تعیین کاربری اراضی زراعی و باغ ها در نظام حقوقی ایران با تأکید بر
کمیسیونهای مرتبط با اراضی داخل محدوده شهری
محمد بقایی
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چکیده
تعیین کاربری اراضی و باغها با تأکید بر رویه قضایی موضوعی است که نگارنده بهه ترهریو و تییهین در ار ایهن
مقاله پرااخته است .ضرورت تعیین کاربری اراضی و زراعی باغها به عنوار یک عامه ییهر قابه تددیهد ن هر و
یکی از ارکار مهم و مؤثر ار توسعه پایدار و منیع تأمین کننده امنیت قضایی از اهمیت و اولویت خاص برخوراار
میباشد .از قی از تصویب قانور حفظ کاربری اراضی زراعی و بهاغهها مصهو

 13خهرااا  47مدله

شهورای

اسالمی چندین قانور ایگر به من ور جلوگیری از تدزیه و تفکیک و تغییر کاربری ار اراضی زراعی و بهاغهها بهه
تصویب رسید که جوابگوی حفظ کاربری کلیه اراضی زراعی و باغهای کرور اعم از ااخ و خهار از محهدواه
قانونی شهرها و شهرکها نیواه و بر این مینا تغییر کاربری ها تا قیه از قهانور موفهوو رو بهه اشهزایا و قابه
مالح ه بواه است .با تصویب قانور حفظ کاربری مصو

 13خرااا  47روند تغییر کاربری هها کنهد شهده ولهی

بطور کلی بازاارنده و جوابگوی تمام نیازهای قانونی و اقتصاای و اجتماعی کرور نیوا و قوانین حاکم بر اراضهی
ااخ محدواه قانونی شهرها ار موارای جزئا محدوا کننده و تأثیر گذار بواه است تا اینکه ار مهور  3ابهار 58
افالحیه قانور مقدم به تصویب مدل

شورای اسالمی رسید و علیریم نارسائی و نهواق

ار اجهرا رونهد تغییهر

کاربری ها کاها یاشته ولی بطور قطع متوقف و بازاارنده نیواه است .لهذا بهر ایهن اسهاو عهالوه بهر دمهوز
بازنگری و رشع نواق

و

ار قوانین موجوا اعم از قوانین ااخ محدواه و خار از محدواه تصویب قهوانین جهامع

و کام شراگیر به من ور کاها حدم وروای این چنین پروندهها ار مراجع قضایی و دموز

دنها ضروری به ن ر

میرسد.
کلیدواژه ها :اراضی ،حفظ کاربری اراضی و زراعیها و باغها  ،ااخ محدواه ،خار از محدواه تغییر کاربری

 -1اانردوی مقطع اکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی ،مدرو اانرگاه ،بازپرو اااسرای عمومی و انقال
اففهارlawbaghaei@gmail.com
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 .3مقدمه
حمایت از ارز

های اساسی ار هر جامعه به بخاها و نهااهای گوناگور رسمی و ییر رسمی سیاسی ،حقوقی،

اجتماعی و شرهنگی سپراه میشوا ار مورا پارهای از ارز

ها بین جوامع و شرهنگها و ایهدئولویههای اناهانی

وحدت ن ر و عقیده وجوا اارا و تعارض چندانی میار دنها ار قیول یا را یک مائله پیدا نمیشوا .الیتهه چهالا
افلی تنها ارز های مرترک و عام و ییرمتعارض نیات ،مائله جایی نموا مییابد که ار ارجه نخات ارز ها
متفاوتاند و په

از در ار مهورا ابزارههای حمایهت از ارز هها همهاهنگی و وشهاق وجهوا نهدارا .باهیاری از

ارز های جامعه برای حمایت با علم حقوق ارتیاط ماتقیم اارند .ار واقع حمایت از ارز های مرتیط با ماهائ
مالی و اقتصاای و معامالتی ار حقوق و بخاهایی خاص از در به حقوق خصوفی ار بخا شکلی یها مهاهوی
سپراه میشوا.
حفاظت از اراضی زراعی و باغ ها به یکی از مهمترین ماائ ار انیای امروز به خصوص ار ایهرار بهرای اولهت
تیدی شده است .از این رو سازوکارهایی برای حمایت از این امر ار هر ن ام حقوقی پیا بینی میشوا .ار واقهع
ار مدموعه قوانین و مقررات عام و به خصوص ار قوانین خاص حقوقی قانونگذار با اتخاذ رو ههایی از جملهه
تأسی

نهااها ار قالبهای شرای و جمعی و اجیار اشخاص حقیقی و حقوقی به تیعیت از دنها ارفدا اسهت تها

به هدو افلی خوا یعنی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها است پیدا کند .این رو ها را ار یک استه بندی
کلی میتوار به رو

های اااری و رو های عملی برای حفاظت از اراضی زراعی و باغ ها استه بندی کهرا .ار

رو های اااری فالحیت عام اااره ناظر بر اندام یا عدم اندام عملی است که نتیده در حفاظت از اراضی و بهاغ
هاست .نتیده این رو ها را به طور عملی میتوار ار راستای حفظ و حراست از اراضی و باغ ها مراهده کرا.
 .1 -1تعریف زمین زراعی
اراضی زراعی عیارت است از اراضی که به وسیله در عملیات زراعتی و بایداری اندام و تولید محصول میشهوا.
این نوع اراضی به چند نوع استه بندی میشوند؛
 -3زمین دبی ،زمینی است که زراعت در از د
میشوا.

اایمی روا یا استخر یا قنات یا چرمه یا چاه و امثال در دبیهاری
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 -2زمین ایم ،زمینی است که زارعت در از د

بارار یا سیال

مررو

میشوا.

 -1زمین دیا ،زمین زراعتی که حداکثر مدت سه سال بدور کاشت بماند.
- 3بند

قامت  9مااه  3قانور افالحات ارضی

- 2بند ث قامت  9مااه  3قانور افالحات ارضی
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 .2-1اراضی دایر
همار گونه که ار تعریف اراضی اایر دمده است زمینهای اایر شهری ار تقایم بندی کلی همانا اایهر کرهاورزی
بواه که مطابق مااه  1دیین نامه اجرایی قانور زمین شهری به زمینهایی که بهره برااری یالب از دنها زراعت باشد
مهم و اساسی به ن ر میرسد که استفااه یالب زراعهت

اطالق میگراا .با تعریف شوق این مطلب ار هر ترخی

و کراورزی سیب اخول زمین به اایر مزروعی شناخته میشوا و چنانچه زمینی اارای ارختانی ار حاشیه بهواه و
از در بهره برااری کراورزی میگراا که ار تمیز بین باغ و زارعت میبایاتی از مهالک ارائهه شهده و در اسهتفااه
یالب کراورزی استمداا طلیید .لیکن موارای هاتند که ترخی

فریو در از اینکه اایر کراورزی است یا خیر،

سااه به ن ر نمیرسد3.ار چنین موارای چنانچه مانحن شیه اارای ارختار یرو شده به تعداا یا سن و شرط مثمر
یا ییر مثمر بوار و متراژ معین ار قوانین مربوطه باشد بالتراید میبایاتی مورا را باغ تلقی نمواه و ار ییهر ایهن
فورت از عرو به عنوار دخرین حربه استفااه میشوا که مطابق ن ر عرو ار تعیهین و ترهخی

