 )DOI(: 10.22106/JLJ.2020.118888.3070شناسۀ دیجیتال
ٔ
مقاله پژوهشی ،دورۀ  ،۸۵شمارۀ  ،۱۱۳بهار  ،۱۴۰۰صفحات  ۳۳۳تا ۳۵۱
تاریخ دریافت - ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ :تاریخ پذیرش۱۳۹۸/۱۰/۲۹ :

تأملی بر معیارها و مرجع تشخیص باغ در رویۀ دیوان عدالت اداری
علیمحمد فالحزاده ،محمد نجفی کلیانی



چکیده

عموما آراء دیوان در ارتباط با عنوان مالکانۀ «باغ» ،حول محور شناسایی مرجع صالح برای تشخیص
آن صادر شده است .در این خصوص ،با تصو یب «قانون اصالح لیحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای
سبز در شهرها» در سال  1388و تشکیل «کمیسیون مادۀ  ،»7رو یۀ ناصواب دیوان در شناسایی
«کمیسیون مادۀ  12قانون زمین شهری» به عنوان مرجع صالح برای تشخیص باغ اصالح گردید .در
مقابل و به دلیل برداشتهای نادرست از قوانین حاکم ،یکی از مسائلی که در نگاه قضات دیوان مغفول
واقع شده است ،توجه به و یژگیها و ماهیت «باغ» بوده است .در متن حاضر ،به بررسی رو یههای
متفاوت و گاه متهافت دیوان در خصوص مسائل فوق اشاره شده است .همچنین ،ماهیت «کمیسیون
مادۀ  »7و تصمیمات آن بهمنظور شناسایی نهاد ناظر بر آنها و نیز ،مرجع تصمیمگیرنده در خصوص
تغییر کاربری باغات ،موضوعات دیگری هستند که در کنار شناسایی مرجع صالح به تشخیص باغات،
دغدغۀ اصلی مقالۀ حاضر را شکل دادهاند.
واژگان کلیدی :باغ ،دیوان عدالت اداری ،تغییر کاربری ،کمیسیون مادۀ  ،7کمیسیون مادۀ 12
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مقدمه

حق مالکیت یک حق بشری است .طبق مادۀ « 17اعالمیۀ جهانی حقوق بشر» ،هر انسانی حق
دارد به تنهایی یا با دیگران مالک اموال شود .پذیرش نظریۀ حق ،پذیرش مالکشدن انسان بر بخشی از
منابع موجود در طبیعت و همچنین ،بر نتایج کار خود است .محرومساختن فرد از مالکیت بر نتایج
تالشهایش به معنای انکار استقالل ،آزادی و در نهایت ارزش غایی او است .مالکیت قویترین شکل
ّ
تسلط بر منابع موجود بوده و مانع از دستاندازی دیگران به ّ
متصرفات حداقلی فرد
برای تأمین و حفظ
میشود (راسخ .)27۴-27۵ :1393 ،اراضی و باغات و ساختوساز در آنها نیز یکی از مصادیق
تصرف مالکانه است که عالوه بر آثار و نتایج مالکیت شخصی ،تبعات و نمودهای خود را در نظام
برنامهریزی شهری و شهرسازی آشکار میسازد .همچنین ،بر اساس قاعدۀ تسلیط ،هر مالکی نسبت
به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را داراست (حیدرنژاد و دیگران.)139۴ ،
صرفنظر از میزان مداخلۀ حکومت در جهت تحدید این حق بهوسیلۀ قوانین ،نکتۀ مهمتر در
اینجا ،برداشت صحیح از قوانین بهمنظور پاسداری از این حق است .بیشک ،مرجع تشخیص حق
مالکانۀ باغ و نحوۀ تصمیمگیریهای آن ،ارتباط وثیقی با تحتالشعاع قرارگرفتن این حق دارد .با آنکه
در سال « 13۵9لیحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» صالحیت تشخیص باغ را به
«کمیسیون تشخیص باغات» مستقر در شهرداریها اعطا کرده بود ،تصویب «قانون زمین شهری»
در سال  1366برخی از قضات را به اشتباه بر آن داشت که «کمیسیون مادۀ  »12این قانون که در
وزارت مسکن و شهرسازی فعالیت میکرد ،مرجع صالح شناسایی باغ است .این مسئله در حالی
بود که در مادۀ  12این قانون صرفا از «عمران و احیاء تأسیسات متناسب تعیین نوع زمین دایر و تمییز
بایر از موات» سخن رفته بود و مادۀ  1۴نیز« ،تبدیل و تغییر کاربری ،افراز و تقسیم و تفکیک باغات
و اراضی کشاورزی و یا آیش» را منحصر به ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی کرده بود.
تصریح پیشین که منجر به صدور آراء فراوانی به نفع «کمیسیون مادۀ  »12شد ،صرفا از افراز و تفکیک
و تغییر کاربری سخن گفته بود؛ نه از مرجع صالح به شناسایی باغ .با این حال ،در سال  1388با
تصویب «قانون اصالح لیحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» این سوءبرداشتها
مرتفع گردید و با دایرشدن «کمیسیون مادۀ  »7که در آییننامۀ اجرایی قانون فوق بهرسمیت شناخته
شد ،مرجع تشخیص باغ کمیسیون مزبور معرفی شد و به تفاسیر نادرست پایان بخشید.
عالوه بر آنچه آمد ،عموم آراء دیوان در خصوص مفهوم «باغ» ،محدود به شناسایی مرجع صالح
تشخیص باغاند و کمتر توجهی به ویژگیهای ماهوی «باغ» شده است .از این منظر ،رویۀ دیوان
قابلنقد است و با استناد به رویۀ این نهاد ،نمیتوان تفسیر ّ
منجز و جامعی از مفهوم «باغ» به دست
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داد و نیاز است که به بررسی بیشتر آن پرداخته شود .مضافا ،مرجع صالح به تغییر کاربری باغات و
ماهیت «کمیسیون مادۀ  » 7و تصمیمات آن ،نویسندگان این مقاله را بر آن داشته است تا نگاهی
جزئیتر نسبت به این مسئله داشته باشند.
در پایان باید اذعان داشت ادبیات موجود در این حوزه که به نحو جامعی به بررسی و نقد رویۀ دیوان
پرداخته باشد ،بسیار اندک است؛ هرچند که به تفاریق و به فراخور موضوعات ،نگاهی به رویه در برخی
از آثار وجود دارد (نک :قاسمی حامد1388 ،؛ قاسمی حامد1389 ،؛ حیدرنژاد و دیگران .)139۴ ،در
این مقاله ،پس از بررسی سیر قوانین تصویبشده که دامنزنندۀ برداشتهای متفاوت بوده است ،بهنحو
مبسوطی به بررسی رویۀ دیوان از وجوه گوناگون در برخورد با مفهوم «باغ» خواهیم پرداخت .اجمال
در خصوص مراجع صالح برای تشخیص باغ میتوان دو مقطع زمانی را در رویۀ دیوان مورد ارزیابی
قرار داد؛ نخست ،پیش از تصویب «قانون اصالح لیحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها»
و دوم ،رویۀ موجود پس از تصویب این قانون .معیارهای ماهوی تشخیص باغ و مرجع صاحب
صالحیت در تصمیمگیری نهایی تغییر کاربری باغات نیز ،در آخر و در پی مباحث فوق خواهند آمد.
 .۱مرجع تشخیص و شناسایی باغ
 .۱-۱تحوالت تقنینی

