
 

  

شده از سوي  تصرف المثلِ ایام تصرف امالك اجرت  اي مطالبهدعو

  هاي طرح در راستاي اجراي اجراییهاي  دستگاه

  عمومی و عمرانی 

  
  *مهدي فتاحی

  

  رأي مشخصات

   9309970220301336 دادنامه: شماره

  23/10/1393 :رأي صدور تاریخ

  تصرف ایام المثل اجرت مطالبه خواسته:

  تهران عمومی دادگاه 119 شعبه بدوي: رسیدگی مرجع

  تهران استان تجدیدنظر دادگاه 3 شعبه تجدیدنظر: رسیدگی مرجع

 مقدمه

هاي عمومی  طرح مواردي که ملکی در راستاي اجراي یکی از دعاوي رایج، در

آیـد   هـا درمـی   جملـه شـهرداري  از اجراییهاي  و عمرانی، به تصرف و تملک دستگاه

المثل ایام تصرف، از زمان تصـرف و اجـراي طـرح تـا زمـان صـدور و        مطالبه اجرت

گونـه  طالبـه قیمـت عادلـه ایـن    زمان با دعواي مباشد. این دعوا یا هم می رأياجراي 

بـر   غالبـاً  قضاییشود. رویکرد رویه  این باب طرح می در رأيامالك یا پس از صدور 

حقـی مالـک صـادر     بـی بـر  داللت داشته و حکم  دعواییعدم وجاهت قانونی چنین 

را پذیرفتـه اسـت.     دعـوایی نیز وجـود دارد کـه چنـین     یآرائنماید. با این حال،  می

  

  ن و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییهي حقوق خصوصی از دانشگاه تهرادکتر *

Mfatahi1@gmail.com  
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رژیم حقوقی حاکم بر تصرف امالك و اراضـی   سواز یککانون اختالف و محل نزاع، 

    .اجراییماهیت و فرایند تصرف دستگاه  ،و از سوي دیگرباشد می

که به عنوان عمل  ـ البته سلب مالکیت به علت نفع و مصلحت عمومی

موضوعی  ـ شود مین مصالح عالی کشور توصیف میأیکجانبه دولت در راستاي ت

هاي  لفهؤتوجه به م ،بنابراین .گردد است که در حقوق عمومی محل بحث واقع می

اساسی حقوق عمومی در تحلیل تصمیمات اداري منتج به تملک و نیز برآورد 

المثل ایام تصرف، که مفهومِ مورد مطالعه در حقوق  قیمت عادله و خصوصاً اجرت

. شاید یکی از علل عدم اقبال محاکم نظر قرار گیرد خصوصی است، باید مورد امعان

محاکم هرچند در آراء  ـ المثل ایام تصرف دادگستري نسبت به دعواي مطالبه اجرت

  المثل است. ماهیت و سرشت اجرت ـتبلور و انعکاس نیافته است 

  گیرد. در این خصوص مورد بررسی قرار می قضاییرو، آراء محاکم  در مقاله پیش

  ایام تصرف المثل مطالبه اجرتعدم وجاهت قانونی  .1

المثل  شود که دعواي مطالبه اجرت مطرح و مطالعه می یآرائ در این قسمت

اند و در ادامه مبانی توجیهی آنها تحلیل شده  ایام تصرف را مورد پذیرش قرار نداده

  گیرند. و مورد نقد و بررسی قرار می

  وقایع پرونده .1.1

 ایام المثل اجرت مطالبه و ملک روز قیمت مطالبه  خواسته به ،دعوایی خواهان

 کـرده  ادعـا  دادخواسـت  شـرح  رد و نمـوده  طرح تهران شهرداري طرفیت به تصرف،

 آن متصـرف  وي اذن بدون خوانده که بوده الذکر فوق ملک دانگشش مالک« است:

 119 شـعبه  .»دارد را فـوق  شـرح  بـه  خوانده محکومیت تقاضاي ،بنابراین .باشد می

 پاسـخ  و مالکیت سند استناد به خواهان مالکیت احراز از پس ،تهران عمومی دادگاه

 عرصـه  ارزش و المثـل  اجرت یزانم تعیین و ارزیابی جهت را موضوع ،ثبتی استعالم

 فـره ن پـنج  هیـأت  نظریـه  خـذ أ از پس و سرانجام د.کن می ارجاع کارشناسی به ملک

 ،14/5/93 مـورخ  621 شـماره  دادنامـه  موجـب بـه  دادگسـتري،  رسمی کارشناسان

 سـوي  از مـؤثري  دلیـل  و دفـاع  ارائه عدم به توجه با« نماید: می صادر رأي گونه این

 خوانده حقوقی گاننمایند که بیان این به نماید اثبات را خواهان حقی بی که خوانده
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 بـرگ  شـرح  به که 1/2/93-100 شماره به ،الیحه آخرین اًخصوص متعدد لوایح طی

 درخصـوص  خواهـان  استحقاق عدم مدعی ،است پرونده ضمیمه و ثبت پرونده 146

 ملـک  در شـهرداري  تصرف آنکه حال و بوده المثل اجرت و ملک بهاي مطالبه

 خواهان مالکیت سلب موجب تا نگرفته صورت مربوط مقررات ابربر خواهان

 بـر  وي اسـتحقاق  طورکهانهم تنازع، مورد ملک بر خواهان مالکیت وجود با و شود

 ،بـوده  تلف حکم در وي ملـک  شهرداري اقدام با اینکه جهت به ملک ءبها مطالبه

 دادگـاه  ،اینبنابر .باشد می محرز نیز المثل اجرت مطالبه بر وي استحقاق ،است محرز

 قـانون  320 و 308،311 مـواد  بـه  مسـتنداً  و داده تشخیص ثابت را خواهان دعوي

 بـه  خوانـده  محکومیت به حکم مدنی دادرسی آیین قانون 515 و 198 مواد و مدنی

 مبلـغ  و روز نـرخ  بـه  خواهان ملک بهاي بابت ریال 000/000/900/7 مبلغ پرداخت

 19/11/86 تاریخ از خواهان ملک تصرف مایا المثل اجرت بابت ریال 000/340/266

 .»دارد می اعالم ... و 13/5/93 لغایت

 نتهـرا  استان تجدیدنظر دادگاه 3 شعبه علیه،ٌ محکوم تجدیدنظرخواهی پی در

ــه طــی ــورخ 9309970220301336 دادنام ــدوي رأي ،23/10/93 م ــض را ب  و نق

 خ.ز. خانم طرفیت به تهران شهرداري تجدیدنظرخواهی« نماید: می صادر رأي گونه این

 دادگاه 119 شعبه از صادره 14/5/93 مورخ 621 شماره دادنامه از بخشی به نسبت

 پرداخت به 13 منطقه شهرداري محکومیت به حکم ،آن موجب به که تهران عمومی

 پالك شماره به خواهان ملک تصرف ایام المثل اجرت بابت ریال 000/340/266 مبلغ

 پذیرش در قانونی جهات و دالیل حاوي است شده صادر تهران 11 بخش 46/3135

 در شهرداري تصرفات زیرا ،است مدنی دادرسی آیین قانون 348 ماده با منطبق و

 صـرفاً  مالـک  قـانونی  مقـررات  این براساس و بوده قانونی مقررات اجراي

 بـه  تجدیـدنظرخواهی  پـذیرش  با لذا دارد را ملک روز قیمت دریافت استحقاق

 در را تجدیدنظرخواسـته  دادنامه مدنی دادرسی آیین قانون 197 و 358 مواد استناد

 نماید می اعالم و صادر بدوي خواهان دعوي بطالن به حکم ،نموده نقض خصوص این

 متضمن که تجدیدنظرخواسته دادنامه هاي بخش سایر به نسبت تجدیدنظرخواهی اما

 و ملک بهاي بابت ریال 000/000/900/7 مبلغ پرداخت به محکومیت به حکم صدور

 اینکه لحاظ  به باشد می کارشناسی هزینه و وکیل الوکاله حق دادرسی، هزینه رداختپ
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 شده صادر ناسیکارش هیأت نظریه مبناي بر رأي بوده محرز خواهان رسمی یتمالک

