطالب جهت شهرداری علیه معترض مالکان دعوای در

 از غیردولتی عمومی نهاد عنوان به رداریشه باشد.می مشهود دادرسی در دعوا طرفین نابرابری

 توجهی قابل یهتجرب و تخصص و دانش و بوده برخوردار عمومی قدرت از ناشی اقتدارات و امتیازها

 به و است برخوردار متعددی مشاوران از همچنین .دارد مالکیت سلب یدر زمینه مطروحه دعاوی در

 عملکرد یهنحو و آن اعتبار تأمین و طرح تصویب اسناد از اعم دعوا به مربوط مدارک و اسناد یهکلی

                                                   
 .23 و 22، صص 1399، چاپ اول، تهران: میزان، اساسی بر حقوقدرآمدی . جاللی، محمد و اسداهلل یاوری، 1
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 جریان تواندمی راحتی به لذا دارد. کامل دسترسی طرح در واقع امالک تملک و تصرف در شهرداری

 مزبور امتیازهای از معترض، مالکان که حالی در .سازد رهنمون خود سود به را آن یهنتیج و دادرسی

 را مشاور و وکیل از برخورداری برای مالی توان و حقوقی مسائل در مالز دانش بسا چه و بوده محروم

 تصویب یهنحو خصوص در شفافیت عدم و شهرداری کاریپنهان دلیل به چنینهم .باشند نداشته نیز

 دلیل به دیگر، سوی از باشند.می محروم دعوا به مربوط مدارک و اسناد از بسیاری از طرح اجرای و

 مناسبی شرایط در نیز روانی و روحی نظر از خود یهکاشان و خانه ترک و هرداریش غیرقانونی تملک

 باشد.می شکننده و ضعیف بسیار ،دادرسی در هاآن موضع لذا برند.نمی سر به

 امکانات ریبراب اصل ،سازوکارهایی بینیپیش با دارد ضرورت دعوا، طرفین نابرابری به عنایت با

 عدیلت جهت شود. محقق منصفانه رسیدگی تا گردد تضمین دعاوی از گونهاین در دعوا اصحاب

 چنینهم و دعوا به مربوط مدارک و اسناد به معترض مالکان دسترسی تضمین دعوا، اصحاب نابرابری

 شهروندان حقوق تضییع از جلوگیری و عدالت تحقق برای طرفبی و مستقل دادرس فعال نقش

 پردازیم.می آن بررسی به یلذ بند دو در که دارد زیادی اهمیت

 مدارک و اسناد به مالکان دسترسی تضمین .1

 مشارکت امکان که باشدمی منصفانه رسیدگی لوازم از دعوا به مربوط مدارک و ادله به دسترسی 

 مقامات هایکاریپنهان دلیل به است محتمل .نمایدمی فراهم دادرسی در را شهروندان فعال و مؤثر

 نتوانند و باشند شتهندا دسترسی خود حقانیت اثبات برای الزم مدارک و ادله به انشهروند اداری،

 ایاالت در 1گردد.می دشوار هاآن حق احقاق نهایت در که باشد داشته دادرسی در یمؤثر مشارکت

 است. نموده اطالعات افشای به ملزم را اداری نهادهای مختلفی، مقررات و قوانین آمریکا، یهمتحد

 حق شاکی، و دارد اهمیت بسیار است، دعوا طرف یک اداره، که زمانی در ویژه به اطالعات ایافش

 شکایت، طرف یهادار انگلستان در 2.باشد داشته دسترسی دعوا با مرتبط مدرک و سند هر به دارد

 هایگزارش به مجمل طور به دنتواننمی اداری نهادهای لذا باشد.می اطالعات افشای به موظف

                                                   
1. Pinto, Andrew and Nitti Simmonds, Disclosure Issues in Administrative 

Proceedings, Pinto Wray James LLP, 2000: 7. 
2. Pierce, Richard, Sidney Shapiro, and Paul Verkuil, Administrative law and Process, 

Fourth Edition, New York: Foundation press, 2004: 410,411,432. 
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 دعوای در 1باشند.می اسناد و مدارک کلیه کامل و دقیق افشای به ملزم بلکه کنند استناد یررسمیغ

 و تصویب به مربوط مدارک و اسناد به متضرر مالکان دارد ضرورت نیز شهرداری علیه بها یهمطالب

 با شهرداری صورت، این غیر در باشند، داشته دسترسی اراضی، تملک و طرح اجرای یهنحو

 تضییع را اشخاص هایآزادی و حقوق مدارک، و اسناد از شهروندان دست نمودن کوتاه و کاریپنهان

 نمود. خواهد

 هرگاه ،دنیم امور در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون 212 یهماد موجب به 

 موجود و... اهرداریشه ،هابانک ،دولتی ادارات نزد است دعوا موضوع به مربوط که یاطالعات یا سند

 ارسال ردستو ،دعوا اصحاب از یکی درخواست به دهد، تشخیص موضوع در ثرؤم را آن دادگاه و باشد

 انجام را دگاهدا دستور فوری است مکلف مربوط سازمان یا اداره نماید.می صادر را سند آن از رونوشت

 مفاد رعایت به ملزم باشند، دعوا طرف نیز خود که صورتی در ...و هاشهرداری و دولتی ادارات د.ده

 سندی هر و ستهج بهره قانونی امکان این از باید دادرس بنابراین (2 یهتبصر) .بود خواهند ماده این

 تملک و تصرف فرآیند در شهرداری اقدامات یهنحو نمودن روشن و واقع از کاشف تواندمی که را

 پنهان زوایای دنش روشن با ترتیب این به تا نماید اضاتق ربطذی مراجع از باشد، طرح اجرای و اراضی

 گردد. میسر عدالت اجرای و حق احقاق امکان دعوا،

 اهیگمر و واقع کتمان موجب شهرداری سوی از مدارک و اسناد یارائه عدم و شفافیت عدم 

 یارائه زا مربوطه مقام استنکاف صورت در است شایسته لذا شد. خواهد دادرسی اصلی مسیر از قاضی

 یک تا اهم شش از دولتی از خدمات موقت انفصال) ماده این در مقرر اداری مجازات مدارک، و اسناد

 یارائه دمع صورت در ،مزبور قانون 210 و 209 مواد مطابق چنینهم گردد. اعمال وی، مورد در (سال

 دسترسی در الذکرفوق وادم .نماید تلقی مثبته قراین از را استنکاف این تواندمی دادگاه مدارک، و اسناد

 لذا دارد، زیادی بسیار اهمیت خود حقانیت اثبات برای نیاز مورد مدارک و اسناد به معترض مالکان

 گیرد. قرار دادرسان توجه مورد مؤثری طور به دارد ضرورت

                                                   
1. Maurici, James, “Disclosure in Judicial Review”, Judicial Review, vol. 14, 2009: 2. 

http://www.tandfonline.com/toc/rjdr20/current
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 ره (31/05/1388 )مصوب «اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون» اجرای با دیگر، سوی از

 از وندشهر و اداره دعاوی در قانون این داشت. خواهد را عمومی اطالعات به دسترسی حق ایرانی

 از بود. اهدخو مؤثر و کارگشا بسیار بها، یهمطالب برای شهرداری علیه متضرر مالکان دعوای جمله

 برای زمال دارکم و اسناد به اشخاص دسترسی یکنندهتضمین تواندمی قانون این اجرای رو، این

 باشد. قانون حاکمیت اصل نقض و خویش قانونی صالحیت حدود از اداری مقامات تعدی اثبات

 هم کلی اتعبار با قانون این چهارم فصل در که مدارک و اسناد به دسترسی استثنائات دارد، ضرورت

 دومحد و مضیق صورت به است، شده بینیپیش ... و خصوصی حریم عمومی، آسایش و امنیت چون

 عاتاطال به دسترسی از شهروندان محرومیت برای دستاویزی قانون، از فصل این تا گردد تفسیر

 نگردد.