وفهف پهالک

اقدام نموا و اما اراضی اایر کراورزی و اامپروری و اامپزشکی و هنرستارهای کراورزی که مورا تأییهد وزارت
ماکن و شهرسازی باشد از شمول اراضی اایر موضوع قانور ماتثنی میباشند و وزارت کراورزی مکلهف اسهت
شهرست ایاتگاههای شوق را با ذکر میزار اراضی و نوع تاسیاات و مح وقوع و سایر مرخصات ظهرو مهدت 1
ماه جهت تأیید وزارت ماکن و شهرسازی ارائه نماید.
 .3-1اراضی بایر
مااه  7قانور زمین شهری ار تعریف اراضی بایر شهری بیار میاارا:
«اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمرار و احیاء ااشته و به تدریج بهه حالهت مهوات برگرهته اعهم از
دنکه فاحب مرخصی ااشته یا نداشته باشد».
ار این تعریف زمینهای بایر و یا به عیارتی اراضی بیاض مرمول در قامت از زمینهایی است که مالهک بعهد از
کرت و کار شردوار یا احداث ماتحدثات ،ما نحن شیه را معط گذاشته که سابقه عمرار تدریداً از بین رشتهه و یها
بقایایی از ماتحدثات موجوا نیواه و به فورت زمین سااه اردمده باشد(.محمدی)52 ،3 ،3151 ،
همار گونه که ار تعریف اراضی بایر دمده است زمینهایاااهای که توسط مالک پ

از احیاء معط اشتهااه و بهی

شیاهت به اراضی موات نیات چرا که ار حال حاضر این گونه اراضی موا استیفاء قرار نمیگیرا و عمهده مطلیهی
که قاب ذکر است این است که من ور قانونگذار از اراضی بایر زمینهایی است که شاقد اعیانی ،اعم از ماهتحدثات
و اشدار و یا وجوا اعیانی بدور تناسب که مؤثر ار تغییر وفف زمین نیات؛ لهذا چنانچهه پالکهی اارای اعیهانی
متناسب نیاشد زمین بایر تلقی گرایده و لیکن چگونگی وشق ااار مناسب به ن هر نمهیدیهد و باهتگی بهه عهرو

- 3مااه  1دیین نامه اجرایی قانور زمین شهری مصو
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معمول اارا که این مهم با ار ن ر گرشتن مااحت زیربنا و ماهاحت که زمهین و شضهای عمهومی در یها سهطو
زیرکرت و سایر تصرشات معلوم میشوا( .جعفری لنگروای)293 ،33 ،3153 ،
سیق احیاء و عمرار ،چرا که تنها وجه ممیزه بایر نایت به زمین موات ،سابقه احیاء و دبهااانی ار زمهین اسهت .ار
قانور زمین شهری نه نایت به مدت زمار سیق احیاء اشارهای شده است و نه نایت به مواا و معط ماندر زمین.
به هر فورت برای احراز سیق احیاء بایاتی دثار احیاء موجوا ار زمین مث وجوا ایوار ،ریره اشدار ،بقایای دنها
و هر نرانه ایگر که ناشی از سابقه دبااانی و عمرار ار زمین موفهوو باشهد و یها منهدرجات اسهناا مالکیهت یها
استماع شهاات شهوا و خیرگار شن مورا توجه قرار گیرا(.بریری)298 ،3 ،3192 ،
 .4-1باغها و تعاریف آن در قوانین مختلف اراضی
بهاغ شضههایی اسههت کههه ار در بههه اسههت اناههار گه یهها ارخههت کاشههته شههده باشههد( .معههین)325 ،38 ،3145 ،
فورت شارسی میانه کلمه همار باغ و فورت شارسی باستار در باگ بواه است به معنی بخا یا تقایم یا قطعه
زمین زیر کرت .باغ ،واژهای شارسی است که ار پهلوی و سغدی نیز به همین شک بکار بهراه مهیشهده .ایگهر
اسهت کهه ایهن خهوا واژهای اسهت برگرشتهه از پارسهی

واژه بهکاررشته ار زبارهای ایرانی برای باغ واژه پهرای

باستان یه معنی باغ و بوستار .پاراائزا ار اوستا نیز او بار بکار رشته است .این واژه ار پهلوی پالیز شده و ار شارسی
اری هم بکار رشته است ،هرچند که امروز پالیز را کرتزار خیار و هندوانه و گاه سهیزیکاری گوینهد .امهروزه ایهن
واژه ار زبار یونانی به فورت  Paradeisosبه معنی باغ ،و زبارهای شراناه و انگلیای به ترتیهب  Paradisو
Paradiseبه معنای بهرت بکار میروا(.حمیری)78 ،2 ،3189 ،
بند چ مااه  3قانور افالح اراضی مصو

 3119ار تعریف باغ مقرر میاارا:

« باغ میوه زمینی است که ار در ارختار میوه یا مو به وسیله اشخاص یرو ویا پیوند شده باشد و تعهداا ارخهت
میوه یا مو ار هر هکتار در از یکصد افله کمتر نیاشد وار مورا ارختار خرمها و زیتهور تعهداا ار ههر هکتهار از
پنداه افله کمتر نیاشد».
ار ک ار ایرار قوانین مختلف به تعریف باغ پرااختهاند .از در جمله میتوار به قامتت بند  31مااه  3ق.ا.ا اشاره
کراه که ار تعریف باغ مقرر ااشته است:
« باغ میوه زمینی است که ار در ارختار میوه یا مو به وسیله اشخاص یرو و تعداا ارخهت میهوه یها مهو ار ههر
هکتار در از یکصد افله کمتر نیاشد و ار مورا ارختار خرما و زیتور تعداا ار هر هکتهار از پندهاه افهله کمتهر
نیاشد».
 .5-1تعریف محدوده قانونی و حریم شهر
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عناوین محدواه و حریم شهر نیز از جمله واژههای به کار رشته ار این مقاله میباشهد .تها قیه از تصهویب قهانور
محدواه شهر و حریم شهر و شهرک و نحوه تعیین دنها ،مصو

 3157/31/37مدله

شهورای اسهالمی ،عنهاوین

گوناگونی همچور محدواه قانونی ،حریم و حوزه استحفاظی و محدواه خدماتی شههرها و ...ار قهوانین مرهاهده
میشد .لیکن کلیه عناوین متناظر ،از جمله ،محدواه قانونی ،حریم قانونی ،حوزه شهرااری و حدوا مصهو

شههر

و ن ایر دنها ار مورا شهر و عناوین محدواه استحفاظی ،حوزه استحفاظی ،حهریم اسهتحفاظی ،محهدواه نههایی و
ن ایر دنها ار مورا حریم شهر ،با تصویب مااه  31این قانور لغو گرایهد و تعهاریف منهدر ار مهواا  3و  2ایهن
قانور به عنوار محدواه و حریم شهرها معرشی شد.
حریم شهر عیارت است از قامتی از اراضی بالشص پیرامور محدواه شهر که ن هارت و کنتهرل شههرااری ار در
ضرورت اارا و از مرز تقایمات کروری شهرستار و بخا مربوط تداوز ننماید .بنابراین میتوار گفت هیچ یک
از شهرها محدواه و حریم ایگری بدز محدواه و حریم موضهوع مهواا  3و  2ق.ت.م.ح ، .روسهتا و شههرک و
نحوه تعیین دنها ندارند و عناوین یاا شده جایگزین کلیهه عنهاوین متنهاظر ار قهوانین و مقهررات قیلهی ار قهانور
جدیدگراید است.