 موجـه  و وارد اسـت  منطبـق  پرونـده  در مندرج مسلم و محقق احوال و اوضاع با که

 قانون 348 ماده در منصوص موارد از یکهیچ با تجدیدنظرخواهی جهات .باشد ینم

 قواعـد  و اصـول  رعایـت  حیـث  از صـادره  رأي و یستن منطبق مدنی دادرسی آیین

 صـول ا و قـانون  بـا  موضوع انطباق و موجهه جهات ذکر و استنباط مبانی و دادرسی

 قانون 358 ماده به مستنداً تجدیدنظرخواهی رد با لذا ،است اشکال از خالی حقوقی

 ایـن  نمایـد.  می استوار و تأیید عیناً را تجدیدنظرخواسته دادنامه مدنی دادرسی آیین

  .»تاس قطعی رأي

 تبلـور  نیز آراء این در که گونههمان تجدیدنظر، و بدوي دادگاه اختالف کانون

 تهـران  شـهرداري  سـوي  از ملـک  تصـرف  بـودن   غیرقانونی یا قانونی در است، یافته

 ملـک  در شهرداري تصرف« است معتقد تهران عمومی دادگاه 119 شعبه است.

 شـهرداري  تصـرف  ،بنـابراین  .»نگرفتـه  صـورت  مربوط مقررات ابربر خواهان،

 دریافـت  استحقاق بر  عالوه خواهان، و شود نمی  »خواهان مالکیت سلب موجب«

  ».کند مطالبه نیز را المثل اجرت« تواند می ملک النهاع قیمت

 در شـهرداري  تصرفات« که نکته این اعالم با تجدیدنظر دادگاه مقابل، در

 صـرفاً  ،مالـک  ،قـانونی  مقررات این براساس و بوده قانونی مقررات اجراي

 متضـمنِ  قسـمت  در بدوي دادنامه ،»دارد را ملک روز قیمت دریافت استحقاق

بـه  حکـم « و نقـض  ،را تصـرف  ایـام  المثل اجرت پرداخت به شهرداري محکومیت 

  .نماید می صادر »بدوي خواهان 1يادعو بطالن

 شعبه نمونه، رايب است. شده نبیا نیز دیگري آراء در صراحتاً ،فوق موضوع

 یتصمیم چنین 2 91/903 شماره دادنامه طی تهران حقوقی عمومی دادگاه 220

 و .ح.ن آقاي .2 .م.ط خانم .1 :ها خواهان دادخواست درخصوص« کند:  می اتخاذ را

  

  حقی خواهان است نه حکم بر بطالن دعوا. صحیح، حکم بر بیرسد عنوان  . به نظر می1

هاي تجدیدنظر استان آراي قضایی دادگاهمجموعه  )،اداره انتشار رویه قضایی کشور(پژوهشگاه قوه قضاییه . 2

  .51ص  ،)1393تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ( 1392سال  ) تهران (حقوقی
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 مطالبه خواسته به تهران هرداريش طرفیت  به .ك.ع خانم و .بح. آقاي وکالت با ...

 مربع متر 10500 مقدار 10/2/1355 تاریخ از خواندگان که است این المثل اجرت

 عنوان به مالک رضایت أخذ بدون را تهران 10 بخش 1339 ثبتی پالك از

 ایام المثل اجرت پرداخت از و اند نموده تصرف عمرانی و عمومی هاي برنامه هاي طرح

 و پرونده محتویات مجموع به عنایت با دادگاه اینک .اند کرده خودداري تصرف

 ذیل دالیل به را مطروحه دعوي آنان دفاعیات به نظرامعان با و خواندگان دفاعیات

 ایادي به نسبت المثل اجرت دعوي طرح زمانی زیرا ،داندمی پذیرش غیرقابل

 نحوه واحدهماده مطابق و باشد غاصبانه متصرف ید که دارد طرح قابلیت

 تواند می  صرفاً مالک ،شهرداري نیاز مورد اراضی و امالك و ابنیه تقویم

 در مالک ،مدنی قانون 323 ماده مطابق زیرا ،نماید مطالبه را ملک بهاي

 صورت به متصرف تصرفات که است المثل اجرت دریافت مستحق صورتی

 گردد اثبات شهرداري تصرفات بودن غاصبانه باید که درحالی باشد اصبانهغ

 ،هذا یعل بناء .کند می پیدا مصداق المثل اجرت مطالبه ،ادعا اثبات از پس و

 رأي .دارد می اعالم و صادر آن 1رد بر حکم ،تلقی ،غیرحق من ،شده عنوان يادعو

  .»است تجدیدنظر قابل ابالغ] تاریخ [از روز بیست ظرف صادره

ــن ــه رأي ای ــه ک ــبب ــه موج ــورخ: 9209970221300027 شــماره دادنام  م

 اسـت،  شـده  ابـرام  و تأیید 2تهران استان تجدیدنظر دادگاه 13 شعبه 21/01/1392

 تقـویم  نحـوه  واحـده مـاده  قبـ ط بر شهرداري تصرفات :که دارد اشعار مطلب این بر

 عنـوان  مشـمول  لـذا  ،پذیرفتـه  صـورت  شـهرداري  نیاز مورد اراضی و امالك و ابنیه

  نیست. تصرف ایام المثل اجرت مستحق ،مالک و نبوده غصب

 دعـوايِ  درخصـوص  19/3/92،3 - 175 شـماره  دادنامـه  در گفته،پیش دادگاه

 بـر  حکـم  ،مشـابه  اسـتداللی  بـا  ،تصرف ایام المثل اجرت مطالبه خواسته  به مشابهی

  

  قرار است نه حکم. موضوعزیرا رد دعوا  ،اصطالح حقوقی صحیحی نیست. حکم بر رد دعوا، 1

  .51ص همان،. 2

  .660، ص همان. 3
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 ایـن  از علیـه  محکـوم  تجدیـدنظرخواهی  از پـس  .نمایـد  مـی  صـادر  خواهان حقی بی

 شـماره  دادنامـه  موجـب  بـه  ،تهـران  اسـتان  تجدیـدنظر  دادگـاه  10 شـعبه  دادنامه،

 ثبتـی  پـالك « کـه  استدالل این با 1 ،01/08/1392 مورخ 9209970221001031

 هـاي  برنامـه  بـراي  امـالك  و اراضـی  تملک و خرید نحوه قانون اجراي در نزاع مورد