 طرفبی و مستقل دادرس فعال نقش ضرورت. 2

شرفته جوامع در حقوقی هاینظام تحول سع سمت به پی ضات اختیارات یهتو ست بوده ق  هب تا ا

 جامعه در عدالت تحقق و واقعی احکام صدور یهمینز ،دادرسان مؤثر و فعال مشارکت با ترتیب این

نافع مدافع عنوان به قاضهههی 1.گردد فراهم یارات از عمومی، م بل تحقیقی اخت  برخوردار توجهی قا

شدمی ضی اقدامات با دارد ضرورت و با صحاب ادعای صحت ارزیابی و ادله آوریجمع به مقت  دعوا ا

شف جهت در و بپردازد صل در 2بردارد. گام تعدال اجرای و حقیقت ک صول از 22 ا سی آیین ا  دادر

 است گردیده مقرر که طوری به است، شده شناخته رسمیت به دادرس فعال نقش نیز فراملی مدنی

 اسههتناد آن به قبالً دعوا اصههحاب از یک هیچ که بدهد را دلیلی یارائه دسههتور تواندمی دادرس که

                                                   
 یهحقوق، مجل یه، ایران و فراملی، فصلناممبانی ارزیابی ادله در آیین دادرسی مدنیرضا، آذربایجانی، علی. 1

ابراهیم  ،کریمی، عباس؛ 3-1صص ، 1388 ، پاییز3 یماره، ش39 یهق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورحقو یهدانشکد
-علمی یه، دو فصلناماصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنیتقی زاده، و رحیم مختاری، 

 .32ص ، 1391، 2 یهپژوهشی دانش حقوق مدنی، شمار
 ،1369 مرکز نشر دانشگاه، :، چاپ اول، تهراناثبات دعوی در حقوق ایران یهادل، سیدمحسن، صدرزاده افشار. 2
 .9ص 
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ند.نکرده گاه درسهههیدا آیین قانون 199 یهماد در 1ا  نیز مدنی امور در انقالب و عمومی هایداد

ست شده بینیپیش سیدگی بر عالوه هادادگاه حقوقی، امور یهکلی در که ا  دعوا، طرفین دالیل به ر

 داد. خواهند انجام باشد، الزم حقیقت کشف برای که را اقدامی یا تحقیق هرگونه

ضر مالکان دعوای در طرفین نابرابری جبران جهت  روز بهای یهمطالب برای شهرداری علیه رمت

ضی و امالک صرف ارا ستفاده و دادرس فعال نقش شده، تملک و ت  در هشد مقرر قانونی امکان از ا

سی آیین قانون 199 یهماد سیار مدنی دادر سی برای مؤثر و مهم ب صفانه دادر شد.می من  دادرس با

ضاوت تحقق برای شارکت با دارد ضرورت عادالنه ق  و ورزد اهتمام واقع کشف به دادرسی در رمؤث م

صوص در ضی و الزم تحقیقات شهرداری سوی از قانون اجرای نحوه و مالکین حقانیت خ  به را مقت

 و حقوق عتضههیی و دادرسههی انحراف موجب نهایت در دعاوی گونهاین در دادرس انفعال .آورد عمل

شخاص هایآزادی شی امتیازهای از شهرداری برخورداری و طرفین امکانات نابرابری دلیل به ا  از نا

 شد. خواهد عمومی قدرت

 طرفیبی با دادرس بلکه نیسههت، دلیل تحصههیل یبه منزله ،الذکرفوق یهماد اسههت ذکر شههایان

 قانون 257 و 248 مواد در 2یابد. دسهههت امر حقیقت به تا دهدمی انجام را مقتضهههی اقدامات کامل،

سی آیین ست شده بینیپیش دادرس برای مکانا این نیز مدنی دادر ساً که ا ست بدون و رأ  درخوا

ستور دعوا طرفین قبلی ضی د سی و محلی تحقیق محل، یهمعاین جهت مقت شنا  .نماید صادر کار

 ابالغ طرفین به آن اجرای وقت و قرار موضههوع دارد ضههرورت دعوا اصههحاب حقوق رعایت برای البته

صت هاآن تا شود شته دفاع فر شن دا شارکت برای قانونی ظرفیت لذا د.با  در دادرس مؤثر و فعال م

 تضههمین و عدالت اجرای به نیل و منصههفانه دادرسههی تحقق برای و دارد وجود عمومی، هایدادگاه

 دارد. توجهی قابل اهمیت قانونی هایظرفیت این از استفاده قانون، حاکمیت اصل

                                                   
، 1386بنیاد حقوقی میزان،  ،، چاپ اولاصول آیین دادرسی مدنی فراملیغمامی، مجید و حسن محسنی، . 1
 .146ص 
 .70، ص 1391ول، گنج دانش، ، مجموعه مقاالت حقوقی، چاپ اآیین اثبات و دادرسینهرینی، فریدون، . 2



   100  یه شهرداری...شناسی موقعیت شهروند در دعوای علآسیب

 

 هاآن بهای پرداخت بدون شههخاصا امالک تملک و تصههرف به منجر که شهههرداری اتتصههمیم

صادیق از شود،می شکار م صل نقض آ ست. قانونی صالحیت از خروج و قانون حاکمیت ا  رو، نای از ا

 صههلا نقض انکار و کتمان در سههعی دعوا به مختلف ایرادات طرح با رسههیدگی جریان در شهههرداری

 طتوسهه مقررات و وانینق اجرای بر متعددی لوایح طی و دارد شهههرداری سههوی از قانون حاکمیت

صرار مالکین حقانیت عدم و شهرداری  مؤثر و لفعا نقش با طرفبی و مستقل دادرس لذا نماید.می ا

ستی خود شف جهت در بای  دمع و مالکان موقعیت ضعف از شهرداری مقامات تا بردارد گام واقع ک

 و کاریپنهان اب و مایندنن سوءاستفاده دعوا، به مربوط مدارک و اسناد از بسیاری به هاآن دسترسی

شکنی  نرانند. شیهحا به را تملک به مربوط مقررات و قوانین اجرای از خود تخطی ،نفوذ ا عمال و کار

صورت غیر در ضی روز بهای یهمطالب برای خود حقانیت اثبات در شهروند موفقیت امکان ،این   ارا

 باقی رانجب بدون است، شده وارد ندشهرو به که خساراتی و رسدمی حداقل به شدهتصرف و تملک

 .ماندمی

 محاکم آرای در تصرف ایام المثلاجرت از مالکان ومیتمحر دوم. بند

 از قبل لکما ید خلع و اراضی تصرف تملک، و خرید یهنحو قانونی یهالیح 8 یهماد موجب به

 نجاما از مالک افاستنک همچون استثنایی شرایط در باشد.نمی مجاز مالک قانونی حقوق پرداخت

 از بلق ثبت صندوق به ملک بهای واریز به مکلف اجرایی دستگاه و... مالک بودن مجهول معامله،

 بایستی صرف،ت تاریخ از ماه سه ظرف حداکثر 9 یهماد رعایت با نیز فوریت صورت در باشد.می تصرف

 مواد عایتر بدون شهرداری که افتدمی اتفاق بسیار متأسفانه لیکن شود. پرداخت مالک قانونی حقوق

 گذشت زا پس که طوری به نماید،می شهروندان به متعلق اراضی تملک و تصرف به اقدام الذکر،فوق

 خود مالکا و اراضی بهای مالکان، از برخی همچنان طرح، اجرای و تصرف و تملک تاریخ از هاسال

 به تودیع ای و پرداخت از شهرداری و نداننموده دریافت است، گرفته قرار تملک و تصرف مورد که را

 است. نموده استنکاف ثبت صندوق حساب

 که اداری اقدامات و اَعمال قانونی، صالحیت حدود از خروج منع و قانون حاکمیت اصل مطابق

 مدنی اداری، مسئولیت موجب و بوده باطل گیرد،می صورت قانونی تشریفات و ضوابط رعایت بدون
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 در صرفاً نیز، مالکان ید خلع و اراضی تملک و تصرف شد. خواهد اداری مقام برای کیفری گاه و

 و تملک بنابراین، باشد. قانونی ضوابط و تشریفات یهکلی رعایت با که است مجاز و صحیح صورتی

 بوده باطل و غیرقانونی اقدامی مالکان، قانونی حقوق پرداخت بدون و قانون رعایت بدون اراضی تصرف

 تملک و تصرف به که اداری مقامات که طوری به شد، خواهد اجرایی دستگاه برای انضم موجب و

 قانون در غصب احکام مشمول اداری مسئولیت بر عالوه نمایند،می اقدام قانون رعایت بدون امالک

 در گردند.می (696-690 مواد) اسالمی مجازات قانون در غیر امالک و منازل حرمت هتک و مدنی

 و شده اداری مقامات یهخودسران اقدامات قربانی شهروندان، هایآزادی و حقوق صورت، این غیر

 گردد.می بدل کشور در رایج امری به قانون حاکمیت اصل نقض

 به گرم کرد بیرون تواننمی آن، صاحب تصرف از را مالی هیچ مدنی، قانون 31 یهماد مطابق

 به جاوزت و تعرض گونه هر از شهرداری جمله از مومیع و دولتی نهادهای یهکلی لذا قانون. حکم

 نموده عایتر را قانون ضوابط و تشریفات یهکلی که مواردی در مگر باشند،می ممنوع مالکان حقوق

 حکم در زمجو بدون غیر مال بر ید اثبات است، شده مقرر نیز مدنی قانون 308 یهماد در باشند.

