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واکاوی ماهیت حقوقی تملک قهری امالک واقع در طرحهای عمومی
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دریافت -1331/3/33 :پذیرش1331/1/23 :

چکیده


دولتدراجرایطرحهایعمومیخود،گاهناگزیرازتملکاراضییوامی
اشخاصحقیقیوحقوقیاست.اینتملک،زمانیباتوافقوگیاهیبیاق یرواج یار
حاصلمیشود .تعیینماهیتتملکق ری،همدرآثارونتیای ایینعمیلوهیمبیر
ودسییت اههییایاجرایییی،تییسثیربسییزاییدارد.
حقییوقطییرفینیعنیییصییاح ا امی
راهمتفاوتپیمودهاند:گروهیماهییتتملیکق یریرا

حقوقدانا دراینمسئلهسه
واقعهحقوقیدانستهونقشارادهانشاییرادرآ نفیکردهاند.بعضیدی یرهیمآ 
رامصداقعملحقوقیتلقیکرده اندکهبدو ارادهانشاییامکا وقوعندارد.اینیا 

دودسییتهانیید:عییدهایازمیییا اعمییالحقییوقی،ماهیییتعقییدرابییرایتملییکق ییری
برگزیدهاندوعدهایایقاعرا.دراینپژوهشابتیدادییدگاههیات ییین،نقی وابیرا 
شده اندودرن ایتماهیتایقاعبرایتملکق ریبرگزیدهوتقویتشدهاست.

واژگان کلیدی:طرحعمومی،دست اهاجرایی،تملکق ری،عمیلحقیوقی،واقعیه
حقوقی.



.8دانشجویدکترایحقوقخصوصیدانش اهاصف ا ،ایرا hoseyni.yaser944@gmail.com
.2دانشیارگروهحقوقخصوصیدانش اهاصف ا ،ایرا (نویسندهمسئول)tabatabaei@ase.ui.ac.ir
.9دانشیارگروهحقوقخصوصیدانش اهاصف ا ،ایرا  tavassoli@ase.ui.ac.ir
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مقدمه
وتوسعهبرنامههایعمومی،مسسلهتعارضمالکیتوحقوقاشخاص

باگسترشش رنشینی
خصوصییبییامصییالوعمییومی،مصییادیقبیشییتریپییداکییردهاسییت.درحییالحاضییر،اعمییال
محدودیتبرسلطهمالکبرملکخودوگاهحتیسلبمالکییتوی،بیهاعت یارب یرهمنیدی
عمو افرادجامعه،امریپذیرفتهشدهوغیرقابلانکاراست.نمونهبارزاینمحدودیت،تملیک
اراضیوام

اشخاصدرراستایاجرایطرحهایعمومیاستکیهامیروزهقلمیروبسییار

گستردهایپیداکردهاست.

ازسویدی ر،کمرنگشد نقشارادههایافراددرانعقادقراردادهاوتعدیلنظریههیای
اصالتفردواصولیهمچو حاکمیتاراده،خودبیهنزدیکییواضیمح لمرزهیایاسی ا 
پیدایشتع دمنجرشدهاست؛بهنحویکهحقوقدانا متقاعدشدنداصلحاکمییتارادهرادر
چارچو ضرورتهایناشیاززندگیاجتماعوبرقرارینظماجتماعی،تفسیرنمایند.
درنتیجههمینتفسیر،پدییده هیاییهمچیو قراردادهیایالحیاقیواج یاریپیابیهعرصیه
اعت اریاتن ادندواینامرموجبنزدیکیهرچهبیشتراعمالحقیوقیبیهوقیایقحقیوقیشید؛
امریکهاخت فنظرهابرسرتعیینماهیتبرخییازمفیاهیماعت یاریرادامینزدهاسیتواز
سویدی ر،بیدقتیقانون ذاربهمفاهیمبنیادینحقوقیواستفادهازاصط حاتدرغیرمعنیی
مصطلوآ ها،خودبهسردرگمیحقوقدانا دراینزمینهافزودهاست.
باوجودسابقهایطوالنیکهتملکق ریام

درحقوقاییرا دارد،هنیوزماهییتآ 

درهالهایازاب ا قراردارد.اغلبپژوهشهایصورتگرفتهدراینزمینه،بهبییا مراحیلو
تشریفاتتملکوحقوقمالکا درق الاینق یلاقدامات،محیدودشیدهاسیتوچنانچیهدر
مواردیسخنازماهیتآ بهمیا آمده،نویسندگا بهصورتمختصروبدو بییا م یانیو
ضروریاتموضوع،خودراپیرویکیازنظراتدانستهوازکنارآ گذشتهاند.
اینپژوهشبهدن الیافتنپاسخیبرایاینسؤالم ناییمییباشیدکیهعمیلدسیت اههیای
اجرایی،ازمصادیقاعمالحقوقیبودهیاوقایقحقوقیوچنانچهعملحقوقیاست،آیاعقید
استبهطوریکهوجوددوارادهبرایتحققآ ضروریمیباشدیاایقاعاستکیهبیهصیرف
محققمیگردد؟

وجودیکارادهانشائی،
درحقوقاییرا ،فقیدا پژوهشییکامیلوجیامقدرایینخصیوصبیهخیوبیاحسیا 


واکاویماهیتحقوقیتملکقهریامالکواقعدرطرحهایعمومی 123

می شود.پژوهشیم ناییکهپاسخبهآ می تواندجلویبسیاریازمناقشیاتحقوقیدانا در
مسائلت عیراب یرد.برایمثال،منشسنزاعدروجودیا عد وجودحقمطال هب ایام

،

درمواردت صرفملکبدو رعاییتقواعیدوتشیریفاتتملیک،درهمیینموضیوعن فتیه
است.
درایننوشتارابتدااشارهایبهفوایدوآثارمترتببرتعیینماهیتتملیکق یریمییشیود
سپسهریکازنظرییاتقابیلطیرحدرایینخصیوصمیوردبحیجوتجزییهوتحلییلقیرار
میگیرند.درن ایتنیزضمننقدآ هیانظرییهمناسیبگیزینشواسیتداللهیایپیذیرشآ 
تشریومیشود.


 .1آثار تعیین ماهیت
ماهیتحقوقیعنوانیاستاعت اریکهحقیقتروابطحقوقیافرادرات یینوآثارمترتب
برآ هاراآشکارمیکند.اشخاصبراسا ان یزههایخویشوآثاریکهقصیدنییلبیهآ 
یکنند.قانو نیزبرماهییاتاعت یاریآثیاریبیار
رادارند،ماهیتحقوقیمتناسبراانتخا م 
یکندکهبستهبهنوعآ هامتفاوتاست.ازاینگفته،آثارم متعیینماهیتحقوقیروابیط
م 
یتیوا ،آثیارآ را
افراد،مشخصمیشود؛زیرابامشخصشید ماهییترابطیهاسیتکیهمی 
تشخیصدادهوازایجادتداخلدرآثارحقوقی،جلوگیریکرد.درزیربهبرخیازم متیرین
آثارتعیینماهیتتملکق ریپرداختهمیشود:

 .1-1تعیین ماهیت و گستره حق مطالبه بهای ملک

گسترهحقمطال هب ایام

تعییندقیق

واققدرطیرح،مسیتلز تشیخیصماهییتب یای

پرداختیبهمالکاستوپییشنییازتعییینماهییتب یا،تعییینماهییتتملیکاسیت؛چنانکیه
بازشناختماهیتوچیستیمعلول،مستلز شناساییماهیتوچیستیعلتآ است.بهع یارت
دی رتعیینماهیتتملک،موجبمیشوداخت فنظرهادرخصوصتعیینماهییتوگسیتره
حقمطال هب ایملک،بهعنوا یکیازآثارآ برطرفشدهومشخصگرددوجهپرداختیی،
ثمنمعاملهاستیاخسارتویاالزا قانونیناشیازوقوعایقاعیدوطرفه؟

121

بیستویکم،شماره،46پاییز89
فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سال 


 .1-2تعیین ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات تملک

اگرچهقانو گذاردرقوانینراجیقبیهتملیک،بیرایحفیححقیوقمالکیا ،دسیت اههیای
مجریطرحرامکلفبهرعایتتشریفاتینموده،اماضمانتاجراییبرایآ هاتعییننکیرده
است.واکاویماهیتتملکدرتعیینضمانتاجرایاینتشریفاتاهمیتبسزاییدارد؛زییرا
وضعیتهایمختلفحقوقی(بط

،صحتوعد نفوذ)هم یویژهاعمالحقوقیانیدودر

وقایقحقوقیراهندارند.
درواقق دراعمالحقوقیموققیاهریکازمتعاقدین،باقصدانشاءخود،قصدایجادآثار
موردنظرخویشرادارندوضمانتاجرایبط

موجیبمییشیودتیابیههیردلییل،ازجملیه

مخالفتایجادآثاردلخواهباقانو ،آثارموضوعخواستهشدهایجادنشیوندوایقیاعییاعقیدی
واققن ردد؛امادروقایقحقوقیچنیننیست؛زیرادراینق یلرویدادها،آثارحقوقی،مطیابق
خواستقانو گذاربیرعمیلبیارمییشیوندوارادهاشیخاص،اعیمازحقیقییییاحقیوقی،در
بیتسثیراست.
پیدایشآ ها 
 .1-3تعیین مرجع صالح به رسیدگی در دعوای ابطال تملک

