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حفاظت از اراضی زراعی و باغی، نقش مهمی در حفظ محیط زیست و استمرار حیات  هدف: و زمینه 

تغییر کاربری  ها به منزله حمایت از محیط زیست و حیات بشر است.بشری دارد و حمایت از آن

و عدم اجرای صحیح همین قوانین ناقص توسط  زراعی و باغی نتیجه نقص قوانین موجود اراضی

 ای از سودجویان است.توجهی به اهمیت آن و فرصت طلبی عدهمجریان آن و بی

باشد و روش روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میاین تحقیق از نوع نظری بوده  ها:روش و مواد

 د، کتب و مقاالت صورت گرفته است.ای است و با مراجعه به اسناآوری اطالعات بصورت کتابخانهجمع

گذاران اتخاذ راهکارهای کیفری برای مقابله با این پدیده، از جمله اقداماتی است که قانون ها:یافته

گذار در چندین مرحله، تغییر کاربری اراضی زراعی را مهم دانسته و آن را اند. قانونبدان متوسل شده

و قانون حفظ  1354های کشاورزی مصوب سال سترش قطبانگاری نموده است؛ مانند قانون گجرم

. آخرین قانون وضع شده در این خصوص قانون اصالح 13۷4ها مصوب کاربری اراضی زراعی و باغ

آن، کیفر  3ی آن بوده که در ماده نامهو آیین 13۸5ها مصوب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

که در صورت تکرار  مرتکبین این جرم در نظر گرفته استقلع و قمع بنا و جزای نقدی را برای 

 مجازات حبس نیز خواهد داشت.
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 مقدمه. 1

روابط  ردنک ، در واقع تنظیمحقوقیرسالت اصلی هنجارهای 

ا بتدای حقوقی، ادر روند تولد هنجاره. میان تابعان حقوق است

ع ی رفشود و تابعان برانیازهایی برای تابعان حقوق ایجاد می

ة نگامدر ه. کنندنیازهای خود، روابطی را با یکدیگر ایجاد می

ر د. روابط مزبور، تابعان به دنبال تأمین منافع خود هستند

در . اینجاست که تأمین منافع بستگی به میزان قدرت دارد

درت بیشتر باشد، منافع بیشتری نیز نتیجه هرچه میزان ق

الزم است که هنجارهایی وجود  . از این روشودتأمین می

امت قدر  این هنجارها ابتدا. داشته باشند تا قدرت را مهار کنند

هنجارهای اخالقی و سپس در قامت هنجارهای حقوقی در 

تیجه در ن. (1) شوندفضای روابط میان تابعان حقوق، متولد می

نظم و شکل هنجارهای حقوقی و اخالقی تا حدود زیادی، 

الم کای از نظم و شکلِ نیازها، منافع و قدرت و در یک سایه

ا در حال حاضر از یکسو باست. « ضای روابط تابعان حقوقف»

مدرنیزم بر زندگی بشر، فضای  سایه انداختن فضای پست

از  هایی مواجه شده است وها و چالشروابط نیز با پیچیدگی

ه اجهسوی دیگر اصول و قواعد عالم حقوق از بدو تولد برای مو

ن فضا، نتیجة منطقی ای. اندها طراحی نشدهبا این چالش

 پیچیده شدن مناسبات مفاهیم، اصول و قواعد حقوقی است

(2). 

در فضای روابط میان تابعان حقوق، متغیرهای مختلفی وجود 

افزایش جمعیت و گسترش  یکی از این متغیرها،. دارد

ها بر قلمروهای زمینی، دریایی و هوایی حاکمیت ملی دولت

کار  یروین واست  شیرو به افزا نیزم یکره تیجمعاست. 

 یصنعت یواحدهااند. آوردهروستاها به سمت شهرها هجوم 

منجر به  که اندشهرها مستقر شده یهیدر حاش یادیز

 نیزم انیمتقاض شیگرااست. شهرها شده  ریگسترش چشمگ

ها و و باغ یکشاورز یبه سمت اراضو خصوصا سودجویان 

و...  یساحل یاراض یها و حتکوه یها و دامنهجنگل یحت

 لیها و تبدو باغ یزراع یمجاز اراضریغ یکاربر رییموجب تغ

 ی به صورت جدیدیو تول یو تجار یبه اماکن مسکون هاآن

 طیمح بیرا از تخر یقیعم یامروز نگران یایدنشده است. 