مالکین اموال غیرمنقول از جمله باغات ،بر مبنای قاعدۀ تسلیط ،حق همهگونه تصرف در
مایملک خود را دارا هستند .این قاعدۀ ُعقالیی در مواردی توسط قانونگذار تخصیص خورده است
(قاسمی حامد .)123 :1388 ،از این منظر ،تا سال  13۴۵سیاست تفکیک زمین و تعیین نوع استفاده
از آن در اختیار مالک بود .در سال  13۴۵با الحاق مواد  99 ،98و  101به قانون شهرداری ،به
شهرداریها اختیار داده شد تا نحوۀ استفاده از زمین را در داخل محدودۀ شهر تعیین نمایند (قاسمی
حامد .)127 :1388 ،پس از این قانون ،در خصوص مرجع صالح به تشخیص باغات« ،لیحۀ
قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در تاریخ  13۵9/3/3به تصویب رسید که در مادۀ 1
آن چنین آمده بود« :به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویۀ درختان ،قطع
نابودکردن آن به هر طریق در معابر ،میادین ،بزرگراهها ،پارکها ،بوستانها ،باغات
هر نوع درخت و یا
ِ
و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسالمی شهر ،باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها
بدون اجازۀ شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است .ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در
چارچوب آییننامۀ مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با
هماهنگی وزارت راه و شهرسازی ،سازمان حفاظت محیط زیست ،وزارت جهاد کشاورزی و
شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها میرسد».
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بهرغم اینکه مادۀ قانونی فوق علیالظاهر شورای شهر را مرجع تشخیص باغات میدانست ،اما
در تاریخ « 1366/6/22قانون زمین شهری» به تصویب رسید که مطابق مادۀ  12آن «تشخیص
عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز آن از موات به عهدۀ وزارت راه و
شهرسازی [ »]...گذاشته شد و از این پس ،حداقل از منظر قضات دیوان (که در بخش بعد به تفصیل
از آن سخن خواهد رفت) مرجع صالح برای تشخیص باغ ،وزارت مسکن و شهرسازی شناخته شد.
وضعیت پیشگفته تا سال  1388به قوت خود باقی بود که با تصویب «قانون اصالح لیحۀ قانونی
حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ
 1388/۵/13و تصویب آییننامۀ قانون فوقالذکر از سوی شورای عالی استانها در تاریخ
 ،1389/2/1۵کمیسیونی موسوم به «کمیسیون مادۀ  »7در شهرداریها تشکیل گردیده است و یکی
از وظایف آن ،تشخیص و شناسایی باغات است .مطابق مادۀ  7این آییننامه« :به منظور نظارت بر
حسن اجرای قانون و آییننامۀ اجرای ِی آن و تشخیص باغات ،کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر

شهرداری تشکیل میشود( :الف) یکی از اعضای شورای اسالمی شهر به انتخاب شورا؛ (ب) یک
ً
شهری شهرداری؛ (ج) مدیر
خدمات
معاون
یا
و
شهرسازی
معاون
نفر به انتخاب شهردار ترجیحا
ِ
عامل سازمان پارکها و فضای سبز در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری،
مسئول فضای سبز شهرداری» .تبصرۀ  2این ماده نیز مقرر میدارد« :شهرداری موظف است در
کالنشهرها برای صدور پروانۀ ساختمانی در عرصههای بین  500تا  2000متر مربع واقع در
محدودۀ شهر کمیسیونی مرکب از اعضای زیر را در هر یک از مناطق شهرداری تشکیل داده و نظریۀ
کمیسیون را اخذ و مطابق آن اقدام کند( :الف) نمایندۀ شورای اسالمی شهر به انتخاب رئیس شورا؛
شهردار آن شهر؛ (ج)
(ب) مدیر منطقۀ شهرداری و در صورتی که شهرداری منطقه نداشته باشد،
ِ

نمایندۀ مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ،در صورت عدم وجود سازمان پارکها و

شهری شهرداری».
فضای سبز در شهرداری نمایندۀ خدمات
ِ

همچنین ،بنابر بند «د» تبصرۀ مادۀ  1آییننامۀ فوقالشعار «باغ به محلی اطالق میشود که

حداقل یکی از مشخصات ذیل را دارا باشد )1( :داشتن حداقل  500مترمربع مساحت ،در صورت
وجود بنا و مستحدثات در زمین بهطور متوسط در هر  16متر مربع محوطۀ باز خارج از ساختمان
یک اصله درخت و در صورت عدم سابقۀ احداث بنا بهطور متوسط هر  25متر مربع یک اصله
درخت مثمر یا غیرمثمر و یا ترکیبی از آنها غرس شده باشد ،قطع و امحای درختان موجب عدم
بودن سند
احتساب تعداد درختان کسرشده در آمار (لحاظشده در این بند) نخواهد بود؛ ( )2دارا ِ
بودن
مالکیت و یا سند مادر قبل از تملیک به عنوان باغ ،باغچه ،زمین شهر و باغ عمارت؛ ( )3دارا ِ

تأملی بر معیارها و مرجع تشخیص باغ در رویۀ دیوان عدالت اداری  /فالحزاده و نجفی کلیانی

۳۳7

سابقۀ رأی دایر باغ ،دایر باغچه ،دایر مشجر از کمیسیون مادۀ دوازدهم قانون زمین شهری؛)4( 1
محلهایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شدهاند؛ ( )5محلهایی که
به تشخیص شورای اسالمی شهر باغ شناخته شدهاند2 ».

