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 چکیده
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 مقدمه

از  1/8/1381و اص حيف آن مصردب 1 31/3/1331ياندن ح ظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصدب 

منظدر مقابلرف برا تغييرر كراربري اراضري كشراورزي، از ابريار جيلف يدانين خاصي ا ت كف جر آن بف

وجدج يابليت مقامسف برا عنراومني ،ينردن تخرمرب، تصرر  ش ه ا ت  امن جرم، با كي ري ا ت اجه

تزرمف شر ه و اركران مخرته برف خردج  ، بف مثابف بي،ي خاصخداريع واني و اصط ح عرفي زمين

مدارجي كف حك  خاصري  ءاما ،يانن   امر جرام ، بف ا تثنا ( 121: 1333 من ،جارج )ينبرمان و بهره

بيني ش ه، تابع يداع  عيدمي حقدق كي ري ا ت  ندع و ما،يت امرن جررم، ،يننرين شررام  پيش

ا ت كف اعيال برخي از يداعر  اي  دنفبف اجرا،ا )جياي نق ي نسبي و يلع و ييع بنا(،خاص ضيانت

،يراه ا رت  تبزرات ناشري از مداجهرف  ،اميعيدمي حقدق كي ري جر خصدص امن جرم، با جشداري

كاربري، با يداع  عيردمي مقررر جر يراندن مسرازات ا ر مي و   يا ت كي ري مقرر جر ياندن ح ظ

رفع آن ت بيري ان شي ه نشردج،  ياندن آمين جاجر ي كي ري، بف ح ي ج ي ا ت كف ا ر بف منظدر

زجامي عيلي مداجف ش ه و ،   مدرج نظر مقرنن، ممقر  نخدا،ر  شر   يطزاً امن جرم با ندعي جرم

،اي بيروني  يا ت كي ري ارفايي، ،يراه نبدجن رومكرج پليسري و يضرامي برا اراكف مكي از االش

 پذمريأثير  بر امن ا ت كف تجر امن مقالف يص(  183: 1331  يا ت كي ري ياندني ا ت )حي ري،

جرم تغيير كاربري اراضي كشاورزي از يداع  عيردمي حقردق كي رري، از مراحرن ابتر امي م اخلرف 

 مدرج نق  و برر ي يرار  يرج ، ، طي  ف يسيتاجرا كي ري تا مرحلف
 

 رسیدگی  فرایند .1

،اي مهر  شركامت مؤل رفجم ه بدجن و تقاضاي جبران خسارت، با عنامت بف امنكف اركاني ادن زمان

جرخصردص نقرش جهراج كشراورزي جر فرامنر  ( 233: 1331شراملد،  پدرمقر م و ،ستن ، )مهر ي

ر ي  ي بف امن جرم، بف عندان ج تگاه اجرامي مسئدل حرا ت از اراضي كشاورزي و تكليرف مقررر 

پر  از حرذ  ومرهه نامف اجرامي، برفآمين 12ماجه  2 ياندن ح ظ كاربري و تبصره 13و  13 داججر م

جهراج امنكرف ابهامرات جر ي وجردج جارج   مرحلف جاج را و ضرورت ر ري  ي مسرتقي  جر جاج راه،

شدج ما جر مقام شاكي و م عي خصدصي ام راي نقرش كنن ه جرم ممسدب ميكشاورزي صرفاً اع م

كن  و ،يننين اگدنگي اعيال مقررات عيدمي ناظر برف جاجر ري كي رري، برا عنامرت برف عر م مي

 بيني مقررات خاص، مدضدعاتي ا ت كف جر اجامف مدرج برر ي يرار خدا،   رفت پيش

 

 

                                                           
 شدج از امن پ  بف اختصار ياندن ح ظ كاربري نامي ه مي  1
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 کشف جرم .1. 1

مدران جهاج كشاورزي مكل ن  ضين بازجم  از اراضي، جر صدرت مشا، ه ،ر دنرف جررم، عيليرات أم

ياندن ح ظ كاربري متديف و نسربت برف تنظري  صردرت  13 اجرامي تغيير كاربري را با رعامت ماجه

صردرت مكتردب اخطرار و مقام ياندني وي، برفف اي ام و تديف عيليات اجرامي را بف مالك ما يائ جلس

  23و  28 اع م نيامن   با عنامت بف تزرمف ارائف ش ه از ضرابطان عرام و خراص جاج سرتري جر مرداج

ظ ياندن ح ر 13 مدران جهاج كشاورزي جر ماجهأياندن آمين جاجر ي كي ري و ،يننين اختيارات م

مدران، ضراب  خراص جاج سرتري تلقري أنامف اجرامي، بف جالمن ذمن، امن مرآمين  12 كاربري و ماجه

آالت، مصالح  اختياني و    ( را، رأ اً ب ون آوري و تدييف آالت و اجوات )ماشينو اختيار جيع نش ه

 ج تدر مقام يضامي نخدا،ن  جاشت:

عيليات اجرامي را بف مالرك مرا يرائ  مقرام تدانن  تديف مدران جهاج كشاورزي، صرفاً ميأم -

صدرت مكتدب اخطار و اع م و امن امر را صدرت جلسف نيردجه و برف اجاره متبردع ياندني وي، بف

 جهت انزكاس بف مراجع يضامي اع م نيامن   

مدران جهاج كشاورزي بف اي امات خدج اجامف ج،ر ، أجر صدرتي كف مرتكب پ  از اخطار م -

عندان ضاب ، جهت جلد يري از اجامف عيليات اجرامري تغييرر كراربري امي بفحضدر نيروي انتظ

مدران جهراج كشراورزي ضراب  خراص تلقري أحالي ا رت كرف ا رر مرضروري ا ت  امن امر جر

 ش ن ، ضرورتي بف مراجزف بف نيروي انتظامي نبدج مي

، مندط برف ياندن آمين جاجر ي كي ري  33 احراز عندان ضاب  جاج ستري، بف مدجب ماجه -

آمدزشي، زمر نظرر مرجرع يضرامي مربردط و تمصرين  ايفرا يري مهارت الزم، با  ذران ن جوره

 1مدران جهاج كشاورزي فاي  امن كارت ومهه ،ستن  أكارت ومهه ضابطان جاج ستري ا ت  م

شردن ، جر كار  رفتف ميالبتف افراجي كف جر تشكي ت مگان ح اظت  ازمان امدر اراضي كشدر بف

مدرمت و مسئدليت مگان ح اظت، ضاب  خاص تلقي ش ه و از كليرف اختيرارات ضرابطين أم وجه مم

، 1/3/1338ياندن ح اظت از خرا،، مصردب  23 ،يننين بف مدجب ماجه 2خاص برخدرجار ،ستن  

                                                           
يراندن ح اظرت و بهرره بررجاري از  11جر را تاي حرا ت از منابع طبيزي و ممي  زمست، مأمدران جنگلباني )ماجه   1

مرأمدران  –(1313ي  مصردب مرأمدران شركارباني )مراجه واحر ه يراندن شركار و صر–(1311جنگن ،ا و مراتع مصردب 

يراندن ح رظ و  سرتر  فضراي  ربي و  13ياندن ح ظ و  سرتر  فضراي  ربي جر شرهر،ا، مراجه  3شهرجاري )ماجه 

 شدن ( ضاب  خاص تلقي مي1312رومف جرخت مصدب جلد يري از يطع بي

درت آزمامشري برف ج تدرالزين اختصاصي تشكين مگان ح اظت  ازمان امدر اراضي كشدر براي م ت  ف  ال بف صر  2

امرن ج رتدرالزين، مگران ح اظرت تشركي تي  1مراجه  3اب غ ش   بف مدجب بن   3/1/33وزمر جهاج كشاورزي بف تارمخ 

ح اظتي انتظامي با رعامت ضداب  نيروي انتظامي، جر را تاي اجراي مأمدرمرت و ضرداب  ممدلرف، جر حردزه ا رتم اظي 

 نيام   خدج، ام اي نقش مي
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مدران  ازمان ممي  زمست و وزارت جهاج كشاورزي، جرخصدص كشف و تزقيب جررام  مدضردع أم

شدن   جر امرن يراندن مردارجي از وظامف ممدلف، ضاب  جاج ستري ممسدب ميامن ياندن، جر ح وج 

انگراري جررم( 21و  13، 3 يبين آلدجه كرجن و تخرمب خا،، انتقال خا، بف خارج از كشردر )مرداج

 رجدع نيدج   ش ه و جرخصدص جرم تغيير كاربري بام  بف ياندن ح ظ كاربري

 13 عنامت بف امنكف بف مدجب تبصرره مرك مراجهمدرمن انتظامي، با أجرخصدص نمده ،يكاري م

نامرف اجرامري، نيرروي انتظرامي مدظرف ا رت بنرا برف آمين 12 ماجه 1 ياندن ح ظ كاربري و تبصره

جرخدا ت جهاج كشاورزي، از اجامف عيليات مرتكب جلد يري نيام ، لذا جر امن خصردص، ضررورتي 

ظامي بف مدجب ياندن، مكلف بف ،يكراري برا بف اخذ ج تدر از مقام يضامي وجدج ن اشتف و نيروي انت

 جهاج كشاورزي ا ت 

مقرام يراندني وي، مشرخه نيسرت جر فرض ع م شنا امي و ما ع م ج تر ي بف مالك ما يرائ 

مدران جهاج كشاورزي اگدنف بام  بف تكليف ياندني خدج مبني بر اخطار و اعر م برف مالرك عيرن أم

اف كف جر ماجه كشاورزي جر انين مدارجي، اي امي مشابف آنمدران جهاج أنيامن   جر رومف اجرامي، م

بف حاضررمن را  ج،ن   ب من ترتيب كف اخطاربيني ش ه انسام ميياندن آمين جاجر ي م ني پيش 33

نيامنر   جر جر ممرن اير ام مري آنجر ممن تمدمن و جر صدرت امتناع حاضرمن، نسبت برف الصراق 

نيامن   مدران انتظامي از اجامف عيليات اجرامي جلد يري ميأصدرت ع م تدجف بف اخطار، با حضدر م

با عنامت بف غيربدمي بدجن غالب مالكين اراضي تغيير كاربري مافترف و عر م حضردر آنران جر ممرن، 

 بيني شدج  نامف اجرامي، مقرراتي جر امن خصدص پيشضروري ا ت جر آمين
 

 شناسایی مرتکب  .2. 1

جيا، مرتكب جرم كسي ا ت كف عنصر ماجي جرم تد   وي ارتكاب  بر مبناي يداع  عيدمي حقدق

جرم مالك ما متصر  اراضي تغيير كاربري مافتف، مرتكب جرم ممسردب امن  مافتف باش   جرخصدص

 اغلربمالرك، كرف شدج  بنابرامن جر فرضي كف عيليات تغيير كاربري، تد   فرج مرا افرراجي غيررمي

 يرج، اتهامي متدجف امشان نيست  اراكف امن افراج بف ج رتدر و شدن  صدرت ميپييانكار نامي ه مي

