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فصلاول

معرفی دعوای مطالبه بهای اراضی
تصرفی شهرداری و نمونه دادخواست

مبحثاول:معرفیدعوایمطالبهبهایاراضیتصرفیشهرداری
«دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری» عنوان دعوایی استت کته
زمانی مطرح می شود که شهرداری مفاد ماده واحده قتانون تقتویم ابنیته،
امفک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب  ۳۱70را اجرا نکرده باشتد و
مالک با مراجعه به دادگاه بهای اراضی متورد تصترف شتهرداری  -پت از
تصرف  -را مطالبه کند ،در این حالت دادگاه حسب مقررات قتانون آیتین
۳
دادرسی در امور مدنی عمل خواهد نمود.
مطالبه در لغت به معنی خواستن است .مطالبۀ بهتا در ایتن دعتوا توستط
خواهان دعوا صورت میگیرد که مالک زمین یا ملکی است که شتهرداری
آن را تصرف کرده است .در واقع مطالبۀ بهای اراضی حقتی استت کته بته
مالک تعلق دارد.
بنابراین یکی از شروط اساستی بترای مطترح شتدن ایتن دعتوا از جانتب
خواهان ،مالکیت خواهان بر زمین متصرف است.
گفتار اول :شرایط تصرف توسط شهرداری
«تصرف» مطابق ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت استت از اینکته
«مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتوانتد نستبت بته آن متال در حتدود
قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد».
مطابق ماده  ۳الیحه قانونی نحوه خریتد و تملتک اراضتی و امتفک بترای
اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی دولت« :هرگاه برای اجررای
برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی وزارتخانههرا یرا مؤسسرات و
شرکت های دولتی یا وابسته به دولت ،همچنرین شرهرداریهرا و
 .1نشريه قضاوت شماره  ۵۶مرداد و شهريور .1831
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بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهرایی کره شرمول قرانون
نسبت بره آنهرا مسرتلز ککرر نرا باشرد بره اراضری ،ابنیره،
مستحدثات ،تأسیسات و سایر حقوق مربرو بره اراضری مر کور
متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند ...میتوانرد
مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی کره مقتضری
بداند بر طبق مقررات مندرج در ایرن قرانون خریرداری و تملرک
نماید».
تملک اراضی توسط شهرداری نوعی «تملک قهری» است کته از شتروط
ضروری آن رعایت مفاد طرح مصتوب و قتوانین استت کته در ایتن متورد
مشخصاً متاده واحتده قتانون تقتویم ابنیته ،امتفک و اراضتی متورد نیتاز
شهرداریها مصوب  ۳۱70و الیحه قانونی نحوه خریتد و تملتک اراضتی و
امفک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولتت متیباشتد.
ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد قوانین مذکور بطالن تصرف شهرداری در
اراضی مورد نیاز است.
مطابق الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امفک،از شرایط اصلی
و ضروری تملک قهری وجود طرح مصوب است .منظور از طرح مصوب،
طرحهای جامع ،هادیو تفصیلیشهری است .کاربریهای اراضی در ایتن
طرحها مشخص بوده و این کاربریها میباشند که حتق تملتک قهتری را
برای دستگاههای اجرایی ایجاد میکنند؛ بنابراین عدم وجود طرح مصتوب
مانع تملک قهری است.
از موارد مهم دیگری که میبایست به آن اشاره شود این است که نیاز بته
اراضی و امفک اشخاص حقیقی و حقوقی بترای شتهرداری بایتد بته حتد

معرفی دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری و نمونه دادخواست

31

ضرورت باشد تا این تصرف مورد حمایت قتانون باشتد .در صتورت عرد
تشخیص ضرورت تصرف شهرداری در اراضی محکوم به بطالن است.
برای تملک اراضی یکی از شرایط ابتتدایی ترأمین اعتبرار طترح استت.
تأمین اعتبار تضمین برای حفظ حقوق مالکین است.
همچنین قبل از تملک اراضی اشخاص دستتگاه اجرایتی بایتد از فقردان
اراضی ملی شده یا دولتی برای اجرای طرح مصوب خود یقتین حاصتل
کند.
تصرف اراضی توسط شهرداری ترتیباتی دارد که میبایست به ترتیبی که
در ادامه ذکر خواهد شد رعایت شود:
 .9تعیین محدوده مورد تملک و اعفم به اداره ثبت
 .3اخذ نظریه کمیسیون ماده  ۳۱وزارت مسکن و شهرسازی

