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 چکیده

مالکیت دولتی در ملی و از اموال عمومی شد که متعلق به دولت است.  ،به کلی ،اهلگشدن جن یمل ینامه قانونبیتصوجنگل و مرتع با 
اما، مبانی تحقق و و معنای اموال اختصمایمی دولتی ندارد مندی همگان از این دارایی اسمت بهرهبرای تضممین  ،این اموالقرار گرفتن 

فرآیند بینم فاظت از مالکیت خصممویممی یکنممان نینممت از این رو میپاسممداری از مالکیت دولت بر جنگل و مرتع با مبانی تحقق و  

 تی اگر ایول و فرایند  قوق ثبت  ل مالکیت دولت بر جنگل و مرتع ابعاد تخصصی و فنی خود را دارد و بر این بنیاد،تثبیت و تنجی

سمی تظلمات،  ضایی به عنوان مرجع ر شد، در مراجع ق شده با نبت به آن طی ن سناد و امالک ن ست. این دلیلی ا معتبر و پذیرفتنی ا
های  قوقی و نزاعها سال، نتیجه قطعیبرگ تشخیص  دارایاراضی ملی مرتعی و جنگلی  تحول که در مصداق تحقق مالکیت دولت بر

های  قوق  فاظت از جنگل و به عنوان یکی از مهمترین دگرگونی ۱۳۸۴در سال ها، پس از دههدر کشور ما بوده که سرانجام  قضایی

شناخت این تحول و علل ت عمومی دیوان عالی کشور پذیرفته شده و در تمام ئمرتع از سوی هی سازی شد.  مراجع قضایی یکنواخت 

هم برای  قوقدانان و هم برای دانشمندان علوم جنگل و مرتع اهمیت دارد چرا که به خوبی  اختالفات آرای قضایی و مبانی این رویکرد

  .گذاردنگاه دیوان عالی کشور در پاسداری از جنگل و مرتع را به نمایش می
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 مقدمه .۱
یکی از رویدادهای بزرگ در کشمممور ما، ملی شمممدن 

گل ماعی، فرهنگی، ها و مراتع بود که پیجن آمدهای اجت

ای داشممت. از نگاه آثار  قوقی که سممیاسممی و  قوقی وی ه

در  قوق مالکیت  موضوع این نوشته است، تحولی شگرف

ایی ها در مراجع قضدلیل اثبات آن وها این اراضی و جنگل

مه دارد. در یک و رسممممی  به امروز ادا تا  پدید آورد که 

ضی جنگلی و به باور نگارنده، سخن،  شدن ارا  قوق ملی 

ملی نمودن « ایلِ»مرتعی در کشور ما سه سو دارد: یکی 

نامه با تصممویب ۱۳۴۱ها که در سممال این اراضممی و جنگل

 ادعاهای  قوق مردم« استثنای»قانونی انجام شد؛ دومی، 

در مقابل دولت ننمممبت به جنگل و مرتع که  یل عنوان 

نتثنیات» قوقی  سی می« م سومی،  مایت برر شود و 

تشممخیص در  یدولتنهاد متولی قانونی از اقدامات  قوقی 

 ها.رفع تصرفات این اراضی و جنگلمنتثنیات و 

در نخنممتین موضمموع که نوعی چالش هم به شمممار 

مرور سوابق  قوقی کشور ما است درونمایۀ نوشتۀ ید آمی

گذرد و در دومی که به که با نگاهی تاریخی از دیدگان می

بیش از  د پس از انقالب اسممالمی سممال توسممعۀ سممبب 

)راه باریک( خارج  ءتا به امروز از وضممعیت اسممتثنا ۱۳57

ست شده ا ضوع ،شده و به قاعده )راه هموار( بدل  این  مو

شته، یی در ادعا نو صو سی دعاوی راجع به  قوق خ شنا

شدن ارا ست و مقابل  قوق عمومی و دولتی و ملی  ضی ا

موقعیت  قوقی از جمله،  در سمممومی موضممموع این مقاله،

نابع طبیعی در تبیین مالکیت دولت  تشمممخیص قطعی م

که در دل آن تشخیص منتثنیات هم در  شودبررسی می

ست یی که ا میان ا شخا دعای  قوق و آثار آن در قبال ا

ها دارند، به وی ه در خصمممویمممی در این اراضمممی و جنگل

ثدت  »دعوای  ید و قلع و قمع مستتد بررسمممی « خلع 

شته تا اندازه شود.می شتر به این نو سویه و بی ای به اولین 

سویه می سویه را، سومین  شتن درباره دومین  پردازد و نو

به سمممبب ابعاد گنمممترده و محدودیت وا گان و قابلیت 

گذار  لۀ دیگری وا قا به م قل،  کل منمممت به شممم پرداختن 

 نماید.می

خواهیم این پرسش سخن  پیرامون، در نخنتین سویه

 ۀکلیه و اعی نی صتتعر»گذار از مقصمممود قانونگفت که 

ه ی طبیعی و اراضتتی جنگلی ه  و مراتع و بیشتتهجنگل

به دولت  مثستت و و مدعل  کشتت ر ج ا ام اع عم می

پذیرفته در نظم  قوقی ایران با عنایت به ایول « ب شدمی

سومین در  قوق مالکیت قانون مدنی شدۀ  نت و در  چی

ها را به خود اختصاص داده به که بیشترین تحلیل موضوع

که تشممخیص منابع طبیعی یا  یمشمموله وارد میئاین منمم

ارد و قطعیت آن چه ارزشمممی در تحقق مالکیت دولتی د

در چه  ،دولت با در دسمممت داشمممتن این برگه تشمممخیص

تواند ادعای منمملم و قطعی طرک کند و به وی ه دعاوی می

چینت. و دلیل اثبات آن وضعیت دولت در دعوای خلع ید 

نگاه قانونگذار  که چراهمچنین در این جا به این پرسممش 

ضی مرتعی و جنگلی ملی ارزش به  شخیص ملی بودن ارا ت

 .شودپاسخ داده می ،ستنین اچ

رویۀ برای تبیین این سمممخن به موضمممع قانونگذار و 

پردازیم که در تقابل میان  قوق خصممویممی و قضممایی می

یک رهیافت و در همین تقابل  امالکاسممناد و   قوق ثبت

رهیافتی اسناد و امالک، میان  قوق عمومی و  قوق ثبت 

یول  قوق ثبت و ست؛ بر بنیاد ا اثر  متفاوت را برگزیده ا

و دالیل  رسمیدگی به دعاوی خلع ید آن بر آیین دادرسمیِ

، اگر مدعی این دعوا  ق خصویی را ادعا نماید، اثباتی آن

غصب آن را  ع ید از ملکی است که دیگرییعنی مدعی خل

ست، باید برابر رای و دت  کرده  مورخ 672شمارۀ رویۀ ا

م لکیت»، این دعوا را ۱/۱0/۱۳۸۳ و ت داننممم «فرع بر 

ید از زمین قبل از احراز و اتب   طرح دع ای خلع» گفت

بنیار مهم، رأی مبنای این  «.م لکیت ق بل اسدم ع نیست

اعالم  امالک و قانون ثبت اسمممناد ۴۸و  ۴7، ۴6ادگان م

نتری و  ساس، طرک این دعوا در دادگ ست. بر این ا شده ا

صداق  در مراجع رسمی، مالکیت رسمی  مالکیتو دلیل م

اسممت که وفق ایممول و تشممریفات به معنای  قوق ثبت 

 قوق ثبت اسممناد و امالک تثبیت و محقق شممده اسممت و 

این قانون مصمموب سممال  22علی االیممول مشمممول مادۀ 

 است. ۱۳۱0
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رای ببر و پیچیده است یند ثبتی که زمانآاما آیا این فر