برخي مزتق ن  كف منظردر مقرنن از متصرر ، صررفاً متصرر    كنن براي مالك ما متصر  اي ام مي

جر وايرع (  132: 1331 تدان متصر  ع واني را تمت تزقيب يررار جاج )مد ردي،ياندني ا ت و نيي

كف خر   آن را كن ، مگر آنكن ، متصر  ياندني را اراجه ميجه ميمقنن ،رجا از واژه متصر  ا ت ا

با عنامت بف امنكرف اعيرال امرن نظرر، يطزراً ( 13: 1331تصرمح كن   ) ميرممي  صاجيي و رجبزلي، 

نتامسي از يبين ب ون مسازات مان ن جرم ارتكابي، فرار مرتكب از ياندن و نرامزلدم مانر ن وضرزيت 

تصرر ،  ءنظرر از منشراپي خدا،  جاشت، لذا متصر  زمرين، صرر ه را جرتغيير كاربري حاجث ش 
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شدج  بهتر بدج كف مقنن بف جاي عبارت كليف مالكان و متصرفان اراضي زراعري مرتكب جرم تلقي مي

ياندن ح ظ كاربري، از عبارت كليف اشخاص اع  از حقيقي و حقديي ا ت اجه  3 و باغها جر ص ر ماجه

 نيدج مي

بف ضرورت احراز مالكيت ما تصر  مرتكرب، نسربت برف زمرين تغييرر كراربري مافترف، با عنامت 

شدج كف اراضي مدضدع شكامت، متزل  بف جو ما ان  ن ر باش  مشاركت جر امن جرم زماني ممق  مي

ما امنكف جو ما ان  ن ر، متصر  عرصف مدرج نظر باشن   حال ا ر مكي از مالكين ما متصرفين زمرين، 

مالك ما متصر  جمگر، عيليات تغيير كاربري را بر روي عرصف انسام ج،ر ، صررفاً عليرف  ب ون اط ع

شردج  اراكرف شررمك ناآ راه، مالك ما متصرفي كف مباجرت بف تغيير كاربري نيدجه طرح شكامت مي

  دنف جخالتي جر ويدع تغيير كاربري ن اشتف ا ت  ،يچ

 دنرف جخرالتي جر شدج كف فرجي ب ون ،ريچيمزاونت جر جرم تغيير كاربري نيي، زماني ممق  م

انگيختف، ما شرام  ويردع جررم را برراي عيليات اجرامي، مالك ما متصر  زمين را بف ارتكاب جرم بر

اي برف برف  دنرف، وي تسهين نيام   حال ا ر فرجي يطزف زميني را با عل  بف ميندعيت تغيير كاربري

تدان فروشن ه آ اه را تمت عندان مزاونت آما مي، ا تخرم ار جلده ج،  كف تغيير كاربري آن مساز 

تدان جو نظر را مطرح نيدج  بف مدجرب نظرر جر جرم تمت تزقيب يرار جاج  جر پا خ بف امن  دال مي

اول فرو  زمين با عل  بف ميندعيت تغيير كاربري و آ ا،ي از امنكرف خرمر ار يصر  تغييرر كراربري 

تدان اتهام مزاونرت را برف فروشرن ه نيي ،  بف مدجب نظر جومشدججارج، مزاونت جر جرم ممسدب مي

از فرو  زمين انسرام شر ه و جر ،نگرام ويردع  پ زمين نسبت جاج  اراكف عيليات تغيير كاربري، 

 دنرف وحر ت ج،ر ، ،ريچرخ مري تقال زمينعنصر ماجي جرم، كف  ا،اً ان من ماه ما  ال بز  از ان

  شتف، كف بتدان اتهام مزاونت جر جرم را بف وي منتسب نيردجيص ي بين فروشن ه و مالك وجدج ن ا

تدانر  البتف خرم ار متضرر، مي 1اخذ نيام   را،اي الزم مالك مكلف بدجه يبن از تغيير كاربري، مسدز

                                                           
رميي و     )مرذكدر جر ر ا ت جر فرضي كف فروشن ه مكي از مصاجم  تغيير كاربري از يبين جمداركشي، شنالزم بف ذك  1

يراندن ح رظ كراربري( را جر زمرين انسرام جاجه و  13ج تدرالزين تزيين مصاجم  تغيير كاربري غيرمساز مدضردع مراجه 

 ررجج ييرر كراربري برف كر ام مرك منتسرب مي پ  خرم ار جر آن زمين بنا اح اث نيام  ، جرخصدص امنكف اتهرام تغ

ان   صدرت ت كيك ش ه، اتهام را متدجف خرب ار ن انسرتفجهت خرم اري زمين بفاخت   نظر وجدج جارج  برخي يضات بف

جاجنامرف  -جاج اه كي ري جو شهر تان عباس آبراج 131شزبف  23/1/33مدرخ  3333331313133311) جاجنامف شياره 

وجدج جاج اه كي ري جو شهر تان عبراس آبراج ( برخري برا 132شزبف  31/3/33مدرخ  3333331311333211شياره 

احراز  ابقف ت كيك و جمداركشي زمين تد   فرج جمگر، رأي مبني بر ممكدميت  رازن ه بنرا صراجر نيدجنر   ) جاجنامرف 

جاجنامرف شرياره  –اج جاج اه كي ري جو شهر تان عبراس آبر 132شزبف  1/3/38مدرخ  3833331311333833شياره 

امنكرف برف وا رطف جاج اه تس م نظر ا رتان مازنر ران ( برا تدجرف بف 13شزبف  1/13/38مدرخ  3833331111331183

شدج و امن اير ام، كراربري كشراورزي كرن زمرين را اح اث جمدار،  طح مم وجي از زمين اشغال و تغيير كاري جاجه مي
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از طرم  طرح جعدي حقديي، نسبت بف فسخ مزاملف و مطالبف ضرر و زمان اي ام و ما جر صدرت احراز 

 رح شكامت نيام   ط بف اتهام ك ،برجاري ،و  امر شرام ، عليف فروشن ه آ اه ويدع ماندر متقلبانف

مين و وا ذاري خ مات ما تا يسرات أالزم بف ذكر ا ت ص ور ،ر دنف مسدز ما پروانف  اخت و ت

رب ، ب ون رعامت يداع  مقرر جر ياندن ح ظ كاربري را، حتي ا رر زمربنامي از  دي ج تگا،هاي ذي

امنكرف مدجرب  باوجدج تدانيليات اجرامي تغيير كاربري ما ،ييمان با آن باش ، نييپيش از شروع ع

 2 شدج، از مصاجم  مزاونت جر جرم تلقي نيدج  اراكف بف مدجب تبصرهتسهين شرام  ويدع جرم مي

 ش ه ا ت   بينيياندن ح ظ كاربري، عندان مسرمانف مستقلي براي آن پيش  8و ماجه  3ماجه 
 

 یب مرتکبتعق .3. 1

عه ه جاشرتف و اجرراي مقرررات مرذكدر جر جهاج كشاورزي وظي ف حرا ت از اراضي كشاورزي را بر

اف كف جر اما با عنامت بف آن  (ياندن 13 عه ه امن ج تگاه اجرامي ا ت )ماجهياندن ح ظ كاربري، بر

كشراورزي پر  از نامف اجرامري مقررر شر ه، جهراج آمين 12 ماجه 2 ياندن و تبصره 13 انتهاي ماجه

كشف جرم، تكلي ي مبني بر طرح شكامت بف عندان شاكي ن اشتف و صرفاً مكلف برف انزكراس ويردع 

جرم و مزرفي مسرم ما مسرمين بف مراجع يضامي ا ت  بنابرامن حتي پ  از حذ  مرحلرف جاج ررا، 

از جيلرف  عندان شاكي و رعامت تشرم ات مقررر،،يننان جهاج كشاورزي تكلي ي بف طرح شكامت بف

البتف اعيرال  1كنن ه جرم ام اي نقش نيام  تدان  جر مقام اع مپرجاخت ،يمنف جاجر ي ن اشتف و مي

از حقردق شراكي از يبيرن حر   امن ج تگاه اجرامريامن نظر جر فرامن  جاجر ي، مدجب ممروميت 

ر  دئي را برف شركت جر جلسف جاج اه، ح  اعتراض، ح  مطالبف ضرر و زمان ناشي از جرم ش ه و آثا

جنبال خدا،  جاشت  لذا جر رومف يضامي جهاج كشاورزي بف عنردان نيامنر ه جولرت جر ح رظ منرافع 

ح   ذشرت، برخردرجار  ءعيدمي و حقدق جولت، از كليف حقدق شاكي جر فرامن  جاجر ي، بف ا تثنا

لبف ضرر و زمان بدجه و بف نيامن  ي از جولت، ح  طرح شكامت جارج  الزم بف ذكر ا ت بف منظدر مطا

مكلرف برف طررح جهراج كشراورزي ،اي اجرامي مربدط بف يلرع و ييرع بنرا، ناشي از جرم و ما ،يمنف

يراندن آمرين  11و  13، 3 زمان با جعداي كي ري، با رعامت مرداججاجخدا ت بف صدرت مسيا و ما ، 

 جاجر ي كي ري ا ت  

                                                                                                                                              
داكتر و ممصدر نيدجن آن با جمدار، مانع انتساب اتهرام برف  رامر افرراجي نيام ، ت كيك زمين بف يطزات كمخ و  نيي

نيامن ، نيست  جر انين فرضي ،رمك بف ميريان كف جر آن زمين مباجرت بف اح اث بنا ما  امر مصاجم  تغيير كاربري مي

 شدن   طمي از زمين كف تغيير كاربري مافتف، مرتكب جرم ممسدب مي

 3بيني نشر ه و مزافيرت مقررر جر مراجهخصدص امن جرم پيشني از پرجاخت ،يمنف جاجر ي جر دنف مزافيت ياند،يچ  1

 صرفاً ناظر بف جعاوي مربدط بف اراضي ملي ا ت   ،وري بخش كشاورزيياندن افيامش بهره
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مدجرب مقرررات عيردمي يامر ، برففدت ن ويدع تغيير كاربريا ر مالك ما متصر  زمين پ  از 

تدان عليف وارث مرا وراثري ( تزقيب امر كي ري مديد  و نيي13 آمين جاجر ي كي ري )بن  الف ماجه

ان  طرح شكامت نيدج  ارا كف برا عنامرت برف اصرن شخصري كف پ  از ويدع جرم، مالك زمين ش ه

اي ام بف تغيير كاربري عرصرف  ،ا، امن جرم صرفاً منتسب بف مالك ما متصرفي ا ت كفبدجن مسازات

 جلين امنكف كراربرينيدجه ا ت  حتي ا ر عيليات تغيير كاربري از  دي وراث مرتكب اجامف ماب ، بف

تغيير نيدجه و جرم ممق  ش ه، طرح شكامت عليرف  جر نتيسف اي امات  اب  متدفي زمينكشاورزي 

جرجف امن جرم، جهاج كشاورزي مكلرف  ، با مانع مداجف خدا،  ش   ،يننين با عنامت بف ندع ووراث

