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در حال حاضر ،با توجه به نظر ش�ورای نگهبان و رأي هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ،دولت بهموجب

آراء دادگاهها ،موظف است بهای اراضی و خس�ارات وارده به مالکین اراضی خارج از محدوده شهری را که
بهمنظور احداث خطوط لولههاي نف�ت و گاز در فاصله زمانی میان تصویب قانون اساس�نامه ش�رکت ملی
نفت ایران مصوب  ،۱۳۴۷تا زم�ان تصویب الیحه نح�وه تملک اراضی مصوب  ۱۳۵۸به تصرف ش�رکت
ملی نفت ایران درآمده ،بپردازد .این موضوع س�بب افزایش روزافزون دعاوی اش�خاص بهمنظور مطالبه
خسارات و بهای اراضی خارج از محدوده شهری شدهاس�ت .در این مقاله ،با بررسی قوانین و مقررات چند
دهه اخیر و نیز تحلیل نظر ش�ورای نگهبان و رأي هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ،مش�خص ميشود كه
تصرفات مجانی شرکت در فاصله زمانی فوقالذکر ،قانونی بودهاست.

واژگان کلی�دی :اراضی خارج از محدوده ش��هری ،مس��یر و حریم خطوط لول��ه (نفت و گاز)،
قانون ،دیوان عدالت اداری ،شورای نگهبان.
 . 1دكتري حقوق خصوصي ،استاديار و مدير گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس.
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مقدمه:

ازدياد مصرف فرآوردههاي نفت و گاز ،آگاهي از مناسب بودن اين مواد براي مصارف مختلف
و ايجاد صنايع بزرگ و كوچك ،نقش پخش و توزيع مواد نفتي و گاز را حساستر نمود .وابستگي
صنعتي ،اجتماعي و اقتص��ادي به مواد نفتي وگاز به مرحلهاي رس��يد كه نياز ب��ه تأمين مصرف
استانهاي مختلف كش��ور از راه مناس��ب و مطمئن احساس ش��د .از چند دهه قبل روشن شده
بود كه وس��ایط مختلف حمل و نقل فرآوردههاي نفت و گاز ،با توجه به حجم نيازها و گس��ترش
روزاف��زون تقاضا ،در آينده وس��ايل قاب��ل اطميناني نخواهند بود .به دنبال گس��ترش وس��ايط
موتوري ،پيشرفتهاي صنعتي ،باال رفتن سطح زندگي مردم و عادت به مصرف سوخت ،تصميم
به احداث خطوط لوله ب��راي حمل مواد نفتي و گاز وارد مراحل جديتر ش��د .احداث خطوط لوله،
امكان تأمين مقدار پيشبينيش��ده مواد نفتي و گاز را به طور اطمينانبخش��ي ميسر ميساخت.
تالش پيگير آغاز شد و بهتدریج خطوط لولههاي نفت و گاز ،طراحی ،احداث و مورد بهره برداری
قرار گرفت)(Sovacool, 2011, pp. 610 - 620
در ارتباط با خطوط لولههاي نفت و گاز که در اراضی خارج از محدود ش��هری در فاصله زمانی
میان تصویب قانون اساس��نامه ش��رکت ملی نفت ایران در س��ال  ۱۳۴۷تا زمان تصویب الیحه
قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اج��رای برنامههاي عمومی ،عمرانی و نظامی

دولت مصوب  ۱۳۵۸/۱۱/۱۷شورای انقالب ،احداث شدهاند ،مهمترین مسأله ،با توجه به تصرف
مجانی عرصه ،طرح دعاوی متعدد مطالبه خس��ارت و بهای اراضی توس��ط اش��خاص حقیقی و
حقوقی در مراجع قضایی و اداری ميباش��د .در این مقاله ،ضمن بررس��ی قوانی��ن و مقررات این
حوزه ،وضعیت حقوقی مس��یر و حریم خطوط لولههاي نفت و گاز احداثشده در اراضی خارج از
محدوده شهری در فاصله زمانی مورد اشاره ،تبیین خواهدشد.
بررسیقوانینمصوبپیشازتصویبالیحهقانونینحوهخریدوتملکاراضیوامالک:

دولت بهمنظور احداث خط��وط لولههاي نفت و گاز در موارد بس��یاری نیازمند تصرف اراضی
متعلق به اش��خاص ميباشد .همین امر سبب ش��د ،قانونگذار درخصوص وضعیت اراضی مورد
نیاز دولت ،قانونگذاری و تعیین تکلیف نماید.
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اولین قانون در این خصوص ،قانون اجازه س��اختن و نگهداری لوله حمل نفت به ش��رکت لوله
نفت ایران مصوب  ،۱۳۱۵ /۱۱ /۱۸ميباشد .بهموجب بند «د» ماده  ۸این قانون :اراضی که متعلق
به دولت نیست و برای ش��رکت الزم باش��د با توافق صاحبان ،خریداری و تحصیل ميشود .حکم
مذکور در قانون فوق ،درخصوص اراضی مورد نیاز جهت احداث خطوط لولههاي نفت و گاز در بند