ازآثارتمییزماهیتانتقیالق یری،تعییینمرجیقصیالو،دردعیوایابطیالتملیکاسیت؛
چراکهرسیدگیبهکلیهدعاویکهمنشسقراردادیدارند،ازص حیتدیوا خارجبیودهودر
ص حیتمحاکمعا دادگستریاست 8.درتوجیهاینموضیوعگفتیهشیده«...صی حیتایین
دیوا ،رسیدگیبهشکایاتاشخاص،علییهدولیتون ادهیایعمیومی،درخصیوصاعمیال
حاکمیتاست؛{درحالیکه}عملش رداریدرتملکتیوافقی،ازاعمیالتصیدیمحسیو 
میشودواخت فاتراجقبهآ قابلطرحدردییوا عیدالتادارینیسیت»(میرزاییی:8932،
.)648


 .1-4رعایت قواعد عمومی قراردادها در انتقاالت قهری

اگرتملکق ریملک،قراردادتلقیشود،دراجرایقواعیدعمیومیقراردادهیادرمیورد
آ ن ایدتردیدیرواداشت.بهدی رسخن،ضرورترعاییتشیرایطاساسییصیحتمعاملیه
.8ر .بهدادنامهشماره93مورخ 8938/6/93هیستعمومیدیوا عدالتاداریدرپروندهبهشماره 839/33بهنقیل
ازروزنامهرسمیشماره86239مورخ:8932/82/86ص.363
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(مندرجدرماده833قانو میدنی)وامکیا بیهکیارگیریاسی ا انحی لقراردادهیاهمچیو 
اعمالخیاراتیااقالهدراینق یلانتقالهایاشمولاصولفلسفییاحقوقیازجملهحاکمییت
اراده،آزادیقراردادی،لزو قراردادیوصحتویاضمانتاجراهیاییهمچیو عید نفیوذ،
درایناعمالکام ًموردتردیدوپذیرشآ  هادشیواراسیت.ایینامیرحتییچنانچیهتملیک
ق ری،عقدویاایقاعتلقیشودنیزصادقاستوحتیبهصرفپذیرشماهیتقیراردادیآ 
نیزنمیتوا مدعیرعایتتمیامیقواعیدعمیومیقراردادهیا،درایینق ییلتملکیاتشید.بیا
اینحال،برخیضمنپذیرشماهیتقراردادیانتقاالتغیرتیوافقی،معتقدنیددرفرضییکیه
دادستا یانمایندهاوسندانتقالراامضامیکند،چو بهقائممقامیصاحبحیقوازسیویاو
اقدا مینماید،نمیتواندبرخ فغ طهوص حویاقدا نمیودهودرسیندانتقیالبیااسیقا 
کلیهخیاراتموافقتکند(میرزایی648:8932،وب شتیا .)96:8936،
همچنینوروداینق یلقواعددرایقاعاتباتوجهبهماهیتخاصونحیوهتحقیقآ ،کیه
صرفاًیکارادهبرایایجادآ کافیست،مورداشکالوبحجاست(عاملی،بیتیا،ج992:9؛
ط اط ییایییییزدی8692،ق،ج46:2؛حلییی،8631،ج833:9؛نجفییی، 8318،ج631:93؛
انصاری،8681،ج291:2؛کاتوزیا ،8934،ج.)83:9اگرچهبرخیبهصراحت،نفوذبرخیی
خیاراتازجملهخیارعیبرادراخذبهشفعهپذیرفتهاند(کرکی،8686،ج8.)933:8

 .1-5مشخص شدن نوع مسئولیت حاکم بر تملک

تعیینماهیتانتقال،میتوانددرپذیرشهریکازانیواعمسیئولیتقیراردادیییاق یریو
امکا یاعد امکا رعایتقواعدمربو بهآ هیااثرگیذارباشید؛بیهطیوریکیهاگیرانتقیال،
قراردادیتلقیشود،تخلفازاجرایتع دات،موجبمسئولیتقراردادیاستودرغیراین
صورتمسئولیتق ریبرموضوعحاکمخواهدبود.

 .2تحلیل و نقد دیدگاهها پیرامون ماهیت انتقال قهری
دراینقسمت؛دیدگاههادرخصوصماهیتانتقالق ریام
نق

،موردتجزیهوتحلییلو

وابرا قرارمیگیرندودرن ایتدیدگاهمنتخب،برجستهوت یینمیشود:

«.8لوکا فیالم یقغ نفاحشلمی عدالقولباالستحقاقالشفیقرده».
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 .2-1انتقال قهری ،واقعهای حقوقی

برخی،ماهیتتملکق ریام

راغیرقراردادیتوصییفکیردهانیدوآ رادرزمیره

وقایعیمیدانندکههمچو اعمالغیرارادییاارادیغیرانشائی،ممکناستموجیبضیما 
ق ری(مسئولیتمدنی)گردد(باف م99:8939،؛وحدانینیا.)29:8939،مطابقاییندییدگاه
«تملکق ری،عملیاستارادی،بدو قصدایجادآثیارکیهقیانو بیرآ آثیارحقیوقیبیار
نمودهوبهدی رسخنبرایوقوعبینیازازارادهانشائیمنط قباآثاراست».
براینم نا،تملکق ری،فعلزیا ¬باریتلقییمییگیرددکیهموجیبسیلبمالکییتاز
مالکشدهوبهس بورودزیا ،دست اهاجراییراملز بهج را اینزیا میکند.ازایینرو
الزا  دست اهاجراییبهپرداختب ایملک،ازجملیهآثیارحقیوقیمترتیببیرواقعیهحقیوقی
فرضمیشودکهماهیتیخسارتیخواهدیافتوحیدودخسیارتتیاآنجاسیتکیهوضیعیت
زیا دیدهبهق لازپیدایشضرربرگردد.
 .2-2استدالل موافقان
 .2-2-1تعابیر بکار رفته در قوانین راجع به تملک

«تملییک»درلغییتبییهمعنییایمالییکشیید ،داراشیید ،ملکیییراگییرفتنوبییهاختیییارخییود
درآورد ،بهق رملکگردانید چیزیوملکیتق ریآمدهاسیت(معیین614:8911،؛بیاف م،
.)99:8939معنایاصط حیتملکازمعنایلغویآ دورنیسیت.بیهطیورکلی،بیاجسیتجودر
قوانینراجقبهتملک،اینلفحدردومعنابهکاررفتیهاسیت:اوالًتملیکبیهمعنیایعیا آ کیه
تمامیج اتتملکاراضی،اعمازقراردادیوق یریرادربرمییگییرد.بیرایینم نیامییتیوا 
گفتتملکدرمادهواحدهقانو تقویمابنیه،ام
مادهواحدهقانو تعیینوضعیتام


واراضیموردنیازشی رداریهیا،ت صیره8

واققدرطرحهایدولتییوشی رداریهیا،میاده8قیانو 

تملکزمینهابرایاجرایبرنامههایش رسازیمصو ،8993ماده98قانو نوسازیوعمیرا 
ش ریوت صرههای3و1ماده3وهمچنینماده83قانو زمینش ریدراینمعنیابیهکیاررفتیه
است.بهع وهگاهتملکبهمعنایخاصکلمهوبهمعنایتملکق ریبهکارمیرود؛همچیو 
قسمتاخیرماده8الیحهقانونینحوهخریدوتملکاراضیوام

بیرایاجیرایبرنامیههیای

عمومی،عمرانیونظامیدولت 8وت صره9ماده9آ قانو وهمچنینماده29قانو نوسیازیو
.ازاینپسبرایرعایتاختصارازعنوا اختصاریل.ق. .خاستفادهمیشود.
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عمرا ش ری.
الز بهذکراستکهتملکدراینمعنا،معموالًدرکنارکلمهخریدآمیدهتیانشیا دهید
منظورازتملک،هما معنایاخصکلمهمزبوراست(بیاف م)99:8939 ،؛بنیابراینبیرم نیای
ظاهراینع ارات،شایدبتوا تحلیلعد پذیرشنظریهعقدرامنط قباموادقیانونیراجیقبیه
تملکدانسیت.ازسیویدی یراسیتفادهازکلمیهخریید(ونیهتملیک)درت صیرههیای8و2
ل.ق. .خکهراجقبهتملکتوافقیملکمیباشد،مؤییدایینموضیوعاسیت.برخیینییزدر
تسییداینموضوعگفتهاندکهمف و لغوی«تخلیه»و«خلقید»درماده،1حکاییتازمواج یه
دادستا بادارندهحقوقمالکانهداردنهوالیتونماینیدگیازسیویاو(وحیدانینییا:8939 ،
.)93
افزو برآ برخی،استفادههمزما قانو گذارازدواصط حب اوخسیارترادلیلییبیر
عقدن ود تملکق ریدانستهاند؛باایناستداللکه«...پرداختب ازمانیصورتمییگییرد
کهتوافقیصورتگرفتهباشد،امیاخسیارتدرمیواردیاسیتکیهبیدو وجیودقیراردادبیه
دی ریضررواردشدهاست»(باف م.)99:8939،
 .2-2-2تملک قهری ،مصداق اعمال حاکمیت

اعمالدولتدرحقوقاداری،براسا معیارشییوهعمیلوماهییتوسییلهمیورداسیتفاده
دولت،بهدونوععملتصدیوعملحاکمیت،تقسیمشدهاست؛بااینتوضییوکیه«...اگیر
ادارهدرراهرسید بههدف خودازطرقویژهواقتداری،ب رهبیردهباشید،عمیلمیذکوربیه
عنوا عملحاکمیتشناختهشده...اماچنانچهادارهازهما شیوههیایمعمیولدربیینسیایر
اشخاصحقیقیوحقوقیب رهبرد،عملمذکوربهعنوا عمیلتصیدیقلمیداد...مییشیود»
(واعظی.)233:8936،اینتفکیکدرحقوقایرا نیزراهیافتهاست؛برایمثالماده1قیانو 
مدیریتخدماتکشوریاعمالحاکمیتیرااینگونهتعریفکیردهاسیت«:امیورحیاکمیتی،
آ دستهازاموریاستکهتحققآ موجباقتداروحاکمیتکشوراستومنافقآ بیدو 
محییدودیت،شییاملهمییهاقشییارجامعییهگردیییدهوب ییرهمنییدیازایییننییوعخییدمات،موجییب
استفادهدی را نمیشود.8»...