3

مااه یک این قانور مقرر میاارا:
«محدواه ی شهر عیارت است از حد کالیدی موجوا شهر و توسهعه دتهی ار اوره طهرح جهامع و تها تهیهه طهرح
مذکور ار طرح هاای شهر که ضوابطو مقررات شهرسازی ار در الزم االجرا میباشد»...
ار قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایرار طرح ار چند حوزه تعریف شده اسهت .نخاهت طهرح جهامع شههر
است که ار قانور مزبور به در اشاره شده است.
شهرااریها عالوه بر اجرای طرحههای عمرانهی از جملهه احهداث و توسهعه معهابر و تهأمین خهدمات شههری و
تاسیاات زیربنایی ار چارچو

وظایف قانونی خوا ،کنترل و ن ارت بر احدث هر گونه ساختمار و تاسیاهات و

سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمرار ار ااخ محدواه شهر را نیز بر عهده اارند .با توجه به این تعریف پهیا
بینی محدواهای به نام محدواه خدماتی بی معناست ،زیرا محدواه خدماتی محهدواهای اسهت کهه تمهام عملیهات
عمرانی و خدماتی شهرااریها ار ااخ در اندام میپذیرا و ار شهرهای بزرگ ،این محدواه ااخه ار محهدواه
قانونی قرار میگیرا.

2

بر اساو تعریف محدواه شهر ،شهرااریهامکلفاند ،ار تمامی محدواه شهر ،خدمات رسهانی نماینهد و طییعهت
استثنا قامتی از محدواه شهر با تصریو مااه  3ق.ت.م.ح ، .روستا و شهرک و نحوه تعیین دنها ناسهازگار اسهت.
عالوه بر این بر اساو تیصره  8مااه  1این قانور ار هر محدواه یا حریمی کهه شههرااری عهوارض سهاختمانی و
ییره اریاشت نماید موظف به اااره کلیه خدمات شهری است و پرواضهو اسهت چهور شههرااریهها از امهالک و
-3قانور تعاریف محدواه و حریم شهر ،روستا و شهرک مصو

3157

-2مااه  3قانور تعاریف و محدواه حریم شهر ،روستا و شهرک و نحوه تعیین دنها مصو
5

3157/31/37

اراضی واقع ار محدواه قانونی شهرها عوارض اریاشت مینمایند ،قاار به استثنا قامتی از شهر نیاتند .الیته نیایهد
تصور نموا که قانور مورا بحث ن ام تقایمات شهرااریها ار هم ریخته است .این تقاهیم بنهدی ار طهرحههای
جامع شهری منعک

است و اتفاقاً این قانور ار جهت تقویت این طرحها گام برااشته است( .کنعهانی،3 ،3154 ،

)38
ار خصوص مرجع تعیین محدواه شهر باید گفت تیصره  3مااه  7قانور ق.ت.ض.ت.ک مصو

 3132/7/38بیار

میااشت:
«تعیین محدواه شهری به پیرنهاا شورای شهر و تصویب وزارتین کرور و ماکن و شهرسازی خواهد بوا».
این قانور ار حال حاضر ناخ شده است و تعیین محدواه شهر بر عهده مراجعی است کهه طهرحههای ههاای یها
بیار میاارا:

جامع را تصویب میکنند .مااه  8ق.ت.م.ح.

«محدواه شهر ار طرحهای جامع شهری و تا تهیه طرحهای مذکور ار طرحهای هاای و تغییرات بعهدی دنهها بهه
فورت قاب انطیاق بر عوارض طییعی یا ساخته شده ثابت ،همراه با مختصات جغراشیایی نقاط افلی تعیهین و بهه
تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرحهای مذکور میرسد .این محدواه حداکثر ظرو مدت سه مهاه از ابهالغ
طرحهای مذکور به فورتی که کلیه نقاط در قاب شناسایی و پیااه کراه روی زمین باشد توسط شهرااریهها تهیهه
شده و پ

از کنترل و امضاء ابیر مرجع تصویب کننده و تأیید شدر به مهر ابیر خانه مربوط به امضاء ابیر مرجع

تصویب کننده و تأیید شدر به مهر ابیرخانه مربوط به امضا استاندار جههت اجهراء بهه شههرااری و اسهتگاهههای
اجرای ذی ربط ابالغ میگراا».
 .2نهادهای مربوط به اراضی
ار راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ،ار این بخا از نوشتار ،شوراها و کمیاهیورههاو مهواا و لهوایو
قانونی مورا بررسی قرار خواهند گرشت .ار ابتدا به بحث شهوراها اشهاره کوتهاه خهواهیم ااشهت .شهورای عهالی
شهرسازی و معماری ایرار به عنوار یک تأسی
و باغ ها مورا بررسی قرار خواهیم ااا .پ
 38ق.ز.

حقوق مدرر را ار راستای کمک به حفظ کاربری اراضی زراعهی

از در کمیایور مااه  8ق.ت. .ع. .م.ا و همچنهین مهواا  37 ،31و

و کمیایور مااه  311شهرااری مد ن ر قرار خواهد گرشت .ار پایار نگاهی به مصوبهههای راجهع بهه

موضوع از جمله مصوبه شورای عالی شهرسازی خواهیم ااشت.
 .1-2شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شورای عالی شهرسازی سازمانی است که ار وزارت دبااانی و ماکن ترکی شد و از سهال  3177دیهاز بهه کهار
نموا .این شورا تعیین اولویت پروژهها ،بررسی و تصویب دیین نامههای شهرسازی ،و تعیین و تصویب معیارههای
ساختمانی و بررسی قوانین شهرسازی را بر عهده اارا.
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هدوهای شورای عالی شهرسازی بدین قرارند:
 -3برگزیدر سیاست همگانی شهرسازی و هماهنگ کرار برنامههای شهرسازی با برنامههای عمرانی.
 -2بررسی و تصمیم گیری ارباره جلوگیری از گاتر

بی رویه شهرها تا زمانی که طرح جامع بهرای دنهها تهیهه

نرده است.
 -1تهیه نقره جامع برای شهرهای کرور و اجرای طرحهای نام براه.
نوسازی ار شهرها باید به شرمی اندام شوا که با تغییرهای اقتصاای و اجتماعی حال و دینده و نیز با شرایط ویههه
جا و مکار سازگار باشد .طرحهای جامع شهرها استاوراهای مثیتی ااشته است که ار سرو سامار ااار بهه وضهع
شهرها به تدریج نمواار شد .اهمیت طرحهای جامع شهرها به این الی بوا که نه تنها برای از بین برار سختیهها
و مرکالت شهری و چگونگی باشت ترمیم باشت قدیمی دنها چاره جوییها و پیرنهااهای اساسی میشد بلکهه بها
پیا بینی تغییرات اجتماعی ،اقتصاای و جمعیتی شهرهای ایرار همه گونه تاسیاات و تدهیزات که بتواند جهوا
گوی نیازهای دینده مرام این شهرها باشد ار ن ر گرشته شد(.رزاقی)91 ،3155 ،
از سال  3139شورای عالی با حفظ اختیار خوا ار تصویب نهایی طرحها ،اختیار تصویب طهرح جهامع شههرهای
واقع ار مناطق جنگزاه و همچنین شهرهایی را که جمعیت درها طیق سرشماری  3138کمتر از اویات هزار نفهر
بواه ،به شورایی به ریاست استاندار و عضویت مدیرار ک یا باالترین مقام استارهای استگاهههای عضهو شهورای
عالی ،تحت عنوار شورای شهرسازی استار واگذار نموا( .همار )97 ،ار اثر این اقدام ،تصویب طهرحههای جهامع
شهری سرعت بایار بیرتری پیدا کرا و شورای عالی شرفت در را یاشت که به ماائ مهمتهر و اساسهیتهر یعنهی
طرحهای منطقهای ،مکانیابی شهرهای جدید ،مکانیابی توزیع شعالیتهای متمرکز ار تهرار ،تعیین نقها شههرهای
افلی و ضوابط و مقررات عمومی شهرسازی بپراازا.
ار زمینه ضهوابط و مقهررات عمهومی شهرسهازی تها قیه از انقهال
«استورالعم فدور پروانه تأسی
تهیه شده بوا .لیکن ار سالهای پ

