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 گونه مالکیتی نسبت به ملک مذکور ندارند.ها هیچخواهان .1

باشد. ) می1351مصوب قانون برنامه و بودجه کشور ( 9مورد دعوا مشمول بند  .2

  درنتیجه، وجهی بابت این حق ارتفاق به مالک پرداخت نخواهد شد. 

 درخصـوص  ،اوالً« :دارددادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی به پرونده بیان مـی 

هاي بدوي با توجه به وضـعیت ثبتـی پـالك    ...، احد از خواندهایراد به مالکیت آقاي 

این ایراد وارد است. از طرفی بر فرض صغیر بودن مـالکین کـه دانـگ کـه فرزنـدان      

ـ [د ـباش... میآقاي  ، نـامبرده بـه نماینـدگی از آن    ]واندگانـجدیدنظرخـ ـکی از تـی

که اقامه دعوي ننموده، بل ـباشد  دانگ صغیر میظاهراً یک نفر از مالکین سه ـصغیر  

ـ  و 358، 356 ،89مـواد  لـذا مسـتنداً بـه     ،اعالم شکایت کرده است اصالتاً از  5ند ـب

رد ... قـرار  نقض دادنامه نسبت به دعوي آقاي  قانون آیین دادرسی مدنی با 84ماده 

با توجه به اوراق پرنده دعواي آقاي ...  درخصوص ،ثانیاً شود؛دعوي صادر و اعالم می

ی ـند رسمـ ـطابق سـ ـک مـذکور را مـ  ـدانـگ ملـ  هـبرده سـ ـود که نامـشمعلوم می

خـانم ... خریـداري   فیروزکـوه از   2دفترخانـه شـماره    13/12/1375مورخ  30067

 1353نموده است و جاده در ملک مذکور وفق دادخواست تقدیمی حداقل در سال 

است. احداث جاده در ملک مربوطه به خانم ... که به خواهان به میـزان   شده احداث

لیـل حقـوقی   حتجزیـه و ت  توان مورد دانگ انتقال داده شده است از چند نظر میسه

شده باشد کـه در ایـن   قانون یاد 50از ماده  9شمول بند اینکه مورد م ،اوالً :قرار داد

گیـرد؛ دوم اینکـه تصـرفات    مصوبه هیچ وجهی به مالک تعلق نمـی صورت وفق این 

 ؛باشـد فق مقررات تملک نماید انجام شـده  اداره راه جهت ایجاد جاده بدون اینکه و

 ،غصـب  ،قانون مـدنی  308، چون مطابق ماده باشدواقع از مصادیق غصب  یعنی در

گري را بدون رضایت مال دی ،استیالء بر حق غیر به نحو عدوان است به عبارت دیگر

حکم تکلیفی غاصب این است کـه   ،همین قانون 311مطابق ماده  وي تصرف نماید

اینکه عین تلف شده باشد که در این صـورت  باید به صاحبش برگردد مگرین مال ع

یـن ملـک بـه جـاده     ا 1353فیه در سـال  یمت آن را باید بدهد. در موضوع مانحنق

واقع استرداد آن مال در این تاریخ به صاحبش ممکن نبود، زیرا تبدیل شده است در

ود نمـودن چنـین   ه اسـت ولـی مسـد   طور فیزیکی تلـف نشـد  اگرچه مال مذکور به

اي است که د عین مال مستلزم مسدود شدن جادهواقع راي امکان نداشته و در جاده

حقیقـت ایـن واقعـه در حکـم     کنند، درراد ثالث از آن عبور و مرور میهزاران نفر اف
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گیـرد و  ف شده و قیمت آن به مالـک تعلـق مـی   تلف است یعنی از آن تاریخ مال تل

مقـام   شود کـه خواهـان مـذکور، قـائم    بوده نتیجه این میمالک در آن زمان خانم ... 

