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چکیده

رونــد اجرایــی قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا توســط یــک مرجــع اداری صــورت
میگیــرد و از ایــن دیــد رونــد مذکــور بایســتی بــا رعایــت معیارهــا و اصــول «اداره خــوب» باشــد.
بــر ایــن اســاس پرداختــن بــه شــرایط و رونــد اجــرای قانــون از منظــر حقــوق عمومــی یــک ضــرورت
غیرقابــل انــکار اســت .در ایــن راســتا در مقالــه حاضــر بــه روش توصیفی-تحلیلــی میــزان انطبــاق
قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور در زمینــه اجــرای قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا
خــارج از محــدوده شــهرها بــا معیارهــای اصــول حقــوق اداری مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در نهایــت
ایــن نتیجــه حاصــل شــده اســت کــه در قوانیــن مــورد بحــث اصــل قانونــی بــودن بیشتــر از اصــول
دیگــر رعایــت میگــردد .اصــول ارائــه دالیــل تصمیمــات اداری ،دسترســی بــه پرونــده ،رعایــت مهلــت
معقــول بــه طــور نســبی رعایــت شــده و اصــول بیطرفــی و اســتقالل ،انتظــار مشــروع ،تناســب و
اســتماع عمومــاً اجــرا نگردیــده و اصــل جبــران خســارت وارده بــه شــهروندان از طریــق نهادهــای
نظارتــی بــر اداره ،علیالخصــوص دیــوان عدالــت اداری قابــل اجــرا میباشــد .لــذا اصــول مذکــور
چنــدان مــورد توجــه و رعایــت قــرار نگرفتــه و همیــن امــر ضــرورت بازنگــری و اصــاح قوانیــن موجــود
را جهــت دســتیابی بــه رونــد مطلوبتــر و قابــل دفاعتــر بیــش از پیــش نمایــان میســازد.
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مقدمه

هــدف از تدویــن و تکویــن قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا مصــوب  1374و
اصالحــات بعــدی آن در ســال  1385و همچنیــن آئیننامــه اجرایــی و دســتورالعملهای آن ،حفــظ
کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا و ممنوعیــت تغییــر کاربــری آن اراضــی اســت .بــا ایــن حــال بــا توجــه
بــه اقتضائــات جامعــه مبنــی بــر تغییــر کاربــری و یــا اســتفاده بهینــه از اراضــی مــورد بحــث ،قانــون
تحــت شــرایطی تغییــر کاربــری را پــس از طــی یــک سلســله مراحــل اداری مجــاز شــمرده اســت.
تغییــر کاربــری اراضــی زراعــی و باغــی خــارج از محــدودهی شــهرها در ایــران در صالحیــت وزارت
جهــاد کشــاورزی اســت و در واقــع ایــن مهــم ،داخــل در نظــام اداری کشــور کــه بــدون تردیــد یکــی از
مهمتریــن بخشهــای نظــام حکومتــی هــر کشــور اســت ،انجــام میپذیــرد.
اهمیــت پژوهــش حاضــر در ایــن اســت کــه امــروزه اقدامــات نهادهــای اداری و آئیــن شــکلی
رســیدگی بــه درخواســتهای مردمــی در پرتــو معیارهــای مشــخص انجــام میگیــرد کــه در اینجــا
منظــور از معیارهــای مذکــور ،معیارهــای ادارهی خــوب میباشــد .ایــن بررســی میتوانــد بــه ارتقــای
نظــام اداری کشــور در زمینــه مــورد بحــث و همچنیــن ارتقــای حقــوق مــردم کمــک شــایانی نمایــد.
در ایــن میــان توجــه بــه حقــوق اساســی افــراد از ضروریتریــن و مهمتریــن مباحــث مرتبــط
محســوب میشــود کــه میتــوان آن را بــا معیارهــای «حــق ادارهی خــوب» 1کــه در مــاده 41
«منشــور حقــوق بنیادیــن اتحادیــه اروپــا» 2مصــوب دســامبر ســال  2000م .در اجــاس «نیــس» 3بــه
عنــوان یــک حــق بنیادیــن شــهروندی شــناخته شــده ،محقــق نمــود.
در مقالــه پیــش رو ســؤال اصلــی تحقیــق بــه ایــن شــکل قابــل طــرح اســت کــه قانــون حفــظ
کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا تــا چــه انــدازه بــا معیارهــای اداره خــوب هماهنگــی دارد؟ فرضیــه
نویســندگان ایــن اســت کــه معیارهــای اداره خــوب در موضــوع حاضــر چنــدان مــورد توجــه و عمــل
قــرار نگرفتــه اســت .در ایــن راســتا در مقالــه حاضــر ،بــا مطالعــه قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی
4
و باغهــا و متفرعــات آن و همچنیــن برخــی از اصــول یــا معیارهــای کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری،
مشــتمل بــر  27مــاده مصــوب پارلمــان اروپــا در ســپتامبر ســال  2001م .بــه ســنجش قانــون مذکــور
بــا ایــن معیارهــا خواهیــم پرداخــت.
1-The Right to Good Administration
2-The Charter of Fundamental Rights of the European Union .
3-Nice .
4-The European Ombudsman, The European Code of Good Administrative Behavior, 2001, office for official publica)tions of the European Communities (L-2985 Luxembourg
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بــدون شــک بــا درک صحیــح از ایــن اصــول ارزشــمند و تــاش در جهــت اعمــال آن در حقــوق
اداری میتــوان بــه تحقــق مطلــوب موضــوع بحــث و همچنیــن ســامت اداری و مقابلــه بــا فســاد
گســترده اداری امیــدوار بــود .ایــن اصــول بــه طــور حتــم میتوانــد راهحلهــای مطلــوب و مناســبی
جهــت تنظیــم روابــط بیــن قــدرت عمومــی و شــهروندان و همچنیــن تضمیــن حقــوق و آزادیهــای
افــراد ارائــه دهــد و بــه کارآمــدی اداری و تحقــق حکمرانــی مطلــوب و در نهایــت رضایــت شــهروندان
از دســتگاه اداری و متعاقــب آن از حکومــت بیانجامــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه علیرغــم وجــود تحقیقاتــی در خصــوص حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و
باغهــا و همچنیــن تغییــر کاربــری آنهــا و نیــز معیارهــای اداره خــوب ،در خصــوص موضــوع مقالــه
هیــچ پژوهــش مســتقلی یافــت نگردیــد.

گفتــار اول .جایــگاه اصــل قانونــی بــودن 1در قانــون حفــظ کاربــری
اراضــی زراعــی و باغهــا و عــدم توجــه بــه اصــل بیطرفــی 2و
اســتقالل 3در قانــون
قانــون ،مجموعــه ضوابــط عامــیاســت کــه توســط مقامــات صالحی ـتدار تدویــن میشــود ،بــه
تنظیــم روابــط افــراد و جامعــه و دولــت میپــردازد و بــرای همــگان بــه طــور مســاوی ایجــاد حــق و
تکلیــف میکنــد« .اصــل حاکمیــت قانــون» 4یکــی از اصــول مهــم حقوقــی اســت کــه بــر اســاس آن
انجــام کلیــه امــور سیاســی ،اداری ،قضایــی و اتخــاذ هــر گونــه تصمیــم از طــرف مقامــات و مســئوالن
5
بایــد بــر طبــق قانــون باشــد .حکمــت ایــن اصــل ،در جلوگیــری از اســتبداد و «اقــدام خودســرانه»
از ســوی حــکام و صاحــبمنصبــان عالــی و کارگــزاران منصــوب آنــان در اداره امــور و برخــورد بــا
ـی قابــل اجــرا تکیــه دارد ،بــا شــرایط
شــهروندان میباشــد 6.قانــون بــر اصــول شناختهشــده و عمومـ ِ
برابــر بــرای همــه افــراد؛ از ایــن رو قانــون برتــر اســت و بــرای دولــت و همــه مقامــات آن الــزامآور بــوده
7
و آنهــا را مقیــد میکنــد.
1-Principle of Legality
2-Impartiality .
3-Independence .
4-Rule of Law .

 .6هاشمی ،سیدمحمد ،حقوق بشر و آزادیهای عمومی ،تهران :نشر میزان ،1391 ،ص .298

5-Arbitrary Action .

7-Stein, R. “Rule of Law: what does it mean?” The Minnesota Journal of Int'l Law 18, 2009, p. 299 .
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مطابــق ایــن اصــل کــه در مــاده  4کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری بــه آن اشــاره شــده ،مقامــات
اداری در اتخــاذ تصمیمــات و انجــام اقدامــات آزاد نبــوده و مکلــف بــه احتــرام و رعایــت کلیــه قواعــدی
هســتند کــه بــر آنهــا حکومــت دارنــد .ایــن اصــل ،اداره را بــه تبعیــت از قواعــد حقوقــی وادار میکنــد
و بیانگــر آن اســت کــه غیــر از اطاعــت مــردم از قانــون ،بایســتی تمــام تصمیمــات و اقدامــات مأمــوران
1
دولتــی نیــز منطبــق بــا قوانیــن باشــد.
اصــل حاکمیــت قانــون در حقــوق اداری مبنــای تشــکیل ،تصمیمگیــری و فعالیــت اداره میباشــد
کــه در پرتــو آن صالحیــت مقامــات اداری تعییــن و محــدودهی آن نیــز معیــن میگــردد 2.مبنــای
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتانها در اجــرای قانــون اراضــی زراعــی و باغهــا خــارج از محــدوده
شــهرها ،تبصــره ( )1مــاده  1قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا 3و آئیننامــه اجرایــی و
ل نحــوهی چگونگــی دریافــت تقاضــا ،تشــکیل و تکمیــل پرونــده ،بررســی کارشناســی ،طرح
دســتورالعم 
درخواســت در کمیســیون ،نگهــداری ســوابق و مصوبــات و ابــاغ تصمیمــات کمیســیون میباشــد.
اداری مســئول اجــرای قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی
مطابــق اصــل قانونــی بــودن ،مقامــات
ِ
و باغهــا عــاوه بــر قانــون مذکــور میبایســت نســبت بــه رعایــت آئیننامــه اجرایــی قانــون و
دســتورالعملهای مربــوط اقــدام نماینــد.

