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 چکیده

 
تحقق امنیت غذایی ، از موضوعات مهمی است برای محیطی و تولید غذای سالم و ارگانیک حراست و حفاظت از ذخایر زیست

قوقی های حهای دولتی و متولی متعدد، چالشایران همواره مورد توجه قرار گرفته است. وجود دستگاه های توسعهکه در برنامه

تحقق اهداف توسعه و رشد اقتصادی را طی سالیان اخیر موجب شده است، تا قانون حفظ کاربری اراضی زراعی برای تکمیل و 

، 1385های حقوقی و بعضاً تعارضاتی با سایر قوانین روبرو باشد. این قانون علیرغم اصالح در سال و باغی در اجرا با چالش

ع های قلع و قمون؛ نوع مجازات مجرمین؛ چگونگی اعاده وضعیت زمینباز هم نیازمند اصالح و تغییر اساسی در مسائلی همچ

های حقوقی و شده و انتخاب حافظ امین در زمان اجرای آرای قطعیت یافته می باشد. لذا در این نوشتار، به بررسی چالش

که، برای  و باور بر  این استایم تحلیلی پرداخته-های گوناگون دولتی در این زمینه به شیوه توصیفیهای دستگاهکاریموازی

های عمومی، اتخاذ رویکردی جدید های صالحیتی میان دستگاهپایان و موازی کاریهای بیحل چالش های حقوقی و تعارض

با ادغام قوانین بسیار پراکنده و گوناگون در یک قانون جامع ومنسجم و اعطای اختیارات یکپارچه به یک نهاد یا سازمان 

گیری و پیگیری جرائم تغییر کاربری در خارج از حوزه شهرها و روستاها ضروری است تا شاهد کاهش صمیممستقل برای ت

 های غیرمجاز و پیگیری قضایی متناسب با مجرمان در کشور باشیم.تغییر کاربری

 

 زراعی و باغی –جرم  –قانون  –تغییر کاربری  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 2030سازمان ملل مطابق برنامه توسعه پایدار 

خود، زدودن فقر و رفع گرسنگی را از محورهای اصلی 

 2030اهداف خود اعالم کرده است )سند توسعه پایدار 

 محیطی و تغییراتهای زیستبرنامهسازمان ملل( و حتی در 

( و برنامه سازمان جهانی فائو 2015آب و هوایی پاریس )

نیز بر اهمیت حفظ و حراست از منابع  2050 – 2030

های کشاورزی و حراست طبیعی و زیستی و توسعه برنامه

های کشاورزی تأکید شده است )الکساندر و از زمین

( اما چگونگی اتخاذ تصمیم و رویکرد 2012بروینسما، 

گذاری و مدیریت منابع، به کشورهای عضو واگذار قانون

شود کشور ایران، نه تنها یشده است. امری که موجب م

لکه المللی، بها و اسناد بینصرفاً به منظور تحقق آن برنامه

تحقق اهداف توسعه پایدار و عدم مهاجرت  منظوربه

روستائیان به شهرها و حفظ رشد تولید محصوالت 

کشاورزی در موازات رشد جمعیتی کشور، به شکل 

 اکاوی قرارتری قوانین فعلی خود را بررسی و مورد وجدی

های حقوقی، تغییر کاربری ها و چالشدهد تا با رفع ضعف

های هم در بهترین زمینغیرمجاز افسارگسیخته را آن

تری اعمال نماید چراکه کشاورزی، مهار و مدیریت صحیح

 یاراض از هکتار ونیلیم 2/14 متوسط طوربه ساالنه

 یباغ و یزراع محصوالت کشت ریز به ایران یکشاورز

رود که حفظ این سطح از کشت و ممانعت از تغییر می

های هدفمند و جدی کاربری غیرمجاز، قوانین و برنامه

دهد که روند ها نشان میررسیب .(1398خواهد )قنبری، می

ر شدت بسیاتغییر کاربری در اراضی زراعی، باغی و جنگلی 

براساس  ،شهرستان رشتگرفته است. برای مثال در 

 1392الی  1382های ای طی سالاطالعات تصاویر ماهواره

-هکتار از اراضی زراعی که مستعدترین زمین 35042معادل 

ها و مراتع هکتار از جنگل 4832های شهرستان بوده و نیز 

. عوامل موثر (1395، )کاللی مقدم تغییر کاربری داده است

رانی صادی )گب متغیرهای اقتبر این تغییر کاربری در قال

 های کشاورزی، پایین بودن قیمت محصوالت زراعینهاده

و...(، اجتماعی )بی سوادی و کم سوادی زارعین، عدم 

...( مورد بررسی و...(، طبیعی )فرسایش خاک و تخصص

 قرار گرفته است.

 یاراض صیتشخ مرجعمطابق قانون، از دیگر سو 

 مراجع و است یکشاورز جهاد ها، وزارتباغ و یزراع

مذکور  سازمان نظر تیرعا به موظف یادار و ییقضا

های گسترده، سبب تخریب ادامه تغییر کاربری .بود خواهند

 شده یکشاورز هایزمین از یبزرگ بخش ینابود ها وخاک

 داریپا اشتغال و ییخودکفا ،ییغذا تیامن دگاهید از و

 یاقتصاد و یفرهنگ ،یاجتماع یامدهایپ ،ییروستا جامعه

 بحران ،یگردشگر صنعت، فشار .است تیاهم حائز اریبس

 بخش وریو بهرهها خاکی زیحاصلخ کاهش و آبیکم

 نیضعف قوان ان،ییروستا یزندگ سبک رییتغ ،یکشاورز

 را یکشاورز یاراض از حفاظت ،یادار فساد و بازدارنده

 کم، درآمد مردم، اقتصادی مشکالت .کندمی دشوارتر

کشاورزی،  هایفعالیت نبودن صرفهبه ،یمال نداشتن پشتوانه

ن، یزم متیق کاذب شیافزا کشاورزی، هایهزینه شیافزا

به  مربوط مشکالت و یزندگ هایهزینه شیافزا مسکن،

کاربری  رییتغ اقتصادی مهم عوامل از محصوالت فروش

 برداریبهره توسعه، فشار و ینیشهرنش گسترش .است

 اندازیدست و یاراض کاربری نادرست راتییتغ رویه،بی

 زدن برهم باعث روز به روز کشاورزی، هایعرصه به بشر

های چالش (.1396گردد )درودیان، می زیست هایتعادل

محصوالت  کشت ریز یاراض مورد در کاربری رییتغ

برنج،  اند مانندکرده جادیا را ادییز اشتغال که راهبردی

 گردشگریمقصد  و هدف که یشمال هایهم در استانآن

 کنارِ درامروزه  .است رتریناپذ جبران و دتریشد هستند،

 انبوه ن وجودیهمچن و کشاورزان؛ یشتیمع مشکالت

 برای داشتن نانیمرکزنش ویژهبه یربومیغ انِیمتقاض

 شدن شاهد خرد متأسفانه کشور، شمال در مناسب الهاییو

(. 1382م )مرزوقی، یهست کشاورزی یاراض فروش و

کرد  تقسیم گروه سه به توانمی را عوامل این کلی طوربه

 -جمعیتی  عوامل -قانونی  عوامل :(1395)عسگرخانی، 

 اقتصادی. عوامل
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؛ مسکن و زمین بازیبورس و قیمت لذا افزایش

 رشد باغی و و کشاورزی اراضی بازده بودن پایین

از سوی دیگر  درمان، و بهداشت و بازرگانی هایبخش

های ریزی شهری برای کاربریبرنامهتوسعه شهری و 

گوناگون و الحاق مناطق کشاورزی و حریم شهری به منطقه 

شهری و طرح هادی روستایی، لزوم داشتن تناسب میان 

جمعیت ثابت و مسافر در قالب معیارهای کمی و کیفی را 

ه، زادماید )ابراهیمنهای مسئول دوچندان میتوسط دستگاه

برای جلوگیری از آن ی حق بر غذا، مبنای حقوق لذا ؛(1389

 المللی حقوق اقتصادی،میثاق بین 11وقایع، ابتدا در ماده 

درج شد تا اهمیت آن  1966در سال اجتماعی و فرهنگی 

در ( و 2: 1395قرار دهد )اسماعیل نسب،  را مورد تاکید

نباید اهمیت تغییر کاربری غیرمجاز و سطح داخلی نیز، 

را به منظور جلوگیری از به خطر اصالح قوانین داخلی 

ر تأثیر دانست امری که دافتادن امنیت غذایی مردم ایران، بی

 پردازیم.ادامه به بررسی آن می

 

