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  پوریا رضی

  واحد بندرعباس عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

  *میثم رامشی

 دانشگاه شهید بهشتی تهران. دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 **محمدمهدي زارعی

  دانشگاه تربیت معلم تهران. دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

  چکیده

در مواردي که شرکت ها، موسسات و ادارات دولتی اقدام به تملک اراضی جهت 

می کنند، رسیدگی به دعواي مطالبه خسارت در ... هاي عمرانی و  اجراي طرح

دادگاه عمومی علیه این ادارات و شرکت ها، منوط به تصدیق ورود خسارت در 

  .دیوان عدالت اداري است

  

  خسارت، دیوان عدالت اداري، دادگاه عمومی: واژگان کلیدي

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Email: pooria.razi@gmail.com 
* Email: meysamrameshi@gmail.com 
** Email: zarei248@gmail.com 
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 متن راي

 مندرج در کالسه 30/2/1391ه تاریخ ب 9109970403600226 شماره دادنامه در

ادره از سوي شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ص 8909984540100396پرونده 

 :چنین آمده است اردبیل

نسبت به دادنامه شماره .... در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقایان 

صادره از شعبه اول دادگاه عموي شهرستان کوثر نهایتا به  9009774540100793

از قانون دیوان  13ماده  1وراق و محتویات پرونده نظر به اینکه طبق تبصره جامع ا

عدالت اداري تعیین میزان خسارت از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهاي 

این ماده شرکت هاي دولتی می باشد و شرکت مادر تخصصی ساخت و  2و  1

بعه وزارت راه و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور نیز یکی از شرکت هاي تا

شهرسازي از شرکت هاي دولتی می باشد و در صورت شکایت از آن شرکت در 

دیوان عدالت اداري در خصوص اصل استحقاق فرد به دریافت خسارت، دیوان 

عدالت اداري رسیدگی نموده و در صورت تصویب طرح و ضرورت اجراي آن و 

خسارات وارده به مناسبت انجام  موافقت باالترین مقام اجرایی با اجراي آن و اینکه

وظیفه کارمندان بوده و عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی آن وارد نشده است؛ نهایتا با 

احراز صحت شکایت شاکی حکم بر استحقاق شاکی به دریافت خسارات وارده را 

اعالم می نماید و چون احراز موارد مذکور براي صدور حکم بر محکومیت 

داخت خسارت مورد ادعایی الزم بوده و مقدمه آن می باشد و شرکت دولتی به پر

بدون احراز موارد مذکور صدور حکم بر محکومیت شرکت دولتی مقدور 

قانون دیوان عدالت اداري تعیین ورود  13ماده  1باشد؛ لکن با توجه به تبصره  نمی

خسارت وارده از ناحیه شرکت هاي دولتی و موسسات و اشخاص مذکور در 

همان ماده را پس از تصدیق دیوان عدالت اداري در صالحیت  2و  1اي بنده

محاکم دانسته است و به عبارت بهتر قبل از تصدیق دیوان عدالت اداري به اینکه 



خسارات وارده از ناحیه اشخاص مذکور وارد شده است یا خیر محاکم عمومی 

 13بندهاي ماده نمی توانند میزان خسارت وارده را تعیین و اشخاص مذکور در 

قانون مذکور را به آن جبران آن خسارات محکوم نمایند و از طرف دیگر چون 

تصمیم دیوان عدالت اداري در استحقاق خواهان بدوي این پرونده براي دریافت 

خسارت از شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور 

ت اویول هم موثر بوده و قبل از که از شرکت هاي دولتی است، در مسئولیت شرک

اظهارنظر دیوان عدالت اداري در خصوص اساس استحقاق شاکی به دریافت 

خسارت از شرکت دولتی اظهارنظر در خصوص مسئولیت شرکت اویول و میزان 

مسئولیت آن مقدور نمی باشد، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که با این استدالل 

اه صحیح و قانونی بوده، بنابراین ضمن رد اعتراض و اصدار یافته به نظر این دادگ

از قانون آیین دادرسی  358تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ها مستندا به ماده 

از  365راي صادره مستندا به ماده . مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد

  . قانون موصوف قطعی می باشد

  