اسهالمی شقهط یهک مصهوبه تحهت عنهوار

و پروانه بهره برااری از شهرک ار خار از محدواه قانونی و حهریم شههرهها»
از پیروزی انقال

اسالمی و مخصوفاً از سال  3139به بعهد ار ایهن زمینهه

مصوبات مهم و متعدای تهیه و تصویب شد.
 .2-2کمیسیون ماده  5ق.ت.ش.ع.ش.م.ا
براساو مااه  94قانور افالح پارهای از مواا و الحاق مواا جدید به قانور شهرااری مصو

 3117کهه ار تهاریخ

 3178/33/24به تصویب رسید ،شورایعالی شهرسازی باههدو رعایهت افهول شهرسهازی ،بررسهی و تصهویب
نقره های مربوط به امر شهرسازی ترکی گراید .تصویب این قانور و ترکی این شورا ،زمینهای شد تا چند سال
بعد ،با تصویب قانور ایگری ،شورایعالی شهرسازی و معماری ایرار شک گیرا .پ
و ماکن و گاتر

از ترهکی وزارت دبهااانی

شعالیت ار زمینه تهیهه طرحههای جهامع شههری ،بها تصهویب قهانور تأسهی
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شهورایعهالی

شهرسازی و معماری ایرار ،این شورا بهعنهوار عهالیتهرین مرجهع سیاسهتگذاری و تصهویب ضهوابط معمهاری و
شهرسازی و طرحهای جامع شهرهای کرور تعیین گراید .وشهق مهااه  8ایهن قهانور ،وظیفهه بررسهی و تصهویب
طرحهای تفصیلی شهری بر عهده کمیایونی نهااه شد که از در پ

بهعنوار کمیایور مااه  8شناخته شد که مهتن

در عیارت است از:
«بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات دنها ار هر استار یا شرمانداری ک که بهوسیله کمیاهیونی
اندمن شهرستار ،شهراار ،نمایندگار وزارت شرهنگ و هنر

به ریاست استاندار یا شرماندار ک و به عضویت رئی

و دبااانی و ماکن و نماینده مهندو مراور تهیه کننده طرح انداممیشوا .در قامت از نقرههای تفصیلی کهه بهه
تصویب شورای شهر برسد ،برای شهرااری الزم االجرا خواهد بوا .تغییرات نقرههههای تفصهیلی اگهر ار اسهاو
طرح جامع شهری مؤثر باشد ،باید به تأیید شورایعالی شهرسازی برسد.
تیصره .شهرااری پایتخت از شمول این مااه ،همچنین طرحهای تفصیلی موضوع بند  1مااه  7و بند  7مااه مذکور
ماتثنی خواهد بوا».
اگرچه شهر تهرار از اجرای این قانور ماتثنی شده بوا ،اما ار سال  3138و با افالح تیصره ذیه مهااه  ،8نحهوه
رسیدگی به طرحهای تفصیلی ار شهر تهرار مرخ

گراید .براساو این قانور ،کمیایونی شام معاونار وزرای

ماکن و شهرسازی ،وزارت کرور ،نیرو و نیز شهراار تهرار به همراه برخی سازمار های ایگر ،عههدهاار بررسهی
و تصویب این طرحها شدند.متن این قانور که به نام قانور افالح تیصهره مهااه  8ق.ت. .ع. .م.ا بهه تصهویب
رسید ،به این شرح است:
مااه واحده« .تیصره مااه  8قانور ق.ت. .ع. .م.ا به شرح زیر افالح میشوا:
تیصره .بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات دنها ار شهر تهرار به عههده کمیاهیونی مرکهب از
نمایندگار وزرای ماکن و شهرسازی ،وزارت کرور ،وزارت نیرو ( ار حد معاونت مربهوط) ،سرپرسهت سهازمار
حفاظت محیطزیات و شهراار تهرار یا نماینده تاماالختیار او و رئی

شورای شهر تهرار است.

مح ابیرخانه کمیایور ار شهرااری و ابیر در شهراار تهرار و یا نماینده تاماالختیار او خواهد بوا و جلاات در
با حضور اکثریت اعضا رسمیت یاشته و تصمیمات کمیایور حداق با  7رأی مواشق معتیر است .ضمناً تها ترهکی
شورای شهرتههرار ههم ار کمیاهیور شهرکت خواههد

شوراهای شهر ،نماینده وزیر کرور بهعنوار قائممقام رئی
کرا».

ار سال  3145دئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمهرار محلهی ،ناحیههای ،منطقههای و ملهی و
مقررات شهرسازی و معماری کرور به تصویب هیئهت وزیهرار رسهید و براسهاو در نحهوه بررسهی و تصهویب
طرحهای تفصیلی شهری مرخ

گراید .وشق بند  5مااه  1این دئیننامه ،نام ایهن کمیاهیور بهه کمیاهیور طهرح

تفصیلی تغییر یاشت .همچنین سازمار کراورزی (وقت) استار به عضویت کمیایور تعیین گراید .متن این مصوبه
عیارت است از:
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«کمیایور موضوع مااه  8ق.ت. .ع. .م.ا ،که ار این دئیننامه کمیایور طرح تفصیلی نامیهده مهیشهوا ،ار ههر
سازمار ماکن و شهرسازی ،مدیرک میراث شرهنگی و رئی

سهازمار

استار به ریاست استاندار و عضویت رئی

کراورزی استار (که سمتنمایندگی وزارتخانه های متیهوع خهوا را بهه عههده خواهنهد ااشهت) ،رئهی

شهورای

شهرستانی که طرح تفصیلی مربوط به شهر یا نقاط واقع ار قلمرو درشهرستار ار استور کار کمیایور قهرار اارا،
شهراار شهری که طرح تفصیلی مربوط به در ار کمیایور مطرح است ،نماینده مهندو مراور یها ارگهار ایگهری
که عهدهاار تهیه طرح تفصیلی مورا بحث ار کمیایور است ،ار هر اسهتار ،بهرای بررسهی و تصهویب طرحههای
تفصیلی شهری و تغییراتبعدی در ترکی میشوا( .بهرتیار)489 ،3 ،3153 ،
تیصره  -3از نماینده سازمار ن ام مهندسی استار جهت شرکت ار جلاات کمیایونهای مهااه  8تههرار و اسهتانها
(بدور حق رأی) اعوت به عم خواهد دمد.
تیصره  -2مح ابیرخانه این کمیا یور ار سازمار ماکن و شهرسازی استار و امور ابیرخانه در زیر ن ر معاور یا
مدیر شهرسازی سازمار ماکن وشهرسازی استار که ابیر کمیایور را به عهده اارا ،اندام میشوا.
تیصره  -1ترکیب کمیایور طرح تفصیلی شهر تهرار بهموجهب افهالحیه مهور  28دذر  3138مدله

شهورای

اسالمی ،از نمایندگار وزرای ماکن وشهرسازی ،کرور ،نیرو ،کرهاورزی (ار حهد معاونهت مربهوط) ،سرپرسهت
سازمار حفاظت محیط زیات و شهراار تهرار یا نماینهده تهاماالختیهار او و رئهی

شهورای شههر تههرار ترهکی

میشوا.
مح ابیرخانه این کمیایور ار شهرااری تهرار و ابیر در شهراار تهرار یا نماینده تاماالختیار او خواهد بوا.
تیصره  -7تا ترکی شورای اسالمی شهرستار ،رئی
تیصره  -8از مدیرعام د

و شاضال

شورای اسالمی شهر مربوط عضو کمیایور خواهد بوا.

