
 

 

وان یت دیصالح عدم :نیل تصرف زمیبه دل يه شهرداریت علیشکا

  ت امر؟یا ماهی يبودن دعو یبه لحاظ ترافع

 

  *يکورش استوار سنگر

  يرأ مشخصات

  20/9/13911-910997090290359شماره دادنامه: 

 دیوان عدالت اداري 29شعبه : کننده رسیدگیمرجع 

  استحقاق دریافت زمین معوض یا قیمت آن ییدتأ خواسته:

  شهرداريخوانده: 

  

  وقایع پرونده .1

حسب ظاهر در این پرونده وکیل شاکی اعالم کرده است که شهرداري طـرف  

اسـاس تقاضـاي تأییـد اسـتحقاق      ینبـرا  شکایت زمین موکل را تصرف کرده است.

دیوان با ایـن   29داشته است. شعبه  را آنمالک به دریافت زمین معوض و یا قیمت 

از تملک زمین بوده و  جدا يا مقولهاستدالل که به فرض احراز تصرف زمین این امر 

دانسته و عـالوه بـر    صالح ذياساساً موضوع را ترافعی و در صالحیت مراجع قضایی 

م نموده کـه  آن شاکی نیز دادخواستی در این خصوص (احتماالً با عنوان دیگر) تقدی

ه و قـرار  لذا تجدید شکایت را فاقد وجاهت قـانونی دانسـت   منجر به رد شکایت شده،

اما در پایـان رأي متـذکر شـده اسـت در صـورتی کـه        رده است،رد شکایت صادر ک
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در مراجـع حقـوقی    توانـد  یمـ شاکی مدعی تصرف زمین از ناحیه شـهرداري باشـد   

  دادگستري طرح شکایت نماید.

  یبررس و نقد .2

قرار رد شکایت به درستی صادر شده است امـا شـعبه بـراي ایـن قـرار سـه        .1

مستند و استدالل بیان کرده است و مشخص نیست مبناي اصلی صدور قرار 

صـرف نظـر از    "رأي شـعبه اسـتدالل کـرده اسـت      ،قسمت اولچیست. در 

(کــه 26/3/871-199و  27/3/80-93اینکــه مطــابق مفــاد دادنامــه شــماره 

عمـومی دیـوان عـدالت اداري بـراي      هیـأت ) شـده اسـت   یـپ تا 88 اشتباهاً

دریافت معوضی یا قیمت زمین فرع بر انجام اقدامات تملکی از ناحیه مرجـع  

از ناحیه وکیل شـاکی در ایـن مـورد دلیلـی ارائـه       که طرف شکایت است.....

زمانی  شود یمقسمت اول استدالل که با صرف نظر از اینکه شروع  "نشده....

اصلی کـه مبنـاي    هاي استداللدارد که شعبه بخواهد در راستاي  موضوعیت

چه در مقام قبول یـا رد شـکایت) بـه یـک نکتـه یـا       ( یردگ یمآن قرار  يرأ

استداللی استناد کند که به استدالل اصـلی در مقـام رد یـا قبـول شـکایت      

 نـاظر  26/3/87-199ه ــــ وحدت روی يرأه ــی کــدر حال دــکن یمکمک 

به عنوان مرجع تشخیص اسـتحقاق   داشتن دیوان عدالت اداري بر صالحیت

 در دریافـت خسـارت در برابـر    امـالك  یا عـدم اسـتحقاق مـالکین اراضـی و    

شـعبه در مقـام رد    يرأاست ولی در ایـن   ها شهرداري هاي دولتی و دستگاه

  
عمـومی دیـوان عـدالت اداري     اتیـ ه 27/3/80مورخ  93شماره که در دادنامه  همانطور :199دادنامه . 1

ی بـه شـکایات   دگیرسـ  1385مصوب دیوان عدالت اداري  قانون 13تصریح شده است به موجب ماده 

وتظلمات واعتراضات اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی حقوق خصوصی ازتصمیمات واقدامات واحدهاي 