 رد آن حبصا به عیناً را مال باید غاصب که ترتیب این به د،گردمی جاری غصب احکام و بوده غصب

 ایام منافع صخصو در (311 یهماد) بدهد. را آن قیمت یا مثل باید باشد شده تلف عین، اگر و نماید

 که لکانیما لذا (320 یهماد) باشد. نکرده منفعت استیفای اگر حتی بوده ضامن غاصب، نیز، غصب

 تملک و تصرف مورد امالکشان مربوطه، قوانین رعایت بدون و هاآن یقانون حقوق پرداخت بدون

 انونیغیرق تملک و تصرف دلیل به گردیده( غصب تردقیق عبارت به )و است گرفته قرار شهرداری

 روز ایبه بر عالوه الضرر، اصل همچون حقوقی مسلم اصول و مدنی قانون مطابق )غاصب(، شهرداری

 منافعی ترتیب نای به تا باشندمی نیز تصرف ایام المثلاجرت دریافت یبرا محق شده، تملک امالک

 گردد. جبران اند،گردیده محروم آن از هاسال )غاصب( شهرداری غیرقانونی اقدام جهت به که

 امالکشان قانون، رعایت بدون که مالکینی حقانیت عمومی، محاکم از صادره آرای از برخی در

 به درستی به تصرف، ایام المثلاجرت دریافت برای است گرفته قرار یشهردار تملک و تصرف مورد
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 یهشمار یهدادنام طی تهران، حقوقی دادگاه 6 یهشعب نمونه برای است. شده شناخته رسمیت

 قانونی یهالیح 8 یهماد صدر اساس بر» است: نموده اعالم 02/11/1392 مورخه 920- 1137

 واقع امالک روز یعادله قیمت پرداخت و تملک از قبل اجرایی هایدستگاه ... تملک و خرید یهنحو

 و تشریفات ... گذارقانون کهاین به نظر و باشندنمی طرح در واقع امالک تصرف به مجاز طرح، در

 شهرداری نظر تحت یهپروند در لیکن نموده بیان صراحت به را طرح در واقع امالک تملک یهنحو

 نموده خواهان ملک تصرف و طرح اجرای به مبادرت ادشدهی قانونی مقررات رعایت بدون )خوانده(

 مجوز طرح، در ملک وقوع صرف تملک، یهنحو به ناظر قانونی مقررات از یک هیچ در طرفی از و است

 به توجه با هذاعلی ننموده، اعطا طرح مجری دستگاه به را تملیک و قیمت پرداخت از قبل تصرف

 ملک در 01/02/1392 لغایت 1380 سال از خوانده تصرفات و ... خواهان مالکیت زاحرا و فوق مراتب

 1 یهشعب در مزبور رأی «باشد.می ... تصرف ایام المثلاجرت یهمطالب مستحق ... خواهان به متعلق

 مورخه 9309970220100530 یهشمار یهدادنام موجب به تهران، استان تجدیدنظر دادگاه

 وجود تملک از قبل شهرداری تصرفات برای جوازی فیه مانحن در که استدالل این با 24/04/1393

 گردیده تأیید مدنی، قانون 320 یهماد و الغرم فعلیه الغنم له من فقهی یهقاعد برحسب و ندارد

 1است.

 14/05/1393 مورخه 621 یهشمار یهدادنام موجب به نیز تهران عمومی دادگاه 119 یهشعب

 برابر خواهان ملک در شهرداری تصرف ... بوده محرز خواهان رسمی مالکیت ...» است: دهنمو اعالم

 خواهان دعوی دادگاه بنابراین ... شود خواهان مالکیت سلب موجب تا نگرفته صورت مربوط مقررات

 خوانده محکومیت به حکم مدنی قانون 320 و 311 و 308 مواد به مستند و داده تشخیص ثابت را

 تصرف ایام المثلاجرت بابت ... مبلغ و روز نرخ به خواهان ملک بهای بابت ... (13 یهمنطق ریاشهرد)

 مزبور، رأی متأسفانه «دارد.می اعالم ...13/05/1393 لغایت 19/11/1386 تاریخ از خواهان ملک

 9309970220301336 یهشمار یهدادنام طی تهران استان تجدیدنظر دادگاه 3 یهشعب توسط

                                                   
های اجرایی از سوی دستگاه شدهتصرفایام تصرف امالک  المثلاجرتی دعوای مطالبهفتاحی، مهدی،  .1

، 1394، زمستان 13ی ی رأی، مطالعات آرای قضایی شماره، فصلنامههای عمومی و عمرانیدر راستای اجرای طرح

 .55و  54صص 
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 قانونی مقررات اجرای در شهرداری تصرفات ...» که استدالل این با گردید، نقض 23/10/1393 ورخهم

 ترتیب این به 1«دارد. را ملک روز قیمت دریافت استحقاق صرفاً مالک قانونی مقررات اساس بر و بوده

 هرداری،ش غیرقانونی تصرف ایام المثلاجرت خصوص در خود مسلم و قانونی حق دریافت از مالک

 تضییع موجب حقوقی مسلم اصول و قوانین با مغایر استداللی موجب به صادره رأی و گردیده محروم

 است. گردیده طرح اجرای از متضرر مالک حق

 به تهران عمومی دادگاه 177 یهشعب از صادره 24/11/1391 ه 967 یهشمار یهدادنام در

 ...» که است شده شناسایی استدالل این با تصرف ایام المثلاجرت دریافت برای مالک حق درستی

 با ... شودمی محسوب غاصبانه مصادیق از نباشد مصوب طرح به مستند مربوطه دستگاه تصرفات اگر

 مقررات یهمالحظ بدون مصوب طرح اجرای در شهرداری، اجرایی، دستگاه کهاین به نظر امعان

 یعادله قیمت دریافت مستحق مالک لذا است مودهن تصرف ... را خواهان تملک تحت اراضی ادشدهی

 تصرفات ایام المثلاجرت عنوان به ریال ... تپرداخ به خوانده محکومیت بر حکم و ... باشدمی روز

 بار این لیکن «نماید.می اعالم ... خواهان حق در حکم صدور لغایت 07/08/1386 تاریخ از خوانده

 مورخه یهدادنام در تهران، استان تجدیدنظر دادگاه 13 یهبشع شهرداری، تجدیدنظرخواهی با نیز

 حکم خصوص در »... است: نموده اعالم 9209970221300514 یهشمار به 23/04/1392

 زیرا باشدمی صحت بر محمول اعتراض و وارد تجدیدنظرخواهی المثل،اجرت پرداخت به محکومیت

 از حاصل مجوز با تصرف و باشدمی غاصبانه عنوان فاقد نزاع مورد قطعات تصرف در شهرداری اقدام

 اقدامات از ناشی تصرف  ایام المثلاجرت دریافت برای مالک حقانیت لذا 2«باشدمی موضوعه قوانین

                                                   
های اجرایی از سوی دستگاه شدهتصرفایام تصرف امالک  المثلاجرتی هدعوای مطالب. فتاحی، مهدی، 1

، 1394، زمستان 13ی ی رأی، مطالعات آرای قضایی شماره، فصلنامههای عمومی و عمرانیدر راستای اجرای طرح

 .39و  38صص 
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 و گشته محروم خود قانونی حقوق از بخشی از مالک و نشده واقع پذیرش مورد شهرداری غیرقانونی

 است. نگردیده جبران قانونی طور به میعمو طرح اجرای جهت وی به وارده زیان

 یهخواست دی،زیا بسیار هایدادنامه در که گرددمی آشکار عمومی محاکم از صادره آرای بررسی با

 به آرایی ینچن صدور رسدمی نظر به و است گردیده رد تصرف، ایام المثلاجرت خصوص در مالکان

 برانج و اشخاص حقوق تضییع از جلوگیری برای دارد ضرورت است. گردیده بدل محاکم در ایرویه

 یهنحو قانون یترعا با شهرداری اگر است ذکر به الزم گردد. اصالح رویه این هاآن به وارده خسارات

 موضوع اید،نم اشخاص به متعلق اراضی تصرف و تملک به اقدام تقویم، یهنحو قانون و تملک و خرید

 تصرف مزبور، وانینق مطابق مالکان قانونی حقوق پرداخت با زیرا گرددنمی مطرح اساساً ،المثلاجرت

 ندارد. وجود نمالکی برای المثلاجرت دریافت برای موجبی دیگر و بوده صحیح و قانونی شهرداری،