لذا ضرورت مقابله با  ؛کندیتجربه م یمیاقل راتییو تغ ستیز

 استیها و اتخاذ سو باغ یزراع یمجاز اراضریغ یکاربر رییتغ

به شدت  ییو قضا یحقوق یریشگیخصوصا پ رانهیشگیپ

پرداخت  میسوال خواه نیمقاله به ا نیشود. در ایساس ماح

مجاز ریغ یکاربر رییدر خصوص تغ رانیا ییجنا استیکه س

آن  وعیاز ش یریعامل جلوگ نیترها و مهمو باغ یزراع یاراض

مقابله با  یبرا رانیا ییجنا استیس رسدینظر م به؟ ستیچ

و  یکار حقوقبر راه ،و باغ یزراع یمجاز اراضریغ یکاربر رییتغ

 از یریگکه با بهره ؛استوار است نیمجرم فریو ک یانگارجرم

و دستگاه  یمنجمله جهاد کشاورز یینهادها یقانون اراتاختی

شود. به علت یاعمال م یانتظام یرویها نو در کنار آن ییقضا

 ینهادها تیو استفاده از ظرف یسازعدم توجه به امر فرهنگ

جامع  نینبود قوان یو حت یجمع یاهها و رسانهو سمن یمدن

 جرم نداشته است. نیاز ا یریشگیدر پ یچندان قیو مانع توف

 از گرفتن بهره و تحلیلی و توصیفی شیوه به حاضر پژوهش

 ابعمن اساس ابتدا این است. بر شده انجام ایکتابخانه منابع

 سرفصل به توجه با برداریفیش و شناسایی موضوع، با مرتبط

 از همچنین شد. انجام مباحث و نگارش لیلتح موضوع،

 جسته بهره مطروحه موضوعات فراخور نیز به قضایی هایرویه

 حقوقی، مختلف هایسایت پژوهش از این تدوین است. در

 یتنها شد. در گرفته بهره حقوقدانان و قضات اساتید، نظرات

 صورت به مباحث موضوع پژوهش، به توجه با سعی گردید نیز

 در آن دستاوردهای از تا بتوان شود مطرح کاربردی

 خصوصا و دولتی و ملی اراضی امور متولی هایدستگاه

 الزم انجام شود. قضایی استفاده هایدستگاه

 ی حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوالنویسندگان مقاله

بودند که سیاست جنایی ایران در مورد پیشگیری از جرم 

به  ای که در پاسخچیست؟ فرضیهتغییر کاربری اراضی و باغی 

 نحوهاین پرسش مورد بررسی قرار خواهد گرفت این است که، 

از  رانیا ییجنا استیدر س یو نوع اراض تیماه صیتشخ

 نایمتول یبرا یمشخص فیبرخوردار نبوده و تعر یانسجام کاف

 خود نینشده که ا انیب نیآن در قوان انیمجر طیشرا یو حت

و به تبع آن موجب نقض  یصیتشخ یآرا دیموجب ضعف شد

 .گرددیم ییها در مراجع قضاراحت آن
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 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری اطالعات بصورت و روش جمعباشد تحلیلی می

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 جویی شدهاز روش میدانی نیز بهره گرفته است. عالوه بر این

است. بنابراین به منظور گردآوری اطالعات، با روش 

های موجود، اطالعات نامهالت و پایانبرداری از کتب، مقافیش

ر دوجود موری و در کنار آن از ابزارهای الکترونیکی آالزم جمع

این خصوص هم استفاده شد. همچنین با دست اندرکاران 

یز ه نتغییر کاربری اراضی و باغی و همچنین تحلیل آراء مربوط

ربط شهرستان ی حضوری در ادارات و نهادهای ذیبا مراجعه

ی یرودماوند از جمله جهاد کشاورزی، دادگستری، بخشداری، ن

 انتظامی، شهرداری و سایر مراجع مصاحبه انجام گرفت.

 

 ها. یافته4

گذار در قانوندهد که، های پژوهش حاضر نشان مییافته

قانون اصالح  2قانون مجازات اسالمی و ماده  690ی ماده

قانونی و تصرف غیر 1352تصرف عدوانی مصوب  جلوگیری از

نسته است. طبق عدوانی اراضی را جرم و قابل مجازات دا

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب  10ی ماده

رجع ـدون اخذ مجوز از مـکاربری ب، هر گونه تغییر 13۷4

، های زراعی و باغصالح ممنوع است؛ در صورتی که در اراضذی

 ها، بدونموضوع قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ

و اخذ مجوز از کمیسون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه 

 و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در 1ی ماده 1ی تبصره

الحاقی قانون مذکور، حسب مورد  4ی های تبصرهقالب طرح

 وبرداری اقداماتی صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره

ه عنوان مصادیق تغییر کاربری استمرار کشاورزی شود، ب

  .گرددمجاز تلقی میغیر

به  13۸5 مصوب سال گذار در قانون اصالحیقانونهمچنین 

ی دنبال اعمال نظارت بیشتر در جهت حفاظت از کاربری اراض

ر ها بوده است و به همین منظوزراعی وضع تغییر کاربری آن

مأمورین جهاد : قانون مذکور مقرر کرده است 10ده در ما

و  مجازغیررخورد با موارد تغییر کاربری کشاورزی در صورت ب

باشند نسبت به توقیف عملیات نقض قانون مربوطه موظف می

ارة اد مجاز در اراضی مورد بحث اقدام نموده و مراتب را بهغیر

ز ان . بنابرایبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعالم نمایدتم

های عمومی، ها در جهت مقابله با تصرف زمینترین گاممهم

برداری مناسب از زمین و رهافزایش مسئولیت دولت در به

های ثبتی منطبق با منافع عمومی، مشخص کردن دقیق نقشه

 راتو پیاده کردن کامل نظام کاداستر و اتخاذ قوانین و مقر

 شدید علیه متصرفات زمین است.

ه ی این موارد باید ذکر کرد که نحوبا در نظر گرفتن همه

 از ندر سیاست جنایی ایرا اراضی نوع و ماهیت تشخیص

 نمتولیا برای مشخصی تعریف و برخوردار نبوده کافی انسجام

 خود این که نشده بیان قوانین در آن شرایط مجریان حتی و

 نقض به تبع آن موجب و تشخیصی آرای ضعف شدید موجب

 گردد.می قضایی در مراجع هاآن راحت

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

طالعات متعددی در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی م

در داخل کشور صورت گرفته است که در ادامه به شرح چند 

 پردازیم. مورد می

کاربری  ارزیابی تغییرات ( در1399محمدی و خدابنده لو )

بررسی  2019 تا 1999 هایطی سال اراضی در شهر زنجان را

از  هکتار 64۸، از اراضی دیم هکتار 1264 دادند کهنشان و 

 هکتار از 122 ر زراعت آبی و فضای سبز وهکتا 142، مراتع

و مناطق  ه شدهها تغییر کاربری دادشبکة دسترسی راه

ای جدید مانند شهرک الهیه، گلشهر، کاظمیه، کارمندان، حومه

کوی سایان، کوی فرهنگ، کوی فاطمیه و شهر آرا در این 

اند؛ این امر ضرورت توجه به موضوع گسترش دوره توسعه یافته
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 دهدپیامدهای آن را در شهر و پیرامون آن نشان میشهری و 

(3). 