 های حقوقی قانون حفظ کاربری اراضی در اجراچالش

 اعالم جرم و رسیدگی

 با هدف فرییک یدادرس نییآ دیجد قانون

 در را عمومی دعوای بیتعق ،مشارکت مردم کردنی اتیعمل

 تیرسم به هاسازمان نیا توسط جرائم از خاص ایدسته

 هاسازمان نیا سمت از قانون متن در هرچند .است شناخته

 اراتیاخت است اما شده ادیکننده جرم عنوان اعالمبه

 به صادره آرای به اعتراض و لیدل اقامه لیقب از ایگسترده

 به توجه با که گفت بتوان دیشا .است شده واگذار هاآن

 جرم کنندهاعالم و یعنوان شاک ذکر ،«یشاک» اراتیاخت

 منافع به کهی در صورت .است گرفته شده نظر توأمان در

 وارد یبیآس هاانجمن نیا ای یحقوق اشخاص یخصوص

 توانندمی یقیحق اشخاص ط،یشرا همان به با توجه شود،

 مغفول واقع قانون نیا در که یموضوع کنند اما دعوا اقامه

 نیا تیفعال بر ینظارت سازوکار یچگونگ است، شده

از نظر مقررات آیین  .(1392هاست )کوشکی، سازمان

 «شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی»دادرسی کیفری، بین 

وجود دارد. کسی که جرم  ییهاتفاوت« کننده جرماعالم»و 

نسبت به او واقع شده، متضرر از جرم یا بزه دیده  مستقیماً

د مقام او )ماننشود و وقتی چنین شخصی یا قائمخوانده می

بدون لزوم تقدیم )ورثه( مطالبه حقی از قبیل قصاص 

زیان ناشی از جرم را به  و یا مطالبه ضرر (دادخواست

شود کند، مدعی خصوصی نامیده میموجب دادخواست می

شاکی یا مدعی خصوصی متضرر از جرم  و به هر صورت

نفع در اعالم شکایت است. بنابراین او در جریان یا ذی

از حق  کهیندادرسی دارای حقوق و مزایایی است ازجمله ا

گذشت برخوردار است و یا حق تجدیدنظرخواهی نسبت 

کننده، اعالم به احکام و... دارد؛ اما در اعالم جرم، الزاماً

ت زیرا اگر متضرر از جرم باشد، او متضرر از جرم نیس

شود و چنانچه چنین شخصی شاکی خصوصی نامیده می

کننده جرم وقوع جرمی باشد، تنها اعالم« خبردهنده»فقط 

است و از حقوق شاکی برخوردار نیست، اما چه کسانی یا 

، دادستان، ضابطان مقاماتی حق اعالم جرم دارند؟ اصوالً

به اعالم جرم هستند  دادگستری و اشخاصی که مکلف

)مانند وزارت بهداشت در تخلفات پزشکی که جنبه عمومی 

شود و چنانچه دارند(، اعالم جرم وظیفه آنان محسوب می

در جرائم عمومی با وجود اطالع از وقوع جرم به تکلیف 

های کیفری خود عمل نکنند حسب مورد دارای مسئولیت

 جرائمی که صرفاًو انتظامی خواهند بود. افزون بر این در 

دارای جنبه خصوصی هستند، جز با شکایت شاکی یا 

 68شود و طبق ماده مقام وی، تعقیب جزایی شروع نمیقائم

های عمومی و انقالب قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه

شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی »

 در حالی که هر« تواند از انجام آن خودداری نماید.نمی

اعالم جرمی، برای شروع به تحقیقات کافی نیست مگر 

کننده، خود ناظر جرم دارای جنبه عمومی و اعالم کهینا

این اظهار برای »وقوع چنین جرمی باشد که در این صورت 

 .همان قانون( 66)از ماده « شروع به رسیدگی کافی است

ذکر دیگر این است که در جرائمی که نکته قابل

جنبه »دارای قانون مجازات اسالمی،  104و  103وفق مواد 

است، ممکن است با در نظر گرفتن ماهیت عمل « عمومی

صدمه به  جدای ازمجرمانه یا توصیف آن، وقوع جرم، 
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اشخاص خصوصی شود. وارد شدن ضرر به جامعه، موجب 

مانند  هستند، رایج این نوع جرائم فراوان یهامصداق

که بنابراین قید این. سرقتکالهبرداری، خیانت در امانت، 

 ،کلیه جرائم موضوع قانون خاصی دارای جنبه عمومی است

نباید این تصور را ایجاد کند که شخص یا اشخاص متضرر 

ا شوند زیراز این نوع جرائم، شاکی خصوصی محسوب نمی

در جرمی که دارای جنبه عمومی است هرچند تعقیب بدون 

به هر حال شاکی  ،اعالم شکایت شاکی نیز الزامی است

گذشت از شکایت را دارد یا خصوصی حق شکایت و 

اگرچه در این نوع جرائم گذشت وی موجب موقوفی 

تی های دولگذار وظیفه دستگاهد اما قانونتعقیب نخواهد بو

رسد صراحت روشن نکرده است! به نظر میرا به

های دولتی مانند جهاد کشاورزی در راستای پیگیری دستگاه

 72و  65تواند وفق مواد ن تغییر کاربری غیرمجاز، میمجرما

قانون آئین دادرسی کیفری، صرفاً به دادستان اعالم جرم کند 

قانون مجازات اسالمی و  606و  599چراکه حسب مواد 

قانون ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد  14و  13ماده 

، مقامات دولتی موظف به اعالم جرم 1390مصوب 

باشند اما نسبت به اعالم شان مین در حوزه کاریمتخلفی

قانون حفظ کاربری، به نظر  10و  8و  3جرم مطابق مواد 

با  دارند ورسد وظیفه کمتری برای پیگیری شکایت می

قانون آئین دادرسی کیفری،  72و  65اعالم وفق مواد 

بایست ادامه آن پرونده را شخصاً دادستان شهرستان می

قانون مذکور، تقاضای  433بند پ ماده  پیگیری یا وفق

نظرخواهی نماید، حتی اگر جرم تغییر کاربری را به  تجدید

 19ماده  3دلیل صرفاً جزای نقدی که دارد، بر اساس بند 

حساب آوریم و به هفتقانون مجازات اسالمی درجه 

(، چراکه به 1396مستقیماً در دادگاه رسیدگی شود )خالقی، 

قانون مجازات اسالمی، جرم تغییر  104و  103استناد مواد 

 .شودکاربری از جمله جرائم غیرقابل گذشت محسوب می

 

 اجرای حکم قلع و قمع

نبود متولی مشخص برای برخورد با تخلفات 

و نداشتن وسایل سنگین مورد نیاز از غیرمجاز وساز ساخت

جمله مشکالتی است که سبب شده بسیاری از احکام 

و مناطق ها صادره برای تخریب بناهای غیرمجاز در روستا

همچنان روی کاغذ باقی  و خارج از حوزه شهری، ییالقی

ملی و  یهاوسازهای غیرمجاز در عرصهبماند. ساخت

ه شناسایی تخلفات اراضی متعلق به اشخاص وجود دارد ک

عهده منابع طبیعی و در اراضی اشخاص  در عرصه طبیعی بر

 هاست بینعهده جهاد کشاورزی گذاشته شده است. سال بر

درباره تعیین متولی مدیریت در اجرایی گوناگون  یهابخش

وسازهای غیرمجاز در زمینه پیشگیری و برخورد با ساخت

خالصه و حریم شهر و حریم روستا و مناطق منطقه 

 مستحدثه و حریم رودخانه خارج از بافت روستا و ...

این منطقه زمانی، یک دوره در  چراکه ارداختالف وجود د

 بود و زمانی زیر 99نظر بخشداری و کمیسیون ماده  یرز

ترین از مهم دیگر . یکی100نظر شهرداری و کمیسیون ماده 

آالت ، نداشتن ماشینبرای اجرای آرای قلع و قمع مسائل

و بخش خصوصی نیز به دلیل تبعات و  استسنگین 

مشکالت احتمالی حاضر به همکاری در این بخش نیستند. 

آالت سنگین از سوی جهاد حتی درخواست خرید ماشین

 تأمینای برای آن بودجهکشاورزی مطرح شده که تاکنون 

وسازها در بسیاری از ساختاز سوی دیگر، نشده است. 