دولتی ومامورین آنهاویا خودداري اشخاص مذکورازانجام وظایف وتکالیف قانونی اداري واجرایی مربوط 

اص ـــ کایات اشخمرجع رسیدگی به ش نیبنابرا راردارد.ــدالت ادري قــت شعب دیوان عــدر صالحی

فوق الذکر  قانون 13مذکور در بند الف ماده  مؤسساتوسایر  ها شهرداريبه طرفیت واحدهاي دولتی و

ي در اسـاس  رأوهمچنین صدور  ها شهرداري ي دولتی وها طرحدر زمینه تملک اراضی وابنیه واقع در 

استحقاق ویا عدم استحقاق مالکین اراضی وامالك مذکور به دریافت معوض ویا بهاي اراضـی وامـالك   

  به دیوان عدالت اداري است.... ها شهرداريي دولتی وها طرحواقع در 
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بـه نـوعی    و باشـد  یمکه تقاضاي احراز استحقاق کرده است  ،شکایت شاکی

به صالحیت محاکم عمومی است لذا استناد به آراي  قائل 199 يرأ برخالف

  وحدت رئیه مذکور بالوجه است.

امـر   ایـن  ،تصرف زمـین فرض احراز  به ...."استدالل دوم شعبه این است که  .2

جدا از تملک زمین بوده و امري ترافعـی و در صـالحیت رسـیدگی     يا مقوله

  "...باشد یمقضایی  صالح ذيمراجع 

امـري ترافعـی و در    ،زمـین کـه تصـرف    کند یمبه استدالل به بیان دیگر شع

قضایی است. چنین استداللی از طرف شعب دیوان زیـاد   صالح ذيصالحیت مراجع 

عمومی دیوان عدالت اداري نیـزاین اصـطالح را در آراي    هیأتو حتی  شود یمدیده 

جهـت اعـالم عـدم     29/2/75-33 و 30/4/71-59شـماره   يرأمتعدد خود از جمله 

 از این اصطالح واستدالل استفاده صالحیت دیوان عدالت اداري استفاده کرده است.

وان یـ د یدگینکه رسیوا ید مفهوم ترافعیبا لذا است،ونتیجه ناظر برآن محل اشکال 

  .شود یست بررسیا نیهست  یعدالت ترافع

  يوان عدالت ادارید یدگیا نبودن رسیبودن  یترافع

امر ترافعی چیست؟ آیا رسیدگی در دیوان عدالت غیر ترافعی است؟ ترافع را در 

 »با هم مرافعه یا دعوي را به پـیش قاضـی بـردن   «یا  »با هم به داور شدن«لغت به 

و از نظر اصطالح شناسی حقوقی (ترمینولوژي) امور ترافعی را در برابر  1اند کردهمعنی 

یعنی رجوع به قاضی و طرح دعوي نزد او. به بیان دیگر  2؛اند بردهامور حسبی به کار 

کـه   شـود  یمـ امور ترافعی در مقابل امورحسبی به کار برده  ،در آیین دادرسی مدنی

دو طرف دعوي یعنی مدعی و مدعی علیه دارد در  که است ییها پرونده ،منظور از آن

 ،امور حسبی مانند تقاضا جهت صدور گواهی حصـر وراثـت   يها پروندهحالی که در 

که دعاوي مطروحـه در   شود یم همالحظالفی مطرح نیست. براین اساس دعوا و اخت

  
  .341 تهران) ص ،1388انتشارات اشجع،( يجلدفرهنگ فارسی /یک محمد معین،  دکتر .1

کتابخانه گنج دانش، پنجم ( ج ،مبسوط در ترمینولوژي حقوقري لنگرودي، دکتر محمد جعفر جعف. 2

 .3302 ) ص1378تهران 
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چون یک طرف شـاکی وجـود دارد و در    یوان عدالت اداري نیز ترافعی است،شعب د