( در پژوهشی تحت عنوان الگوی 13۸6خاکپور و همکاران )

را  اضیتغییر کاربری شهر بابل عوامل موثر بر تغییر کاربری ار

-2 ،وامل قانونیع -1اند که شامل به سه دسته تقسیم نموده

در  باشد که مورد سومعوامل جمعیتی می -3 ،عوامل اقتصادی

ه کترین عوامل است، به طوری تغییرات کاربری اراضی از مهم

 .(4) دهددو عامل دیگر را نیز تحت شعاع قرار می

ای تحت ( در مطالعه1392همتای طوسی و همکاران )بی

عنوان بررسی روند تغییرات پوشش اراضی اصفهان در چهار 

ی ی سنجش از دور به بررسدهه گذشته با استفاده از سامانه

 13۷۷تا  1366های محدوده اصفهان طی سالتغییر کاربری 

 پرداختند و نتایج تحقیق آنها نشان داد که از کل مساحت

هکتار دستخوش  3360هکتار از اراضی شهر اصفهان،  34520

 .(5) تغییر کاربری شده است

ر با استفاده از آنالیز تصاوی( 1396پور و همکاران )امان

تغییرات کاربری اراضی در  ENVI ای در محیطوارهـماه

ی طکه  دادنشان رداختند، نتایج این تحقیق اهواز پ نشهرالک

درصد از سهم اراضی  23نزدیک به  2013تا  19۸9های سال

های کشاورزی کم شده و در طرف مقابل سهم بایر و زمین

ه کافزایش یافته است  55/34به  35/16اراضی ساخته شده از 

بوده  ها مربوط به مناطق جنوبی و شرقی اهوازترین آنبیش

 .(6) است

 سال را 3۸( نتایج تغییرات کاربری در طی 1395زاده )رجب

کتار( باغات منطقه و ه 9/۷060درصدی ) 12حاکی از کاهش 

درصدی سطوح مناطق مسکونی و اراضی  5و  ۷افزایش 

بینی تغییرات کشاورزی دانست. همچنین بیان داشت، پیش

 درصدی باغات 2دهنده کاهش سال آتی نیز نشان 11کاربری 

که سطح اراضی نسبت به وضعیت فعلی بوده، در حالی منطقه

ا ی بکشاورزی روند تقریبا ثابتی خواهد داشت و کاربری مسکون

 درصدی همراه خواهد بود. 2رشد 

وسعت  نشان داد که ایماهواره ( با بررسی تصاویر13۸9زهرا )

شامل شهر  19۸۷ اراضی مسکونی ساخته شده در تصویر سال

هکتار  3/6032اکنده در اطراف آن تقریبا های پرکرج و آبادی

که شهر کرج به شهری بزرگ و  2002بوده و در تصویر سال 

اند در مجموع های آن به شهرهای کوچک تبدیل شدهآبادی

هکتار را اشغال کرده است.  12/10541 وسعتی بالغ بر

وب و گسترش سریع شهر کرج و حومه بویژه به سمت جن

باغی  و کننده محصوالت زراعیولیدغرب سبب گردیده اراضی ت

باشند به واحدهای که دارای شرایط مناسب برای کشت می

. به این شوندساخته شده مسکونی، صنعتی و غیره تبدیل 

 توان برآورد نمود که به طور میانگین هر سالترتیب می

هکتار بر وسعت اراضی ساخته شده افزوده شده که  6/300

 ر اراضی کشاورزی بوده استقسمت اعظم آن با پیشروی د

(۷). 

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 5-2

ه های صورت گرفته که در قسمت پیشینه ببا توجه به پژوهش

 ها اشاره کردیم، اساساً سیاست جنایی جمهوری اسالمیآن

 یراضا رمجازیغ یکاربر رییاز جرم تغ یریشگیپایران در زمینه 

 ی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است که درو باغ یزراع

 هش حاضر نگارندگان به آن خواهند پرداخت.پژو

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5-3

 کار روستاها یروین واست  شیرو به افزا نیزم یکره تیجمع

در  یادیز یصنعت یواحدهااند. آوردهبه سمت شهرها هجوم 

 ریمنجر به گسترش چشمگ که اندشهرها مستقر شده یهیحاش

و خصوصا  نیزم انیمتقاض شیگرااست. شهرها شده 

ها جنگل یها و حتو باغ یکشاورز یبه سمت اراضسودجویان 

 رییو... موجب تغ یساحل یاراض یها و حتکوه یو دامنه

کن ها به اماآن لیها و تبدو باغ یزراع یمجاز اراضریغ یکاربر

 یایدنشده است.  ی به صورت جدیدیو تول یو تجار یمسکون

 راتییو تغ ستیز طیحم بیرا از تخر یقیعم یامروز نگران

 یکاربر رییلذا ضرورت مقابله با تغ ؛کندیتجربه م یمیاقل

 رانهیشگیپ استیها و اتخاذ سو باغ یزراع یمجاز اراضریغ

 شود.یبه شدت احساس م ییو قضا یحقوق یریشگیخصوصا پ
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 پژوهش  یهاتیمحدود. 5-4

با در نظر گرفتن متغیرهای پژوهش حاضر در ارتباط با 

های پژوهش باید عنایت داشت که، بررسی سنتی و یتمحدود

رو های زراعی در قلمتفصیلی ارکان جرم تغییر کاربری زمین

ن موضوعات پژوهش حاضر قرار ندارد؛ در واقع هدف نگارندگا

کرد سیاست جنایی نظام حقوق کیفری ایران در یتعیین رو

 باشد.ارتباط با پیشگیری از جرم مزبور می

 