ست؟  فاظت و پاسداری از منابع طبیعی و ملی سودمند ا

ننممبت به اشممخایممی که  دیگر، اگر دولت بخواهدبه بیان 

نامه ملی دست به تصرف غیرقانونی اراضی موضوع تصویب

 دعوای خلع ید طرک کند،ند، اهها و مراتع زدشممدن جنگل

 وثبتی را طی نماید و با تثبیت فرأیند نخنمممت باید تمام 

طرک کند؟ آیا این را م دعواسمم س این تنممجیل مالکیت، 

ایممول پاسممداری از جنگل و مرتع که  روند با اندیشممه و

به سمممبب بی پناهی و دوری از  ،تخریب و تنممملر بر آن

یهداری یا امراجع ا نتردگی عر ضایی و گ ها و نتظامی و ق

 کاری متصرفین، سازگار است؟دشوار گذر بودن و پنهان

در  ،ت عمومی دیوان عالی کشمممورئاینجاسمممت که هی

یدور ماه  نزدیک به  672شمارۀ ویۀ رو دت رأی بعد از 

شرک باال،  یادر  6۸2شمارۀ نویی به  رویۀو دت رأی به 

 کند که در درجۀ اول از نگاه  قوق  فاظت از جنگل ومی

بعدی از منظر  قوق عمومی و ملی، یکی  وهلۀمرتع و در 

شش  شور در تاریخ هفتاد و  ضایی ک شاهکارهای آرای ق از 

منابع طبیعی ت عمومی دیوان عالی کشور است: ئسالۀ هی

شخیص وزار  مذک ر و »اعم از مرتع و جنگل  صرف ت به 

قابل «. گیردقطعیت آن، در م لکیت دولت قرار می این ت

یول  قوق  فاظت  یی و  قوق عمومی با ا  قوق خصو

 ،از منممابع ملی و جنگلی و نیز بنیممادهممای  قوق ثبممت

 .پذیر استتوجیه

قد که از جهت سمموابق پ وهش، فا مطالعۀ این نوشممته

با هدف مواجهۀ دانشمممندان علوم جنگل،  پیشممینه اسممت،

شه ضایی اندی های  فاظت مرتع و آبخیزداری با بازخورد ق

از این نگاه سمممودمند در مراجع قضمممایی جنگل و مرتع 

که می هد بود  یه و تنظیمخوا ثار مهم ته ند یکی از آ  توا

شخیص منابع طبیعی را در جریان دعاوی  و  ببینندبرگ ت

سی  ست که این ارزش، واقعبرر ی کنند؛ باور نگارنده این ا

 است نه اعتباری.

ملی نمودن جنگل و  ، نخنت به خواستِدر این نوشته

متصمممرفین در مرتع در کشمممور تا خواسمممتن خلع ید از 

و دت رأی پردازیم و سم س، گزارشمی از دادگنمتری می

گذرد و سممرانجام دربارۀ از دیدگان می 6۸2شمممارۀ رویۀ 

در  قوق  فاظت منابع طبیعی رأی کارآیی این چرایی و 

 و جنگل خواهیم نوشت.

 

 . روش شناسی۲

 مورد مطالعهرویۀ وحدت رأی معرفی . ۱.۲
ت ئاسمممت که از هیرأیی قضمممایی، رویۀ و دت رأی 

یدور عمومی عالی یورت  شور، در  ضایی ک ترین مرجع ق

به منظور های رأی عارض از مراجع قضمممایی کشمممور،  مت

سازی یادر می یکنواخت  شود و در  کم در نظام  قوقی، 

ابد یبعدی یا  کم قانون، تغییر نمیرأی قانون است و جز با 

 (. از این رو،۱۳92قانون آیین دادرسممی کیفری  ۴7۱)مادۀ 

سی چنین  شور، پ وهش رأیی مطالعه و برر از دیوان عالی ک

 ترین سند قضایی.و تحقیق است دربارۀ عالی

دربارۀ  26/7/۱۳۸۴مورخ  6۸۱رویۀ شمارۀ و دت رأی 

شد برای  شده با شخیص منابع طبیعی که قطعی  کفایت ت

طرک دعوای خلع ید دولت از اراضی جنگلی و مرتعی، پس 

مراجع قضممایی یممادر شممد که از رأی اختالف  هااز سممال

و از نگاه مبانی در این نوشمممته بررسمممی رأی جهت خود 

از این و گزارش آن بخشمممی رأی از آن جا که  شمممود.می

 گذرد.تحقیق است در آینده محتوای آن از دیدگان می

 . روش تحقیق۲.۲
یاد روش تحقیق مرسممموم در  روش این تحقیق بر بن

ست؛ تحلیلی و کتابخانه ستوار ا نانی ا ای. افزون بر علوم ان

ورزانه )اسمممتداللی( این، روش کار نگارنده یک روش چم

یا رد تأیید  قوقی است که به طور خاص و وی ه بر اساس 

های شمممود. فرق این روش با دیگر روشانجام میرأی یک 

سی  ست نه ها رأیبرر شت بر »این ا نت و « رأییاددا نی

روش  نینمممت. «موضممموع محور»یا « محوررأی روش »

ست بدان معنا  شی و علمی ا شته، پ وه نگارنده در این نو

پ وهد و بحث علمی در اطراف آن برای که سمممابقه را می

دهد. هدف این کار نیز انجام میرأی روشممن شممدن مبانی 
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نشمممان دادن بنیادهای  قوقی، منطقی و کارشمممناسمممی 

ست تا خوانندگان و متخصصان، با تعمق در این  ضوع ا مو

ند گره از دیگر مشمممکالت پیرامون این بحث  بانی، بتوان م

اثر آن در عریۀ مورد  ورأی بگشایند. واکاوری علل یدور 

های پ وهش و آموزش ترین روشکاربردیمطالعۀ یکی از 

 است.