ياندن آمين جاجر ي كي ري( طررح شركامت  13 ا ت، يبن از شيدل مرور زمان تزقيب )بن  ث ماجه

نيام   مرور زمان عبارت از  ذشتن م تي ا ت كف پ  از آن، از جمر  اه يراندن، اعر م شركامت مرا 

 پذمر نيست )آشردري،سازات امكانتمقي  و ر ي  ي بف جعداي عيدمي و  رانسام اجراي م ،تزقيب

ياندن مسازات ا  مي، تارمخ ويدع جررم  131 مب أ مرور زمان تزقيب بف مدجب ماجه(  231: 1381

ا ر از مب أ مرور زمان بيش از  ف  ،3 جرخصدص جرام  تزيمري جرجف  ما آخرمن اي ام تزقيبي ا ت

جرخصدص تسري شدج  ي مديد  مي ال بگذرج، مدضدع مشيدل مرور زمان ش ه و تزقيب امر كي ر

نمده مما بف م ت مرور زمان اخت   نظرر ما ع م تسري امن ياع ه ارفايي بف امن جرم و ،يننين 

مدجب نظر اول، امن جرم جيء جرام  آني بدجه و لمظف ويدع اولين آثار تغيير كراربري وجدج جارج  بف

برخي يضات شزب جاج راه تس مر نظر برا شدج  عندان مب أ مرور زمان ممسدب ميبر روي زمين، بف

كني( بريش ،يين ا ت الل كف از زمان ويدع آثار تغيير كاربري )حتي جر مرحلف تسطيح زمين و پي

ياندن مسارات ا  مي و ،يننين رأي وحر ت رومرف  131و  13از  ف  ال  ذشتف، مستن  بف مداج 

آنري 1حلف بر وي را تامير  نيدجنر  يرار مديدفي تزقيب صاجره جر مر 23/1/1331مدرخ  313شياره 

ومهه جر مدارجي كف عيليات اجرامري تغييرر تلقي ش ن امن جرم و اعيال ياع ه مرور زمان تزقيب، بف

كاربري خاتيف نيافتف و حتي جر زمان طرح شكامت جر حال ويردع ا رت، يطزراً كارآمر ي  يا رت 

ا امن نظر، جر برخي مدارج، با امرن  د بكي ري جر حدزه اراضي كشاورزي را تضزيف خدا،  نيدج  ، 

فزن مسرمانف تغيير كاربري آني نيست كف با مك فزن پامران پرذمرج و تمقر  مافترف "...ا ت الل كف 

مابر ، از امرن جهرت تلقي  رجج، بلكف عيليات اجرامي جرم از زمان شروع تس م مايتف و ا رتيرار مي

                                                           
ياره جاجنامف ش –جاج اه تس م نظر ا تان مازن ران  33 شزبف 21/3/33مدرخ  9709971519900399جاجنامف شياره   1

جاجنامرررف شرررياره  –جاج ررراه تس مررر نظر ا رررتان مازنررر ران  13 شرررزبف 11/2/38مررردرخ  9809971516301779

جاجنامرررف شرررياره  -جاج ررراه تس مررر نظر ا رررتان مازنررر ران 3 شرررزبف 23/2/33مررردرخ  9709971516000216

ه جاجنامرررف شررريار –جاج ررراه تس مررر نظر ا رررتان مازنررر ران  13 شرررزبف 21/1/38مررردرخ  9809971516300554

 جاج اه تس م نظر ا تان مازن ران 3 شزبف 23/3/38مدرخ  9809971515600281
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يررار مديردفي تزقيرب  "ن جرم خرارج ا رت   ياندن مسازات ا  مي از ام 131يداع  مقرر جر ماجه 

ب مهي ا ت كف  يا ت يضامي حامي ممي  زمست و منافع جامزف بامر  جر ارائرف  1نقض ش ه ا ت 

ومهه جر يليرو اختصاصي اراضي كشاورزي، نقشري پدمرا و فزرال ام را ت سير،اي صميح از يدانين، بف

 نيام  

يداع  حقدق جياي عيدمي ا ت بام    رت،  جرخصدص امنكف ك ام مك از امن جو نظر منطب  با

حتي ا ر نظر جوم را جرخصدص مستير بدجن امن جرم بپذمرم ، از ندع جررام  مسرتير جامر  ا رت  

ماب  و اثرر آن جر طردل زمران ا رتيرار جراميي كف جرم جر مك لمظف و جر زماني مزلدم ارتكاب مي

ان  كرف امي جرام  آني و مستير، اظهار جاشتفجارج  برخي از ندمسن  ان جر تامي  ،يين نظر و وجف تي

ارف نتيسرف آن مر ت م مر ي اجامرف جرم آني، جرمي ا ت كف جر زمان كدتا،ي ارتكاب مابر ، ا رر

جرام  مستير بام  از آن ج تف از جرام  كف ب ون امنكرف ما،يتراً (  333: 1ج  1381، ماب )شامبياتي

حرال (  111: 1381 م جارج، متيامي شردن ) ل وزمان،ت اوم جاشتف باشن ، آثارشان جر طدل زمان ت او

لذا ضرروري ا رت برف منظردر امنكف جرام  مستير جام  تابع مقررات جرام  آني ،ستن ، با عنامت بف

خصدص جرم تغيير كاربري، مقرررات خاصري پر،يي از تبزات  دء اعيال ياع ه ارفايي مرور زمان جر

كف عيليات اجرامي تغيير كراربري خاتيرف نيافترف، ترارمخ  بيني شدج  بف عندان مثال جر مدارجيپيش

 د با ش ت ضررر عندان مب أ مرور زمان م ، يرار  يرج  ما امنكف ، شنا امي و اخطار بف مالك، بف

شامان ذكر ا ت جر مردارجي كرف برف جالملري از  وارجه، امن جرم جر رجمف جرام  ش م تر يرار  يرج 

 تدانر جهاج كشاورزي مي زمان، امكان تزقيب كي ري وجدج ن ارج،يبين فدت مرتكب و شيدل مرور 

 ام  بف خدا تف اليام بف يلع و ييع بنا و اعاجه وضع زمين بف حالت اوليف، طرح جعدي حقديي ني
 

 مرحله تعیین مجازات. 2

پر  از عنامت بف ع م جخالت جاج را جر ر ي  ي بف امن جرم، جاج اه كي ري جو ممن ويدع جرم، با

 3 شدج  كي يت برخدرج مقنن برا امرن جررم جر مراجهحراز مسرميت، وارج مرحلف تزيين مسازات ميا

ندع و جرجرف  جهتمت اوت با ياندن اص حي ا ت  ،يننين عدامن بسياري، بف ،ياندن ح ظ كاربري

 ذار ا ت  لرذا اگردنگي تزيرين مسرازات، طري جو يسريت مردرج ثيرأجر تزيين مسازات تامن جرم 

 يرار خدا،   رفت برر ي 
 

                                                           
جاجنامف شياره  –جاج اه تس م نظر ا تان مازن ران  13 شزبف 23/3/31مدرخ  9609971516300660جاجنامف شياره   1

جاجنامرررف شرررياره  – جاج ررراه تس مررر نظر ا رررتان مركررريي 5شرررزبف  21/1/31مررردرخ  9609978617000377

 جاج اه تس م نظر ا تان مازن ران  3شزبف  13/1/33مدرخ  3333331111133113
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 نوع و درجه جرم  .1. 2

و  انف تزيمرات بف آن اشاره نشر ه بن ي ،شتجياي نق ي نسبي از جيلف مدارجي ا ت كف جر جرجف

باعر   جاخن بدجن امن مسازات جر جرجات  ارا كف برخي مزتق ن  كف جاخن جر جرجات تزيمر نيست

زيين جرجف جرم ارتكابي برراي تزيرين جاج راه شدج كف امراج،امي جر عين حاجث شدج  از جيلف تمي

صالح ضرورت جارج و امن امر منافات با امرن جارج كرف جرياي نقر ي نسربي كرف ميريان آن بامر  جر 

: 1331 منر ،ا  از پيش تزيرين شردج)بهرهاي كف صالح بف ر ي  ي ا ت مزين شدج، جرجفممكيف

يائرن برف  جمدان عالي كشدر 3شزبف  ،اي متنايض ش   يضات،يين امر مدجب ص ور جاجنامف( 123

 332و  331 شردج)مداجامن نظر بدجن  كف جاج اه صالح، متنا ب با مبلر  جرياي نقر ي تزيرين مري

ياندن آمين جاجر ي كي رري( برف عبرارتي از ابتر اي ر ري  ي مشرخه نيسرت كرف كر ام مرك از 

  جياي نق ي و انطباق جاج ا،هاي كي ري مك و جو صالح بف ر ي  ي خدا،  بدج  پ  از تزيين مبل

 1 انف تزيمر، صر حيت جاج راه بر وي و تس مر نظر مشرخه خدا،ر  شر  با مكي از جرجات ،شت

ا ت الل مذكدر جر امن جاجنامف با امراجاتي از امن يبين مداجف ش  كف شأن جاج ا،هاي كي ري مرك و 

اه صالح، زمان طرح جمدان عالي كشدر، ر ي  ي بف جرام  با ش ت بيشتري ا ت  م ، تزيين جاج 

و جر زمان طرح شكامت، بف لماظ مشخه نبدجن مبل  جياي نق ي، تزيين جرجف جرم شكامت ا ت 

جمدان  13بر ،يين مبنا يضات شزبف ارتكابي و بف تبع آن، تزيين مرجع كي ري صالح ميكن نيست  

تزيمرري جرجرف  ياندن مسازات ا ر مي و 13ماجه  3 مدضدع را از جيلف مصاجم  تبصرهعالي كشدر 

ت عيدمي جمدان عالي كشدر ارجراع و برف أمدضدع جهت رفع اخت   بف ،ي 2 ن ، ت ممسدب نيدج

بف مدجب امن رأي، ر ي  ي بف امرن  3تصدمب ش   313 رأي وح ت رومف بف شياره 23/1/31تارمخ 

ري جو جر ص حيت جاج اه كي رنظر از مييان جياي نق ي، صر  3 عندان جرم تزيمري جرجفجرم بف

 يرار  رفت  

شردن   ا،ييت تررمن نردع جررم تلقري مريترمن و ك جرام  تزيمري جرجف ، ت و ،شت،  بك

ش ت امن جرم جر مقامسف با برخي جرام  تزيمري از يبين جرام  مرتب  با مشروبات الكلي كف حتي 

                                                           
 جمدان عالي كشدر 3 شزبف 11/13/31مدرخ  332 جاجنامف شياره  1

 جمدان عالي كشدر 13 شزبف 33/3/31مدرخ  700065جاجنامف شياره   2

مشرخه  1332  م ا مصدب  رالق 13 مسازات جياي نق ي كف جرجات آن جر ماجه" ؛ 313 رومف شيارهرأي وح ت   3