«ب» ماده  ۱۱الیحه قانون اساسنامه ش��رکت ملی نفت ایران ،مصوب  ۱۳۳۱/۹/۵به شرح ذیل
مورد تأكيد قرار گرفت« :در صورتیکه زمین متعلق به اشخاص باشد صاحبان اراضی باید اراضی
را به شرکت واگذار کنند و شرکت منتها در مدت سه ماه بهای آنرا بپردازد» .موضوع خرید اراضی
مورد نیاز دولت بهمنظور احداث خطوط لولههاي نف��ت و گاز همچنین در بند «ب» ماده  ۱۰قانون
اساسنامه ش��رکت ملی نفت ایران مصوب ، ۱۳۳۳/۱۰/۲۵و نیز بند «د» ماده  ۱۰قانون مربوط به
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب  ۲۶اردیبهشت  ،۱۳۳۹مجدداًبه تصویب رسید.
با تصویب قانون اساس��نامه ش��رکت ملی نف��ت ایران مصوب  ۱۵اردیبهش��ت م��اه ،۱۳۴۷
قانونگذار ضم��ن تأكيد بر خرید اراضی مورد نیاز از اش��خاص ،در مفاد بند « »۱۱قس��مت «د»
ماده  ۱۱قانون فوق ،در خصوص اراضی خارج از محدوده ش��هری ک��ه بهمنظور احداث خطوط
لولههاي نفت وگاز ،مورد احتیاج اس��ت ،تصریح مينماید« :عرصه مجان ًا از طرف شرکت تصرف
شده و مورد استفاده قرار خواهدگرفت و فقط قیمت اعیانیهاي موجود در آن پرداخت ميگردد».
بنابراین ،قانونگذار با عدول از حکم کلی مقرر در ماده  ۳۰ق.م .که مقرر ميدارد« :هر مالکی نس�بت
به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون اس�تثنا کردهباشد» که برگرفته از
حدیث "الناس مسلطون علی اموالهم" (اصفهانی۱۴۱۰ ،هـ.ق ،.ص  )۲۷۲ميباشد ،اقدامات شرکت
ملی نفت ایران را درخصوص تصرف مجانی عرصه بهمنظور احداث خطوط لولههاي نفت و گاز
مجاز نموده است .البته تصمیم قانونگذار براساس قس��مت اخیر ماده  ۳۰ق.م .که مقرر ميدارد:
«مگر در مواردی که قانون استثنا کردهباش�د» ،قابل توجیه ميباشد .حکم فوق مبنی بر امکان تصرف
مجانی اراضی خارج از محدوده ش��هر جهت احداث خطوط لولههاي نفت وگاز در ادبیات حقوقی
دیگر کش��ورها بهویژه کشورهای جنوب شرقی آسیا دارای سابقه اس��ت و در توجیه آن عموم ًا به
ضرورت انتقال ارزان انرژی ،حق دسترس��ی برابر به منابع انرژی و اعمال حاکمیت دولت اشاره
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شده است(Sovacool, 2009, pp.2356 - 2367).

در ارتباط با اس��تثناي قانونگذار در قانون اساس��نامه مصوب  ۱۳۴۷باید اش��اره کرد  :در زمان
تصویب قانون مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب  ۱۳۳۹موضوع احداث خطوط
لولههاي نفت و گاز  ،بصورت جدی مطرح نبوده است اما ضرورت توزیع مواد نفتی وگاز به شکلی

مطمئن سبب گردید؛ قانونگذار با درک اهمیت احداث و توسعه خطوط بهمنظور انتقال مواد نفتی
وگاز و با درنظرگرفتن منافع و مصالح جامعه ،اقدام به تصویب چنی��ن حکمی نماید .البته با توجه
به تأكيد قانونگذار به تصرف مجانی اراضی خارج از محدوده ش��هری و نیز خالف اصل بودن این
حکم ،در صورت عدم نی��از دولت به این اراضی ،با توجه به اینک��ه هیچگونه حق مالکیتی برای او
ایجاد نشده است ،اراضی فوق به تصرف مالکان باز خواهد گشت.
موضوع احداث خطوط لولههاي نفت و گ��از در اراضی خارج از محدوده ش��هری ،طبق بند ۹
ماده  ۵۰قانون برنامه و بودجه کش��ور مصوب  ۱۳۵۱/۱۲/۱۰نیز چنین بیان ش��ده است« :اراضی
واقع در خارج از محدوده ش�هرها که در مس�یرراههاي اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصالت�ی و برق و مجاری آب
و لولههاي گاز و نفت قرار ميگیرد با رعای�ت حریم موردنظر خود که از طرف هيأت وزیران تعیین خواهد ش�د ،از
طرف دولت مورد اس�تفاده قرار ميگیرد و از بابت این حق ارتفاق ،وجهی پرداخت نخواهد شد .مالک تشخیص
محدوده شهر ،نقشه مصوب انجمن ش�هر هر محل خواهد بود که قبل از ش�روع مراحل طرح عمرانی مورد عمل