 رح موضوعش

و شرکت مادر تخصصی .... اویول به مدیر عاملی آقاي دادخواستی به طرفیت شرکت

ناهاي حمل و نقل کشور به خواسته مطالبه خسارت وارده از جهت یربساخت و توسعه ز

اجراي عملیات عمرانی و جاده سازي و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف تقدیم دادگاه 

ه عمومی شهرستان کوثر می شود که در شعبه اول این دادگاه به کالس

ثبت و پس از رسیدگی هاي الزم نهایتا طبق دادنامه شماره  8909984540100396

هاي  خواهان. شود نسبت به آن قرار عدم استماع دعوي صادر می 9009774540100793

بدوي نسبت به این دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده و دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی 

  . کند می شدهاد یموضوع، اقدام به صدور راي به شرح 



 5/  هاي دولتی در رسیدگی به دعواي مطالبه بهاي اراضی تملک شده توسط شرکت الحمرجع ص

 پوریا رضی، میثم رامشی، محمدمهدي زارعی

  ماهوي مسائل

در تحلیل و بررسی راي صادره چند نکته حایز اهمیت است؛ اول اینکه صالحیت هاي 

دیوان عدالت اداري در قانون احصاء شده است و طرح دعاوي خارج از این موارد موجب 

رد دعواي مذکور خواهد شد؛ حال باید دید رسیدگی به دعواي مطالبه خسارات ناشی از 

در صالحیت  -درمعناي عام -ت راضی براي اجراي طرح هاي عمرانی توسط دولتملک ا

دیوان عدالت اداري است یا خیر؟ نکته دوم اینکه شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل 

و نقل کشور یک شرکت دولتی تلقی شده است؛ روشن شدن ماهیت حقوقی این شرکت 

ثر است و باید مشخص گردد آیا در تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوي آن مو

  این شرکت از جمله شرکت هاي دولتی هست یا خیر؟ 

 

  ماهیت حقوقی شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور -1

شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور، یک شرکت دولتی محسوب 

ت این شرکت در ماهیکه می شود و این موضوع از اهمیت باالیی برخوردار است؛ چرا 

در توضیح ماهیت حقوقی این . تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعاوي تاثیرگذار است

در تعریف شرکت دولتی قانون مدیریت خدمات کشوري  4توان گفت ماده  شرکت می

بنگاه اقتصادي است که به موجب قانون براي انجام قسمتی از تصدي هاي «مقرر داشته 

ی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابالغی از سوي مقام دولت به موجب سیاست هاي کل

معظم رهبري جزو وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه 

اي این که شرکتی دولتی باشد ابتدا باید بنابراین، بر. »...و سهام آن متعلق به دولت می باشد

روش و مالك . شرکت دولتی باشد سرمایه یا سهام آن متعلق به دولت یا% 50بیش از 

استفاده از همین تعریف قانونی است و این ماده  ،اصلی این که شرکتی دولتی است یا خیر



هاي مادر  شرکتبا این بیان،  1.به منزله خط کش و معیار تشخیص ماهیت شرکت است

 ،وابسته به وزارت راه و شهرسازي ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور تخصصی

سهام آنها متعلق % 100مهندسی آب و فاضالب کشور که و  توانیر، مدیریت منابع آب ایران

به دولت است و همچنین کلیه شرکت هاي برق منطقه اي، آب منطقه اي، آب و فاضالب 

سهام آنها متعلق به شرکت هاي مادر تخصصی است شرکت هاي % 100که روستائی، 

ررات عمومی مربوط به شرکت هاي دولتی در آنها دولتی محسوب می شوند و احکام و مق

  2.جاري است

  

  صالحیت هاي دیوان عدالت اداري -2

مورد در دیوان عدالت اداري وظیفۀ خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم 

اهداف تشکیل دیوان  3.هاي اداري و دولتی را به عهده دارد تصمیمات و اعمال سازمان

ماده مطابق . بوده است» برقراري عدالت اداري«و » مردماحقاق حقوق «عدالت اداري 

صالحیت و حدود « ،1392مصوب  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري10

  :اختیارات دیوان به قرار زیر است

  :رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از -1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1387، 41شماره : ، مجله حسابرستشکیل، اداره و انحالل موسسات و شرکت هاي دولتیساجدي، ولی، . 1