باشد و از طرفی در زمـان تنظـیم قـرارداد    ، نمیشدهمال تلف خانم ... در این قیمت

ه نبوده اسـت معقـول   مدآاراده طرفین به انتقال ملکی که به صورت جاده قدیمی در

. بنـا بـه   اي را که بیش از سی سال قـدمت دارد خریـداري نمایـد   نیست کسی جاده

قـانون آیـین دادرسـی     358مستنداً به مـاده   ،وارد ،مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی

، يأگـردد. ایـن ر  ثابت و مردود اعالم میمطروحه غیردعواي  ،مدنی با نقض دادنامه

  ».دادگاه تجدیدنظر استان تهران 28رئیس شعبه  .ی استحضوري و قطع

  نقد و بررسی .2

زمان اجراي احداث جاده، مالکیتی در اراضی مورد در دعواي مطروحه خواهان در 

موجب آن، نزاع نداشته و طرح دعوا مبتنی بر سند رسمی مورد اشاره بوده که به

شود که: آیا خواهان ملک مورد نظر را خریداري نموده است. حال این سؤال مطرح می

نست و بدین ترتیب مقام مالک در زمان احداث جاده دا توان قائم خریدار مورد نزاع را می

نفع در طرح اقامه دعواي مطالبه خسارت شمرد؟ براي پاسخ به پرسش مزبور او را ذي

  پردازیم.می» مقام قائم«ابتدا به تفسیر و تشریح مفهوم لغوي و اصطالحی 

  مقام قائممفهوم  .2.1

 1کار رفته است.به» نائب، خلیفه و جانشین«در لغت به معناي » مقام قائم«

پیش از پرداختن به معنا و مفهوم حقوقی اصطالح مزبور باید اذعان نمود که آن در 

یک از قوانین حقوقی ما تعریف نشده، هرچند در قانون مدنی و نیز موادي از هیچ

قانون اعسار، از آن نام برده  36و همچنین ماده  424و  418قانون تجارت مانند 

اصطالحاً به کسی وم اکتفا نمود که آن توان بدین مفهشده است. پس صرفاً می

شود که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعه حقوقی مانند گفته می

 توسططور مستقیم یا ، فردي که بهدیگربه عبارت  2شود.ارث به او منتقل می

  
  .4265)، ص 1382(تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  نامهلغتاکبر دهخدا، . علی1

  .312، ص5)، ج1385(تهران: کتابخانه گنج دانش، دانشنامه حقوقی لنگرودي، محمدجعفر جعفري .2
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نداشته ولی به سبب انتقال حقی از دارایی ماینده خود در بستن قرارداد دخالت ن

صفت  شخصی متصف بهوقتی  1شود.دو طرف به او از عقد متأثر می ی ازیک

او همان حقوق و تعهدات اصیل را گویاي این است که درواقع شود می مقامی قائم

راي تعهدات و خواهد داشت مانند ورثه که در حدود ماترك متوفی مکلف به اج

   2گردند.ند میمباشند و نیز از حقوق حاصله او بهرهتکالیف مورث خود می

ممکن چنانکه در همه موارد یکسان نخواهد بود  مقامی قائمقلمرو طور قطع به

  به دو حوزه منقسم گردد:است 

کسی است که در نتیجه انتقال تمام یـا جـزء مشـاع از     :عام مقام قائم الف)

ه خود در تراضی دخالت و بدون آنک شودطرف قرارداد به او، جانشین وي میدارایی 

مند و به تعهدات او جز تعهداتی که قائم به داشته باشد از حقوق طرف قرارداد، بهره

بر این نظر، جانشین عام شخصـی اسـت کـه در     بنا 3گردد.شخص اوست پایبند می

در تعریـف   ،عالوه بـر ایـن   4.شودمیحق یا مال معین و یا تعهدي، جانشین دیگري 

حقوق و تکالیف شـخص  کسی را گویند که در کلیه «عام گفته شده است:  مقام قائم

مقـام عـام مـورث     قـائم مصداق بـارز   ،در حقوق ایران، وارث 5».گرددجایگزین او می

منـد و مـدیون   ، از حقوق مقرر به سود مورث، بهـره آید و با قبول ترکهحساب می به

هماننـد حقـوق فرانسـه،     بعضـی از نویسـندگان نیـز    6شـود. دیون و تعهدات او مـی 

در  پـس  7انـد. دانسـته » عام موصی مقام قائم«له به جزء مشاع یا تمام ترکه را  موصی

و آنهـا   گیـرد تعلـق مـی  ان مقامـ  قائمطور کامل به مقامی عام، حقوق و دیون به قائم

مورث دعاوي مسئولیت قراردادي و غیرقراردادي (قهـري) و   مقامی قائمند به توان می

  
  .174)، ص1389(تهران: شرکت سهامی انتشار،  اعمال حقوقیناصر کاتوزیان،  .1

(تهران: نشـر   نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. ودود برزي، 2