ش�هرداریها باش�د» .نکته حائز اهمیت عام بودن بند  ۹ماده  ۵۰قانون برنامه و بودجه نس��بت به
حکم مقرر در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب  ۱۳۴۷ميباشد .زیرا قانون برنامه و
بودجه شامل اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیرراههاي اصلی یا فرعی ،خطوط
مواصالتی ،برق ،آب واقع شده نیز ميشود.
پیش از ادامه بحث ،ذکر این نکته ضروی اس��ت که مش��ابه حکم فوقالذک��ر وفق بند  8ماده
 29قانون برنامه عمرانی س��وم کش��ور ،مصوب  1346/03/21و نیز بند  8ماده  29قانون برنامه
عمرانی چهارم کش��ور ،مصوب  1346/12/27بیان ش��دهبود اما با توجه به زمان تصویب و دوره
اجراي قانون برنامه عمرانی سوم کشور و تاریخ تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
مصوب  ،1347/02/15بند  8ماده  29قانونهاي صدراالشعار در ارتباط با تصرف مجانی اراضی
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بهمنظور احداث خطوط لولههاي نفت و گاز مورد استفاده و بهرهبرداری قرار نگرفتهاست.
ن استفاده دولت از اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها بایستی
درخصوص حق ارتفاق نامید 
گفت :بهموجب ماده  39ق.م« :.ارتفاق حقی است برای ش�خص در ملک دیگری» .یکی از ویژگیهاي
حق ارتفاق ،این است که وجود آن قائم به ملک بوده و با انتقال زمین و تغییر مالک از بین نمی رود.

بنابراین حق ارتفاق ،حقی است که بهموجب آن ،صاحب ملکی ،به اعتبار مالکیت خود ،ميتواند از
ملک دیگری استفاده کند .حق ارتفاق را نمیتوان از حق مالکیت جدا کرد و به دیگری انتقال داد،
همچنین حق ارتفاق بهدلیل ارتباط کامل با حق مالکیت دائمی و همیشگی است (کاتوزیان،۱۳۸۳ ،
ص .)۲۲۲.بنابراین ب��ا تأكيد بر اینکه دولت نس��بت به اراضی خارج از محدوده ش��هری هیچگونه
حق مالکیتی ندارد ،اس��تعمال حق ارتفاق منطبق با بند  ۹ماده  ۵۰استعمال حقیقی نبوده و از لحاظ
حقوقی ،ماهیتی متفاوت با حق ارتفاق دارد و ميتوان آنرا حق عبور موقت نامید(Garcia, 2003,.
) pp.1605 - 1624موق��ت یعنی تا زمانی که دولت به اراضی مذکور جه��ت انتقال مواد نفتی و گاز از
طریق خطوط لولههاي نفت و گاز احداثش��ده احتیاج داشته باش��د .از طرف دیگر ،دارا شدن این
حق در برابر تکلیف دائمی به رعایت حداکثر مصلحت امالک مجاور است لذا امکان اثبات تقصیر
اس��تفادهکننده از حق عبور موقت ،در جهت اخذ غرامت در صورت بروز خس��ارت در مقایس��ه با
استفادهکننده از حق عینی مالکیت سادهتر خواهد بود(Garcia, 2003, p.1620).
در ارتباط با بند  ۹م��اده  ۵۰قانون برنامه و بودجه مصوب  ۱۳۵۱ممکن اس��ت ایراد ش��ود که
بهموجب قان��ون ،دولت از پرداخ��ت قیمت حریم ،معاف بوده و بایس��تی قیمت مس��یر خط لوله
پرداخت گردد ،اشاره ش��د که منظور قانونگذار ،تصرف مجانی عرصه ميباشد؛ ضمن آنکه ایراد
فوق به عدم آشنایی از مس��یر و حریم خطوط لوله نفت و گاز باز ميگردد .مقدار مسیر خطوط لوله
در مقابل مقدار حریم ،بسیار ناچیز اس��ت .بنابراین توجیهپذیر نیست که مقنن قسمت اعظمی از
عرصه اش��خاص را مجان ًا در تصرف دولت قرار دهد ولی درخصوص مس��یر عبور خط لوله ،او را
ملزم به پرداخت قیمت نماید (Tavana,2012,pp.345 - 360) .همچنین ممکن اس��ت گفته ش��ود
قانون برنامه و بودجه یک قانون س��الیانه بوده و نهایت ًا در یک س��ال دارای اعتبار اس��ت ،ایراد در
التقاط قانون برنامه و بودجه با قانون بودجه اس��ت ،بند  ۹ماده  ۵۰قان��ون برنامه و بودجه تا زمان
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تصویب الیحه نحوه تملک معتبر بوده و ارتباطی با قانون بودجه سالیانه ندارد.
حکم مقرر در قانون اساس��نامه مورخ  ۱۳۴۷عین ًا در ذيل بند  ۱۱قس��مت «د» ماده  ۱۱قانون
اساس��نامه ش��رکت ملی نفت ایران مصوب  ۱۳۵۳ /۰۵ /02مورد تأكيد ق��رار گرفت .قانونگذار
همچنین در تبصره  ۵ماده  31قانون اساس��نامه ش��رکت ملی نفت ای��ران مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷
اعالم نمود« :در مورد اراضی واقع در خارج از محدوده ش�هرها که برای عبور لولهه�اي نفت و گاز و انواع دیگر
مواد نفتی با ایجاد ش�بکه مخابرات�ی و حریم آنها مورد احتیاج ش�رکت باش�د ،فقط قیمت اعیان�ی از بین رفته و