1-Stott, David and Alexandra Felix. Principles of Administrative Law, London: Cavendish Publishing Limited, 1997,
p. 22

 .2رحمانــی ،زهــره ،مطالعــه تطبیقــی حــق اداره خــوب در کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری و نظــام حقوقــی

ایــران بــا تاکیــد بــر دو اصــل قانونــی بــودن و تناســب ،فصلنامــه علمیپژوهشهــای نویــن حقــوق اداری،
تابســتان  ،1399شــماره  ،3ص .176
 .3تبصره ( )1ماده  1قانون حفظ اراضی زراعی و باغها:
«تشــخیص مــوارد ضــروری تغییــ ر کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا در هــر اســتان بــه عهــده کمیســیونی مرکــب از
رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی ،مدیــر امــور اراضــی ،رئیــس ســازمان مســکن و شهرســازی ،مدیــرکل حفاظــت محیــط
زیســت آن اســتان و یــک نفــر نماینــده اســتاندار میباشــد کــه بــه ریاســت ســازمان جهــاد کشــاورزی تشــکیل میگــردد.
 ...دبیرخانــه کمیســیون فــوق در ســازمان جهادکشــاورزی اســتانها و زیــر نظــر رئیــس ســازمان تشــکیل میگــردد و
عهــدهدار وظیفــه دریافــت تقاضــا ،تشــکیل و تکمیــل پرونــده ،بررســی کارشناســی اولیــه ،مطــرح نمــودن درخواسـتها بــه
نوبــت در کمیســیون و نگهــداری ســوابق و مصوبــات میباشــد».
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در خصــوص صالحیــت در قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا میتــوان بــه مــاده 13
قانــون اشــاره نمــود کــه وزارت جهــاد کشــاورزی را مســئول اجــرای قانــون دانســته 1و تبصــره ( )1مــاده
 1صالحیــت تشــخیص تغییــر کاربــری ضــروری را در هــر اســتان بــه کمیســیونی متشــکل از  5عضــو
محــول نمــوده و تبصــره ( )4همیــن مــاده موافقــت رئیــس ســازمان را شــرط صــدور مجــوز میدانــد
و تبصــره ( )3مــاده  2صالحیــت تقویــم و ارزیابــی اراضــی را بــه کمیســیونی بــا  3عضــو موســوم بــه
کمیســیون تقویــم واگــذار نمــوده 2و مــاده  10بــه مأمــوران جهــاد کشــاورزی صالحیــت اعمــال توقــف
3
عملیــات در تغییــر کاربریهــای بــدون مجــوز اعطــا نمــوده اســت.
معیــار و ابــزار اصلــی مراجــع قضایــی جهــت کنتــرل و نظــارت بــر ادارات دولتــی نیــز تطابــق اعمــال
اداری بــا قوانیــن حاکــم میباشــد؛ بــه طــوری کــه نوع ـاً دادرس ـیهای منجــر بــه صــدور حکــم ابطــال
تصمیــم اداری ،بــر مبنــای اصــل قانونــی بــودن اســتوار گشــتهاســت 4.در واقــع مبنــای ســنتی کنتــرل
قضایــی اقدامــات اداری ،نظریـهی «خــروج از صالحیــت» 5اســت کــه بــه طــور خالصــه بدیــن معناســت
کــه نهــاد عمومــی از عمــل و اقــدام خــارج از صالحیــت خــود ممنــوع شــده اســت .خــروج از حــدود
اختیــارات نهادهــای اداری ،بــه طــور ســنتی میتوانــد در ســه شــکل بیــان شــود« :اقــدام فراتــر از
اختیــارات»« 6،سوءاســتفاده از اختیــار» 7و «نقــض قواعــد رویـهای» 9، 8کــه در رونــد اجــرای قانــون مــورد
.1تبصره ( )4ماده  1قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها:
«احــداث گلخانههــا ،دامداریهــا ،مرغداریهــا ،پــرورش ماهــی و ســایر تولیــدات کشــاورزی و کارگاههــای صنایــع تکمیلــی و
غذایــی در روســتاها بهینــه کــردن تولیــدات کشــاورزی بــوده و تغییرکاربــری محســوب نمیشــود .مــوارد مذکــور از شــمول ایــن
مــاده مســتثنی بــوده و بــا رعایــت ظوابــط زیسـتمحیطی بــا موافقــت ســازمانهای جهــاد کشــاورزی اســتانها بالمانــع اســت».
 .2تبصره ( )3ماده  2قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها:
«تقویــم و ارزیابــی اراضــی زراعــی و باغهــای موضــوع ایــن قانــون توســط کمیســیون س ـ ه نفــرهای متشــکل از نماینــدگان
ســازمان جهــاد کشــاورزی ،اســتانداری ،امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان در هــر یــک از شهرســتانها انجــام میپذیــرد».
 .3ماده  10قانون حفظ اراضی زراعی و باغها:
«  ...مامــوران جهــاد کشــاورزی محــل مکلفانــد نســبت بــه توقــف عملیــات اقــدام و مراتــب را بــه اداره متبــوع جهــت
انعــکاس بــه مراجــع قضایــی اعــام نماینــد».
 .4هداوند ،مهدی ،علی مشهدی .اصول حقوق اداری ،تهران :انتشارات خرسندی ،1391 ،ص .86
5-Withdrawal of Competence .
6-Excess of Powers .
7-Abuse of Powers .
8-Violation of Procedural Rules .

 .9رحمانــی ،زهــره ،مطالعــه تطبیقــی حــق اداره خــوب در کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری و نظــام حقوقــی
ایــران بــا تأکیــد بــر دو اصــل قانونــی بــودن و تناســب ،فصلنامــه علمیپژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،تابســتان
 ،1399شــماره  ،3ص .177
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قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
در پرتــو اصــول و معیارهای اداره خوب

بحــث نیــز دیــده میشــود .ذی ـ ً
ا بــه دو مــورد از آرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در مقــام
صــدور حکــم ابطــال تصمیمــات و اعمــال مقامــات اداری بــا توجــه بــه اصــل قانونــی بــودن میپردازیــم.
در رأی شــماره  7مــورخ  83/01/16هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مــاده  11آئیــن نامــه
اجرایــی قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا مصــوب هیئــت وزیــران کــه زمینهــای مــورد
نیــاز طرحهــای عمرانــی مصــوب مجلــس را علیاالطــاق و بــدون وضــع قواعــد اســتثنائی خــاص از
شــمول مقــررات قانونــی مربــوط بــه شــرایط و تشــریفات و کیفیــت تغییــر کاربــری در مرجــع ذیصالح
مســتثنا اعــام داشــته اســت ،خــارج از صالحیــت قــوه مجریــه در وضــع مقــررات دولتــی تشــخیص
داده و ابطــال نمــوده .در رأی دیگــری بــه شــماره  623مــورخ  99/05/14بنــد (ب) دســتورالعمل مــاده
 10آئیننامــه اجرایــی قانــون را بــا ایــن اســتدالل کــه قلمــرو تبصــره ( )4مــاده  1قانــون محــدود بــه
روســتاهای فاقــد طرحهــادی اســت ولــی در بنــد مذکــور قلمــرو تبصــره فــوق بــه روســتاهای دارای
طرحهــادی نیــز توســعه داده شــده ،خــاف قانــون تشــخیص و ابطــال نمــوده اســت.
بــرای تشــخیص میــزان رعایــت اصــل قانونــی بــودن در رونــد اجــرای قانــون حفــظ کاربــری اراضــی
زراعــی و باغهــا میبایســت میــان صالحیــت تکلیفــی و تخییــری مقامــات اداری قائــل بــه تفکیــک
شــویم .در اجــرای وظایفــی ماننــد امــور دبیرخانــه کمیســیون (قســمت اخیــر تبصــره  1مــاده  1قانــون)
یــا وظیفــه مأمــوران مســئول انجــام توقــف عملیــات (مــاده  10قانــون) ،کارمنــدان میبایســت طبــق
مفــاد قانونــی ازپیشتعیینشــده عمــل نماینــد و اختیــار عمــل ندارنــد؛ بــه عبــارت دیگــر صالحیــت
آنــان تکلیفــی اســت .از طــرف دیگــر در خصــوص ضــرورت تغییــر کاربــری یــا موافقــت بــا طرحهــای
تبصــره ( )4یــا تعییــن میــزان عــوارض تغییــر کاربــری کــه مقامــات اداری حــق تصمیمگیــری و
اختیــار عمــل دارنــد و بــه بیــان دیگــر صالحیــت آنــان تخییــری اســت .در صالحیتهــای تکلیفــی
علیاالصــول کارمنــدان مرتکــب خــروج از صالحیــت نمیشــوند؛ امــا در صالحیتهــای اختیــاری
ممکــن اســت خــروج از صالحیــت حــادث شــود.
یکــی از اصــول اداره خــوب بیطرفــی و اســتقالل مقامــات اداری اســت کــه در مــاده  8کــد
اروپایــی رفتــار خــوب اداری بــه آن اشــاره شــده اســت .بیطرفــی اقتضــا میکنــد کــه مقامــات اداری
جانبدارانــه تصمیمگیــری نکننــد و بــدون پی ـشداوری و «ذهنیــت قبلــی» 1نســبت بــه موضــوع ،آن
2
را بررســی نمــوده و طبــق اســناد و مــدارک و مقــررات قانونــی مبــادرت بــه اتخــاذ تصمیــم نماینــد.
1-Preconceived Judgments
2-Hofmann, Herwig C.H., Gerard C. Rowe and Alexander H. Türk. Administrative Law and Policy of the European .
Union. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 194
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اســتقالل 1و بیطرفــی هــر دو مؤلفههــای الزم بــرای تعامــل اجتماعــی هســتند کــه بــه آزادی و
2
برابــری در میــان افــراد بــا عقایــد ،عالیــق و خواســتههای متفــاوت احتــرام میگــذارد.
اداری مســئول اجــرای قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا در
در اعمــال مقامــات
ِ
موضوعاتــی چــون تصمیمگیــری در کمیســیونهای تغییــر کاربــری و تقویــم ،وظایــف دبیرخانــه
کمیســیون و مأمــوران اجــرای توقــف عملیــات ،اوالً میبایســت هــر عاملــی جــز قوانیــن کــه بتوانــد
تصمیــم مقــام اداری را تحــت تأثیــر قــرار دهــد ،در فرآینــد اداری وجــود نداشــته باشــد .ثانیـاً کارمنــد
بایــد مســتقل از تمــام عوامــل و تأثیــرات بیرونــی بــه تکالیــف خویــش عمــل نمــوده و نســبت بــه اعمال
صالحیتهــای خــود مبــادرت نمایــد؛ بنابرایــن عواملــی کــه باعــث تخدیــش اســتقالل وی شــده و
نوع ـاً او را تحــت تأثیــر قــراردهــد ،باعــث «ســلب صالحیــت» 3کارمنــد اداری خواهــد شــد .بــر ایــن
اســاس اقدامــات اداری نبایــد در منافــع شــخصی ،خانوادگــی و مالــی آنهــا مؤثــر باشــد و بایســتی فــارغ
از تأثیــرات سیاســی اعمــال گــردد و در صورتــی کــه یــک کارمنــد اداری در اتّخــاذ تصمیــم خــود تحــت
4
تأثیــر ایــن مســائل اســت ،بایــد از آن فرآینــد خــارج شــود.
ممکــن اســت مقامــات اداری مســئول انجــام مقررههــای قانونــی بــر اثــر فشــارها و توصیههــای
مقامــات مافــوق یــا ذینفــوذ و یــا داشــتن نفــع شــخصی یــا خانوادگــی تحــت تأثیــر قــرار بگیرنــد
و ایــن امــر موجــب تخدیــش بیطرفــی و اســتقالل آنــان گشــته و بــر تصمیمشــان تأثیــر گــذارد.
چنانکــه اشــاره گردیــد در ایــن صــورت میبایســت از او ســلب صالحیــت شــده و از فرآینــد اداری
خــارج شــود کــه ایــن امــر نــه در قانــون و نــه در هیــچ یــک از آئیننامههــا و دســتورالعملها و
بخشنامههــا بــه چشــم نمیخــورد.
بنابرایــن بــه دلیــل عــدم وجــود مقــرره قانونــی در ایــن خصــوص میتــوان گفــت بــه اصــل
بیطرفــی و اســتقالل در رونــد اجــرای قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا توجــه نشــده
اســت.