ش ه با تدجف بف تزيين ح اين و ح اكثر آن جر ياندن، ناظر بف جياي نق ي ثابت ا ت و از جياي نق ي نسبي كرف ميريان 

 رجج و از امن حي  جر جرام  برا عنراومن مشرابف مكسران نيسرت، آن بر مبناي واح  ما مبناي خاص ياندني احتساب مي

مراجه مردرج  3زات جراميي كف طب  ياندن جياي نق ي ا ت، با تدجف بف حك  مقرر جر تبصرره انصرا  جارج  بنابرامن مسا

ق آ ج ، جر ص حيت جاج اه كي ري جو  313 شدج و ر ي  ي بف آن بف مدجب ماجهاشاره تزيمر جرجف ، ت ممسدب مي

 "ي امن جاج اه يابن تس م نظر جر جاج اه تس م نظر ا تان ا ت   أو ر
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ي يابرن يراندن مسرازات ا ر م 13شدج و بف مدجب بن  ت ماجه جر برخي مدارج ياااق ممسدب مي

ا راف ،رر جو جررم فاير   1تزدم  و تزلي  نيست، با عنامت بف مبناي جرم انگاري، ممن امراج ا ت 

شدج، اما آ يب تغييرر جم ه خاص بدجه و جر نتيسف آن ضرر مليدس و مستقييي بف غير وارج نييبيه

  م اخلف كاربري اراضي كشاورزي متدجف منافع عيدمي جامزف )امنيت غذامي و ممي  زمست( ا ت

عندان مزتبرتررمن كي ري جر حقدق مالكانف افراج نسبت بف اراضي كشاورزي، با تكيف بر اصن ضرر، بف

انگراري جررام  مررتب  برا شدج كف جر مقامسرف برا مبنراي جرمكنن ه آزاجي، تدجيف مياصن مم وج

ا رت كرف برف خروج اراضي كشراورزي از ارخرف تدلير ، زمراني برانگيي ا ت  مشروبات الكلي، تأمن

م ت يابن جبران نيسرت  تدلير  خرا، جر كنتررل و ير رت انسران نيسرت، امرا  هدلت و جر كدتاه

لذا ا ت اجه از ابيار كي ري جر حدزه (  121: 1331 ح اظت از آن، جر تدان انسان ا ت )ك ني مق م،

جلرد يري با امن كي يت و جرجف، ان ان منطقي نبدجه و ضروري ا ت بف منظردر  اراضي كشاورزي،

اراكف امن نهاج،ا با رومكرج ارفايي جرص جن  ت بيري ان مشي ه شدج   ،اي ارفايياز اعيال برخي نهاج

عليف فررا،  نيامنر  )پدريهرمراني و نگهر ار، تا ضين اعيال كي ر، زمينف را براي باز از اري ممكدم

فني و خ   و جامگاه ركرن ،ا، با عنامت بف ما،يتي مشابف جرام  ( و اعيال برخي از آن223: 1333

 2رواني جر تمق  جرم تغيير كاربري، مغامر با ا، ا  وضع ياندن ح ظ كاربري ا ت 

 

 

 

                                                           
يراندن  331شروبات الكلي جر اماكن و مزابر عيدمي: اجراي ح  و جو تا شرش مراه حرب  تزيمرري )مراجه ا تزيال م  1

 مسازات ا  مي( 

 اخت، خرم ، فرو ، حين و نگه اري مشروبات الكلي: شش ماه تا مك  ال حب  و تا ، تاج و اهار ضرربف شر ق و -

 ياندن مسازات ا  مي(  332پرجاخت جياي نق ي بف مييان پنج برابر ارز  عرفي )ماجه 

وارج نيدجن مشروبات الكلي بف كشدر بف ،ر مييان بف عندان جرم ياااق ممسدب ش ه : شش ماه تا پنج  ال حب  و -

 ياندن مسازات ا  مي( 333تا ، تاج و اهار ضربف ش ق و پرجاخت جياي نق ي بف مييان جه برابر ارز  عرفي  )ماجه 

منردط برف  امرن جررمتمق  برخي مزتق ن   نظر ج ي وجدج جارج تغيير كاربري، اخت  جرخصدص عنصر رواني جرم   2

نيت خاص ا ت  مزني مرتكب بام  بخدا،  جر اثر ارتكاب فزن وي، كاربري زمين زراعي مرا براغ تغييرر نيامر   وجدج  دء

انگراري تغييرر اربري، جرميائن بف امن نظر ،ستن  كف جر يراندن ح رظ كر برخيجر مقابن ( 131 :1333،)مد دي مق م 

تدان عنصر مزندي را جر ويدع بيه متصردر جانسرت كاربري، ب ون لماظ عنصر مزندي انسام مافتف، اراكف جر امن جرم نيي

نقرش عنصرر  (133: 1331عنامت بف ممال بدجن  دءنيت و يص  مسرمانف رو بف زوال ا ت  )پدربافراني،و عنصر مزندي با

مشابف وضزيت عنصر رواني جرام  خ في و جرام  فني ا ت  جرام  خ فري ،ياننر  عبردر  ،بريرواني جر جرم تغيير كار

جراميي ،سرتن  كرف ، به اشت عيدميف رانن ه از اراغ يرمي و جرام  فني ،يانن  آلدجه كرجن ممي  زمست و ته م  علي

  ميكن ا ت عي ي و از جهت جمگر غيرعي ي باشن  جهتاز مك 
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 تخفیف مجازات  .1. 1. 2

اعيرال يداعر   1بيني نش ه ا ت پيش امن جرممقررات خاصي جرخصدص اگدنگي تخ يف مسازات 

با عنامت بف نسبي بردجن جرياي نقر ي، ياندن مسازات ا  مي نيي  33تا  33عيدمي مذكدر جر مداج 

تدان  مرتكب را بف پرجاخت جرياي نقر ي آما ياضي مي مدجب بروز  دأالتي از امن يبين  رجم ه كف

برخي مزتق ن  كف مرراج از تخ يرف مسرازات، تزيرين  2كيتر از مك برابر بهاي اراضي ممكدم نيام  

جاج اه بين ح اين و ح اكثر و مرا حتري برف مسازات بف كيتر از ح اين مقرر جر ياندن ا ت و ،ر اه 

تدان نام آن را تخ يف نهاج  لذا ا ر جاج اه مته  را مسرتم  مييان ح اين، مسازات تزيين كن ، نيي

جانر ، بامر  مبلر  جرياي نقر ي را كيترر از مرك برابرر بهراي اراضري تزيرين تخ يف مسرازات مري

ه تس مر نظر نيري برر مبنراي ،يرين برخري شرزب جاج را(  211-213: 1331 نيام )مد دي مق م،

ا ت الل و با جر نظر  رفتن مدارجي از يبين فق ان  ابقف كي ري، وضع خاص مته  و حتري نسربي 

امن اي ام جر مغامرت  3ان  بدجن جياي نق ي، مبل  آن را بف كيتر از مك برابر بهاي اراضي تقلين جاجه

،   از تزيين جياي نقر ي نسربي امرن  بيني جياي نق ي متغير ا ت  اراكفج ي با فلس ف پيش

اي بيش از عدام  ناشي از آن بي،كار را جر ت   براي كسب من زت ناح ، با تزيين جرميفا ت كف 

يراندن  31جرم ياااق كاال و ارز كف بف مدجب مراجه   ،يانن  جياي نق ي مربدط بف جرم، ناامي  كن 

  ،يننين يداع  عيدمي تخ يف، مربردط برف نيست مبارزه با ياااق كاال و ارز، يابن تزلي  و تخ يف

جياي نق ي ا ت كف ح اين و ح اكثر مبل  آن جر ياندن مزين ش ه و تسري آن برف جرياي نقر ي 

ف منظدر كا،ش تيامن مالكين بف تغييرر كراربري، جر بنسبي ممن امراج ا ت  بنابرامن ضروري ا ت 

منظدر منع اعيال تخ يف بف كيترر از حر اين  مقرراتي بفنتيسف مما بف  دج و زمان ناشي از جرم، 

   شدج بينيآوري جاوطلبانف، پيشمدارجي از يبين جيع ءمقرر جر ياندن، بف ا تثنا

يراندن مسرازات  33 ممن ابهام ا ت  بف ا تناج مراجه اگدنگي اعيال يداع  مزافيت از كي ر نيي

و ،شرت را جر صردرت وجردج  تدان  مرتكب جررام  تزيمرري جرجرف ، رتا  مي، ياضي جاج اه مي

جرم، تنهرا  امن ر   ص ور حك  مزافيت از كي ر جرخصدصشرامطي از كي ر مزا  نيام   بف نظر مي

                                                           
 3يسيت ج ج تدرالزين نمده تقدم  و ارزمابي اراضي زراعري و باغهرا مدضردع تبصرره  1 جر بن  كفالزم بف ذكر ا ت   1

ياندن ح ظ كاربري، مقرر ش ه كف م مرمت جهاج كشاورزي شهر تان ما جبيرخانف كييسيدن، جرخصردص وصردل  2ماجه 

 ي نيست عدارض ياندني، مساز بف يبدل جرخدا ت تخ يف ما تقسي  و ما ،ر دنف مساع ت جمگر

از مك تا  ف برابر بهاي اراضي تغييرر كراربري مافترف و  جياي نق ي ياندن اص حي 3امن جرم بف مدجب ماجه  مسازات  2

 يلع و ييع بنا ا ت 

جاجنامف شياره  –جاج اه تس م نظر ا تان مازن ران  32 شزبف 23/2/33مدرخ  9809981953400237جاجنامف شياره   3

جاجنامرررف شرررياره  -جاج ررراه تس مررر نظر ا رررتان مازنررر ران 33 شرررزبف 28/3/33 مررردرخ 9709971519900073

 جاج اه تس م نظر ا تان مازن ران  3شزبف  13/1/33مدرخ  3333331111133183
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آوري آثار تغيير كاربري اي ام جر صدرتي مدجف ا ت كف مرتكب، بف صدرت جاوطلبانف، نسبت بف جيع

كنن ه، جبران ضرر و زمان ا ت زا من ي از امن نهاج منيام   اراكف مكي از شرام  الزم، جهت بهره

 امن شرط ناجم ه  رفتف شدج   ،و نبام  صرفاً بف جهت فق ان شاكي خصدصي و مليدس نبدجن ضرر
 

 تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات  .2. 1. 2

يراندن مسرازات  11تا  13 مداج شرام  مقرر جرتدان  پ  از احراز ياضي ميجر برخي جرام  تزيمري 

را بف تزدم  ان اختف و ما امنكف اجراي مسازات تزيين شر ه را مزلر   ص ور حك  ممكدميت، يا  م

جبران ضرر و زمران مرا بريرراري ياندن مسازات ا  مي  11و ماجه  13بف مدجب بن  پ ماجه نيام   

 اعيال امرن جو نهراج ارفرايي ا رت ترتيبات جبران از  دي مرتكب جرم، مكي از شرام  الزم جهت 

جم ه خاص و غيرمليردس بردجن ضررر ناشري از جررم تغييرر   انف امن شرط بف جهت فق ان بيهمتأ