 

 . نتایج۳

تا جنگل و مرتع ملی شتتتدن خواستتتت از  .۱.۳

 خواستن خلع ید از متصرفین
صو»ران، به موجب یهای الگشدن جن یبا مل  ۀنامبیت

صوب « اهلگشدن جن یمل یقانون ت ئیه 27/۱0/۱۳۴۱م

انۀ انقالب گن ایل از ایول ششیشه در دومیه رکران یوز

( در ۱۳۴۱بهمن سال  6مورخ  یرسپ)مصوب همه  دیسف

ق ن نی  ۀالیث»دوم داشمممت و در واقع نامش  یهلوپدورۀ 

شدن جن ش رلگملی   قوق در  یبود، به هر رو «ه ی ک

 یمیعظ یونگرگد ،ل و مرتعگجناز  یاسمممدارپ فاظت و 

 .آمد دیدپ

 و مصداق سخنِ  ،هوتاک ۱۳۴۱نامۀ سال بیتصوعبارات 

  شمممور مجلسک ،امگون در آن هنچو  ،بود« قلّ و دلّ»

 وقت یشمماورزکوزارت  ،۱۴نداشممت، در مادۀ  یذارگقانون

 ینامه قانونبین تصممویا یمجوز قانون»ه کده بود شمملف کم
 ین ملی. ا۱«دیل نماین تحصممیش مجلنممیشمماگس از پرا 

ه کرا چ ینتنه نیقابل مقادیگری  شدن یمل رشدن با ه

به »ه کاسمممت ن آمده ینچنامه تصمممویبآن  ۳در مادۀ 
ا یل هنتند و گت به نام جنکیسند مال یه داراک یاشخای

ها به نام ت آنکیدال بر مال یم قطعک  ییاز مراجع قضممما
 یهاتئیاز ه یم قطعک  یداراا یل یمممادر شمممده و گجن
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ها و های طبیعی نیز بوده و منمما ت محوطهشممامل اراضممی جنگلی و بیشممه هاماده دوم قانون ملی شممدن جنگل ۳مفاد تبصممره »که مقرر نموده اسممت:  [۱] اندنموده
شدن جنگل ها وساختمان صویب ملی  شده که تا قبل از ت نات در منابع ملی  سی شده هاتأ شدا داث  نوب خواهد  نا ت زیر بنا مح نت برابر م  ۀماد«. اند تا بی

 «.خواهد بودها  داکثر تا دو برابر منا ت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمنتان قانون ملی شدن جنگل ۴ ۀمادمنا ت مراتع مذکور در بند ب » :6۴

ر یل باشممند وجوه زگبه نام جن یذارگوا کامال گیدیرسمم
 شود:یرداخت مپ

شروع و  ۀ وزه از کشمال  یهالگالف: مورد جن ستارا  آ
 ال.یانصد رپتار کهر ه یشود برایختم م یداغیلگ ۀ وزبه 

سا هر  یشور براک یهاشهیها و بلگر جنیب: در مورد 
 ال.یید ر یکتار که

ی شخا سناد مال ۀمحدودل در گه جنک یج: به ا ت کیا
حدودا در یها آن به موجب ا ک کیامال ۀم  یام قطعکه 

ها به آن یذارگوا کامال گیدیرسمم یهاتئیا هی ییقضمما
 «.الیید ر یکتار کهر ه یرفته قراردارد براگتعلق 

شیآن ن ۴ن در مادۀ ینچهم صوص یز به  وۀ رفتار در خ

ز ین 6رداخت. در مادۀ پیمشمممجر مر یمراتع مشمممجر و غ

سترداد  یمعامالت رهن نبت به اموال عمومکبا  ق ا  یه ن

خ ین اشخاص واقع شده باشد از تارین قانون بیور در اکمذ

ز ین 9شممده محنمموب شممد. مادۀ  کن قانون فیب ایتصممو

عه برایترت فت وجوه و اقنمممما  آن را یدر یب مراج ا

یرف نظر از مادۀ نموده ب ینیبشپی صرۀ آن  7ود.  ه کو تب

نتثن ضوع  یا اتیم  ۱داد، مادۀ یم قرار مکن قانون را مو

صویا ساس را به ا ۀنامب ین ت یل و ا ش رو پیب ین ترتیا

 ذاشت:گیم

ص یاز ت ر» ص یب ایخ ت ه و صعر ین مه ق ن نبین ت

و  یعیطب یه شتتهیه  و مراتع و بلگجن ۀیلک ی نیاع

مثستت و و  یشتت ر ج ا ام اع عم مک یلگجن یاراضتت

خ افراد ین ت ریه قبل از اکنیمدعل  به دولت استتت ول  ا

 «.رفده ب شندگت کیآن را مدصرف شده و سند م ل

ه کو هنمممت آن بود  یایوگ ۱م مادۀ کر  یگان دیبه ب

 یهاشمممهیها و مراتع و بلگهمۀ جن یانیها و اععریمممه

 یاند و از اموال عمومشممده یمل ،یلگجن یو اراضمم یعیطب

ند  به دولت خواهند بود. کهنمممت به نظر ینچه متعلق  ن 

 ینامه به معنابین تصممویدر ا« شممدن یمل»ه کرسممد یم
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یلی  ینیا هر  ق عیت کیمال ق سلب  بر  یتبع ینیو عا

ن یبه  نممماب آوردن ا ین اموال اسمممت. اموال عمومیا

ه در کآن باشمممد  ید به معناشمممویز میها و مراتع نلگجن

س را ک یچت اختصممماص به هیقابلاین اموال ه کن ین ایع

م که مشمممول  کن یا یهمه هنممتند. اما برا یندارند، برا

مدن 26تا  2۳ ۀماد ازت ی »در  ،آن 27ا ی یقانون 

شوند، مقنن عبارت  «مبا ات ست»ن را « متعلق به دولت ا

 لِگل به جنگم جنیار برده تا با توجه به سممابقۀ تقنممکبه 

ا مصوب سال هلگدر قانون راجع به جن یو دولت یخصوی

( یل و مرتع ملگمم)جن یاموال عموم ی، بمه معنمما۱۳2۱

 .۱رفته شودگدر نظر  یدولت

سنتی به اموال یاه قانون مدنگنچون ، سخن ریگبه د  ،

 یر مالگس، اپاسممت  ی قوق خصممویمم گۀ تنیچاز در و

ی کمال صو شد، مطابق قوان یخ شته با برای ن مربو  یندا

هد از آن  یا بخوا ند  مال خود ک که زودتر آن را  هر کس 

ست )مادۀ بهره ببرد،  ستفاده ا اموال هم  ی(. برخ2۳قابل ا

و  یانگابان همینممتند مانند راه و خین کل تملبقا اسمماسمماً

 (.2۴نتند )مادۀ یه بن بنت نک ییهاهچوک

ل و گا جنیآپس اگر به این پرسمممش توجه شمممود که 

ید مرتع با ه مورد کداننمممت اه گدانیل و مپون چهم را 

نتند  ستفادۀ عموم ه ا ی ،(25خاص ندارند )مادۀ  کمال وا

 یدولت به عنوان مصالح عموم»ه کهنتند  یاموالهمچون 

فلنممفۀ (؟ 26)مادۀ « دارد در تحت تصممرف یو منافع مل

 شود.نامه هویدا میعبارات تصویب

قانونیتصمممو ۱مادۀ  نامه  ج ا »با آوردن عبارت  یب 

 
 