  .14)، ص1385آثار اندیشه، 

مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقـه  محمود صادقی، . 3

  .55)، ص1383ران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، (ته امامیه

  .28)، ص1387(تهران: انتشارات مجد،  گستره و آثار تعهدات قرارداديراد، . محمد صالحی4

  .167)، ص1390(تهران: نشر میزان،  قواعد عمومی قراردادها. سیدحسین صفایی، 5

 قانون مدنی. 869و  868قانون امور حسبی و مواد  259 ـ 232مواد  .6

آثار قراردادها ؛ مهدي شهیدي، 235، ص1)، ج1381(تهران: کتابفروشی اسالمیه،  حقوق مدنیسیدحسن امامی، . 7

  .7)، ص 1375(تهران: نشرحقوقدان،  و تعهدات
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اگـر زمـین مـورث در زمـان حیـات خـود        سارت اقامه نمایند. براي مثال،مطالبه خ

  .کنندند اقامه دعواي خلع ید توان میوراث  غصب شده باشد

در مواردي کـه شـخص،   «در تعریف مورد مزبور آمده است:  مقام خاص: ب) قائم

مـال  گیرنده را نسبت بـه آن  دهد انتقالعین معین یا حق خاصی را به دیگري انتقال می

مقـامی   گونـه کـه از عنـوان ایـن نـوع قـائم      همـان  1».نامنـد مقام خاص او می و حق، قائم

شـود. بـراي نمونـه، وقتـی     مقام شخص دیگري می پیداست فرد تنها در حق خاصی قائم

مقـام   الیه مـذکور در همـان حـق قـائم    گردد منتقلٌحق خاصی به فرد دیگري منتقل می

شـود ممکـن اسـت از عقـود     موجب انتقال حقی می گردد. نوع عمل حقوقی کهناقل می

مقـام خـاص    گفتـه، مصـداق قـائم   پس طبق موارد پیش 2معوض، رایگان یا وصیت باشد.

دهد که مال معین یـا حـق مشخصـی بـه دیگـري انتقـال یابـد. بـرخالف         زمانی رخ می

ري طور کلی و نسبت به همه امـوال جانشـین دیگـ   مقام به مقامی عام که در آن قائم قائم

طور معمـول در کتـب حقـوقی از    شود. تنها مصداقی که بهشده و از حقوق او بهرمند می

    3باشد.می» الیهمنتقلٌ«مقام خاص نام برده شده است  آن به عنوان قائم

 روا يتردیدآنکه بی حقوقدانان  از  شماري الیهمنتقلٌ مقامی قائم  درخصوص

 در ناقل مقام قائم یابد انتقال او به مالی کـه شخصی :اند نـمودهاذعان  چنین دارند

 تصریح رغمعلی دیگر گروهی 4.بود خواهد مـزبور مـال به مربوط تعهدات و حقوق

 ،انتقال مورد مـال عـینی حقوق به را مقامی قائم این الیهمنتقلٌ مقامی قائم به

به   گروه این انسخن در نخست، گروه کالم در اطالق یادشده آن و ند.محدود نمود

 کنار اعتنا ازبی باشند شده مسئله یاتجزئ واردآنکه خورد و از طرفی بیچشم نمی

 مـطلقطور به را الیهمنتقلٌ مقامیِ قائم کاتوزیانمرحوم  5.اندعبور کرده آن

 به نسبت عـینی حـق ایجاد به مربوط قراردادهايمیان   راه این در وپذیرند  نمی

  
  .236، صپیشین. سید حسن امامی، 1

  .16، صپیشین. ودود برزي، 2

مجلـه  ، »اصل نسبی بودن قراردادها و تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق موضـوعه ایـران  «. آذر سوکی، 3

  .64): ص1388( 7، شالهیات

  ).67، صپیشین. مهدي شهیدي، 4

  .235، صپیشین. سیدحسن امامی، 5
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 مال این در شخصی حق ایـجاد کـه قراردادهایی سو، ویک از انتقال مورد مال

دهایی که سازنده حقوق در قراردا 1.شدند  تفصیلبه قائل ،دیـگر سـوي از نمایند می

حقوقی است که ناظر به اوصاف  الیه همانقوق حاصله توسط منتقلٌح عینی هستند

فروشنده به تسلیم مبیع، رود، زیرا تعهد  شمار میتوابع و ملحقات مبیع به آن مال و

راي استفاده دائمی از آن ـیزي است که بـحقات مبیع و هر چـامل توابع و ملـش

  2الزم است.