،ا، ناجم ه  رفتف ش ه و اجراي مسازات جياي نق ي، ضين ص ور حك  برف كاربري، جر برخي جاجنامف

ن ترداشنا ي  بي، نييجم همنطب  با رومكرج بيهبا عنامت بف امنكف  1يلع و ييع بنا، مزل  ش ه ا ت 

لذا جر فرضي كف ( 38: 1331 جمگران، )شاملد و، جرام  ب ون يرباني تصدر نيدج رجمفامن جرم را جر 

بررخ   آثار تغيير كاربري، بر روي زمين بايي ا ت و ا تيرار جارج، ا ت اجه از امن جو نهاج ارفرايي، 

بف احيراي كراربري ياندن بدجه و صرفاً مخته بف مدارجي ا ت كف مالك بف صدرت جاوطلبانف، نسبت 

كشاورزي زمين اي ام نيام   بف عبارتي جبران ضرر و زمران ناشري از جررم جر جررام  عليرف ممري  

من ي از نهاج،اي ارفايي، بام  اعاجه وضع بف حالت  اب  زمست و تغيير كاربري كشاورزي، براي بهره

 ت سير شدج 
 
 

 تشدید مجازات  .3. 1. 2

تشر م  مسرازات را برف ياضري اختيرار ، عندان كي يات مش جهرم، بفعداملي از يبين تز ج و تكرار ج

تز ج جرم عبارت ا ت از ارتكاب جرام  متز ج، بر ون آن كرف عليرف مرته  برراي اتهامرات ج،   مي

متز ج پيشين، حك  ممكدميت كي ري يطزي صاجر ش ه باش   منظردر از تكررار جررم نيري، حرالتي 

 ي يطزي ممكدميت، مس جاً مرتكب جرم شدج  أر را ت كف فرج پ  از ارتكاب جرم و ص و

 ذار با وضع يدانين خراص، پيشراپيش تكليرف جاج ا،هرا را جر جرخصدص تكرار جرم،  اه ياندن

كن   جر امن مدارج، جاج اه اصدالً تابع يداع  عرام تشر م  مسرازات نيسرت  مسازات تزيين مي تش م 

                                                           
  -جاج راه كي رري جو شهر رتان عبراس آبراج  131 شرزبف 13/3/38مردرخ  9809971953400915جاجنامف شرياره   1

  جاج اه تس م نظر ا تان مازن ران 13 شزبف 2/3/38مدرخ  9809971516301361جاجنامف شياره 



 11 (22)ایپپی  ، 9311 پاییز و زمستان ، دوم، شماره یازدهم ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال     ... جرم تغيیر كارربی اراضی كشاورزی، رد

 

   

 ش ج، ميكن ا رت ممرن اعتنرا نباشر  )ارجبيلريفرضاً جرجف ممكدميت  اب  و ما مييان مسازات م

يراندن ح رظ  3 ارف جر ذمرن مراجهآن تكرار جرم تغيير كاربري نيي با عنامت برف ( 233: 3ج 1333

ش ه كف مررتكبين جر اشاره بف صراحت  3انتهاي ماجه كاربري ذكر ش ه، تابع يداع  خاصي ا ت  جر 

مك ماه تا شش ماه ممكدم خدا،ن  ش   امرن صدرت تكرار جرم، بف ح اكثر جياي نق ي و حب  از 

ياندن مسرازات ا ر مي، تكررار جررم منصرر  از جررام   133 حالي ا ت كف بف مدجب ماجهامر جر

تزيمري جرجف ، ت و ،شت ا ت  امن تنايض، مدجب بروز ابهاماتي جر كي يت ويردع تكررار جررم و 

 ، براي تمق  تكرار جرم جرخصردص ل ش ه كف آما اجراي حك  ممكدميت  ابأومهه طرح امن  دبف

مبناي نظر اول، با عنامت برف ل جو نظر يابن طرح ا ت  برأامن بيه ضروري ا ت  جر پا خ بف امن  د

و ضررورت  1332 تصدمب ياندن ح ظ كاربري جر زمان حاكييرت يراندن مسرازات ا ر مي مصردب

صرفاً ناظر بف فرضي ا ت  تش م  مسازات، ،بف عندان شرط تمق  تكرار جرم اجراي حك  ممكدميت

عليف، مس جاً نسبت بف تغيير كاربري ،يان زمين كف حك  ممكدميت  اب  اجرا ش ه باش  و ممكدم

 د با يداع  عيدمي ناظر برف تكررار جررم، ما زمين جمگري اي ام نيدجه باش   بر مبناي نظر جوم و ، 

ف، براي تمق  تكرار جرم ك امت عليصر  ممكدميت يطزي و ارتكاب مس ج آن جرم از  دي ممكدم

اف كف مسل  ا ت، تكرار جرم جر امن خصدص، تابع يراندن خراص بردجه و ضررورتي برف كن   آنمي

رعامت يداع  عيدمي وجدج ن ارج  لذا پذمر  نظر اول كرف اجرراي حكر  ممكدميرت  راب ، شررط 

اربري، مطابقرت تمق  تكرار جرم ا ت، با ،   مدرج نظر مقنن جر زمران تصردمب يراندن ح رظ كر

 بيشتري جارج  
 

 تاریخ ارتکاب جرم  .2. 2

يراندن    ررججبراز مري 1313 ح اظت از اراضي كشاورزي بف ياندن اص حات ارضي مصردب ةپيشين

كف بف انگييه ح اظت از اراضي  ا ت اولين ياندني 11/1/1311،اي كشاورزي مصدب  ستر  يطب

اولرين يراندني كرف جر را رتاي حيامرت از اراضري  امرا(  23: 1331 )خليقي، كشاورزي وضع  رجم 

متد ن بف ابيار كي ري ش ، ياندن ح رظ كراربري اراضري زراعري و  جر نظام حقديي امرانكشاورزي 

ا ت  جر امن ياندن بف صرراحت تغييرر كراربري اراضري كشراورزي جررم  31/3/1331باغها مصدب 

دانرع اجرامري يراندن و ،يننرين تشر م  شناختف ش   تقرمباً مك ج،ف بز ، با ،   رفع خأل،را و م

اص ح و ضريانت اجرراي يلرع و ييرع بنرا، جرامگيمن  1/8/81مسازات متخل ان، امن ياندن بف تارمخ 

عدارض ش   لذا جرخصدص امن جرم، جو مقرره ياندني جر مسيدعرف مقرررات امرران وجردج جارج كرف 

،اي صدرت  رفترف ليف تغيير كاربريك البتفاالجرا ت  ،رمك جر مم وجه زماني خاص، مزتبر و الزم

 ، فاي  وصف مسرمانف ا ت ح ظ كاربري يبن از تصدمب ياندن
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 31/3/1331قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب  .1. 2. 2

االجررا شر ن امرن يراندن و يبرن از ،امي كف جر فاصلف زماني پر  از الزمجر خصدص تغيير كاربري

 حي انسام  رفتف، مرتكب ع وه بر اليام بف پرجاخت عدارض مدضدع مراجه االجرا ش ن ياندن اصالزم

، بف پرجاخت جياي نق ي تا  ف برابر بهاي اراضي، بف يييت روز زمين با كراربري ج مر ، ممكردم 2

عدارض عبارت ا ت از ،شتاج جرص  يييت روز اراضي تغيير كاربري مافتف، با احتسراب  1خدا،  ش  

 2مراجه  3)تبصرره شردج  يير كاربري كف تد   كييسيدن تقدم  تزيرين مريارز  زمين پ  از تغ

اجررا را، نردعي مسرازات و جاراي ما،يرت كي رري تلقري رخري امرن ضريانتياندن ح ظ كراربري( ب

نيامر   )مد ردي مقر م، نيامن   اراكف ،يانن  جياي نق ي، فرج را مليم بف پرجاخت مبلغري مريمي

نيست  اراكف اليام بف پرجاخت عدارض، بف منظدر تزيرين تكليرف  اما امن نظر صميح(  213: 1331

اجرا جر كنار مسازات جياي ياندن  نسان ه ش ه و اشاره بف امن ضيانت 3 آثار تغيير كاربري، جر ماجه

نق ي، مدجب  رامت ما،يت كي ري بف آن نشر ه و ،ياننر  رج مرال جر جررم ك ،بررجاري، جاراي 

بين اليام بف پرجاخت عدارض و جياي نق ي يائرن برف ت راوت مرا،يتي  ما،يت م ني ا ت  ضيناً ا ر

نباشي ، اليام مرتكب بف پرجاخت عدارض، جر كنار ممكدميت بف پرجاخت جياي نق ي، با عنامرت برف 

از ندع نسبي ا ت  منظدر  3تشابف مدضدع، بف ،يچ عندان منطقي نيست  جياي نق ي مقرر جر ماجه 

كف ميريان آن برر ا راس واحر  مرا مبنراي خراص يراندني احتسراب  از جياي نق ي نسبي آن ا ت

مكلف بف تبزيت از نظرر ، ياضي صرفاً جرخصدص تزيين مبل  عدارض(  321: 1382 شدج)صانزي،مي

تدان  تزيين يييت كييسيدن تقدم  ا ت و انين اليامي جرخصدص جياي نق ي وجدج ن اشتف و مي

 را بف كارشناس ارجاع ج،   
 

 1/8/1381انون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ق .2. 2. 2

ياضي مكلف ا رت اجراي اليام بف پرجاخت عدارض حذ  و ضيانتياندن اص حي،  3بف مدجب ماجه 

ع وه بر يلع   يرج،االجرا ش ن امن ياندن انسام مي،امي كف پ  از الزمكاربريجرخصدص كليف تغيير

برا ، پرجاخت جياي نق ي از مك تا  ف برابر بهاي اراضري، برف يييرت روز زمرينبف حك  و ييع بنا، 

                                                           
،اي با ير مت بريش از البتف بر فرض تسري ياع ه مرور زمان تزقيب بف امن جرم، شكاماتي كف مربدط بف تغيير كاربري  1

ر ر ر   جر خصردص امرن تغيير ف  ال ا ت، منتهي بف ص ور يرار مديدفي تزقيب ش ه و بف مرحلف تزيين مسازات نيي

امكان ص ور مسدز از كييسيدن تبصره مك ماجه مك، پ  از پرجاخت عدارض، حتري  (81تا  31 ،اي،ا )بين  الكاربري

امرا برا تدجرف برف ( 1/11/1331مردرخ  254044/020/53ب ون طررح شركامت وجردج جارج  )بنر  ب بخشرنامف شرياره 

نگي مما بف م ت مرور زمان تزقيب وجدج جارج نظري كف جرخصدص ندع امن جرم ) آني ما مستير بدجن( و اگداخت  

اجراي اليام بف پرجاخت عردارض، اگردنگي تزيرين مسرازات برر و ،يننين بف منظدر پرجاختن بف ابهامات ناظر بف ضيانت