 با کاربری زراعی و باغی ایرودخانه حریم راه یا حریم

ب آیا شرکت که متولی این بخش راه و شهرسازی و  است

نه نه تنها در زمیبرخورد کند. ها با آناست که باید  ایمنطقه

های گوناگون اختالف در صالحیت پیگیری میان دستگاه

رخورد حلقه گمشده بنیز پیشگیری  ترمهم مقولهاست، بلکه 

زیرا بسیاری از  ،ای غیرمجاز بودهوسازهبا ساخت

اند های غیرمجاز در یک دوره زمانی احداث شدهساختمان

شد، اکنون شاهد که اگر نظارت و پیشگیری الزم اعمال می

در مزارع  ی بعدی و بیشتر،رشد قارچ گونه ویالها

قانون حفظ  10طبق ماده  چراکه نبودیم هاکشاورزی و باغ

ها، هر کس برای ایجاد بنا در کاربری اراضی مزارع و باغ

گیرد و در غیر باراضی خود باید از جهاد کشاورزی مجوز 

در سایه نبود  این صورت اقدامش غیرقانونی و جرم است.

دشوار پیگیری و اجرای آرای  حلراهاقدامات پیشگیرانه، 

 قضایی است.
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لذا علیرغم ابهام در اجرای آرایی که متضمن قلع 

شود که اگر محکوم علیه و قمع هستند، سؤال مطرح می

اثاثیه و امکانات منزل یا اعیانی مورد قلع و قمع )مانند کولر، 

تلویزیون، ماشین موجود در پارکینگ( را عمداً خالی نکند 

 و مهیا برای قلع و قمع نسازد، دادورز و مسئوالن جهاد

ث مبحکشاورزی و ضابطان دادگستری چه باید بکنند؟ 

حفظ اموال  از قانون اجرای احکام مدنی مربوط بهپنجم 

ده است که در زمان اجرای احکام قطعیت منقول توقیف ش

یافته، تغییر کاربری نیز تا حدودی در این خصوص کاربرد 

اموال توقیف شده » قانون مذکور اشاره دارد 77ماده  دارد.

که نقل اموال شود مگر اینجا که هست حفظ میهمان  در

انون مذکور ق 78ماده .«به محل دیگری ضرورت داشته باشد

اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص »اشاره دارد نیز 

شود. حافظ با توافق طرفین تعیین مسئولی سپرده می

ند توقیف حاضر نباش گردد و در صورتی که طرفین حینمی

دادورز )مأمور اجرا(  ،و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند

دار و جواهر کند. اوراق بهاشخص قابل اعتمادی را معین می

ها به امانت در یکی از بانک ءدر صورت اقتضا هاو امثال آن

اموال توقیف »نیز بیان داشته  80ماده و « شودگذاشته می

شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت 

ماده و « گرددحفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می

د کنعلیه تأدیه ناجرت حافظ را اگر محکوم»مقرر کرده  82

پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده له میمحکوم

اجرت از طرف حافظ  نماید. در صورت مطالبهاستیفاء می

کند که له اخطار میو عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکوم

 «ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد

 اموال گاه حافظ نخواهد یا نتواندهر» بیان داشته 86ماده و 

توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او 

تصویب دادگاه  دادورز )مأمور اجرا( پس از ،را ایجاب نماید

 .«حافظ دیگری معین خواهد کرد

حال سؤال این است که برای اجرای رأی و اعاده 

وضع به حالت سابق، اموالی که از عرصه و اعیان آن محل 

الزحمه آن چقدر شود، حقخارج و به حافظ اموال داده می

مشخص نخواهد است و چه شخصی باید پرداخت نماید؟ 

ف یا شورای حل اختال الزحمه امین اموال راحق کهبود 

د و آیا و یا دادگاه تعیین خواهد کرم دادسرای مجری حک

له در قانون مذکور، جهاد کشاورزی محکوم 82وفق ماده 

شود تا اجرت حافظ ای با جنبه عمومی محسوب میپرونده

اموال را بپردازد؟ در صورت پرداخت از چه شخصی مطالبه 

کند؟ سؤاالت متعدد در این زمینه و سختی اجرای رأی 

ر طوگذاری و قضایی بهات قانونموجب شده است تا ایراد

مشهودی در زمان اجرای آرای قلع و قمع بشدت دیده شود 

هایی با چندین طبقه و هم در خصوص اعیانیو آن

گذاری، قابلیت های بتنی و محکم که جز با بمبستون

تخریب با لودر یا کارگر را ندارند. از سوی دیگر وفق مواد 

اجرای و انتخاب  )چگونگی 495و  494و  491و  484

قانون آئین دادرسی کیفری، اتخاذ  498و  497حافظ امین( و 

سیاست راهبردی مناسب جهت اجرای رأی کیفری نیز با 

 که متأسفانه دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری است

های گوناگون در نظر رویه مشخصی برای مناطق و زمین

عد واکنش ب گرفته نشده است که این امر نیز، اجرای حکم و

 وساز را با مشکل جدی روبرو نموده است.از ساخت

 

 تعارض با سایر قوانین

-قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، مهم

 است کشاورزی یاراض از حفاظت برای یقانون ابزار نیتر

 اشاره ای عجیبتبصره عنوان به قانون نیا 5 تبصره یول

 دارای روستاهای یقانون داخل محدوده یاراض" که دارد

 از و بوده هادی طرح ضوابط مصوب، مشمول هادی طرح

 واقع در ".باشندمی یمستثن قانون نیدر ا مقرر ضوابط هیکل

 نیشتریب و است شتریب اصل قانون از تبصره نیا قدرت

 و شده جادیا هادی طرح یدرون اراض در هاکاربری تغییر

 صاحبان بعضاً که کندمی را یو رانت فساد جادیا طرح نیا

 طرح بازنگری عامالن عیو تطم رشوه پرداخت با نیزم

 ریزیطرح و شده واقع مؤثر بافت روستا یطراح در هادی

 بلکه آن، ک و جمعیتییاکولوژ بر اساس توانمندی نه روستا

 در .گرددمی نییتع نیزم نفوذ صاحبان و قدرت بر اساس

 هادی طرح شیافزا دینبا طرح هادی بازنگری و یطراح

 یاراض داخل به آبادی روستا عرضی گسترش باعث

http://www.davoudabadi.ir/article/5776/%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-77-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://www.davoudabadi.ir/article/5776/%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-77-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://www.davoudabadi.ir/article/5777/%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-78-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://www.davoudabadi.ir/article/5779/%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-80-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://www.davoudabadi.ir/article/5779/%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-80-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://www.davoudabadi.ir/article/5781/%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://www.davoudabadi.ir/article/5781/%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://www.davoudabadi.ir/article/5781/%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://www.davoudabadi.ir/article/5785/%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://www.davoudabadi.ir/article/5785/%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
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 مشاوران توسط نکته نیهرگز ا متأسفانه که گردد کشاورزی