محدودیتبرای
.8همچنینر. .بهماده46قانو برنامهسو توسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهن یجم وریاس میایرا .
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تواناییدولتدراعمالحاکمیتواقتدار،ایناختییاررابیهاومییدهیدتیااشیخاصرابیا
وضققوانینواجرایآ هاواداربهتمکینوت عیتازارادهخودکند؛اقتیداریکیهکمتیردر
شودوبهدولتاجازهمیدهدتابدو اسیتفادهاز

رابطهاشخاصخصوصیبایکدی ردیدهمی
راههایمتداولمیا اشخاصخصوصی،بهاهدافخوددستیابدوملیکدی یریرابیدو 
رضایتوحتیقصدانتقالوگاهحتیبدو پرداختب ایآ ق راًتملککند.
بهع ارتدقیقتروقتیقائلبهآنیمکهقانو گذار«تملیکق یری»راکیهبیهنفیقدی یری
استوبهداراییاومیافزاید،نپذیرفته8بدی یاستتملکق ریملکدی ری،بهطریقاولی
ن ایدازروشهایعادیومتعارفمیا اشخاصخصوصی،امکا پذیرباشد،م ردرراسیتای
اعمالحاکمیتواقتدارعمومی.
حاکمیتیکهازآ سخنگفتهشد،قدرتیاستفعلیتیافته،مسیتقروپاییدارکیهبرتیراز
هرقدرتیاستوهیچکسرایارایمقابلهبیاآ نیسیت(کاتوزییا .)813:8914،اییناقتیدار

خییارجازحیطییهاعمییالاسییتوچییو رخم ییدهییدوبییرملکیییسیییطرهمییییابیید،خییارجاز
قیدوبندهایمتعارفانتقالام

،برایدارندهاشمالکیتیفیراهممییآوردکیهجیزبیهاراده

خودشبازگشتنینیست.نمونهبارزاینقدرتعمومیدرماده3ل.ق. .خدیدهمیشود.
بااینحال،ازالزا دست اهاجراییبیهج یرا خسیاراتواردهبیهمالیک،نمییتیوا نتیجیه
گرفتکهعملدولتازمصادیقاعمالحاکمیتنیست؛چهاینکهاوالًاینتقسیمبندیدییری
استفراموششدهودی رهمچو گذشتهپیروانینیدارد،ثانییاًصیرفپیذیرشاینکیهاقیدا 
دولتازمصادیقاعمالحاکمیتاست،م زمهباعد الزا اوبهج را خساراتندارد.
ممکناستاشکالشودعلیرغماینکهتردیدیدرحیاکمیتیبیود تملیکدسیت اههیای
اجرایینیست،لیکندرموادمتعددیاییناعمیالحاکمییتمحیدودونظیا منیدشیدهاسیت؛
بهعنوا مثال،مالکمیتواندبهج تعد پرداختحقوقش،عملیاتاجراییرامتوقفکنید
وحتیبهموجبقانو الحاقیکت صرهبیهمیاده8ل.ق. .خ،تمیامیتصیرفاتدولیترابیه
.8ایننظرمش ورمیا فق اوحقوقدانا است«:الصدقةعقدیفتقرإلىإیجا وق ولوإق اضفلوق ض ابغیرإذ المالیک
لمینتقلإلیه»(حلی،بیتا،ج)238:8؛«...الغالب:فیأ الوصیةبمافیهنفقالمعینیتوقفعلىق وله»(عاملی،بییتیا،ج:2
)212؛« فیعت رفیه{الوقف}االیجا والق ولکسایرالعقیود،ون إدخیالشیيفییملیکالغییر،موقیوفعلیىرضیاه،ن 
انصلعد االنتقالبدونه»(کرکی ،8686،ج)88:3وبرایدید ایننظردرنوشتههیایحقوقیدانا ر. .بیهکاتوزییا ،
18:8913وبراینظرمخالفر .بهجعفریلن رودی.23:8934،
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قلییقوقمییقنماییید؛بنییابراینسییخنگفییتنازقییدرت
دلیییلعیید اجییرایتکییالیفقییانونی ،
بیچو وچرایدولت،امروزمطابقباواققنیستوامروزهدولتهاپذیرفتهاندکهبراینیلبیه
اهدافخودحتیدراعمالحاکمیتینیزازمجاریوقالبهایمدو نظیا حقیوقی(همچیو 
ایقاعاتوقراردادها…)استفادهکنند.
بهع وه،هیچدلیلینیستکهاعمالحقوقی،ویژهاعمالتصدیدولتهاباشدودراعمال
حاکمیتیراهنیابد.چ ونهاستکیهدولیتمییتوانید،درمیواردیخیارجازچیارچو هیای
مصو درعقودومعام ت،یکطرفر املز بیهانجیا معاملیهبیادی یریکنید،امیانتوانید
دی ریراملز بهانعقادقراردادباخودنماید؟
تانیدو
ایناشکالنیزبی پاسخنیسیت،زییراعقیدوقیانو هیردوازاسی ا ایجیادتع یدا 
ضرورتیوجودنداردتاباوجودقانو ،بهعنوا یکیازاس ا ایجادتع د،قانو گیذاربیرای
نزعمالکیتازمالکوانتقالق ریآ بهخودبهتمامیچارچو هایمدو پیشیینخیوددر
عقودوقراردادهاپشتکندواستثناییدی ربیافریند.نفوذنظریهقرارداداجتماعیهمآ قیدر
نیستتاماراواداربهتوجیهتمامیرویدادهاازطریققالبقراردادکند.
 .2-2-3تملک قهری «حکم» است نه «حق»

«حکم»،خطا شرعبهاقتضا(وجو ،حرمت،اسیتح ا ،کراهیت)ییاتخیییر(اباحیه)ییا
وضق(حکموضعی)استوبهفعلمکلفتعلقمیگیرد(8عاملی،بیتا،ج)93:2؛امادرنظر
فق ا«حق»ازسنخ«ملک»ودرجهایضعیفترازآ است(2ط اط اییییزدی8623،ق،ج:2
2؛خوانساری،8999،ج)69:9ودرتعرییف«ملیک»مشی ورفق یاآ رابیهمعنیایسیلطنت
اعت اریبرتغییروتحولدرعینمملو ،تعریفکردهاند(9موسویخیویی،8938،ج)66:2
(ت ریزی8933،ق،ج.)2:82
باعنایتبهتعاریففوق،جیوهروپاییهاصیلیتمیامیاصیط حاتفیوق،تیوا وقیدرت
دارندهآ است؛اماتفاوتهایظریفیمفاهیمحقوحکمراازهمجیدامییکنید6؛چنیا کیه
.8الحکم:خطا الشرعالمتعلقبسفعال المکلفینباالقتضاءأوالتخییر،وزادبعض م أوالوضق.
«.2ا الحقمرت هضعیفهمنالملک.»...
.9ومعنىالملکیةاعت ارإحاطةالمالکبالمملو .
.6برایمطالعهبیشترر .به موسویخویی:8938،ج69:2وت ریزی8933،ق،ج.2:89
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حق،سلطنتواختیاریاستکهبهشخصدادهمیشودتاتصرفکند،انتقیالدهیدییاازآ 
ب ذرد(نائینی32:8689،؛8ط اط یایی21:8933،؛کاتوزییا .)834:8914،همیینمعییار،بیرای
تمیزحقازسایرامتیازهاییکهبهدلیلموقعیتوییژهشیخصبیهاومییرسیدونتیجیهتحقییق
میرود(کاتوزیا .)834:8914،
مصداقهایشخصیآ استکهبهکار 

حکمدر
سؤالیکهممکناستدرخصوصماهیتتملکق ریام

مطرحشودایناسیتکیه

تملکملکغیربدو رضایتاووسیلطهواقتیداریکیهدسیت اهاجرایییازآ درراسیتای
اجرایطرح،برخوردارگردیدهاست،ازمصادیقحکماستیاحق؟ش هناشیازاییناسیت
کهسلطه،حاکمیتراقادربهانتقالق ریملک،درحقخودمیکندکهحاصلآ بسییاربیه
پروردکهایناختیاردرزمرهحقیوقاسیت