 اهیمتعریف مف. 5-5

در لغت به معنای  "سیاست"سیاست، سیاست جنایی: واژه 

ی امور اندیشی، ادارهحکم راندن، تدبیر و مصلحت  تنبیه و

واژه فوق در . (۸)کار رفته است  کشور و اصالح خلق به

اندیشی است. لذا اصطالح، بیشتر به معنای تدبیر و چاره

ر ای برای ساماندهی هتوان اتخاذ تدبیر و شیوهسیاست را می

یق اندیشی و داشتن بینش دقامری تعریف نمود که اساساً دور

 .(9)دهد می و عمیق را تشکیل

 ای عربی است مترادف بابرخی اندیشمندان جنایت را که واژه

ها واژه جنایت بیشتر در مورد اند. در برخی فرهنگگناه دانسته

پذیرد ها و جرائمی که علیه اشخاص صورت میها و جرحقتل

های سیاست و با تلفیق معانی واژه .(۸)کار رفته است  به

دهد؛ معنای اصطالح سیاست جنایی را تشکیل می جنایت که

 ی: مجموعهگونه تعریف نمودتوان اینسیاست جنایی را می

 گذار وکیفری که قانونهای کیفری و غیرها و واکنشکنش

گیرند. در ها به کار میبا جرم و ناهنجاریحکومت در مقابله 

تعریفی دیگر سیاست جنایی یعنی سازمان بخشیدن سنجیده 

بالً گذار قو مطالعه شده به مبارزه علیه بزهکاری است که قانون

با  وها را جرم دانسته که این مبارزه از طرق، وسایل مختلف آن

 .(9)گیرد اهدافی روشن انجام می

گفته، سیاست جنایی مطلوب، سیاستی با توجه به مطالب پیش

گانه را برای مهار پدیده بزهکاری و است که مجموعه قوای سه

از بین بردن ریشه جرم و هدایت افراد، هماهنگ عمل کنند. 

گیرد موجب چنین سیاستی مورد توجه قرار می که صورتی در

مطلوبی به بار بیاورند. فوئر شود تدابیر قانونی در اجرا، نتایج می

مجموعه کند: ست جنایی را چنین تعریف میسیاباخ 

وسیله آن در مقابل جرم  کننده که دولت بههای سرکوبروش

 .(10)دهد واکنش نشان می

 :است فون لیست سیاست جنایی را چنین تعریف کرده

ها وسیله آنبه مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه"

ی دیگر از فو در تعری (9) "بخشدمبارزه علیه بزه را سازمان می

دهی سیاست جنایی، سازمان"گوید: سیاست جنایی می

شناسی های دانش جرمپایه داده عقالنی مبارزه علیه جنایت بر

چنین تعریف نایی را ایندووابر نیز سیاست ج (11)است 

رم جگر در مقابل ابزار واکنش کیفری و سرکوب"کند: می

(10). 

 ربریبا توجه به ماده یک قانون حفظ کا: مفهوم تغییر کاربری

نامة اجرایی آن، ماده یک آئین« د»ها و بند اراضی زراعی و باغ

ع از مان هر گونه اقدام که»: منظور از تغییر کاربری عبارتست از

ها غی و بای و استمرار کشاورزی اراضی زراعاربردتداوم بهره

تواند گسترة وسیعی از اعمال و این اقدامات می «گردد.

 ونا ایجاد و تأسیس ب مثال اقدامات را شامل گردد. به عنوان

یا افزایش آن، به  ،ساختمان، برداشتن شن و ماسه و خاک

 ونهطریقی که قابلیت زراعت را از زمین سلب کند، و یا هر گ

اد کشاورزی موجب فعالیتی که بنا به تشخیص وزارت جه

گردد، زمین استعداد خاص خود را حوزة مربوطه را از می

ن حفظ )ماده یک قانو شوددست بدهد، تغییر کاربری تلقی می

 ها(.کاربری اراضی و باغ

نامه اجرایی ماده یک آئین «ت»بند اراضی زراعی و باغی: 

ها در قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

 ف اراضی زراعی و باغی مقرر داشته است:تعری

اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی و دیم، اعم از "

ت ی تحبرداری داشته باشد، و اراضدایر و بایر که سابقه بهره

( الحاقی که در حکم اراضی 4های موضوع تبصره )فعالیت

ایی نامه اجر)ماده یک آیین" شودزراعی و باغی محسوب می

 ها(.الح حفظ کاربری اراضی و باغقانون اص

زراعی و یا باغی بودن اراضی، سابقه چنین انواع برای تشخیص 

برداری برداری مالک کافی تلقی شده و نیازی به بهرهبهره

باشد، از طرف دیگر اگر زمینی، مستمر در این حوزه نمی
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برداری زراعی و باغی نداشته باشد، سابقه بهره گونههیچ

 ن مورد بحث نخواهد بود.مشمول قانو

 

 مبانی نظری پژوهش. 5-6

از  دیده،این پجمله کشور ایران برای مقابله با  ها ازدولت

 ت.انگاری استفاده نموده اسجمله جرم راهکارهای حقوقی از

ری کارب ی تغییردر ایران از دیرباز قوانینی برای مقابله با پدیده

توان ای نمونه میبر اراضی زراعی و باغی تصویب گردیده که

و قانون  1354های کشاورزی مصوب سال گسترش قطب

اشاره نمود.  13۷4ها مصوب حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

قانون اصالحی قانون حفظ کاربری  13۸5نهایتاً در سال 

در  جمله مواردی که از اراضی زراعی و باغی به تصویب رسید.

 انگاری تغییرجرمگرفته  توجه مقنن قرار این قانون مورد

 قانون مذکور مطرح 3ی باشد که در مادهکاربری غیرمجاز می

 ؤثرشده است که تا حدودی در مقابله با این پدیده به نحو م

 .(12) عمل کرده است

 نیااز اشکاالت  ،موثر یرانهیشگیعدم وجود نگاه پ متاسفانه

 .ختپردا میبدان خواه قیتحق نیباشد که در ایم یگذارقانون

 

 سوابق تقنینی. 5-7

 1354خرداد  5های کشاورزی مصوب قانون گسترش قطب

 هایزمین از حفاظت روی صریحاً که است قانونی اولین

 به صرفاً قانون این دوجو این با. دارد تأکید کشاورزی

د دارد و کشاورزی تأکی هایقطب در واقع کشاورزی هایزمین

 از آنجا که قطب کشاورزی خود، تعریف خاصی دارد، بسیاری

های دیگر خارج از حوزه حمایتی قانون مذکور قرار از زمین

 گیرند.می

سال بعد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی  20حدود 

جهت جلوگیری از تغییر کاربری کلیه  13۷4خرداد  31در 

 های کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.زمین

توان گام موثری جهت حفظ با این وجود، این قانون را نیز نمی

توان موارد ابهام و ن امر را میعلت ای کاربری اراضی تلقی کرد.