 .(1396)درودیان، گردد یلحاظ نم هادی طرح انیمجر و

سازی و عرضه کشاورزان در تمام مراحل تولید، ذخیره

 کنند، در مواقعمی محصول به بازار با آن دست و پنجه نرم

ویژه در امر واردات محصوالت کشاورزی و بهزیادی 

هایی مانند بذر و کود و سموم کشاورزی و فصل نهاده

های دولت صدور مجوزهای واردات محصوالت، با سیاست

کنند نه با بازارهای جهانی و رقبای ملی رقابت مستقیم می

ای شان؛ چراکه ضعف بخش کشاورزی در تأمین و منطقه

به سبب ماهیت این بخش اقتصادی اشتغال و درآمد محلی 

درصد  60و عدم حمایت مؤثر دولت، جمعاً حدود 

اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم در نگرش و تصمیم 

کشاورزان در عدم مقاومت در فروش اراضی خود به 

گردشگران و دالالن جهت ساخت خانه دوم شان دارد که 

ر وعنوان متولی صدجای خالی سازان میراث فرهنگی نیز به

ها با تراکم ها و متلمجوز موافقت اصولی ساخت هتل

شود تا عرصه کمتری برای پذیرش متناسب دیده می

صورت هم به وساز و آنمسافران و افراد غیربومی به ساخت

 (.1391غیرمجاز اختصاص یابد )قدمی، 

های قانون حفظ کاربری، عدم از دیگر چالش

نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی اجرای صحیح آئین

قانون برنامه  133در راستای ماده  1385کشاورزی مصوب 

های چهارم توسعه و قانون حدنگاری )کاداستر( پهنه

کشاورزی است چراکه با سنددار نشدن اراضی و مشخص 

رت صوتقال اراضی و تفکیک بهنشدن ملک آن و نقل و ان

-میغیررسمی و غیرمجاز، عاملین اصلی آن از مجازات 

ر ب تغییر کاربری غیرمجاز، های فرار مجرمانو زمینه گریزند

قانون آئین دادرسی کیفری )عدم توجه اتهام  4اساس ماده 

 ؛ر(ا اشخاص دیگیبه دلیل ساخت غیرمجاز توسط فروشنده 

 104و  103ه اگر به استناد مواد آید، در صورتی کفراهم می

قانون مجازات اسالمی جرم تغییر کاربری را جرمی غیرقابل 

قانون  65حساب آوریم، با اعالم جرم وفق ماده گذشت به

ر ددادستان و مقام تعقیب این وظیفه آئین دادرسی کیفری، 

و  285ماده  1و تبصره  104است که باید وفق مواد دادگاه 

آئین دادرسی کیفری، به شناسایی متهم  قانون 340و  306

. از از صدور قرار منع تعقیب خودداری نمایداقدام کند و 

های اساسی در قانون تعیین تکلیف سوی دیگر ضعف

های کشاورزی و اراضی فاقد سند رسمی در بخش زمین

اصالحیه سابق قانون ثبت که  147اصالحات ارضی و مواد 

شود، وجود شد و میدر میها سند مالکیت صابر اساس آن

ای دارد چراکه افراد سودجو ابتدا اراضی و باغات را به گونه

در آن  1374که خانه قدیمی یا اعیان با قدمت قبل از سال 

ها یک انبار موجود باشد، تفکیک نموده و در سایر زمین

 گیرند وساختند و سند مالکیت شش دانگ میکوچک می

کاربری اراضی زراعی و باغی  مانع از شمولیت قانون حفظ

و ممنوعیت مندرج در قانون افراز و فروش امالک مشاع 

پردازند. از وساز میشوند و درنهایت به ساختمی

های قانون حفظ کاربری، قید میزان محکومیت به ضعف

قانون مذکور است  3برابر مندرج در ماده  3جزای نقدی تا 

رابر ب سهکه کمتر از  هکه رویه غالب شعبات دادگاه نشان داد

ه شوند کمقوم شده در کمیسیون تقویم اراضی محکوم می

جنبه بازدارنده ندارد. حتی با توسعه شهرها و داخل شدن 

های کشاورزی در حوزه شهری، عمالً موضوع تغییر زمین

 5کاربری از صالحیت قانون حفظ کاربری به استناد تبصره 

راحتی ها بهقانون شهرداری 100و  99خارج و ماده  1ماده 

التفاوت تغییر کاربری، موافقت با دریافت عوارض و مابه

نمایند که این مهم نیز نوع بافت و کاربری کشاورزی در می

های شهری و روستایی را با سؤاالت جدی مواجه حوزه

 ؟ها چیستکند که اهمیت و جایگاه آنمی

تعارض دیگر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی 

آهن مصوب الح قانون ایمنی راه و راهو باغی، با قانون اص

های زراعی برای اعمال صالحیت طرح دعوی زمین 1379

و باغی تغییر کاربری غیرمجاز یافته در حریم اراضی مجاور 

(. 1396آهن است )کریمی، ها و محدوده شهرها و راهراه

ها در محدوده ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه

به منظور  1/3/68صوبه مورخ استحفاظی و حریم شهرها م

شهری و های بینوسازهای اطراف جادهکنترل ساخت

رویه شهرها به ها که عموماً منجر به توسعه بیکمربندی
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گردد. شورای عالی شهرسازی و های مذکور میسمت جاده

ضوابط زیر را  1/3/68معماری ایران در جلسه مورخ 

نعتی و تجاری و واحدهای ص هاکارگاهکلیه  تصویب نمود:

های موضوع و خدماتی و نظایر آن موجود در دو طرف راه

های متمرکز جدید منتقل بایست به مجموعهاین مصوبه می

مراجع  99ها در مورد حریم موضوع ماده شوند. شهرداری

مسئول صدور پروانه و نظارت در حدفاصل حریم 

های جامع و هادی شهرداری تا محدوده نهایی طرح

گونه واحدها را های مناسب برای انتقال ایند محلانموظف

ها بر با همکاری ادارات کل منعکس و شهرسازی استان

های مصوب توسعه شهری تعیین و تسهیالت اساس طرح

الزم را برای انتقال فراهم نمایند و وزارت مسکن و 

شهرسازی با استفاده از امکانات سازمان زمین شهری و 

ز اراضی دولتی، تحقق امر فوق را خصوصاً با استفاده ا

های قبلی را بر اساس تصویب تسهیل خواهد کرد. محل

مراجع قانونی مقرر حسب مورد به فضاهای باز و یا سایر 

های عمومی تبدیل و اعمال هرگونه کاربری کاربری

علیرغم وجود  ؛ لذاخصوصی مغایر با آن ممنوع است

قانون حفظ  10و  8و  3و مواد  1ماده  1کمیسیون تبصره 

ها و کاربری، ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه

آهن در محدوده استحفاظی و حریم شهرها و روستاها، راه

در قانون مذکور، به نهاد دیگری همچون اداره راه و 

انون آن ق 1ماده  5تبصره شهرسازی واگذار شده است! در 

برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل » آمده است:

باالدست و یک کیلومتر از  ( متر از500تا شعاع پانصد )

به مجازات  ها ممنوع است و متخلفانپایین دست پل

اشاره دارد: ایجاد  17ماده . در «محکوم خواهند شد مربوط

هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تأسیسات به شعاع صد 

های کشور آهنها و حریم راهانتهای حریم راه ( متر از001)

ترابری احداث  گذرهایی که وزارت راه وو در طول کنار

نماید و یا مسئولیت نگهداری آن را به عهده نموده یا می

 .باشدمجوز از وزارت مذکور ممنوع می دارد بدون کسب

 وزارت راه و ترابری موظف است در مورد متخلفان برابر

 .آهن اقدام کندها و راهایمنی راه ( قانون6( ماده )1تبصره )

 .گردد( لغو می15با تصویب این ماده تبصره ذیل ماده )

با توجه به قوانین متعدد بیان شده؛ عمالً پیگیری، 

اعالم جرم، صدور مجوز ساختمانی و تغییر کاربری یک 

زمین در حاشیه شهر، در صالحیت چند نهاد گوناگون 

گیرد که این موضوع موازی زمان قرار میصورت همبه

دهد که برای پیگیری قضایی کاری مشهودی را نشان می

متخلفان و مجرمان تغییر کاربری نیز، مشکالت و 

قانون آئین دادرسی کیفری را  65های اعمال ماده فرافکنی

کند. از سوی عنوان اعالم جرم یا شکایت، دو چندان میبه

ها، به صرف قانون شهرداری 99ماده  1بر تبصره دیگر، بنا 

ای هرچند با کاربری داخل محدوده شهری آمدن عرصه

شود و زراعی و باغی، دستگاه متولی و نظارت عوض می

ها به بافت شود که الحاق زمیناین امر در حال انجام می

شهری و روستایی بنا بر نقشه تفصیلی و یا طرح هادی، هیچ 

های ثبتی و اصالحات ارضی و نقشه طرح کتناسبی با پال

جامع کاداستر ندارد و چه بسا همین اقدام، موجب خرد 

شدن اراضی شود که ادامه این روند، موجب مستمسک 

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی  6قراردادن ماده 

ی صورت فرعبرای صدور سندی دیگر از آن پالک اصلی به

شود. های کشاورزی و باغی میو عمالً خرد شدن زمین

ها، قانون شهرداری 99ماده  2حتی به استناد تبصره 

های تواند با اخذ جریمه و مطرح کردن پروندهشهرداری می

وساز غیرمجاز در محدوده حریم شهر، صالحیتی ساخت

شبه قضایی داشته باشد در صورتی که این امر به استناد مواد 

اضی زراعی و باغی در قانون حفظ کاربری ار 10و  3

 100صالحیت دادگاه عمومی است! حتی در صدر ماده 

اشاره و تأکید « حریم»ها صراحتاً از لفظ قانون شهرداری

وسازی باید با صدور پروانه دارد که هرگونه ساخت

شهرداری باشد اما این صراحت، در تعارض با صالحیت 

فظ قانون ح 1ماده  1جهاد کشاورزی و کمیسیون تبصره 

کند چراکه کاربری است و موازی کاری را دو چندان می

مبلغ برای یک تغییر کاربری بپردازد: مبلغ  دوشخص باید 

قانون حفظ کاربری و مبلغ دوم، به میزان  2اول وفق ماده 
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ای که در کمیسیون ماده شود یا جریمهای که صادر میپروانه