  .49ص

  .12/3/1382اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه اي مصوب  2قانون سازمان برق ایران و ماده  21و  3مواد . 2

طباطبایی مؤتمنی، منوچهر،  ؛280، ص 1381نشر میزان، : تهران، )1 -  2(حقوق اداري زاده، رضا،  موسی. 3

  .423، ص 1378سمت، : ، تهرانحقوق اداري



 7/  هاي دولتی در رسیدگی به دعواي مطالبه بهاي اراضی تملک شده توسط شرکت الحمرجع ص

 پوریا رضی، میثم رامشی، محمدمهدي زارعی

ها و سازمانها و اعم از وزارتخانهتصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی  -الف

ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیالت و مؤسسات و شرکتهاي دولتی و شهرداري

  .نهادهاي انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها

در امور راجع به » الف«تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند  - ب

  .وظایف آنها

ازآراء و تصمیمات قطعی هیأتهاي رسیدگی به  رسیدگی به اعتراضات و شکایات -2

هاي مالیاتی، هیأت حل اختالف کارگر و  هایی مانند کمیسیون تخلفات اداري و کمیسیون

ها منحصراً از حیث نقض قوانین و  قانون شهرداري) 100(کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 

 .مقررات یا مخالفت با آنها

قانون مدیریت خدمات کشوري و سایر رسیدگی به شکایات قضات و مشموالن  -3

و مستخدمان مؤسساتی که شمول این ) 1(مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند 

قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از حیث تضییع حقوق 

 .»استخدامی

ون ذکر شده، و ها و اختیارات دیوان در قان با مقایسه ماده فوق که به عنوان صالحیت

ها و اختیارات محاکم عمومی دادگستري در قوانین مربوطه  آنچه که به عنوان صالحیت

» خواسته«و » خوانده«، »خواهان«آمده، به این نتیجه می رسیم که صالحیت دیوان از حیث 

  .متفاوت از صالحیت محاکم عمومی است

اشخاص حقیقی یا «از حیث خواهان؛ خواهان یا شاکی در دیوان عدالت اداري، 

» اشخاص حقوقی حقوق خصوصی«این سؤال وجود دارد که مقصود صرفا . هستند» حقوقی

؟ عرف در مورد اشخاص حقوقی »اشخاص حقوقی حقوق عمومی«است یا اعم از آن و 

بنابراین، رسیدگی به اختالفات بین  .دبر حقوق عمومی، لفظ مردم را به کار نمی

به عبارت دیگر، هرگاه دو . در صالحیت دیوان نمی باشدهاي اجرایی و اداري  دستگاه

طرف دعوي، اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشند، رسیدگی به این دعوي خارج از 



 تاریخ در اداري راي وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت. صالحیت دیوان است

ر اصل نظر به این که د«این راي مقرر می دارد . مؤید همین برداشت است 10/7/1368

یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، منظور از تاسیس دیوان عدالت 

اداري رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهاي 

دولتی تصریح گردیده، و با توجه به معنی لغوي و عرفی کلمه مردم، واحدهاي دولتی از 

 1.»...اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطالق می شود  شمول مردم خارج و به

قانون دیوان عدالت  10در ماده » اشخاص حقیقی یا حقوقی«بنابراین، مقصود از عبارت 

  . اداري، اشخاص حقیقی و نیز حقوقی حقوق خصوصی است

شود که خوانده در دعوایی که  ا فهمیده می.ق 173؛ از اصل )دولت(از حیث خوانده 

. است» واحد دولتی«و » مامور دولتی«ن عدالت اداري صالحیت رسیدگی آن را دارد، دیوا

اند یا مامورین و  سوال این است که مقصود، صرفا مامورین و واحدهاي قوه مجریه

واحدهاي قوه قضائیه و مقننه را نیز شامل می شود؟ در پاسخ باید گفت که فلسفه وجودي 

به قرینه تقابل مردم . ی به شکایت مردم از دولت است، رسیدگاداري تشکیل دیوان عدالت

اند که در مقابل مردم قرار  توان چنین گفت که مقصود از دولت، همه کسانی و دولت، می

دارند، یعنی طبقه حکومت کنندگان که شامل قواي مجریه، قضائیه و مقننه و نیز تمام 

انون جدید دیوان عدالت اداري تا قبل از تصویب ق2.واحدها و مؤسسات وابسته خواهد بود

نیز دیوان عدالت اداري در عمل به شکایات مردم از تصمیمات اداري و  1392در سال 

در این رابطه می . آیین نامه ها و بخش نامه هاي دستگاه قضایی رسیدگی می کرده است

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1377مؤسسه انتشارات سکه، : تهران، مجموعه آراي وحدت رویه دیوان عدالت ادارينصیرایی، سعید، . 1