1-Independence
2-Papayannis, D. “Independence, impartiality and neutrality in legal adjudication,” Journals openedition 28, 2016, .
p. 42
3-Disqualification .

 .9عطریــان ،فرامــرز ،حقــوق اداری تطبیقــی ،اداره خــوب؛ مطالعــه تطبیقــی نظــام حقوقی ایــران و اتحادیــه اروپا،
تهــران :نشــر میــزان ،1396 ،ص 50
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گفتــار دوم .پیشبینــی آرمانگرایانــه اصــل رعایــت مهلــت معقــول
2
در رونــد اجــرای قانــون و فقــدان اصل اســتماع

1

ایــن اصــل بیانگــر آن اســت کــه کارمنــدان و نهادهــای عمومــیبایــد از «تأخیــر» 3و «تنبلــی»
در فرآیندهــای اداری و پاســخگویی بــه شــهروندان اجتنــاب ورزنــد و امــور تحــت رســیدگی آنهــا بــه
5
ســرعت و بــدون تأخیــر صــورت پذیــرد؛ بدیــن ترتیــب میتــوان گفــت ایــن امــور در «وقــت معقــول»
6
انجــام شــده اســت.
4

بدیــن جهــت ،در مجمــوع ادارهی کنــد یــک ادارهی بــد محســوب میگــردد و بدیهــی اســت کــه
میــزان رضایتمنــدی شــهروندان از آن نیــز بســیار کــم خواهــد بــود .البتــه ایــن اصــل مؤیــد عجلــه
بیــش از حــد و بیجهــت نیــز نخواهــد بــود؛ بلکــه مهلــت اقــدام بایــد کافــی و مناســب بــرای اداره و
طرفهــای ذینفــع باشــد؛ 7چــرا کــه شــتاب بیــش از انــدازه نیــز منجــر بــه تقلیــل کیفیــت و دقــت
تصمیمــات در اداره میشــود و از جهــت دیگــر ممکــن اســت شــهروندان را نیــز بــه زحمــت و دردســر
بینــدازد .تشــخیص نامعقــول بــودن مهلــت رســیدگی یــا عادالنــه یــا ناعادالنــه بــودن آن بســتگی بــه
مقــررات ملــی ،نــوع پرونــده ،عــدم ســازماندهی صحیــح و مناســب مرجــع رســیدگی و لــزوم دخالــت
مراجــع قضایــی و اداری متعــدد در جریــان رســیدگی دارد 8.اصــل رعایــت مهلــت معقــول در مــاده 17
کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

1-Principle of Observing logical Deadline
2-Principle of Hearing .
3-Delay .
4-Indolence .
5-Reasonable Time .

 .6عطریان ،فرامرز ،حقوق اداری تطبیقی ،اداره خوب؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا ،تهران :نشر
میزان ،1396 ،ص .66
7-Hofmann, Herwig C.H., Gerard C. Rowe and Alexander H. Türk. Administrative Law and Policy of the European .
Union. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 196
8-Leach, P. Taking case to the European Court of Human convention on Human Rights. 2nd Ed. London: Oxford University, 2005, p. 399
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در قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا و آئیننامــه اجرایــی و همچنیــن دســتورالعملهای
آن ،مــواردی از اصــل رعایــت مهلــت معقــول وجــود دارد کــه بــرای تبییــن بهتــر موضــوع در ســه
قســمت بــه آن میپردازیــم؛ ابتــدا در خصــوص مهلــت کمیســیون تبصــره ( )1کــه طبــق قانــون
میبایســت حداکثــر ظــرف مــدت دو مــاه از تاریــخ تقاضــا اعــام نظــر نمایــد .از طرفــی بنــد ()4
قســمت (الــف) دســتورالعمل نحــوهی چگونگــی دریافــت تقاضــا ،شــروع مهلــت دو ماهــه را پــس از
تکمیــل پرونــده اعــام نمــوده .تکمیــل پرونــده و رفــع نقــص احتمالــی ممکــن اســت چندیــن مــاه بــه
طــول انجامــد .در بنــد  9بخشنامــه شــماره  53/020/130277مــورخ  88/04/30رئیــس ســازمان
امــور اراضــی کشــور ،کمیســیون را موظــف بــه ابــاغ تصمیمــات خــود در اســرع وقــت بــه متقاضیــان
1
نمــوده اســت.
دوم در خصــوص مهلــت تعیینشــده بــرای کمیســیون تقویــم موضــوع تبصــره ( )3مــاده  2قانــون،
2
دســتورالعمل نحــوه تقویــم و ارزیابــی ،مهلــت  20روزهای جهــت تقویــم و ارزیابــی مقــرر نمــودهاســت.
توجــه بــه نــوع ترکیــب اعضــای کمیســیون و دقــت در ایــن امــر کــه شــرکت در کمیســیون ،وظیفــه
بــا ّ
3
اصلــی و ســازمانی ایشــان تل ّقــی نمیشــود و قبــل از آن ،مرحلــه تقاضــا و تشــکیل و تکمیــل پرونــده
و کارشناســی زمیــن و اســتعالمات الزم از مراجــع ذیربــط میبایســت انجــام شــود و از ایــن مهلــت
دو ماهــه 20 ،روز بــه کمیســیون تقویــم دادهمیشــود کــه مســلماً تبــادل مکاتبــات فیمابیــن دو
کمیســیون نیــز خــود مســتلزم صــرف زمــان اســت .عــاوه بــر آن وقتــی تقاضــا در مدیریتهــای
شهرســتانهای خــارج از مرکــز اســتان دریافــت میشــود ،زمــان ارســال پرونــده بــه مرکــز اســتان و
ســایر عوامــل مؤثــر بــر تطویــل زمــان را نیــز بایــد بــر آن افــزود.
مــورد ســوم اینکــه در طرحهــای تبصــره ( )4مــاده  1رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی موظــف
اســت در خصــوص درخواســت تغییــر کاربــری واصلــه نظــر خــود را مبنــی بــر موافقــت یــا مخالفــت
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ وصــول درخواســت کامــل متقاضــی اعــام نمایــد 4.بــا توجــه بــه رونــد عملــی
 .1ســازمان امــور اراضــی کشــور ،مجموعــه قوانیــن و مقــررات حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا ،تهــران:
انتشــارات نویســنده ،1397 ،ص .349
 .2بند  2از قسمت الف دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی:
«کمیســیون تقویــم موظــف اســت حداکثــر  20روز پــس از درخواســت مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان نســبت بــه
تقویــم و ارزیابــی اراضــی اقــدام نمایــد».
 .3موســوی مقــدم ،محمــد ،تغییــر کاربــری تحلیــل و نقــد رویــه قضایــی و قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعی
و باغهــا ،قــم :انتشــارات حقــوق امــروز ،1398 ،ص .147
 .4بند  2قسمت ج دستورالعمل تعیین مصادیق تبصره :4
«  ...رئیس جهاد کشاورزی را با اجرای طرح مورد نظر حداکثر ظرف یک ماه اعالم مینماید».
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موجــود شایســته بــود بــه ایــن مهلــت زمانهــای الزم بــرای انجــام اســتعالمها و بررســی کارشناســی
نیــز اضافــه میشــد .لــذا اگرچــه تعییــن محــدودهی زمانــی مشــخص در قانــون میتوانــد موجــب
تســریع جریــان امــور و تعییــن تکلیــف فــوری درخواس ـتهاگــردد و ایــن امــر از نــکات مثبــت آن
تلقــی میگــردد ،امــا بــا توجــه بــه توضیحــات دادهشــده و سیســتم اداری کشــور و آنچــه در رونــد
عملــی موضــوع بــا آن مواجــه هســتیم ،مهلتهــای تعیینشــده بیشــتر آرمانگرایانــه بــوده و بــه دور
از واقعیــت میباشــد.
حــق بــر اســتماع 1یــا بــه عبــارت دیگــر اصــل شــنیده شــدن ،یکــی از حقــوق و اصــول آئینــی
اســت کــه امــروزه در غالــب نظامهــای حقوقــی دموکراتیــک دنیــا در حــوزه مســائل قضایــی و اداری
پذیرفتــه شــده و اعمــال میگــردد2.و 3مــاده  16قانــون رفتــار خــوب اداری اروپایــی بــه آن پرداختــه
اســت .شــنیدن عادالنــه بــه ایــن معناســت کــه شــخصی کــه علیــه او حکمییــا تصمیمــیصــادر شــده
بایــد از آن مطلــع شــود و بــه وی فرصــت داده شــود تــا توضیحــات و دفاعیــات خــود را در ایــن بــاره
4
ارائــه دهــد.
در قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا شــهروندانی کــه تحــت تأثیــر تصمیمــات
کمیســیونهای تبصــره ( )1و ( )4مــاده  1و تبصــره ( )3مــاده  2قــرار میگیرنــد ،حقــی بــرای شــنیده
شــدن ندارنــد؛ بدیــن ترتیــب کــه در صــورت مخالفــت کمیســیون بــا تقاضــای متقاضــی و بــا صــدور
مخالفــت بــه عبارتــی رأی قطعــی و نهایــی صــادر میگــردد و در مــورد کمیســیون تقویــم نیــز حــق
اعتــراض بــه میــزان عــوارض معینــه پیشبینــی نشــده اســت .بهتــر بــود ،قانــون قبــل از قطعیــت
تصمیــم مخالــف کمیســیون فرصتــی بــرای متقاضــی قائــل میشــد تــا وی بتوانــد از حقــوق خــود
دفــاع کنــد؛ بــرای مثــال بعــد از اینکــه کمیســیونها رأی بــه مخالفــت بــا درخواســت یــا تعییــن
میــزان عــوارض را صــادر میکردنــد ،فرصتــی را بــرای اعتــراض قائــل میشــد تــا متقاضــی در آن
محــدودهی زمانــی بــه یــک مأمــور اداری یــا یــک کمیســیون خــاص مراجعــه و دالیــل و دفاعیــات خــود
را طــرح کنــد یــا کمیســیونی بــه عنــوان مرجــع تجدیــد نظــر در نظــر گرفتــه میشــد.
1-Right to be heard