خسارات وارده پرداخت ميگردد».
مطابق ماده  ۲ق.م .که بیان ميدارد؛ قوانین  ۱۵روز پس از انتشار ،در سراسر کشور الزم االجرا
ميباش��ند ،ش��رکت ملی نفت ایران با توجه به حکم مقرر در قانون اساس��نامه شرکت ملی نفت
ایران مصوب  ۱۳۴۷که در قوانین بعدی نیز تکرار شدهاست ،بابت عرصة اراضی خارج از محدوده
شهری جهت احداث خطوط لولههاي نفت و گاز نمیتوانست وجهی بپردازد و هر گونه پرداخت،
تخلف از قانون محس��وب ميگردید .البته با تصویب الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و
امالک برای اجرای برنامههاي عمومی ،عمرانی و نظامی دول��ت مصوب  ۱۳۵۸/۱۱/۱۷حکم
اخیر از زمان تصویب الیحه مذکور نسخ شدهاست .
بررسی قوانین مصوب از زمان تصویب الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک :

با تصویب الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و ام�لاک برای اجرای برنامههاي عمومی،
عمرانی و نظامی دولت و بهموجب ماده یک الیحه مذکور؛ هرگاه دس��تگاه اجرایی برای اجرای
برنامههاي عموم��ی ،عمرانی و نظامی ب��ه اراضی متعلق به اش��خاص حقیقی ی��ا حقوقی نیاز
داشتهباش��ند ،بایس��تی اراضی مورد نیاز خود را بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و
تملک نماید .با توجه به م��اده  ۱۲الیحه مذکور که مقرر ميدارد« :کلی��ه قوانین و مقرراتی که تا
این تاریخ در مورد الیحه نحوه خرید و تملک اراضی و امالک ب��رای اجرای برنامههاي عمومی
و عمرانی و نظامی دولت تصویب ش��ده و با این قانون مغایرت دارد از تاری��خ تصویب این قانون
ملغیاالثر ميباش��د» ،حکم مذکور در قوانین قبلی نس��خ [ميشود] و ش��رکت ملی مهندسی و
س��اختمان نفت ایران و شرکت مهندس��ی و توس��عه گاز ایران بهعنوان مجریان احداث خطوط
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لولههاي نفت و گاز موظف ميباش��ند اراضی مورد نیاز خود را بهمنظ��ور احداث خطوط لولههاي
جدید نفت و گاز مطابق الیحه نحوه تملک اراضی خریداری و تملک نمایند.
البته بر اس��اس حکم مقرر در ماده  ۴ق.م .که بیان ميدارد« :اثر قانون نس�بت به آتیه اس�ت و قانون
نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نس�بت به این موضوع اتخاذ شده باشد»،
اثر الیحه نحوه تملک از زمان تصویب بوده و عطف به ماسبق نخواهد شد (کاتوزیان ،۱۳۸۹ ،ص)۷.

که به این موضوع در م��اده  ۱۲الیحه نحوه تملک با عب��ارت «از تاریخ تصویب این قان�ون ملغیاالثر

ميباشد» ،تصریح شدهاست.
اعتبار قانون اساس��نامه ش��رکت ملی نف��ت ،در قوانین پس از انق�لاب نیز م��ورد تأييد قرار
گرفتهاست .بهموجب ماده  ۳الیحه قانونی تأسیس وزارت نفت ،مصوب  ۱۳۵۸/۰۷/۰۸شورای
انقالب« :شرکتهاي س�هگانه (ش�رکت ملی نفت ایران ،ش�رکت ملی صنایع پتروشیمی و ش�رکت ملی گاز
ایران) ،بر طبق اساس�نامهها و ضواب�ط و مق�ررات موجود عم�ل خواهند کرد» ،و بهموج��ب ماده  ۴الیحه
قانونی متمم الیحه قانونی تأس��یس وزارت نفت ،مصوب  ۱۳۵۹/۰۳/۲۹شورای انقالب ،اعتبار
اساسنامه ش��رکت ملی نفت ایران کماکان به قوت خود باقی اس��ت .البته با توجه به الیحه نحوه
تملک مص��وب  ۱۳۵۸و بخصوص م��اده  21آن ،اعتبار حکم مقرر درخص��وص تصرف مجانی
اراضی خارج از محدوده شهری تا زمان تصویب الیحه مذکور ميباشد.
تأكيد ميش��ود ،با توجه به خالف اصل بودن حکم مصرح در قانون اساس��نامه ش��رکت ملی
نفت ایران و قانون برنامه و بودجه در خصوص تصرف مجانی اراضی خارج از محدوده ش��هری،
نمیتوان از آن تفسیر موسع نمود .لذا اقداماتی از قبیل احداث خطوط لوله جدید در حریم خطوط
لوله قدیم ،تعویض خطوط  ،شنریزی مسیر و حریم خطوط و هرگونه عملیاتی که پس از تصویب
الیحه مذکور در ارتباط با مس��یر و حریم خطوط لولههاي نفت و گاز احداثشده پیش از تصویب
الیحه نحوه تملک ،صورت بپذی��رد ،بدون توافق و خرید اراضی ،خالف قانون بوده و خس��ارات
وارده به اشخاص ،باید جبران گردد.
تبیین وضعیت حقوقی مسیر و حریم خطوط لولههاي نفت و گاز :