  .114ص 

، 1380نشر دادگستر، : تهران، بایسته هاي حقوق اساسیاضی، ابوالفضل، ق: ك.جهت مطالعه مفاهیم دولت ر. 2
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 پوریا رضی، میثم رامشی، محمدمهدي زارعی

دیوان، نسبت به اعتراض مردم به  16/3/1367مورخ  48و  47، 46توان به آراي شماره 

بنابراین، با  1.شوراي عالی قضایی اشاره کرد 29/3/1362مورخ  15593/1بخشنامه شماره 

توجه به قانون دیوان عدالت اداري سابق، این دیوان صالحیت رسیدگی به اعتراضات و 

اما در قانون جدید دیوان . دوهاي اجرایی، قضایی و تقنینی را دارا ب شکایات مردم از دستگاه

به موجب ماده . ها از شمول صالحیت دیوان استثناء شده است دستگاهخی برعدالت اداري، 

این قانون یکی از موارد تحت صالحیت دیوان، رسیدگی به شکایت مردم از  10

ها و سازمانها و مؤسسات و صمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی اعم از وزارتخانهت...«

اعی و تشکیالت و نهادهاي انقالبی و ها و سازمان تأمین اجتمشرکتهاي دولتی و شهرداري

  .می باشد» ...مؤسسات وابسته به آنها

، اداري قانون دیوان عدالت 10؛ با دقت در متن ماده )خواسته(از حیث موضوع دعوي 

تصمیمات و  -1: روشن می شود که خواسته در دعاوي فوق یکی از این دو موضوع است

. ن نامه هاي مغایر شرع و قانون و ابطال آنآیی -2اقدامات ناقض حقوق مردم و توقف آن 

شرح این موضوع نیازمند نوشتاري دیگر است و در اینجا با توجه به ارتباط به بحث مراجع 

صالح در رسیدگی به دعاوي دولتی، به همین مقدار توضیح اکتفا می کنیم و در ادامه به 

لک اراضی و امالك بررسی صالحیت دیوان در رسیدگی به دعاوي خسارات ناشی از تم

در این نوشتار، شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و  –توسط شرکت هاي دولتی 

  . خواهیم پرداخت -نقل کشور

  

  مرجع صالح تعیین خسارات ناشی از تملک اراضی و امالك -3

امروزه بسیاري از دعاوي مطروحه در دادگاه ها، دعاوي اشخاص حقیقی و حقوقی علیه 

حال این سوال مطرح می شود که آیا براي مطالبه زمین . ي دولتی استدولت و نهادها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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معوض یا بهاي زمینی که به صورت یکجانبه در اجراي طرح هاي دولتی و عمومی بر 

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

دیوان عدالت اداري باید یده، تملک گرد 17/11/1358عمرانی و نظامی دولت مصوب 

در اینجا شرکت مادر تخصصی ساخت  -استحقاق شخص را در مطالبه بهاي زمین از دولت

  شناسایی کند؟  -و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور

شیوه رسیدگی  1387با بررسی پیشینه تاریخی این موضوع روشن می شود که تا تیرماه 

اوي بود؛ با این توضیح که اشخاص حقیقی و حقوقی به این قسم دعاوي همانند دیگر دع

می توانستند در این موارد با تقدیم دادخواست علیه نهادها، موسسات، ادارات و 

هاي دولتی در دادگاه عمومی اقامه دعوا نمایند و دادگاه عمومی و تجدیدنظر نیز در  سازمان