ر نست. از جمله در قانون مذکواین قانون دا های بسیارنقص

ات متعددی را وارد کرده است که شامل کمیسیون ئاستثنا

ها، تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

اراضی مالکین کم درآمد و تغییرات کاربری نیاز بخش 

همچنین حوزة عمل قانون محدود به  باشد.کشاورزی می

ها هرکشهرها و ش اراضی کشاورزی خارج از محدودة قانونی

تأثیری و ناکارآمدی قانون مربوط جهت جلوگیری از موجب بی

به منظور ایجاد  به عنوان مثال،گردید.  تغییر کاربری اراضی

تغییرات کاربری مورد نیاز مزرعه، باغ یا تاکستان نظیر 

بخش کشاورزی  دریافت عوارض نیاز ،زرعهآبیاری م تأسیسات

این موارد ختم اما در عمل تنها به  .(13) مقرر نشده است

شود، بلکه به دلیل ابهام موجود در قانون و عدم شفافیت نمی

کافی، کلیه موارد تغییر کاربری که به هر نحوی به کشاورزی 

کنند، مثل احداث مرغداری یا دامداری و یا ارتباط پیدا می

های پرورش ماهی که به هیچ وجه نیاز بخش بندان حتی آب

ود را در قالب این استثنا جا شوند، خکشاورزی محسوب نمی

 .(14)است داده 

رای شو مجلس توسط 11/۸/13۸5تاریخ  قانون مذکور در

 این قانوندر  اسالمی دچار تغییر و اصالحات گردیده است.

ا هباغ رمجاز در حوزه اراضی زراعی وهای غیکاربری کلیه تغییر

خص در خارج از محدوده قانونی شهرها، اعم از اینکه توسط ش

 گیزهـا انرفته باشد و یا بـگ ورتـن یا غیره صـمالک زمی

ا شد رنیت داشته یا نداشته باخواری باشد یا نباشد، سوءزمین

 انگاری نموده است.تحت یک عنوان کلی، جرم

 

بری در مقابل تغییر کار جنایی ایرانسیاست . 5-8

 اراضی

 وعی مجاز کاربری اراضی زرادر راستای جلوگیری از تغییر غیر

ر دگذاران قانونهای قوانین پیشگیرانه یکی از دغدغه ،باغی

 وکم و بیش قوانین  تاکنون از گذشته بوده است و کشور ما

ضی کاربری ارا مقرراتی به منظور جلوگیری از تخریب و تغییر

 گذاریو حفاظت و نگهداری از اراضی به تصویب مجلس قانون

 پیش از انقالب اسالمی و پس از آن رسیده است.

اولین بار  ،نوان یک بزهکابری بع بینی تغییرانگاری و پیشجرم

 مصوب« هاقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ»در 

 شد و همانطور که بیان گردید قانون بینیپیش 13/3/13۷4
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رای اسالمی شو مجلس توسط 11/۸/13۸5تاریخ  در مذکور

 دچار تغییر و اصالحات گردیده است.