مشخص  دهد! حتی اجمال این ماده تا آنجاست کهمی 100

نکرده آیا با ارسال استعالم شهرداری برای تغییر کاربری در 

 1ماده  1تواند مفاد تبصره حریم شهر، جهاد کشاورزی می

عنوان محدودیتی برای تغییر متراژ خواسته شده به را به

صالحدید خود، کمتر کند یا باید استعالم را کالً بپذیرد یا 

نامه استفاده آئین 8ده کالً رد کند؟ در تعارضی دیگر، در ما

از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها 

اشاره شده که در تعارض « دائم»و محدوده روستاها، به لفظ 

 1مندرج در ماده « هرگونه»با قانون تغییر کاربری و لفظ 

امه نقانون حفظ کاربری است؛ چراکه اگر بنا بر آن آئین

تواند اقدامش باشد، میشخصی سکونت موقت داشته 

 10ماده  2ممنوع و غیرقانونی نباشد! و اگر هم تبصره 

نامه مذکور جهت صدور پروانه را رعایت نماییم، برای آئین

 100تشکیل پرونده و صدور مجوز ساخت، عمالً مانند ماده 

های کاری و موازی کاریها، دوبارهقانون شهرداری 99و 

ذیرد. تعارض آشکار دیگر، پهای دولتی صورت میدستگاه

قانون تعریف محدوده و حریم شهر، روستا مصوب  2ماده 

وساز خارج از است که در بیان نظارت با ساخت 1384

محدوده شهر )حریم شهر( ضمن اعالم تخلف بودن )نه 

جرم(، پیگیری امر را با شهرداری مربوطه قرار داده است که 

شاورزی مندرج و صالحیت جهاد ک« جرم»باز هم با لفظ 

وارد که این م در قانون حفظ کاربری، تعارضی مستقیم دارد

عمده و متعدد تعارض، نیازمند اقدامی جدی و ادغام نمودن 

تمامی قوانین پراکنده در یک قانون واحد؛ بدون تعارض 

 باشد.می

 

 ضرورت اصالح قانون حفظ کاربری اراضی

های حقوقی قانون حفظ کاربری به تفصیل چالش

ر اعالم جرم و اجرای احکام قطعیت یافته تا تعارضاتی د

 های دولتی وساختاری و صالحیتی که با سایر دستگاه

های قانونی دارد را بررسی نمودیم اما در ادامه، ضرورت

قانونی جهت اصالح قانون حفظ کاربری را بحث و نقد 

 نماییم.می

 10ماده  2دستور قلع و قمع تبصره 

قانون حفظ کاربری اشاره دارد:  10ماده  2تبصره 

اند با حضور نماینده مأموران جهاد کشاورزی موظف»

دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه 

محل، ضمن تنظیم صورت مجلس، رأساً نسبت به قلع و 

قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت 

های متعددی تبصره دارای چالش اما این ؛«اولیه اعاده نمایند

 در اجراست:

. مأموران جهاد کشاورزی چه مستحدثاتی با چه میزان 1

ضایی توانند رأساً با دستور قپیشرفت عملیات فیزیکی را می

دادستان تخریب نمایند؟ )صرفاً دیوار و بلوک کشی اولیه یا 

 پی و بنای نازک کاری شده(.

برداری پس از ریزش ک. هزینه سنگین اعاده وضعیت و خا2

مصالح ساختمانی در زمین محل تخریب برای مهیا نمودن 

که این هزینه سنگین کشت با جهاد کشاورزی است و این

نماید و ردیف هزینه کرد ای مصوب میرا چه قانون بودجه

قانون مذکور،  2و  1دهد؟ تبصره مستقل بدان اختصاص می

مانند بهتر آن بود که بتکلیف به رأساً تخریب را داده است و 

ها، به نمایندگان جهاد کشاورزی قانون شهرداری 100ماده 

حتی بدون حضور نماینده دادسرا )نیروی انتظامی(، اختیار 

صورت توأم با جلوگیری وساز را بهآوری آالت ساختجمع

داد که این تبصره و شرایط آن نیازمند اصالح رویه را نیز می

 19ماده  3ت چراکه وفق تبصره و صورت قانونی جدی اس

قانون مجازات اسالمی، جرم تغییر کاربری که دارای جزای 

محسوب و مستقیماً در صالحیت  7نقدی است، جرم درجه 

دادگاه است و بهتر است، نماینده دادگاه حضور داشته باشد 

 تا دادسرا.

 

 قانون حفظ کاربری 10و  8و  3تغییر مجازات مواد 

کیفری، نقش مدعی عمومی را  دادسرا در فرآیند

کند و در اثبات دعوای عمومی، بار اثبات دلیل بر ایفا می

 مهم مباحث از یکیعهدة دادستان قرار داده شده است. 

 دعوای در دلیل اثبات مسئولیت کیفری اثبات ادلة به مربوط

 مورد که شخصی بودن مجرم احراز برای. است عمومی
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 وقوع -1: شود ثابت امر سه بایستمی گرفته قرار تعقیب

 -3 مرتکب، فعل و جرم بین جزایی علیت رابطة -2 جرم،

 و مادی رکن اثبات جرم وقوع مورد در. انتساب قابلیت

 توسط عناصر این که مواردی استثنای به آن معنوی

. دارد قرار دادستان بر عهدة است، مفروض گذارقانون

 آن تطبیق و ارتکابی عمل بودن مجرمانه توصیف همچنین

. دباشمی دادستان بر عهدة نیز ماهوی جزایی قوانین مواد با

 در .ندارد توصیف این پذیرش برای الزامی دادگاه، البته

 رتکبم رفتار( فلسفی نه) جزایی علیت رابطة اثبات مورد

 و «زاج حقوق استقالل اصل» به عنایت با مجرمانه نتیجة و

 علمی یا معنوی قانونی، دالیل هایروش از با استفاده

 تحقیقات مرحلة در است مکلف دادستان ،(مورد حسب)