 قـانون  موجب به و گرفته قرار شهرداري تملک و تصرف مورد دولت نظامی و عمرانی

 و داشـته  روز عادلـه  قیمـت  پرداخـت   به تکلیف صرفاً نندهک تملک دستگاه یادشده

 فیـه  مـانحن  در و نداشـته  قـانونی  و حقـوقی  توجیـه  تصرف ایام المثل اجرت مطالبه

 حقـوقی  عمـومی  دادگاه 220 شعبه از صادره 6/4/90-253 شماره دادنامه موجب به

 اظهـار  مطـابق  و گردیـده  محکوم موصوف پالك روز عادله قیمت پرداخت  به تهران

 1390 الـــ س در زـنیـ  ذکورـم وجه یهـضاعترا حهـالی در انـتجدیدنظرخواه وکیل

 وارد را تجدیـدنظرخواهان  ادعـاي  ،دادگـاه  ،بنـابراین  .است شده پرداخت مالکین به

ــد نمــی ــه مســتنداً دان  درخواســت رد نـضمــ دادرســی نیــیآ قــانون 358 مــاده ب

 يأر .شـود  می ییدأت نتیجه اعتبار به هـواستــتجدیدنظرخ دادنامه ،تجدیدنظرخواهی

  .»است قطعی صادره

 موجـب بـه  ري شهرسـتان  حقـوقی  عمومی دادگاه 4 شعبه دیگري، دعواي در

 درخصــــوص ،27/9/1391 مــــورخ 9109970250400811 شــــماره دادنامــــه

 شـرکت  طرفیـت   بـه  تصـرف،  ایام المثل اجرت و ملک روز بهاي مطالبه هاي خواسته

  بـرق  هـاي  لکـ د راسـتقرا  و نصـب  و خواهـان  مالکیت احراز با تهران، اي منطقه برق

 رســمی کارشــناس بــه موضــوع ارجــاع از پــس نــزاع، مــورد ملــک در قــوي فشــار

 بـه  محکـوم  صـرف ت ایـام  المثـل  اجـرت   خواسـته  درخصـوص  را خوانده دادگستري،

 دادگـاه  18 شـعبه  بـرق،  شـرکت  تجدیدنظرخواهی متعاقبِ نماید. می وجه پرداخت

 مــورخ 9309970221800554  شــماره  دادنامــه طــی تهــران اســتان تجدیــدنظر

 بـه  محکومیـت  بـه  مربـوط  بخـش  در را تجدیدنظرخواسـته  دادنامـه  ،31/04/1393

 دادنامـه  از قسـمت  آن یکنلـ « که ستداللا این با تصرف، ایام المثل اجرت پرداخت
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 ایـام  المثـل  اجـرت  پرداخـت  بـه  تجدیدنظرخواه محکومیت بر که خواستهتجدیدنظر

 موضـوعه  مقـررات  و قانون مخالف دارد اشعار ریال 000/000/503 میزان به تصرف

 کـه زیرا  باشـد  می آن نقض مستوجب و وارد ،اعتراضیه الیحه شرح به اعتراض و بوده

 دریافت موضوع از که دارند را المثل اجرت دریافت ستحقاقا صورتی در ها خواهان

 زمـان هـم  مطالبـه  اسـت  بدیهی .شوند منصرف ملک روز نرخ به و عادله بهاي

 قـانونی  توجیـه  تصـرف  ایـام  المثـل  اجـرت  مطالبـه  و ملک روز نرخ به و عادله بهاي

 تعـرض  عـدم  و اجرایی دستگاه تملک زمان از که است جهت بدان امر این و نداشته

 قـانونی  الیحـه  رعایـت  با مالکانه حقوق دریافت به استحقاق تملک موضوع به مالک

 دسـتگاه  حـق  متعلـق  منـافع  و بـوده  دولـت  نیـاز  مـورد  اراضی و ابنیه تقدیم نحوه

 بـه  اسـتناد  بـا  و اعتراضـیه  الیحـه  قبـول  با دادگاه رو ازاین .شد خواهد نندهک تملک

 دادنامــه نقــض ضــمن مــدنی دادرســی آیــین قــانون از 358 مــاده از اول قســمت

نماید. می اعالم و صادر ها خواهان دعوي بطالن بر حکم ،قسمت این در عنه معترض 

  .»تاس قطعی و حضوري ،صادره رأي

 1،اسـت  شـده  صـادر  تهـران  عمـومی  دادگـاه  22 شعبه از که دیگري رأي در

 بـر  حکـم  صـدور  خواسته به ،تهران شهرداري طرفیت  به خواهان يادعو درخصوص

 تهـران  شـهرداري  تدفاعیـا  ،تصـرف  ایام المثل اجرت پرداخت به خوانده محکومیت

 اراضـی  و امـالك  و ابنیـه  تقویم نحوه قانون و تملک قانون در چون« اینکه بر مبنی

 قیمـت  پرداخـت  نحـوه  و هستند تملک به مجاز ها شهرداري ها، شهرداري نیاز مورد

 کـه  توجیه این با را »ندارد جایگاه المثل اجرت پرداخت دیگر شده مشخص ابنیه روز

 بهـاي  ،زمین تصرف تاریخ از ماه سه ظرف است مکلف شهرداري است مسلم آنچه«

 عمـل  خـود  قانونی فتکلی به وقتی کند پرداخت مالک حق در را تصرف مورد ملک

 را خوانـده  ،»اسـت  غصب حکم در و بوده مالک اذن بدون وي تصرفات مسجالً نکرد

 2،تهـران  استان تجدیدنظر دادگاه 1 شعبه نماید. می المثل اجرت پرداخت به محکوم
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 1 مـواد  مطابق که لحاظ بدین« :کند می صادر رأي گونهاین و نقض را بدوي دادنامه

 هـاي  برنامـه  اجـراي  بـراي  امـالك  و اراضـی  تملک و خرید نحوه قانونی الیحه  3 و

 قـرار  مصوب طرح جزء ،آن با مرتبط حقوق سایر و ها آن اراضی که مالکینی عمرانی

 سـایر  جبـران  بـراي  و باشـند  مـی  آن عادلـه  بهـاي  دریافـت  مستحق صرفاً گیرد می

 عادلـه  بهـاي  بـر  الوهعـ  مرقـوم  قـانون  5 مـاده  یک تبصره براساس مرتبط خسارات

 اینکـه  بـر  التفـات  بـا  و اسـت  شده بینی پیش ملک قیمت براي پانزده صدي افزایش

 عـدم  صـورت  در توانـد  مـی  حـق صـاحب  یـا  مالـک  ،موصوف قانون 9 ماده براساس

 درخواسـت  صـالحه  محاکم به مراجعه با اجراي دستگاه ناحیه از ملک بهاي پرداخت

 از نظـر  صـرف  دادگاه لهذا بنماید بهاء پرداخت زمان تا را اجراي عملیات توقیف

 تصــرفات اینکــه بــه نظــر بــوده کــاربري فاقــد موصــوف زمــین اینکــه

 محسوب غاصبانه و گرفته صورت موضوعه قوانین براساس تجدیدنظرخواه

 پـذیرش  بـا  بنـابراین  .باشـد  مـی  قـانونی  محمـل  فاقـد  منافع مطالبه لذا ،گردد نمی