 .2عطریــان ،فرامــرز ،حقــوق اداری تطبیقــی ،اداره خــوب؛ مطالعــه تطبیقــی نظــام حقوقــی ایــران و اتحادیــه
اروپــا ،تهــران :نشــر میــزان ،1396 ،ص .90

 .3استماع در برخی از نظامهای حقوقی تحت عنوان «حق» و در برخی به عنوان «اصل» تلقی میشود؛ ن.ک:
هداوند ،مهدی ،علی مشهدی .اصول حقوق اداری ،تهران :انتشارات خرسندی ،1391 ،صص .376-377
4-Aqib Aslam, Mohd, Principles of Natural Justice in the Light of administrative Law, Legalserviceindia, http://www.
Legalserviceindia.com, (last visited on 22/02/2020
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شــایان ذکــر اســت در تبصــره ( )7مــاده  1 1و مــاده  5آئیننامــه اجرایــی 2مرجــع تجدیــد نظــر
از آراء کمیســیون تبصــره ( )1پیشبینــی گردیــده امــا نــه بــا اعتــراض متقاضــی بلکــه بــا تشــخیص و
پیشــنهاد وزارت کشــاورزی و در مــواردی کــه مقــررات قانــون رعایــت نشــده باشــد.
حــق اعتــراض بــه تصمیمــات اداری در کنــار ســایر اصــول کلــی نظیــر مشــارکت ،اســتماع و
بیطرفــی از عناصــر ادارهی مطلــوب محســوب میشــوند .بــه عنــوان قاعــده کلــی ،کوتاهــی در اجــرای
عدالــت آئینــی را بایــد بــا اجــرای عدالــت آئینــی در مرحلـهی تجدیــد نظــر جبــران کــرد (هرچنــد کــه
در برخــی از نظامهــای حقوقــی ماننــد انگلســتان مالحظــه نشــده اســت) .اینکــه تنهــا یــک مرجــع
بــرای تصمیمگیــری در خصــوص حقــوق افــراد وجــود داشــته باشــد ،در سیســتمیکه هــدف نهایــی
آن ایجــاد تعــادل میــان منافــع فــردی و عمومــیمیباشــد ،امــری دور از ذهــن اســت .عدالــت اداری
بــا هــدف اصلــی حمایــت از منافــع فــردی در برابــر منافــع عــام وقتــی محقــق میگــردد کــه فــردی
کــه در اثــر آن تصمیــم ،منافــع وی پایمــال شــده اســت و اعتقــاد بــه عــدم تصمیمگیــری صحیــح
مقــام اداری دارد ،بتوانــد از آن تصمیــم تجدیدنظرخواهــی نمایــد .وجــود تمــام اصولــی کــه بیــان شــد،
بــاز هــم خطــر و احتمــال اتخــاذ یــک تصمیــم ناعادالنــه را از بیــن نمیبــرد؛ زیــرا کــه ایــن اصــول
در مرحل ـهی بیــان ضوابــط قابــل طــرح اســت ا ّمــا اجــرای آنهــا قطعــی و حتمینیســت و از آنجــا
کــه تصمیمگیرنــدگان نیــز انســانهایی جایزالخطــا هســتند ،همــواره امــکان بــروز اشــتباه در هنــگام
تصمیمگیــری و یــا تجــاوز بــه حقــوق افــراد از طریــق عمومــی وجــود دارد .افــراد بایــد بتواننــد قبــل
از ورود بــه مرحلـهی دادرســی و تظلمخواهــی( ،قبــل از برهــم خــوردن تــوازن) از حقــوق خــود دفــاع
نماینــد کــه ایــن امــر مســتلزم وجــود مراجــع تجدیــد نظــری اســت کــه امــکان بازبینــی تصمیمــات
اداری در آنهــا وجــود داشــته باشــد .بســیار دیــده میشــود کــه فــرد از جلســهی اســتماع و یــا
 .1تبصره  7ماده  1قانون حفظ اراضی زراعی و باغها:
«تجدیــد نظــر در مــورد تصمیمــات کمیســیونهای موضــوع تبصــره  1ایــن مــاده در مــواردی کــه مجــوز تغییــر کاربــری
صــادر شــده بــا تشــخیص و پیشــنهاد وزارت جهــاد کشــاورزی بــه عهــده کمیســیونی بــه ریاســت وزیــر جهــاد کشــاورزی یــا
نماینــده تاماالختیــار وی و بــا عضویــت معاونــان ذیربــط وزارتخانههــای مســکن و شهرســازی کشــور و ســازمان محیــط
زیســت میباشــد».
 .2ماده  5آئیننامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها:
«در مــواردی کــه بــه تشــخیص وزارت جهادکشــاورزی یــا ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتانها در صــدور مجــوز تغییــر
کاربــری توســط کمیســیون رعایــت مقــررات ایــن قانــون نگردیــده باشــد موضــوع جهــت رســیدگی و اتخــاذ تصمیــم الزم
بــه کمیســیون تبصــره  7مــاده یــک قانــون احالــه میگــردد و کمیســیون موظــف اســت حداکثــر پــس از دو مــاه از تاریــخ
ارجــاع نســبت بــه موضــوع اتخــاذ تصمیــم و ابــاغ نمایــد».
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مشــارکت در تصمیمگیــری محــروم مانــده و بایــد ایــن حــق بــرای وی وجــود داشــته باشــد تــا بتوانــد
1
در جلس ـهی تجدیــد نظــر مــورد اســتماع و یــا مشــارکت قــرار گیــرد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه در بنــد  4بخشنامــه شــماره  53/020/254044مــورخ  94/11/06صــادره
از ســوی رئیــس امــور اراضــی کشــور شــرایطی بــرای طــرح مجــدد پرونــده در کمیســیونهای تغییــر
2
کاربــری در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه بــه موجــب بخشنامــه دیگــری در ســال  95ملغــی گردیــد.
بــا توجــه بــه مطالــب عنوانشــده در قانــون مــورد بحــث حــق اســتماع بــه رســمیت شــمرده نشــده
و شــهروندانی کــه متأثــر از تصمیمــات اداری هســتند ،حــق اســتماع یــا شــنیده شــدن ندارند.

گفتــار ســوم .اجــرای نســبی اصــل دسترســی بــه پرونــده 3و
فقــدان اصــل ارائــه دالیــل تصمیــم اداری 4در قانــون و تأکیــد نســبی
بــر آن در اجــرا
حــق دسترســی بــه پرونــده یعنــی در طــول یــک تصمیمگیــری اداری متقاضــی آن پرونــده حــق
دسترســی بــه مــدارک و اســناد مربــوط و اجــازهی اخــذ تصویــر از اوراق آن عمــل اداری را دارا باشــد.
5
دسترســی بــه پرونــده اولیــن نتیجــه شــفافیت یــک دولــت دموکراتیــک اســت.
در اتحادیــه اروپــا ایــن حــق بــه عنــوان یــک حــق بنیادیــن شــهروندی شــناخته شــده و مــاده 41
منشــور حقــوق بنیادیــن اتحادیــه اروپــا بــه آن پرداختــه اســت.
در قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا ،پــس از تشــکیل پرونــده در دبیرخانــه کمیســیون
و اخــذ مــدارک هویتــی و مالکیتــی و تکمیــل فرمهــای مربوطــه توســط مســئوالن فرآینــد اداری آغــاز
و بــه مــرور بــا اخــذ اســتعالمهای الزم از ادارات مختلــف توســط متقاضــی ،اســناد و مــدارک پرونــده
.1کریمی ،خدیجه ،عدالت اداری ،تهران :نشر میزان ،1395 ،ص .208