این شیوه رسیدگی . کردنداین موارد به دعواي مطروحه همانند دیگر دعاوي رسیدگی می 

در مواردي مشکالتی را به همراه داشت؛ به عنوان مثال، در خصوص ادعاي خسارت، بهاي 

زمین یا مطالبه زمین معوض در امالك مشاعی، اشخاصی که مالکیت آنها در اراضی مورد 

ز شدند و چون امالك مورد ادعاي آنها به ظاهر نی نزاع محرز نبود مدعی مطالبه خسارت می

در چنین مواردي عده اي دیگر نیز که . معارضی نداشت، خسارت دریافت می نمودند

دانستند با همین ادعا و ارائه اسناد، علیه شرکت ها و ادارات دولتی اقامه  خورد را مالک می

این قبیل مسائل سبب تشتت آراء و تراکم . کردند و مطالبه خسارت می نمودند دعوا می

هاي عمومی گردیده بود و تعدد ادعاهاي مطالبه خسارت پیرامون یک  ها در دادگاه پرونده

  . شد زمین در عمل مانع از اجراي طرح هاي عمرانی می

به موجب راي  26/3/1387سرانجام هیات عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ 

مورخ  93همانطور که در دادنامه شماره ... « :مقرر داشت 199وحدت رویه شماره 



 11/  هاي دولتی در رسیدگی به دعواي مطالبه بهاي اراضی تملک شده توسط شرکت الحمرجع ص

 پوریا رضی، میثم رامشی، محمدمهدي زارعی

 13تصریح شده است، به موجب ماده 1هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 27/3/1380

شکایات و تظلمات و اعتراضات  رسیدگی به 1385قانون دیوان عدالت اداري مصوب 

اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات واقدامات واحدهاي 

وظایف وتکالیف قانونی، ي اشخاص مذکور از انجام ردولتی و مأموران آنها و یا خوددا

بنابراین مرجع . اداري واجرائی مربوط در صالحیت شعب دیوان عدالت اداري قرار دارد

مؤسسات  ها و سایر رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهاي دولتی و شهرداري

واقع در  الذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه قانون فوق 13ماده ) الف(مذکور در بند 

 اساس استحقاق و یا عدم ها و همچنین صدور رأي در اي دولتی و شهرداريه طرح

استحقاق مالکین اراضی و امالك مذکور به دریافت معوض و یا بهاي اراضی و امالك 

 99ها به دیوان عدالت اداري است و دادنامه شماره  هاي دولتی و شهرداري در طرح واقع

که متضمن این معنی است، موافق اصول و  مبنی بر ورود شکایت شاکی 25/1/1386مورخ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون دیوان عدالت اداري رسیدگی به شکایات و تظلمات  11چون بموجب ماده : اوالً... «به موجب این راي . 1

قانونی مربوطه از جمله  ا از انجام وظایفخودداري آنه ها و یا ازتصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی و شهرداري

دیوان قرار دارد و   خصوصی در قلمرو صالحیت امتناع از ایفاء تعهدات قانونی در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص به دریافت بهاي زمین مورد تملک دولت و  رسیدگی و صدور حکم در خصوص اساس استحقاق

هاي صادره از  مصوب شهري از مصادیق ماده مذکور است بنابراین دادنامه هاي طرح  ها و اراضی واقع در شهرداري

متضمن تأیید صالحیت دیوان در رسیدگی وصدور   که بدوي دیوان در حدي 19و  17و  14و  10و 4و  3و  1شعب 

شرکت اعضاء   به وقوع ملک با عنایت: ثانیاً. باشد موافق اصول و موازین قانونی است حکم در ماهیت شکایت می

هاي غیرمزاحم شهري و اظهارات  استقرار کارگاه تعاونی کارکنان سازمان آب قم در طرح مصوب فضاي سبز و محل

شعبه اول  719.74.1در پرونده کالسه  1376.3.15مجلس مورخ  صورت به شرح منعکس در  نماینده شهرداري قم

 رکت تعاونی مذکور و مقررات قانون تعییناعضاء ش  واگذاري زمین معوض به تعدادي از بدوي دیوان مبنی بر

ورود شکایت   بر هاي صادره مشعر دادنامه 1367ها مصوب  هاي دولتی و شهرداري وضعیت امالك واقع در طرح