 ضـمن  مدنی رامو در دادرسی آیین قانون از 358 ماده به مستنداً تجدیدنظرخواهی

 صادر (خواهان) خوانده تجدیدنظر حقی بی به حکم ،خواستهتجدیدنظر دادنامه نقض

  .»تاس قطعی رأي این .نماید می

 صـدور  بـا  مشـابهی،  دعـواي  در نیـز  تهـران  حقوقی عمومی دادگاه177 شعبه

 الیحـه  مقـررات  اعمـال  ...« اینکـه  اعـالم  بـا  و 1 91/ 24/11 ـ  967 شـماره  دادنامه

 عمرانـی  عمومی، هاي برنامه اجراي براي امالك و اراضی تملک و خرید نحوه قانونی

 نحـوه  قـانون  و اسـالمی  جمهوري انقالب شوراي 17/11/58 مصوب دولت نظامی و

 است صورتی در 28/8/70 مصوب ها شهرداري نیاز مورد اراضی امالك و ابنیه تقویم

 و عمـومی  هـاي  برنامـه  اجـراي  بـراي  شـهرداري  و دولتـی  مؤسسات و دولت در که

 نیـز  آن اعتبـار  و داشـته  حقوقی یا حقیقی اشخاص به متعلق اراضی به نیاز عمرانی

 تصـویب  بـه  نیـز  طـرح  اجـراي  ضرورت و شده تأمین جراییا دستگاه  وسیلهبه قبالً

 شـامل  مـذکور  مقـررات  اعمـال  ،ثانیـاً  ؛باشـد  رسـیده  دستگاه اجرایی مقام باالترین
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 بـه  را اشـخاص  به متعلق اراضی قانون مفاد رعایت بدون اجرایی دستگاه که مواردي

 اجرایـی  دسـتگاه  تصرف چنانچه موارد گونه این در و گردد نمی درآورده خود تصرف

 مسـتحق  ،مالـک  باشـد  االشـعار  فـوق  مقررات مالحظه بدون مصوب طرح اجراي در

 طـرح  بـه  مسـتند  مربوطه، دستگاه تصرفات اگر و باشد می روز عادله قیمت دریافت

 ارجــاع  قـرار فیـه مانحـن در .شود می محسـوب غاصبانـه مصادیق از نباشد مصوب

 در را فیـه  متنازع داشتن قرار ثبتی امور منفرد کارشناس که صادر ،کارشناس به امر

 در شـهرداري،  اجرایی، دستگاه اینکه به نظرامعان با و نمـوده تأییــد مصـوب طـرح

 را خواهـان  تملـک  تحـت  اراضی یادشده مقررات  مالحظه بدون مصوب طرح راياج

 افـت دری مستحق ،مالک لذا است نموده تصرف بوده الیهمشار نام به ثبتاً و رسماً که

 تثبیـت  به توجه با نیز تصرف ایام المثل اجرت به راجع و ... باشد می روز عادله قیمت

 مالکیـت  منفعـت  سـبب  و ابـرازي  مالکیـت  اسـناد  تصویر داللت به خواهان مالکیت

 تعییــن  منظوربه دادگاه مزبور، منافع بر مالک استحقاق و شهرداري توسط خواهان

 صـادر  ،کارشـناس  بـه  امـر  ارجــاع  قــرار  ،خـوانــده  تصـرفات  ایـام  المثــل  اجـرت

 مصـون  طـرفین  بعدي اعتراض هرگونه از که ارسال را اش نظریه ،منتخب کارشناس

 قضـیه  مسـلم  احـوال  و اوضـاع  با دادگاه اعتقاد به نیز مزبور نظریه و است مانده باقی

 و وارد نیـز  بخـش  ایـن  در را خواهـان  دعـوي  ،دادگاه مراتب، به بنا نداشته مغایرتی

 ریـال  3500000000 مبلغ پرداخت به خوانده محکومیت بر حکم لذا دانسته ثابـت

 در حکـم  صـدور  لغایـت  7/8/86 تاریخ از خوانده تصرفات ایام المثل اجرت عنوان به

  .»نماید می اعالم و صادر اخیرالذکر مواد استناد به دعوي خواهان حق

 9209970221300514 شماره دادنامه تهران، استان تجدیدنظر دادگاه 13 شعبه

 که نکته این ظهارا با مذکور بخش در را ادشدهی  دادنامه 23/04/1392،1 مورخ:

 تصرف و باشد می غاصبانه عنوان فاقد نزاع مورد قطعات تصرف در شهرداري اقدام«

 بدوي خواهان دعوي رد قرار  و نقض ،»باشد می موضوعه قوانین از حاصل مجوز با

   نماید. می صادر را
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  تحلیل و نقد آراء .1.2

دعواي مطالبه  ،در آراء یادشده موجود دو استدالل اصلیمحاکم با استناد به 

   :حقی خواهان صادر نمودند حکم بر بی ،تهنسالمثل ایام تصرف را وارد ندا اجرت

در الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك اینکه  :اول استدالل

شوراي  )17/11/58مصوب (هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت  براي اجراي برنامه

انقالب جمهوري اسالمی و قانون نحوه تقویم ابنیه و امالك اراضی مورد نیاز 

هاي  جز مطالبه قیمت روز امالك واقع در طرح )28/8/70مصوب (ها  شهرداري

نفع ذي ،بنابراین .ی نشده استحقی براي مالک شناسای 1،مرانی و عمومیع

المثل را از زمان تصرف تا زمان تقدیم دادخواست یا صدور حکم یا  تواند اجرت نمی

  اجراي آن دریافت نماید.

هـاي عمـومی و    مواردي که ملکی در راستاي اجراي طـرح  در :دوم استدالل

از سـوي نهادهـاي عمـومی و دولتـی تصـرف       2،»منفعت عمومی«منظور تحصیل به

و شهرداري متعهد به پرداخت  ،خارج بوده »غصب«شود موضوع از شمول عنوان  می

  المثل ایام تصرف نیست. اجرت

)، شـمول قـوانین   اجرایـی دسـتگاه  ( استدالل اول، فرع بر آن است که خوانده

ط اساسـی در  د. شرایملک مورد نزاع اثبات نمای را بر 3خصوصاً الیحه قانونی یادشده

الیحه قانونی آمده است. با این حال، صرف اثبات موضوع فـوق و اثبـات    2و  1 مواد

المثل  در پرداخت اجرت اجراییوقوع ملک در طرح عمومی، رافع مسئولیت دستگاه 

  

 یا ممرکه ملک محل سکونت  در مواردي«الیحه قانونی یادشده، مقرر داشته:  5یک ماده  . البته تبصره1

الک باشد عالوه بر بهاي عادله صدي پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد. تشخیص اینکه اعاشه م

) است و در صورت بروز اجراییباشد با (دستگاه  می اعاشه وير ملک مممالک در محل ساکن است یا 

باشد که به تقاضاي هریک از طرفین  ی با دادگاه صالحه محل وقوع ملک میینها تشخیص ،اختالف

بنابراین در چنین مواردي، غیر از قیمت روز، مالک مستحق پانزده درصد ارزش  ».نظر خواهد کرداظهار

  باشد. روز ملک نیز می

2. Public Use 
هاي  اراضی و امالك براي اجراي برنامهجهت رعایت اختصار، به جاي الیحه قانونی نحوه خرید و تملک . 3

  شود. شوراي انقالب از عنوان الیحه قانونی استفاده می 17/11/58عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 
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 -را  ذیـل هـاي   بلکه نهاد دولتی یا عمومی باید ثابت نماید که یکی از شـیوه  1نیست

 -بینـی شـده    گفته، در راستاي پرداخت حقوق مالک زمین پیشکه در قوانین پیش

  معمول داشته است.  