 .2ســازمان امــور اراضــی کشــور ،مجموعــه قوانیــن و مقــررات حفــظ اراضــی زراعــی و باغهــا ،تهــران :انتشــارات
نویســنده ،1397 ،ص .397
3-Access to File
4-Principle of Provision of Reasons for Administrative Decisions .
5-Livio, G., Gergeta Modiga and Gabriel Avramescu. “The Right of Access its Own File,” Acta universitatis .
.danubius 6, 2012, p. 114
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تکمیــل و آمــاده طــرح در کمیســیون میگــردد .اصــل دسترســی بــه پرونــده بــه معنــی دسترســی
بــه اســناد و مــدارک در ایــن فاصلــه زمانــی بــا درخواســت متقاضــی بــرای مطالعــه یــا تهیــه تصویــر از
مــدارک متبلــور میشــود.
مــورد دیگــر اطــاع متقاضــی از قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه پرونــده خــود میباشــد .در ایــن
خصــوص توجــه بــه دو مــورد ضــروری اســت؛ اول اینکــه مقامــات اداری تــا چــه حــدی نســبت
بــه ارائــهی اطالعــات قانونــی بــه متقضیــان اقــدام میکننــد و دوم اینکــه بــه چــه صــورت مفــاد
بخشنامههــای داخلــی علیالخصــوص بخشنامههــای جدیــد را بــه اطــاع متقاضیــان میرســانند.
اداره دولتــی حــق اعمــال و اســتفاده از اســناد و مدارکــی را کــه در دســترس مخاطــب تصمیــم نبــوده
اســت ،نــدارد؛ یعنــی مأمــور اداری صرفـاً اجــازه اســتفاده و اســتناد بــه مدارکــی را دارد کــه در اختیــار
مخاطــب تصمیــم نیــز بــوده اســت و لــذا ذینفــع بــا اثبــات اینکــه برخــی اســناد مــورد اســتفاده
مقــام دولتــی در اختیــار وی گذاشــته نشــده و ایــن اســناد نقــش بــه ســزایی در نتیجــه نهایــی تصمیــم
1
متخــذه داشــته اســت ،میتوانــد بطــان آن عمــل اداری را از مرجــع قضایــی درخواســت کنــد.
بــا توجــه بــه گســترش فضــای فنــاوری اطالعــات و ســایتهای اینترنتــی ادارات دولتــی ،مفــاد
قوانیــن از ایــن طریــق در اختیــار شــهروندان قــرار گرفتــه اســت؛ امــا بــا توجــه به ســطح اطالعــات جامعه
ایــران ،همــه شــهروندان قــادر بــه اســتفاده از اطالعــات موجــود در ســایتهای اینترنتــی نیســتند .لــذا
ایــن امــر وظیفــه مقامــات اداری را در خصــوص ارائــه اطالعــات قانونــی بــه متقاضیــان از بیــن نمیبــرد.
کارمنــدان اداری معمــوالً بــا ایــن موضــوع ســلیقهای برخــورد نمــوده و گاهــی اجــازه اســتفاده از
ایــن حــق را بــه شــهروندان میدهنــد و گاهــی بــه بهانــه محرمانــه بــودن ضوابــط و محتویــات پرونــده
ایــن حــق را از شــهروندان ســلب میکننــد.
مفهــوم اصــل مســتند و مســتدل بــودن اقدامــات و تصمیمــات اداری 2و یــا تکلیــف بــه بیــان دالیــل
و مبانــی تصمیــم 3،آن اســت کــه مقامــات اداری بایــد مبنــا و دالیــل تصمیــم خویــش را بــه روشــنی
بیــان کننــد؛ بــه گونـهای کــه بــه وضــوح ،مشــخص شــود تصمیــم متخــذه بــا چــه توجیهــی و بر اســاس
 .1عطریــان ،فرامــرز ،حقــوق اداری تطبیقــی ،اداره خــوب؛ مطالعــه تطبیقــی نظــام حقوقــی ایــران و اتحادیــه اروپــا،
تهــران :نشــر میــزان ،1396 ،ص .114
2-Principle of Motivation .
3-Obligation to State Reasons
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چــه قوانینــی اتخــاذ شــده اســت .مطابــق ایــن اصــل هــر شــخصی محــق اســت تــا از دالیــل اتخــاذ
تصمیــم توســط مقــام عمومــی و اداری اطــاع پیــدا کنــد 1.کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری نیــز در
مــاده  17خــود بــه ایــن اصــل پرداختــه اســت.
در قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا ،آئیننامــه و دســتورالعملهای آن ســخنی
از ارائــهی دالیــل تصمیــم اداری بــه میــان نیامــدهاســت و صرفــاً در تبصــره ( )2مــاده  3آئیننامــه
اجرایــی 2و دســتورالعمل آن بــه ابــاغ تصمیــم اداری اکتفــا نمــوده اســت 3.علیرغــم عــدم توجــه قانــون
بــه ایــن اصــل ،ســازمان امــور اراضــی کشــور در بنــد  8بخشنامــه شــماره  53/020/130277مــورخ
 88/04/30اشــعار م ـیدارد کــه «  ...دالیــل مخالفــت یــا موافقــت ،شــمول یــا عــدم شــمول عــوارض
و ســایر مــوارد میبایســت در صورتجلســه قیــد گــردد» 4.همچنیــن در برخــی از فرمهــای مــورد
اســتفاده دبیرخانــه و کمیســیونها بــه لــزوم ارائــه دالیــل تصمیــم اشــاره گردیــده اســت از جملــه
فــرم شــماره « 2تشــخیص زراعــی و باغــی بــودن اراضــی» ،فــرم شــماره « 7موافقتنامــه اجــرای
تبصــره ( )4مــاده یــک قانــون» و فــرم شــماره (« )86صورتجلســه کمیســیون تبصــره  1مــاده یــک
قانــون» .از طرفــی در فــرم شــماره « 8مخالفــت بــا فعالیــت موضــوع تبصــره ( »)4و فــرم شــماره ()812
«مخالفــت بــا تغییــر کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا» صــرف اعــام مخالفــت درج گردیــده و در فــرم
شــماره (« )88صورتجلســه کمیســیون تقویــم» صرف ـاً بــه درج متــن دســتورالعمل بــدون توجــه بــه
ارائ ـهی دلیــل تصمیــم اکتفــا شــده اســت .اشــاره بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه مفــاد تصمیــم
 .1رضای ـیزاده ،محمدجــواد و فرامــرز عطریــان ،اصــل الــزام بــه ارائــه دالیــل تصمیمــات اداری در پرتــو مفهــوم

اداره خــوب :مطالعــه تطبیقــی نظــام حقوقــی ایــران و اتحادیــه اروپــا ،فصلنامــه دانــش حقــوق عمومــی،
زمســتان  ،1393شــماره  ،10ص .92

 .2تبصره ( )2ماده  3آئیننامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها:
«  ...ابــاغ تصمیمــات کمیســیون و کمیســیون تقویــم بــه متقاضــی بــر اســاس دســتورالعملی خواهــد بــود کــه ظــرف مــدت
دو مــاه از ســوی وزرات جهــاد کشــاورزی (ســازمان امــور اراضــی) تهیــه و ابــاغ میگــردد».
 .3بند ب دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها:
«قیمــت روز اراضــی زراعــی و باغهــا بــا کاربــری جدیــد یــا مــورد تقاضــا توســط کمیســیون تقویــم بــا در نظــر گرفتــن
ارزش کاربریهــای مشــابه در نزدیکتریــن فاصلــه عرفــی از محــل وقــوع ملــک دوری و نزدیکــی بــه شــهرها ،روســتاها
و امــور خدماتــی و زیربنایــی و بــا انجــام بررسـیهای فنــی و تحقیقــات محلــی و بازدیــد از زمیــن ،دیــده میشــود .قیمــت
تعیینشــده نبایــد کمتــر از قیمــت روز زمیــن بــا کاربــری فعلــی باشــد».
 .4ســازمان امــور اراضــی کشــور ،مجموعــه قوانیــن و مقــررات حفــظ اراضــی زراعــی و باغهــا ،تهــران :انتشــارات
نویســنده ،1397 ،ص .365
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اداری در مــواردی کــه مخالــف بــا درخواســت متقاضــی و مضــر بــه حــال او باشــد ،اهمیــت بیشــتری
پیــدا میکنــد؛ چــرا کــه دفــاع از منافــع شــخص مطــرح میباشــد .در صــورت عــدم شــفافیت تصمیــم
امــکان نظــارت قضایــی مؤثــر بــر آن وجــود نخواهــد داشــت.
لــذا چنانکــه اشــاره گردیــد در قانــون مــورد بحــث بــه اصــل ارائـهی دالیــل تصمیــم اداری اشــاره
نگردیــده و در بخشنامههــا و فــرم اجرایــی دیــده میشــود کــه ایــن امــر موجــب رعایــت نســبی و
عــدم امــکان نظــارت قضایــی مؤثــر میگــردد.

گفتــار چهــارم .قانــون علیــه اصــل انتظــار مشــروع 1و اصــل
تناســب 2،اصلــی ناشــناخته در قانــون
انتظــارات مشــروع بــه خواســتهها و توقعــات معقولــی گفتــه میشــود کــه در روابــط متقابــل
افــراد بــا کارگــزاران عمومــی و بــه ویــژه مقامــات دولتــی ،در اثــر تصمیمــات ،اعالمــات ،سیاس ـتها و
رویههــای اداری و اجرایــی ایجــاد شــده ،بــه نحــوی کــه انصــراف از آنهــا یــا عــدم توجــه بــه آنهــا،
ضمــن نقــض تمایــات معقــول ســابق ،موجــب ایــراد خســارت یــا ســلب منفعــت مخاطبــان ذینفــع
میشــود .بــه ایــن جهــت ،انتظــارات یادشــده مســتلزم نوعــی حمایــت حقوقــی هســتند 3.مــاده  10کــد
اروپایــی رفتــار خــوب اداری بــه اصــل انتظــار مشــروع اختصــاص داده شــده اســت.
اصــل انتظــار مشــروع مشــابه مفهــوم «حــق مکتســب» 4میباشــد .حــق مکتســب اگرچــه مفهــوم
حقوقــی قدیمــی و ســنتی ،بــه ویــژه در حــوزهی حقــوق خصوصی اســت ،اما امــروزه ایــن مفهــوم در حوزهی
حقــوق عمومــیبــه ویــژه آرای مراجــع دادرســی اداری همچــون دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان ابــزاری
بــرای کنتــرل قضایــی اعمــال دولــت و حمایــت از شــهروندان ،مــورد حمایــت و اســتناد قــرار میگیــرد.
جایــی کــه حــق بــر اراده و خواســت فــرد اســتوار اســت و اشــخاص بــه صــورت قــراردادی و در روابــط
خصوصــی خــود آن را در قالــب نوعــی تکلیــف بــه وجــود آورنــد ،قانــون ،تصمیــم ،یــا اعــام مؤخــر جدیــد
تأثیــری بــر آن نداشــته و نمیتوانــد امتیــاز قــراردادی ســابق را زائــل کنــد .از ایــن منظــر ،دلیــل اصلــی
5
احتــرام بــه حــق مکتســب ،تجاوزناپذیــری شــخص انســان و احتــرام بــه خواســت و ارادهی وی میباشــد.
1-Principle of Legitimate Expectation
2-Proportionality .

 .3کریمی ،خدیجه ،عدالت اداری ،تهران :نشر میزان ،1395 ،ص .177
4-Le droit aquis .