مف و حق،نزدیکاستوایناب ا رادرذهنمی
یااحکا ؟
ازط قخاصتملکق ریامی

کیهنیهبیرم نیایهیواوهیو دسیت اهبلکیهازروی

تکلیفاوج تحصولمنافقاجتماعوحفحضروریاتجامعهوجلیوگیریازایجیاداخی ل
درنظمعمومیتوجیهمیشود،بهخوبیمیتوا ،بهحکمبود آ پیبرد؛چراکیهحاکمییت،
هیچوجهحقاسقا آ رانداردوازرویتکلیفدرپیتحققآ است.
به 

بهبیا دی ردست اهاجرایی،بهموجبالزا قانو وبهمثابهیکتکلیف،نسی تبیهتملیک
ام

اقدا میکند.اینالزا ناشیازقانو استنهعقدوچنانکهمیدانیمعقیدوقیانو ،دو

س بمستقلوجداگانهازاس ا ایجادتع دهستند.نتیجهاینکیهتملیکق یریملیککیهدر
تحلیلفوق،حکمقانو گذارتلقیشده،بهصرفارادهدست اهوتحققشرایطقیانونیمحقیق
هاوقالبهایدی یری،همچیو عقیدوایقیاعبیرای

میشودونیازیبهقرارگرفتندرماهیت
توجیهآثارشندارد؛الزامیاستقانونیکهآثاریقانونیدرپیدارد.
 .2-2-4تملک قهری ،مصداق تلف حکمی

برخیدرتوجیهنظرخوددرتعیینماهیتتملکق ری(واقعیهحقیوقی)بیهروییهقضیایی
.8فاالقوىهومانقلعنالش ید(قده)فیالمائزبین مامنکو الحقمایسقطبال سقا دو الحکم.
 .2أ الحقمنأحکامهالسقو باالسقا للقاعدةالمقررةبینالعق ءمنا لکلذیحقاسقا حقیهکمیاذکیرالمصینف
(ره)فیمسقطاتخیارالمجلس،ولییسکیذلکالحکیمفیا سیقوطهانمیایکیو باسیقا الجاعیللیهوالیکیو باسیقا 
المحکو علیهضرورة.
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استنادنمودهاند؛بااینتوضیوکه«...گاهیتملکحقوقمالکانیهازدییدگاهقیانو گیذار،در
حکمتلفبوده،رویهقضیاییبیااسیتنادبیهقواعیداتی فوتسی یب،مسیئولیتق یریوغییر
میکند»(وحدانینیا.)93:8939،
قراردادیش رداریرا،اصطیاد 
ایناستداللموجهبهنظرنمیرسد؛زیرااوالًرویهقضاییدرتسیییداییناسیتداللآ چنیا 
قوینیستوآرایبسییاریازمحیاکمضیمنرداسیتداللتلیفحکمیی،حکیمبیهخلیقیید
دست اهاجراییوتحویلآ بهمالکداده انید؛ثانییاًروییهقضیاییمن یقمناسی یبیرایتحلییل
ماهیتتملکق ریباوجودمنابقاصلیحقوقنیست؛ثالثاًدرتصیرفملیکتوسیطدسیت اه
اجرایی،خروجازقابلیتانتفاع،بهعنیوا معییارتلیف،معنیانداشیتهوتصیوراتی فحکمیی
ملک،خ فم انیفق ی(ازدسترفتنمالیتمال)وقانونی(پذیرشاستردادملکدرقانو 
الحاقیکت صرهبهماده8ل.ق. .خ)است.
 .2-3استدالل مخالفان
 .2-3-1تعابیر بهکاررفته در قانون

استفادهقانون ذارازاصط حاتیهمچو خرید،فروشوییامعاملیهدرقیوانینمختلیفرا
میتوا ازدالیلردایندیدگاهشمرد.


 .2-3-2وجود اراده انشائی از سوی دستگاه اجرایی

یکیازانتقاداتیکهبهپذیرشماهیتغیرقراردادیتملکق ریواردشدهایناسیتکیه
حتیاگرارادهدادستا درایجادچنینمسئولیتینفی شیود،وجیودارادهشی رداری،درایجیاد
ایناثربرایمالک،انکارشیدنینیسیت(ب شیتیا .)928:8936 ،اییندرحیالیاسیتکیهدر
تعریفتملکق ریبااختیارماهیتغیرقراردادیآ میتوا گفیت«تملیکق یری،عملیی
ارادیاستبدو قصدایجادآثاریکهقانو بیرآ آثیارحقیوقیبیارنمیودهوبیرایوقیوع،
بینیازازارادهانشائیمنط قباآثاراست».



 .2-3-3واقعه حقوقی یک امر انتزاعی مادی است

واقعهحقوقیبرخ فعملحقوقی،یکامرانتزاعیمادیاستکهآثارحقیوقیداردو
« 
نمیتواندفقطبهارادهانسا ،بدو دخالتوسایلمادیایجادگردد؛بنیابراینواقعیهحقیوقی،
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ممکناستبهوسیلهعاملدی ریغیرازانسیا ،پدییدآیید؛ماننیدان یدا ییکسیاختما »...
(ش یدی.)96:8911،بهدی رسخن«...عملحقوقی،موجودیاعت اریاستکیهبیاحرکیت
دماغیوفعالیتارادهانسا ،بدو تسثیرمادیوسیلهخارجی،ایجادمیشود،درحالیکهواقعیه
حقوقیارادیانسا ،یکپدییدهانتزاعییمیادیاسیتکیهبیااسیتفادهازتیسثیرمیادیوسیایل
مییابد»(ش یدی.)96:8911،
خارجیتحقق 
بااین حال،تحققتملکق ریتوسطدست اهاجراییی،منیو بیهوقیوعهییچامیرانتزاعیی
مادینیستوتمامیشرایطآ درعالماعت اررخمیدهد؛مث ًهیچکجاگفتهنشدهکهبیرای
تحققمالکیت،الز استدست اهاجراییملکراتصرفکندوتصرفاتفاقیملکواققدر
طرحراهیچکستملکتلقینمیکند(مث ًملکیواققدرطرحبودهامادست اهاجراییفعی ً
قصدتملکآ رانداشتهباشدومسمورا آ دست اهبهاشت اهوبهتصوراینکهملکهیمجیوار
استواردآ شوند).
واقعیتایناستکهدرفرایندتملکتوسطدست اههایاجرایی،ق لازتصمیمبهتملیک
وآغازاجرایطرح،مطالعاتوتجزیهوتحلیلهایگستردهایپیرامو آ صیورتمییگییرد؛
بهنحویکهمیتوا تحققتمامیمراحلقصدیعنیتصیور،سینجش،رضیاوقصیدرااسیتن ا 
نمود:تصوراجرایطرح،ارزیابیوسنجشفواییدومنیافعیکیهازاجیرایآ نصییبعمیو 
میگرددوبررسیضیرورتییااولوییتآ نسی تبیهدی یرطیرحهیایدردسیتبررسییو
رضایتبهتصویبطرحواجرایآ ون ایتاًاجرایآ ازطریقانشایماهیتاعت اری.
افزو برآ ،تحققواقعهحقوقیرانمی تیوا منیو بیهوقیوعشیرایطیکیرد؛حیالآنکیه
تملکق ریام

درقوانینتملکمنو بهشرایطمتعددیازجملیهتی شابتیداییبیرای

حصولتوافقبامالک،وجوداعت ار،وجیودطیرحمصیو واعی رسیمیآ ،عید وجیود
اراضیملیودولتیولزو تسییدطرحتوسطمقا ذیص حاست.
حالچ ونهمیتوا واقعه ایراکهبرایتحققآ یاوجود ارادهضیرورتنیداردییا
اگرارادیاستاثرآ موافقخواستمرتکبنیست،منو بهتحققشرایطیکیرد؟آییا
می توا تولد،مرگ،غصب،ات فمالغیریاان یدا ییکسیاختما رامنیو بیهوقیوع
شرایطیکرد؟
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 .2-3-4اثر حقوقی تملک قهری انشا شده است

رکناصلیوعنصرسازندههرعملحقوقی،قصدانشاآ استکهازطریقآ میتیوا ،
اعمالحقوقیووقایقحقوقیراازهمبازشناخت.درتعریفآ نیزمیتوا گفت:ایجادامیر
متصورراقصدانشاگویند(نراقی،8631،ج8843:8؛امامی،8916،ج.)813:8
درتملکق ریام

،بهوضیوحوجیودقصیدانشیابیرایایجیادآثیاردییدهمییشیودو

بهع ارتدی رتملکق ری،امریارادیاست،حاویقصدانشاءنهاخ ارواقق.