  :است شده گرفته درنظر و تدارك ،مالک حقوق پرداخت براي راهکار سه طورکلیبه

   و مالک اجراییالف) توافق دستگاه 

بهاي عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، « الیحه قانونی 3ماده  براساس

) و اجراییبین (دستگاه  از طریق توافقتأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده 

در این صورت، قیمت مورد  .»دگرد مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می

  ـ شودظرف سه ماه پرداخت  بایدداکثر ح 3ماده  2 موجب تبصرهکه به ـ توافق

جمله ، مالک مستحق دریافت مبلغی دیگري ازشک جز این مبلغ بوده و بیمالك 

منتقل  اجراییزیرا با حصول توافق، ملک به دستگاه  ،المثل ایام تصرف نیست اجرت

 المثل ندارد و تبعاً مطالبه اجرت دانشده و مالک سابق ملک، حق مالکیتی نسبت ب

  شود.   سالبه به انتفاء موضوع می ـ که فرع بر اثبات مالکیت است -

 ماهه مذکور در مهلت سه اجراییکه دستگاه این حتی در فرض رسد به نظر می

المثـل نیسـت زیـرا     مستحق دریافت اجـرت  ،قیمت مورد توافق را نپردازد نیز مالک

ارزیابی و حق  ،گونه که گفته شد در این فرض با توافق طرفین، خسارت مالکهمان

نسبت بـه ملـک،    اجراییدستگاه  ،زات آناق دینی تبدیل شده و به موعینی او به ح

و مسئول پرداخت مبلغ مورد توافق شده است و دلیلی کـه مثبـت    یافتهحق عینی 

تغییر وضعیت یادشده به علت عدم پرداخت قیمت در مهلت قانونی باشد وجود ندارد 

رد که در ایـن فـرض، مالـک    ادعا ک توان یر قوانین، میبلکه با استفاده از عمومات سا

تواند با مطالبه حق خویش از طرق قانونی و سپس تقدیم دادخواست، گذشته از  می

  را نیز مطالبه نماید. 2تأخیر تأدیهقیمت مورد توافق، خسارت 

  

ی فرض استوار است که دستگاه اجرای شرو، بر این پی گفته و پیش تمام مباحث پیش . الزم به تذکر است1

ح عمومی، اگر از سوي دستگاه در فرض وقوع ملک در طربنابراین حتی  .ملک را تصرف کرده است

  المثل ایام تصرف، سالبه به انتفاء موضوع است.اجرایی تصرفی صورت نگیرد، مطالبه اجرت

  هاي عمومی و انقالب در امور مدنی. دادرسی دادگاه آیینقانون  522ماده  براساس. 2
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مهلـت بیشـتري بـه دسـتگاه      ،که حسب توافق طرفینبدیهی است درصورتی

تبـاع بـوده و طـرفین    اال این قـرارداد الزم  رداخت قیمت داده شودمنظور پبه اجرایی

دلیلی بر امري بودن مفاد تبصره در دست  زیرا ،باشند ت مفاد توافق میمتعهد به رعای

بـه   اجرایـی ي نیز صادق است که وفقِ توافق، دستگاه مورد درنیست. چنین حکمی 

  1جاي پرداخت قیمت، متعهد به دادن عوض یا تراکم و غیره به مالک شود.

منتج به  عمالً ،المثل ایام تصرف مطالبه اجرت الذکر،فوق مورد درنتیجه آنکه 

  صدور حکم به نفع مالک نخواهد شد.

  یتعیین قیمت ملک از طریق فرایند کارشناس )ب

گاه نسبت به تعیین بهاي عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و هر

توافق حاصل نشود بهاي عادله توسط ) و مالک اجرایی(دستگاه میان خسارات وارده 

 ،گردد. کارشناسان تی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستري تعیین میأهی

حق و نفر سوم به یک نفر از طرف مالک یا صاحب ،)اجرایییک نفر از طرف (دستگاه 

به معرفی دادگاه صالحه محل  ،انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف

  2االجراست.قطعی و الزم ،ت مزبورأشوند. رأي اکثریت هینتخاب میوقوع ملک ا

 ،هرگـاه مالـک یـا مـالکین    « :آمـده اسـت  الیحـه قـانونی    4ماده  2 در تبصره

) که به یکی از اجراییماه از تاریخ اعالم (دستگاه  کارشناس خود را حداکثر ظرف یک

اطالع ه یا آگهی در محل ب کثیراالنتشارهاي  غ کتبی انتشار در یکی از روزنامهصور ابال

عدم تکمیل تشریفات  ،علت مجهول بودن مالکه تعیین ننماید و یا ب ،رسد میعموم 

فوت مالک و مـوانعی از ایـن قبیـل امکـان انتخـاب       ،عدم صدور سند مالکیت ،ثبتی

  

ک    ) مقتضی بداند و در اجراییکه (دستگاه  در مواردي«دارد: الیحه بیان می 6. ماده 1 صـورت رضـایت ماـل

متعلق بخود تأمین و با حفظ ضـوابط منـدرج در   شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی عوض اراضی تملیک

نماید. در این صورت نیز تعیین بهاي عوض و معوض بعهـده  قوانین و مقررات مربوط به مالکین واگذار می

مجاز است بجاي  ،ییدستگاه اجرا«: دیگو یم زین 7 ماده. »باشداین قانون می هیئت کارشناسی مندرج در

پرداخت حق کسب و پیشه در صورت رضایت صاحب حق تعهد نماید که پس از انجام طرح محل کسبی 

  .»حق واگذار نمایددر همان حدود به صاحب

  الیحه قانونی. 4. ماده 2
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روز از تاریخ  15دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف  ،کارشناس میسر نباشد

  1».نماید مینسبت به تعیین کارشناس اقدام  ،ه) به دادگااجراییجعه (دستگاه مرا

  ماه نظر خود را اعالم نماید.  ت کارشناسی مکلف است حداکثر ظرف یکأهی

االجـرا بـودنِ نظریـه     بـر قطعـی و الزم   4قسمت پایانی ماده  تأکیدبا توجه به 

بایـد   هشـد  ، قیمـت ارزیـابی  3مـاده   2 کارشناسی و با وحدت مالك از تبصره هیأت

بـا قطعـی شـدن نظریـه کارشناسـی، حـق       ، لذا شودداکثر ظرف سه ماه پرداخت ح

نیـز متعهـد بـه پرداخـت      اجرایـی عینی مالک به حق دینی تبدیل شده و دسـتگاه  

المثـل   حقی نسبت بـه اجـرت   ، مالک در این فرض نیزباشد. بنابراین قیمت ملک می

توانـد بـا    میاز پرداخت قیمت کارشناسی،  اجراییستگاه ندارد و در صورت تخلف د

را  تـأخیر تأدیـه  ط قانونی، مبلغ مندرج در نظریه کارشناسی و خسـارت  رعایت شرای

مطالبـه   درخصـوص  دعـوا از سـوي مالـک     ه نماید. روشن است که عدم اقامهمطالب

 اجراییمشمول قاعده اقدام بوده و لذا تکلیفی متوجه دستگاه حقوق قانونی خویش، 

  نخواهد بود.