 .5ضیایی ،رضوان ،قدرتالله نوروزی و سید عبادالله جهانبین ،تأملی بر حق مکتسب در پرتو آراء دیوان عدالت اداری،
فصلنامه حقوق اداری ،تابستان  ،1394شماره  ،8ص .148
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قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
در پرتــو اصــول و معیارهای اداره خوب

توقعــات مشــروع شــهروندان در اجــرای قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا بــر اســاس
اصــول قانونــی ،رویههــای اداری و یــا هرگونــه اظهــارات ســابق مقامهــای اداری و بــا اتــکای بــه
قطعیــت و ثبــات حقوقــی تصمیمــات و رویههــای اداری و اجرایــی شــکل میگیــرد و بــا اطمینــان
بــه ایــن مــوارد نســبت بــه تشــکیل پرونــده و یــا حتــی خریــد زمیــن مناســب بــا طــرح مــورد نظــر
خــود اقــدام مینمایــد .تغییــر یــا عــدول از رویــه و اظهــارات ســابق توســط کارمنــدان و مســئوالن
کمیســیون یــا دبیرخان ـهی آن و کمیســیون تقویــم موجــب بیاعتمــادی و مختــل شــدن برنامهریــزی
شــهروندان میگــردد.
در صالحیتهــای اختیــاری از جملــه تشــخیص رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتانها
در خصــوص موافقــت بــا طرحهــای تبصــره ( )4مــاده  1قانــون در طــول ســالیان گذشــته شــاهد
تغییراتــی در رویــهی اداری بودهایــم .از ایــن مــوارد میتــوان بــه منــوط کــردن صــدور مجــوز بــه
تأمیــن آب واحدهــا از طریــق منابــع آب زیرزمینــی یــا اداره آب کــه قبـ ً
ا از طریــق مخــزن نیــز قابــل
قبــول بــود ،اشــاره نمــود .اخــذ تأییدیــه از ادارات کار و غــذا و دارو بــرای صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی
کشــاورزی قبــل از صــدور موافقــت نیــز مــوردی دیگــر از تغییــر روی ـهی اداری اســت؛ چنانکــه قب ـ ً
ا
ایــن موافقتهــا بعــد از صــدور مجــوز و در زمــان بهرهبــرداری واحــد اخــذ میشــد.
صــدور پروانههــا یــا مجوزهــای قانونــی از جانــب مقامــات اداری و اعتمــاد بــه آنکــه ناشــی از یــک
تصمیــم اداری اســت را میتــوان از مهمتریــن حقــوق مکتســب یــا توقــع مشــروع شــهروندان تصــور
کــرد .در مــاده  7قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا مرجعــی تحــت عنــوان کمیســیون
تجدیــد نظــر از تصمیمــات کمیســیونهای تغییــر کاربــری پیشبینــی شــده اســت .در کمــال
تعجــب وظیف ـهی ایــن کمیســیون ،تجدیــد نظــر از تصمیماتــی اســت کــه منجــر بــه صــدور مجــوز
تغییــر کاربــری گردیــده و حــال بــا تشــخیص وزارت جهــاد کشــاورزی (رؤســای ســازمانهای جهــاد
کشــاورزی اســتانها) جهــت تجدیــد نظــر بــه ایــن مرجــع ارجــاع میگــردد .حــال در صــورت ابطــال
مجــوز قانونــی توســط ایــن مرجــع ،تکلیــف شــهروندی کــه بــا اســتناد بــه آن اقــدام بــه ســرمایهگذاری
نمــوده چــه خواهــد شــد .ایــن امــر ســلب انتظــارات مشــروع و حــق مکتســب شــهروندانی اســت کــه بــا
اتــکا و اعتمــاد بــه تصمیمــات مقامــات اداری کار و زندگــی خــود را برنامهریــزی میکننــد.
در بخشنامــه شــماره  53/020/229430تاریــخ  1394/02/05رئیــس ســازمان امــور اراضــی
کشــور بــه حقــوق مکتســب افــراد توجــه شــده و اعــام نمــوده «تخریــب و بازســازی و ترمیــم بناهایــی
کــه ساختوســاز آنهــا قبــل از تصویــب قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا انجــام شــده
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اســت و بــا تأییــد رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتانها احــراز میگــردد ،بــا همــان مســاحت
و ســطح اشــغال بالمانــع اســت» 1.ســازمان بازرســی کل کشــور ابطــال بخشنامــه مذکــور را بــه دلیــل
مغایــرت بــا تبصــره ( )1مــاده  1قانــون از دیــوان عدالــت خواســتار شــده و هیئــت تخصصــی دیــوان
طــی دادنامــه شــماره  221مــورخ  1395/09/29بــا اســتناد بــه اصــل انتظــار مشــروع و حــق مکتســب
حکــم بــه رد شــکایت داده اســت.
در تطبیــق و ســنجش قانــون مــورد بحــث بــا اصــل انتظــار مشــروع ،بایــد گفــت ایــن اصــل در
قانــون مــورد توجــه قــرار نگرفتــه ،علیالخصــوص در رابطــه بــا تجدیــد نظــر از تصمیمــات کمیســیون
کــه بــه عبــارت بهتــر بــا حــدوث آن توقــع مشــروع و حــق مکتســب شــهروندان ســلب میگــردد .اصــل
تناســب یکــی از اصــول بســیار مهــم حقــوق اداری مــدرن محســوب میشــود کــه در مــاده  6کــد
اروپایــی رفتــار خــوب اداری بــه آن اشــاره شــده اســت.
توجیــه وجــود هــر اداره ،تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف مــورد نظــر قانونگــذار از طریــق اجــرای
برنامههــای دولــت اســت .در ایــن راســتا اداره یــا بــه عبــارت بهتــر مقامــات اداری بایســتی ابــزاری را بــه
کار گیرنــد کــه کمتریــن آســیب را بــر منافــع افــراد وارد آورد .اصــل تناســب بــه ارتبــاط میــان اهــداف
عمــل عمومــی و ابــزار مــورد اســتفاده بــرای دسـتیابی بــه آن اهــداف اســت 1.در حقیقــت ،اصــل تناســب
در موجزتریــن و قابلفهمتریــن برداشــت ،مســتلزم آن اســت کــه عمــل یــا اقــدام اتخــاذی بــا اهــداف
مــورد نظــر ســازگار و متناســب باشــد 3.اگــر ابــزار یــا روشهــای جایگزیــن غیــر از آنچــه مقامــات عمومی
انتخــاب نمودهانــد وجــود دارد کــه کمتــر منافــع افــراد را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و در عیــن حــال
4
بــه شــکل برابــری در تحقــق اهــداف عمومــیمؤثــر اســت ،آنگاه عمــل اداری نامناســب اســت.
از اهــداف اصــل تناســب جلوگیــری از تحمیــل تکلیــف و هزینــه اضافــی بــه شــهروندان میباشــد،
بــه اســتثنای مــواردی کــه جهــت تأمیــن منافــع عمومــیالزم باشــد .مــاده  63قانــون برنامــه پنــج

 .1ســازمان امــور اراضــی کشــور ،مجموعــه قوانیــن و مقــررات حفــظ اراضــی زراعــی و باغهــا ،تهــران :انتشــارات
نویســنده ،1397 ،ص .386
2-Thomas, R. Legitimate Expectations and Proportionality in Administrative Law, Oxford: Hart Publishing, 2000, p. 77

 .3هداوند ،مهدی ،حقوق اداری تطبیقی ،تهران :انتشارات سمت ،1389 ،ص .150
4-Thomas, R. Legitimate Expectations and Proportionality in Administrative Law, Oxford: Hart Publishing, 2000, P. 78 .
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ســاله توســعه جمهــوری اســامیایران دســتگاههای اجرایــی را از تحمیــل تکلیــف و هزینــه اضافــی
بــه شــهروندان در راســتای اخــذ مجوزهــای قانونــی منــع نمــوده اســت 1.پــس از آشــنایی بــا مفهــوم
اصــل تناســب و مقــرره قانونــی در نظــام اداری ایــران کــه بــا ایــن اصــل تطابــق دارد ،بــه مــواردی در
قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا اشــاره خواهیــم نمــود کــه محــل اجــرای اصــل تناســب
میباشــد.
در مراحــل اجــرای تغییــر کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا چــه در موضــوع تغییــر کاربــری تبصــره
( )1مــاده  1و چــه در خصــوص تبصــره ( )4مــاده  ،1گاهــی هزینـ ه و تکالیــف اضافــه بــر ضــرورت ،بــه
شــهروندان تحمیــل میگــردد .در خصــوص تکالیــف و هزینههــای مــازاد در رونــد اخــذ مجوزهــای
موضــوع قانــون ،میتــوان بــه اجبــار متقاضــی بــه اخــذ اســتعالمهای غیرضــروری از ارگانهــای
مختلــف یــا واگــذاری قســمتی از رونــد کار بــه شــرکتها یــا تعاونیهــای خصوصــی یــا ســازمان
نظــام مهندســی کشــاورزی یــا دفاتــر پیشــخوان دولــت ،اشــاره نمــود کــه عــاوه بــر تحمیــل تکلیــف
اضافــی موجــب تطویــل زمــان و صــرف هزینههــای مــازاد میگــردد.

.1ماده  62قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسالمیایران:
«در کلیــه مــواردی کــه فعالیــت اشــخاص حقیقــی و حقوقــی منــوط بــه اخــذ مجــوز اعــم از گواهــی ،پروانــه ،جــواز،
اســتعالم یــا موافقــت و مــوارد مشــابه آن از دســتگاههای اجرایــی موضــوع مــاده ( )5قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و
مــاده ( )5قانــون محاســبات عمومــی اســت ،دســتگاههای مذکــور موظفانــد حداکثــر مــدت ســه مــاه پــس از ابــاغ ایــن
قانــون ،نــوع مجــوز و فعالیــت مربــوط و نیــز مبانــی قانونــی موکــول بــودن فعالیــت بــه اخــذ مجــوز و همچنیــن شــیوهی
صــدور ،تمدیــد ،لغــو و ســایر مقــررات ناظــر بــر آن رســماً بــه کارگروهــی متشــکل از معاونــت ،معاونــت توســعه مدیریــت
و ســرمایه انســانی رئیــس جمهــور ،معاونــت حقوقــی رئیــس جمهــور ،وزرای امــور اقتصــادی و دارایــی ،تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی و دادگســتری و نیــز ســه نفــر از نماینــدگان مجلــس از کمیســیونهای برنامــه و بودجــه ،اصــل نــودم قانــون
اساســی و اقتصــادی بــه عنــوان ناظــر اعــام نماینــد .در صــورت عــدم ارســال مســتندات موضــوع ایــن مــاده در مهلــت
تعینشــده ،الــزام اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــه اخــذ مجــوز ممنــوع اســت و باالتریــن مقــام دســتگاه و مقامــات و مدیــران
مجــاز از طــرف وی مســئول حســن اجــرای ایــن حکــم میباشــند .کارگــروه موظــف اســت ظــرف شــش مــاه پــس از اتمــام
مهلــت فــوق ضمــن بررســی وجاهــت قانونــی آنهــا بــا رویکــرد تســهیل ،تســریع ،کاهــش هزینــه صــدور و تمدیــد مجــوز و
هماهنگــی دســتگاههای مختلــف و حــذف مجوزهــای غیرضــرور و اصــاح یــا جایگزینــی شــیوه تنظیــم مقــررات هــر نــوع
فعالیــت و بازرســی نوبـهای بــرای احــراز مراعــات آن مقــررات بــه جــای شــیوه موکــول بــودن فعالیــت بــه اخــذ مجوز ،نســبت
بــه ابــاغ دســتورالعمل مشــتمل بــر بازنگــری و تســهیل و اصــاح و جایگزینــی روشهــا ،تجمیــع مجوزهــا و لغــو مجوزهــای
غیرضــروری در چهارچــوب ضوابــط قانونــی بــرای هــر نــوع فعالیــت پــس از تأییــد رئیــس جمهــور اقــدام نمایــد ». ...
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مــورد دیگــر تعییــن عــوارض تغییــر کاربــری توســط کمیســیون تقویــم میباشــد کــه میبایســت
بــا در نظــر گرفتــن عواملــی چــون فاصلـهی عرفــی از محــل وقــوع ملــک ،دوری و نزدیکــی بــه شــهرها،
روســتاها و امــور خدماتــی و زیربنایــی و بــا انجــام بررســیهای فنــی و تحقیقــات محلــی و بازدیــد
از زمیــن بــه عمــل آیــد .تعییــن عــوارض بیــش از میــزان عرفــی محــل وقــوع ملــک از عوامــل ســلب
اصــل تناســب میباشــد.
اصــل تناســب در نظــام اداری ایــران ناشــناخته میباشــد و قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی
و باغهــا نیــز از ایــن امــر مســتثنا نبــوده و در رونــد اجــرای آن اصــل تناســب بــه خوبــی رعایــت
نمیگــردد.