 .2-4تملک قهری ،مصداق عقد

درتحلیلماهیتتملکق ری،برخیآ راعقددانستهاندودرتوجیهآ بهقاعدهوالیت
استنادنمودهاند(ب شیتیا 291:8936،؛کاظمییا ،ونکیی،رسیولی:8939،

حاکمبرمستنکف،
هایمتعددیدرتسییدوردایننظرمیتوا ارائهکردکهذیی ًبیهبرخییازآ هیا

.)8استدالل
اشارهمیشود:



 .2-4-1استدالل موافقان
اصطالحات بهکاررفته در قوانین تملک

مشاهدهشدکهبرخیازحقوقدانا بااستفادهازبرخیازاصط حاتبهکاررفتهدرقیانو ،
همچو «خسارت»«،خلقید»و«تخلیهید»نتیجهگرفتهاندکهماهییتحقیوقیتملیکق یری،
واقعهحقوقیاست.بااینحال،دیدگاهمزبوردقیقوجامقبهنظرنمیرسدزیرابرخیدی راز
ع اراتواصط حاتقانو گذاردراینقوانین،داللتبیرعقیدبیود تملیکق یریامی



دارد؛بهعنوا مثالمیتوا بهماده6قانو مربو بهتملکزمیینهیابیرایاجیرایبرنامیههیای
ش رسازی2اشارهکرد«:درمواردیکهمالکیتزمینواعییانیبیهنحیویازانحیاءمتنیازعفییه
باشدومدعیا مالکیتنتواننددرانتخا کارشینا وییانماینیدهتوافیقکننید،دادسیتا ایین
تکلیفراانجا خواهدداد.ب ایتعیینشدهپسازآ کهمالیکمشیخصشیدبیهویتسیلیم
خواهدشد.درصورتیکهمالکفوتشدهباشدوورثهقانوناًهنوزمعیننشدهباشد،دادسیتا ،
بهنمایندگیقانونیازطرفمالک،عملخواهدکرد.همچنیندرمواردیکهپسازتعییینو
«.8والمییرادمیین قصیید اإلنشییاء:قصیید إنشییاء انثییرالمطلییو ،فترتییبانثییرعلییىتلییکالعقییودواإلیقاعییاتموقییوف
على قصد إنشاء انثرمن اوالبدّفیترتبانثرمن قصد إنشاء انثرالذیرتّ هالشارععلی ا».
.2ازاینپسبرایاختصارازعنوا ق.ت.ز.شاستفادهمیشود.
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پرداختب امالکازامضاءاسنادمعاملیهخیوددارینمایید،دادسیتا بیهنماینیدگیاو،اسیناد
مربوطهراامضاءخواهدکرد».
همچنینبرایتسییداینموضوعمیتوا بهموادیکهازتملکبهفیروش(میاده3قیانو زمیین
ش ری،ماده3قانو اص حقانو توسعهمعابر)،خرید(8مواد9و6قانو راجقبهاحداثوتوسیعه
معابروخیابا هاوت صره2ماده9ازقانو اخیرومواد6و9و3وت صرههیای2و8ازمیواد6و3
قانو اص حقانو توسعهمعابر،ت صره8ازماده8ق.ت.ز.شوماده8ل.ق. .خوت صرههیای8و
2ماده9قانو اخیر)ویامعامله(ت صرهماده3قانو زمینش ری،ت صره8ماده9وت صرههیای2و
9ماده9ازل.ق. .خ،ماده6ق.ت.ز.ش)تع یرشدهاست،استنادنمود2.
ازسویدی ر،درپاسخبهایناستداللکهاستعمالاصط حات«ب ا»و«خسارت»درکنار
یکدی رداللتبرغیرقراردادیبود انتقیالق یریامی

دارد،باییدگفیتازجسیتجودر

قوانینراجقبهتملک،میتوا چنیننتیجهگرفتکهاصط ح«ب ا»معادل«قیمیت»موجیودی
اعت اریبودهکهمتفاوتازمف و ثمناست؛چنانکهبرخیدرتفاوتآ هاگفتیهانید«:قیمیت
وجوداعت اریداردکهازامورمحسو نیستولیازمعقوالتاستوواقعیتدارد...اینرا
درعلمحقوقدربرابرثمنقرارمیدهند؛قیمتکیاالوثمینآ دوموجیوداعت یاریانیدکیه
اولیجن هاقتصیادیودومییجن ییحقیوقیدارد(»...جعفیریلن یرودی.)89:8912،ازایین
گفتهبهخوبیپیداستکهب ااعمازثمنوخسارتاستودرمقابلخسارتقرارنمیگیرد.

 .2-4-2ظهور مفهوم اجتماعی قرارداد

درنظا حقوقیایرا توافقدواراده،رکناصلیهرقرارداداستواینتوافقدرصیورتی
حاصلمیشودکهطرفینقرارداددرشرایطیبرابرباهمدربارهمفادقراردادوشیرایطوآثیار
آ بهبحجوگفت وبپردازنید؛بیاهیمدرخصیوصنحیوهیانعقیادقیراردادرایزنییکننیدتیا
سرانجا بهتوافقبرسند.
امادرحالحاضر،دخالتدولتهادراقتصادبهج تظ ورنیازهایاجتماعیواقتصادی
.8درحقوقکامنالنیزازتملکق ریبهخریداج اری8تع یرشدهاسیت(،2014: 185()APS Group, 2011:1
.)Vaughan and Smith
توجهایناستکهاگرچهبرخیازقوانینذکرشدهدرحالحاضرقابلیتاجرایینداشتهونسخشدهاند،امیااز

.2نکتهقابل
هامیتوا بهم انینظریقانو  گذاردرخصوصماهیتاینق ییلاقیداماتپییبیرد.بیهع یارتدقییقتیربحیج

مطالعهآ 
م ناییاستوصرفنسخقانو مانقاستفادهازآ هادرمقا استداللنیست.
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جدیدواهمیتیافتنم حظاتیهمچو حفیحنظیمعمیومیومنفعیتاجتمیاعی،نظیا هیای
حقوقیراناگزیربهعدولازشرایطوارکا قراردادهاوتحدیدحاکمیتارادههیادرتکیوین
اعمالحقوقیکردهاست؛قوانینومقرراتبسیاریدراینراستابهتصویبرسییدهوگسیتره
ودامنهاجرایاصلآزادیقراردادیرامحدودنمودهاست؛اینک،قیراردادمعنیاییجدییدو
بیسابقهیافتهومف و اجتماعیآ ظ ورپیداکردهاست.

درنتیجههمینتحوالت،پدیدههاییهمچو قراردادهایالحیاقیواج یاریپیابیهعرصیه
اعت اریاتن ادندواینامرموجبنزدیکیهرچهبیشتراعمالحقیوقیبیهوقیایقحقیوقیشید؛
امریکهاخت فنظرهابرسرتعیینماهیتبرخیازمفاهیماعت اریرادامنزدهاست.
پذیرشمف و اجتماعیقیراردادوظ یورآثیارآ ،مییتوانیداسیتداللیم یمدرراسیتای
پذیرشنظریهعقددرتعیینماهیتتملکق یریباشید؛زییرابیاوجیودظ یورورشیدشیمار
قراردادهایالحاقیدرنظا هایاقتصادیوبالحاظاینکیهایینقراردادهیامییا طرفینییدارای
وضعیتاقتصادینابرابرمنعقدمیشوندوییکطیرف،هییچنقشییدرتعییینشیرایطقیرارداد
ندارد،دی رپذیرشنظریهعقد،دشوارنخواهدبود.
نفوذمف و اجتماعیقرارداد،درنظا هایحقوقیتاحدیبودهکهحتیدربرخیمیوارد،
عنصرسازندهقراردادهایعنیقصدانشانیز،چشمپوشیشدهوبدو وجودقصید

ازعد وجود
انشادریکطرفعقد،محققگردیدهکهنمونهبارزآ رادرنظا حقوقیایرا ،میتیوا در
الزا موجربهتمدیدقرارداداجارهمطابققانو روابطموجرومستسجرمصو 8994م حظیه
کرد.همچنینقراردادهایجمعیی8نییزکیهدرآ هیاارادهاکثرییتبیرارادهاقلییتحکومیت
کند،ازاینجملهاند.


ابارمی
یابدوبراشخاص،بهرغمعد ابرازاراده،آثاریر


می
برهمینم نیامییتیوا گفیت بیاوجیودمصیادیقمتعیددقراردادهیایالحیاقیوجمعییو
بانخصاج اریازجملهقراردادهایبیمه،بانکی،ارفاقیواجارهاج اری،پیما هیایمربیو 
بهاستفادهازگاز،آ ،برق،تلفنوهمچنینمزایدهوپذیرهنویسیس ا درحقیوقتجیارت...
دی رتلقیماهیتتملکق رینس تبهقراردادامریدورازذهنبهنظرنمیرسد2.
.8ال تهدرماهیتقراردادیاعمالجمعیاتفاقنظروجودنداردبرایاط عبیشترر. .به:کاتوزیا .839:8919،
 .2حتیبرخیبامطالعهمواردومصادیقمتعددالزا بهانجا معاملهدرحقوقایرا ازوجودقاعدهایتحتعنوا الیزا بیه
گذارندانستهاند(الفت.)832:8916،

معاملهسخنگفتهاندوآ رامحدودبهمواردحصریموردنظرقانو 

انجا 
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 .2-5استدالل مخالفان
 .2-5-1فقدان قصد و رضا

قانو مدنیدرماده833بهبیا شرایطاساسیصیحتمعیام تپرداختیهودراولیینبنید
قصدورضایطرفینرابهعنوا یکیازاینشرایطذکرکردهاست.برخیبهدرستیبهانتقیاد
ازذکرقصدپرداختهاندوگفتهاند«:قصدانشایطرفین،درحقیقتیکشر بهمعنیحقیقیی
کلمهکهفقطزمینهرابرایپیدایشعقدفراهمکند،نیست،بلکهعنصرسیازندهیعقیداسیت
کهدرمقایسهباشرایطدی ر،براسا اصلحاکمیتارادهدراعمالحقیوقی،نقیشممتیازی
درتحققعقددارد»(ش یدی.)892:8911،صحتاینگفتاررامیتوا بهخوبیازنحوهبییا 
ماده838قانو مدنیاستن ا کرد؛چهاینکهدرمادهمزبورآمدهاستکهبیدو قصیدانشیای
طرفیناساساًانعقادهیچقراردادیممکننیستونمیتوا تحققعملحقوقیرابدو قصدو
رضایانسا پذیرفت.
بنابراین،پذیرشنظریهعقددرتوجیهماهیتتملکق ریحقیوقمالکانیهدشیواربیهنظیر
میرسد،بدینخاطرکهدرتملکازوجوددوارادهانشاییکهس بسیازندههیرعقیداسیت،
اثریدیدهنمیشودوحتیعلیرغممخالفتصریومالیکوگیاهعید شناسیاییمالیکنییز
تملکق ریتحققمییابد؛چنانکهتردیدینمیشودکیهارادهمالیکدراصیلانتقیالملیک
بیتسثیراست.