تصرف اراضی ابنیه و تأسیسات و « الیحه قانونی 8بخش آغازینِ ماده به تصریح 

خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز 

از پرداخت قیمت صورت تصرفی که پس از معامله و قبل  ،بنابراین .»باشد نمی

به عالوه قیمت مورد  تأخیر تأدیهاجراي پرداخت خسارت  گیرد مشمول ضمانت می

که البته با ـ  معاملهخواهد شد زیرا با انجام  وافق یا قیمت کارشناسی، حسب موردت

مالکیت به  ـ ، صادق بر موضوع نیست یعنوانچنین توجه به اجباري بودن آن، 

حق دینی نسبت به قیمت کارشناسی یا توافقی  ،انتقال یافته و مالک اجراییدستگاه 

است که مالک پس از مواجه از ماده یادشده، با این ایراد  یافته است. تفسیري جز این

  المثل را مطالبه کند. حق مالکیتی ندارد تا اجرت ،معامله

  

قـانون نحـوه    براسـاس  الك واقع در محدوده قانونی شهرها. فرایند انتخاب کارشناس و تعیین قیمت ام1

از تـاریخ تصـویب و   آن،  7کـه حسـب تبصـره    ـ  هاتقویم ابنیه، امالك و اراضی مورد نیاز شهرداري

الیحـه قـانونی نحـوه خریـد و تملـک اراضـی و        5 و آن قسمت از ماده 4ماده  ،االجرا شدن این قانون الزم

شـوراي انقـالب    )1358/ 11/ 17 مصـوب (عمرانی و نظامی دولت  هاي عمومی، برنامهاجراي   امالك براي

  گیرد. صورت می ـ شود ، لغو میباشد می  قیمت عادله الزامی اسالمی که مربوط به نحوه تعیین
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  مقامی مالک دستان به قائمج) اقدام دا

اختالفـات   ،قبیـل اسـتنکاف مالـک از انجـام معاملـه     ز گاه در اثر مـوانعی ا هر

انجـام   ،فـوت مالـک و غیـره    ،رهن یا بازداشـت ملـک   ،بودن مالک  مجهول ،مالکیت

  :است تصور قابل فرض دو، دمعامله قطعی ممکن نگرد

  .شود نمی ناپذیريجبران زیان و ضرر به منجر ،طرح انجام در تسریع عدم - 1

 .گردد می ناپذیري جبران زیان و ضرر موجب ،طرح انجام در تسریع دمع - 2

ه از تاریخ ما مالک ظرف یک شود که اگر در حالت اول به این شیوه عمل می

براي انجام الیحه،  4ماده  2 ) به یکی از انحاء مقرر در تبصرهاعالم (دستگاه اجرایی

 ،ومنحوي استنکاف نماید مراتب براي بار دهمعامله مراجعه نکند یا از انجام معامله ب

ت أارزش تقویمی ملک که طبق نظر هی ،روز مهلت مجدد 15اعالم و پس از انقضاء 

به میزان و مساحت  ،تعیین شده است 2 یا تبصره 4کارشناسی مندرج در ماده 

دادستان محل یا نماینده وي سند تودیع و مورد تملک به صندوق ثبت محل 

و بهاي ملک یا  به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود ماهیکانتقال را امضاء و ظرف 

گردد از سوي  می ربط منظورمیزان مالکیتی که در مراجع ذي  هحقوق یا خسارات ب

اصالح یا ابطال و  ،پرداخت و اسناد قبلی مالک حسب مورد ،حق اداره ثبت به ذي

ره ثبت . اداشود میطبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد  ،مازاد سپرده

 ،وسیله دادستان یا نماینده ويبه شدهوظف است براساس سند انتقال امضاءم ،محل

ه تأسیسات مورد تملک ب سند مالکیت جدیدي به میزان و مساحت اراضی ابنیه و

  1.) صادر و تسلیم نمایداجرایینام (دستگاه 

مقامی قانونی دادستان و انجام معامله و ایداع  در این حالت، با توجه به قائم

، به اجراییقیمت کارشناسی در صندوق اداره ثبت اسناد و امالك، تصرف دستگاه 

  گیرد. نمی تعلقالمثلی به مالک  عنوان مالکیت بوده و اجرت

موجه به ل یکه فوریت اجراي طرح با ذکر دال رصورتییعنی د ؛در فرض دوم

که عدم تسریع در انجام  نحويهضرورت داشته باشد ب اجراییتشخیص وزیر دستگاه 

  

  الیحه قانونی. 8. ماده 1
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قبل از انجام  تواند می اجراییگردد دستگاه  ناپذیري جبرانموجب ضرر و زیان  ،طرح

با حضور مالک یا نماینده  ،وضع موجود ملک سمجل و با تنظیم صورت معامله قطعی

وي در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجراي طرح 

 ،حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرفمکلف است  اجراییاقدام نماید لکن دستگاه 

  1نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.

ت، مالکیشود و  ، قبل از انجام معامله واقع میتصرفند در این فرض نیز هرچ

در  اجرایییابد اما با توجه به مجوز قانونیِ دستگاه  انتقال نمی اجراییبه دستگاه 

 اجراییالیحه موصوف، که دستگاه  9به قسمت پایانی ماده عنایت ملک و با  تصرف

قانون نموده است، ف به پرداخت قیمت عادله حسب طبق مقررات این مکل صرفاً را

در  تواند میحق مالک یا صاحب«عالوه، المثل، وجاهت قانونی ندارد. به تمطالبه اجر

در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست  ءبهاصورت عدم پرداخت 

به موضوع  ه،بنماید و محاکم صالح ءبها را تا زمان پرداخت اجراییتوقیف عملیات 

نمایند و در صورت پرداخت قیمت  گی و حکم الزم صادر میرسید ،خارج از نوبت

   2.»عمل خواهد آمد هب اجراییبالفاصله رفع توقیف عملیات  ،شده تعیین

ط مقرر در مواد الیحه قانونی و به یکی اگر ملک با توجه به شرای آنکه جهینت

د اما گرد المثلی به مالک پرداخت نمی اجرت گفته تصرف شودهاي پیش از شیوه

طرحی در ملک تعریف نشده باشد و شهرداري با شیوه مذکور  طور مثال،چنانچه به

، اقدامات شهرداري را قضایی، ملک را تصرف کند سپس مرجع صالح )ج(در بند 

المثل ایام تصرف  باطل اعالم نماید و ملک به مالک مسترد شود، مطالبه اجرت

  .ممکن خواهد بود

مدعی تصرف ملک در راستاي اجراي طرح عمومی و  آراء یادشده که ،بنابراین

د تا بتوانند نرا احراز نمای مذکورهاي  ها و مشخصه لفهؤباید م هستندعمرانی 

قابل   کنند. نکتهصادر  حکم، المثل ایام تصرف حقی مالک در مطالبه اجرت بربی

  

  الیحه قانونی. 9. ماده 1

  الیحه قانونی. 9. تبصره یک ماده 2
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صرفاً به انطباق تصرف ملک با قوانین موصوف  آن است که محاکمباره  دراین انتقاد