گفتار پنجم .اصل جبران خسارت وارده به شهروندان

1

بحــث مســئولیت مدنــی دولــت ،هماننــد بســیاری از مباحــث حقوقــی دیگــر در طــی ســالها و
قــرون متمــادی ،دســتخوش تحــوالت و تغییــرات فراوانــی شــده اســت .چنانچــه اساس ـاً در گذشــته
تحــت تأثیــر تئــوری «پادشــاه هی ـچگاه خطــا نمیکنــد» مصونیــت ســاطین ،زمامــداران و مأمــوران
دولتــی بــه جــای مســئولیت آنهــا حاکــم بــود .یکــی از دالیــل ایــن مصونیــت آن بــود کــه حکومــت
در تمامیاقدامــات و اعمالــی کــه انجــام میدهــد ،بــه دنبــال تأمیــن آســایش ،رفــاه و مصالــح عامــه
2
عمــل میکنــد ،فلــذا نبایــد نســبت بــه زیانهــای ناشــی از ایــن اقدامــات ،مســئول شــناخته شــود.
ا ّمــا رفتهرفتــه ایــن نظریــه منســوخ شــد و تفکــر مســئولیت و پاســخگویی حکمرانــان ،جایگزیــن آن
گردیــد .بــه طــوری کــه بــر اثــر انتشــار عقایــد آزادیخواهانــه و احتــرام بــه حقــوق افــراد ،امــروزه
دولــت مظهــر عدالــت و حافــظ حــق و انصــاف اســت و خــود را نیــز از اصــول حقوقــی مســتثنا
نمیکنــد .فلــذا هماکنــون در حقــوق اداری مــدرن ،جبــران خســارت شــهروندان زیاندیــده از اعمــال
مقامــات و نهادهــای دولتــی بــه نحــو کافــی و بــه موقــع ،از ویژگیهــای اداره خــوب تل ّقــی میگــردد.
بــرای بررســی قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا در پرتــو اصــل جبــران خســارت وارده
بــه شــهروندان ضــروری اســت مــروری کوتــاه بــر مبنــای ایــن اصــل در نظــام حقوقــی ایــران داشــته
باشــیم .مســئولیت مدنــی دولــت از ســال  1339بــا تصویــب قانــون مســئولیت مدنــی آغــاز گردیــد.