اسهتار و مهدیرک حفاظهت محهیط زیاهت اسهتار و مهدیرک اشتهر شنهی

استانداری مربوط برای شرکت ار جلااتکمیایور ،بدور حق رأی اعوت به عم خواهد دمد.
از سایر رؤسای سازمار های ذیربط ،حاب مورا به ترخی

رئی

کمیایور اعوت به عم خواهد دمد».

ار مااه  5این دئیننامه پیابینی شده است که طرحهای تفصیلی شهری ابتهدا ار کمیتهه کهار بررسهی و سهپ

ار

کمیایور طرحهای تفصیلی تصویب گراند .همچنین ار این مااه دمده است که ار فورت مغایرت اساسهی میهار
طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مربوط ،مرجع تصویب نهایی طرح تفصیلی ،شورایعهالی شهرسهازی و معمهاری
ایرار خواهد بوا( .سپاهانی )15 ،3155 ،مااه  9این دئیننامه ،کمیاهیور طهرح ههای تفصهیلی را مرجهع تصهویب
طرحهای بهاازی ،نوسازی ،بازسازی و مرمت باشتهای شهری ونیز طرحهای دمااهسازی شهری تعیین کراه اسهت.
متن این مواا به این شرح است:
مااه  -5طرحههای تفصهیلی شههری و تغییهرات بعهدی دنهها په

از بررسهی ار کمیتهه کهار بههموجهب مهااه 8

ق.ت. .ع. .م.ا ار کمیایور های طرح تفصیلی بررسی و تصویب مهیشهوند .طهرحههای تفصهیلی و تغییهرات
بعدی دنها ،ارفورتیکه با طرح های جامع شهری مغایرت اساسی ااشهته باشهند ،په
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از بررسهی و تصهویب ار

شورای استار ،برای رأیگیری و تصویب نهایی به شورایعالی ارائه خواهندشد .مغایرتهای اساسهی طهرح ههای
تفصیلی با طرح جامع شهر براساو مصوبات شورایعالی تعیین میشوند.
مااه  -9طرحهای بهاازی ،نوسازی ،بازسازی و مرمت باشت های شهری ،بهعنوار قامتی از طرح ههای تفصهیلی
شهرها و طرح های دمااهسازی ،بهعنوار طرح تفصیلی توسعههای جدید شهرها و طرح های شههری بهه تصهویب
کمیایور طرح تفصیلی مربوط خواهند رسید .طرحهای شوقالهذکر کههواجهد ارز
شهری باشند ،بنابه ترخی

خهاص تهاریخی یها طراحهی

ابیر شورایعالی ،قیه از تصهویب ار کمیاهیور طهرح تفصهیلی مربهوط ،ار گهروه

تخصصی طراحی و بهاازی باشت های شهری مورا بررسی قرار خواهند گرشت.در اسهته از ایهن طرحهها کهه بها
اساو طرح جامع شهر مغایریت ااشته باشند ،باید بهترتیب مندر ار مااه  5به تأیید نهایی شورایعالی برسند.
 .3-2کمیسیون ماده  12قانون زمین شهری(ضابطه تشخیص اراضی داخل محدوده)
ار ابتدا باید اشارها ی کوتاه به تمایز میار ملی شدر با مصااره امهوال ااشهت .ملهی بهوار اراضهی و اولتهی بهوار
مالکیت حاب مورا ار سه کمیایور به کرات مطرح خواهد شد؛
 -3کمیایور مااه  32ق.ز.
 -2کمیایور مااه  83ق.ح. . .م که بدار اشاره خواهد شد.
 -1کمیایور تیصره  5مااه  39ق.ت.م.م.ا
لذا ملی بوار و مصاارهای بوار اموال را باید از یکدیگر تفکیک نموا تا از خلط موضوع پرهیز شوا.
ملی بوار ماهیتاً مدازات محاو
مرخ

نمیشوا بلکه محدوایت مالکیت بخا خصوفهی ناهیت بهه تعهداای امهوال

شده فرشاً توسط قانور است .اما مصااره اموال ماهیتاً مدازات محاو

میکند و یا مرجع قضایی ترخی

مهیشهوا کهه یها قهانور تعیهین

و اعمال مینماید و از جهتی با ضیط امهوال نیهز ترهابه اارا و از جههاتی نیهز

تفاوت ندارا(.پور سلیم)315 ،3 ،3158 ،
مطابق مااه  2ل.ق.ر. .ت.ا.ا برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و ن امی اولت مصو

 3185و تیصره یهک

در ناظر بر الیحه قانونی خرید اراضی و امالک مورا احتیا اولت و شهرااریها ضرورت اجرای طهرح بایهد بهه
تأیید باالترین مقام استگاه اجرایی برسد(.همار)31 ،
بدیهی و مالم است که ار یک سازمار منادم ،ریی

سازمار ماهیر و خهط مرهی اااره را تعیهین و بهر اسهاو

سلاله مراتب به ااارات مااور ابالغ مینماید .موضوع تملک اراضی نیز جدای از مقوله و اف مذکور نمیباشهد.
نتیده اینکه مطابق شق  2مااه  21دیین نامه ق.ز.

ار یک پرونده تملکی ،میبایات استوری از ناحیهه بهاالترین

مقام اجرایی استگاه تملک کننده ،مینی بر اجرای طرح مصو
موضوع به فورت مذکور یعنی ضم استور مکتو

و تملک پهالک مضهیوط باشهد کهه متاسهفانه ایهن

ار پروندههای تملکی به این فورت مرهوا نات.
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استفااه از اراضی ملی شده یا اولتی ار اجرای طرح به عنوار اولویت جزء وظایف استگاه اجرایی مربوطهه اسهت
و عدم وجوا اراضی ملی شده یا اولتی حاب مورا باید از این سه کمیایور تأیید شوا.
طیق مااه  32ق.ز.

مصو

 3133و افالحات بعدی در مصو

 3135مدل

شورای اسالمی و افالحیه سهال

 3141این قانور این کمیایور مرجعی است ماتقر ار وزارات راه ،ماکن و شهرسازی که فالحیت رسهیدگی و
ترخی

عمرار ،احیاء ،تاسیاات متناسب ،تعیین نوع زمین اایر و تمیز بایر از موات را اارا.