از و  کنـد  یمـ از یک سو شاکی خواسته و دالیل خود را مطرح  طرف شکایت. ،مقابل

سویی دیگر طرف شکایت به دفاع از عملکرد خود و در مقام اهتمام جهت رد دعواي 

یز جزء امور ترافعی هستند بنابراین دعاوي مطروحه در شعب دیوان ن .آید برمی ،شاکی

اینکه  لذا حقوقی ندارد،طروحه در دیوان محمل استداللی جهت رد دعاوي م چنینو 

  صالحیت دیوان نیست. برعدمیک موضوعی ترافعی است دلیلی 

قبالً شکایت فعلی را در همین  شاکی "سومین استدالل شعبه این است که  .3

همـین  "به صـدور رأي بـه رد شـکایت شـده...    شعبه اقامه نموده که منتهی 

 1379آیین دادرسی دیوان عدالت مصوب  20ماده  ت بنداستدالل به استناد 

براي صدور قرار  )جاري بوده استکه در زمان صدور حکم ( قضاییه قوه رئیس 

  قبلی نبوده است. هاي استدالللذا نیازي به ، کرده یمرد شکایت کفایت 

  يموضوع دعو یت حقوقیماه

 هیـأت در شـعب دیـوان عـدالت اداري حتـی در      همچنان که متـذکر شـدیم  

عمومی دیوان بـا ایـن اسـتدالل کـه چـون موضـوع امـري ترافعـی اسـت آن را در          

صالحیت دیوان ندانسته و به شایستگی محاکم عمـومی (بـه طـور معمـول محـاکم      

. اشکال وارده بر استدالل ترافعی بودن موضوعات قبالً توضـیح  اند دادهحقوقی) رأي 

 درخصـوص دیوان عـدالت   مبناي تفکیک صالحیت تواند یمداده شده ولی آنچه که 

 قرارگیردبا صالحیت محاکم عمومی  29شبیه پرونده مطروحه در شعبه  يها پرونده

دادرسـی دیـوان عـدالت اداري     آیـین قـانون تشـکیالت و    10تفسیر بند یک مـاده  

قـانون   11و مـاده   85قـانون سـال    13است که تکرار بند یک مـواد   1392مصوب 

وان را رسـیدگی  ـــ ب دیــشع هاي تــیصالحه ــ. این بند از جملباشد یم 60سال 

تصـمیمات و   "به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشـخاص حقیقـی و یـا حقـوقی از    

اعـالم کـرده اسـت.     "و مأمورین آنهـا...  ها وزارتخانهاقدامات واحدهاي دولتی اعم از 

از تصمیمات و اقدامات مندرج در این بند به طور دقیق مشخص  قضاییتفسیر  یدبا
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 1گردد تا مرز مذکور هم تعیین شود. نگارنده قبالً در این خصوص مطالبی را نگاشته

) دیـوان بیـان   13( 10و در جهت توضیح بیشتر آن تفسیر خود را از بند یک مـاده  

  .نماید یم

کلی اعمال حقوقی و وقایع  به دو دسته دهد یمامور حقوقی که در جامعه رخ 

  2.شوند یمحقوقی تقسیم 

که بـا اراده اشـخاص بـه منظـور      است حقوقیاعمال حقوقی آن دسته از امور 

نیز این اثر مورد نظر مشخص را  گذار قانونو  شود یمایجاد آثار حقوقی خاص ایجاد 

پذیرفته و به آن ترتیب اثر داده است. به بیان دیگـر اعمـال حقـوقی امـور حقـوقی      

با اثر مورد نظر مشخص فاعـل آن یکـی    گذار قانونهستند که اثر حقوقی مورد نظر 

عقـود یـا   (هستند مانند اعمال حقوقی خود به دو دسته اعمـال دو یـا چنـد جانبـه     

. ولـی وقـایع حقـوقی آن دسـته از     شـوند  یمیکجانبه (ایقاعات) تقسیم  قراردادها) و