درمقا تحکیمایناستداللنیزمیتوا گفیتچ ونیهممکیناسیتعید وجیودرضیای
معاملهکهبیرخ فقصید،جن یهخ قانیهنیداردوصیرفاًزمینیهرابیرایحرکیتارادهفیراهم
میکند،موجبعد نفوذمعاملهاست؛حالآنکهعملحقیوقیعلییرغیمعید وجیودعنصیر
سازندهاشقابلیتتحققدارد؟وان یاینچ ونهقراردادیاستکیهارادهمالیکنیهتن یادر
تحققعقدتسثیرینداردبلکهدرانتخا طرفقراردادوتعییینعیوضقیراردادیوشیرایطو
آثارآ هیچنقشیندارد؟
 .2-5-2اصول حاکمیت اراده و آزادی قراردادی

ازاصلحاکمیتاراده،آزادیشخصدرانشیایعمیلحقیوقی،آزادیدرانتخیا نیوع
عقدیاایقاعو انتخا طرفعقد،تعیینحدود وآثارعقدوشیرو منیدرجضیمنآ ونییز
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انح لارادیقراردادهادرمواردمجیاز،نتیجیهمییشیود(شی یدی94:8911،؛صیفایی:8916،
.)63اصلآزادیقراردادینیزکهیکیازنتای اصلحاکمییتارادهاسیت،چنیینمضیمونی
دارد.ایندرحالیاستکیهایینآزادیدرتملیکق یریامی

ج یتاجیرایطیرحهیای

عمومیکام ًسلبمیگرددوحتیگاه،بدو اینکهمالکازموضوعاط عییداشیتهباشید،
ملکاوبهمالکیتدست اهاجراییدرمیآید.
 .2-5-3عدم داللت نمایندگی دادستان بر عقد بودن تملک

باوجودحکمقانو گذارم نیبرامضایسندانتقالتوسطدادستا درمیوارداسیتنکافییا
عد حضورمالک،بازهممیتوا درعقدبود تملکتردیدکرد؛چهاینکیهبیرایامضیای
سندانتقال،دردایرهاجرایاحکا دادگاهها،درمیوارداسیتنکافمالیک،نماینیدهدادگیاهبیه
نمایندگیازمالک،سندانتقالراامضامیکند.مثالدی ردرخصوصانتقالمالکیت،اخذبیه

شفعهاست،بدینصورتکهپسازاخذبهشفعهوتملیکق یریملیکازسیویشیفیقودر
فرضطرحدعوایالزا خریداربهتنظیمسندرسمیوبافرضاستنکافخریدار،امضایسند
انتقالازسوینمایندهدادگاهصورتمیگیردوگفتهنمییشیودصیرفایینامضیا،نشیانیاز
ارادهانشایینمایندهدادگاهوعنصرمکملوقوععقداست!
اگرگفتهشودقانو گذارازتغییرمقا امضاکنندهسندانتقالمنظیوریداشیتهودرمیوارد
تملکق ری،دادستا رابهعنوا مدعیالعمو ،مکلفبهامضایسندانتقالنمودهتیانماینیده
نفقمالکدرامضایسندانتقالوبررسیرعایتتشیریفاتتملیک(ازجملیهپرداخیتب یای
ملکو)...باشدواینخودبرایانشاییبود ارادهدادستا کافیاستبایدگفت:
اوالً:تعییندادستا بهعنوا ولیممتنق،برایسرعتبخشید بهانتقالسندبهنا دسیت اه
اجراییونوعیحفححقیوقجامعیهازحییججلیوگیریازانتقیالغیررسیمیملیک وایجیاد
مشکل،دررونداجرایطرحاست.
ثانیاً:پروندهایدردادگاهمطرحنشدهتاقانو گذارنمایندهدادگاهرابهعنیوا امضیاکننده
سندتعییننماید.
ثالثاً:تعیندادستا برایجلوگیریازسوءاستفادهاحتمالیدسیت اههیایاجرایییازقیدرت
است.دربرخیازکشورهاسلبمالکییتتن یابیاحکیممقیا قضیاییصی حیتدارصیورت
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میپذیرد؛مث ًدرحقوقفرانسهانتقالمالکیتبیاصیدورقیرارسیلبمالکییت(


Ordonnance

)Dexpropriationتوسطقاضیویژهتملکاتانتقالمیییابیدوازسیوییایینمقیا قضیاییدر
موردغرامتمالکا ومیزا آ نیزاظ ارنظرمیکند(کامیار.)833:8936،
رابعاً:نمایندگییاقائممقامیدادستا ازسویمالک،داللتبرعقدبیود تملیکنیدارد،
زیراطرفدارا نظریههایایقاعیاواقعهحقوقیهممنکیرنماینیدگیدادسیتا ازسیویمالیک
نیستند؛بلکهمعتقدندامضایسندانتقال،حاویارادهانشائیم نیبرانتقالملکدرق یالوجیه
تودیعینیست.
 .2-5-4عدم امکان تقدم اثر بر مؤثر

یکیازموضوعاتیکهبحجپیرامو آ اهمیتبسیارزیادیداردتقد ارکا وقیوععقید
(ایجا وق ولوقصدانشاء)...برخودعقدوتقد عقدبرآثیارآ اسیت؛زییرامحیالاسیت
وقتیکهعلتهنوزرخندادهاثر(معلول)پدیدآیدوگرنهالز میآیدکیهوجیودیکیهعیین
ربطبهوجوددی راست،بدو آ بهوجیودآیید(ط اط یائی«:8)234:8692،درعیالماعت یار
نیز،اصوالًازروالط یعیوفلسفیامورمانندتقد علتبرمعلیولوسی ببیرمسی بولیزو 
ایجادمؤثربرایدستیابیبهاثر،پیرویمیشودم ردرموارداستثناییکهقانو بنیابیهج تیی،
بهنحودی ریاعت ارکردهباشد،ماننداعت اررضایمالیکبیهعنیوا شیر متیسخردرمعاملیه
فضولی»(ش یدی.)836:8911،عقدنیزمخلوققصدوارادهحقیقیطیرفیناسیتکیهپیساز
اع وتحققعقد،س بایجادآثارحقوقیآ میگیردد؛چیو قصیدانشیایطیرفینعنصیر
سازندهعقداستوقوععقدبدو آ ناممکنومحالاست.
امادرتملکق ریچنیننیست:دست اهاجراییمکلیفشیدهق یلازامضیایسیندانتقیال
ملک،نس تبهتودیققیمتآ بهصندوقث تاقدا نمایدوبدینترتییبآثیارعقید،ق یلاز
امضایسندانتقال(ق ولایجا دسیت اهاجرایییتوسیطدادسیتا )بیهوقیوعمییپیونیدد.ایین
ناهمخوانیزمانیآشکارترمیشودکهفاصلهزمانیقابیلتیوج یمییا تودییقم لیاوامضیای
نحویکهقیمتملکق لازامضایسندتحویلمالکگردد.