 حق شدن فراهم  موجبات و  شده ایجاد مال یک با ارتباط در که تعهداتی اما

 در که است شخصی مواردي در و نبوده  عینی همیشه کنند می ایجاد را تکلیفی یا

حق مطالبه  3.آورد  شماربه مقام قائم را الیهمنتقلٌ توان نمی دیگر مواردي چنین

 و ناشی از قرارداد نیست که ، زیرا حقِ دینی استخسارت نیز از این دسته است

عالوه چنین بهشود. آور مالک به فروشنده منتقل میگفته شود آثار قراردادهاي الزام

هرگاه « .م ق. 359چراکه مطابق ماده  مبیع شمرد؛از توابع  عرفاً توان میحقی را ن

شیء داخل در مبیع نخواهد بود آن  مشکوك باشد دخول شیئی در مبیع عرفاً

و مطالبه خسارت بر مبناي ضمان قهري از آثار » آنکه تصریح شده باشدمگر

 مقام قائمتا بتوان خریدار را  شود نمیقرارداهاي مالک یا توابع مبیع محسوب 

  دانست.  فروشنده

  نفع بودن خواهانذي .2.2

صورت مورد تجاوز  حقی براي افراد ایجاد شد در ،وقتی مطابق قواعد و قوانین

حق اجازه داده است تا از طریق مراجع قضایی ، قانونگذار به صاحبگرفتن قرار

دعوا در به محض اقامه است و احقاق حق نماید. براي اقامه دعوا شروطی الزم 

شرایط اقامه  4گردد. ، دادرس مکلف به رسیدگی به آن مییشرایطبا چنین دادگاه 

کسی که نفع بودن. بنابراین، ، اهلیت، سمت و ذيمنجز بودن حق :ازدعوا عبارتند 

آیین  2ماده طبق  کند باید در آن نفعی داشته باشد در دادگاهی اقامه دعوا می

  
  .302، ص3)، ج1390(تهران: شرکت سهامی انتشار،  قواعد عمومی قراردادها. ناصر کاتوزیان، 1

  ق. م. 383ماده  .2

  . همان.3

  .25، ص )1375انتشارات اطلس،  :تهران( آیین دادرسی مدنینعمت احمدي، . 4
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اینکه شخص ند، مگرواند به دعوایی رسیدگی کت هیچ دادگاهی نمی« دادرسی مدنی

یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را  مقام قائمنفع یا وکیل یا یا اشخاص ذي

هاي نفع که در ذیل بدانها اشاره و اما مؤلفه». برابر قانون درخواست نموده باشد

  شود:می

  اقامه دعوامنظور ا هر سقفی بهمیزان نفع بکافی بودن 

 مادي یا معنوي بودن 

 یت نفعمشروع حقوقی و 

 ایجاد و بقاي نفع 

 ١.بودن شخصی و مستقیم 

نفع تقدیم دادخواست ذي حینها در از آنجا که خواهاندر دعواي مطروحه 

درستی بهقانون آیین دادرسی مدنی  84دادگاه تجدیدنظر با توجه به ماده  دنانبوده

  نموده است.نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر  ،رأي بدوي را

  تملک اراضی امکان .2.3

امالك اشخاص که تملک و تصرف  درخصوصقوانین و مقررات متعددي 

گیرد به تصویب مقنن رسیده است. در هاي دولتی صورت میتوسط دولت و شرکت

برخی موارد قبل از تصرف، دولت یا شرکت دولتی با مالک زمین موردنظر توافق 

کند. در مینظر خریداري مورد موجب قرارداد، ملک را جهت اجراي طرحبه ،کرده

ماهیت این قسم  طرحی وجود ندارد و آنچه واضح استله قابل ئچنین مواردي مس

قانون مدنی  10از قراردادها و تحلیل آن به عنوان قراردادهاي عقود معین یا ماده 

اما در فرضی دیگر، قانون شرایطی را جهت تملک اراضی توسط دولت و  ،خواهد بود

دام به تملک اراضی ند اقتوان مییین کرده است که مطابق آن نهادهاي دولتی تع

  هاي عمومی و عمرانی خود نمایند و بهاي آن را به مالک بپردازند.مورد نیاز طرح

 براي امالك و اراضی تملک و خرید نحوه قانونی الیحه نخست ماده موجببه

هرگاه براي «، )17/11/1358 مصوب( دولت نظامی عمرانی و عمومی، هايبرنامه اجراي

هاي دولتی مؤسسات و شرکت ها یا هاي عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه اجراي برنامه