 بدون و یقانون ضوابط رعایت بدون شهرداری که گرددمی مطرح هنگامی تصرف ایام المثلاجرت

 چنین رد نماید. شهروندان به متعلق اراضی تصرف و تملک به اقدام مالکان، قانونی حقوق پرداخت

 ایستیب غیرقانونی تصرف جهت به قهری، ضمان و مدنی حقوق عام قواعد و الضرر اصل طبق شرایطی

 گردد. پرداخت مالک به تصرف ایام المثلاجرت

 ایام المثلرتاج دریافت برای مالکان حق نافی ،شدهتصرف و تملک امالک روز قیمت پرداخت

 و شهرداری سوی از قانون حاکمیت اصل نقض جهت به لذا باشد.نمی شهرداری غیرقانونی تصرف

 روز، هایب پرداخت بر عالوه مالکان به وارده خسارات جبران برای امالک، غیرقانونی تملک و تصرف

 اجرایی ضمانت رتیبت نای به باشد.می قانونی و منطقی امری تصرف ایام المثلاجرت پرداخت به الزام

 دحدو از شهرداری خروج صورت در تا داشت خواهد وجود قانون اجرای از شهرداری تخطی برای

 اصول و واعدق مطابق تصرف ایام المثلاجرت پرداخت به روز قیمت بر عالوه خود، قانونی صالحیت

 گردد. جبران ایصفانهمن صورت به مالکان به وارده زیان ترتیب این به و گردد محکوم نیز حقوقی

 است. 1تعادل اصل اساس بر انگلستان، حقوق در اجباری تملک در مالکان به خسارت پرداخت

 نظر از نباید اجباری تملک از بعد ،شودمی گرفته وی از خصوصی مال که فردی تعادل، اصل طبق

                                                   
1. Equivalence. 
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 ارزش بر عالوه اجرایی تمقاما توسط شدهپرداخت قیمت لذا باشد. قبل از بهتر یا بدتر شرایط در مالی

 حقوق در رو، این از 1باشد.می نیز اختالل و زدن آسیب مضر، تأثیرات به مربوط مبلغ شامل زمین،

 کامل. غرامت اصل و برابری اصل باشد:می غرامت تعیین مبنای اصل دو تملک یدر زمینه انگلستان

 پرداخت با که نحوی به برگردد، تملک از پیش به باید مالک اقتصادی وضعیت برابری، اصل مطابق

 کامل، غرامت پرداخت اصل مطابق نگردد. تملک از پیش به نسبت بدتر یا بهتر مالک وضعیت غرامت،

 هیچ که طوری به باشند،می ملک بر وارده غرامات یههم دریافت مستحق حقوق، صاحبان و مالک

 غرامت تعیین اشخاص، حقوق تضییع از جلوگیری برای است ذکر به الزم نباشد. غرامت بدون زیانی

 2گرفت. خواهد صورت بازار در فروش و خرید روز قیمت مبنای بر

 شهرداری نیغیرقانو اقدامات از متضرر مالکان به تصرف ایام المثلاجرت که آرایی موجب به

 هایحطر رایاج در لذا شود،نمی جبران اساساً مالکان به وارده خسارات از بخشی گردد،نمی پرداخت

 لکانما از بخشی قانونی و مسلم حقوق و نقض عمومی هایهزینه پرداخت در برابری اصل عمومی،

 پیش که ددمتع مقررات و قوانین و حقوقی قواعد و اصول صریح نقض با آرا این لذا گردد.می تضییع

 و قانونی قح از را مالکان شهرداری، غیرقانونی تصرف تطهیر ضمن نمودیم، اشاره هاآن به این از

 تضرر موجب ترتیب این به و نمایندمی محروم غیرقانونی تصرف ایام المثلاجرت دریافت مشروع

 دارد تضرور لذا بخشند.می مشروعیت و توسعه نیز را قانون حاکمیت اصل نقض و شوندمی مالکان

 را ایرویه قانون، حاکمیت اصل تضمین هدف با و حقوقی مسلمات و قانون رعایت با محترم قضات

 اجرای با و دنماین اصالح است، گردیده مالکان حقوق تضییع به منجر و بوده قانون برخالف کامالً که

 باشند. شهروندان هایآزادی و هاحق پاسدار قانون، دقیق و صحیح

                                                   
تحدید مالکیت خصوصی در اجرای طرح های عمومی و جبران خسارات ناشی . ادیب، حسین و سایرین، 1

 .19ص  ،1399زمستان ، 33پژوهش حقوق خصوصی، پیاپی  یهفصلنام، از آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان

امالک اشخاص خصوصی از سوی  تملک ررسی تطبیقی جبران غرامتب، محمدباقر و سایرین، پارساپور .2

پاییز و ، 37حقوق خصوصی، پیاپی  یهمجل، کید بر رویه قضاییأیران با تنهادهای عمومی در حقوق انگلستان و ا

 .381 ص ،1399زمستان 
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 شدهنییتع روز بهای ارزش کاهش و دادرسی یهاطال سوم. بند

 نوینی مفهوم معنوی( و مادی از )اعم هزینه و زمان نظر از آن ارزیابی و دادرسی اقتصادی تحلیل

 نظر از دادرسی یعنی دادرسی بودن کارا شود.می نامیده «کارا عدالت» که نمایدمی ارائه را عدالت از

 میان باید و است الزم عدالت اجرای برای دو هر دقت و سرعت باشد. متعارف و معقول هزینه، و زمان

 که هاییهزینه با خواهان برای دادرسی از آمده دست به ارزش اگر کرد. ایجاد سازش و تعادل هاآن

 1شود.نمی تلقی کارا صادره، رأی باشد، نداشته خوانیهم است، شده متحمل

 بدل جانبی کلماتی به را هاآن و غیرممکن را قوانین بهترین اجرای حتی دادرسی در زیاد تأخیر

 هایهزینه مقدار بر باشهههد ترطوالنی هرچه دعوی به رسهههیدگی فرآیند دیگر، سهههوی از 2کند.می

 و مدت ،شهههدهتصهههرف و تملک امالک بهای یهمطالب دعوای در رو این از 3افزود. خواهد دهیدانیز

 از را خویش امالک خود، قانونی حقوق دریافت بدون که معترض مالکان برای رسهههیدگی سهههرعت

 و گیرد صورت رسیدگی معقولی مدت در دارد ضرورت لذا است. زیادی اهمیت دارای اند،داده دست

 بدیهی شههوند. نائل خود قانونی حقوق به زمان ترینکوتاه در تا گردد جبران هاآن به وارده خسههارات

 و قضههاییه یهقو به مردم اعتمادیبی و عمومی نارضههایتی موجب رسههیدگی در اطاله گونه هر اسههت

 شد. خواهد حاکمیت

 شهرداری، غیرقانونی اقدامات از متضرر مالکان بهای یهمطالب دعوای به سیدگیر برای قوانین در

 رسیدگی مورد دعاوی سایر همچون لذا است. نشده بینیپیش نوبت از خارج و فوری یا و ویژه دادرسی

 زیاد بسیار تراکم جمله از متعدد دالیل به ما، حقوقی نظام در رسیدگی یهاطال امروزه گیرد.می قرار

 موجب ... و روز تکنولوژی و امکانات از کافی استفاده عدم داوری، نهاد از مؤثر حمایت عدم ها،روندهپ

 آغاز دادگاه به مراجعه بنابراین انجامد. طول به هاسال هارسیدگی از برخی جریان که است گردیده

                                                   
سنی، . 1 سنمح سی مدنی بر پای یهادار، ح سی یهجریان دادر صول دادر ، چاپ همکاری و در چارچوب ا

 .268و  267 صص، 1393، شرکت سهامی انتشار ،سوم

 .170، ص 1394، چاپ اول، انتشارات خرسندی، گفتارهایی در حقوق عمومی مدرن. زارعی، محمدحسین، 2

 .583، پیشین، ص مسئولیت مدنی دولت. زرگوش، 3
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 رعایت بدون هاآن یهکاشان و خانه که است متضرری مالکان برای نشیب و فراز پر و طوالنی راهی

 از است. گرفته قرار شهرداری غیرقانونی تملک و تصرف مورد ایشان قانونی حقوق پرداخت و قانون

 جهت در دعاوی، از گونهاین برای نوبت از خارج و فوری دادرسی بینیپیش با که دارد ضرورت رو، این

 برداشت. گام متضرر مالکان دادخواهی حق تضمین

 مالکان هب متعلق اراضی برای شدهنییتع روز بهای ارزش کاهش موجب دگی،رسی طوالنی فرآیند

 غیرقانونی اقدامات از مالکان پیش از بیش تضرر موجب رسیدگی یهاطال بنابراین شد. خواهد معترض