عالوه بر آنچه گفته شد ،تبصرۀ  2مادۀ « 2قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و
باغها مصوب  »138۵/8/10نیز مقرر میداشت« :مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها ،وزارت
جهاد کشاورزی است [ »]...در بادی امر این گونه بهنظر میرسید که با تصویب «قانون اصالح
لیحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در سال  ،88این تبصره منسوخ گردیده و وزارت
جهاد کشاورزی ،نهاد صالح برای تشخیص باغات نخواهد بود .اما باید گفت که اول مطابق مادۀ 1
«قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب  137۴/3/31مجلس شورای اسالمی»...« ،
اضی زراعی و باغها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد
تغییر کاربری ار ِ
ضروری ممنوع میباشد» و ثانیا به موجب مادۀ « 1قانون اصالح لیحه قانونی حفظ و گسترش ضای

سبز در شهرها مصوب « ،»88/5/13به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه
درختان قطع هر نوع درخت و یا نابودکردن آن به هر طریق در معابر ،میادین ،بزرگراهها ،پارکها،
بوستانها ،باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسالمی شهر ،باغ شناخته شوند در محدوده
و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است» .لذا مطابق مواد قانونی
فوقالذکر مشخص میشود که مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغات در خارج از محدوده و حریم
شهر همچنان وزارت جهاد کشاورزی است .تبصرههای مادۀ « 7آییننامه اجرایی اصالح قانون حفظ
و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب  »1389نیز که صرفا بر صالحیت کمیسیون موضوع این

ّ .1
نص این بند به صراحت نشان میدهد که تا پیش از تصویب این آییننامه و ایجاد کمیسیون مادۀ  ،7تنها مرجع
صالح برای شناسایی و تشخیص باغات بر اساس مادۀ  12قانون زمین شهری ،وزارت مسکن و شهرسازی بوده است
و تصمیمات شورای شهر تا پیش از تشکیل این آییننامه و کمیسیون ،فاقد وجاهت قانونی بوده است.
 .2قابل توضیح است که بر مبنای مندرجات ذیل مادۀ  1لیحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز ،تهیۀ ضوابط مربوط
به چگونگی اجرای این ماده بر عهدۀ شهرداری گذاشته شد تا پس از تهیه به تصویب شورای شهر رسانده شود .بر همین
اساس ،وزارت کشور به قائم مقامی از شورای شهر ،ضوابط اجرایی یادشده را در تاریخ  1373/6/29به تصویب نهایی
رساند .در بند ( )1-2از مادۀ  1ضوابط اجرایی اخیرالذکر آمده است -1-2« :باغ :زمینی است که برابر این ضوابط در
آن درختان مثمر و غیرمثمر موجود باشد» .همچنین ،مادۀ  3این قانون و تبصرۀ ذیل آن نیز ،به بیان ضوابط شناسایی باغ
اختصاص داده شد.
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ماده جهت تشخیص باغات واقع در محدودۀ شهر ،تأکید نمودهاند مؤید استدلل فوق است1.

 .۱-۲رویۀ دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد صالح در قلمرو بازنگری قضایی و صیانت از قانون در برخورد با
تصمیمات و اقدامات مأموران و دستگاههای دولتی ،عرصۀ نظارتپذیری و مرجع تظلمخواهی
شهروندان محسوب میگردد .این نهاد به عنوان یک مرجع عالی قضایی ،دارای صالحیت عام و ذاتی
در رسیدگی بر اعمال اداری بوده (واعظی و حسینی 229 :1397 ،و  )236و حسب مورد ،تصمیمات
مراجع تصمیمگیرنده را در خصوص تشخیص باغ ،مورد نظارت قرار میدهد .رویۀ این نهاد در مواجهه
با حق مالکانه نسبت به باغات ،بیشتر حول محور شناسایی مرجع صالح بوده است .به دیگر سخن ،از
میان آرائی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد ،دغدغۀ اصلی قضات دیوان ،نظارت شکلی و تعیین
مرجع صاحب صالحیت در تشخیص باغات بوده است؛ هرچند در مواردی نیز ،به معیارهای ماهوی
توجه شده است 2.از اینرو ،ابتدائا مرجع صالح شناسایی باغ را در رویۀ دیوان مورد مداقه قرار خواهیم
داد و پس از آن ،معیارهای ماهوی شناسایی باغ را در نگاه قضات دیوان بررسی خواهیم کرد.
رویۀ دیوان را میتوان به دو مقطع زمانی تقسیمبندی کرد )1( :پیش از تصویب «قانون اصالح
لیحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز» و ( )2پس از تصویب قانون موصوف .اجمال خاطرنشان
میسازد که پس از تصویب قانون فوق و آییننامۀ اجرایی آن ،مرجع تشخیص باغ« ،کمیسیون مادۀ
 »7آییننامۀ یادشده است که در شوراهای شهر تشکیل میگردد و دیوان در حال حاضر ،صرفا این
نهاد را صالح میداند .پیش از تصویب این قانون نیز ،شوراها و شهرداریها خود را به عنوان مراجع
صالح معرفی میکردند که دیوان با استناداتی قابلنقد ،کمیسیون موضوع مادۀ  12قانون زمین شهری
را صاحب صالحیت میدانست .در ادامه به مطالب فوق بهنحو مبسوطتری اشاره خواهد شد.

 .1هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در تاریخ  1393/10/29طی دادنامۀ شمارۀ  ،8با استناد به قانون حفظ کاربری
اراضی زراعی و باغها ،مرجع تشخیص باغ را وزارت جهاد کشاورزی اعالم نموده است( .برای مطالعۀ بیشتر
درخصوص ضوابط و احکام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدودۀ شهرها ،نک :احمدزاده و
رضاییپناه.)19-۴3 :1۴00 ،
 .2از نگاه حقوقدانان ،غیرقانونی بودن عمل یا تصمیم به دو دستۀ شکلی و ماهوی تقسیم میشوند و عدم صالحیت
مأمور یا مقام اداری از جمله مصادیق نظارت شکلی به حساب میآید( .برای مطالعۀ بیشتر نک :طباطبایی مؤتمنی،
28 :1387؛ هداوند 769 ،768 :1393 ،و 771-776؛ ویژه.)183-18۵ :1391 ،
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 .۱-۲-۱رویۀ دیوان عدالت اداری قبل از «قانون اصالح الیحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای
سبز در شهرها»

چنانکه در بال اشاره شد ،قبل از تشکیل کمیسیون مادۀ  7شناساییشده در «آییننامۀ قانون اصالح
قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» ،شهرداری و شورای شهر ،خود را به عنوان مرجع صاحب
صالحیت در خصوص تشخیص باغات میدانستند .استناد این سازمانها ،مادۀ « 1لیحۀ قانونی حفظ
و گسترش فضای سبز در شهرها» بود که مقرر میداشت« :بهمنظور حفظ و گسترش فضای سبز و
نابودکردن آن به هر طریق در معابر ،میادین،
جلوگیری از قطع بیرویۀ درختان ،قطع هر نوع درخت و یا
ِ

بزرگراهها ،پارکها ،بوستانها ،باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسالمی شهر باغ شناخته
شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازۀ شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است .»...
صراحت مادۀ فوق در آنجا که بیان میدارد « ...محلهایی که به تشخیص شورای اسالمی شهر

باغ شناخته شوند  ،»...ظاهرا نشاندهندۀ مرجع صالح جهت تشخیص باغات که همان شوراهای
اسالمیاند است ،اما در مقابل این طرز تلقی ،هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شمارۀ 31
مورخ( 1383 /2/6 :که در رأی شمارۀ  3۴1مورخ 1387/۵/20 :مجددا مورد تأیید هیئت عمومی
قرار گرفت) ،با استناد به مادۀ  12قانون زمین شهری ،مرجع صالح جهت تشخیص باغ را وزارت
مسکن و شهرسازی اعالم نموده است .در قسمتی از این رأی آمده است:

ّ
متضمن لزوم
« ...ب -حکم مقرر در مادۀ  1الیحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ...

حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویۀ درختان فارغ از محل غرس آنها و کسب اجازه
از شهرداری در صورت ضرورت قطع درخت و تهیه و تصویب ضوابط اجرایی امور مصرح در مادۀ
مذکور توسط شهرداری و شورای شهر است و مفید تفویض اختیار تعیین مرجع بدوی و تجدیدنظر
ً
تشخیص باغ و صدور رأی قطعی و الزماالجرا توسط مراجع مزبور نیست .مضافا اینکه قانونگذار به
صراحت مادۀ  12قانون زمین شهری  ...تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین
دایر و تمیز بایر از موات را به عهدۀ وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده و رسیدگی به اعتراض نسبت به
تشخیص مزبور را به دادگاه صالحیتدار محول کرده و در مادۀ  14این قانون نیز ،اختیار تعیین ضوابط
مربوط به تبدیل و تغییر کاربری ،افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش واقع در
محدودۀ قانونی شهر را به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نموده است .»...
شعب دیوان عدالت اداری نیز تا قبل از تصویب «قانون اصالح لیحۀ قانونی حفظ و گسترش
فضای سبز» ،تنها مرجع صالح برای تشخیص باغ کمیسیون مادۀ  12قانون زمین شهری میدانستند
و از این جهت ،عموما «کمیسیون تشخیص باغات» فاقد صالحیت محسوب میگردید.
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به عنوان مثال ،شعبۀ سیام دیوان در تاریخ  1390/8/1۵طی دادنامۀ شمارۀ  20۵8به ابطال رأی
کمیسیون باغات موضوع جلسۀ  827مورخ  1383/8/30اقدام کرده است .در این رأی ،دیوان با
استناد به ابطال مادتین  1۴و  1۵ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای مادۀ اول از «لیحۀ قانونی
حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» مصوب  1373/6/29به موجب مفاد رأی هیئت عمومی بر
اساس رأی شمارۀ  ،31تشکیل این کمیسیون و تصمیمگیری آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
در رأیی دیگر که از سوی شعبۀ نهم صادر گردیده است ،رأی کمیسیون باغات شهرداری که در
تاریخ  1386/12/2صادر شده بود ،موضوع ابطال قرار گرفت 1.قاضی پرونده با استناد به قوانین
موجود در زمانی که کمیسیون مزبور اقدام به تصمیمگیری نموده است ،کمیسیون مادۀ  12قانون زمین
ّ
شهری را مرجع صالح در تشخیص و شناسایی باغ قلمداد کرده است؛ چرا که در آن زمان به علت
عدم وجود کمیسیون مادۀ  ،7تنها مرجع صالح به تشخیص باغ ،کمیسیون مادۀ  12قانون زمین شهری
بوده است .در قسمتی از این رأی چنین استدلل شده است:
« ...نظر به اینکه ِاعمال مادۀ  7قانون گسترش فضای سبز مطابق رأی شمارۀ 1383/2/6-31
ً
مجوزی برای تشخیص باغ نیست و قانونا تشخیص باغ از اختیارات کمیسیون مادۀ  12قانون زمین
شهری محسوب است ،لذا با توجه به مراتب فوق حکم به نقض رأی کمیسیون مادۀ  ... 7صادر و
اعالم میگردد».
رویۀ فوق در موارد فراوانی منجر به ابطال تصمیمات «کمیسیون تشخیص باغات» شورای شهر،
شهرداری و سازمان پارکها و فضای سبز شهر گردیده است که به عنوان نمونه بخشهایی از آراء
صادره در این زمینه قابل توجه است.
(الف) ...« :نظر به اینکه قسمت آخر مادۀ یک الیحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در
ّ
متضمن تفویض اختیار مرجع رسیدگی و تشخیص باغ و تعیین مرجع تجدیدنظر و صدور
شهرها ...
رأی قطعی الزماالجراء توسط آنها نیست و تعیین مرجع اختصاصی اداری در هر زمینه منوط به حکم
قانونگذار یا مأذون از قبل ّ
مقنن میباشد که در زمان صدور رأی مورد اعتراض اجازۀ قانونی جهت
تعیین مرجع اختصاصی کمیسیون تشخیص باغات وجود نداشته ،لذا در اجراء آراء شمارۀ -31
 1383/3/6و  1387/2/22-10۴هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی
و ابطال رأی موضوع مصوبۀ شمارۀ  ...کمیسیون صدرالذکر را صادر و اعالم میدارد 2 .»...

 .1دادنامۀ شمارۀ  9109970900702229مورخ .1391/11/17
 .2رأی شعبۀ نهم دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ  920997090071۵81مورخ .139۴/8/7
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(ب)« :با توجه به اینکه قبل از تصویب آییننامۀ قانون «اصالح قانون حفظ و گسترش فضای
سبز در شهرها مصوب سال  59شورای انقالب» مصوب  1388/۵/12مجمع تشخیص مصلحت
نظام در مورخۀ  1388/2/1۵مرجع تشخیص باغات تحت عنوان کمیسیون مادۀ  7فاقد جایگاه
قانونی بوده و مؤید این مطلب آراء شمارۀ  31و  104هیئت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد ،لذا
قطع نظر از اینکه نوعیت پالک موضوع شکایت برابر اسناد حاضر باغ قید شده اتخاذ تصمیم در مورد
شکایت توسط مرجع مزبور [طرف شکایت :شهرداری تهران – سازمان پارکها و فضای سبز شهری]
 ...به عنوان مرجع تشخیص باغ خارج از حدود اختیار محسوب میشود  ...و حکم به ابطال رأی
معترضعنه صادر و اعالم میشود 1.»...