اگر زمینی ااخ ار محدواه اراضی ملی شهری باشد این کمیاهیور مطهابق دیهین نامهه اجرایهی ق.ز.
 3143/1/27هیات وزیرار موضوع مااه  34ق.ز ، .فالحیت رسیدگی و ترخی

مصهو

مهوارا شهوق ،را اارا .بهدیهی

است اگر حاب مورا ،شرایط واگذاری ،احیاء و دبااانی ار زمین تحقق نیاشته باشد ،بنابر ترخی

کمیایور مینهی

بر دباا یا ییردباا بوار اگر زمین طیق شرایط دباا یا اایر نیاشد ملک به مالکیت اولهت اعهااه و تصهرو اشهخاص
حتی اگر سند رسمی هم ااشته باشند ییرقانونیمحاو

شده و سند در بهه تقاضهای اولهت طیهق ایهن نهوع ن هر

کمیایور ابطال و زمین به نام اولت جمهوری اسالمی ایرار ثیهت و سهند جدیهد مالکیهت بهه نهام اولهت فهاار
میشوا.
طیق ن

قامت اخیر مااه  32قانور ،رأی این کمیایور حداکثر ظرو سه ماه از تهاریخ ابهالغ قابه اعتهراض ار

اااگاه حقوقی شهرستار مح وقوع زمین است .علی هذا به ن ر میرسد با تصریو قانونگذار ار قامت اخیر مااه
 32ق.ز.

و تحقق رسیدگی قضایی ،مددااً رسیدگی قضایی از طریق ایوار عدالت اااری وجاهت قانونی نهدارا

و منطقی هم نیات.
رویه هیأت عمومی ایوار عالی کرهور ار مهورا ییهر قابه شرجهام بهوار احکهام فهااره ازاااگهاههها ار مهورا
دراءکمیایور موضوع مااه  32ق.ا.
موجوا است.

رأی شهماره  - 11دراء اااگهاه عمهومی حقهوقی ار مهورا مهااه  32ق.ا.

3

رأی وحدت رویه ردیف 15.054 :هیأت عمومی
هیأت عمومی ایوار عالی کرور احتراماً به استحضهار مهیرسهاند شهعب  23و  21ایهوار عهالی کرهور ار مهورا
شرجامخواهی از دراء اااگاه های عمومیحقوقی ار اعوی اعتهراض بهر رأی کمیاهیور مهااه  32ق.ا.
اسفند ماه  3131دراء معارضی فاار نمواهاندکه طیق مااه واحده قانور وحدت رویه قضایی مصهو

مصهو
 3125قابه

طرح و رسیدگی ار در هیأت محترم میباشد پروندههای مزبور به این شرح است:
به حکایت پرونده شرجامی کالسه  33103023شعیه  23ایوار عالی کرور دقای  .........بر رأی شهماره  213ک -33
 334-32کمیایورمااه  32ق.ا.

اعتراض کراه و ار شعیه  8اااگاه عمومی حقوقی تهرار طرح اعهوی نمهواه و

نوشته است کمیایور مااه  32ق.ا.
حال در که زمین مزبور فنعتی محاو

پالک  201312بخا  2تهرار اراضی حایندبهاا را مهوات ترهخی

اااه و

شده و ار منطقه فنعتی واقهع شهده و پروانهه سهاختمانی اارا و مهوات

-3روزنامه رسمی شماره 3138/1/27-32123
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نیات  -شعیه  8اااگاه عمومی حقوقی تهرار پ
مااه  32ق.ا.
ترخی

مصهو

از رسیدگی به شرح پرونده  898032به موجهب قاهمت اخیهر

اسهفند مهاه  3131احکهامی کهه ازاااگاههها ار مقهام رسهیدگی بهه اعتهراض ناهیت بهه

کمیایور موضوع مااه  32ق.ا ار با

تمیز موات و بایر بوار اراضی فاار میگراا قطعی است و اساساً

قابلیترسیدگی شرجامی ندارا و ازاین رو اااخواست شرجامی شرجامخواه را میشوا.".
به حکایت پرونده شرجامی کالسه  323034شعیه  21ایوار عالی کرور دقایار .......و  .......و ییره بر رأی کمیایور
مااه  32ق.ا.

اعتراض کراه و ارشعیه اوم اااگاه فلو کرمار اقامه اعوی نمواهاند به خالفه این که کمیاهیور

مااه 32ق.ا.

اااه ار فورتی که پالک مزبور زمین زراعهی

پالک ثیتی  2191بخا  31کرمار را موات ترخی

است و دثار زراعت ار در باقی میباشد و موات نیات و اااگاه فلو کرمار رسیدگی در را ار فهالحیت اااگهاه
عمومی حقوقی ااناته و پ
ارجاع شده و اااگاه پ

از فدور قرار عدم فالحیت پرونده به شهعیه اوم اااگهاه عمهومی حقهوقی کرمهار

از رسیدگی اعتراض را موجه ترخی

ندااه و رأی شماره  310208-310311را بر تأییهد

رأی کمیایور مااه  32فاار نمواه است  -از این رأی تقاضای رسیدگی شرجامی شده و پرونده به شعیه 21ایوار
عالی کرور ارجاع گرایده و شعیه مزبور به اکثریت چنین رأی اااه است:
گرچه طیق ذی مااه  32اااگاه نایت به اعتراض مهدعی بهر ترهخی

کمیاهیور مهااه مهذکور خهار از نوبهت

رسیدگی کراه و حکم فااره قطعی است ولیکن قرینه و الیلی بر این که مقصوا از قطعی بوار قاب شرجام نیوار
باشد نیامده است به این ترتیب رأی شماره  311-31/2/831شعیه اوم اااگاهعمومی حقهوقی کرمهار بها وحهدت
مالک از مااه  839ق.ا.ا.م که ار این مااه نیز به قطعی بوار فهراحت اارا معهذالک بهه اسهتناا مهااه  823قهانور
مزبور قاب شرجام ترخی

اااه می شوا لذا اااخواست شرجامی پذیرشته میشوا و ااانامه شرجامخواسته به استناا

مواا  885و  835ق.ا.ا.م نقض و رسیدگی مددا وشق ذی مااه  842همار قانور به شهعیه ایگهر اااگهاه حقهوقی
کرمار ارجاع میگراا" .به طوری که مالح ه میشوا شعیه  23ایوار عالی کرور رأی اااگاه عمهومی حقهوقی را
اااه و اااخواست شرجهامی را

ارمورا اعتراض بر رأی کمیایور مااه  32ق.ا.شقطعی و ییر قاب شرجام ترخی

را کراه است ولی شعیه  21ایوار عالی کرور رأی اااگاه عمهومی حقهوقی را ار مهورااعتهراض ناهیت بهه رأی
کمیایور مااه  32قاب شرجام شناخته و با قیول اااخواست شرجامی به موضهوع رسهیدگی نمهواه و دراء ایهن او
شعیه ار موضوع واحد متعارض می باشد و طیق قانور وحدت رویه قضایی مصهو

 3125بهرای ایدهاا وحهدت

رویه قابلطرح و رسیدگی ار هیأت عمومی ایوار عالیکرور است .معاور اول قضایی ریاست ایوار عهالی کرهور
 شتواله یاور جلاه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنیه 3137032031 :جلاه هیأت عمومی ایهوار عهالی کرهوربه ریاست حضرت دیتاله سید عیدالکریم موسوی ارابیلی ریی

ایوارعالی کرور و با حضور جنا

دقای محمد

فدیق متولی نماینده اااستار محترم ک کرور و جنابار دقایار رؤسا و ماترارار واعضاء معاور شهعبکیفهری و
حقوقی ایوار عالی کرور ترکی گراید .پ
عقیده جنا

از طرح موضوع و قرائت گزار

و بررسی اوراق پرونده و اسهتماع

دقای محمد فدیق متولی نماینده اااستار محترم ک کرور مینی بر":با توجه به این که برابر مااه 32
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ق.ا.