سی ۱ ستادان این اموال را به نیکی برر شان تمایز اموال دولتی و اموال عمومیاند و  تی بحث اموال اداری را نیز مطرک نمودهکرده . ا اموال از مبا ات و  اند. هدف ای

شده. همچنین، دسترسی منتقیم ستفاده مطرک  ست. معیارهای متعددی مانند اختصاص به دولت و اختصاص به عموم برای ا عموم بدان و  مجهول المالک بوده ا

اند مانند ممنوعیت انتقال مگر به  کم قانون، ممنوعیت توقیف در قبال بدهی، نبود دسممترسممی مردم از طریق یک بنگاه خاص و فوابدی برای تشممخیص برشمممرده

د به این که دولت مالکیت ندارد بلکه  ق ننظرات را نیز که باور داراند و برخی نموده. ماهیت را نیز از نگاه مالکیت محدود دولت و مالکیت اداری بررسی مرور زمان

شیدهو امتیاز اداره و نگهداری را دارد شان جنگلاند، پیش ک شور را از اموال عمومی میهای طبیعی و آب. ای . برخی [2] کند.دانند که دولت آن را اداره میهای ک
دو ایل منع  یکی دیگر،: [۴]بر عدم قابلیت تملک بنی تاکید دارد؛  برخی: [۳] توانند بدان مراجعه کنند:دان میهای دیگر نیز در این باره هنت که عالقمننوشته

تعلق به منفعت عمومی و  این نوینممنده: [5]اند. و نیز: را بر آنچه دکتر کاتوزیان درباره اثر تمایز آورده بودند افزوده انحصمماری و عدم اعتبار اماره تصممرف ۀاسممتفاد

ها را به ایمملی و های دولت و اموال عمومی به معنای خاص خواهد شممد و آنشممخص  قوقی  قوق عمومی را مطرک نموده که شممامل اموال دولتی، اموال شممرکت

ین  مایتی یا  تی قوانین ممنوعیتی دربارۀ نقل تبعی، ملی یا محلی بخش نموده است. برخی نیز باور دارند که ارزش اقتصادی این اموال موجب شده تا مقنن قوان
وری بخش کشمماورزی و منابع بهرهقانون افزایش  9مادۀ  2وضممع نماید. برای نمونه، به این ایممل ممنوعیت دربارۀ جنگل و مرتع در تبصممرۀ را اموال  و انتقال آن

 .[6] د. ر.ک:ننمایاشاره می ۱۳۸9طبیعی مصوب 

نظام  ،«مثستت و و مدعل  به دولت استتت یام اع عم م

تاب  یرو یچرفته اسممت تا به هیذپرا  یدولت-یاموال عموم

ن سالمییتف شد. رویکردی که پس از انقالب ا شته با  ر ندا

سی سا یل چهل و پنجم قانون ا شکل  در ا که « انفال»به 

 نمود یافت: ،ریشه در مبانی فقهی دارد

یا های موات های عمومی از قبیل زمینانفال و ثروت»

ها و سمممایر ها، رودخانهرها شمممده، معادن، دریاها، دریاچه

های ها، نیزارها، بیشه، جنگلهاها، درههای عمومی، کوهآب

طبیعی، مراتعی که  ریم نینت، ارث بدون وارث، و اموال 

که از غایمممبین منمممترد  ک و اموال عمومیالمالمجهول

ود در اختیار  کومت اسالمی است تا بر طبق مصالح شمی

نبت به آن ستفاده عامه ن ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب ا

 .«کنداز هر یک را قانون معین می

نگاهی که نگهداری و پاسداری از محیر زینت را برابر 

 داند:خویشکاری عمومی می ،قانون اساسی 50ایل 

المی،  فاظت محیر زینت که ننل در جمهوری اس»

های بعد باید در آن  یات اجتماعی رو به امروز و ننمممل

گردد. از این رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می

محیر  و غیر آن که با آلودگی های اقتصمممادیرو فعالیت

غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند،  زینمممت یا تخریب

 «.ممنوع است

قانون  فاظت و » ،ند سمممال بعدچه کاد بود ین بنیبر ا

به  25/5/۱۳۴6خ یدر تار «ها و مراتعلگاز جن یبرداربهره

نظام و بدین ترتیب،  دیرسمم یمل یب مجلس شممورایتصممو
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صویب فاظت و بهره نامۀ قانونی برداری قانونی که دنبالۀ ت

در قوانین سممال بود،  ۱۳۴۱ا در سممال هملی شممدن جنگل

بعدی در تثبیت و تنمممجیل با مکرر با ایمممال ات  ۱۳۴6

 شد.تکمیل  نظام ثبت اسناد و امالک

و  جنگل، اهنامۀ قانونی ملی شممدن جنگلدر تصممویب

متعلق به دولت اسممت،  تی  مرتع، ملی و از اموال عمومی

شده  یادر  سناد مالکیت  شخاص ا اگر پیش از این برای ا

قراردادهای ن که مقدمات آن طی شممده باشممد. باشممد یا ای

معامالت رهنی  ۀکلیاند و لغو شممدهنیز به کلی  برداریبهره

اند و راهکار جبران خنارت و پرداخت طی گردیدهفک نیز 

مبالغ و اقنمما  مقرر شممده اسممت. همچنین، در این قانون 

اراضی ملی و ایالک و یدور اسناد  شیوۀ ا راز منتثنیات

ارات ثبت مجازند با تشممخیص و دا»آمد: این گونه مالکیت 
سناد مالکیت بدی سازمان جنگلبانی ایران ا شرک گواهی  ن 

«  ها یممادر نمایدعریممه و اعیانی جداگانه برای مالکین آن

 .۱(2مادۀ  ۳)قنمت اخیر تبصرۀ 

نظام پرداخت را برای کنمممانی که دارای  ،پس دولت

مالکیت  ،سمممند مالکیت هنمممتند یا به  کم قطعی دادگاه

 بینی نموده بود و هم هنگامی که منمممتثنیاتپیشدارند 

 شد، برابر گواهی سازمان جنگلداریِا راز میمنابع طبیعی 

به ادارات ثبت اجازۀ یممدور اسممناد مالکیت جداگانه وقت، 

 داد.برای مالک می

، ۱۳۴۱نامۀ سمممال تصمممویب 2از آن جا که در مادۀ 

گل لت  ملی شمممده از اموال عمومی یهاجن به دو متعلق 

ون ملغی گردید و هنممتند، هم اسممناد دیگران برابر این قان

نامه و به وی ه قوانین بعدی مانند مادۀ هم فحوای تصممویب

ظت و  56 فا گل برداریبهرهقانون   ها و مراتع از جن

، دولت را نیز به سمموی سممند اخذ ۱۳۴6مصمموب سممال 

داد اما، نظام ثبت اسممناد و مالکیت به نام دولت سمموق می

 
 