قوانین مصوب در ارتب��اط با احداث خطوط لولهه��اي نفت و گاز در اراضی خ��ارج از محدوده
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ش��هری مورد بررس��ی و تحلیل قرار گرفت اما با توجه به تغییرات مکرر رویه قضایی و اداری در
طول س��ه دهه اخیر ،ضرورت دارد ،در ادامه ،با اس��تناد به مبانی حقوقی و قانونی به سؤال اساسی
که در این خصوص مطرح ميباشد ،پاسخ روشنی ارائه نمود .سؤال در خصوص وضعیت حقوقی
مس��یر و حریم خطوط لوله نفت و گاز احداثش��ده در اراضی خارج از محدوده ش��هری پیش از
تصویب الیحه نحوه تملک ميباش��د .آیا با توجه به اینکه بهموجب قان��ون حاکم ،عرصه مجان ًا

به تصرف ش��رکت درآمده و پولی بابت این اراضی به اش��خاص پرداخت نشده است ،ميتوان به
استناد الیحه نحوه تملک ،بهاي اراضی مذکور را به مالکین پرداخت نمود؟
پیشتر پاسخ س��ؤال فوق بیان گردید اما در حال حاضر ،با استناد به رأي وحدت رویه شماره 4
مورخ  ۱۳۸۹/۰۱/۲۳هيأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز نظر شماره  ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶مورخ
 1386/7/8شورای نگهبان و به اس��تناد الیحه نحوه تملک ،دعاوی متعددی در مراجع قضایی و
اداری بهمنظور مطالبه خسارت و بهاي اراضی مذکور مطرح ميباشد.
هيأت عمومی دیوان عدال��ت اداری در رأي وحدت رویه ش��ماره  ۲۰۴م��ورخ۱۳۶۹/۹/۱۳
اعالم نمود :نظر به ماده  ۵۰قانون برنامه و بودجه مصوب اس��فندماه  ،۱۳۵۱دولت موظف اس��ت
زمینهاي مورد نیاز برای طرحه��اي عمرانی را خریداری نماید و بند  ۹م��اده مذکور که دولت را
از پرداخت به��ا معاف نموده مخصوص به حقوق ارتفاقی امالک مجاور اس��ت و ش��امل امالک
متصرفی نمی ش��ود .ضعف این رأي با تدقیق در ماده  ۵۰و بندهای ذیل آن به وضوح مش��خص
ميگردد .قانونگذار ضمن بیان حکم کلی در صدر ماده ،در متن بند  ،9اس��تفاده از اراضی واقع در
خارج از محدوده ش��هری را که در مس��یر و حریم لولههاي نفت و گاز ق��رار ميگیرد ،حق ارتفاق
نامیده که نیازی به پرداخت بهاي آن نیس��ت .بنابراین صراحت ًا از حکم کلی مقرر در صدر ماده 50
عدول نموده اس��ت .البته با توجه به اینکه تصرف مجانی این اراضی در قانون اساسنامه شرکت
ملی نفت ایران نیز تصریح شدهاست ،ميتواند در تفسیر بند  ۹ماده  ۵۰قانون برنامه و بودجه مورد
توجه قرار گیرد .با توجه به ایرادات مذکور ،هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأي وحدت رویه
مورخ  ۱۳۷۴/۰۴/۱۷خود ،رأي وحدت رویه سال  ۱۳۶۹را به شرح ذیل نقض نمود« :مستنبط از
حکم مقرر در بند مذکور این اس��ت که مقنن این گونه تصرفات را بهمنزله حق ارتفاق تلقی کرده
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که در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمیش��ود» .هيأت عمومی دیوان عدالت اداری