 ج  يرامن ياندن نيي مدرج برر ي يرار مي 3مبناي ماجه 
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المن رك  ءيلع و ييرع بنرا، جريوايع  جر كاربري ج م  كف مدرج نظر متخلف بدجه، حك  صاجر نيام  

مدظف ا ت جر كنار تزيين مبل  جرياي نقر ي، جاج اه صاجركنن ه حك  كي ري   حك  كي ري ا ت

حك  بف يلع و ييع بنا نيي صاجر نيام  و نيازي بف تقر م  جاجخدا رت از  ردي اجاره شراكي نيسرت  

ر   منظدر از يلع و ييرع بنرا، البتف بف نظر مي( 21/12/1381خ مدر 333 ي وح ت رومف شيارهأر)

ياندن ح ظ كاربري و ،يننين  13 ماجه 2 بصره،يان اعاجه وضع زمين بف حالت اوليف ا ت كف جر ت

  3نامف اجرامي ياندن بف صراحت يي   رجم ه ا ت  لذا بهتر بدج كف مقنن جر متن مراجهآمين 13 ماجه

 نيدج ياندن اص حي نيي، بف ضرورت اعاجه وضع زمين بف حالت اوليف اشاره مي
 

 مرحله اجرا .3

عهر ه رمري  جاج راه و ان و جر حدزه يضامي بخش برعه ه جاج تاجراي حك  ممكدميت كي ري، بر

ياندن آمين جاجر ي كي رري( شررام  و ما،يرت  181 الب ل ا ت  )ماجهجر غياب وي با جاجرس علي

اجرا،اي مقرر جر ياندن ح ظ كاربري، مدجب بروز ابهامرات بسرياري جر مرحلرف اجررا خاص ضيانت

اجرا،راي مربردط برف امرن جررم خردا،ي  انتش ه ا ت  جر امن بن  بف برر ي اگدنگي اجراي ضري

 پرجاخت 
 

 اجراهای ناظر به تنبیه مرتکب ضمانت .1. 3

عليرف مكلرف برف ممكردم اجرا،اي اليام بف پرجاخت عدارض و جياي نق ي، كف بف مدجرب آنضيانت

شدج، ناظر بف شخه مرتكب ،ستن   اجراي مسازات جياي نقر ي، برا عنامرت برف پرجاخت مالي مي

عليف مكلرف برف پرجاخرت عه ه جاج تان بدجه و پ  از يطزيت جاجنامف، ممكدمي ري آن، برما،يت ك

يراندن آمرين جاجر ري  123 مبل  جياي نق ي ا ت  ا ر مبل  مدرج نظر را نپرجازج بف ا رتناج مراجه

عليف اي ام كي ري، حسب مدرج، نسبت بف تدييف امدال، تدييف بخشي از حقدق و ما بازجاشت ممكدم

  ش   البتف يبن از انقضاي پنج  ال از تارمخ يطزيت حك ، بامر  نسربت برف اجرراي مسرازات خدا،

امن صدرت، اجراي مسازات جياي نق ي بف جهت شيدل مرور زمران  غير جياي نق ي اي ام نيدج  جر

عدارض مبلغي ا ت كف برف منظردر صر ور  ياندن مسازات ا  مي( 133 شدج )ماجهاجرا، مديد  مي

وجدج جرج جر حكر  ممكدميرت شدج  امن ضريانت اجررا برايير كاربري از مالكين وصدل ميمسدز تغ

تدان يداع  عيدمي مربدط بف اجراي احكام كي ري از يبيرن كي ري، فاي  ما،يت كي ري ا ت و نيي

عليف مكلف ا ت مبل  عدارض را متنا ب با مرور زمان اجرا را جرخصدص آن اعيال نيدج  لذا ممكدم
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عه ه اجراي احكام ا رت و البتف وصدل آن ،يندن جياي نق ي بر 1وز زمين پرجاخت نيام  يييت ر

،راي بف حساب جهاج كشاورزي وارمي خدا،  ش   جرخصدص اعيال يراندن نمرده اجرراي ممكدميت

مالي جر صدرت ع م پرجاخت عدارض، اكثرمت يائن بف امن نظر ،ستن  كف با عنامرت برف امنكرف نره 

تدان عليف وجدج ن ارج و جر را تاي ت سير مضي  يدانين جيامي، نييبازجاشت ممكدمياندن مبني بر 

عليرف برا ( بف نظر نگارن ه ا رارف بازجاشرت ممكدم12: 1333عليف را بازجاشت نيدج  )عدني، ممكدم

ن ع بدجن اجاره جهاج كشاورزي فاي  وجا،ت ياندني ا رت، عنامت بف ما،يت غيركي ري عدارض و ذي

 عليف جر صدرت ع م پرجاخت منع ياندني ن ارج  ييف امدال ممكدماما تد

صر ور ،ر دنرف مسردز، پروانرف  راخت و ترأمين و  ،جر برخي مدارج خاص از جيلف تكررار جررم

و  ،ااز  دي كاركنان جولت، شهرجاريوا ذاري خ مات و تا يسات زمربنامي تخطي جر اجراي ياندن 

مسرازات حرب ، ان صرال و خ   يراندن ح رظ كراربري، ،يننين تنظي   ن  تد    رجفتران بر

بينري شر ه كرف برا عنامرت برف ما،يرت كي رري امرن ، پريشجر ياندن ح ظ كراربري ممروميت نيي

يراندن  8و ماجه  3ماجه  2تبصره شدج )اجرا،ا، منطب  با يداع  اجراي احكام كي ري، اجرا ميضيانت

  (ح ظ كاربري
 

 ااجرای قلع و قمع بنضمانت .2. 3

اف برف صردرت غيرمسراز برر روي زمرين آوري آناجراي يلع و ييع بنا، عبارت ا ت از جيعضيانت

ا راف ميكن ا ت يلع و ييع و تخرمب، عرفاً از مك مزنا برخدرجار باشرن  و يلرع اح اث ش ه ا ت  

  ( اما نبام  امرن جو را مترراج  جانسرت113: 1338بنا مستليم تخرمب باش  ) عسكري و ممي مان، 

اراكف تخرمب صرفاً بف مزناي خراب كرجن بناي اح اثي ا ت  اما منظدر از يلع و ييع بنا امن ا رت 

،راي اجرا فاير  ومه ريكف آثار تغيير كاربري از روي زمين برجاشتف شدج  بف جالمن ذمن، امن ضيانت

 مسازات و جاراي ما،يت م ني و جبران خسارت ا ت: 

مدران أنامرف اجرامري، مرآمرين 13 ح ظ كاربري و ماجه ياندن 13 ماجه 2 بف مدجب تبصره -

اجراي يلع تدانن ، رأ اً نسبت بف يلع و ييع بنا اي ام نيامن   حال ا ر ضيانتجهاج كشاورزي مي

يراندن ا ا ري ا رت  برف   31 و ييع بنا، مسازات تلقي شدج، امن امر جر مغامرت ج ي با اصرن

                                                           
امي  ش ه ا ت  البترف جر مخال رت برا امرن نظرر ت 3/11/1381مدرخ  3/13313امن جم  اه جر نظرمف مشدرتي شياره   1

جاج اه عيدمي جيامي جزفدل صاجر و جر آن ا رت الل شر ه  133از شزبف  23/11/1383 مدرخ 1333/83جاجنامف شياره 

شردج، از ا راف عدارض فاي  ما،يت كي ري ا ت، اما ،نگامي كف از  دي جاج اه، جر حك  ممكدميت كي ري جرج ميكف 

برف نظرر نگارنر ه  ،اي بازجارن ه، تابع يداع  اجراي احكام كي ري ا ت انن  جياي نق ي و جر رجمف مسازاتنظر اجرا، ،ي

ا ت الل مذكدر جر جاجنامف با عنامت بف تامي  ما،يت غيركي ري عردارض جر مرتن جاجنامرف و ،يننرين تزيرين  رازوكار 

 ، صميح نيست  نامف اجرامياجرامي پرجاخت عدارض جر ياندن ح ظ كاربري و آمين
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ن، بام  تنهرا از طرمر  جاج راه صرالح و برف مدجرب مدجب امن اصن، حك  بف مسازات و اجراي آ

 ياندن باش  

اجراي يلع و ييع بنا، با عنامت بف نردع و جرجرف امرن جررم، مسازات تلقي نيدجن ضيانت  -

نتامسي از يبين اعيال ياع ه مرور زمان اجرا را بف جنبال خدا،  جاشت كف مغامر با ا،ر ا  وضرع 

نيامر ، بامر  اه حكر  برف يلرع و ييرع آن صراجر مريياندن ا ت  اراكف بناي اح اثي كرف جاج ر

 آوري شدج و تديف اجراي آن بف جلين شيدل مرور زمان، منطقي نيست  جيع

بينري شر ه جر ،اي تزيمري پيشضيانت اجراي يلع و ييع بنا با ،يچ مك از انداع مسازات -

 منطب  نيست  ، ياندن مسازات

اندن اص حي، احيراي كراربري كشراورزي اجراي يلع و ييع بنا جر ي،   از وضع ضيانت -

 شدج  زمين ا ت كف ندعي جبران خسارت تلقي مي

 

 قلع و قمع بنا رأساً بدون صدور حکم محکومیت .1. 2. 3

ياندن ح ظ كراربري،  13 ماجه 2 تدانن  بف مدجب اختيار مقرر جر تبصرهمدران جهاج كشاورزي ميأم

نسبت بف يلع و ييع آثار تغييرر كراربري و اعراجه وضرع  را اً ب ون حك  ممكدميت صاجره از جاج اه،

برخي مزتق ن  امن تبصره ناظر بف مدرجي ا ت كف حكر  يطزري   اي ام نيامن  ،زمين بف حالت اوليف

امرن نظرر برف ( 231: 1331 مبني بر يلع و ييع بنا از  دي جاج اه صاجر ش ه ا ت )مد دي مقر م،

 ح نيست:جالمن ذمن برخ   نه ياندن بدجه و صمي

 "رأ راً"مقنن بف منظدر جلد يري از انين برجاشتي، بف صراحت جر متن تبصرره، از واژه  -

ييع بناي اح اثي، ب ون نيراز و مدران جهاج كشاورزي جر يلع أا ت اجه نيدجه كف بيانگر اختيار م

 بف حك  جاج اه ا ت  

ران جهاج كشاورزي مدأياندن ح ظ كاربري كف بف اختيارات م 13 امن تبصره، جر ذمن ماجه -

حالي كف ا ر يرار بدج بف اگدنگي اجراي يلرع و ييرع منر رج جر پرجازج، يرار  رفتف ا ت  جرمي

 ش    نسان ه مي 3 حك  جاج اه مربدط باش ، جر ذمن ماجه

ضرورت انسام اي اماتي از يبين اع م و اخطار كتبي بف مالرك مرا يرائ  مقرام يراندني وي،  -

و ،يننرين تديرف عيليرات اجرامري برا  1آوريروزه بين اخطرار و جيرع رعامت فاصلف زماني جه

ع م ليوم اخذ حك  ممكدميت، جر اجراي امن تبصرره جالملي مبني بر ،يكاري نيروي انتظامي، 