 [. ۱0بع طبیعی وقف شدنی نینتند ر.ک: ]. دربارۀ این که این منا ۱
همین که : »22 ۀماد .«شممودملک در دفتر امالک ثبت شممده و سممند مالکیت مطابق ثبت دفتر امالک داده می پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت: »2۱. ماده  2

نتقل گردیده و این انتقال نیز م ه و یا کنی را که ملک مزبور به اوملکی مطابق قانون در دفتر امالک به ثبت رسید دولت فقر کنی را که ملک به اسم او ثبت شد
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر امالک به اسم  .در دفتر امالک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت

 .«اختالف  کم نهایی در آن باب یادر شده باشد ها توافق بوده و یا در یورتاالرث بین آنر سهمشود که وراثت و انحصار آنها محرز و دوراث ثبت می

با  ۱۳۱0که در قانون ثبت اسمممناد و امالک سمممال  امالک

یال ات بعدی  شده بود، نظامی کُپیشا بر ند و زمانبینی 

 .هنتبود و 

تقاضمممای ثبت ننمممبت به »این قانون  ۳2مادۀ برابر 

و دولت باید « مالیه محل .... اسمممت ۀعهدامالک دولت به 

همچون اشممخاص خصممویممی تمام فرایند ثبت عمومی را 

ندطی  یای تا از  ک بت 22و  2۱ کم مواد مزا  2قانون ث

ۀ کوبی و اظهارنامبرخوردار شود مانند تقاضای ثبت، پالک 

ارایۀ اسمممناد و تبیین تصمممرفات، اقدامات مربو  به  ،ثبتی

ها، تحدید  دود آگهی و درج در جراید، گذشمممت مهلت

 پیگیری اعتراضممات و غیره عمومی و اختصممایممی، ا یاناً

برای خواندن بیشتر دربارۀ این فرایندهای طوالنی و دقیق )

شن. ([7]؛ [۱]ر.ک:  ست که این  رو به هیچ روی یند آفرا

کل کشور دربارۀ جنگل و مرتع در با کار بزرگی که بنا بود 

شت از این رو، قانونگذار در مادۀ  سازگاری ندا شود  انجام 

ظت و  56 فا گلبهرهقانون   ع ها و مراتبرداری از جن

از نظام ثبت اسناد و امالک قانون سال  ۱۳۴6مصوب سال 

 دوری کرد. ۱۳۱0

، تشخیص با ۱۳56ایال ی مرقوم به سال  56در مادۀ 

و این تشممخیص در یممورت  وقت بود وزارت منابع طبیعی

االجرا است. به بیان دیگر، با تشخیص جنگل الزم ،قطعیت

جنگل این چنین ، ۱۳۴۱نامۀ سال و مرتع مشمول تصویب

بۀ اموال عمومی یو مرتع ثا لت  به م مالکیت دو و ملی در 

هنممتند. همین وضممعیت در  ال  اضممر با وجود تغییر 

نیون» سیدگی ترتغییرِ و  «تئهی»به  «کمی تیب فرایند ر

ضاییافزایش و  سالمی با قوانین ، نظارت ق پس از انقالب ا

قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی »جمله از  ۱۳57سال 

برداری از قانون  فاظت و بهره 56 ۀمادموضممموع اجرای 

قانون  فظ و »و  22/6/۱۳67مصمموب  «ها و مراتعجنگل
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مصمموب «  مایت از منابع طبیعی و  خابر جنگلی کشممور

مروزه 5/7/۱۳7۱ یش »و ا فزا نون ا هرهقمما خش ب ب وری 

شاورزی صوب « و منابع طبیعی ک قانون »و  2۳/۴/۱۳۸9م

« رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشمممور

 مصداق دارد. همچنان ،20/2/۱۳9۴مصوب 

سداری میدیده چنین به  سد که آنچنان مقنن در پا ر

این  56مادۀ  ۳و نگهداری جازم اسمممت که برابر تبصمممرۀ 

، این گونه  کم با ایمممال ات بعدی ۱۳۴6سمممال  قانونِ

در تشممخیص منابع  نظر وزارت منابع طبیعی»کند که می

تا اتخا  تصمممیم نهایی کمینممیون مقرر در این ماده  ملی

 «.الرعایه استمعتبر و الزم

قانون تعیین  ۱نیز به موجب تبصممرۀ  ۱۳67در سممال 

قانون  56 ۀمادتکلیف اراضمممی اختالفی موضممموع اجرای 

 ادارات ثبت اسممناد» ۱۳67جنگلها و مراتع مصمموب سممال 

نهایی ی أراسناد مربوطه را مطابق  ها مکلفند کهشهرستان

قانون  2و  کم قانونگذار در مادۀ « یممادره ایممالک نمایند

 فظ و  مایت از منابع طبیعی و  خابر جنگلی کشمممور 

 بر  جیتِکید أتبر همین منوال ضمن  ۱۳7۱مصوب سال 

نامۀ ویبتصمم 2 ۀماد و منممتثنیات تشممخیص منابع ملی

عاریف  ،و مراتع هاملی شمممدن جنگل یقانون یت ت عا با ر

ها و مراتع جنگل برداری ازمذکور در قانون  فاظت و بهره

ادارات »شممود، از سمموی وزارت جهاد سممازندگی، انجام می

شده« ثبت ضای مهلت مقرر در موظف  اند تا به محض انق

یممورت نبودن معترض  نممب  این ماده پس از آگهی، در

سازندگی، ننبت به یدور سند مالکیت  اعالم وزارت جهاد

 اقدام نمایند. به نام دولت جمهوری اسالمی ایران

هایی با این ویممف و با وجود همۀ تحوالت و دگرگونی

 
شده به عمل می ۀکلیدر » :29 ۀماد.  ۱ نبت به تملک منابع طبیعی ملی  سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیاتاقدامات ثبتی که ن الثبت و  ق و عوارض ثبتی و آید 

 «. گیرد باید به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گرددگونه الصاق تمبر معاف است ولی  قوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق میهر 
صود وی .  2 شتری نداده ولی گویا مق ضیح بی ننده تو سبت به امالک واگذاری»نوی شخ ص ن صوب « ق ن ن راجع به دع وی ا ست که  ۱۳2۱خرداد ماه  ۱2م ا

  ضممرت همایون شمماهنشمماهی ضممرت پادشمماه سممابق با اعلیشممکایات و دعاوی اشممخاص ننممبت به امالک و اموال غیر منقولی که از طرف اعلی»آن  ۱ده برابر ما

 .«شودمی قطع و فصلبه دولت انتقال یافته است به موجب مقررات این قانون رسیدگی و  ۱۳20شهریور ۳0منتقل شده و به موجب فرمان  محمدرضا شاه پهلوی