 ،آنکه تحلیلی از موضوع ارائه دهند و مشخص سازند که ملکینمایند ب تصریح می

چگونه و با چه کیفیتی تصرف شده است. با توجه به مراتب موصوف، صرف اینکه 

را و غیره  اجراییوجود طرح، تأمین اعتبار، تصویب مراجع قانونی و  اجراییدستگاه 

کند بلکه باید اثبات کند که تصرف ملک، پس از اجراي  اثبات نماید کفایت نمی

  گفته انجام شده است.پیش  گانه هاي سههاي قانونی در قالبِ یکی از راهکار فرایند

نبودن تصـرفات و تبعـاً عـدم اسـتحقاق       اما استدالل دوم که بر مدار غاصبانه

 خالی و عاري از انتقـاد نیسـت،   جریان داردالمثل ایام تصرف  مالک در مطالبه اجرت

تـالزم عقلـی و   ، المثـل  نبودن تصرفات، با عدمِ استحقاقِ مطالبه اجـرت   زیرا غاصبانه

 تعلـق غاصـبانه نباشـد نیـز     ،در مواردي کـه تصـرف   المثلندارد زیرا اجرت حقوقی

 د. شـاهد صـدق مـدعا   ـباشـ  ب میـم از غصهومی اعـث مفـن حیـاز ای ، لذاگیرد می

 ای حیبر حسب اذن صر یکس هر گاه«گوید:  قانون مدنی است که می 337ماده 

المثـل   مستحق اجرت ، صاحب مالمنفعت کند يفایاست ری، از مال غیضمن

 .»سـت بـوده ا  یمعلوم شود که اذن در انتفاع، مجان این کهخواهد بود مگر 

از مـال او اسـتیفاي منفعـت     شک وقتی کسی با اذن صـریح یـا ضـمنی دیگـري     بی

مالـک، مسـتحق   مزبـور  بـه تصـریح مـاده     بنـا  شـود امـا   غاصب تلقی نمـی  کند می

بـودن    المثل فرع بر اثبات عدوان و غاصبانه مطالبه اجرت ،المثل است. بنابراین اجرت

  تصرفات نیست.

بـا   اجرایینبودن تصرفات، انطباق عملکرد دستگاه   مگرآنکه مقصود از غاصبانه

سـو،  ررات و احکام قانونی باشد که البته این تلقی نیز واجد ایراد است زیرا از یکمق

از قوانین حاکم در تصرف امـالك   اجراییبدیهی است که در صورت تمکین دستگاه 

لکـرد  انطباق عم . از سوي دیگر، در صورتو اراضی اشخاص، تصرف، غاصبانه نیست

  .نیستتصرفات، الزم و ضروري  نبودن اعالم غاصبانه و عدوانیبا قوانین، 

هـایى کـه فراینـدهاى     تملـک  میـان که بایـد  ذکر این نکته نیز ضروري است 

بـدون   طور صحیح رعایت نشده است و صرف تصرف أراضـى و امـالك  قانونى آن به

، قائـل  )ی متفاوت آنهابا توجه به اثرات حقوق( وجود طرح مصوب و سایر ارکان الزم

 کـه  را طـى نمایـد   یفراینـد ادارى تملکـ   ،دسـتگاه اجرایـی  به تفکیک شد، زیرا اگر 
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ه مواجـ  اجرایـی  انونى دسـتگاه منطبق با روال قانونى نباشـد، بـا اقـدام ادارى غیرقـ    

چنانچه  ، ولیاست تصرف منصرف از مقوله غصب و عدوانى بودن ماهیتاًهستیم که 

مشـمول   قـرار گیـرد   اجرایی تصرف دستگاهدر  ملک ،بدون طى فرایند ادارى تملک

  المثل وجود دارد. بوده و امکان مطالبه اجرت »غصب«عنوان 

  المثل ایام تصرف امکان مطالبه اجرت .2

  وقایع پرونده .2.1

محکومیـت خوانـده بـه پرداخـت       بـه خواسـته   دعـوایی در این دعوا، خواهان 

خواهـان بـه شـرح     نمایـد.  علیه شهرداري تهـران اقامـه مـی    المثل ایام تصرف اجرت

رغم  اند: شهرداري علی تقدیمی و مطروحه در جلسه دادرسی بیان داشتهدادخواست 

هـاي عمرانـی و عمـومی     تکلیف مقرر در قانون نحوه تملـک امـالك واقـع در طـرح    

هـاي دولتـی و    و نیز قـانون تعیـین وضـعیت امـالك واقـع در طـرح       1358مصوب 

هـاي   و قانون نحـوه تقـویم ابنیـه و امـالك واقـع در طـرح       1367شهرداري مصوب 

بایست امـالك واقـع در    که مقرر داشته دستگاه اجرایی می 1370شهرداري مصوب 

هاي عمومی و عمرانی را قبل از شروع به اجرا با پرداخت قیمت ملـک واقـع در    طرح

آن شروع به اجرا نمایند بـدون پرداخـت قیمـت ملـک از      از  طرح بدواً تملک و پس

و  نمـوده کور و اجـراي طـرح   شروع به تصـرف ملـک پـالك ثبتـی مـذ      1380سال 

وحقـوق قـانونی خـود،     رغم مراجعات مکرر موکل جهت دریافـت حـق   متأسفانه علی

ناچار  بهتا اینکه موکل  ورزیدهشهرداري (خوانده) از ایفاء تعهدات قانونی خود امتناع 

 تأییـد و  25/1/89مـورخ   61و درنهایت با صدور دادنامه شـماره   نمودهاقامه دعوي 

شهرداري (خوانـده)   1391دادگاه تجدیدنظر استان تهران در سال  18آن در شعبه 

را به اجراي قانون وادار نموده و درنهایت قیمت ملک موضوع پرونده در اردیبهشـت  

 12قریب بـه   گردید حالیه نظر به اینکهاز طریق اجراي دادگاه برداشت  1392سال 

حق و ن غیرمالکیت موکل قرار داشت م رغم اینکه در سال ملک موضوع پرونده علی

بدون رعایـت ترتیبـات قـانونی توسـط شـهرداري (خوانـده) تصـرف گردیـده بـود          

به خوانده اجازه تصرف و اجـراي طـرح    ،یک از مواد قوانین استنادي که هیچ درحالی

اقدام شهرداري در تصرف ملک موکل  ،بنابراین .قبل از پرداخت قیمت ملک را نداده
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استنادي بوده و این امر موجب تضییع حـق موکـل گردیـده چراکـه      نیقوان با ریمغا

 این تصرف غیرقانونی موجب سلب حق موکـل در اسـتیفاء منفعـت از ملـک مـورد     

پاسخ شهرداري  بحث شده است و تقاضاي رسیدگی به شرح خواسته را نموده است.