۳

 .4اعفم تملک اراضی به اشخاص ذینفع.
 .4ابفغ کتبی
 .0انتشار آگهی
پ

از طی ترتیبات فوق مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت امتفک

واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها«:کلیه وزارتخانهها ،مؤسسات،
سازمانها ،نهادها ،شررکت هرای دولتری یرا وابسرته بره دولرت و
شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلز ککر نرا
باشد ،مکلف میباشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضررورت
اجراء آنها توسط وزیر یا باالترین مقا دستگاه اجرایی برا رعایرت
 .1برای مطالعه بیشتر درباره اين کمیسیون رجوع کنید به :دعاوی کمیسیون ماده  31قانون زمین شهری در

رویه دادگاهها ،تهران ،چراغ دانش.181۵،

دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در رویه دادگاه ها

31

ضوابط مربوطه تصویب و اعالن شده باشرد و در اراضری و امرالک
شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوق) قرار داشته و در
داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشرد،
پس از اعال رسمی وجود طرح ،حداکثر ظرف مردت هجرده مراه
نسبت به انجا معامله قطعی و انتقالاسناد رسمی و پرداخت بهراء
یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدا نمایند».
گفتار دو  :نحوه تعیین بهای اراضی تصرفی
مطابق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیته ،امتفک و اراضتی متورد نیتاز
شهرداریها مصوب :۳۱70/8/۱8
«در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیره،
امالک و اراضی قانونی مرد میباشند در صورت عد توافق برین
شهرداری و مالک ،قیمت ابنیه ،امالک و اراضی بایستی به قیمرت
روز تقویم و پرداخت شود.
قیمت روز توسط هیئتی مرکرب از سره نفرر کارشرناس رسرمی
دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شرهرداری و یرک
نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سو به انتخراب طررفین
میباشد تعیین خواهد شد ،رأی اکثریرت هیئرت مزبرور قطعری و
الز االجرا است».
چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشتد در صتورتی
به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک ستال قبتل از
اعفم تصمیم «دستگاه اجرایی» محل کسب و پیشه بوده باشد.
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معرفی دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری و نمونه دادخواست

با تصویب این قانون مفک قیمت عادالنه کته در متاده « 5الیحته قتانونی
نحوه خرید و تملک اراضی و امتفک بترای اجترای برنامتههتای عمتومی،
عمرانی و نظامی دولت» پیشبینی شده بود ملغی گردید و متفک قیمتت
روز جایگزین شد.
بهای مورد مطالبه مطابق قوانین موجود میتواند اراضی و ابنیهی معتوض
و یا به پول رایج کشور باشد.
شرط دیگر برای مطرح شدن دعوا در مورد بهای اراضی تصرفی آن استت
که شهرداری در ازای تصرف زمین مالک بهای آن را به هر نحوی چته بته
صورت اراضی و ابنیهی معوض و چه بته قیمتت روز و ارز رایتج پرداختت
نکرده باشد .در مورد بهای معوض تبصره  ۳ماده واحده قانون نحوه تقتویم
ابنیه ،امفک و اراضی مورد نیاز شهرداریها بیان میدارد:
«جهت تأمین معوض ابنیه ،امالک ،اراضی شرعی و قانونی مرد که
در اختیار شهرداریها قرار می گیرد دولرت موظرف اسرت  %95از
اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگ اری را با قیمت تما شده به
شهرداریها اختصراص دهرد ترا پرس از توافرق برین مرالکین و
شهرداریها بهعنوان معوض تحویل گردد».