مصو  3131032024 :احکام اااگاه های عمومی حقوقی موضوع مهااه  32ق.ا.

قطعهی مهیباشهد ،رأی

شعیه  23ایوار عالی کرور که ار ارتیاط با این امر فاارشده است موجه بواه و فحیو میباشد ".مراوره نمهواه
و اکثریت بدین شرح رأی اااهاند.
رأی وحدت رویه شماره3137032031-11 :
بامه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی ایوار عالی کرور جملهه ذیه مهااه  32ق.ا.

مصهو

 3131032024مینهی بهر

قطعیت حکم اااگاه باتوجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه ار جهت اعمال موازین اسهالمی مرهعر بهر ایهن معنهی
است که دراء اااگاه های عمومی حقوقی موضوع مااه  32ق.ا.

قاب رسیدگی شرجامی به نحو مهذکورار قهانور

دیین ااارسی مدنی نمیباشد .شلذا رأی شعیه  23ایوانعالی کرور که بر این اساو فاار گرایده فحیو ترهخی
اااه میشوا این رأی بر طیق مااه واحده قانور وحدت رویه قضایی مصو

 3125برای شعب ایوار عالی کرهور

و اااگاههاار موارا مرابه الزماالتیاع است.
 .4-2کمیسیون ماده  1..قانون شهرداری ها
کمیاور مااه فد شهرااری اولین بار ار راستای اجرای تیصره  3مهااه  311ق.

مصهو

 3178/33/24ترهکی

گراید .به موجب این قانور شرماندار یا بخردار نماینده اااگاتری و نماینهده شههر اعضهاء کمیاهیور را ترهکی
میاااند .ار تاریخ  82/8/34تیصره موفوو افالح گراید و ترکیب مرجع شوق تغییر کرا .ار ن ام حقوقی ایهرار
برای بحث ار این خصوص که ار مورا اراضی ااخ ار محدواه شههری چهه حهدوا و اختیهاراتی را قانونگهذار
برای کمیایور مااه فد قائ شده است باید به مائله فالحیت ذاتی این نهاا توجه کرا .ار ذی بند  27مهااه 88
ق.

او نوع فالحیت برای کمیایور قاب ترخی

است؛ مورا اول فالحیت ار رسهیدگی بهه کلیهه تخلفهات

ساختمانی از قیی احداث بنای بدور پروانه یا زائد بر پروانه ،احداث بنای زائد بر تراکم مداز ،تخلفات مربوط بهه
عدم استحکام بناء ،عدم رعایت افول شنی ،بهداشتی و شهرسازی مطرح میباشد.
بحث ایگر که به جنیههای فالحیت ذاتی کمیایور مربوط است مااه فد رسیدگی بهه تخلهف نحهوه اسهتفااه از
اماکن ماکونی است .فالحیت شایاتگی و قابلیتی است که کمیاور مااه  311ار رسیدگی به موضوعات خاص
ااشته به نحوی که سایرمراجع قضاوتی از رسیدگی به این موضوعات ممنوع میباشند .فهالحیت ریرهه ار ن هم
عمومی و قواعد دمره ااشته و قاب تغییر نیات( .حیاتی)98 ،8 ،3159 ،
به موجب تیصره بند  27مااه  88قانور شهرااری ها:
«شهرااری ار شهرهایی که نقره جامع شهر تهیه شده مکلف اسهت طیهق ضهوابط نقرهه مهذکور ار پروانههههای
ساختمانی نوع استفااه از ساختمار را قید کند .ار فورتی که بر خهالو منهدرجات پروانهه سهاختمانی ار منطقهه
ییرتداری مح کاب یا پیره و یا تدارت اایر شوا شهرااری موضوع را ار کمیاهیور مقهرر ار تیصهره  3مهااه
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 311مطرح مینماید .کمیایور ار فورت احراز تخلف مالک یا ماتأجر با تعیین مهلت مناسب که نیاید از او ماه
تداوز نماید ار مورا تعطی مح کاب یا پیره و یا تدارت ظرو مدت یک ماه اتخهاذ تصهمیم مهینمایهد .ایهن
تصمیم به وسیله مأمورین شهرااری اجرا میشوا و کای که عالما از مح مزبهور په
پیره یا تدارت استفااه کند به حی

از تعطیه بهرای کاهب و

محکوم خواهد شد و مح کاب نیز مددااً تعطی میشوا».

مالکین اراضی واقع ار شهرها و حریم در بدین ترتیب مکلفند اوالً برای احداث بنا از شهرااری مدهوز بگیرنهد و
این امر تابع ضوابط و قوانین و مقررات خافی است که توسط این موساه عمومی ییراولتی تعیین مهیشهوا .ار
مرحله احداث بنا نیز از حدوا مدوز خوا نیاید تعدی نمایند .همچنین ار مرحله بههرهبهرااری از سهاختمار ،نهوع
کاربری و استفااهای را که ار پروانه ساختمار قید شده است رعایت نمایند.
تفاوت این فالحیت با ایگر فالحیتها ار این است که موارا مذکور ار بند اول که ار مهواا دمهده مربهوط بهه
ماهیت تخلفات ساختمانی است که فرو ن ر از نحوه و نوع استفااه از ملهک قابه احهراز اسهت؛ لهیکن مهوارا
مذکور ار این بند که ذکر در گذشت به تخلف ار استفااه مربوط میشوا .به سخن ایگر مالکین اراضهی واقهع ار
شهرها و حریم در مکلفند برای احداث بنا از شهرااری مدوز اخذ نمایند و ار مرحلهه احهداث از حهدوا مدهوز
خوا تخطی ننمایند و ثانیاً ار مرحله بهره برااری از ساختمار نوع کاربری و استفااهای را که ار پروانه سهاختمانی
قید شده است رعایت نمایند( .زمانیار جهرمی)375 ،3 ،3191 ،
 .5-2کمیسیون ماده  13در خصوص تغییر کاربری در خارج از محدوده و حریم شهرها
استعالم و مواشقت ااارات ذیربط ار رابطه با احداث واحد مورا ن ر شهام مواشقیهت مهدیر جههاا کرهاورزی ار
رابطه با تغییر کاربری زمین مورا ارائه ،همراه با تأیید کروکی ،مواشقیت کمیایور مااه  31با طرح مزبور از سازمار
ماکن و شهرسازی ،مواشقت محیط زیات ار خصوص رعایت ضوابط زیات محیطی ،ن ریه اااره منهابع طییعهی
و امور اراضی ار خصوص اسناا مالکیت زمین مورا ارائه و اااره راه و ترابهری ار مهورا راهههای بهین شههری و
رعایت حریم راه روستاییررکت د

منطقهای ار خصوص رعایت حهریم رواخانهه ،شهرکت بهرق ار خصهوص

رعایت حریم شرار قوی شرکت گاز ار خصوص رعایت حریم لوله گهاز ،شهرکت د
رعایت حریم لوله د