(ج) ...« :صالحیت تشخیص کمیسیون مادۀ  7با صدور رأی از هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری که دائر به نقض و ابطال کمیسیون مذکور است وجاهت ندارد علیهذا  ...حکم به نقض رأی
مورد شکایت صادره از کمیسیون مادۀ  7که در تاریخ  138۴/12/18اصدار یافته است صادر و اعالم
میگردد 2 .»...

همان گونه که مالحظه میشود ،هیئت عمومی و به تبع آن شعب دیوان عدالت اداری قبل از
تصویب «قانون اصالح لیحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» کمیسیون مادۀ 12
قانون زمین شهری را مرجع تشخیص باغ میدانستند و صالحیتی برای شورای شهر قائل نبودند .در
نقد رویۀ دیوان در این خصوص نکتۀ قابل توجه آن است که همانگونه که در متن مادۀ  12قانون زمین
شهری نیز به روشنی مشهود است ،موضوع تشخیص مورد نظر این مادۀ قانونی ،عمران و احیاء
تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات است .به عبارت دیگر ،اول ،موضوع
تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات است و به هیچوجه به تعیین «باغ» اشارهای نشده است.
عنوان «باغ» و عنوان «زمین» عناوینی کامال متفاوت و ّ
مجزا از یکدیگرند .ثانیا ،مادۀ  ۵همین قانون
ً
اضی کشاورزی یا آیش ،اعم از محصور
مقرر میدارد ...« :زمینهای دایر مشمول این قانون ،صرفا ار ِ
و غیرمحصور میباشد» .بنابراین ،با توجه به ّ
نص صریح قانونگذار در تعیین زمینهای دایر مشمول
این قانون ،هیچ شکی باقی نخواهد ماند که موضوع مادۀ  12قانون مورد استناد ،صرفا اراضی

 .1رأی شعبۀ نهم دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ  93099090003۴911مورخ .139۴/7/12
 .2رأی شعبۀ نهم دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ  9209970900700876مورخ  1392/۴/18با موضوع ابطال
رأی کمیسیون موضوع صورتجلسۀ  8۵۴مورخ 138۴/12/18 :اعالمی به شهرداری منطقۀ  1تهران/طرف شکایت:
سازمان پارکها و فضای سبز تهران (کمیسیون تشخیص باغات).
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کشاورزی یا آیش است .شایان ذکر است که زمین آیش ،زمینی کشاورزی است که به صورت
غیرمستمر مورد بهرهبرداری کشاورزی قرار میگیرد.
با توجه به مراتب اخیر ،چگونه ممکن است تعیین و تشخیص باغ را موضوع مادۀ  12قانون زمین
شهری دانست؟ همچنین ،چگونه ممکن است عناوین «باغ» و «زمین کشاورزی یا آیش» را مرادف
ّ
یکدیگر گرفت؟ بهترین دلیل بر تعدد و تفاوت این عناوین ،ذکر جداگانۀ هر یک از آنها است که در
متن مادۀ  1۴قانون زمین شهری آمده است .در این مادۀ قانونی هر یک از عناوین یادشده بهطور
ّ
مستقل و ّ
مجزا از دیگری ذکر شده و در نتیجه ،هیچ شکی در زمینۀ تعدد و تفاوت این عناوین در نظر
قانونگذار باقی نخواهد ماند .مادۀ  1۴قانون زمین شهری مقرر میدارد« :تبدیل و تغییر کاربری ،افراز
و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع مادۀ  2این قانون) با رعایت
ضوابط و مقررات مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بالاشکال است» .مالحظۀ عنوان «باغ» در
این مادۀ قانونی موجب گردیده تا به اشتباه ّ
تصور شود هر مرجعی که اختیار تعیین ضوابط مربوط به
تغییر و تبدیل کاربری ،افراز و تقسیم و تفکیک باغات را عهدهدار است ،مرجع تشخیص باغ نیز
خواهد بود (قاسمی حامد 1۴6 :1388 ،و  .)1۴7عالوه بر این ،مطابق ماده  1قانون حفظ و گسترش
فضای سبز در شهرها ،تصویب ضوابط اجرایی این ماده بر عهدۀ شورای شهر گذاشته شده و این نهاد
نیز بنا بر همین صالحیت مبادرت به تصویب ضوابط اجرایی آن نموده و تشخیص باغ را به کمیسیونی
تحت عنوان «کمیسیون مادۀ  »7محول نموده است .با توجه به اینکه تشخیص باغ عملی تخصصی
بوده و نیازمند تعیین شرایط و ضوابط دقیق است ،اقدام شورای شهر در تشکیل کمیسیون فوق در
راستای اجرای بهتر این مهم بوده و به صورت قانونی اتخاذ شده است .لذا به نظر میرسد اقدام
صورتگرفته در چارچوب قانون فوق انجام شده و بهتر میتواند فلسفۀ وضع این قانون که همان
حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها است را تأمین کند .لذا بنا بر جمیع جهات فوق ،رویکرد و
رویۀ هیئ ت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص قابل نقد بوده و حتی در مواردی
میتواند مغایر هدف و فلسفۀ فوقالذکر قلمداد شود.
 .۱-۲-۲رویۀ دیوان عدالت اداری پس از تصویب «قانون اصالح الیحۀ قانونی حفظ و
گسترش فضای سبز در شهرها»

پس از تصویب «قانون اصالح لیحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در سال
 1388و با توجه به اعطای صالحیت تشخیص باغ به کمیسیون موضوع مادۀ  7آییننامۀ قانون فوق،
دیوان عدالت اداری در برخی از آراء خود تصمیمات این کمیسیون را مورد نظارت قرار داده است.
صرف نظر از امکانسنجی اینکه دیوان عدالت اداری قادر به نظارت بر تصمیمات کمیسیون مادۀ
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 7هست یا خیر ،آنچه که بررسی آن در این مجال مهم است و بالتبع ،رسیدگی دیوان را تحتالشعاع
قرار خواهد داد ،ماهیت کمیسیون مزبور و تصمیمات آن است .در این بین ،دو نظریه در میان قضات
دیوان وجود دارد؛ یک گروه تصمیمات این کمیسیون را موضوع بند  1مادۀ « 10قانون تشکیالت و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» میدانند و گروه دیگر ،قائل بر نظارتپذیری تصمیمات کمیسیون
مزبور در ذیل بند  2مادۀ  10هستند.
به اعتقاد گروه نخست ...« ،کمیسیون مادۀ  7صالحیت اظهار نظر در خصوص این امور را دارد:
( )1پاسخ به استعالم شهرداری در هنگام صدور پروانه یا صدور گواهی پایان کار در خصوص اراضی
مادۀ  1در خصوص تعداد درختان موجود و هرگونه تغییر در وضعیت؛ ( )2نظارت بر قانون و آییننامۀ
ایی آن؛ ( )3تشخیص باغات؛ ( )4پاسخ استعالم شهرداری در خصوص صدور پروانه برای
اجر ِ