 خسارات هاآن هب پرداختی بهای که طوری به افزاید،می هاآن به وارده زیان بر و گرددمی شهرداری

 و ماندمی باقی جبران بدون وارده زیان از توجهی قابل بخش و کرد نخواهد جبران اساساً را وارده

 این حل برای را راهکارهایی ادامه در گردد.می تضییع غیرقانونی و نامنصفانه طور به مالکان حقوق

 اجرای راه در و نموده جلوگیری مالکان مسلم و قانونی حقوق تضییع از تا نماییممی پیشنهاد معضل

 برداریم. گام عدالت تحقق و قانون دقیق و صحیح

 حکم اجرای زمان در روز قیمت ارزیابی لزوم .1

 قطعی() یینها حکم صدور زمان دعوی، یهاقام زمان زیان، ورود زمان تواندمی زیان، ارزیابی زمان

 توانمی باشد ترکنزدی غرامت، قطعی پرداخت زمان به زمان این چه هر باشد. حکم اجرای زمان یا و

 امالک   بهای یهمطالب دعوای در 1داشت. باور غرامت جبرانی هویت به حقوقی نظام آن تمایل به

 اراضی روز بهای ارزیابی زمان کشور، در امالک قیمت صعودی روند به توجه با شده،تملک و تصرف

 پس و گرددمی ارزیابی امالک روز قیمت دادرسی، اوایل در غالباً  باشد.می زیادی بسیار اهمیت دارای

 سالیان در شدهیابیارز قیمت انجامدمی طول به هاسال گاه که دادرسی مراحل و تشریفات طی از

 زمان از هاسال زیرا دارد، فاصله بسیار روز قیمت با اساساً که گرددمی پرداخت مالکین به گذشته

 است. شده سپری شده ارزیابی

                                                   
 .583، پیشین، ص مسئولیت مدنی دولت. زرگوش، 1
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 لذا باشد،می شدهتملک امالک روز بهای پرداخت به ملزم شهرداری ،تقویم یهنحو قانون مطابق

 و گیرد رارق ارزیابی مورد شدهتصرف و تملک امالک روز قیمت حکم، اجرای زمان در دارد، ضرورت

 زمان از یشپ کلی طور به و دعوا یهاقام زمان در روز قیمت ارزیابی شود. پرداخت مالکان به سپس

 رسیدگی یندفرآ هزارتوی در گرفتاری دلیل به هاآن زیرا گرددمی مالکان ررتض موجب حکم، اجرای

 شوند. نائل خود قانونی حقوق به است محتمل حکم قطعیت و دعوا یهاقام از پس هاسال دادرسی، و

 امالک که کانیمال به پرداختی بهای کشور، در اراضی و امالک قیمت افزایشی روند دلیل به رو، این از

 ضررهای از یتوجه قابل بخش و کرد نخواهد جبران را ایشان به وارده زیان اند،داده دست از ار خود

 گردد.می ضنق عمومی هایهزینه پرداخت در برابری اصل آشکارا و ماندمی باقی جبران بدون مالکان

 مانجا که مواردی در» دادگستری رسمی کارشناسان کانون قانون 19 یهماد یهتبصر موجب به

 حداکثر شدهاعالم یهنظری است، رسمی کارشناس طرف از روز یعادله قیمت تعیین مستلزم معامالت

 یهنظری عتبارا صراحتاً ماده، این در گذارقانون «بود. خواهد معتبر صدور تاریخ از ماه شش تا

 شش شتگذ از پس غالباً زیرا است، نموده اعالم ماه شش تا را روز بهای تعیین جهت کارشناسان

 ضعیتو به توجه با اراضی و امالک خصوص در داشت. خواهد توجهی قابل تغییرات روز، قیمت ماه،

 شده زیابیار قیمت تحمیل لذا باشد.می ترملموس و ترمحسوس تغییرات این غالباً کشور، اقتصادی

 باشد، تهداش حکم اجرای زمان با ساله چندین یهفاصل است ممکن گاه که دعوا یهاقام زمان در

 به روز متقی پرداخت بر که دارد تقویم یهنحو قانون با صریح مغایرت و نبوده روز قیمت اساساً

 نماید.می تأکید هاطرح اجرای از متضرر مالکان

 توسط شدهتصرف و تملک امالک روز بهای پرداخت به تقویم یهنحو قانون تصریح به عنایت با

 و صحیح اجرای و متضرر مالکان حقوق احقاق برای مستقل و فمنص قضات است شایسته شهرداری

 به را روز ایبه ارزیابی فرآیند روز، بهای پرداخت لزوم و مالکان حقانیت احراز از پس قانون، دقیق

 و فتصر امالک روز قیمت دادگاه، نظارت تحت رأی قطعیت از پس تا نمایند محول احکام اجرای

 به وارده یانز ترتیب، این به تا گردد پرداخت مالکین به فوراً و یابیارز کارشناسان توسط شده تملک

 کشانامال که نگردد مالکانی تضرر موجب رسیدگی یهاطال و زمان گذشت و گردد جبران مالکان

 است. گرفته قرار شهرداری قانونی غیر اقدامات قربانی
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 لیلد به شهرداری است حتملم مزبور دعوای در شهرداری و مالکان امکانات نابرابری جهت به

 داشته وجهیت قابل تأثیرات اراضی، روز بهای ارزیابی جهت کارشناسان بر خود امتیازات و اقتدارات

 قیمت بیارزیا هنگام را مالحظاتی شهرداری، رضایت جلب برای کارشناسان اکثر که طوری به باشد.

 که است لدلی همین به باشد،می لکانما قانونی حقوق برخالف اساساً که دهندمی قرار مدنظر روز

 تملک و رفتص امالک و اراضی روز قیمت از ترپایین بسیار کارشناسان سوی از اعالمی قیمت غالباً

 رددگمی موجب حکم، اجرای زمان در روز قیمت ارزیابی عدم و رسیدگی یهاطال باشد.می شده

 هاآن به شدهتصرف و تملک مورد اراضی روز قیمت هرگز و گردند برابر چند زیانی متحمل مالکان

 نشود. پرداخت

 شهرداری اعسار دعوای فوری رد ضرورت .2

 شهرداری، توسط شدهواقع تملک و تصرف مورد اراضی و امالک بهای یهمطالب دعوای جریان در

 ،شدهرفتص امالک روز بهای پرداخت به شهرداری الزام و خواهان نفع به بدوی رأی صدور صورت در

 نیز را دادرسی یههزین از اعسار ادعای صادره، یهدادنام از تجدیدنظرخواهی ضمن شهرداری غالباً

 سایر و بدوی دادگاه توسط وقت تعیین مستلزم شهرداری سوی از اعسار دعوای طرح نماید.می مطرح

 وریط به شد. خواهد رسیدگی پیش از بیش یهاطال موجب امر این که باشدمی رسیدگی تشریفات

 در و مدانجامی طول به بدوی دادگاه در ماه چندین غالباً شهرداری اعسار دعوای به رسیدگی که

 چندین نیز رام این که نمایدمی تجدیدنظرخواهی و اعتراض به اقدام شهرداری غالباً دعوا، رد صورت

 یهالب)مط لیاص دعوای ماندن معطل موجب دعوا این طرح لذا داد. خواهد اختصاص خود به را ماه

 شد. خواهد تحمیل متضرر مالکان به امر این زیان که گرددمی شده( تملک اراضی بهای

 بینیپیش گذارقانون توسط حقیقی اشخاص از حمایت برای که باشدمی استثنایی نهادی اعسار

 را اعسار دعوای طرح حق حقوقی اشخاص است. پذیرش قابل صرفاً  حقیقی شخص از و است گردیده
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 این (514-504 )مواد مدنی دادرسی آیین قانون دوم فصل در شدهگرفته کار به عبارات از 1دارند.ن

 دارایی کفایت عدم یهواسط به که است «کسی» معسر همچون عباراتی است. برداشت قابل استنباط

 506 یهماد در نیست. دادرسی یههزین یتأدیه به قادر موقت طور به خود مال به دسترسی عدم یا و

 چنینهم گردد. تصریح اعسار مدعی «معاش امرار وسیله و شغل» باید نامهشهادت در است آمده نیز

 بر داللت مزبور عبارات یهکلی است. شده بینیپیش «معسر فوت» قانونی وضعیت 510 یهماد در

 باشد.می پذیرش قابل صرفاً حقیقی اشخاص از اعسار ادعای که دارد این

 و قوانین با منطبق شهرداری از اعسار ادعای پذیرش که باشند باور این بر خیبر است ممکن

 و 504 مواد زیرا باشد. حقیقی شخص نباید الزاماً  اعسار دعوای خواهان زیرا باشد.می حقوقی قواعد

 نموده مقرر معسر فوت زمان برای حکمی صرفاً و است نبوده اعسار خواهان شرایط بیان مقام در 510

 بر دلیلی تواندنمی و است حقوقی و حقیقی اشخاص همه شامل نیز «کسی» عبارت مورد در است.