 ا ت  

                                                           
  ازمان امدر اراضي كشدر 2/3/33مدرخ  343526/020/53بخشنامف شياره  1 و 3 بن   1
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شدج و نيامنر ه يلع و ييع بنا جر را تاي اجراي امن تبصره، ب ون ج تدر يضامي انسام مي -

 ماب  مين امنيت، جر ممن حضدر ميأمنظدر ت فمقام يضامي بف عندان ناظر و ب

اجرراي آوري، امري ضروري ا ت  اراكف جرم ممق  ش ه و ضريانتطرح شكامت پ  از جيع 

 ،ا ت  جر انرين حرالتي مرتكرب جررم 3 اجرا،اي مقرر جر ماجهيلع و ييع بنا، تنها مكي از ضيانت

تدان  بف منظردر مطالبرف كشاورزي مي شدج  ،يننين جهاجيصرفاً بف پرجاخت جياي نق ي ممكدم م

 ، طرح جاجخدا ت نيام   آوري،اي جيع،يمنف

ر ر  نگار  امن تبصره و ضرورت اخطار و تديف عيليات اجرامي، بف نظرر مري ةبا عنامت بف نمد

حال كف جهاج كشاورزي، صرفاً جر مدارجي كف عيليات اجرامي تغيير كاربري جر مرحلف مق ماتي و جر

رأ اً نسبت بف يلع و ييع اي ام نيام   جر رومف اجرامري نيري، اعيرال امرن تبصرره،   تدانياجرا ت، م

كراره ا رت  جرخصردص صرفاً مم وج برف مردارجي از يبيرن جمداركشري و بنا،راي كدارك و نييرف

جاجه بر اجراي امن تبصره تررجيح طرح شكامت  ،اي مسقف و تكيين ش ه، بف جالمن ذمن، اختيان

 شدج:مي

جر ، كف جر متن تبصره برف آن اشراره شر ه، يبن از يلع و ييع ديف عيليات اجراميشرط ت -

 شدج ،اي تكيين ش ه اجرا نييخصدص  اختيان

تغيير كاربري حاجث ش ه، با عنامت بف مصراجم  احتيال  لب عندان مسرمانف از بف جهت  -

ر پيشرگيري از منظدش ه، بف،اي تكيينمساز تغيير كاربري، ضروري ا ت جرخصدص  اختيان

امساج مسئدليت م ني براي جهاج كشاورزي، م ار، مالك جر جاج اه مدرج برر ي وايرع شر ه و 

 حك  ممكدميت مبني بر يلع و ييع بنا اخذ شدج  

آوري و انتقال ضرامزات  راختياني برف ممرن جمگرر جهاج كشاورزي مكلف ا ت نسبت بف جيع

متا  انف جر رومف عيلي، بف جالملي از يبين تزلر  مصرالح  اي ام و زمين را بف حالت اوليف اعاجه نيام  

  جر شردجتخرمرب مي، صرفاً بنراي احر اثي فرا،  نبدجن ممن نگه اريو  الكحاصن از تخرمب بف م

شدج، بلكف منظرره برف مراترب نازمبراتري از آن برجراي نتيسف نف تنها زمين بف حالت اوليف اعاجه نيي

آوري جاوطلبانف، مقررات ارفايي از ر را تاي تشدم  مرتكبين بف جيعشدج جمان   لذا پيشنهاج ميمي

بيني شدج ما امنكرف يبين ع م طرح شكامت ما تخ يف مسازات جياي نق ي بف كيتر از ح اين، پيش

بف جهاج كشاورزي اختيار فرو  ضامزات  اختياني، تمت نظارت جاج تان اعطا ش ه و وجف حاصن 

،اي اجرامي، جر صن وق جاج ستري  رپرجه شردج  ف جعدي مطالبف ،يمنفاز آن، تا زمان تزيين تكلي

 آن( 2 ياندن مسازات ا  مي و تبصره 211 )ماجه
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 قلع و قمع بنا مندرج در حکم محکومیت .2. 2. 3

بينري نامف اجرامي آن، مقرراتي جرخصدص اجراي يلع و ييع بنا پريشجر ياندن ح ظ كاربري و آمين

ا ت  جهاج كشاورزيعه ه بر، ر مدجب امساج امن تصدر ش ه كف مسئدليت اجرانش ه ا ت  ،يين ام

و ياضي اجراي احكام كي ري، صرفاً ضين ص ور ج تدر اجرا و ارائف تزلييات الزم، بر اگدنگي اجررا 

،ا نيي تشكي تي بف عنردان اجرراي احكرام وجردج جارج كرف جر شهرجاري دنف كف ،ياننظارت جارج  

: 1ج 1333شري ، عهر ه جارج  )شهرجاري را برر 133 زي ش ه كييسيدن ،اي ماجهاجراي آراي يط

ياندن آمين جاجر ي كي ري،  181 بف مدجب ماجهامن ت سير بف جو جلين ممن امراج ا ت  اول،   (11

عه ه جاج تان ا ت و ،يچ مقرره ياندني نيي بف ، براجرانظر از ندع ضيانتصر  اجراي احكام كي ري

اجراي يلع و ييع را، از امرن حكر  مسرتثني ننيردجه كرف بتردان مدضردع را راي ضيانتصراحت، اج

اجراي يلع و ييرع منر رج ضيانت جوم، ياندن آمين جاجر ي كي ري جانست  131 مشيدل ذمن ماجه

ييراس  ،با ضيانت اجراي يلع و ييع من رج جر حك  جاج اهتدان نييرا  133 ي كييسيدن ماجهأجر ر

نهاجي شبف يضرامي و ترابع مقرررات خراص ا رت  ،يننرين جر  133 ييسيدن ماجهنيدج  اراكف ك

مدارجي كف حك  ممكدميت جر جعاوي خلع م ، تصر  عر واني، رفرع مياحيرت و ميانزرت از حر ، 

عهر ه اجرراي احكرام جاج راه ا رت و مشتين بر تخرمب و يلع و ييع باش ، وظي ف اجراي حك  برر

مدر اجرا، ،ر جو حك  خلع م  و يلع أرا نخدا،  جاشت  بف عبارتي م دنف جخالتي جر اجلف ،يچممكدم

عليرف نيري از ملرك خلرع و نيام   ب من ترتيب كف بنا و ما جرخت يلع و م  ممكردمو ييع را اجرا مي

بهتر ا ت يائن بف امرن نظرر باشري  كرف (  113: 2ج 1333 ،شدج )شي لف ميملك تمدمن ممكدم

عه ه واحر  يلع و ييع بنا، ،يانن   امر احكام ممكدميت كي ري، بر اجرايمسئدليت اجراي ضيانت

، اليام برف يلرع و ييرع ماجراي احكا ياضياز  دي  عليف،ممكدم جر ابت ا اجراي احكام ا ت  لذا بام 

 بنا، ظر  مهلت مقرر ش ه و جر صدرت ع م اجرا، واح  اجراي احكام، با ،يكراري جهراج كشراورزي

 اي ام نيام   ا تسهييات، نسبت بف يلع و ييع بن جرخصدص تهيف و امن و

يراندن  131 اجراي يلع و ييع بنا، مدضدع احكام ممكدميت غيابي نيي با عنامت بف تبصرره مراجه

مهلررت واخرردا،ي و  ءپرر  از انقضررا، ابرر غ يرراندني جر صرردرتآمررين جاجر رري كي ررري، حترري 

لذا ضرورتي بف مزرفي ضامن مزتبرر  (113-111: 1333 ،آم  )خالقيميخدا،ي بف اجرا جرتس م نظر

ارف جر  راختيان مدضردع حكر  ممكدميرت، مين منا ب نيست  الزم بف ذكر ا ت انانأما اخذ ت

عليف اع م  رجج كف ظر  مهلرت مقررر نسربت برف امدالي وجدج جاشتف باش ، جر ابت ا بام  بف ممكدم

عليرف و بسرتف بردجن جرب ممكردم آوري از  رديآوري امدال اي ام نيام   جر صدرت ع م جيعجيع

 اختيان، با اخذ ج تدر از جاج تان و جر حضردر نيامنر ه وي، جرب  راختيان براز شر ه و تد ر  

ياندن اجراي احكام م ني، صدرت ت صيلي از امدال تهيف  11 مدر واح  اجراي احكام، برمبناي ماجهأم
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يطزي مبنري برر يلرع و ييرع بنراي ي أعليف بز  از ص ور رفدت ممكدم 1شدج و بف حافظ  پرجه مي

اح اثي، مدجب  قدط ضيانت اجراي يلع و ييع نش ه و مانزي جر اجراي امن ضريانت اجررا امسراج 

عليرف ،ا، با فدت ممكدمكن   البتف مسازات جياي نق ي، با عنامت بف اصن شخصي بدجن مسازاتنيي

 شدج   اي  مي

اجرراي  ،راي اصرليآالت، مكري از جشرداريتسهييات و ماشرين فرا،  نبدجنالزم بف ذكر ا ت 

و كرا،ش  يطزريخير جر اجراي احكام ممكدميرت أا ت كف منسر بف ت يلع و ييع بنا اجرايضيانت

شدج ضين تر ومن مقرررات صررمح و   لذا پيشنهاج ميش ه ا تثير  يا ت كي ري جر امن حدزه أت

اي و     ترابرري و حيرن و نقرن جراجه ،ش ا ،  امر ج تگا،هاي اجرامي از يبين شهرجاري، اجاره راه

آوري عليرف برف جيرع،يننين بف منظدر تشدم  ممكدم 2مكلف بف ،يكاري با جهاج كشاورزي شدن  

يراندن آمرين  183 اف كف جر ماجهيطزي، مقرراتي منطب  با آني أراز ص ور  پ  آثار تغيير كاربري

مبلر  جرياي كرف ج اختيار جاجه شردبيني ش ه، وضع شدج  حتي بف ياضي امن جاجر ي كي ري پيش

بف كيتر از مك برابر بهاي اراضي تغيير كاربري مافتف تقليرن ج،ر ، مرا اجرراي آن را مزلر  نق ي را 

تزيمري جرجرف ، رت جاج رتان مرا ياضري اجرراي احكرام كي رري و جر خصدص جرام  نيام   البتف 

اجرراي مرك  ردم مسرازات، از تدان  پر  از جر صدرت جارا بدجن شرام ، مي ،عليف،يننين ممكدم

جر حالي كرف ياندن مسازات ا  مي(  11 جاج اه صاجركنن ه حك  يطزي تقاضاي تزلي  نيام   )ماجه

از جيلرف جبرران ضررر و زمران مرا بريرراري  ياندن مسازات ا ر مي 13 احراز شرام  مقرر جر ماجه

متا ر انف جر اجامرف رومكررج ، ، بف منظدر تزلي  اجراي مابقي مسرازات اليامري ا رتترتيبات جبران

ارفايي بف امن جرم، جاج اه تس م نظر، جر فرضي كف يلع و ييرع  راختيان مدضردع جاجنامرف يطزري 