المثـل را   زمانی استحقاق مطالبه و دریافـت اجـرت   ،خواهان: «به این شرح است که

فیه از سـوي شـهرداري    اثبات نماید منافع قابل تصور زمین متنازع کهخواهد داشت 

توان بـراي یـک قطعـه زمـین واقـع در محـدوده        حال آنکه نمی ؛استیفاء شده است

شهري که جهت تعریض شارع عمومی توسط شهرداري به نحو قانونی تملـک شـده   

اقـد کـاربري غیرقابـل انتفـاع و     نظر از اینکـه بـر زمـین ف    عی فرض نمود. صرفمناف

دعـوي   گیـرد و تقاضـاي رد   لمثلی تعلـق نمـی  ا محصور واقع در طرح عرفاً اجرتغیر

دار رسیدگی  که عهده ـ دادگاه عمومی حقوقی تهران 6شعبه  نماید. می »خواهان را

، دعواي خواهان را بـا  2/11/92مورخ  920 -1137دادنامه طی  ـبه دعوا شده است  

مراتب و مالحظه محتویات  با عنایت به«دهد که:  ل مورد پذیرش قرار میاین استدال

تـأخیر  قسمت اول خواسته خواهان مبنـی بـر مطالبـه خسـارت      درخصوص ،پرونده

از زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت قیمت روز ملـک مـورد ادعـا،     تأدیه

الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و  8صدر ماده  براساسه اینکه دادگاه نظر ب

 1358هـاي عمـومی، عمرانـی و نظـامی دولـت مصـوب        امالك براي اجراي برنامـه 

هاي اجرایی قبل از تملک و پرداخت قیمت عادله روز امالك واقع در طـرح،   دستگاه

و  3مواد  قانونگذار دره باشند و نظر به اینک مجاز به تصرف امالك واقع در طرح نمی

الیحه قانونی مذکور تشریفات و نحـوه تملـک امـالك واقـع در طـرح را       8و  5و  4

، بـدون رعایـت    (خوانده)صراحت بیان نموده لیکن در پرونده تحت نظر شهرداري به

مقررات قانونی یادشده، مبادرت به اجراي طرح و تصرف ملک خواهان نموده اسـت  

از مقررات قانونی ناظر به نحوه تملک، صرف وقوع ملـک در   یک و از طرفی، در هیچ

مجوز تصرف قبل از پرداخت قیمت و تملیک را به دستگاه مجري طرح اعطاء ، طرح

مراتب فوق و احراز مالکیت خواهان حسـب محتویـات     هذا با توجه به علی .نگردیده

لـق بـه   در ملـک متع  1/2/1392لغایـت   1380پرونده و تصـرفات خوانـده از سـال    

المثـل   مستحق مطالبـه اجـرت   ،خواهان و دفاعیات بالوجه نماینده خوانده، خواهان

  باشد. می» ایام تصرف



  55/  از سوي ... شدهامالك تصرف تصرف مایا المثلِ به اجرتدعواي مطال

ــعبه  ــاه  1ش ــدنظردادگ ــران  تجدی ــتان ته ــهاس ــب ، ب ــماره موج ــه ش  دادنام

بـا ایـن    نماید می تأییدبدوي را  رأي، 24/04/1393 مورخ 9309970220100530

هاي اجرایی قبـل   متعلق به افراد توسط دستگاهطبیعتاً تصرف اراضی «که: استدالل 

الیحه قانونی نحوه خریـد و تملـک    8از معامله و پرداخت بهاي آن مستنداً به ماده 

استثناء مـوارد    . جایز نیست (به.هاي عمومی، عمرانی و . اراضی و امالك براي برنامه

قبـل از تملـک   فیه نیز جوازي بر تصرفات شـهرداري   ) که در مانحن9مشمول ماده 

قـانون   320مـاده   و »م فعلیه الغـرم نمن له الغ«فقهی ه دوجود ندارد و برحسب قاع

  .»مدنی نیز مؤید این معناست

  رأيتحلیل و نقد  .2.2

در دعواي فوق، دادگاه با احراز این موضـوع کـه دسـتگاه اجـراي تشـریفات و      

، قیمـت  تصـرف که قبـل از  ویژه آنبه را پاس نداشته تملکو  تصرف ،ترتیبات قانونی

 9استثنائات مـذکور در مـاده    پرداخت ننموده و موضوع نیز مشمولعادالنه ملک را 

المثـل   بـه پرداخـت اجـرت    اجراییالیحه قانونی نیست، حکم بر محکومیت دستگاه 

  نماید. صادر می

موضـوع   :افزایـد  مـی  یز بـا تکـرار اسـتدالل دادگـاه بـدوي     دادگاه تجدیدنظر ن

قـانون مـدنی و قاعـده فقهـی      320غصب بوده و با توجـه بـه مـاده    مشمول عنوان 

  باشد. المثل می ، تجدیدنظرخواه، مکلف به پرداخت اجرتالذکر فوق

ت مقـررات قـانونی،   ی، از این حیث که به علـت عـدم رعایـ   بدوي و قطع رأي

و اراضـی بـراي اجـراي     قهـري امـالك   تصـرف موضوع را مشمول قوانین حاکم بـر  

انـد بلکـه آن را در قلمـرو نهـاد حقـوقی غصـب        و عمرانی ندانسته هاي عمومی طرح

نظـر از احـراز    اند، درخور تقدیر است. خاصه اینکه اکثر محاکم بـا قطـع   تحلیل کرده

بر ملکی و استناد آنها بـه قـوانین    اجراییمراتب موصوف و به صرف تصرف دستگاه 

کـه اثبـات شـود    ، درصورتینمایند. با این حال المثل را رد می یادشده، دعواي اجرت

تصـرف عـدوانی و    این مورد، مصداقبرننموده و بنابه مرّ قانون عمل  اجراییدستگاه 

تواند دعواي مطالبه قیمت روز را طـرح نمایـد و در فـرض     غاصبانه است، مالک نمی

چه آنکه دعـواي صـحیح در ایـن     ،طرح، دادگاه باید حکم بطالن دعوا را صادر نماید
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امـا   مسـتحدثات اسـت نـه مطالبـه قیمـت روز،     خلع ید و قلع و قمع فرض، دعواي 

  مشکلی مواجه نیست.نحو، با بدینالمثل  مطالبه اجرت

بعد از تصـرف، اقـدام بـه احـداث سـاختمان یـا مجتمـع         اجراییالبته اگر دستگاه 

خـذ  أاغماضـی بـه بـار آورد و یـا مالـک بـه        قابلي نماید که قلع و قمع آن ضرر غیرتجار

حتـی   قت نماید، دعواي مطالبـه قیمـت روز  نیز مواف اجراییقیمت راضی باشد و دستگاه 

  شود. زیرا در حالت اول، ملک در حکم تلف تلقی می ،صحیح است یزدر فرض غصب ن

  گیري نتیجه

مطالبه  درخصوصعدم استحقاق مالک  چنانکه در مباحث پیشین گذشت،

هاي دولتی و نهادهاي  شده از سوي سازمان المثل ایام تصرف امالك تصرف اجرت

مین اعتبار آن، تصویب باالترین مقام أعمومی غیردولتی، فرع بر اثبات وجود طرح، ت

هاي مذکور  و البته تعیین و پرداخت غرامت عادالنه به یکی از شیوه اجراییدستگاه 

هاي  در الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه

شوراي انقالب جمهوري اسالمی  17/11/58عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 

 28/8/70ها مصوب  و قانون نحوه تقویم ابنیه و امالك اراضی مورد نیاز شهرداري

باشد و در صورت فقد یکی از ارکان و عناصر اساسی مذکور در این قوانین،  می

نبودن   قانونی نبوده و حتی در صورت اثبات عداونی اجراییتصرفات دستگاه 

المثل ایام تصرف را نیز  تواند عالوه بر درخواست خلع ید، اجرت تصرف، مالک می

  مطالبه نماید.

  

  

  

  