 پیشین مطالب بر عالوه برداشت، این به پاسخ در 2باشد. دعوا این یهاقام از شهرداری ممنوعیت

 مصوب مالی هایمحکومیت اجرای یهنحو قانون 15 یهماد در گذارقانون یهاراد آخرین به توانمی

 نیست. پذیرش قابل حقوقی اشخاص از اعسار نموده اعالم صراحتاً که نمود اشاره 1394

 ایجاد اسالمی شورای مجلس تصویب با که است غیردولتی عمومی نهاد شهرداری، کهآن ترمهم

 در شد. خواهد تأمین غیردولتی منابع محل از آن، یهساالن یهبودج درصد پنجاه از بیش و شودمی

 شود معلوم شهرداری تشکیل از پس چنانچه است آمده صراحتاً شهرداری قانون 1 یهماد 1 یهتبصر

 محل مالی و اقتصادی وضع گرفتن نظر در با و نمایدنمی را شهرداری هزینه تکافوی وصولی عوارض

 شهرداری است مجاز کشور وزارت ،نمود تهیه تواننمی جدیدی درآمد ،شهرداری امور یهادار برای

 قانون با صریح تعارض در شهرداری سوی از اعسار ادعای براینبنا .نماید منحل را نقاط قبیل نای

 کفایت عدم صورت در باشد.نمی پذیرش قابل اساساً و باشدمی مقررات و قوانین سایر و شهرداری

                                                   
ص ، 1386انتشههارات دراک، ، ، چاپ نهمیک جلد، پیشللرفته یهآیین دادرسللی مدنی دور، ، عبداهللشههمس. 1
170. 

ی ، فصلنامهی دادرسیبر اعسار از پرداخت هزینه ریدابررسی دعوای شهرداری . صافیان اصفهانی، احسان، 2

 .39، ص 1393، بهار 6ی ی جدید، شمارهتعالی حقوق، دوره
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 لذا .گردد منحل شهرداری لزوم صورت در و اقدام بایستی الذکرفوق مقررات مطابق شهرداری دارایی

 باشد.نمی شهرداری به تسری قابل دارد، خاص و استثنایی یهجنب که اعسار مقررات اجرای

 هرداریش سوی از اعسار ادعای پذیرش عدم به حکم درستی به محاکم از صادره آرای از بسیاری 

 29/03/1397 مورخه 9709970279100228 یهشمار یهدادنام در نمونه برای اند.نموده صادر

 یهکالس دهپرون در تهران( دولت کارکنان قضایی )مجتمع حقوقی عمومی دادگاه 53 یهشعب از رهصاد

 یهمرحل دادرسی یههزین پرداخت از تهران شهرداری اعسار دادخواست خصوص در 970218

 و هادهان از مدنی دادرسی آیین قانون 504 یهماد در مداقه با ...» است: شده اعالم تجدیدنظر

 دادرسی یهنهزی پرداخت از اعسار دعوای هاشهرداری جمله از غیردولتی عمومی و دولتی هایسازمان

 چنانچه و حقوقی اشخاص نه باشدمی حقیقی اشخاص مذکور یهماد منظور اوالً زیرا نیست؛ پذیرفته

 نه کردمی ادهاستف «اشخاص» لفظ از بود حقوقی یا حقیقی از اعم اشخاص یههم گذارقانون منظور

 عدم یا اییدار کفایت عدم موضوع است. برخوردار کافی یهبودج از شهرداری ثانیاً «.کسی» لفظ از

 الیم هایمحکومیت اجرای یهنحو قانون 15 یهماد وفق ثالثاً است. منتفی مال به دسترسی

 داندمین وارد را خواسته دادگاه رو همین از نیست، پذیرش قابل حقوقی اشخاص از اعسار دادخواست

 8 یهشعب مزبور، یهدادنام از شهرداری تجدیدنظرخواهی با «.نمایدمی صادر دادخواست رد قرار

 مورخه 9709970220800814 یهشمار یهدادنام طی تهران استان تجدیدنظر دادگاه

 رآمدد» که استدالل این با را بدوی رأی 9709980279100214 یهکالس پرونده در 17/07/1397

 است. مودهن تأیید «باشدنمی مستدل و موجه اعسار ادعای و ندارد اعسار اقتضای شهرداری هبودج و

 گردیده مقرر «هاشهرداری به متعلق غیرمنقول و منقول اموال توقیف منع به راجع قانون» در

 پرداخت از شرایطی رعایت با مدتی برای شهرداری بهمحکوم پرداخت امکان عدم صورت در که است

 زیرا باشد.می شهرداری مورد در اعسار قواعد اجرای عدم مؤید نیز قانون این لذا شود.می معاف دین

 است. نموده خاصی مقررات مشمول بهمحکوم پرداخت امکان عدم صورت در را شهرداری گذارقانون
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-پیش قانون این در شهرداری برای خاصی معافیت دادرسی، یههزین پرداخت خصوص در چنینهم

 برخالف اعسار دعوای طرح و بوده دادرسی یههزین پرداخت به مکلف شهرداری لذا است، نشده نیبی

 باشد.می غیردولتی عمومی نهاد مقتضای و قانون

 از فوراً هیتجدیدنظرخوا یههزین شهرداری، اعسار دعوای رد با موارد غالب در است ذکر به الزم

 اجرای جهت در عدالت مجری و منصف قضات است شایسته لذا گردد.می پرداخت شهرداری سوی

 یههزین از ریشهردا اعسار دعوای شهرداری، غیرقانونی اقدامات از متضرر مالکان حقوق احقاق و قانون

 یهالاط از جلوگیری ضمن ترتیب این به نمایند. رد نوبت از خارج و فوری صورت به را دادرسی

 چنین که ایندنممی ایجاد را ایرویه ،شدهتصرف و لکتم اراضی بهای یهمطالب دعوای در رسیدگی

 وقت اتالف و هاپرونده تراکم افزایش موجب است غیرقانونی کامالً هاآن هایخواسته که هاییپرونده

-دستگاه اتاقدام از دیدگان زیان دعاوی بیشتری سرعت و دقت با ترتیب این به نشود. قضایی دستگاه

 گرفت. خواهد رارق رسیدگی مورد اجرایی های

 بهمحکوم وصول جهت مالکان از حمایت ضرورت سوم. گفتار

 ضرورت که اول( )گفتار است موانعی با همراه شهروند برای بهمحکوم وصول و حکم اجرای فرآیند

 اموال وقیفت منع قانون به شهرداری استناد پذیرش عدم گردد. مرتفع موانع این راهکارهایی با دارد

 شناسایی نچنیهم .دوم( )گفتار گردد مالکان حقوق احقاق تسریع موجب تواندمی رداریشه به متعلق

 ضییعت از جلوگیری برای مؤثر گامی بهمحکوم وصول عدم صورت در شهردار برای کیفری مسئولیت

 .سوم( )گفتار باشدمی شهروندان حقوق

 شهرداری از بهمحکوم وصول موانع بند یکم.

 اقتدارات دارای شهرداری دارد. وجود شهرداری علیه صادره آرای اجرای یبرا ایعدیده مشکالت

 حکم اجرای یهمرحل در دعوا طرفین میان نابرابری این لذا است، متعددی عمومی امتیازهای و

 اجرای از تواندمی راحتی به خود، یهزیرمجموع مؤسسه و سازمان هاده با شهرداری گردد.می آشکارتر
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 مدیریت تحت تشکیالت در خود هایدارایی نمودن پنهان با و نماید خالی شانه یدادگستر احکام

 بگذارد. ناکام بهمحکوم وصول نهایت در و توقیف شناسایی، از را لهمحکوم (بانک شهر همچون) خود

 در کامالً که نمایدمی ایجاد خود برای هاییمصونیت متعدد، مقررات وضع با شهرداری گاهی

 مطابق نهنمو برای باشد.می اشخاص حقوق کننده تضییع اساساً و بوده مقررات و انینقو با تعارض

 سپس و ساییشنا برای مرکزی بانک از استعالم تقاضای تواندمی لهمحکوم مدنی، احکام اجرای قانون

 صدور هب مکلف نیز احکام اجرای واحد نماید. درخواست را علیهمحکوم به متعلق هایحساب توقیف