 ذکر را هاآن کیفرخواست در و آوریجمع را دالیل مقدماتی

 انتساب قابلیت اثبات مورد در .کند دفاع آن از دادگاه در و

 از یبرخ شود،می بحث کیفری مسئولیت مانع عوامل از که

 «یالمدّع علی البینه» فقهی قاعدة اقتضای به اندیشمندان

 از یکی وجود مدعی متهم که آنجا از مورد این در معتقدند

 رافع یا موجه علل از اعم) کیفری مسئولیت مانع عوامل

 اقتضای هب بنابراین است( قانونی معاذیر یا کیفری مسئولیت

 از دیگر ایپاره اما ؛است آن اثبات به مکلف قاعده این

 امور به محدود تنها را قاعده این کاربرد دامنة دانانحقوق

 متهم که کنندمی عنوان چنین و دانندمی( غیرکیفری) حقوقی

 ار اثباتی ادله آوریجمع توانایی و امکانات دادسرا همانند

 تعدال با متهم دوش بر دلیل اثبات بار دادن قرار و ندارند

 آوریجمع روینا از .(1385ندارد )آشوری،  سازگاری

 لیاحوا و اوضاع مورد در تحقیق انجام و متهم نفع به دالیل

 الزامی ندادستا برای کند یاری متهم از اتهام رفع به بتواند که

 رمج عناصر بر عالوه دادستان بنابراین. کنندمی محسوب

 اثبات هب نیز را کیفری مسئولیت مانع علل فقدان بایستمی

 هادن ساختار» که معتقدند دانانحقوق از بسیاری. برساند

 بار چرا هک باشد نکته این دهندةتوضیح  تواندمی «دادستانی

 اندادست دوش بر دفاع، به مربوط مسائل از برخی اثبات

 محاکم قضایی رویة و گذارقانون نظر ما، کشور در. است

 جودو اثبات جزا حقوق نویسندگان از برخی. نیست روشن

 یلوک یا مرتکب بر عهدة را مسئولیت مانع شخصی عوامل

 اتمقام بر عهدة را عینی عوامل اثبات برعکس و دانسته او

 که آنجا از ولی .(1380دانند )سلیمی، می دادسرا قضایی

 علل) عینی از اعم کیفری مسئولیت مانع عوامل نتیجة

 فریکی مسئولیت زوال نهایتاً( واقع علل) شخصی و( موجهه

 وجود هم باید متهم مجازات برای بنابراین باشد،می مرتکب

 انعم عوامل یعنی موانع فقدان هم و جرم وقوع یعنی مقتضی

 هر آن اثبات و احراز و شود احراز دادگاه برای مسئولیت

 اصل و متهم نفع تفسیر به اصل. باشدمی دادسرا بر عهدة دو

 به زنی اشخاص آبروی و مال و جان به نسبت احتیاط عملی

این مهم موجب  (.1387)ابوالحسنی،  دارد داللت امر همین

شناخته شدن تغییر  هفتشود تا نگارنده با جرم درجه می

کاربری و شروع مقدماتی رسیدگی از دادگاه جزایی، 

مخالف باشد چراکه بررسی امر و ارجاع به کارشناس و 

استماع دفاعیات مفصل و انجام تحقیقات مقدماتی مفصل 

جهت صدور یک رأی قلع و قمع یک بنا با متراژهای بعضاً 

د صد های غالباً چند ده و چنچند هزار متری و جریمه

طلبد که درجه جرم با در نظر گرفتن میلیون تومانی، می

 نجپصورت توأمان )مانند جریمه نقدی به مدتی حبس به

برابر مبلغ روز زمین با احتساب تمام کار شدن اعیانی 

 انتخاب سال یا هر دو به یکماه تا  ششغیرمجاز یا حبس 

 بودن ارتقا یابد ششبه حداقل درجه  هفتقاضی( از درجه 

قانون آئین دادرسی  340تا بتوان این جرم را بر اساس ماده 

کیفری، تحقیقات جامع و مبسوطی را از دادسرا بنا بر نظریه 

 تفتیشی انجام داد.

از ایرادات دیگر این قانون، صرفاً جریمه شدن 

ها در صدور متخلفین اداری و کارکنان دولتی و دهیاری

ت که باز هم به دلیل قانون مذکور اس 8مجوز بر اساس ماده 

قانون  38و  37پایین بودن مبلغ و درجه جرم، به استناد مواد 

شود، در حالی که مجازات اسالمی، مورد تخفیف واقع می

با اثبات تقصیر و جرم صدور مجوز غیرمجاز، ساخت و 

ربط، باید شخص خاطی انشعاب و ... توسط مسئولین ذی

ربط نیز وفق قانون به کمیسیون تخلفات اداری دستگاه ذی

معرفی تا تنزل درجه و رتبه شغلی گرفته و حتی تعلیق شود 
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قانون مدیریت خدمات کشوری و  122)مستفاد از ماده 

و  اختالس ،قانون ارتشاء 8و  7و مواد  5ماده  6و  5تبصره 

رأی وحدت رویه شماره از سوی دیگر، بنا بر کالهبرداری(. 

 رییتغ ؛عمومی دیوان عالی کشور ئتیه 22/1/1391ـ  724

اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت  یکاربر

شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون 

قانون  ماده یک 1385موضوع تبصره یک اصالحی سال 

باشد، طبق تبصره یک  هاحفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

از پرداخت عوارض  بارکیماده دو این قانون فقط برای 

مفاد این تبصره به معافیت از  .قانونی معاف خواهد بود

مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور 

 3ه نماید؛ زیرا ماداند داللت نمیاقدام به تغییر کاربری کرده

انسته د بیتعقاص را کالً، قابلقانون مرقوم، این قبیل اشخ

و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره 

همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت  4

تغییر غیرمجاز  ،اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ها به منظور سکونت مطلقاً کاربری اراضی زراعی و باغ

اصل ما ا باشندکیفری می بیتعقممنوع و مرتکبین آن قابل

شخصی بودن جرم و مجازات یکی از طرق دفاعی است که 

د خریدار یا فرموجب برائت  های تغییر کاربری،پروندهدر 

ماده  1ره مجوز تبص تغییر کاربری بدوناز اتهام  تبانی کننده

شود و عمالً موجب متر می 500قانون حفظ کاربری تا  1

 هدشود جهاد کشاورزی با اطالعات نادرستی که در اثر می

آورد، ی مأموران مراکز خدمات خود به دست میگردش

 ارائهاعالم شکایت مجدد علیه مجرمان نماید که باز هم با 

ام د رهگیری بنصرفاً یک فروش نامه غیرثبتی و بدون ک

فردی دیگر، مجدداً آن اعیانی غیرمجاز، قرار منع تعقیب یا 

قانون آئین دادرسی کیفری  13موقوفی تعقیب )بند چ ماده 

عنوان اعتبار امر مختوم( بگیرد و همواره دادگاه و دستگاه به

د و عمالً خود بکشانن به دنبالکننده جرم را دولتی اعالم

قانون  105ن بند ث ماده موضوع را مشمول مرور زما

سال از تاریخ اتمام  سه)با گذشت  یدنما یاسالممجازات 

اعیانی و نازک کاری( که این امر نیازمند اصالح فوری قانون 

ان عنوحفظ کاربری در شناسایی جرم تغییر کاربری به

جرمی مستمر )تا مشمول مرور زمان تعقیب نشود( است و 

قانون آئین دادرسی کیفری،  104و  65که مفاد مواد این

صراحتاً در قانون جدید آورده شود و مورد تذکر قرار گرفته 

خوبی رعایت شود تا و وظایف دستگاه قضایی نیز به

 مستمسکی برای صدور قرار منع تعقیب در محاکم نشود.

 

 صورت موقتابطال قانون اعطای انشعابات به

صدور مجوزهای غیرقانونی »موضوع 

ها و مشکالتی است که در از جمله چالش« وسازساخت

های قضایی پیرامون چالش ودستگاه اجرایی وجود دارد 

 منابع طبیعی ،مشکالت و تخلفات در حوزه محیط زیست

یکی دیگر از مشکالت موجود در  ؛های کشاورزیو زمین

عی که در طی موضو. هاستپروندهکثرت و  دستگاه قضا

اهمیت اصالح قانون حفظ کاربری اراضی ی اخیر بر هاسال

قانون  8افزوده است و عمالً استفاده از ماده  زراعی و باغی

جهت ابطال مجوزهای انشعاب و پروانه ساختمانی  مذکور

قانون مجازات را سخت و بعضاً غیرممکن نموده است، 

 گاز فاضالب و کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن،استفاده

قانون مذکور،  4ماده  2و  1تبصره است. در  1396 مصوب

عمالً اعطای انشعاب موقت جهت ساخت و بهرمندی پیش 

بینی شده است که این امر خالف روح قانون حفظ کاربری 

این قانون  برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز است.

عمالً مرور زمانی را برای شناسایی و اعالم جرم 

وسازهای غیرمجاز توسط جهاد کشاورزی و سایر ساخت

 مشخصسال  سهبرای اداره راه و شهرسازی  مانندِها دستگاه

ای هچه بسا اگر انشعاب موقت نیز به ملک که نموده است

ر ب مراتببهغیرمجاز ساخته شده داده نشود، امر تخریب 

صورت رأساً قانون حفظ کاربری به 10ماده  2اساس تبصره 

شود و حتی در صورت تأیید راحتی تخریب انجام میبه

های طوالنی جهت حکم قلع و قمع، موضوع با نامه نگاری

شود در شود و موجب میی انشعاب مواجه نمیآورجمع

همان ابتدای امر و با اولین اخطار توقف عملیات ساختمانی 

قانون مذکور،  10ازمان جهاد کشاورزی بر اساس ماده س

های ناب کشاورزی و باغی کشور بهتر حراست از زمین

انجام شود و با فرهنگ خانه دوم ویالیی داشتن و تفریح و 

http://www.hvm.ir/lawdetailnews.aspx?id=405
http://www.hvm.ir/lawdetailnews.aspx?id=405
http://www.hvm.ir/lawdetailnews.aspx?id=405
http://www.hvm.ir/lawdetailnews.aspx?id=405
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کشاورزی با اعیانی ویالیی،  1های درجه تبدیل زمین