این . شود با قانون تشخیص داده می شاکیان و الزام شهرداري قم به پرداخت بهاي زمین و یا معوض آن صحیح و منطبق

در موارد مشابه براي شعب  1/2/1378دیوان عدالت اداري مصوب  اصالحی قانون 20اخیر ماده  قسمت  رأي به استناد

  . »االتباع است دیوان عدالت و سایرمراجع ذیربط الزم



 قانون دیوان عدالت اداري 43و ماده  19ماده  2این رأي به استناد بند . قانونی است موازین

بنابراین،  .»االتباع است براي شعب دیوان و سایر مراجع اداري ذیربط در موارد مشابه الزم

ه یا ادعاي مطالبه اراضی و مطابق راي مذکور، اشخاصی که ادعاي تملک اراضی و ابنی

امالك معوض و بهاي این امالك را دارند، ابتدا باید استحقاق خود را براي دریافت 

خسارت یا معوض، در دیوان عدالت اداري ثابت کند و پس از صدور راي در مورد 

  . استحقاق یا عدم استحقاق، محاکم دادگستري می توانند به اظهارنظر بپردازند

، از الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي عالوه بر این

چنین بر می آید که براي مطالبه  1358هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب  برنامه

بهاي زمین ضرورتی به رجوع به دادگاه عمومی نیست؛ چرا که در این قانونی بر اساس 

مالک پرداخت خواهد شد و دخالت  فرایندي که پیشی بینی شده است، قیمت زمین به

دادگاه صرفا ناظر به فرضی است که در تعیین بهاي عادله اراضی و حقوق و خسارات 

مضافا اینکه در مشخص نیست کدام نهاد . وارده بین دستگاه اجرایی و مالک، اختالف شود

تعیین بایست بهاي امالك و خسارت وارده را به مالک پرداخت نماید و  میمواردي دولتی 

قانون  10با توجه به تصریح ماده . مسئول جبران خسارت بر عهده دیوان عدالت اداري است

هیات  199تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري و راي وحدت رویه شماره 

عمومی این دیوان، در مواردي که خواهان مدعی تملک اراضی توسط شرکت ساخت و 

ر و ورود خسارت می باشد، باید در دیوان عدالت توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشو

اداري به خواسته تصدیق در ورود خسارت اقامه دعوا نماید و پس از آن در دادگاه هاي 

  .عمومی جهت تعیین میزان خسارت و مطالبه آن اقامه دعوا نماید

با این وجود رویه دادگاه ها در این خصوص همچنان متفاوت است وبرخی از 

عمومی چنین دعوایی را بدوا بدون اینکه تصدیقی از دیوان عدالت اداري  هاي دادگاه



 13/  هاي دولتی در رسیدگی به دعواي مطالبه بهاي اراضی تملک شده توسط شرکت الحمرجع ص

 پوریا رضی، میثم رامشی، محمدمهدي زارعی

ضمیمه پرونده باشد مورد رسیدگی قرار می دهند و پس از رسیدگی، نسبت به تصدیق 

این  1394اگرچه تا قبل از سال  1.ورود خسارت یا عدم تصدیق آن حکم صادر می کنند

 747اما با صدور راي وحدت رویه شماره  رویکرد ازحیث انطباق با قانون مورد نقد بود

 ،به موجب این راي. خویش به دست آوردمبنایی براي  رویکرداین  29/10/1394مورخ 

نظر به اینکه یکی از شرایط برقراري مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه «

لف و ورود موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخ

خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران 

ماده  2و  1آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي 

، بر اساس تبصره ماده مرقوم قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري 10

ن اراضی تصرف و تملک شده از بدیهی است در مواردي که مالکا. برعهده دیوان است

کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون  سوي شهرداري، بهاي آن اراضی را مطالبه می

از سوي شهرداري در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوي موضوعاً از شمول مقررات 

دعوي  قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به 10ماده 3بند  1و تبصره  2و  1بندهاي 

در مورد مطالبۀ بهاي اراضی اگرچه این راي . »...رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید

صادر شده، اما برخی دادگاه ها قلمرو این راي را به کلیه دعاوي از این  ها تصرّفی شهرداري