 هران،ت شهرداری لیکن باشد.می علیهمحکوم به متعلق هایحساب توقیف سپس و استعالم توردس

 علیه اصاشخ دعاوی به کنندهرسیدگی یهویژ شعب که است نموده اتخاذ خود سود به تدبیری

 به شهرداری بانکی هایحساب توقیف از باشد(می مستقر دولت کارکنان مجتمع در )که شهرداری

 معرفی رداریشه که شعب از یکی به اینامه احکام، اجرای صرفاً و نمایندمی خودداری لهممحکو نفع

 ذکر به زمال گردد. پرداخت حساب آن از بهمحکوم تا نمایدمی صادر ملی( مهر یه)شعب است نموده

 فقمو ریشهردا علیه که دادخواهانی کثیر تعداد و ناکافی موجودی دلیل به نیز حساب این که است

 حدودیتم که است آشکار باشد.نمی بهمحکوم وصول برای پاسخگو اساساً ،اندگردیده حکم اخذ به

 به که ازیامتی و باشدمی مربوطه مقررات و مدنی احکام اجرای قانون با تعارض در کامالً مزبور،

 است. دهگردی بهمحکوم وصول امکان عدم و لهمحکوم حقوق تضییع موجب است، شده داده شهرداری

 اقدامات از دیدگان زیان حقوق احقاق و شهروندان دادخواهی حق تضمین برای دارد ضرورت

 نمود؛ خودداری شهرداری برای مصونیتی و امتیاز گونه هر اختصاص از تنها نه شهرداری، غیرقانونی

 از ایهویژ هایحمایت متعدد، امتیازهای و عمومی اقتدارات از شهرداری برخورداری جهت به بلکه

 تراشیمانع گونه هر نمود. تسهیل و تضمین هاآن برای را بهمحکوم وصول و آورد عمل به شهروندان

 نقض و شهرداری غیرقانونی اقدامات از حمایت یبه منزله بهمحکوم وصول جهت مالکان برای

 دعوی در رهصاد احکام اجرای در تأخیر و تعلل باشد.می شهروندان هایآزادی و هاحق یهگسترد

 طرح اجرای از متضرر مالکان به مضاعف زیانی تحمیل موجب ،شدهتصرف اراضی بهای یهمطالب
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 و شد خواهند محروم شده تملک امالک روز بهای دریافت از هاآن نهایت در که طوری به شود،می

 زیان زا اندکی بخش صرفاً ،شدهنییتع بهای ارزش فاحش کاهش جهت به ایشان به پرداختی مبلغ

 ماندمی باقی جبران بدون وارده خسارات از توجهی قابل بخش و نمود خواهد جبران را هاآن به وارده

 هایهزینه پرداخت در برابری اصل با تعارض در و مربوطه قوانین و عدالت برخالف کامالً امر این که

 باشد.می عمومی

 هرداریش به متعلق اموال توقیف منع قانون شمول عدم .دوم بند

 مورخه یهاصالحی و هاشهرداری به متعلق رمنقولیغ و منقول اموال توقیف منع به راجع قانون

 شده بدل صادره احکام اجرای گذاشتن معطل جهت شهرداری برای دستاویزی به 17/06/1389

 و کانمال قانونی حقوق پرداخت به شهرداری الزام بر مبنی رأی قطعیت از پس که طوری به است.

 اموال وقیفت و دادنامه سریع و فوری اجرای از مزبور قانون به استناد با شهرداری اجراییه، دورص

 پذیرش وردم شهرداری، غیرقانونی اقدام این متأسفانه آورد.می عمل به جلوگیری شهرداری به متعلق

 و تملک دورم اراضی بهای مطالبه دعوای از منصرف قانون این که حالی در است. گرفته قرار محاکم

 یهشمار به قضاییه یهقو حقوقی یهادار یهنظری در باشد.می شهرداری توسط شدهواقع تصرف

 عاوید در الذکرفوق قانون شمول عدم مستند و مستدل صورت به 27/12/1399 مورخه 7/99/1903

 است: شده اعالم ذیل شرح به عمومی هایطرح اجرای از متضرر مالکان

 یهنظری 2 بند و 16/11/1386 همورخ 7650/7 یهشمار مشورتی یهنظری در که گونههمان»

 است، آمده قضاییه یهقو حقوقی کل یهادار 16/06/1398 همورخ 923/98/7 یهشمار مشورتی

 دولت بهمحکوم پرداخت یهنحو قانون از منصرف ملک( )بهای موصوف بهمحکوم وصول و رأی اجرای

 اموال توقیف منع قانون هاشهرداری مورد در و 1365 مصوب دولتی اموال توقیف و تأمین عدم و

 استیفای و است بعدی الحاقات و اصالحات با 1361 مصوب شهرداری به متعلق غیرمنقول و منقول

 قانونی یهالیح مطابق ،اوالً زیرا نیست؛ موصوف مقررات در مذکور مواعد انقضای به منوط بهمحکوم

 عمومی، هایبرنامه اجرای برای امالک و اضیار تملک و خرید یهنحو قانونی یهالیح) صدرالذکر

 به مکلف شهرداری یا دولت (بعدی اصالحات با انقالب شورای 1358 مصوب دولت نظامی و عمرانی
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 ظرف حداکثر طرح اجرای فوریت موارد در و است تملک و تصرف از پیش ملک بهای یهبودج تأمین

 شهرداری و دولت به مهلت اعطای یهفلسف ،ثانیاً شود؛ پرداخت ملک بهای باید تصرف تاریخ از ماه سه

 و بودجه ردیف در آن قطعیت از پیش بهمحکوم مبلغ بینیپیش قابلیت عدم بهمحکوم پرداخت در

 و دولت تکلیف به توجه با ،مسئله فرض در کهآن حال است؛ آن اعتبار مینتأ و هابدهی جدول

 ملک، تصرف و تملک آن بر افزون و ملک خرید جهت نظر مورد یهبودج اعتبار تأمین در شهرداری

 «.است منتفی مذکور مبنای و فلسفه

 و منقول موالا توقیف منع قانون است، شده اعالم درستی به مشورتی یهنظری در که گونههمان

 ممکن بودجه در هاآن بینیپیش امکان که گرددمی موضوعاتی شامل داری،شهر به متعلق غیرمنقول

 احراز با که ثالث اشخاص به شهرداری سوی از غیرمترقبه و ناگهانی خسارت ورود مانند ست،ا نبوده

 مکانا عدم دلیل به لذا گردد.می تحمیل شهرداری به وارده زیان جبران مدنی، مسئولیت ارکان

 هگرفت نظر رد شهرداری برای معینی مدت برای اموال توقیف منع امتیاز بودجه، در امر این بینیپیش

 بدون و تملک و خرید یهنحو قانون نقض با شهرداری که باشدنمی منطقی و منصفانه است. شده

 اصل نقض رغمعلی و نماید اشخاص به متعلق اراضی تصرف و تملک به اقدام الزم، اعتبار تأمین

 ردد.گ رداربرخو نیز اموال توقیف منع امتیاز از شهروندان، حقوق به آشکار تجاوز و قانون حاکمیت

 گذشت از سپ بهمحکوم مبلغ پرداخت امتیاز، این از شهرداری برخورداری صورت در است ذکر به الزم

 به رو یباالی سرعت با اراضی قیمت که کشور در موجود تورم با اجراییه، صدور تاریخ از سال یک

 از یکی و دکر نخواهد دریافت را اراضی روز قیمت هرگز شهروند که است آشکار ،باشدمی افزایش

 خواهد مالپای و نقض آشکارا عمومی هایهزینه برابر در همگان برابری اداری، حقوق مسلم اصول

 شد.
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 قضایی حکم اجرای از استنکاف صورت در شهردار کیفری مسئولیت سوم. بند

 و منصبانصاحب از یک هر چنانچه است گردیده مقرر اسالمی مجازات قانون 576 یهماد در

 سوءاستفاده خود مقام از باشند که مقامی و رتبه هر در «هاشهرداری و دولتی مأمورین» و مستخدمین

 مقامات اوامر» یا «احکام اجرای» یا و مملکتی قوانین اجرای یا دولتی کتبی اوامر اجرای از و نموده

 از فصالنا به نماید جلوگیری باشد شده صادر قانونی مقامات طرف از که امری گونه هر یا «قضائی

 اجرای زا شهرداری استنکاف صورت در بنابراین .شد خواهد محکوم سال پنج تا یک از دولتی خدمات

 مجازات به جرم، ارتکاب دلیل به شهردار بهمحکوم اخذ در متضرر مالکان توفیق عدم و قضایی احکام

 از یریجلوگ و نقانو حاکمیت اصل تحقق ترتیب این به تا گرددمی محکوم ماده این در شده مقرر