ثبت خواهد نمود و مطابق قواعد ت به نفع او یادر شده است طبق مقررات درخواست ئکنی که  کم این هی» .... ت موضوع این قانون ئی هیأآن ر ۱9برابر مادۀ 
به این امالک یا وجهی که دولت در عوض این توانند اگر  قی بر یکدیگر داشته باشند ننبت بدون درخواست ثبت نیز اشخاص می -عمومی با او رفتار خواهد شد 

 «. ت عمومی اقامه دعوی نمایندها طبق مقرراامالک پرداخته است در دادگاه

شد، دو بند شمارۀ   ۳50و  ۳۴۸که در این نوشته بررسی 

مادۀ مجموعۀ ب نار  کم  نامۀ ثبتی در ک قانون  29خشممم

، ۱۳۴6۱ها و مراتع سمممال از جنگل برداریبهره فاظت و 

سناد مالکیت به نام دولت  یدور ا ضر بر روند  در  ال  ا

تشممریح برخی نوینممندگان به تفصممیل در  و  کومت دارد

 در»: بر روشِ کار  کومت دارند [۸]اند نوشمممته این بندها

شنامه ۀمجموع ۳۴۸بند  شدههای ثبتبخ ای ی، منابع ملی 

ا و با رعایت مادۀ هکه به موجب قانون ملی شمممدن جنگل

شور برداری از جنگلبهرهقانون  فاظت و  56 ها و مراتع ک

ند مالکیت سمممو تا کنون منتهی به  شمممدهملی شمممناخته

 اند:اند، به سه دسته تقنیم شدهنگردیده

ای که تا کنون تقاضای ثبت نشده، منابع ملی شده -.۱

 ۱9 ۀمادک باشمممد یا در اجرای المالاعم از این که مجهول

 باینتی تقاضای ثبت گردد. 2قانون امالک واگذاری

نابع ملی شمممده -.2 یا م خاص  که از طرف اشممم ای 

های شممده ولی تا کنون آگهی ، تقاضممای ثبتسممنمماتؤم

ور نوبتی آن به جهتی منتشر نشده و یا در اثر اشتباه دست

 ها یادر گردیده.تجدید آگهی آن

ه در جریان ثبت اسمممت و ای کشمممده منابع ملی -.۳

های نوبتی آن منتشممر شممده، اعم از این که تحدید آگهی

 .[۸] « دود شده یا نشده باشند

برای  [۸] اندثبتی نوشممته نبرابر آنچه که متخصممصمما

ضمن  امالک دستۀ اول، محدودۀ ملی با تعیین منتثنیات

شود و س س در مجلس تنظیم می بررسی مدارک، یورت

نمایندۀ منابع  ءیمممورت انطباق با مجاورین پس از امضممما

باً طبیعی و ا راز این که کالً ندارد،  یا جز بت  قۀ ث سممماب

ها و ثبت آن با یکی از پالک ننمممبت به قبول تقاضمممای



 ۱۳99، پاییز ۳، شماره 7۳مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 

 

606 

هایی تشکیل شده، به نام دولت توضیح این که از چه پالک

شود و در این یورت نیازی و به نمایندگی وزارت اقدام می

به یممدور آگهی نوبتی و تحدیدی نینممت و سممند بر طبق 

 شود.یورت مجلس باال یادر می

سه باال، چنانچه مورد ثبت  ستۀ دو و  در مورد امالک د

به  ند  مادۀ ی أرمنمممت ظت و  56مذکور در  فا قانون  

ملی شممناخته شممود،  ها و مراتع قطعاًاز جنگل برداریبهره

شرک  نبت به کل و در مورد رقباتی که مقداری از آن به  ن

نبت به مقدار مزبور پس از  شده، ن شناخته  مذکور، ملی 

ستۀ او شریفاتی که در مورد امالک د شد، اجرای ت ل گفته 

یادر می ستۀ دوم سند به نام دولت  شود. دربارۀ امالک د

منتشممر شممود که درج و باید در آگهی نوبتی این توضممیح 

توانند از مدعیان مالکیت سممابق بر این تقاضممای دولت، می

ا سمممال هنامۀ ملی شمممدن جنگلتصمممویب 9امکانات مادۀ 

 برخوردار شوند. ۱۳۴۱

یا  همچنین دربارۀ امالک دارای سمممند مالکیت که کالً

سال  جزباً شده، برابر قوانین  شرک  ۱۳7۱و  ۱۳67ملی  به 

شمود و اگر به فوق اقدام و عمل شمده و اسمناد ایمالک می

سناد  شنامه به دفاتر ا یدور بخ شد با  سی نبا ستر سند د

رسممممی و قید مراتب در دفتر امالک، سمممند به نام دولت 

 .شودیادر می

یلی این نوشته بازگردیم  چنانچه بار دیگر به پرسش ا

 ۱ ۀمادجنگل یا مرتعی مشممممول باید ب رسمممیم که اگر 

ا و مراتع باشممد و هنامه قانونی ملی شممدن جنگلتصممویب

 ۱۳۴6سمال  برداریبهرهقانون  فاظت و  56مقررات مادۀ 

دربارۀ  ۱۳7۱و  ۱۳67ا قوانین سممال با ایممال ات بعدی ی

هنوز سمند مالکیت به معنای آن چه  ،آن اعمال شمده ولی

شمممود و شمممناخته می که در  قوق ثبت اسمممناد و امالک

قانون ثبت اسممناد و امالک سممال  22موجب  کومت مادۀ 

یممادر نشممده باشممد، آیا دولت  ،شممودبر ملک می ۱۳۱0

 بخواهد؟از دادگنتری ید متصرف را  تواند خلعمی

ت عمومی ئاهمیت این پرسمممش در آن اسمممت که هی

ها کش و قوس، دربارۀ دیوان عالی کشمممور پس از سمممال

صب  نبت به غ یی ن صو شخاص خ دعوای خلع یدی که ا

 672شمارۀ  ۀرویی و دت أنمودند، رامالک خود طرک می

با یکنواخت سازی یادر نمود که  ۱/۱0/۱۳۸۳را در تاریخ 

 کرد:چنین  کم مینظام  قوقی و دادرسی کشور، 

ید از ام اع غیرمنق ع فرع بر م لکیت استتت  خلع»