سندانتقالحادثشود؛به
 «.8الز ُتوقُّفِوجودالمعلولعلىوجودالعلّةإمتناعُوجودالمعلولمقعد العلّة:وبتع یرآخر:کو ُعد العلّةعلّیةًموج یةً
لعد المعلولوتوقّفُهذاالمعلول الذیهوعد المعلولعلىعلّتهالتیهیعد العلّة،الزمُهُامتناعیهبانعیدام ا،أیوجیو 
وجودالمعلولعندوجودعلّته،فاف مذلک».
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 .2-5-5مجهول بودن طرف معامله

سؤالیکهممکناستمطرحشودایناستکهچ ونهمیتوا ماهییتتملیکراقیرارداد
دانسییتحییالآنکییهدربسیییاریازمییوارد،درهن ییا وقییوعتملییک،دارنییدهحقییوقمالکانییه
قابلشناسایینیست؟8

ایناشکالواردنیستوعد شناساییدارندهحقوقمالکانهنمیتواندمانعیبرایپذیرش
نظریهعقدباشد؛زیرادرقواعدعمومیقراردادهاشرطیتحتعنوا معلو بود طرفمعامله
بینینشدهاستوشخصیتطرفمعاملهتن ادرصورتیدرنفوذعقداثیرداردکیهعلیت
پیش 
عمدهعقدباشد.اینموضوعرامیتوا ازمیواد834و238قیانو میدنیف میید؛بنیابرایندر
تملکق ریام

درراستایاجرایطرحهایعمومیچو علتعمیدهعقیدنییازدسیت اه

اجراییبهملکج تاجرایطرحاست،شخصیتدارندهحقوقمالکانهبههییچوجیهتیسثیری
درنفوذعقدندارد.
 .2-6تملک قهری ،مصداق ایقاع

برخیدرنوشتههایخودازایقاعبهعنوا ماهیتحقیوقیتملیکق یریسیخنگفتیهانید
(انوریپور،حیاتی)6:8939،اماهیچاستداللیدرزمینهردیاپذیرشآ بهعملنیاوردهاند.
برم نایایننظرتملکق ریدارایدومرحلهخواهیدبیود،اولعملییدمیاغیبیهوسییله
قصدانشاءودو پرداختب ایملکازسویدست اهاجراییکیهکاشیفازصیحتتملیک
است.شر اول،شر تحقیقوشیر دو ،شیر اجیرایآ اسیتکیهبیرایتیسمینحقیوق
مالکانهودلجوییازویپیشبینیشیده وخی فط یعیتمعاوضییتملیکاسیت؛چیهاینکیه
علیالقاعدهاجرایتع ددست اهاجراییبهپرداختوجهمقابلاجرایتع یدمالیکدرتسیلیم
ملکاست:هریکبایدبتواننداجرایتع دخویشراموکولبیهانجیا تع یددی یریکننید.
بدی یاستباتوجهبهج تجانبدارانهقانو گذارازمالک،درصیورترضیایتاو،تع ید
دست اهاجراییقابلتعویقیاابراءاستوشر وقوعتملکنیست.
ازسویدی ر،ازاینمنظر،تملکق ریایقاعیدوطرفیهوالحیاقیاسیت؛دوطرفیهاسیت
زیرااگرچهیکطرفآ راانشامیکند،امابرحقوقطرفمقابلهماثرگذاراستوالحاقی
مادهواحدهقانو نحوهتقویمابنیه،ام
.8نمونهآ ت صره 6

واراضیموردنیازش رداریهااست.
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استزیرادست اهاجراییصرفاًدرچارچو پیشبینیشدهدرقانو میتوانددستبهتملیک
بزندودرتعیینب ایملکونحوهاجرایتع داتآزادنیست.
نکتهقابلتوجهاینکه،تودیقب ایملیکدرصیورتیضیرورتداردکیهدسیت اهاجراییی
بخواهدازطریقاعمالماده1ل.ق. .خنس تبهتملکملکاقدا نماییدودرایینصیورت
«تودیقب ا»کاشفازارادهقاطقاوبرتملکاستواینزما معیارانتقالق ریملکخواهید
بود8.؛امادرصورتیکهارادهبرتملکازطریقاعمالماده3ازآ قیانو باشید،ضیرورتیبیه
تودیقب ایملکدرصندوقث تمحلن ودهوصرف«اع تملک»توسطدست اه،کاشیف
ازارادهقاطقبرتملکبودهوبهصرفاع ،انتقالصیورتمییپیذیردومنیو بیهپرداخیت
ب ایملکنیست.نتیجهاینکیهتملیکق یریچنانچیهدراجیرایمیاده1محقیقشیود «ایقیاع
تشریفاتی»وچنانچهدراجرایماده3صورتپذیرد«ایقاعرضایی»خواهدبود.
تنظیمسندرسمینیزبهت قانتقیالملیکبیاحضیوردادسیتا ییانماینیدهاوازبیا قاعیده
والیتحاکمبرممتنقونمایندگیازجامعهوتسریقدرفرایندتملکوجلوگیریازتیسخیرو
وقوعضرربهجامعهاست؛چنانکهدراخذبهشفعهنیزپیسازصیدوررأیدادگیاهبیر«اعی 
تملک»والزا خریداربهتنظیمسندرسمیانتقال،درصیورتاسیتنکاف،نماینیدهدادگیاهدر
دفترخانهحضورمییابدوسندانتقالراامضامیکندواینامضاتغییریدرماهیتعملشیفیق
ایجادنمیکند.

 .2-6-1استدالل موافقان
الف -تأثیر اراده واحد در تحقق تملک قهری

ضابطه ایکهبرم نایآ بتوا مصیادیقایقاعیاتراازعقیودجیدانمیود،دخالیتتعیداد
ارادههایانشاییمتقابلاماوابسته،درتکوینآ هاست؛بدینمعناکیههرگیاهدروقیوععمیل
حقوقیدوارادهمتقابلدخالتداشتهباشد،عملاعت اریعقدتلقیمییشیودوهرگیاهتحقیق
عملحقوقیتن ابایکارادهصورتپذیردوآثارحقوقیمتناسبرادرپیداشتهباشدعمیل
اعت اریایقاعاست.
بهنظرمی رسدباتوجهبیهتوضییحاتیکیهقی ًدرخصیوصوجیودارادهانشیائیدسیت اه
.8ال تهدرخصوصضرورتاع ارادهدرایقاعاتاخت فشدهاست:ر. .به:کاتوزییا 848:8913،وامیامی،حقیوق
مدنی،ج.816:8
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اجراییدرتملکق ریدادهشدواینکهرضیایتوارادهمالیکهییچکیدا نقشییدرانتقیال
ملکندارند،ازنظرقواعدحقوقیمناسبترینگزینهدرتعیینماهیتحقوقیتملیکق یری،
ایقاعمیباشد.
ازاینموضقمیتوا پارافراترن ادومدعیشدتوافقش رداریومالکدرتعییینب یای
ملکتغییریدرماهیتتملکایجادنمیکند؛زییرادرایینمیوردنییز،ارادهمالیکدراصیل
تملکملکبیتسثیراستوتملکق راًوبهصرفارادهش رداریصیورتمییپیذیرد.بیدین
ترتیبدرتسمینتوافقیحقوقمالکانه،عملش رداریقابلتجزیهوتحلیلبهدوعمیلحقیوقی
مجزاست-8:ایقاعیکهس بانتقالق ریملکازمالکبهش رداریمیشیود؛-2قیراردادی
کهحاصلتوافقطرفیندرتعیینب ایملکوخساراتواردهاست.
اینامردرحقوقمابیسابقهنیستوبرخیازنویسندگا درپاسیخبیهایینسیؤالکیهدر
ط قخلقآیاتوافقطرفینبرمیزا فدیهورضایتزوجبرپیشن ادزوجهماهیتط قراکیه
ایقاعاستتغییرمیدهدوآ رابهصورتمعاوضهدرمیآورد؛یااینکهتراضیبیرداد فدییه
توافقجداگانهاستوتغییریدرماهییتطی قایجیادنمییکنید،نظیراخییرراپذیرفتیهانیدو
ماهیتحقوقیآ رابهدوعملحقوقیمجزاتحلیلنمودهاند-8...«:ایقاعیکهس بجدایی
ز وشوهروانح لخانوادهاست-2.قراردادیکهسی بتملییکفدییهبیهشیوهر،دربرابیر
اسقا حقرجوعشوهراست»(کاتوزیا 8913،الف.)92:
ب -تملک قهری ،مصداق اعمال حاکمیت

دولتهابرایرسید بهاهدافخودازاختییاراتوییژهایبرخوردارنیدتیااشیخاصرابیا
وضققوانینواجرایآ هاواداربهتمکینوت عیتازخودکنند.نیلبهاییناهیدافوتحقیق
آثارموردنظردولتدرراستایاعمالحاکمیتازطرییقوقیایقحقیوقیصیورتنمییگییرد؛
بلکهباتوجهبهارادهدولیتبیرایجیادآثیارمیوردنظروییکجان یهبیود آ صیرفاًازطرییق
ایقاعاتقابلتوجیهاست.ایناستکیهبرخییازنویسیندگا ضیمناشیارهبیهنقیشسیازنده
دادگاههاومسمورا دولتیدرتمییزحقوقموردنیزاعو

ایقاعاتدرحقوقعمومی،تصمیمات
مالیاتهاوادارهاشخاصعمومیوتصمیمهایمجالسقیانو گیذاریدروضیققیوانینرادر
زمرهایقاعاتدانستهاند(کاتوزیا .)86:8913،
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پ -وجود ایقاعات مملک دیگر در نظام حقوقی

تملکق ریتوسطدست اههایاجراییی انهمصداقایقاعمملکدرحقوقایرا نیست:
صرفنظرازایقاعاتمملکیکهموجبتملکاموالم احتلقیمیشوند،اخیذبیهشیفعهنییز
یشیود.بیا
یکیدی رازمصادیقبارزایقاعاست 8کیهموجیبتملیکق یریمیالدی یریمی 
بررسیاینایقاعاتکهموجبتملکق ریام

میشوندمیتیوا مشیاب تهیایبسییاری

بینآ هادیدکهتمایزمیا آ هاراازنظررعاییتنظیموقاعیدهدرقیانو گیذاریغیرموجیه
میکند.