و شاضهال

ار خصهوص

و شرکت نفت ار خصوص رعایت حریم لوله نفت و سایر ااارات ذیربط ار فهورتی کهه

زمین مورا ن ر ار حاشیه جااه و نزایک به حریم تاسیاات ااارات مذکور واقع گرایده است(.برهیری،3 ،3191 ،
)424
کمیایور مااه  31ار خصوص احداث بنها ار حهریم شههرکهها کهه یکهی از اعضهای کمیاهیور سهازمار جههاا
کراورزی استار میباشد که مدوز احداث بنا باید با حفظ کاربری اراضی کرهاورزی بهرای متقاضهیار بها رعایهت
حفظ کاربری اراضی کمیته کار اندام میپذیرا.
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نتیجه گیری
ن ام حقوقی حاکم بر حفظ کاربری اراضی زراعی و بایها با تاکید بر رویه قضایی موضوعی بهوا کهه نگارنهده ار
مقاله در را مورا بحث و بررسی قرار ااا .با توجه به دنکه مالکیت مرخصههایی را ار حقهوق عمهومی متمهایز از
حقوق خصوفی اارا ،میتوار گفت که اولت و استگاههای اااری با تکالیفی ار جهت حفظ کاربری اراضهی ار
هر نوع و استه مواجهاند  .ار این مقاله ار میار انواع تقایم بندی که از اراضی شده است تاکید نگارنده بر اراضهی
زراعی و بایها بواه که ار محدواه ااخ و خار از محدواه شهری مورا تحلی قرار گرشته اسهت .از ایهن رو ار
ابتدا با بحث تفصیلی ار مورا اراضی و تعریف زمین زراعی سعی شد تا حدوا و تعاریف قهانونی مربهوط بهه در
تییین و به طور واضو مرخ

گراا که من ور از اراضی زراعی و باغ ها کدام است.

همچنین به ترریو انواع مختلف اراضی زراعی و باغ پرااخته شد .امالک خالصه ،اراضی موقوشه ،اراضهی مرهمول
قانور افالحات ارضی ،اراضی مدهول المالک ،اراضی واگذاری ار حکومت جمههوری اسهالمی ،اراضهی کرهت
موقت ،اراضی ملی و ییر ملی یا ماتثنیات و موات ،اراضی اختالشی موضوع مااه  83ق. .م موارای بواند کهه ار
مورا دنها بحث تحلیلی اندام شد.
اما نگارنده پ

از توضیو کلیات مزبور ،به بحث ار مورا قواعد حاکم بر حفظ کهاربری اراضهی زراعهی و بایهها

پرااخت .این مقوله ار او بخا ماتق مورا تحلی قرار گرشت .ار ابتدا قواعد حاکم بهر حفهظ کهاربری اراضهی
زراعی و بایها و پ

از در قوانین و عوام مؤثر بر حفظ کاربری ار ن م حقوقی ایرار ار پرتو قوانین و مصوبات
نمایار گرت .به طور مرخ

مورا بحث و بررسی واقع و نتایج هر یک به طور مرخ

میتوار گفهت شهوراها

و کمایور های مختلف با استفااه از سازوکار نهاای و جمعی ار حفظ کاربری اراضی زراعی و بایها با مرهارکت
جامعه مدنی تاحدوای موشق عم کراهاند .به خصوص که ار قانور جدید دیین ااارسی کیفری نیز مقرراتی برای
مرارکت بخا مدنی ار این حوزه پیا بینی شده است .ار این خصوص نهااههای جامعهه مهدنی مهیتواننهد بهه
عنوار نقا گزار

اهنده و حاشظ محیط زیات را بازی کنند که یکی از این نقاهامیتوانهد بهه حفهظ کهاربری

اراضی زراعی و بایها مربوط باشد.
از جمله مهمترین کمیایورهامیتوار به کمیایور مااه  8ق.

کمیایور مهااه  311ق.ت. .ع. .م.ا ،کمیاهیور

مااه  31ار خصوص تغییر کاربری ار خار از محدواه و حریم شهرها اشاره کرا .مواا  37و  38ق.ز ، .الیحهه
قانور حفظ و گاتر

شضای سیز و ...از جمله سازوکارهای قانونی برای حفظ کهاربری اراضهی زراعهی و بایهها

ااخ محدواه و حریم شهرها بواهاند .همچنین مواای که ار دیین نامههای اجرایی قوانین ار راستای اجرای بهتهر
قانور موضوعه پیا بینی شدهاند ار این خصوص تواناتهاند موشق عم نمایند .اما برخی از قوانین و سهازوکارها
که ار بخا اوم مقاله ار خصوص در بحث شد نیز به من ور جلوگیری از خرا شدر اراضی کرهاورزی و ایدهاا
قطعات مناسب شنی پیا بینی و اجرا شدند .به ییر از قوانین استفااه از کاااستر نیز به عنوار یک سهازوکار مههم و
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جدید ار ن ر گرشته شد .اما برخی از عوام ن یر قانور ارث ،تن یم بیع نامهههای خصوفهی و ...مهؤثر ار تدزیهه
اراضی بواند که باید راهکاری حقوقی برای جلوگیری و مقابله با در ار ن ر گرشته شوا .بی اعتیاری این قراراااها
و تواشقات ار عم نتواناته از جلوی خرا شدر اراضی زراعی و بایها را بگیرا .ار این خصوص قانور موضهوعه
و ترریفات مربوط به تواشقهای اشخاص باید از شک و حالت ترریفات ییرضروری به ترریفات ضروری تغییهر
شک پیدا کند تا از این طریق راهکاری برای مقابله با خرا شدر اراضی ار ن ر گرشته شوا.
پیشنهادها
 بازنگری و رشع نواق

ار قوانین حاکم بر حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها ااخ و خار از محدواه

قانونی و هماو نموار دنها ار جهت حفظ کاربری اراضی و قانونی نموار بخا نامهها و استورالعم ها و
ار قالب قانور
 ترویق سرمایه گذاری ار بخا د

و خاک کرور و حمایت از دنها

 قوانین حاکم بر حفظ کاربری اراضی زراعی و بایها ار خار از محدواۀ قانونی شهرها و شهرکها به طور
قطع بازاارنده نیواه و تغییر کاربری ها کم و بیا ااامه اارا .لذا بر این اساو نیاز به ارائۀ راهکارهای ایگر
جهت حفظ کاربری اراضی و توسعۀ پایدار میباشد.
 مکاریابی برای ایداا شهرکهای جدید به من ور اسکار توسط وزارتخانۀ راه و شهرسازی ار نزایک
کالرشهرها و پیرگیری توسعۀ در ار اراضی ییرزراعی
 خرید اراضی ااخ محدواه و حاشیه شهرها توسط اولت با حفظ حقوق کاانی که ارفدا تغییر کاربری
هاتند و حفظ دنها با عنوار شضای سیز شهری
 تأمین د

مورا نیاز اراضی زراعی و بایی کرور و حفظ کاربری اراضی بایر به عنوار سرمایههای کرور

 اجرای کام طرح کاااستر(حدنگاری) و اجرای طرح دمایا سرزمین
 ترویق به یکپارچگی اراضی و جلوگیری از تفکیک و تغییر کاربری
 اختصاص چند واحد ارسی به قوانین حفظ کاربری اراضی ااخ و خار از محدواه شهری ار اروو
اانرگاهی
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