1-Principle of Making up the Damage Caused to Citizens

 .2موسیزاده ،ابراهیم ،حقوق اداری ،تهران :دادگستر ،1398 ،ص .624
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مســئولیت مدنــی دولــت مبتنــی بــر مــواد  11و  12ایــن قانــون اســت 1.بــا توجــه بــه مــواد مذکــور
و قوانیــن دیگــر میتــوان ارکان مســئولیت مدنــی دولــت در ایــران را بــه چهــار رکــن اصلــی تحقــق
ضــرر ،فعــل یــا تــرک فعــل زیانبــار ،ســببیت و تقصیــر تعریــف نمــود .در نظــام حقوقــی ایــران و بــا
توجــه بــه مــاده  11قانــون مســئولیت مدنــی خســارات وارده بــه شــهروندان در اثــر اقدامــات دولــت
بــر نظریــه تقصیــر اســتوار اســت؛ یعنــی اثبــات ســه رکــن تحقــق ضــرر ،فعــل یــا تــرک فعــل زیانبــار
و ســببیت بــرای تحقــق مســئولیت مدنــی دولــت کافــی نیســت و زیاندیــده میبایســت تقصیــر
زیانزننــده یعنــی کارمنــد یــا اداره دولتــی را اثبــات نمایــد.
بــر اســاس مــاده  11قانــون مســئولیت مدنــی جبــران زیــان وارده بــه شــهروندان ،میــان مســتخدم اداره
و نهــاد دولتــی تقســیم و توزیــع گشــته اســت؛ بــا ایــن توضیــح کــه از لحــاظ ایــن مــادهی قانونــی اگــر
خســارت واردشــده بــه افــراد ناشــی از تقصیــر کارمنــد یعنــی عمــد یــا بیاحتیاطــی او باشــد ،خــود وی
مســئول جبــران خســارت خواهــد بــود؛ امــا اگــر زیــان مســتند بــه عمــل کارمنــدان نبــوده و ناشــی از نقص
وســایل اداری باشــد ،خســارت از امــوال اداره و بیتالمــال پرداخــت خواهــد شــد .منظــور از نقــص وســایل
اداره در مــادهی قانونــی اخیرالذکــر عــدم تجهیــز اداره بــه تدابیــر و روشهــای صحیــح مدیریــت بــرای انجام
وظایــف خــود میباشــد کــه ایــن امــر موجــب بینظم ـیدر ســازمان و ســوء جریــان کارهــای اداری و در
نتیجــه وقــوع خســارت گــردد؛ بــه عبــارت دیگــر ،اداره در تجهیــز خــود بــه وســایل الزم کــه وجــود یــک
2
تشــکیالت و مدیریــت صحیــح و منظــم آن را ایجــاب میکنــد ،مرتکــب تقصیــر و کوتاهــی شــده اســت.
 .1ماده  11قانون مسئولیت مدنی:
«کارمنــدان دولــت و شــهرداریها و مؤسســات وابســته بــه آنهــا کــه بــه مناســبت انجــام وظیفــه عمــداً یــا در نتیجــه
بیاحتیاطــی خســاراتی بــه اشــخاص وارد نماینــد ،شــخصاً مســئول جبــران خســارت وارده میباشــند ولــی هــر گاه
خســارات وارده مســتند بــه عمــل آنــان نبــوده و مربــوط بــه نقــص وســائل ادارات و ی ـا مؤسســات مزبــور باشــد ،در ایــن
صــورت جبــران خســارت بــر عهــده اداره یــا مؤسســه مربوطــه اســت ولــی در مــورد اعمــال حاکمیــت دولــت هــر گاه
اقداماتــی کــه برحســب ضــرورت بــرای تأمیــن منافــع اجتماعــی طبــق قانــون بــه عمــل آیــد و موجــب ضــرر دیگــری شــود،
دولــت مجبــور بــه پرداخــت خســارات نخواهــد بــود».
ماده  12قانون مسئولیت مدنی:
«کارفرمایانــی کــه مشــمول قانــون کار هســتند ،مســئول جبــران خســاراتی میباشــند کــه از طــرف کارکنــان اداری و یــا
کارگــران آنــان در حیــن انجــام کار یـا بــه مناســبت آن وارد شــده اســت ،مگــر ایــن کــه محــرز شــود تمــام احتیاطهایــی
کــه اوضــاع و احــوال قضیــه ایجــاب مینمــوده بــه عمــل آورده و یــا ایــن کــه اگــراحتیاطهــای مزبــور را بــه عمــل
میآورنــد بــاز هــم جلوگیــری از ورود زیــان مقــدور نمیبــود کارفرمــا میتوانــد بــه واردکننــده خســارت در صورتــی کــه
مطابــق قانــون مســئول شــناخته شــود ،مراجعــه نمایــد».
 .2طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :دانشگاه تهران ،1390 ،ص .435
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بــا توجــه بــه مطالــب فــوق و مــاده  11قانــون مســئولیت مدنــی در مقــررات تغییــر کاربــری اراضــی
زراعــی و باغهــا نیــز مــواردی وجــود دارد کــه ارتــکاب یــا تــرک آن از جانــب کارمنــد یــا نقــص وســایل
اداره موجــب ورود خســارت بــه شــهروندان میگــردد کــه در ادامــه بــه بیــان آن خواهیــم پرداخــت.
ابتــدا اعمــال مســئوالن اداری؛ در قســمت اخیــر تبصــره ( )1مــاده  1قانــون و طبــق دســتورالعمل
نحــوهی چگونگــی دریافــت تقاضــا ،ســازمانهای جهــاد کشــاورزی اســتان مکلــف بــه تشــکیل
دبیرخانــه جهــت انجــام وظایفــی در راســتای اجــرای قانــون شــدهاند .عــدم انجــام هــر یــک از ایــن
وظایــف کــه میتوانــد ناشــی از فعــل یــا تــرک فعــل مســئول مربوطــه باشــد ،موجــب ورود خســارت
بــه متقاضــی میگــردد .تشــخیص اشــتباه کارشــناس اولیــه در تشــخیص زراعــی یــا باغــی بــودن
زمیــن ،عــدم توجــه بــه ترتیــب طــرح پروندههــا در کمیســیون ،عــدم ابــاغ رفــع نواقــص پرونــده در
موعــد مقــرر یــا عــدم ارســال دعوتنامــه بــه اعضــای کمیســیون و عــدم ارســال بــه موقــع پرونــده
بــه کمیســیون تقویــم ،تصمیــم رئیــس جهــاد کشــاورزی اســتانها در خصــوص رد درخواســت صــدور
مجوزهــای تبصــره ( )4مــاده  ،1آرای مبنــی بــر مخالفــت کمیســیون تبصــره ( )1مــاده  1کــه خــاف
قانــون و رویــهی موجــود باشــد ،تعییــن عــوارض غیرواقعــی و تصمیمگیــری خــارج از مهلتهــای
قانونــی نمونههایــی از تقصیــر یــا کوتاهــی مقامــات اداری میباشــد.
حــال بــه مــوارد نقــص اداره میپردازیــم؛ قســمت اخیــر تبصــره ( )1مــاده  1قانــون حفــظ کاربــری
اراضــی زراعــی و باغهــا ایجــاد دبیرخانــه و تشــکیل کمیســیون و ادارهی آن را از مســئولیتهای رئیــس
ســازمان مذکــور میدانــد ،نقــص در ایجــاد یــا ادارهی دبیرخانــه ،طبــق ایــن قانــون ،آئیننامههــا و
دســتورالعملهای آن مصــداق بــارز عــدم تجهیــز اداره بــه تدابیــر و روشهــای صحیــح مدیریــت
بــرای انجــام وظایــف خــود میباشــد .نقــص در ایــن امــور را میتــوان بــه عــدم اختصــاص اتــاق بــه
کمیســیونها و دبیرخانــه ،تجهیــزات اداری ،تعــداد کافــی کارمنــد و کارشــناس و ســایر امــوری کــه
موجــب اختــال در اجــرای موضــوع قانــون میگــردد ،نــام بــرد.
در برخــی مــوارد بــدون ارتــکاب تقصیــر ،اداره یــا کارمنــد آن ملــزم بــه جبــران خســارت شــدهاند
کــه در برخــی از آرای دیــوان شــاهد آن هســتیم؛ بــه عنــوان مثــال رأی شــعبه  8دیــوان عدالــت
اداری مــورخ  1390/4/21کــه پیــرو شــکایت شــاکی بــا خواســتهی تصدیــق خســارت وارده بــه منــزل
وی بــه دلیــل ابطــال مصوب ـهی مــورخ  1375/3/6کمیســیون مــاده  5قانــون تأســیس شــورای عالــی
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شهرســازی و معمــاری ایــران صــادر گردیــده و رأی بــه ورود شــکایت داده شــده ،قابــل ذکــر اســت.
اســتدالل ایــن رأی چنیــن میباشــد ... « :نظــر بــه اینکــه وجــود طــرح گــذر ،بــرای شــاکی ایجــاد
حــق مکتســبه نمــوده و حــذف گــذر موجــب ضــرر بــه منــزل شــاکی از نظــر افــت قیمــت مینمایــد
 ...علیهــذا حکــم بــه ورود شــکایت و تصدیــق خســارات وارده بــه منــزل شــاکی از نظــر افــت قیمــت
صــادر و اعــام میگــردد ».از آنجــا کــه ایــن رأی مبتنــی بــر لــزوم جبــران خســارت ناشــی از خدشــه
بــه اعتمــاد شــاکی و مصوبـهی دولــت و اقدامــات شــهرداری بــوده ،فلــذا میتــوان مبنــای آن را انتظــار
1
مشــروع دانســت.
بــا توجــه بــه اســتدالل رأی فــوق مــوردی مشــابه در قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و
باغهــا کــه ممکــن اســت موجــب ورود خســارت گــردد مــورد بررســی قــرار میگیــرد؛ تبصــره ()7
مــاده  1قانــون حفــظ اراضــی زراعــی و باغهــا ،تجدیــد نظــر از تصمیمــات کمیســیونهای موضــوع
تبصــره ( )1ایــن مــاده را در مــواردی کــه مجــوز کاربــری صــادر شــده اســت ،بــه عهــده کمیســیونی
بــا ریاســت وزیــر جهــاد کشــاورزی گــذارده اســت .طبــق مــاده  4آئیننامــه اجرایــی قانــون در صــورت
موافقــت کمیســیون بــا تغییــر کاربــری دبیــر کمیســیون مراتــب را بــه کمیســیون تقویــم اعــام و پــس
از اخــذ نظری ـهی کمیســیون یادشــده و اعــام بــه متقاضــی و ارائ ـهی گواهــی الزم توســط وی مبنــی
بــر واریــز عــوارض موضــوع مــاده  2بــه حســاب خزانـهداری کل کشــور ،مجــوز تغییــر کاربــری را صــادر
مینمایــد .نتیجــهای کــه از جمــع  2مــاده فــوق حاصــل میگــردد چنیــن اســت؛ متقاضــی تغییــر
کاربــری کــه در نهایــت بــا تقاضــای او موافقــتشــده و بــا واریــز عــوارض کــه مقدمــه صــدور جــواز
اســت ،مجــوز تغییــر کاربــری خــود را بــه طــور قانونــی دریافــت نمــوده .حــال پــس از گذشــت مدتــی
بــه اســتناد تبصــره ( )7مــاده  1قانــون بــه پیشــنهاد وزیــر کشــاورزی ،مجــوز صــادره بــا تجدیــد نظــر در
کمیســیون مربوطــه و طبــق مــاده  5آئیننامــه اجرایــی بــه دلیــل عــدم رعایــت مقــررات قانونــی ابطــال
میگــردد .ورود خســارت بــه متقاضــی از جنبــه مــادی یعنــی پرداخــت عــوارض و حقــوق مکتســب کــه
مجــوز بــرای وی ایجــاد نمــوده ،قابــل توجــه اســت.
بــه نظــر میرســد در چنیــن مــواردی میتــوان بــا اســتناد بــه رأی مذکــور و اصــل انتظــار مشــروع
حکــم بــه ورود شــکایت و تصدیــق خســارات وارده بــه متقاضــی را صــادر نمــود .در خصــوص ورود ضــرر
بــه شــهروندان و جبــران آن در رونــد اجــرای تغییــر کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا قانــون مســئولیت
مدنــی حاکــم میباشــد و طبــق مــاده  11و پــس از اثبــات ورود ضــرر میبایســت نســبت بــه جبــران
خســارت وارده توســط کارمنــد یــا اداره یــا هــر دو اقــدام گــردد.
 .1عطریــان ،فرامــرز ،حقــوق اداری تطبیقــی ،اداره خــوب؛ مطالعــه تطبیقــی نظــام حقوقــی ایــران و اتحادیــه اروپــا،
تهــران :نشــر میــزان ،1396 ،ص .314
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نتیجهگیری
در مباحــث مطروحــه و بررســیهای بهعملآمــده مشــخص و مبرهــن گردیــد کــه در رونــد
اجــرای قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا اصــول و معیارهــای ادارهی خــوب آنچنــان کــه
مطلــوب اســت رعایــت نشــده و گاه حقــوق اساســی و بنیادیــن افــراد از ســوی مقامــات عمومــیمــورد
تجــاوز قــرار میگیــرد.
مبیــن ایــن
در نظــام حقوقــی ایــران مــواردی در قوانیــن و مقــررات وجــود دارد کــه میتوانــد ّ
معنــا و بــه طــور کلــی اهتمــام واضــع آن بــر ایجــاد یــک سیســتم اداری مطلــوب و متعاقــب آن ایجــاد
یــک سیســتم اداری بــر مبنــای معیارهــای حقوقــی اداره خــوب باشــد .در برخــی از مصوبــات دولتــی
و مصوبــات شــورای عالــی اداری و قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و قانــون دوم و ســوم توســعه و
سیاســتهای کلــی نظــام اداری و منشــورهای اخالقــی ادارات و در برخــی از آرای صــادره از دیــوان
عدالــت اداری در راســتای اصــاح سیســتم اداری کشــور رد پایــی از رعایــت ایــن اصــول بــه چشــم
میخــورد.
در برخــی از مــواد منشــور حقــوق شــهروندی مصــوب ســال  1395بــه حــق برخــورداری شــهروندان
از حــق ادارهی شایســته بــر پایـهی قانونمــداری ،شــفافیت ،عدالــت ،پاسـخگویی و الــزام تمــام مقامــات
اداری بــه رعایــت آن و جلوگیــری از هرگونــه منفعتجویــی ،غــرضورزی شــخصی و خانوادگــی و
پی ـشداوری مــورد توجــه قانونگــذار قــرار گرفتــه اســت؛ لــذا بــه نظــر میرســد اصــل قانونــی بــودن
بیشتــر از اصــول دیگــر رعایــت میگــردد .اصــول ارائــهی دالیــل تصمیمــات اداری ،دسترســی بــه
پرونــده ،رعایــت مهلــت معقــول بــه طــور نســبی رعایــت شــده و اصــول بیطرفــی و اســتقالل ،انتظــار
مشــروع ،تناســب و اســتماع عموم ـاً اجــرا نگردیــده و اصــل جبــران خســارت وارده بــه شــهروندان از
طریــق نهادهــای نظارتــی بــر اداره ،علیالخصــوص دیــوان عدالــت اداری قابــل اجــرا میباشــد.
بــا وجــود نشــانههایی از برخــی اصــول ادارهی خــوب در قوانیــن و مقــررات جــاری ،نبــود یــک
قانــون منســجم و مــدون حــاوی ایــن اصــول و معیارهــا ماننــد آنچــه در منشــور حقــوق بنیادیــن
اتحادیــه اروپــا و کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری وجــود دارد ،از ضروریــات نظــام حقوقــی فعلــی ایــران
میباشــد کــه میبایســت بــا آمــوزش مقامــات اداری و مجریــان قانــون بــه نحــو صحیــح بــه اجــرا
درآیــد و موجبــات بهبــود روابــط مــردم و دســتگاههای اجرایــی و حاکمیــت اعتمــاد میــان آنهــا را
فراهــم آورد.
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Law on the Conservation of the Use of Agricultural Lands
and Gardens in the Light of the Principles and Criteria of
GoodAdministrative
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Abstract:
The implementation process of the Law on Conservation of Use of Agricultural Lands
and Gardens is carried out by an administrative authority, and from this point of view,
the mentioned process must be in compliance with the criteria and principles of “good
management”. Accordingly, addressing the conditions and process of law enforcement
from the perspective of public law is an undeniable necessity. In this regard, in the present
article, by descriptive-analytical method, the compliance of current laws and regulations
in the field of implementation of the law on protection of agricultural lands and gardens
outside the cities with the criteria of the principles of administrative law has been examined and finally it has been concluded that In the laws in question, The principle of
legality is observed more than other principles. The principles of presenting the reasons
for administrative decisions, access to the file, observing the reasonable deadline are relatively observed, and the principles of neutrality and independence, legitimate expectation,
appropriateness and hearing are generally not applied, and the principle of compensation
to citizens in particular, the Court of Administrative Justice is enforceable. Therefore, the
mentioned principles have not been paid much attention and observance, and this shows
the need to review and amend the existing laws in order to achieve a more desirable and
more defensible process.
Keywords: Principles of good management, agricultural lands, gardens, challenges, land use
conservation.
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