ن براین طرح دع ای خلع بل از احراز و ب ید از زمین ق

اتب   م لکیت ق بل استتدم ع نیستتتا بن  به مراتب و ب  

 امالک و ق ن ن تبت استتن د ۴۸و  ۴۷، ۴۶ م اد ت جه به

 اکثریت نظر به اسد ن تجدیدنظر دادگ ه پنجم شعبۀ رأی

 نظر این ب  که کشتت ر ع لی دی ان عم می هیأ  اعضتت ا

 «.ش دمی تشخیص ق ن نی و صثیح دارد انطب ق

آیا این سخن دربارۀ جنگل و مرتع ملی شده نیز یادق 

نیز فرع ننبت به این اراضی دولت  است و دعوای خلع ید

 ثبوث مالکیت او است؟بر 

عالی کشمممور در پیش از این  یو دت ی أردیوان   أرو

مارۀ  یب  ،ت عمومیئهی 29/۳/۱۳5۳مورخ  ۳5شممم تعق

 55بر اسممماس مادۀ تصمممرف در جنگل و مرتع را متهمین 

با ایال ات سال  ۱۳۴6سال  برداریبهرهقانون  فاظت و 

 56مقررات مادۀ در یممورتی مجاز داننممته بود که ، ۱۳۴۸

شممده اجرا شممده  آن قانون از  یث تشممخیص منابع ملی

و  ۱۳5۴ایممال ی به سممال  55باشممد. همچنین در مادۀ 

 ۀرویو دت ی أرتبصمممرۀ آن که به باور نگارنده با الهام از 

 :چنین آمده بود ،شده بود وضع ۱۳5۳سال  ۳5شمارۀ 

و منابع طبیعی مکلف اسمممت به  وزارت کشممماورزی»

و مأموران خود به محض اطالع، رفع  گارد جنگل ۀوسمممیل

یورتی که شاورزی تجاوز کند و در  شخیص وزارت ک و  ت

نابع ملی مذکور در این ماده  به م نابع طبیعی ننمممبت  م

ی محل اخطار یا آگهی شممده باشممد، مراتب را به دادسممرا

قرار  دادسمممرا متهم را مورد تعقیممب کیفری اعالم دارد.

دهد مگر این که ننبت به تشخیص وزارت کشاورزی و می

اعتراض منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی 

 ۀادامشده باشد که در این یورت تعقیب کیفری متوقف و 

صول   56 ۀمادامل مقررات اجرای ک ۀنتیجآن موکول به  

 «.خواهد بود

بر این اسممماس، آیا همچون تعقیب کیفری که دیوان 
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شخیص ۳5 ۀشمار أرویو دت ی أرعالی در  را به ادارهِ ، ت

ها و مراتع و ملی شممدن این جنگل 56محض اجرای مادۀ 

متعلق به  و جنگل یا مرتع را از اموال عمومی کافی داننت

صویب ۱)مادۀ کرد دولت تلقی  سال ت (، ۱۳۴۱نامۀ قانونی 

باز به یدور سند مالکیت نیز آیا برای طرک دعوای خلع ید 

 نیاز است؟ 22و  2۱وفق قانون ثبت و تحقق مواد 

ید اسمممت وقتی دعوای کیفری  با که واکنش شمممد

دعوای آیا قابل تعقیب اسمممت،  منابع طبیعی، تشمممخیص

شی خفیف میکه  قوقی  شد، واکن سند مالکیت با نیاز به 

 ثبتی دارد؟

شور ئاین اختالفی بوده که هی ت عمومی دیوان عالی ک

شمارۀ  أرویو دت ی أربا نگاهی سبز و  فاظتی آن را در 

که موضوع  خوبی بررسی و  ل و فصل کرده استبه  6۸۱

 این نوشته است.

ضایی دیوان  ۀرویگزارش پروندة وحدت  .۲.۳ ق

 کشورعالی 
شی که از  شدهی أربرابر گزار شر  کل منابع  مدیر ۱منت

م  ۳/۴2۳۴۸ ۀشممممار ۀنامبا ارسمممال  طبیعی خراسمممان

به دادسممتان محترم کل کشممور با پیوسممت  ۱2/۱۱/۱۳77

 نمودن دو دادنامه چنین اعالم نموده است که:

سان دادگاه سانچون دادر ستان خرا  های تجدیدنظر ا

به امر وا دی رویه خا  کردهننمممبت  ند های مختلفی ات ا

ت عمومی دیوان عالی کشممور ئتقاضمما دارد موضمموع در هی

خا   هت ات یج به  ۀرو طال وا د مطرک گردد و پس از م

ای از جریان های مربوطه و ویمممول آن خالیمممهپرونده

 :نمایدها معروض و س س مبادرت به اظهارنظر میپرونده

 ۀشعبمطرو ه در  5/75-7۱/۱5سه کال ۀپرونددر  -.۱

منممابع طبیعی  ۀادار ،پنجم دادگمماه عمومی کمماشممممر

 ۀخواسممتاکبر مرادی به دادخواسممتی به طرفیت آقای علی

صت هزار  ش ضی جنگلی و مطالبه  خلع ید از دو هکتار ارا

ریال خنارت به منابع طبیعی تقدیم نموده و توضیح داده 

 
 رسمی. ۀروزنام ۱0/9/۱۳۸۴ - ۱7702 ۀشمارنقل از .  ۱

قانون  فاظت  56ۀ مادکمینیون ی أراست که به موجب 

ایلی  9۳ برداری از جنگلها و مراتع قنمتی از پالکو بهره

شمه نماز سوم به چ نرخ 7از بخش  مو شمر ملی  کوه کا

ها را اعالم گردیده و خوانده بدون مجوز دو هکتار از زمین

 متصرف گردیده و تقاضای یدور  کم نموده است.

 ۀادارچگونگی جریان ثبتی ملک را از  ۀشمممعبدادرس 

اکبر نماید. پاسخ وایله این است که علیثبت استعالم می

نگ مزرعه علیزاده و چند نفر دیگر تقاضممای ثبت شممشممدا

اند که در جریان ثبتی اسممت ایمملی را کرده 9۳نماز پالک

اعالم شمممده لیکن  منابع طبیعی کاشممممر ۀادارمراتب به 

سابقه شده و  یل ن سخ وا  56ۀ مادای از اجرای تاکنون پا

ظت و بهره فا ها در قانون   ندبرداری از جنگل ثبتی  ۀپرو

 شود.مال ظه نمی

 ۀاداروایمممله از  ۀنامبا توجه به  دادرس دادگاه مرقوم

چنین 5/۸/۱۳76 - ۱2۱9/۳۳ ۀشمار ۀدادنامشرک هثبت ب

 داده است:ی أر

ثبت با توجه به اسممتعالم دادگاه اعالم کرده  ۀادارچون 

ندارد دعوی  مالکیتی  هان در پالک مورد دعوی  اداره خوا

نماید و منابع طبیعی به مطرو ه را محکوم به رد اعالم می

یادره  یادره اعتراض و اعالم نموده به موجب رأی   کم 

 خوانده ملی اعالم ملک مورد تصرف 56ۀ ماداز کمینیون 

ست و همین  کم برای مالکیت منابع  ءجزشده و  انفال ا

شناس ضا نموده با ارجاع به کار ست و تقا و  طبیعی کافی ا

با نقض دادنامه بدوی  کم به خلع ید خوانده از اراضمممی 

دادگاه  6 ۀشمعببا ارجاع پرونده به  ملی شمده یمادر شمود

سی نموده و با تجدیدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به کارشنا