هایی  هاي دولتی و سازمان دانشگاه ها وها و بانکشهرداري  یا وابسته به دولت، همچنین

  
  .293ص ، 1)، ج1385انتشارات دراك،  :تهران( آیین دادرسی مدنی ،عبداهللا شمس. 1
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 ایی نامیدهدستگاه اجر از این پس  که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و

سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور  ی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات واضشوند به ار می 

دستگاه  آن قبالً وسیله   اعتبار متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و

 تواند میاجرایی دستگاه  باشد  اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده

که مقتضی بداند بر طبق  سازمان خاصی  وسیله هرمستقیماً یا به نیاز رامورد ملک 

  ». مقررات مندرج در این قانون خریداري و تملک نماید

 توسط و امالك اراضی مذکور، الیحه در مقرر تشریفات ترتیب، با انجام بدین

 خواهند شمرده عمومی اموال ، اززین پس فلذا. شوندو تملک می خریداري دولت

قانون مدنی منع  25و  24وسیله افراد صراحتاً در مواد بهاموال عمومی . تملک شد

اینکه را انتقال دهد مگر و مشترکات عمومی  تواند اموال نمینیز دولت و  شده است

بودن قابل تملک غیرقانون خاصی آن را اجازه دهد، زیرا امکان انتقال به اشخاص با 

 و طرق دتوان مین کسهیچ« خوانیممی. م. ق 24 ادهم در چنانکه 1.آنها منافات دارد

اجراي ضمانت». تملک نماید هایی را که آخر آنها مسدود نیستعامه و کوچه شوارع

بطالن خواهد بود. در دعواي  قانون مدنی، طبیعتاً 348آن نیز با توجه به ماده 

 قرارداد خریده، مالک از را عموم به متعلق ملک خواهان که آنجا مطروحه، از

از سوي فروشنده  وي مقامی قائمپس سخن گفتن از  است. باطل اساس از ،منعقده

 پیشین مالک مقام قائمد توان میخواهان ن ،در مطالبه زیان نارواست. درنتیجه

  باشد. کنونی دعواي اقامه و خسارت مطالبهمنظور  هب

 1351قانون برنامه و بودجه سال  50ماده  9بند اما در فرض دیگري که 

از محدوده شهرها بدون پرداخت بینی شده است، تملک اراضی واقع در خارج پیش

گیرد. هاي عمرانی و... صورت میوجهی از سوي دولت، جهت انجام طرحگونه هیچ

هاي اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه«موجب این بند به

هاي گاز و نفت قرار  مجاري آب، لولهاصلی یا فرعی و یا خطوط مواصالتی، برق، 

ت وزیران تعیین خواهد شد، از أگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هی می

گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت  طرف دولت مورد استفاده قرار می

از مالک زمین جبران  مورد اراضی خارج از محدوده شهرهادربنابراین، ». نخواهد شد

  
  .69ص)، 1389(تهران: نشر میزان،  اموال و مالکیتناصر کاتوزیان، . 1
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و مالکین دولت این رویه باعث بروز دعاوي متعددي میان . آید عمل نمیرتی بهخسا