همچنین در رأي وحدت رویه ش��ماره  ،۱۷۳مورخ  ۱۳۸۰ /۰۵ /۲۱مقرر داش��ت« :شمول بند ۹
ماده  ۵۰قانون برنامه و بودجه مصوب  ۱۳۵۱به اراضی واق��ع در اتوبان تهران -کرج و عدم جواز
پرداخت وجهی به مالکین اراضی مذکور ،موافق قانون اعالم گردیده است».
با توجه به اختالفی که در خصوص تفسیر رأي وحدت رویه مورخ  ۱۳۶۹ /۹ /۱۳با رأي وحدت
رویه مورخ  ۱۳۷۴/۴/۱۷بوجود آمده بود ،بهرغم روش��ن بودن حکم ،یعنی ابطال رأي س��ابق با
صدور رأي جدید ،هيأت عموم��ی دیوان در رأي وحدت رویه ش��ماره  ،۹۹مورخ ،۱۳۸۳/۰۳/۱۷
صراحت ًا اعالم نمود با تصویب رأي وح��دت رویه مورخ  ،۱۳۷۴رأي وحدت رویه س��ال  ۱۳۶۹از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
با پذیرش رأي دیوان توس��ط مراجع قضایی ،دعاوی مطروحه توس��ط اشخاص در خصوص
مطالبه خس��ارت و بهاي قیمت اراضی خارج از محدوده شهری که ش��رکت ملی نفت بهمنظور
احداث خطوط لولههاي نفت و گاز ،مجان ًا تصرف نموده بود ،مورد قبول دادگاهها قرار نگرفت .اما
نظر شماره  ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶مورخ  1386/7/8ش��ورای نگهبان در خصوص بند ۹ماده  ۵۰قانون
برنامه و بودجه ،که بیان ميدارد« :اطالق جواز اس��تفاده نمودن دول��ت از اراضی مذکور خالف
موازین شرع دانسته ش��د؛ زیرا ش��امل اراضی که طبق ضوابط ش��رعی دارای مالک یا ذیحق
شرعی ميباشد نیز ميگردد و لذا اطالق جواز اس��تفاده بدون رضایت مالک یا ذیحق در فرض
عدم وجود ضرورت مبیحه خالف موازین ش��رع ميباش��د .البته قوانین مصوب پس از پیروزی
انقالب اس�لامی که شامل این موارد ميش��ود الزم اس��ت مورد توجه قرار گیرد .همچنین عدم
پرداخت وجه در مواردی که عین ًا یا منفعت ًا مشمول ضمان ید باشد ،مانند مواردی که طبق ضوابط
شرعی مالک داشته باشد ،خالف موازین ش��رعی بوده و موجب ضمان ميگردد» .تا حدودی بر
رویه قضایی تأثیر گذاش��ت ،البته اکثر دادگاهها بر مبنای رأي وحدت رویه هيأت عمومی دیوان
عدالت اداری و قانون اساسنامه اقدام به رسیدگی و صدور رأي مينمودند.
در خصوص نظر شورای نگهبان چند نکته قابل توجه ميباشد؛
الف :ش��ورای نگهبان با توجه ب��ه اصل چهارم قانون اساس��ی ميتواند قوانین��ی را که قبل از
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تشکیل شورای نگهبان تصویب ش��ده و در زمان تصویب ،اعتبار قانونی یافته است ،مغایر با شرع
اعالم نماید .آثار اعالم مزبور ،این است که دولت مکلف ميش��ود ،با تنظیم الیحه و تقدیم آن به
مجلس یا مجلس ش��ورای اس�لامی با توجه به اصل  ۷۴ق.ا .اصالح چنی��ن قانونی را به صورت
طرح ،مطرح نماید .اما ابطال قانون یعنی نس��خ قانون ،اعمال ق��وه مقننه بوده و به صراحت اصل