انسام نش ه، بف جرخدا ت جاجمار اجراي احكام، يرار تزلي  اجراي بايي مان ه جرياي نقر ي را صراجر 

لرع و ييرع  راختيان مدضردع حكر ، بف نظر نگارن ه اعيال امن ياع ه ارفايي يبن از ي 3نيدجه ا ت 

تدان يائن بف تمق  شرروط جرصدرتي مي تغيير كاربري، جرم جرخصدصبرخ   ياندن ا ت  اراكف 

عليف بف صدرت جاوطلبانف، نسربت ياندن مسازات ا  مي بدج كف ممكدم 13 مقرر جر بن  ب و پ ماجه

                                                           
عه ه مرأمدر عليف برياندن اجراي احكام م ني، تزيين تكليف امدال ممكدم 11ماجه  3الزم بف ذكر ا ت بف مدجب بن    1

،اي مدضردع احكرام مدال و اثاثيف مدجدج جر  اختيانبرجاري و نكه اري ااجراي احكام بدجه و وا ذاري مسئدليت صدرت

 يطزي يلع و ييع بف م مرمت جهاج كشاورزي، وجا،ت ياندني ن ارج 

اليال، اجاره راه، ترابرري و شدراي ح ظ حقدق بيت 1/3/1333صدرت جلسف مدرخ  1جر ا تان مازن ران بف مدجب بن    2

 ع، مكلف بف ،يكاري با جهاج كشاورزي ش ه ا ت  اي، جهت تأمين تسهييات يلع و ييحين و نقن جاجه

 جاج اه تس م نظر ا تان مازن ران  13شزبف  13/1/33مدرخ  3333331111333113جاجنامف شياره   3
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امنكرف بنراي احر اثي جر را رتاي مدضدع حك  ممكدميت، اي ام نيدجه باش  مرا  يبف يلع و ييع بنا

 اجراي حك ، يلع و ييع ش ه و زمين بف حالت  اب  اعاجه ش ه باش   
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

ضرورت ح اظت از منبع ارزشين  خا، حاصلخيي، تضيين امنيت غرذامي و ترأمين ممري  زمسرت 

خلف كي ري جر حردزه اراضري عندان مصاجمقي از منافع عيدمي جامزف، جولت را نا يمر بف م ا ال  بف

( نيردج  31/3/1331انگاري جر ياندن ح ظ كاربري اراضي زراعي و باغهرا )مصردب كشاورزي و جرم

كنن ه تغيير كاربري اراضي كشاورزي و ش ت ا،ييرت ضررر مك ج،ف بز ،  رعت ممسدس و نگران

ييرع بنرا، برا ،ر   اجراي يلرع و بينري ضريانتناشي از آن، مقنن را بف  يت اص ح ياندن و پيش

و ضررورت  1332تش م  برخدرج با مرتكبين  دق جاج  اما تغييرات ياندن مسازات ا  مي جر  رال 

عندان مكي از انداع جرام  تزيمري، بف مك باره، حيامرت كي رري از اراضري تزيين جرجف امن جرم بف

مي كف اعيال ،رر مرك كشاورزي را جر مماصره نهاج،اي ارفايي مخته جرام   بك يرار جاج  نهاج،ا

،ا جر خصدص جرم تغيير كاربري اراضي كشاورزي، ب ون جر نظر  رفتن شرام  خاص ارتكراب از آن

يراندن ح رظ كراربري  3بيني ش ه جر ماجه اجرا،اي پيشامن جرم و ،يننين ندع و ما،يت ضيانت

ت كي ري حيرامتي يلع و ييع بنا( يطزاً تبزات  دئي بف جنبال جاشتف و  يا  –)جياي نق ي نسبي 

زجامي عيلي مداجف خدا،  نيدج  البتف يرار  رفتن امن جررم جر رجمرف جر امن حدزه را با االش جرم

پيامر ي  23/1/1331مردرخ  313جرام  تزيمري جرجف ، ت، بف مدجب رأي وحر ت رومرف شرياره 

جرياي  ياندن مسازات ا  مي، برف جهرت نسربي بردجن 13ماجه  3ا ت كف جر نتيسف اعيال تبصره 

 انف تزيمرر، ،اي تزيمري مقرر جر جرجات ،شتنق ي و ع م مطابقت آن با ،يچ مك از انداع مسازات

باوجدج تزارض ج ي با ش ت و ا،ييت امن جرم، حاجث ش ه ا ت  واضح و مبر،ن ا رت كرف عر م 

ت ان مشي جرخصدص مداجهف امن جرم با مقررات ارفايي ناظر بف جرام   بك جر يراندن مسرازاااره

 رميي، يطزراً اجرراي ا  مي، با عنامت بف تزارض امن جرم با حقدق مالكانف افراج و تيامن بف يراندن

لرذا  ياندن ح ظ كاربري را بيش از پيش جشدار و مسير  دءا ت اجه از ياندن را ،يدار خدا،ر  نيردج 

راضري كشراورزي، با پ م ه مخرب تغيير كراربري ا مؤثرمنظدر رفع امن مشك ت و مقابلف  رمع و بف

 پيشنهاجاتي بف شرح ذمن ارائف مي شدج:

و حرا رت مسئدل ح ظ  اجرامي ج تگاهجهاج كشاورزي بف عندان تقدمت امكانات و اختيارات  -

اراضي كشاورزي، بف منظدر شنا امي بف مديع و تديف عيليرات اجرامري تغييرر كراربري جر از 

 مراحن مق ماتي 
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رزي اراضري تغييرر كراربري مافترف، برف عنردان شررط اليام مرتكب بف احيراي كراربري كشراو -

از يبيرن تخ يرف، مزافيرت از  برخدرجاري از نهاج،اي ارفايي مقرر جر ياندن مسرازات ا ر مي

  كي ر، تزدم  ص ور حك  و تزلي  اجراي مسازات

، با عنامرت برف امرراج تغيير كاربري اراضي كشاورزي ضرورت تس م نظر جرخصدص ش ت جرم -

ناپذمر بف امنيت غذامي و   مت ممي  زمست، بف عندان منافع عيردمي رانآ يب ج ي و جب

 جامزف 

ضرورت رفع ابهام جر خصدص مدارجي از يبين نقرش جهراج كشراورزي جر تزقيرب مررتكبين،  -

ح وج اختيارات مأمدران جهراج كشراورزي، تخ يرف مسرازات جرياي نقر ي نسربي و اجرراي 

 اجراي يلع و ييع بنا ضيانت

طرح جاجخدا ت عليف مالك ما متصر  زمين، بف خدا تف الريام قرراتي جرخصدص بيني مپيش -

 راب ، جر صردرت مديرد  شر ن  وضع زمين بف حالتكاربري و اعاجه آوري آثار تغييربف جيع

 و فدت مرتكب  شيدل مرور زمان تزقيب جالملي از يبينتزقيب كي ري مرتكب، بف 

مربردط  حقديي و كي رري جعاوي كليف جر ي، جرمزافيت جهاج كشاورزي از پرجاخت ،يمنف جا -

  بف تغيير كاربري اراضي كشاورزي

اتخاذ  يا ت يضامي افترايي فزال و پدما جرخصردص اراضري كشراورزي و ممري  زمسرت برا  -

برا  ومرههجاج راه بينري شرزب پريش،اي يضرامي و اص ار آراء يضامي وح ت رومف و بخشرنامف

تسرمع جر ر ي  ي بف جرم تغيير كراربري اراضري  كار يري نيروي انساني متخصه، جهتبف

 كشاورزي 
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  223-211 ، ص2، شياره شناسیفصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم



 11 (22)ایپپی  ، 9311 پاییز و زمستان ، دوم، شماره یازدهم ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال     ... جرم تغيیر كارربی اراضی كشاورزی، رد

 

   

برابرر  ،اي  يا ت كي ري ارفرايي يراندن مسرازات ا ر مي جراالش»(، 1331)حي ري، علي مراج 

  113-181، ص 11 ، شيارهفصلنامه حقوق اسالمی، «جرام   بك

ااپ  ي و ،شت ، تهران: انتشارات شرهر  اول،ل  ج آیین دادرسی کیفری،(، 1333) علي خالقي،

 جانش 

 ،« ازوكار،اي جلد يري از تسيمف اراضي زراعي و باغ ،ا جر حقردق امرران»(، 1331) خليقي، فر،اج

  83-112،  ص  2ه ، شيارحدیث، معارف فقه علویفصلنامه علوم قرآن و 

اول، اراپ جوازج،ر ، تهرران: انتشرارات لر  ، جحقوق جزای عمومی(، 1381)شامبياتي، ،دشنگ 

 مس  

شنا ري  ربي برا تاكير  برر جمر هبريه»(، 1331) شاملد، باير، اصغر احي ي و ي رت الف خسروشا،ي

  33-13، ص 23 شياره ،فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،« يا ت كي ري امران

 ااپ جوم، تهران: انتشارات جرا، جل  اول و جوم،  ،اجرای احکام مدنی(، 1333) شي ، عب اهلل

 ، ااپ اول، تهران: انتشارات طرح ند حقوق جزای عمومی(، 1333) صانزي، پرومي

برر ي تغييرر كراربري غيرمسراز اراضري زراعري و »(، 1338عسكري، ممي  علي و علي ممي مان )

  111، ص 11، شياره فصلنامه انسان و محیط زیست، «باغها از منظر فقف و حقدق مدضدعف

مجموعه قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی (، 1333عدني، عب الف و جيزف شررم ي )

 ، ااپ اول، ارا،: انتشارات ندمسن ه و باغها

غييرر كراربري غيرمسراز از طرمر  تملين حقرديي بريه ت»(، 1333) من ينبرمان، ناصر و حيي  بهره

های حقوق جزا و فصلنامه پژوهش ،«جمداركشي اراضي زراعي و باغها با تاكي  جر رومف يضامي

  121-111،  ص 12 ، شيارهجرم شناسی

 ، ااپ مازج، ، تهران: نشر مييان های حقوق جزای عمومیبایسته(، 1381)  ل وزمان، امرج

)تحلیل و نقدد رویده قضدایی و قدانون حفدظ  کاربریتغییر (، 1332) مد دي مق م، ممير 

 ، ااپ پنس ، تهران: انتشارات حقدق امروز کاربری اراضی زراعی و باغها(

توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی )تغییر کداربری (، 1388) د دي مق م، ممي  و جمگرانم

 ميف ، ااپ  دم، تهران: مزاونت آمدز  و تمقيقات يده يضااراضی زراعی و باغها(

، «تملين حقرديي اعر م جررم جر تزقيرب كي رري»(، 1331مق م، عليرضا و باير شاملد )مه ي پدر

  231-231ص ، 2، شياره شناسیفصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم

خرداري از منظرر حقردق تمليرن جررم زمين»(، 1331ميرممي  صاجيي، حسين و ا  م رجبزلي )

  13 – 33، ص 33، شياره تریمجله حقوقی دادگس، «كي ري امران