عرصههای با مساحت بیش از  500متر مربع؛ ( )5اظهار نظر در خصوص قطع ،جابجایی یا
سربرداری درختان؛ ( )6تصویب ضوابط مربوط به رعایت اصول فنی و ایمنی و همچنین ،نحوۀ
جایی درختان و فضاهای سبز که
استفاده از تجهیزات و امکانات شهرداری برای سربرداری و جابه ِ

مالحظه میشود صالحیت کمیسیون در پنج مورد نخست صالحیت تشخیصی یا نظارتی است ...
و در مورد آخر هم صالحیت مقررهگذاری است؛ اگرچه در تبصرۀ  3مادۀ  7آییننامه در کنار چندبار

استفاده از واژۀ نظر از واژۀ رأی در تشخیص باغات استفاده شده ،اما به نظر میرسد این استفاده
مسامحه در تعبیر است و آنچه در صالحیت کمیسیون قرار گرفته اتخاذ تصمیم است و نه صدور رأی
 .»...در ادامۀ این استدلل آمده است که « ...کارکرد آن [کمیسیون مزبور] تشخیص نظارت و
مقررهگذاری است  ...و از شمول بند  2مادۀ  ... 10خارج است  1.»...در مقابل ،و در خصوص
نظریۀ دوم ،قضات دیوان در آرائی دیگر ضمن رسیدگی به تصمیمات کمیسیون مادۀ  ،7نظارت بر
این کمیسیون را از مصادیق مفاد بند  2مادۀ  10قانون دیوان عدالت اداری دانستهاند2.

با این همه ،به نظر میرسد نظر دوم صحیحتر باشد؛ بدین سبب که اول ،در ذیل تبصرۀ  3مادۀ
 7آیین نامۀ یادشده ،به صراحت از عنوان «رأی» در خصوص مصوبات کمیسیون استفاده شده و
مشخص نیست که مبنای استدلل گروه نخست مبنی بر اینکه این واژه «مسامحه در تعبیر است»
چیست؟ ثانیا ،اگر قائل بر این موضوع باشیم که رسیدگی دیوان بر تصمیمات این کمیسیون از باب

 .1بخشی از استدلل قاضی شعبۀ هشتم دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ  960997090۴302938مورخ
.1396/12/19
 .2نک :رأی شعبۀ نهم دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ .1۵90
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ّ
مجدد را به همان کمیسیون ّ
محول میکند ،این
نظارت شکلی است (بر اساس بند  ،)2و رسیدگی
نحوۀ نظارت مفیدتر خواهد بود؛ چرا که دیوان پس از نقض شکلی تصمیم کمیسیون در مرحلۀ
ّ
نخست ،آن را برای رسیدگی مجدد به کمیسیون مزبور ارسال خواهد کرد که منطقا از نظر ّفنی و

ّ
تخصصی ،صالحتر از قاضی دیوان در تشخیص و شناسایی معیارها و موازین تشخیص باغات است.
ّ
متخصصان امر ،دوباره در باب تصمیم اولیۀ
به عدالت نزدیکتر است که مدیران شهری به عنوان
خود تصمیم گیری و تجدیدنظر نمایند که در نهایت ،اگر دوباره شکایتی از این تصمیم نیز صورت
پذیرفت ،دیوان قادر خواهد بود که بر اساس مادۀ  63قانون خود ،ماهیتا رسیدگی کند و تصمیم مزبور
را نقض کند (البته این امر میتواند منجر به اطالۀ دادرسی گردد ،ولی توالی فاسد آن کمتر است).
ثالثا ،رسیدگی دیوان بر اساس بند  2مادۀ  10رسیدگیای است که بر مراجع اختصاصی اداری یا به
َ
َ
تعبیر دیگر ،بر مراجع شبهقضایی اعمال میکند .اعمال شبهقضایی نیز اعمالیاند که توسط مراجع
َ
قضایی صورت نپذیرفته و ذاتا قضایی نیستند ،اما بهمانند اعمال قضایی دارای آثاری از جمله ایجاد
حق و تکلیف برای اشخاص بوده ،لزمالجرا و دارای ضمانتاجرا هستند (امامی و استوارسنگری،
 100 :1391و  .)101کمیسیون موضوع مادۀ  7نیز ،مرجعی قضایی محسوب نمیشود ،اما از آنجا
که ترافعا رسیدگی کرده و آراء صادرۀ آن دارای لزوم اجرا و واجد حقوق و تکالیف مالکانهاند ،منطقا
در زمرۀ نهادهای شبهقضایی محسوب شده و در ذیل بند  2قرار خواهند گرفت .توضیح آنکه ،یکی
از ویژگیهایی که وجه افتراق رسیدگیهای مراجع شبهقضایی (اختصاصی اداری) از مراجع
تشخیصی (مراجع تصمیمگیری جمعی و مشورتی) محسوب میشود ،ترافعیبودن رسیدگی در
مراجع شبهقضایی است (نجابتخواه و دیگران )212 :1396 ،که صرفا از منظر سازمانی و برخی از
وجوه شکلی ،از دادگاههای دادگستری مجزا شناخته میشوند (نک :هداوند و آقاییطوق:1389 ،
 .)۵2-۵9باری ،در حال حاضر ،دیوان عدالت اداری بر تصمیمات کمیسیون مادۀ  7به عنوان مرجع
قانونی تشخیص باغات نظارت داشته و تصمیمات این کمیسیون ،قابلاعتراض در شعب دیوان
عدالت اداریاند.
 .۲معیارهای ماهوی تشخیص باغ