الز بهذکراستکههدفازبیا وجودتشاب ات،میا تملکق ریبهسی بطیرحهیای
عمومیوتملکق ریبهس بپیدایشحقشفعهاستفادهازقیا وتعمیمدهیقواعیدوآثیار
اخذبهشفعهبهتملکدست اههایاجرایینیست؛بلکهبهنظرمیرسدمیتوا بیابررسییایین
تشاب اتبهراهحلقانو گذاریایرا درتملکیکجان همالدی ریوتحلیلقواعدعمومی
آ پیبرد.دیدگاهیکهمفادآ حاکیاستتملکق ریمیالدی یریمیسیرنخواهیدشید
م ربااذ قانو وپسازپرداختقیمتمال.

 .2-7استدالل مخالفان
 .2-7-1اصطالحات بهکاررفته در قوانین تملک

استفادهقانو گذارازاصط حاتیازق یل«خرید»«،فروش»و«معامله»کهبهصورتمکیرر
درقوانینراجقبهتملکبهکاررفتهبامفادایننظرییهمنافیاتداردوچیو قی ًدرخصیوص
هاخودداریمیشود.

آ هاسخنبهمیا رفت،ازتکرارآ 
 .2-7-2نمایندگی دادستان از سوی مالک

چنانکهگفتهشد،برخی،ضرورتامضایسندانتقالازسویدادستا رادرتملیکق یری
نشا ازلزو وجودارادهانشائیویدرتحققتملکدانستهاندکهاگرایننظیرپذیرفتیهشیود
نظریهایقاعقابلپذیرشنخواهدبود.

.8برایدید نظریکهاخذبهشفعهراتن امصداقایقاعمملیکمیالغییرتلقییمییکنیدر .بیههمیا 238،وامیامی،
.3:8933ال تهایننظرهاچنانچهدرخصوصگسیترهمصیادیقایقاعیاتمملیکدر«حقیوقخصوصیی»باشیندباییدتسییید
گردند.
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 .2-7-3اصل عدم والیت بر دیگری

تملکق ریازمصادیقایقاعدوطرفهاستکهگرچهبایکارادهمحققمیشودآثیارآ 
ع وهبرانشاکنندهبرحقوقوداراییدی ریهماثرگذاراست.تلقیتملکق ریبیهعنیوا 
ایقاعمملک،مستلز اختیاروص حیتیاستکهقانو یاقراردادبهدی ریدهدواین،نتیجیه
هاوآزادیهایایشا است.

اصلعد والیتبردی ریاستکهزادهاصلاحترا بهانسا 
باتوجهبهمفادایناصل،درتملکق ریبایددرجستجویقراردادیبودتاایناختییاررا
بییهانشییاکننییدهبدهییدویییاقییانو ،تملییکیییکجان ییهراتجییویزکییردهباشیید.بییدی یاسییت
درصورتیکهتردیدشودقانو گذارحقتملکیکجان ه(ایقاعی)ملکرابهاودادهییاخییر
اصل،عد ارائهچنیناختیاریاستوبایدانتقالازطریقتراضیصورتپذیرد.
بااینحالبهنظرمیرسدایناستداللدرعیندرسیتیآ درمقیا ردایقیاعبیود تملیک
ق ریازاستحکا کافیبرخوردارنیست؛زیراحتیباق ولوصفقراردادیتملکق رینیز،
عملتملکصرفاًپوششیظیاهریازقیراردادبیرتیندارد؛حیالآنکیهنیهتن یاعنصیرسیازنده
قراردادرابههمراهندارد،بلکهبسیاریازقواعدعمومیقراردادهیانییزنسی تبیهآ غیرقابیل
اجراستکهبااینوصفنیز،ماهیتیاستثناییخواهدیافتوازاینحییجامتییازیبیرنظرییه
ایقاعندارد.
نتیجهگیری
دراینپژوهشت شکردیم،بهاینسؤالپاسخدهییمکیهماهییتتملیکق یریحقیوق
مالکانهتوسطدست اههایاجراییچیست؟ازمصادیقاعمالحقوقیاستیاوقایقحقوقی؟و
چنانچهعملحقوقیاست،آیاعقداستیاایقاع؟
بایدپذیرفت،کمرنگشد نقشارادههایافیراددرانعقیادقراردادهیاوتعیدیلنظرییات
اصالتفردواصولیهمچو حاکمیتارادهخیودبیهنزدیکییواضیمح لمرزهیایاسی ا 
پیدایشتع دوموجب نزدیکیهرچهبیشتراعمیالحقیوقیبیهوقیایقحقیوقیشیدهاسیت؛از
سویدی ربیتوج یقانو گذاربهمفاهیمبنیادینحقیوقیواسیتفادهازاصیط حاتدرغییر
اینزمینههاافزودهاست.

معنیمصطلوآ ها،خودبهسردرگمیحقوقدانا در
دیدگاهیکهماهیتتملکراواقعهحقوقیمیدانیدموردپیذیرشقیرارن رفیت؛زییرابیا
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اختیارایننظر«،تملکق ری،عملیارادیاستبدو قصدایجادآثارکهقیانو بیرآ آثیار
حقوقیبارنمودهوبرایوقوعبینیازازارادهانشائیمنط قباآ آثیاراسیت».درحیالیکیهدر
تملکق ریوجودارادهانشائیازسیویدسیت اهاجرایییکیام ًمحیرزاسیت.افیزو بیرآ 
تحققتملکق ری،منو بهوقوعهیچامرانتزاعیمادینیستوتمیامیشیرایطآ درعیالم
اعت اررخمیدهد؛حالآنکهواقعهیحقوقیبرخ فعملحقیوقیییکامیرانتزاعییمیادی
استکهآثارحقوقیداردونمیتواندفقطبهارادهانسا ،بدو دخالیتوسیایلمیادیایجیاد
گردد.استفادهقانو گذارازاصط حاتیهمچو خرید،فروشویامعاملهدرقیوانینمختلفیی
کهدراینزمینهبهتصویبرسیدهرانیزمیتوا ازدالیلردایننظریهبرشمرد.

 پذیرشنظریهعقددرتوجیهماهیتتملکق یرینییزدشیواربیهنظیرمییرسید،زییرادر
تملک،ازوجوددوارادهانشاییکهس بسازندههرعقداستاثریدییدهنمییشیودوحتیی
علیرغممخالفتصریومالکوگاهعد شناساییمالکنیزتملیکق یریتحقیقمیییابید.
ع وهبرآ ،درعالماعت ارنیزمانندعالمواققمعموالًازروالط یعیوفلسفیامورمانندتقد 
علتبرمعلولوس ببرمس بولزو ایجادمؤثربرایدستیابیبهاثر،پیرویمیشیودامیادر
صورتپذیرشنظریهعقد،نظموروالط یعیاموردرهمخواهدریخت.
نمایندگییاقائممقامیدادستا ازسویمالکنیزداللتبرعقدبود تملکندارد،زییرا
طرفدارا نظریههایایقاعیاواقعهحقوقیهممنکرنمایندگیدادستا ازسویمالیکنیسیتند؛
بلکهمعتقدندامضایسندانتقالحاویارادهانشائیم نیبرانتقالملکدرق یالوجیهتیودیعی
نیست.ازسویدی رمواردمتعددیوجودداردکهنمایندهمقاماتقضیایینسی تبیهامضیای
هقراردادیبهذهنخطورنمیکند.

کندودرهیچیکتصوربرقراریرابط

سندانتقالاقدا می
بهاینترتیببهنظرماماهیتیکهبیشترینانط اقراباتملکق یریداردایقیاعاسیت،زییرا
ایننظریهبامف و ظاهریکهازلفحتملکاستن ا میشودیعنیتملکییکجان یهوق یری
انط اقدارد.همچنیناینتفسیرازارتکا حشوتوسطقانو گذارجلوگیریمیکند،زییرابیا
جعلمعنایدی ربرایتملکغیرازخریدقانو گذارراازات ا ارتکا حشوم رامیکند.
ع وهبرایندخالتصرفاًیکارادهانشایی،درتکوینانتقالق ریملیک،دلیلییمحکیم
برتسییداینادعاستوایننظرباحاکمیتیبیود تملیکق یریتوسیطدسیت اهاجرایییهیم
منط قاست،چراکهتملکق ریویکجان هملکدی ریراتجویزنمودهوحاکیازاختیار
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دولتدراج ارمالکا است.
نظردقیقترآ استکهحتیتوافقش رداریومالیکدرتعییینب یایملیکتغیییریدر
ماهیتتملکایجاد نکند؛زیرادراینموردنیز،ارادهمالکدراصیلتملیکملیکبییتیسثیر
استوتملکتن ابهارادهدست اهاجراییصورتمییپیذیرد.بیدینترتییبدرفیرضتیسمین
توافقیحقوقمالکانه،عملش رداریقابلتجزیهوتحلییلبیهدوعمیلحقیوقیمجزاسیت-8:
ایقاعیکهس بانتقالق ریملکازمالکبهش رداریمییشیود؛-2قیراردادیکیهحاصیل
توافقطرفیندرتعیینب ایملکوخساراتواردهاست.
تن اایرادیکهپذیرشایننظریهدارد،وجوداصط حاتیهمچو خرید،فروشومعاملیه
درقوانینراجقبهتملکاستکهباپذیرشایندیدگاه،چارهایجزحملآ هابیرمسیامحه
قانو گذاروجودنخواهدداشت.
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