 ۵۸ق.ا .از طریق مجلس شورای اسالمی صورت ميپذیرد ،ش��ورای نگهبان نیز به استناد اصل
 19ق.ا .به منظور پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس
شورای اسالمی با آنها تش��کیل شدهاست .بنابراین ،ش��ورای نگهبان نمیتواند قانون را ابطال
نماید ،حتی مصوبات مجلس ش��ورای اس�لامی ،به صرف اعالم مغایرت آن با ش��رع ،از سوی
شورای نگهبان باطل نمیشود؛ زیرا ،در صورت اصرار مجلس ،ميتواند عین ًا در مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،تأييد شود .بنابراین قانون ،حتی اگر مغایر شرع باشد ،تا زمانی که از سوی مجلس
و به ترتیب مقرر در قانون اساسی ،نسخ نشده به اعتبار خود باقی و الزماالجرا ميباشد و دادگاهها
باید آن را لحاظ نمایند .در حقیقت ،احکام دادگاهها بهموجب اصل  166ق.ا .باید مستدل و مستند
به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است( .شمس ،۱۳۸۴ ،ص )۲۴۶ضمن
آنکه با تصریح م��اده  ۱۲الیحه نحوه تملک مبنی بر اعتبار قوانین پیش��ین ،اعالم نظر ش��ورای
نگهبان ،موضوعیت نداش��ته و نمیتواند اعتبار بند  ۹ماده  ۵۰قانون برنامه و بودجه مصوب سال
 ۱۳۵۱را از بین ببرد.
ب :شورای نگهبان در نظر خود اعالم نموده قوانین مصوب پس از پیروزی انقالب اسالمی که
شامل جواز استفاده اراضی اشخاص ميباشد ،الزم است مورد توجه قرار گیرد .همانگونه که بیان
ش��د ،بهموجب ماده  ۱۲الیحه نحوه تملک ،کلیه قوانین و مقرراتی که تا این تاریخ در مورد الیحه
نحوه خرید و تملک اراضی و ام�لاک برای اجرای برنامههاي عموم��ی و عمرانی و نظامی دولت
تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ،ملغیاالثر ميباشد .بنابراین
الیحه نحوه تملک ،اعتبار قانونهاي برنامه و بودجه و اساس��نامه ش��رکت مل��ی نفت ایران را در
خصوص اراضی خارج از محدوده شهری ،تا زمان تصویب الیحه مذکور پذیرفته است .ضمن آنکه
در ماده  ۳الیحه قانونی تأسیس وزارت نفت و نیز ماده  ۴الیحه قانونی متمم الیحه قانون تأسیس
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وزارت نفت مصوب شورای انقالب به اعتبار قانون اساسنامه شرکت ملی نفت تصریح شدهاست.
ج :بهموجب م��اده  ۳ق.آ.د.م .مصوب  ،۱۳۷۹ /1/۲۸قضات دادگاهه��ا موظفند موافق قوانین به
دعاوی رس��یدگی کرده ،حکم مقتضی صادر نمایند و مطابق تبصره م��اده مذکور ،چنانچه قاضی
مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند ،اختیار صدور رأي بر خالف قانون نداشته و پرونده به شعبه
اولی استناد به غیرشرعی بودن قوانین
دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد .بنابراین به طریق ٰ
در آراء مراجع قضایی و اداری ،با علم به عدم اجتهاد اکثریت قضات ،وجاهت قانونی نخواهد داشت.
با افزایش استناد به نظر ش��ورای نگهبان در محاکم ،نهایت ًا این امر س��بب شد هيأت عمومی
دیوان عدالت اداری در نظر ش��ماره  ۴مورخ  ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ضمن پذیرش نظر شورای نگهبان،
آراء وحدت رویه س��ابق خود را به ش��رح ذیل نقض نماید« :نظر بهاینکه بهموجب الیحه قانونی
نحوه خرید و تملک اراض��ی و امالک برای اجرای برنامههاي عموم��ی ،عمرانی و نظامی دولت
مصوب ، ۱۳۵۸/۱۱/۱۷دولت ،وزارتخانهها و مؤسس��ات دولتی ،شرکتهاي دولتی اعم از اینکه
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد و شهرداریها مکلف به پرداخت
بهای عرصه و اعیان مورد تمل��ک گردیدهاند و بهموجب نظریه ش��ماره  ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶مورخ
۱۳۸۶/۰۷/۰۸ش��ورای نگهبان ،بن��د  ۹ماده  ۵۰قان��ون برنامه و بودجه مص��وب  ۱۳۵۱خالف
موازین ش��رع اعالم شدهاس��ت .لذا آرای هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به ش��مارههاي ۶۰
مورخ  1374/4/71و  ۱۷۳مورخ  1380/5/21که بر خالف ش��رایط فوقالذکر انش��ا گردیدهاند،
مغایر موازین شرعی تش��خیص و به تجویز ماده  ۵۳الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب  ۱۳۸۴نقض ميگردند».
با تصویب رأي وحدت رویه جدید دیوان ،طرح دعاوی توس��ط اش��خاص مختلف درخصوص
مطالبه خسارت و بهای اراضی خارج از محدوده ش��هری که پیش از تصویب الیحه نحوه تملک
بهمنظور احداث خطوط لولههاي نفت و گاز ،مجان ًا به تصرف ش��رکت ملی نفت ایران درآمده بود،
رشد چشمگیری پیدا کردهاس��ت ،رویه دادگاهها نیز به سمت محکومیت ش��رکت خطوط لوله و
مخابرات نفت ایران و ش��رکت انتقال گاز ایران بهعنوان متصدیان ح��ال حاضر حفظ و نگهداری
خطوط لولههاي نفت و گ��از در حال حرکت اس��ت .محکومیتهاي مالی ج��دای از اینکه از نظر
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حقوقی دارای ایرادات اساس��ی ميباش��د ،بهدلیل ارزش یافت��ن اراضی مذکور ،ب��ا علم به اینکه
بسیاری از این اراضی داخل در محدوده ش��هری قرار گرفتهاند ،و با توجه به بیش از سیصد میلیون
مترمربع اراضی واقع در مس��یر خطوط لولههاي نفت و گاز که قس��مت اعظم��ی از این اراضی در
فاصله زمانی میان تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب  ۱۳۴۷تا زمان تصویب
الیحه نحوه تملک در س��ال  ۱۳۵۸بهدلیل خارج از محدوده شهری واقع ش��دن اراضی ،مجان ًا به