چنانکه پیشتر اشاره شد ،اکثر آراء دیوان حول محور مرجع صالحیتدار تشخیص باغ بودهاند،
اما در میان این آراء نیز ،می توان مواردی را مالحظه کرد که دیوان به معیارهایی دیگر از جمله
مساحت ،تعداد درختان ،نوع زمین و ...توجه داشته است .البته بررسی آراء دیوان نشان خواهد داد
که در خصوص معیارهای ماهوی تشخیص باغ ،اتفاقنظری میان قضات دیوان وجود ندارد و رویکرد
کل ی حاکم بر این معیارها از سوی قضات ،رویکردی سلبی است؛ بدین معنی که در مقابل اتخاذ
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رویکردی ایجابی و تعریف اثباتیای که ماهیت و مختصات باغ را پیش چشم بنهد ،در پروندههای
مطروحه صرفا به مسائلی که داخل در حوزۀ شناسایی باغ وارد نمیشوند اشاره شده است.
هیئت عمومی دیوان در رأی شمارۀ  10۴مورخ 1387/2/22 :و با استناد به مادۀ  12قانون زمین
شهری ،عالوه بر اینکه «کمیسیون تشخیص باغات» را غیرقانونی دانسته ،در رأی خود تلویحا بر این
نکته اشاره داشته است که باغ از مصادیق زمینهای «دایر» است .مادۀ  12بیان میداشت« :تشخیص
عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهدۀ وزارت مسکن
و شهرسازی است  .»...طرف مقابل این دعوا در پروندۀ مطروحه با این استدلل که «تعیین نوع زمین
اعم از دایر و بایر و موات به عهدۀ کمیسیون [مادۀ  »]12گذاشته شده است ،باغ را قابل انطباق با
تعریف هیچکدام از انواع زمینهای فوق ندانسته و این نکته را به دیوان اعالم داشته است که تشخیص
باغ در صالحیت کمیسیون مادۀ  12نیست .در مقابل ،دیوان چنین استدلل نموده است...« :
قانونگذار به حکم مادۀ  12قانون زمین شهری  ...تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و
تعیین نوع زمین دایر را علیاالطالق به عهدۀ وزارت مسکن و شهرسازی محول نموده است  .»...این
ْ
منطوق نشان میدهد که گویی از منظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،باغ زمینی دایر است.
عالوه بر آنچه گفته شد ،دیوان عدالت اداری در مواردی نیز به مساحت زمین توجه کرده و آن را
در تشخیص باغ دخیل دانسته است .محمل قانونی این تشخیص ،قسمت  1بند «د» مادۀ « 1آییننامۀ
اجرایی اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» است .مطابق نص این ماده« :باغ به
محلی اطالق میشود که حداقل یکی از مشخصات ذیل را دارا باشد )1( :داشتن حداقل  500متر
مربع مساحت ،در صورت وجود بنا و مستحدثات در زمین بهطور متوسط در هر  16متر مربع محوطۀ
باز خارج از ساختمان یک اصله درخت و در صورت عدم سابقۀ احداث بنا بهطور متوسط هر 25
متر مر بع یک اصله درخت مثمر یا غیرمثمر و یا ترکیبی از آنها غرس شده باشد ،قطع و امحای
درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسرشده در آمار (لحاظشده در این بند) نخواهد بود
 1.»...بر این اساس ،هیئت عمومی چنین تقریر داشته است ...« :با عنایت به اینکه به موجب [قانون
ّ
فوق] باغ از نظر این آییننامه به محلی اطالق میشود که حداقل  500متر مربع مساحت داشته باشد،

 .1قابل توضیح است که مطابق تبصرۀ مادۀ « 3ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای مادۀ  1لیحۀ قانونی حفظ و
گسترش فضای سبز در شهرها» مصوب « :1373محلهایی از نظر این ضوابط باغ شناخته میشدند که دارای
مشخصات ذیل بودند )1( :مساحت محل بیش از  ۵00متر مربع است؛ ( )2در هر متر مربع حداقل یک اصله درخت
غیرمثمر و یا در هر  16متر مربع یک اصله درخت مثمر غرس شده باشد؛ ( )3دارابودن سند مالکیت بهعنوان باغ».
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نوعیت زمین (باغ) میباشد یا
لذا برای تعریف باغ صرفنظر از اینکه شورای اسالمی مرجع تعیین
ِ
خیر ،چون وصف باغ را به اراضی زیر  500متر نیز ّ
تسری داده است از این حیث  ...مصوبۀ مورد
شکایت ،واجد ایراد است 1.»...

همچنین ،مطابق مادۀ قانونی فوق ،تعداد اصلههای درختی که در زمینی بالتر از  ۵00متر مربع
مساحت وجود داشته باشند ،یکی از معیارهای تشخیص باغاند؛ اگرچه تمام آن نیستند 2.این مسئله در
مواردی مطمح نظر قضات دیوان بوده است .فیالمثل ،در یکی از آراء چنین آمده است« :شکایت شاکی
از رأی کمیسیون مادۀ  7قانون حفظ و گسترش فضای سبز با توجه به اینکه در زمین مذکور زائد بر 500
متر مربع است تعداد  9اصله درخت تشخیص شده است که بر اساس مقررات قانونی تعداد اصلههای
مذکور موجب تشخیص باغ نخواهد بود  3.»...مضافا ،در رأیی دیگر ،قاضی با استناد به «عرف» در
ً
تشخیص باغ ،باغ را چنین معرفی کرده است ...« :اوال موضوعات از صرف بیابان را  13تا درخت داشته
باغ نمیگویند یعنی باغ محوطهای معمول و محصور آن انواع درختها و گلها کاشته باشند
علیایحال عرف در مساحت  951متر دارای  13درخت داشته باشد باغ نمیگویند 4.»...

 .۳مرجع تغییر کاربری باغ

کاربری زمین شامل عمل یا هدفی است که زمین بهمنظوری خاص توسط مردم محلی مورد
استفاده قرار میگیرد و میتواند به عنوان بستری برای فعالیتهای انسانی تعریف شود که مستقیما با
زمین و استفادههای ناشی از منابع آن و همچنین اثراتی که بر روی آن گذاشته میشود تعریف گردد.
تغییر کاربری زمین هم به معنی تغییر در ساختار و کارکرد یک نوع خاص از کاربری زمین (تغییر
کیفی) و هم به معنی تغییر در ابعاد فضایی و وسعت آن کاربری (تغییر ّ
کمی) است (حقبین و
دریاباری.)112 :1396 ،
مطابق بند  2مادۀ « 2قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» 5،یکی از وظایف
ّ
این شورا تعیین نحوۀ استفاده از زمین و فضای سبز است و مطابق مادۀ  7آن ،شهرداریها مکلف به
 .1رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ  17۴مورخ .1396/3/2
 .2در همین رابطه ،قاضی شعبۀ نهم دیوان در دادنامۀ شمارۀ  970997090070061۵مورخ  1397/2/23وجود
درخت را در زمین دلیلی بر باغبودن ندانسته است.
 .3رأی شعبۀ نهم دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ  9709970900700876مورخ .1392/۴/18
 .4رأی شعبۀ  2۵دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ  ۵03مورخ  .1390/3/22رأی موصوف نیز ،از لحاظ ادبیات و
نگارش دارای ایراد است.
 .5مصوب .13۵1/12/22
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اجرای مصوبات این نهادند .این نهاد ،به عنوان یک نهاد عالی و بالدستی (نک :اخوان )1393 ،در
نظام مدیریت ساختوساز شهری ،ضوابط و معیارهای شهرسازی را ّ
معین میسازد که سازمانهای
ّ
مربوطه ،مکلف به اجرا و تبعیت از نظرات این شورا هستند.
همچنین ،مطابق مادۀ  ۵قانون فوق« :بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات
آنها در هر استان یا فرمانداری کل بهوسیلۀ کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به
عضویت رییس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و
نمایندۀ مهندس مشاور تهیهکنندۀ طرح انجام میشود .آن قسمت از نقشههای تفصیلی که به تصویب
انجمن شهر برسد برای شهرداری الزماالجراء خواهد بود .تغییرات نقشههای تفصیلی اگر دراساس
طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید شورای عالی شهرسازی برسد».
به زعم قضات دیوان ،مقررات فوق نشاندهندۀ صالحیت کمیسیون مادۀ  ۵قانون فوقالشعار در
شناسایی موازین تغییر کاربری باغات است .هیئت عمومی دیوان در یکی از آراء خود به صراحت
صالحیت این شورا را چنین بیان میکند« :با عنایت به اینکه نوعیت ملک به صورت باغ میباشد ...
کاربری ملک از سوی کمیسیون
هرگونه ساختوساز  ...و صدور پروانۀ ساختمانی منوط به تغییر
ِ