اموري هستند که ممکن است با اراده و یا خارج از اراده اشخاص صورت گیرد ولـی آثـار   

  اتالف. آنرا مشخص کرده مانند غصب و گذار قانونآن نتیجه اراده اشخاص نیست بلکه 

) قـانون دیـوان   13(10منظور از تصمیمات و اقدامات موضوع بند یـک مـاده   

از این اعمال حقوقی و یا وقایع حقوقی است؟ قبالً از آنکه مشـخص کنـیم    یک کدام

 مشـخص کنـیم چـه نیسـت.     تـوانیم  یمـ منظور از تصمیم و اقدام در اینجا چیست، 

یم و اقـدام یـک امـر    اساساً وقایع حقوقی مصداق تصمیم و اقدام نیست، چون تصـم 

و اصـوالً   دهـد  یمـ ارادي است که اداره و یا مأمور آن براي اداره امور عمومی انجـام  

بلکـه براسـاس قـوانین     گیـرد  ینماداره امور عمومی براساس وقایع و حوادث صورت 

  
حقوق  هاي اندیشه، »صالحیت دیوان عدالت اداري و مسایل پیرامون آن«، کورش استوارسنگري :ر.ك .1

) 1392انتشارات مجد تهران ( ی)موتمناداري (مجموعه مقاالت تقدیمی به منوچهر طباطبایی 

 به بعد. 353 ص

در یکی از کتب خود به جاي امور حقوقی از اصالح وقایع حقوقی استفاده و وقایع حقوقی  آقاي کاتوزیان. 2

 بـه ناصـر   ك:. ر.کننـد  یمـ حقوقی و وقایع حقوقی بـه مفهـوم خـاص تعریـف      ،به مفهوم شامل اعمال

) 1346، تهران، بهمن انتشارات بهمنش( اول، ج حقوقی مدنی قواعد عمومی قراردادهاکاتوزیان، 

 .1 ص
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تصمیمات منـدرج در   اصطالح .شود یمو تصمیمات مأمورین عمومی انجام  ها برنامه

 ،شـود  یمـ که از تصمیمات صادر  ،عمل ارادياست که دراینجا  بند مذکور نشانه آن

لذا وقایع حقوقی که ممکن است با اراده مأمور دولت و یـا خـارج از    است، رنظمورد 

. بـراي  باشـد  ینم 10اراده آنها رخ دهد مصداق تصمیم و اقدام موضوع بند یک ماده 

وزارت راه و شهر سازي به لوله گاز یک شـهروند برخـورد    يساز راهمثال اگر ماشین 

کرد و آنرا تخریب نمود این امر مصداق تصمیم و اقدام موضوع بنـد مـذکور نیسـت    

 عمـومی اسـت،  به آن در صالحیت محـاکم  بلکه یک واقعه حقوقی است و رسیدگی 

عمـومی و دولتـی مصـداق     يهـا  دستگاهاشخاص توسط  لذا تصرف اراضی و یا ملک

وقایع حقوقی هستند و رسیدگی به آن در صالحیت دیوان عدالت اداري نیست کـه  

ی ـــ م عمومــدر تفکیک صالحیت دیوان عدالت اداري و محاک دــتوان یــماین امر 

به عنوان یک مالك باشد. در نتیجه اگر شهروندي به تصرف زمین خود توسط یـک  

ترض باشد و ادعاهایی مانند رفع تصـرف و یـا دریافـت    دستگاه دولتی یا عمومی مع

در محاکم عمومی مطرح شـود. منظـور از تصـمیمات و اقـدامات      دبایبهاي آن دارد 

عمومی و دولتی است که به قانون دیوان اعمال اداري دستگاههاي  10موضوع ماده 

  1جانبه انجام گرفته و به تعبیر دیگر ایقاعات اداري است. صورت یک

  

  
و  29/2/75-33و  30/4/71-59شـماره  هیأت عمومی دیوان عدالت در آراء متعدد خود ازجملـه آراي  . 1

اعمال دو جانبه) قابل طرح و رسیدگی (کرده است که دعاوي ناشی از قراردادها  اعالم 197-20/6/79

  در این دیوان نیست.