 ایبر بهمحکوم وصول و قضایی احکام اجرای و گردد تضمین مؤثری طور به اشخاص حقوق تضییع

 قانونی حقوق تپرداخ برای زمینه و گیرد قرار اداری مقامات سایر و شهردار توجه مورد متضرر، مالکان

 شود. مهیا صادره احکام مطابق مالکان

 که شود لوممع سال سه ظرف گاههر مدنی، احکام اجرای نونقا 34 یهماد مطابق دیگر، سوی از

 معرفی را خود موالا ،آن از فرار برای لیکن بوده بهمحکوم پرداخت و حکم اجرای به قادر علیهمحکوم

 اجراییه فادم از قسمتی یا تمام اجرای که نحوی به داده خود دارایی از واقع خالف صورت یا نکرده

 چنینهم .شد محکوم خواهد ماه شش تا روز ویکشصت از ایجنحه حبس به ،باشد گردیده متعسر

 چنانچه» هاریشهردا به متعلق غیرمنقول و منقول اموال توقیف منع به راجع قانون یهتبصر موجب به

 «شهردار» است نموده استنکاف خود دین پرداخت از الزم امکانات داشتن با شهرداری که شود ثابت

 «شد. خواهد منفصل خدمت از سال یک مدت به

 و کارشکنی هرگونه دارد ضرورت به محکوم وصول و مالکان حق احقاق تضمین برای بنابراین

 مقام ترینعالی عنوان به شهردار برای شخصی مسئولیت موجب قضایی، حکم اجرای در کوتاهی

 موفق که متضرری لکانما کیفری شکایت با الذکرفوق قانونی مواد مطابق لذا گردد. اجرایی دستگاه

 قضایی مراجع در و بوده کیفری مسئولیت دارای مربوطه شهردار اند،نگردیده بهمحکوم اخذ به

 قوانین مطابق قضایی احکام اجرای در قصور صورت در و باشدمی صادره احکام اجرای عدم پاسخگوی
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 سایر و شهردار یرقانونیغ اقدامات ترتیب این به شود.می محکوم مقررشده مجازات به الذکرفوق

 قانونی مجازات و رسیدگی جدی طور به قضایی، احکام اجرای از جلوگیری جهت شهرداری مقامات

 قانون حاکمیت اصل رعایت به ملزم اداری مقامات یهکلی و شهردار تا شودمی اعمال هاآن مورد در

 شوند. شهروندان حقوق از صیانت و
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 گیرینتیجه
 البته است، آن بر عمومی منافع تقدم و برتری اشخاص، مالکیت حق یهامحدودیت از یکی

 و الکانم حقوق تضییع از جلوگیری لذا گردد. جبران مالکان به وارده خسارات کهنیا به مشروط

 عمومی هایطرح اجرای و مالکیت سلب فرآیند در عمومی هایهزینه پرداخت در برابری اصل تضمین

 شخاصا مسکن و حقوق جان، حیثیت، اساسی، قانون 22 اصل موجب به رد.دا زیادی اهمیت عمرانی و

 رعایت با بایستی تجویز این است بدیهی نماید. تجویز قانون که مواردی در مگر است مصون تعرض از

 حاکم دیمستب قانونی  دولت  این صورت غیر در گیرد، صورت شهروندان هایآزادی و حقوق یهکلی

 ویماه معنای به قانون حاکمیت اصل تحقق مانع اشخاص، حقوق به تجاوز جهت به که شد خواهد

 شد. خواهد دموکراسی برقراری و

 بینیشپی ضوابطی گردند،می متضرر طرح اجرای از که مالکینی خسارات جبران برای قوانین در

 مالکیت حق هک شهروندانی حقوق کنندهنیتضم اساساً و نبوده کافی ضوابط این لیکن است، گردیده

 غیرقانونی اقدامات برای را زمینه مزبور، قوانین هایکاستی باشد.نمی گیرد،می قرار تعرض مورد هاآن

 الکان،م خسارات جبران و قانونی حقوق پرداخت بدون شهروندان امالک به اندازیدست و شهرداری

 مالکان، وقحق رعایت رایب بیشتر تضامین بینیپیش و قوانین این اصالح ضرورت لذا است. کرده فراخ

 بردارد. گام شهروندان حقوق از حمایت جهت در گذارقانون بایستی و بوده آشکار

 نوبت از خارج و فوری و ویژه دادرسی بینیپیش لزوم مالکان، حق احقاق تضمین و تسهیل جهت

 شرایط در که گونههمان صورت، این غیر در د.دار زیادی اهمیت دهیدخسارت مالکان حق احقاق برای

 بهای فتدریا در غالباً عمرانی و عمومی هایطرح اجرای از متضرر مالکان هستیم آن شاهد موجود

 با گرددمی پرداخت معترض مالکان به که چهآن باشند.نمی موفق شدهتصرف و تملک اراضی روز

 هایزیان یکنندهجبران اساساً رو این از دارد، فاحشی بسیار اختالف شدهتملک اراضی روز قیمت

 ما کشور در راینبناب ماند.می باقی جبران بدون مالکان زیان از اعظمی بخش و نبوده هاآن به وارده

 هاطرح در هاآن امالک که مالکینی از گروهی به نهایت در عمرانی و عمومی هایطرح اجرای یههزین

 ود.شمی نقض عمومی هایزینهه پرداخت در برابری اصل آشکارا و گرددمی تحمیل شده واقع
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 از اندکی بخش باشد، بیشتر شهرداری و قضایی دستگاه در فساد میزان چه هر است بدیهی

 امالک به اندازیدست و شهروندان حقوق تضییع لذا شد، خواهد جبران اشخاص به وارده خسارات

 این شهروندان از ضاییهق یهقو حمایت عدم جهت به که گرددمی بدل جامعه در رایج امری به هاآن

 تضمین که طرفبی قضاتی با مستقل یهقضایی یهقو وجود کهآن حال داشت. خواهد تداوم روند

 تواندمی اند،داده قرار خود تصمیمات یهسرلوح را شهروندان حقوق از حمایت و قانون حاکمیت اصل

 وارده خسارات جبران و هاطرح ایاجر از متضرر مالکان شدهمالیپا حقوق احقاق به ملزم را شهرداری

بخشد. پایان شهروندان حقوق تضییع و شهرداری تجاوزات به و نماید مؤثر و فوری صورت به هاآن به
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عوای شهرداری دائر بر اعسار از پرداخت ررسی دبصافیان اصفهانی، احسان،  .17

 .1393، بهار 6ی جدید، شماره ی تعالی حقوق، دوره، فصلنامهی دادرسیهزینه

تطبیقی جایگاه  یهمطالع، عزیزیابراهیم و  پارساپورمحمدباقر  زاده، امیرحسین،علی .18

و اصول ناظر بر عملکرد مراجع شبه قضایی در سلب مالکیت امالک اشخاص در 

 .1399بهار ، 1 یهتعالی حقوق، سال یازدهم شمار یهفصلنام ،ق انگلیس و ایرانحقو

از سوی  شدهتصرفالمثل ایام تصرف امالک ی اجرتدعوای مطالبهفتاحی، مهدی،  .19

ی ، فصلنامههای عمومی و عمرانیهای اجرایی در راستای اجرای طرحدستگاه

 .1394، زمستان 13ی رأی، مطالعات آرای قضایی شماره

اراضی  تملک در خیرأبندی علل ترتبهبررسی و پور، محمدعلی و سایرین، فیض .20

های شهید زرگراهموردی: دیدگاه معارضان ملکی ب یههای عمرانی مطالعپروژه

های مطالعات و پژوهش یهفصلنام ،اهلل سعیدی شهرداری تهرانبروجردی و آیت

 .1394تابستان ، 25ای، پیاپی شهری و منطقه

اصول حاکم بر ارزیابی قضایی  مختاری،رحیم و  زادهتقی یمابراه ،ریمی، عباسک .21

قوق مدنی، حپژوهشی دانش -علمی یه، دو فصلناماثبات مدنی یهشرایط عمومی ادل

 .1391، 2 یهشمار

قضایی شعب دیوان  ییهرو یهدوفصلنام ،معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری .22

مستان ز، پاییز و 1 یهقضاییه، شمار یهتشارات قو، مرکز مطبوعات و انعدالت اداری

1393. 

ی حقوق ، فصلنامهمفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوینویژه، محمدرضا،  .23

 .1383، تابستان 2ی اساسی، شماره

 

 منابع انگلیسی



 123  ن حقوق اداریدو فصلنامه جستارهای نوی    

          1400، بهار و تابستان 2و  1سال اول، شماره                                                          
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