 .2برخورد جدی از ابتدای امر شود

 

 های دادرسیپرداخت هزینهمعافیت سازمان امور اراضی از 

که تمامی مبالغ وصولی بابت هزینه نظر به این

شود، در دادرسی به حساب خزانه عمومی کشور واریز می

نتیجه، با دریافت هزینه دادرسی از دولت و نهادها و 

عمومی غیردولتی، مبلغی به درآمدهای عمومی  مؤسسات

ی ینه دادرسای بر وصول هزفایده کشور افزوده نشده و عمالً

زیرا مانند آن است که وجهی از یک  ؛دعاوی، مترتب نیست

این زمینه، صدر  جیب خارج و وارد جیب دیگر شود. در

ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و 

 است: مقرر نموده 1373مصرف آن در موارد معین مصوب 

قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی »

جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب  از

 ماده 23 بند نیز و «…درآمد عمومی کشور واریز نماید

 هایدستگاه که مواردی در» :است داشته مقرر که مزبور

 معافیت از انقالبی نهادهای و عمومی مؤسسات و دولتی

ینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه هز پرداخت قانونی

 اند هزینهها مکلفها صادر شده باشد دادگاهآنحکم به نفع 

علیه در صورتی که دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم

مقصر باشد، وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به 

 حل شوراهای قانون 24 ماده. «…خزانه واریز نمایند

رسیدگی » :داشتمینیز مقرر  29/2/1387 مصوب اختالف

 دادرسی هزینه …مستلزم پرداختشورا در امور مدنی 

 به دیگر موارد و دادرسی هزینه از حاصل درآمد. است

 1390قانون بودجه سال  132در بند  «.شودواریز می خزانه

 المالکشور تصریح شده دعاوی راجع به حفظ بیت کل

های مربوط به اراضی و اموال دولتی و ویژه در پروندهبه

                                                           
. در مقیاس ملی، رویکرد قلع و قمع بهترین روش برای مواجهه با  2

این معضل نمی باشد. در عمل هم خیلی جواب نداده. چون باالخره 

هم افراد خالفکار ایرانی هستند و هم اموال آنها به نوعی جزو منابع 

ملی محسوب می گردد. بهتر است پیشنهاد گردد با خالقیت و نوآوری 

ارب بومی نیاکان و نیز تجارب جهانی در این زمینه ها، و استفاده از تج

راهکارهای جایگزین برای قلع و قمع پیش بینی و معمول گردد تا 

در مراحل گوناگون  عمومی از پرداخت هزینه دادرسی

 50معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت 

های وصولی به نمایندگان قضایی و درصد حق الوکاله

 1344ماه دی 12کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب 

های دولتی و ها و در شرکتاز محل اعتبارات مصوب آن

 لها قابمؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آن

اداره کل حقوقی قوه قضاییه این بند از ؛ اما پرداخت است

قانون بودجه را منحصر به دعاوی مربوط به تصرف و تجاوز 

 های دولتی بادر نتیجه دستگاه به اراضی دانسته است،

با تصویب قانون آیین دادرسی  .اندمشکالتی مواجه شده

از »آن  529و بنا به مقررة مادة  1379مدنی جدید در سال 

شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی  االجراتاریخ الزم

 سایر ،…و الحاقات و اصالحات آن و  1381مصوب سال 

 عدم. «گرددمی ملغی مغایر موارد در مقررات و قوانین

 مقنن سکوت و سابق قانون 690 مادة در مصرح حکم وجود

 اتیمؤسس و نهادها سایر یا دولت معافیت به نسبت ایرانی

ز جمند بودند، بهبهره مزبور، معافیت از این، از پیش که

ها، ساز بروز اختالفاتی در دادگاهاشخاص معسر، زمینه

خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینة  ازجمله در

یگر در این ایام، در دادرسی گردید و تصویب قوانین د

ها، بر ابهامات موجود، بیش از پیش، خصوص معافیت

ای از در مورد عدم معافیت شرکت برق منطقه لذا ؛افزود

 ـ 6پرداخت هزینة دادرسی، رأی وحدت رویة شماره 

عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر  هیئت 27/2/1361

که طبق مقررات آئین دادرسی نظر به این»صادر شده است: 

طور کلی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به

مؤظف به پرداخت هزینة دادرسی هستند و معافیت از تأدیة 

هزینة دادرسی امری است استثنائی و مخالف با اصل و 

که در موارد خالف کور است و نظر به اینقاعدة کلی مذ

اساساً نیازی به قلع و قمع نباشد. مثال این گونه ساختمان های غیرمجاز 

را بجای تخریب، مثال در اختیار مجموعه های عام المنفعه قرار دهند و 

های فوق العاده سنگین افراد را از چنین فعالیت هایی  یا با اخذ جریمه

پشیمان نمایند. و یا خدمات عمومی )آب، فاضالب، برق، تلفن، گاز( 

را از آن ها دریغ نمایند و یا همه این موارد با هم. قلع و قمع باید 

 کمترین فراوانی را داشته باشد. 
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ود و از ش بسندهمواد  فهومماز  صحیحاصل بایستی به قدر 

یان بکه مستلزم شمول حکم به غیر موارد  گستردهتفسیر 

 690خودداری گردد، بنابراین، قسمت اخیر ماده  ؛است شده

دادرسی مدنی انحصاراً ناظر به موردی است که  آئین

به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح  های دولتیدستگاه

های وابسته به دولت که دارای دعوی کنند و شرکت

ای جدا از بودجة شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه

عمومی دارند بر طبق قاعدة کلی موظف به پرداخت هزینة 

سوم دادگاه عمومی  شعبرأی  هذاعلیدادرسی هستند. 

ای به منطقه تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق

پرداخت هزینة دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی 

 (.1377)قربانی،  «باشد.می

مقصود از »، 20/10/60 ـ 4793/7 شمار ینظر

هستند که اعمال  ییهاسازمانها و دولت وزارتخانه

هایی که به ها و سازماندهند نه شرکتحاکمیت انجام می

امور بازرگانی اشتغال داشته و اعمال تصدی دولت را اداره 

بنابراین شرکت دخانیات ایران از شمول مادة  ؛کنندمی

االشاره خارج بوده و در مقام دعوی باید هزینة دادرسی فوق

 (.1370)شهری،  «پرداخت نماید

 هرچند: »17/12/1365 ـ 7391/7ظریة شمارة ن

، 1334ها مصوب ( قانون شهرداری109طبق مادة )

ها از پرداخت حق ثبت امالک و مالیات معاف شهرداری

دادرسی نوعی مالیات  که هزینةباشند ولی نظر به اینمی

ه از ای است کمستقیم یا غیرمستقیم نیست بلکه هزینه

ها داده شده و یا به ی و دادگاههایی که به مرجع قضایبرگ

، گرددشود دریافت میشکایت و دادخواست رسیدگی می

ها از پرداخت لذا مادام که قانونی در باب معافیت شهرداری

ها باید هزینة هزینة دادرسی به تصویب نرسد شهرداری

 (.1380)شهری،  «دادرسی را پرداخت نمایند

پوشش های تحت در مورد عدم معافیت شرکت

دادرسی، رأی وحدت  بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینة

به شرح زیر صادر شده  10/1369 /11 ـ 543رویة شمارة 

های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شرکت»است: 

شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات 

ماه بهمن 17مورخ  دهند مشمول مصوبةانتفاعی انجام می

انقالب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت شورای  1358

هزینة دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینة 

)قربانی،  «دندادرسی را وفق مقررات قانون پرداخت نمای

اما تمام این موارد بیان شد تا اشاره شود که سازمان  ؛(1377

کننده عنوان اعالمجهاد کشاورزی )اداره امور اراضی( به

وخاک جرم تغییر کاربری و در راستای صیانت از منابع آب

ایران و جلوگیری از به خطر افتادن امنیت غذایی کشور و 

های های آینده نیازمند معافیت از پرداخت هزینهنسل

دادرسی در امور حقوقی و کیفری است تا بتواند مانند بنیاد 

قانون استفاده بعضی  1شهید و کمیته امداد )به استناد تبصره 

ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت از دستگاه

بنیاد شهید و کمیته امداد از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 

(، از اشاساسنامه 20( یا هالل احمر )به استناد ماده 1374

راحتی نسبت به آراء های دادرسی معاف و بهپرداخت هزینه

و قرارهای دادسرا و دادگاه در صورت عدم اعتراض 

دادستان نسبت به جرم دارای جنبه عمومی، اعتراض نماید 

و پیگیر امر خطیر تغییر کاربری غیرمجاز و حفظ امنیت 

 قضایی مردم باشد.