مادۀ  5قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است  1.»...این طرز تلقی ،در یکی از آراء
ً
شعبۀ دیوان اینگونه بیان شده است ...« :اساسا وظیفۀ کمیسیون مادۀ  7آییننامۀ اجرایی (کمیسیون
تشخیص باغات) حسب اختیارات تفویضی و صرفنظر از اینکه در سند مالکیت ابرازی قید
ودن اراضی بوده و حسب مقررات
ششدانگ زمین درج گردیده اعالم نظر در خصوص باغبودن یا نب ِ

قانونی ،قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باألخص مادۀ  5آن هرگونه کاربری
ً
امالک و تغییر در طرح تفصیلی صرفا با کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون مادۀ  5با اعضاء مشخص

میباشد و این اختیار به هیچ مرجعی قابل تفویض نمیباشد 2 .»...

چنانکه گفته شد ،مرجع صالح برای اظهار نظر در خصوص تغییر کاربری باغات کمیسیون مادۀ
 ۵است ،اما این مهم در خارج از محدوده و حریم شهر در صالحیت کمیسیون موضوع تبصرۀ  1مادۀ
« 1قانون حفظ و کاربری اراضی زراعی و باغها» 3است .مطابق این نص قانونی« :تشخیص موارد
ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهدۀ کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان

 .1رأی شمارههای  29۴الی  29۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ .1397/1/28
 .2پروندۀ کالسۀ .9010/90/33
 .3مصوب  137۴/3/31و اصالحات بعدی.
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جهاد کشاورزی ،مدیر امور اراضی ،رئیس سازمان مسکن و شهرسازی ،مدیر کل حفاظت محیط
زیست آن استان و یک نفر نمایندۀ استاندار میباشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل
میگردد» .دیوان عالی کشور در یکی از آراء وحدت رویۀ خود ،این موضوع را تأیید نموده است1.

در پایان باید خاطرنشان ساخت که در رویۀ دیوان عدالت اداری ،صالحیت کمیسیون مادۀ ۵
ّ
موردی است؛ نه کلی و قاعدهگذارانه و اظهار نظر در خصوص تغییر کاربری باغات باید به صورت
جزء به جزء از سوی این کمیسیون مشخص گردد2 .

نتیجه

قضات دیوان عدالت اداری به عنوان پاسداران اصلی قانونمداری و تحفظ از اصل حاکمیت قانون،
نخستین وظیفهای را که بر عهده دارند ،صیانت از منطوق قوانین و اعمال ارادۀ نمایندگان مردم در قوۀ
قانونگذار است .رویۀ قضایی هماهنگ با خواست نمایندگان مردم ،یکی از ابتدائیترین وظایف
دستگاه قضا است .با این همه ،در مواردی شاهد آن هستیم که این رویه نه تنها در جهت موافق قوانین،
بلکه درست در نقطۀ مقابل آن عمل کرده است .مثال گویای آن ،صدور آرائی است که هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری با استنادی ناقص به «قانون زمین شهری» ،کمیسیون مادۀ  12این قانون را مرجع
تشخیص و شناسایی باغات دانسته است ،و این در حالی است که به هیچوجه ،مقررهای در این قانون
به صراحت این صالحیت را به کمیسیون مذکور تفویض نکرده و این عملکرد قابل نقد است .این رویۀ
ناصحیح با تصویب «قانون اصالح لیحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در سال 1388
اصالح شد و مرجع اصلی تشخیص باغات« ،کمیسیون مادۀ  »7آییننامۀ اجرایی این قانون شناخته
شد .کمیسیونی که در شوراهای شهر تشکیل گردیده و یقینا ،بهتر از وزارت مسکن و شهرسازی موضوع
ّ
متخصصتر از وزارتخانۀ موصوف
مادۀ  12قانون زمین شهری عمل خواهد کرد؛ چرا که اول ،نهادی
است و ثانیا ،تفویض این قبیل مسائل به نمایندگان مردم ،احتمال اجرای خواست مردم را بیشتر از
نهادهای حکومتی ،غیرپاسخگو و غیرانتخابی فراهم میآورد.
عالوه بر این ،بررسی آراء دیوان عدالت اداری نشانگر آن است که دغدغۀ اصلی قضات دیوان،
تعیین مراجع صالحیتدار بوده است و این موضوع که اصول باغ دارای چه تعاریف و ویژگیهایی
است ،کمتر و یا به ندرت مورد توجه قضات دیوان قرار گرفته است .از اینرو ،نمیتوان با اتکاء به آراء
قضایی ،تعریفی جامع از عنوان «باغ» ارائه کرد و رویکرد اصلی رویۀ قضایی ،تعریفی سلبی از این

 .1نک :مفاد رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شمارۀ  72۴مورخ .1391/1/22
 .2نک :رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ  126مورخ .1386/10/2
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مفهوم است؛ نه تعریفی ایجابی.
عالوه بر این ،همچنان ابهاماتی پیرامون نهاد صالح برای تشخیص تغییر کاربری باغات وجود
دارد و رویۀ قضایی در این مورد نیز ،گاه متناقض و متعارض بوده است .این تهافت و تعارض به
خوبی در دو قانون «تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» و قانون «حفظ و کاربری
اراضی زراعی و باغها» مشهود است و نیازمند آن است که مجلس شورای اسالمی در این خصوص،
تعیین تکلیف صریحی را مقرر کند .مضافا ،تورم قوانین در این خصوص در خور توجه است و لزم
است که شرایط ،ضوابط و مراجع تصمیمگیرنده در خصوص باغات به عنوان مایملک اشخاص و در
جهت صیانت از حق مالکیت ایشان ،در یک قانون مادر و جامع تجمیع شوند.
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