قبیل تسري داده اند و در مواردي که نیازي به اثبات تقصیر دستگاه تملک کننده وجود 

به عنوان نمونه، در . دانند دادگاه هاي عمومی خود را صالح به رسیدگی می نداشته باشد،

دادگاه عمومی بخش کوهین،  19/4/1395مورخ  9509972848100708دادنامه شماره 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادگاه عمومی حقوقی  126شعبه  30/4/94مورخ  9409970242300495دادنامه شماره : ك.به عنوان نمونه ر. 1

شعبه اول دادگاه عمومی  26/4/91مورخ  9109972929300190دادنامه شماره  ،مجتمع قضایی شهید باهنر تهران
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هیات عمومی دیوان عدالت اداري،  747خواهان ها به استناد راي وحدت رویه شماره 

لبه بهاي اراضی تصرف شده توسط دعواي خود مبنی بر مطالبه خسارت دادرسی و مطا

کند،  شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور را در دادگاه عمومی مطرح می

قانون تشکیالت  و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري،  10اما این دادگاه با استناد به ماده 

 747ماره راي وحدت رویه شهمچنین، و دانسته از صالحیت دادگاه عمومی خارج دعوا را 

ندانسته، نیز صرفا ناظر به شهرداري است و قابل تسري به سایر موارد را دیوان عدالت اداري 

این راي در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین مورد . دعواي مذکور را رد نمود لذا

تجدیدنظر خواهی قرار می گیرد و این دادگاه نیز بنا به استدالل پیش گفته، به موجب 

حکم دادگاه بدوي را تایید می  9/8/1395مورخ  9509972812200744دنامه شماره دا

هیات عمومی دیوان عدالت اداري به  747بنابراین، تسري راي وحدت رویه شماره . کند

سایر موارد امکان پذیر نبوده و این راي می بایست صرفا در مورد دعاوي علیه شهرداري 

  . واقع شود مورد استناد

به عنوان نتیجه می توان گفت با توجه به ماهیت دولتی شرکت مادر تخصصی  ،ندر پایا

، طرح دعواي مذکور در صالحیت دیوان ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور

عدالت اداري بوده و هم دادگاه بدوي و هم دادگاه تجدیدنظر به درستی به این موضوع 

. دوي با قرار عدم استماع رو به رو شده استتوجه داشته و اقامه این دعوا در دادگاه ب

نیز  1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  10ماده  1تبصره 

تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي «: مقرر داشته

. »دگاه عمومی استاین ماده پس از صدور رأي در دیوان بر وقوع تخلف با دا) 2(و ) 1(

جدا از این ماده، صالحیت دیوان عدالت اداري براي رسیدگی به این قسم شکایات از 

جهت مبنایی نیز منطقی است؛ چرا که دیوان عدالت اداري مرجعی تخصصی و آشنا به 

چگونگی احراز تخلفات دستگاه هاي اجرایی است و عالوه بر این، در میان دستگاه هاي 

اشاره به این نکته . هتر می تواند مسئول جبران خسارات را شناسایی کنداجرایی متعدد ب



 15/  هاي دولتی در رسیدگی به دعواي مطالبه بهاي اراضی تملک شده توسط شرکت الحمرجع ص

 پوریا رضی، میثم رامشی، محمدمهدي زارعی

مفید فایده خواهد بود که برخی محاکم در چنین مواردي در صورت اقامه دعوي بدون 

تصدیق ورود خسارت از دیوان در محاکم عمومی، قرار توقیف دادرسی صادر و مقرر 

دالت اداري اقامه دعوا کند و رسید خواهان ملکف است ظرف یک ماه در دیوان ع«داشته 

آن را به دادگاه عمومی تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و 

این  1.»خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دیوان عدالت اداري مجددا اقامه دعوا نماید

قی در این گونه موارد قرار چه از نظر مبنا و چه از نظر مورد صدور، هیچ گونه توجیه منط

ندارد و بهترین تصمیم همان رد یا عدم استماع دعوي می باشد تا خواهان بالفاصله در 

و پس از آن به  دیوان عدالت اداري به خواسته تصدیق ورود خسارت اقامه دعوا نماید

  .استناد این تصدیق، در دادگاه عمومی جهت تعیین میزان خسارت تقدیم دادخواست کند
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