ی ضهای غیرمجاز در حوزه اراکاربری این قانون کلیه تغییر

ینکه ز اها در خارج از محدوده قانونی شهرها، اعم ازراعی و باغ

توسط شخص مالک زمین یا غیره صورت گرفته باشد و یا با 

 اشتهنیت داشته یا ندخواری باشد یا نباشد، سوءانگیزه زمین

 انگاری نموده است.باشد را تحت یک عنوان کلی، جرم

نی بین عمل به عبارت دیگر در قانون مذکور تفاوت چندا

ای کوچک شخصی که در ملک شخصی خود، انباری یا خانه

ا کند بجهت نگهداری از ادوات کشاورزی و زمین خود بنا می

عمل شخصی که به جهت کسب منافع اقتصادی کالن و 

بندی و ریزی شده، مرتکب قطعهبصورت هدفمند و برنامه

ی ندین هکتار زمین زراعی و باغتفکیک و تغییر کاربری چ

دو نفر فوق را تحت یک  شود، وجود ندارد و قانون هرمی

ده رساند. وجود نواقص عدیعنوان و به یک میزان مجازات می

 قبیل یک نواختی مجازات متخلفان بدون توجه به قصد و از

ه ها، ضمانت اجرای ناچیز و غیرمفید قانون، از جملنیت آن

 .(14)باشد های پیش روی اجرای قانون مذکور میچالش

ی اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربری نامهطبق آیین

هر اقدامی  ، تغییر کاربری عبارت است از13۸6اراضی مصوب 

که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری 

برداری و استمرار کشاورزی شود و مانع از بهرهمحسوب می

ها است. در یک تعریف جامع، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ

دیل، تخریب و ناتوانمند کردن فضاهای سبز عبارت است از؛ تب

و زراعی به فضاهای مجاز فضاهای سبز از حالت باغی غیر

مسکونی، صنعتی و غیره که منجر به از بین رفتن خاک 

حاصل خیر، پوشش گیاهی و توان اکولوژیکی آن شده، به 

طوری که دارای آثار و تبعات منفی طبیعی، زیست محیطی و 

طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و  .(15)اقتصادی باشد 

 کاربری مصادیق و دستورالعمل تعیین 13۷4باغات مصوب 

مذکور چنانچه  قانون اصالح قانون یک ماده ضوعمو غیرمجاز

 مشمول گیرد، ها انجامباغ و زراعی اراضی در کاربری تغییر

 مراتع، نظیر دولتی و ملی بنابراین اراضی .باشدمی فوق قانون

 زیرا شوند؛قانون نمی این شامل زارهابیشه و هاهکو ها،جنگل

 حسوبـم اغب و یـزراع دولتی، و لیـم اراضی از هیچکدام

 درخت کاشت و داریباغ و زراعت به هاآن بتوان در تا شودنمی

 و ملی است اراضی ممکن موارد برخی در لیکن .پرداخت

 و زراعی اراضی کاربری حفظ اصالح قانون مشمول نیز دولتی

 باشد. 135۸ها مصوب باغ

 و ریواگذا قانونی الیحه اجرایی نامهآیین 32 و 31 طبق مواد

شورای انقالب  1359راضی در حکومت اسالمی مصوب ا احیاء

از  ثنااسالمی کلیه اراضی ملی و دولتی )به جز برخی موارد است

 اشخاص واگذاری به های طبیعی قابلها و بیشهقبیل جنگل

 هایطرح نظیر هاییبرداریبهره جهت حقوقی و حقیقی

 قانون 54 تبصره طبق و هستند و دامداری زراعت کشاورزی،

 ۸4 ماده و کل کشور 13۷5، 13۷4، 13۷3 هایسال دجهبو

 با 13۷3 مصوب دولت درآمدهای از برخی وصول نحوه قانون

 اشخاص به قطعی واگذاری قابل نیز درصد تخفیف 50 اعمال

 به اقدام قطعی از واگذاری پس شخصی چنانچه اشند. لذابمی

نون قا مشمول تواندمی نماید، واگذارشده امالک کاربری تغییر

 اینکه از سپ زیرا ها گردد؛باغ و زراعی اراضی کاربری حفظ

 باغ و زراعت جمله از های کشاورزیطرح جهت ملی اراضی

 4بند  استناد به مذکور اراضی گردید، واگذار داری

مصوب  کاربری حفظ قانون یک ماده 3 و 2 تبصر دستورالعمل

 ییرتغ هرگونه و محسوب باغ و جزء اراضی زراعی 1/5/13۷5

 ینا در فوق گردد. قانون مشمول تواندمی اراضی این کاربری

 دهش ارزیابی قیمت درصد پنجاه تا اینکه از پس اشخاص شیوه،

 ،کردند تصاحب باغ و زراعی اراضی قیمت به هم را آن اراضی

 رفتهگ اختیار در هایو زمین نموده آن کاربری تغییر به اقدام

یا  نمایندیـم تبدیل اریجـت یا مسکونی ریـکارب به یا را

 رآیندف این در که رسانندمی فروش به و نموده بندیقطعه

 قوانین طبق که خرید درصد قیمت پنجاه کاهش بر عالوه

 هایینقیمت زم برابر چندین اند،گردیده منتفع آن از مارالذکر

 .(16)گردد می هاآن نصیب نیز باغ و زراعی اراضی

 1366 مصوب شهری زمین قانون 13 ماده طبق همچنین

 تغییر نوعی به شهری موات در اراضی بنا احداث هرگونه

 لذا شده است؛ شناخته جرم و محسوب مذکور اراضی کاربری

 تغییر به اقدام مذکور اراضی تصرف یا خرید با سودجو افراد
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 و عوارض پرداخت با و نموده تجاری و به مسکونی آنها کاربری

 خواری زمین به شده اقدام گرفته نظر در قانونی هایجریمه

 تغییر با اشخاص روش، این از دیگری قسمت در .نمایندمی

 طبیعی هایبیشه و مراتع از جمله طبیعی منابع ربریکا دادن

دعاوی اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی  طرح به اقدام

 سابقه مذکور اراضی که گردندمی این مدعی و نموده مذکور

 جزء و خارج ملی اراضی شمول از لذا داشته زرع و کشت

 .(1۷)باشد می اراضی اصالحات قانون مستثنیات

 ریکارب تغییر اراضی، کاربری غیرقانونی تغییر دیگر روش یک

 نهایت در و بایر اراضی به هاآن لها و تبدیباغ و زراعی اراضی

 اضیکاربری ار تغییر و کاربری تجویز به قانونی مراجع الزام

 موافقت جلب طریق از شهرها خدمات محدوده داخل

 شهرسازی عالی شورای قانون 5 کمیسیون ماده و هاشهرداری

 .(1۷)است  باالتر قیمت به هاآن فروش منظور به

ت به دنبال اعمال نظار 13۸5گذار در قانون اصالحی قانون

ضع تغییر بیشتر در جهت حفاظت از کاربری اراضی زراعی و

ون قان 10ها بوده است و به همین منظور در ماده کاربری آن

مذکور مقرر کرده است مأمورین جهاد کشاورزی در صورت 

ه بوطمجاز و نقض قانون مررخورد با موارد تغییر کاربری غیرب

مجاز در اراضی باشند نسبت به توقیف عملیات غیرموظف می

ادارة مطبوع جهت مورد بحث اقدام نموده و مراتب را به 

 .(14) انعکاس به مراجع قضایی اعالم نماید

کلف به همان ماده مأموران نیروی انتظامی را م 1تبصره 

تبعیت از درخواست جهاد کشاورزی به منظور جلوگیری از 

 رد آن بر عالوه به است نموده کاربری تفسیر عملیاتتوقیف 

اند با کلف شدهم کشاورزی جهاد مأموران 10 ماده 2 تبصره

 وتنظیم صورت جلسه در حضور نمایندة دادسرا نسبت به قلع 

متحدثات در  قمع بنا و اعاده وضع به حال سابق و تخریب

 اراضی مربوطه اقدام نماید. 

 دو دیدگاه 2در خصوص تبصره بنا به مراتب پیش گفته شده 

 کلی وجود دارد:

دیدگاه اول مبتنی بر آن است که قلع و قمع بنا و مستحدثات 

باشد از جمله اختیارات ذاتی مامورین اداره جهاد کشاورزی می

ب و امکان تخری که راسا و بدون کسب دستور از مقام قضایی

مجاز در اراضی کشاورزی و باغی قلع و قمع بناهای احداثی غیر

را دارند. دیدگاه دوم این است که قلع و قمع بناهای احداثی و 

مورین طور کلی هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز توسط مأبه 

پس از رای قطعی از محاکم  وهای زراعی در زمینجهاد صرفا 

قانون  10بنابراین مطابق ماده  .شدباقضایی قابل اجرا می

بوع تمأموران جهاد کشاورزی موظفند موارد تخلف را به اداره م

صالح انعکاس خود اعالم نمایند تا موضوع به مراجع قضایی ذی

نظر از صرفاً پس از صدور رأی قطعی و غیرقابل تجدیدیابد و 

 نسبت به قلع و قمع بنا اقدام 2مراجع قضایی وفق تبصره 

به  ده و وضعیت زمین را به حالت اولیه یا آن اعاده نماید.نمو

رسد این دیدگاه با روح قانون سازگاری بیشتری داشته نظر می

دهد. علت آن که و احتمال خسارات جانبی را کاهش می

قلع و قمع بنا را به مأموران جهاد  2گذار در تبصره قانون

موارد فنی  کشاورزی محول نموده است صرفاً به خاطر رعایت

از جمله جلوگیری از خسارت به اشجار و  عملیاتو تکنیکی 

 .(14) باشدهای زراعی حاشیه ملک میزمین

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی  10ی طبق ماده

، هر گونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از 13۷4مصوب 

 وورتی که در اراضی زراعی صالح ممنوع است؛ در صمرجع ذی

، هاباغ وقانون حفظ کاربری اراضی ، موضوع قانون اصالح هاباغ

ن از کمیسو بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز

ر و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی د 1ی ماده 1ی تبصره

الحاقی قانون مذکور حسب مورد  4ی های تبصرهقالب طرح

 واقدامتی به شرح زیر صورت گیرد و مانع از تداوم تولید 

ر غییه عنوان مصادیق تبرداری و استمرار کشاورزی شود، ببهره

ها در ترین گامنابراین از مهمگردد. بمجاز تلقی میکاربری غیر

های عمومی، افزایش مسئولیت جهت مقابله با تصرف زمین

برداری مناسب از زمین و منطبق با منافع دولت در بهره

های ثبتی و پیاده کردن عمومی، مشخص کردن دقیق نقشه

 کامل نظام کاداستر و اتخاذ قوانین و مقررات شدید علیه

 .(15)متصرفات زمین است 
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 گیرینتیجه. 6

یر نی ایران در مقابله با تغین سیاست جنایی تقنیبرای بیا

ره توان اشامجاز کاربری اراضی و باغی به این موارد میغیر

 کرد:

 2قانون مجازات اسالمی و ماده  690ی گذار در مادهقانون

تصرف  1352تصرف عدوانی مصوب  قانون اصالح جلوگیری از

ت. اس دانستهقانونی و عدوانی اراضی را جرم و قابل مجازات غیر

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی  10ی طبق ماده

، هر گونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از 13۷4مصوب 

 وورتی که در اراضی زراعی صالح ممنوع است؛ در صمرجع ذی

، هاباغ وقانون حفظ کاربری اراضی ، موضوع قانون اصالح هاباغ

ون و اخذ مجوز از کمیس بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه

 و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در 1ی ماده 1ی تبصره

الحاقی قانون مذکور، حسب مورد  4ی های تبصرهقالب طرح

 وبرداری اقداماتی صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره

ه عنوان مصادیق تغییر کاربری استمرار کشاورزی شود، ب

 . گرددمجاز تلقی میغیر

به  13۸5 مصوب سال گذار در قانون اصالحیقانونهمچنین 

ی دنبال اعمال نظارت بیشتر در جهت حفاظت از کاربری اراض

ر ها بوده است و به همین منظوزراعی وضع تغییر کاربری آن

مأمورین جهاد  :قانون مذکور مقرر کرده است 10ده در ما

و  مجازغیر کاربریکشاورزی در صورت برخورد با موارد تغییر 

باشند نسبت به توقیف عملیات نقض قانون مربوطه موظف می

ارة اد مجاز در اراضی مورد بحث اقدام نموده و مراتب را بهغیر

ز ان . بنابرایبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعالم نمایدتم

های عمومی، ها در جهت مقابله با تصرف زمینترین گاممهم

برداری مناسب از زمین و هرهافزایش مسئولیت دولت در ب

های ثبتی منطبق با منافع عمومی، مشخص کردن دقیق نقشه

 راتو پیاده کردن کامل نظام کاداستر و اتخاذ قوانین و مقر

 شدید علیه متصرفات زمین است.