تصرف درآمده است ،بار مالی سنگینی بر شرکتهای فوق تحمیل مينماید ،همچنین پرداخت آن
از بودجه شرکتهای مذکور که در واقع از بودجه عمومی کشور ميباشد ،ضمن اخالل در وظایف
حاکمیتی فوق العاده مهم انتقال فرآوردهای نفتی و گاز ،در تعارضی آشکار با منافع عمومی جامعه
قرار دارد .گس��ترش این رویه بگونهاي است که حتی در محاسبه ریس��ک و هزینه احداث خطوط
لوله در ایران توسط شرکتهای خارجی مورد لحاظ قرارگرفته و خطر طرح دعاوی متعدد از سوی
مالکین اراضی جهت اخذ قیمت و یا مطالبه خسارت ،ریسک سرمایهگذاری خارجی در این زمینه را
افزایش داده است(KumarVerma, 2007, pp.3280-3301).
اما رأي وحدت رویه جدید هيأت عمومی دیوان عدال��ت اداری دارای ایرادات حقوقی فراوان
ميباشد؛
الف :رأي دیوان اش��اره دارد که بهموجب الیحه نحوه تملک ،دولت مکلف به پرداخت بهای
عرصه و اعیان مورد تملک ميباش��د ،حال آنکه الیحه نحوه تملک صراحت�� ًا در ماده  ۱۲اعتبار
قوانین مصوب درخصوص تصرف مجانی عرص��ه اراضی خارج از محدوده ش��هری را پذیرفته
است ،بنابراین رأي دیوان تفسیر در مقابل نص بوده و اعتبار ندارد( .مغنیه ،هـ۱۴۰۴.ق ،ص)۱۶
ب :بهموجب م��اده  ۲قانون دیوان عدال��ت اداری ،دیوان در اجراي اص��ل  173ق.ا .به منظور
رسیدگی به ش��کایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نس��بت به مامورین و ادارات و آیین نامههاي
دولتی خالف قانون یا ش��رع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کنن��ده ،زیر نظر رییس قوه
قضائیه تشکیل شدهاست .بنابراین دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگیبایستي براساس قانون
حاکم در خصوص قانونی بودن یا قانونی نبودن تصرف مجان��ی عرصة اراضی خارج از محدوده
شهری بهمنظور احداث خطوط لولههاي نفت و گاز رسیدگی و صدور رأي نماید .و همانگونه که
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پیشتر توضیح دادهش��د ،با توجه به اعتبار قوانین حاکم ،اقدامات شرکت ملی نفت ایران مطابق
قانون صورت پذیرفتهاست.
ج :در مورد استناد به نظر ش��ورای نگهبان در رأي وحدت رویه دیوان عدالت اداری ،بهصورت
تفصیلی ایرادات نظر شورا بیان گردید.
د :نظر هيأت عمومی دیوان عدال��ت اداری برای مراجع قضایی الزماالتب��اع نبوده ،و احکام
دادگاهها بهموجب اصل  ۱۶۶ق.ا .باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس
آن حکم صادر مينمایند.
ه :قضات دادگاهها موظفاند م��اده  ۳ق.آ.د.م .و تبص��ره ذیل آنرا در رس��یدگی و صدور رأي
رعایت نمایند.
نتیجه :
با بررسی قوانین و مقررات چند دهه اخیر ،مشخص ميش��ود ،دولت بهمنظور احداث خطوط
لولههاي نفت و گاز در اراضی خارج از محدوده ش��هری ،تا زمان تصویب قانون اساسنامه شرکت
ملی نفت ایران مصوب  ۱۵اردیبهش��ت ماه  ،۱۳۴۷مکلف به خرید و تملک اراضی بوده اس��ت،
منتها از زم��ان تصویب قان��ون فوقالذکر تا زمان تصوی��ب الیحه نحوه خری��د و تملک اراضی
و امالک برای اج��رای برنامههاي عمومی ،عمران��ی و نظامی دولت مص��وب، ۱۳۵۸/۱۱/۱۷
قانونگذار به دولت اجازه داده تا عرصه مورد نیاز خ��ود را جهت احداث خطوط لولههاي نفت و گاز
در اراضی خارج از محدوده ش��هری ،مجان ًا به تصرف در آورد اما ب��ا تصویب الیحه نحوه تملک،
هرگونه احداث خط��وط لولههاي نفت و گ��از نیازمند خرید و تملک اراضی ميباش��د .همچنین
عنوان شد؛ نظر ش��ورای نگهبان و نیز رأي ش��ماره چهار هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ،بر
اعتبار قوانین مصوب پیش از انقالب بهویژه قانون اساس��نامه ش��رکت ملی نف��ت تأثیر نخواهد
گذاشت .ولی با این حال ،با توجه به رویه جدید محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری ،بهخصوص
پس از تصویب رأي وحدت رویه فوق الذکر هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ،دعاوی مطروحه
درخصوص مطالبه خس��ارت و بهاي اراضی خارج از محدوده ش��هری که در فاصله زمانی میان
تصویب قانون اساس��نامه ش��رکت ملی نفت مصوب  ۱۳۴۷تا زمان تصویب الیحه نحوه تملک
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 بهش��دت افزایش یافته،بهمنظور احداث خط��وط لولههاي نفت و گاز مجان ًا ب��ه تصرف درآمده
 با توجه به اینکه. محاکم نیز رأي به محکومیت مالی به قیمت روز اراضی صادر مينمایند،اس��ت
 ض��رورت دارد از طریق تصویب قانون،رویه موجود بر خالف مبانی حقوقی و قانونی ميباش��د
 کس��ب نظر مجدد از شورای نگهبان با بیان تمامی مسائل،جدید در ارتباط با وضعیت این اراضی
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An exploration in the Legal Status of the Oil and Gas Pipelines Path and
Proximity Lands outside the City Zones
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Abstract:
Currently, according to the Guardian Council opinion and the decision of
General Board of the Court of Administrative Justice, the government is obligated to pay landlords the land prices and the compensation for the damages
inflicted to them for the lands outside urban zones which were possessed by
the National Iranian Oil Company for the construction of oil and gas pipelines
between the enactment of the Statute of the National Iranian Oil Company
in 1968 (1347) and the enactment of the Bill Regarding the Manner of Taking
Possession of Lands enacted in 1979 (1358), This has resulted in increasing
lawsuits for damages and land prices outside the urban zone. In this article
it is determined that, with regards to laws and regulations in the few last decades, as well as analyzing the Guardian Council Opinion and the decision of
General Board of the Court of Administrative Justice, the gratuitous possessions of the company have been legal and the pecuniary punishment of the
Company in the courts and the Court of Administrative Justice are not legally
justifiable.
Key words: Lands outside the urban zones, Oil and Gas Pipelines Path and
Proximity, Act, Court of administrative Justice, Guardian Council.
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