 

 پیشنهادهای ترویجی

کاربری اراضی زراعی و باغی، امروزه  حفظ

ای پیچیده با تداخل صالحیتی و کاری تبدیل به مقوله

چندین دستگاه دولتی شده است که هر یک قسمتی از کار 

ای و با دیدگاه درآمدی به آن نگاه صورت غیرحرفهرا به

کنند که نه تنها برای حفظ کاربری اراضی ناب کشاورزی می

که منجر به افزایش اختالفات اجرایی و بازدارنده نیست، بل

فظ حقانون  شود.های قضایی نیز میو پیگیری صدور مجوز

مجدداً نیازمند بازنگری و کاربری اراضی زراعی و باغی، 

اساسی است تا سایر قوانین معارض و در سایه را  اصالحی

نیز نسخ و یا در خود ادغام نماید و تبدیل به یک قانون 

جامع با اختیارات واحد و متمرکز در یک سازمان شود. 

که باید به خطر افتادن امنیت غذایی  محقق بر این باور است

را جدی گرفت و با فرهنگ ویالسازی در اراضی زیست 

اد ای پیشگیرانه انجام دتعد باغی و زراعی مقابلهپذیر و مس
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و نهادهای دیگر همچون سازمان میراث فرهنگی را مسئول 

های متعدد در مناطق صدور مجوزهای متل و هتل

گردشگرپذیر و مستعد صنعت توریسم نمود تا ویالسازی 

ن عنوامتوقف و دست دالالن فروش زمین کوتاه شود و به

کاربری غیرمجاز، درجه و جریمه جرم اقدامی پس از تغییر 

ترین ح جدی نمود. در پایان مهمتغییر کاربری را اصال

 شود:صورت خالصه به شرح ذیل بیان میمطالب به

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و  3گذار در ماده قانون

موده و بینی نباغی، امکان تکرار جرم تغییر کاربری را پیش

از آنجایی که جرم تغییر کاربری از جمله جرائم قابل 

شود، میزان حبس در نظر گرفته شده گذشت محسوب می

ماه حبس مقرر شده است که این  ششتا  یکبرای تکرار، 

قانون مجازات اسالمی  137ا فلسفه تکرار جرم در ماده امر ب

داند، می ششتا  یککه تکرار را مربوط به جرائم درجه 

قانون مجازات  19ماده  3تطبیق ندارد، چراکه مطابق تبصره 

 به حساب هفتاسالمی، جرم تغییر کاربری از جرائم درجه 

آیند و این تعارض، موجب شده سازمان جهاد کشاورزی می

ر اعمال صالحیت خود با اختالل مواجه شود و نتواند د

خواران داشته باشد که پیشنهاد اهرم قوی در برخورد با زمین

شود الیحه جدید قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و می

فوریتی در دستور کار مجلس شورای  1صورت باغی که به

 اسالمی قرار دارد، این مهم را مد نظر قرار دهد.

یر له تغیئقیق حاکی از آن است که مسنتایج تح

متاثر از عوامل اقتصادی  عمدتاً ،کاربری اراضی کشاورزی

قانون مذکور، تکلیف  2و  1تبصره  .باشد تا سایر عواملمی

به رأساً تخریب را داده است و بهتر آن بود که بمانند ماده 

ها، به نمایندگان جهاد کشاورزی حتی قانون شهرداری 100

حضور نماینده دادسرا )نیروی انتظامی(، اختیار بدون 

صورت توأم با جلوگیری وساز را بهآوری آالت ساختجمع

 داد.را نیز می

طلبد که درجه جرم با در نظر گرفتن مدتی می

بر برا پنجصورت توأمان )مانند جریمه نقدی به حبس به

مبلغ روز زمین با احتساب تمام کار شدن اعیانی غیرمجاز 

انتخاب قاضی(  سال یا هر دو به یکماه تا  ششحبس یا 

 بودن ارتقا یابد. ششبه حداقل درجه  هفتاز درجه 

از ایرادات دیگر این قانون، صرفاً جریمه شدن 

ها در صدور متخلفین اداری و کارکنان دولتی و دهیاری

 .قانون مذکور است 8مجوز بر اساس ماده 

از قوانین معارض اصلی با قانون حفظ کاربری، 

کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، قانون مجازات استفاده

ماده  2و  1است. در تبصره  1396 مصوب فاضالب و گاز

قانون مذکور، عمالً اعطای انشعاب موقت جهت ساخت  4

بینی شده است که این امر خالف روح و بهرمندی پیش

برای جلوگیری از ساخت و ساز  قانون حفظ کاربری

 غیرمجاز است

اندیشی و های دیگر نگارنده، لزوم هماز پیشنهاد

های هماهنگ میان مسئوالن و روسای ادارات اتخاذ سیاست

قانون حفظ کاربری  8در راستای اعمال واقعی ماده 

باشد، چراکه باید با پدیده تغییر کاربری نه به عنوان می

فراد، بلکه به عنوان یک رویکرد محدودیت بر مالکیت ا

دائمی در تأمین امنیت غذایی شهروندان نگریسته شود و 

های سایر ادارات نیز با همکاری مؤثر، از اعمال کمیسیون

ها در مواردی که متخلفان تغییر شهرداری 100و  99ماده 

ها با اند، خودداری ورزند تا دادگاهکاربری اقدام نموده

نی معارض با قانون حفظ کاربری و های ساختماپروانه

 های مصوب شهری و روستای مواجه نشوند.طرح

ضوابط ملی آمایش »اجرای مؤثر و صحیح 

 مورد در ویژهبه  هیئت وزیران 6/8/1383مصوب « سرزمین

 یمؤثر صنعت، کمک و کشاورزی هایبخش

هداف قانون حفظ کاربری اراضی ا به دستیابی  جهت

ی در اصالح قانون حفظ اژهیوو بدان توجه  نمایدمی

 .کاربری موجود شود

الزم است در هرگونه بازنگری و اصالح و یا 

تکمیل قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، این 

قانون را ارتقاء داده تا از جامعیت بیشتر و باالتری برخوردار 

شود. بدین صورت که شهروندان عالوه بر حفظ کاربری 

ی کشاورزی، به حفظ کاربری کلیه اراضی زیست پذیر اراض
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و مولد )مرتع، جنگل، بیشه زار، کشاورزی، زیست محیطی 

و بوم شناختی( موظف شوند. این رویکرد جامع تر و بوم 

-های آتی و حقوق حوضهو حقوق نسل سازگار تر می باشد

اساساً از سوی دیگر،  دهد.های آبی کشور را هم پوشش می

های اصلی در زمینه تبدیل اراضی در کشور، چالشیکی از 

و نبود سند ملی آمایش  بهم ریختگی های کاربری اراضی

باشد که انجام این مهم نیز باید در دستور کار سرزمین می

 دولت و مجلس قرار بگیرد.
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Abstract 

 

Environmental protection and natural resource conservation aimed at ensuring food 

security through healthy, organic food production form major items of Iran's 

development plans. The involvement of too many public agencies and authoritative 

sources has over recent years led to legal challenges hindering the realization of 

development and economic goals. This situation has, in turn, caused the Farm and 

Garden Land Conservation Act to face not only legal challenges in its 

implementation but, in certain cases, to conflicts with other laws. Despite its 

amendment in 2006, the law still requires substantial modifications and radical 

revisions in such areas as punitive measures for violation of law or methods to 

restore degraded or encroached land, and selection of trustees to carry out legal 

verdicts when they are approved for implementation. The present descriptive-

analytical study explores the legal challenges facing the above Act and the duplicate 

roles and interventions by multiple government bodies. It is maintained that, as an 

attempt to resolve the mentioned challenges, conflicts, and parallel work, it is 

necessary to adopt a new approach that integrates the highly dispersed and diverse 

laws into a unit hole and one that grants authority to an independent institution or 

agency to make decisions about and to carry out law enforcement outside the urban 

and rural legislative units. These provisions are expected to reduce illegal land use 

changes and to witness proper law enforcement across the state. 
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