ی این موارد باید ذکر کرد که نحوه با در نظر گرفتن همه

 از اندر سیاست جنایی ایر اراضی نوع و ماهیت تشخیص

 متولیان برای مشخصی تعریف و برخوردار نبوده کافی انسجام

 خود این که نشده بیان قوانین در آن شرایط مجریان حتی و

 نقض به تبع آن موجب و تشخیصی آرای ضعف شدید موجب

 گردد.می قضایی در مراجع هاآن راحت

تغییـر کاربری اراضی  موضوع مهمی که در خصوص موضوع

یـن ت ا، بحث اثـراا باید مورد اشاره قرار بگیردهزراعی و باغ

از دید  باشد.بر جامعه و اقتصاد و فرهنگ میتغییـرات 

یل اثرات اجتماعی از مـؤثرتـرین آثـار این قب ،کارشناسان

 یگرتغییرات هستند. این اثرات بـاالترین همبسـتگی را با د

د. ارندی گانـه تغییـر کـاربری اراضآثار و همچنـین علـل پـنج

تواند این موضوع بدان مفهوم است که مدیریت این آثار می

غییر تلل نقش قابل توجهی در بهبود و مقابله بـا سـایر آثار و ع

کـاربری اراضـی و درنتیجـه خـود تغییـر کاربری اراضی 

 تگیکشاورزی، داشته باشد. آثـار اقتصـادی نیـز بدلیل همبس

 د. درـتن، بسـیار حـائز اهمیت هسبـاال بـا سـایر آثـار و علـل

نهایـت، از آن جهـت کـه آثـار محـیط زیســتی دارای 

 والمللی بوده ای و بینهــای محلــی، ملــی، منطقــهجنبــه

جهان فعلی نسـبت بـه ایـن آثـار بسـیار حسـاس و 

گیـر اسـت؛ درخـور توجـه و دقـت نظـر بسیاری است سـخت

د. اهمیـت پنداشته شونان کوچـک و بـیو نباید به هیچ عنو

ه بدون شک مدیریت آثـار مسـتلزم اقـدامات درمانی از جمل

بهبود فضای زندگی در نـواحی روسـتایی، توســعه 

کشــاورزی در نــواحی هــای شــغلی غیــرفرصــت

روسـتایی، توسـعه بیمـه محصـوالت کشـاورزی، تـرویج و 

هـای پـاک ماننـد انـرژی ختحمایت برای استفاده از سـو

هـا بـا سـازی ایـن سـوختخورشـیدی و بـاد و جـایگزین

های فسیلی و ترویج کشاورزی ارگانیک و کم نهاده سوخت

 .باشدمی

الوصف در راستای نتایج پژوهش حاضر، پیشنهادات ذیل مع

 یاجرا از قبل شودمی که، پیشنهادشوند: اول اینارائه می

و  لهمج با ارائه صالحذی و مربوطه هایسازمان و مراجع قانون

 از ناشی هایآسیب بیان با و برای روستاییان و سخنرانی نشریه

 زیسافرهنگ و رسانیاطالع به غیرمجاز، نسبت کاربری تغییر

 ورسانی از طریق صدا همچنین اطالع .اقدام نمایند قانون

ی خشد تا اثربهای مجازی برای مردم ارائه گردسیما و در شبکه

 بیشتری داشته باشد.
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و  هامرغداری ها،دامداری شود تأسیسمی که، پیشنهاددوم این

در  و ندارد، کشاورزی بخش با ارتباطی اصوالً که ماهی پرورش

 بدلیل شودمی محسوب کشاورزی هایفعالیت یزمره

ن قانو استثنائات از متخلفین و سودجویان زیاد سوءاستفاده

 باغات( حذف و زراعی اراضی کاربری حفظ ونموصوف )قان

 گردد.

 سال مصوب کاربری حفظ قانون 1 ماده 1 تبصره موجب به

 هاینمایندگان وزارتخانه از مرکب کمیسیون اعضاء 13۷4

 و زیست محیط حفظ سازمان شهرسازی، و مسکن کشاورزی،

 جراییا نامهآئین 2 ماده در مبنا همین و بر بودند استانداری

 هب بنا بودند شده موظف مذکور هایوزارتخانه مذکور، قانون

 در عضویت برای را خود نماینده کشاورزی، درخواست وزارت

 عمل به تغییر با البته که نمایند معرفی مذکور، کمیسیون

 تنها ادارات، و هاسازمان مدیران عضویت و قانون آمده در

ه ب توجه با اما کند، معرفی را خود نماینده باید استاندار

 بود آن بهتر آنان، تخصص عدم بعضاً و مدیران اشتغاالت

شکل  به کمیسیون اعضای ترکیب حیث از یک ماده تبصره

 شد.می حفظ سابق

 نهادپیش و نپرداخته آن به گذارقانون که ایکه، نکتهسوم این

 است این باشد داشته داشته توجه آن به گذارقانون شودمی

 در ای و نمود را ملکی کاربری تغییر ستدرخوا ملکی، اگر مالک

 و تقسیم تفکیک موارد در هرگاه 1 ماده از 3 تبصره اجرای

 مالکا و اسناد ثبت ادارات هاآن کاربری تغییر و زراعی اراضی

 زمانسا از مراجع مربوط و هاهیأت سایر و رسمی اسناد دفاتر و

 همچنین مذکور سازمان و نمایند استعالم کشاورزی جهاد

 کند، خودداری دو ماه مدت ظرف نظر اظهار تا کمیسیون

 میاقدا چه کنندهاستعالم نهاد یا سازمان یا و متقاضی شخص

 غییرت به اقدام مالک اگر این فرض در که دهد؟ انجام تواندمی

 صدور به مبادرت مربوط سازمان یا اداره یا و کند کاربری

 مذکور تاقداما لماًکند، مس نظر اقدامات مد انجام یا الزم مجوز

 کمیسیون از مجوز اخذ بدون و غیرمجاز صورت به چون

 اما بود؛ خواهند کیفری وصف دارای گرفته است صورت مربوط

 .است ناسازگار عدالت با افرادی چنین بر مجازات لاعما

 تخریب با بنا قمع و قلع که آنجا که، ازو در نهایت چهارم این

 و لعق جای به یا معادل تخریب اژهو از نباید لذا است؛ متفاوت

 امعن یک از عرفاً است ممکن چه کند. اگر بنا استفاده قمع

با  تخریب ولی باشد تخریب مستلزم بنا قلع و باشند برخوردار

 در شودمی حاصل احداثی بنای یا دیوار کردن خراب صرف

 انبنی از احداثی بنای است الزم قلع و قمع بنا در که حالی

 در که نماند باقی زمین روی بر آن از چیزی که کنده شود

ه ب اقدام کیفری اجرائیات غیرمجاز ساز و ساخت موارد اکثر

 عریفت است بهتر گذارقانون لذا .قمع و قلع تا نمایدمی تخریب

 نماید. ارائه قانون در واژه این دو از و تفسیری

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  ن پژوهش مساعدتاز تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین ای

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان. 8

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین پژوهش 

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 تضاد منافع. 9

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: The protection of agricultural and horticultural lands 

has an important role in preserving the environment and the continuation of 

human life, and their protection constitutes the protection of the environment 

and human life. The change of use of agricultural and horticultural lands is 

the result of the shortcomings of the existing laws and the inadequate 

implementation of these flawed laws by its implementers and the disregard 

for its importance and the opportunism of some profiteers. 
 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data collection is 

library and has been done by referring to documents, books and articles. 
 

Results: Adopting criminal measures to combat this phenomenon is one of 

the measures that legislators have resorted to. During the stage, the law 

considered the change of use of agricultural lands important and criminalized 

it; Such as the Law on the Development of Agricultural Centers approved in 

1975 and the Law on Conservation of Agricultural Lands and Gardens 

approved in 1995. The last law enacted in this regard was the Law on 

Amending the Law on Preservation of the Use of Agricultural Lands and 

Gardens, approved in 2006, and its by-laws, which in Article 3 provide for the 

punishment of demolition and fines for perpetrators of this crime. There will 

also be imprisonment. 
 

Ethical considerations: In order to organize this research, while observing 

the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 
 

Conclusion: It seems necessary for the legislator to take greater steps to 

deal with this phenomenon by removing the ambiguity of this law and 

determining more practical solutions and using prevention and culture-

building methods. 
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