گیرند،  قرار می اجراي طرحآن دسته از اراضی خارج از محدوده شهرها که در مسیر 

و قضات گاه به دلیل اعالم  باشدمیشده است. رویه قضایی در این مورد متشتت 

ز حکم اصل چهلم قانون اساسی و نیز و مستنبط ا مزبورقانون  50ماده  9نسخ بند 

حکم به خرید ملک  ،عمومات قانون مدنی در مبحث اتالف و تسبیب و قاعده الضرر

داده لک ما خسارت جبران عدم به حکم نیز گاه و دهند می ،او یا خرید حق ارتفاق

 بوده، این دعواي خوانده از دالیل رد شدن ي مورد بحث نیز یکیأ. در رشودمی

لک مورد تصرف در خارج از محدوه شهر بوده و دولت مسئولیتی در که م است

پرداخت خسارات ندارد. برخالف فرضی که دولت مطابق تشریفات و شرایط مقرر 

و آن ملک جزو اموال عمومی و  نمایدام به خرید اراضی واقع در طرح، میاقد

ف نموده، شود، در فرضی که دولت به صورت قهري ملکی را تصرفروش می غیرقابل

بدون اینکه مبلغ آن را بپردازد و شرایط مقرر جهت تملک را رعایت نموده باشد، به 

ر، تحت تصرف قرار گرفته ـورد نظـد در طرح مـهرچن ـ الـد این مـرسنظر می

چراکه براي دولت بدون رعایت مواد الیحه قانونی  ؛جزو اموال عمومی نباشد ـ باشد

 عمرانی و عمومی، هايبرنامه اجراي براي امالك و اراضی تملک و خرید نحوه

این الیحه مالکیتی ایجاد  9و  4جمله مواد از )17/11/1358 مصوب( دولت نظامی

دعواي نتیجه چنان قابل خرید و فروش بوده، درملک مورد تصرف هم ، لذاشود نمی

 50ماده  9البته مشروط بر اینکه قائل به نسخ بند  .شودرفته میمقامی نیز پذی قائم

 باشیم. 1351برنامه و بودجه سال قانون 

   خواهان ضمنی رضایت .2.4

 فرض در خسارت مطالبه در خواهان دعواي رد براي توان می که دالیلی از یکی

. باشدمی وي به ملک انتقال زمان در خواهان ضمنی رضایت نمود، بیان بحث مورد

 است ممکنکه  تجدیدنظر مرحله در خواهان دعواي رد علل از یکی اینکه، توضیح

 موجود وضع با مبیع خرید به خواهان رضایت ،باشد بوده يأر صادرکننده قضات مدنظر

 دلیل به و کرده خریداري موجود وضع همین با را مبیع وي که معنا بدین است؛ بوده

 را خسارت مطالبه دعواي اقامه حق وي که است خرید از قبل ضمنی رضایت همین
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 نیز استدالل این با اما ،نگرفته قرار تصریح ردوي مأر در استدالل نآ اگرچه. ندارد

  .نمود ، صادرمطروحه پرونده در خواهان دعواي رد به يأر توان می
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  گیرينتیجه .3

 راه بـه  تبـدیل  1353سـال   در خواهـان  ادعاي مورد در دعواي مطروحه ملک

 حـال، . است کرده خریداري را مزبور ملک 1375سال  در خواهان کهحالی در ؛شده

 الـذکر است؟ بـا توجـه بـه مراتـب فـوق      صحیح معامله این آیا :که استجاین پرسش

  :زیرا است منفی، پاسخ

 نحـوه  قـانونی  پس از تملک اراضی مطابق تشریفات قانونی مذکور در الیحـه  ،اوالً

 دولـت،  نظـامی  عمرانـی و  عمومی، هايبرنامه اجراي براي امالك و اراضی تملک و خرید

قـانون   25و  24شـد و مطـابق مـواد     خواهنـد  شمرده عمومی اموال شده، ازاموال تملک

اجراي آن نیـز بطـالن معاملـه    ضمانتمدنی خرید و فروش اموال عمومی ممنوع است و 

 منعقـده  قـرارداد  خریـده،  مالک از را عموم به متعلق ملک خواهان که آنجا خواهد بود. از

از سوي فروشنده در مطالبه زیـان نـاروا    ويمقامی  از قائمبوده و لذا گفتن  باطل اساس از

 خسـارت  مطالبـه  براي پیشین مالک مقام قائمتواند  خواهان نمی ،. درنتیجهگرددتلقی می

قـانون   50مـاده   6بـه نسـخ بنـد    بـودن  باشد. البته در فرض قائل  کنونی دعواي اقامه و

دولت اموال مورد نظر را بدون رعایـت تشـریفات مقـرر تملـک      ،51برنامه و بودجه سال 

توان امالك مـورد نظـر را جـزو امـوال      نموده و بهاي آن را نیز پرداخت ننموده باشد، نمی

  عمومی دانست و لذا قابل نقل و انتقال خواهند بود.  

قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شرایط اقامه دعوا،  2به استناد ماده  ،ثانیاً

نفع بودن خواهان در طرح دعوي است. در موضوع مورد بحث، به دلیل عدم ذي

البه بهاي اراضی، دادگاه خواهان در دعواي مسئولیت مدنی و مط مقامی قائماحراز 

  قرار عدم استماع دعوي را صادر نماید.  دبایبدوي 

 تواند نمی خواهان نیز باز ،بیعدر صورت صحیح بودن  حتی ،آنبر  افزون، ثالثاً

 حقوق( آن توابع و مبیع خود در تنها مقامی ید، زیرا قائمآشمار مقام مالک پیشین بهقائم

 خود جزو آیند،می شماربه دینی حق از که خسارت مطالبه و است ینپذیرفت) عینی

 .آید حساببه پیشین مالک مقام قائم تواند نمی خواهان و نشده شمرده آن توابع یا یعبم

در دادنامه شماره  ،نمونه براي است؛ پذیرفته را باور همین نیز قضایی رویه

 خوانیم:دیوان عدالت اداري می 11از شعبه صادره  19/7/1390مورخ  1403

 1358سال  در و نموده نظر مورد پالك خرید به اقدام 1361 سال در هاخواهان«
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 استحقاق تا اندنداشته ادعا مورد به نسبت مالکیتی باشد،می آنان که مورد ادعاي

 2 شعبه همچنین ».باشد داشته خوانده ناحیه از تصرف صورت در آن دریافت بهاي

 :چنین نوشته است 31/4/1391به تاریخ  547ابهر در دادنامه شماره  حقوقی

و مطالبه خسارت بر مبناي  آورد میدست وه بر مبیع، توابع آن را نیز بهخریدار عال«

تا بتوان  شود نمیضمان قهري از آثار قراردادهاي مالک یا توابع مبیع محسوب 

  ».فروشنده دانست مقام قائمخریدار را 

 به حکم الذکرفوق مراتب به توجه بدون بدوي مطروحه، دادگاه پرونده دادگاه

نمـوده   ادرصـ  را کشـور  زیربناهـاي  توسـعه  و ساخت شرکت توسط خسارت جبران

 عـدم  و دعـوا  اقامـه  در نفـع  عنصـر  فقـدان  بـه  توجه با بایستکه میاست؛ درحالی

همچنین با مفروض دانستن رضایت  و خسارت مطالبه دعواي در خواهان مقامی قائم

ضمنی خواهان در زمان خریداري ملک مبنـی بـر پـذیرش مبیـع بـا همـان وضـع        

 ایـن  تجدیـدنظر  دادگاه حال، این با. نمودندمی صادر دعوا استماع عدم قرار موجود،

 تجدیدنظر دعوي رد قرار بدوي، رأي نقض با و داده قرار درستی مدنظربه را موضوع

    .است نموده صادر را

 دادگاه رأي اگرچه که بود خواهد فایده مفید نکته این به اشاره ،پایان در

 در توان می اما شده، صادر صحیح کامالً حقوقی محض استدالل جهت از تجدیدنظر

 فاصله حقوقی محض استدالالت از مواردي چنین در حقوقی قواعد چهارچوب

 مشخص را موضوع هر خاص حکم انصاف، و عدل نظیر قواعدي مبناي بر و گرفت

 اجراي معناي به »عدالت«گذشته از آنکه  گفت توانمی ما یحقوق نظام در. نمود

 به که دارد را آن قابلیت باشد، لذانیز برخوردار می نوعی جنبه ، ازاست قانون

 که است عدالتی »انصاف«که درحالی ؛گیرد قرار بحث مورد منظم و علمی صورت

 ،انصاف تعبیري به کند؛می پیدا عملی مجراي ،مورد اقتضاي با و خاص موارد در

 و کندمی رعایت را همه حقوق و دهدمی مساوي سهم ههم به که است ايقاعده

 نظر در بدون وجدان طبق دعوي یک فصل و حل معناي به محکمه در آن اجراي

 باور این بر توان می نیز بحث مورد پرونده مورددر. است موضوع حقوق قواعد گرفتن

 موارد همه براي کلی قاعده یک عنوان به توان نمی را بحث مورد نتیجه که بود

 و اوضاع به بستگی تواند می مورد هر در ريگیتصمیم بلکه گرفت، نظر در یاینچنین
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 اجراي اگرچه. باشد داشته ،کندمی اقتضا چگونه عدالت اینکه و پرونده آن احوال

   .بود خواهد دشوار آراء، بودن محورقانون به توجه با قضایی رویه در نظر این
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