اعطای نیابت قضابی قرار یادره اجرا و کارشناس با معاینه 

محل و ترسمممیم کروکی مشمممخص نموده که ملک مورد 

 ۀاعادباشمد و با تصمرف خوانده جزء اراضمی ملی شمده می

سان  شم  ۀشعبپرونده به دادگاه تجدیدنظر آقایان دادر ش

سان ستان خرا  -75/۸۴2 ۀدادنامطبق  دادگاه تجدیدنظر ا

 اند:چنین رأی داده ۳۱/۸/۱۳77
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قانون  فاظت و  56 ۀمادکمینممیون ی أربا توجه به »

گلبهره یۀ برداری از جن به نظر جه  با تو ها و مراتع و 

منتخب که دو هکتار ملک متصمممرفی خوانده  کارشمممناس

بدوی را جزء اراضی ملی شده اعالم نموده با نقض دادنامه 

اکبر مرادی به خلع ید بدوی  کم به محکومیت آقای علی

و پرداخت  چشممممه نماز 9۳ از دو هکتار از اراضمممی پالک

ی منابع طبیع ۀادارشصت هزار ریال بابت خنارت وارده به 

 «.گرددیادر می کاشمر

عی  ۀادار 5۴76/6/9۳ ۀپرونممددر  -.2 ی ب ط بع  منمما

دادخواستی به طرفیت آقای محمد نین با وق به خواسته 

شده در پالک  ضی ملی  یلی و  9۳خلع ید از دو هکتار ارا ا

ب طال گاه عمومی  ۀم به داد یال خنمممارت وارده  نود هزار ر

شمر نیون  کا شده  نب رأی کمی  56 ۀمادتقدیم و اعالم 

ها و مراتع قنمممتی از برداری از جنگلقانون  فاظت و بهره

بدون مجوز  نده  پالک مورد دعوی ملی اعالم شمممده و خوا

 متصرف است و تقاضای محکومیت و خلع ید شده است.

شمر ۀشعبدادرس  ستماع اظهارات  دوم عمومی کا با ا

او و اجدادش  که این ملک سممی سممال در تصممرفخوانده 

بوده و مالک آن اسمممت و جریان ثبتی اسمممتعالم و  اکی 

ایلی بخش  9۳پالک  است شش دانگ مزرعه چشمه نماز

اکبر علیزاده و چندنفر دیگر تقاضممای از طرف علی کاشمممر

در  56ای از اجرای مادۀ ثبت شممده و تا این تاریخ سممابقه

شود که با توجه به نامه وایله از ثبتی مال ظه نمی ۀپروند

 دوم دادگاه عمومی کاشمممر ۀشممعبثبت آقای دادرس  ۀادار

به علت این که  7/7/۱۳76م  ۱0۳۴/۴0به موجب دادنامه 

ندارد  ۀادار مالکیتی  لک مورد دعوی  نابع طبیعی در م م

به رد دعوی مطرو ه یممممادر نموده و این  کم   کم 

 ۀشمعب ۱۳76/9/۱7ممممم  59/۱0۴5 ۀشممارموجب رأی هب

 تأیید شده است. پانزدهم تجدیدنظر استان خراسان

 نظریۀ دادستان کل کشور نیز به شرک زیر است:

قانونی مصمموب  ۀنامتصممویبیک  ۀمادیک( به موجب 

ها و مراتع و جنگل ۀکلیعریمممه و اعیانی  27/۱0/۱۳۴۱

ء اموال جز کشمممور جنگلی های طبیعی و اراضمممیبیشمممه

ست اعم از اینکه قبل  عمومی محنوب و متعلق به دولت ا

از آن تاریخ افراد متصممرف شممده و سممند مالکیت گرفته 

برداری قانون  فاظت و بهره 56 ۀمادباشند یا خیر و طبق 

 و منمممتثنیات ها و مراتع تشمممخیص منابع ملیاز جنگل

نابع ط با وزارت م  )وزارت جهاد کشممماورزی بیعیقانونی 

فعلی( اسمممت که ظرف مدت یک ماه پس از اخطار و یا 

مرقوم و سمممایر وسمممایل  ۀمادآگهی به طریق مصمممرک در 

توانند به نظر معمول و مناسممب محل، اشممخاص  ینفع می

کور یادشده اعتراض نمایند پس از رسیدگی به اعتراض مذ

مرقوم و قطعیت آن دسممتور  ۀماددر کمینممیون مقرر در 

 گردد.یادر و توسر مراجع انتظامی اجرا می رفع تصرف

نا به مراتب مذکور و با توجه به عموم و اطالق   ۀمادب

صویب صرک در نامه قانونی فوقیک ت الذکر منابع طبیعی م

به عنوان مرقوم فاقد قابلیت تملک خصمویمی بوده و  ۀماد

بت در  اموال عمومی له ث قدامی از جم نه ا بدون هیچ گو

االشممعار و دفتر امالک و به یممرف تشممخیص وزارت فوق

گیرد و به تصمممریح قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می

همان ماده تشممخیص مرجع مذکور تا اظهارنظر  ۳ ۀتبصممر

 باشد.الرعایه میکمینیون معتبر و الزم

مورخ  ۳5 ۀشممممار 2۳/5۳ردیف  ۀرویو دت ی أردو( 

عالی کشمممور یمممرف ئهی 29/۳/۱۳5۳ ت عمومی دیوان 

شخیص منابع فوق 56 ۀماداجرای مقررات  الذکر از  یث ت

مآل مالکیت و  ینفع بودن دولت در تعقیب  طبیعی بال و 

 نماید.تجاوز به منابع طبیعی را کافی اعالم می کیفری

سه( همان طوری که از سیاق الفاظ و عبارات منتعمل 

گردد مقررات این ماده قانون ثبت استنبا  می 22 ۀماددر 

سایی مالکیت  شنا در مقام ایجاد اختیار و تکلیف دولت در 

امالکی اسممت که طبق مقررات به نام افراد در دفتر امالک 

رسیده و به موجب انتقال عقدی یا قهری به تملک  به ثبت

افراد درآمده و این انتقال هم در دفتر امالک ثبت شمممده 

های قانونی باشممد و در مقام این نینممت که ثبت مالکیت

به موجب قوانین  لت  ند دو ید هرچ ما باری ن لت را اج دو

های دیگر از جمله مقررات راجع به منممتندسممازی دارایی

 باشد.فی میخود دارای تکالی

رسممد تشممخیص مراجع نظر به مراتب فوق به نظر می
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قانونی بر ملی بودن اراضمممی و قطعیت تشمممخیص مذکور 

کفایت بر مالکیت دولت بر اراضممی ملی دارد و به تبع این 

 ق دولت  ینفع در دعاوی  قوقی و درخواسمممت ا قاق 

مدعیان و متجاوزین به   ق و شممکایت کیفری ننممبت به

باشممد و مدعیان این قبیل اراضممی باید میاراضممی مذکور 

ند واال  مای به ن بل قبول ارا قا مل و  کا مدارک  ناد و  اسمممت

 75/۸۴2 ۀشمممارمالکیت دولت روشممن اسممت. چون رأی 

ستان  ۀشعب ۳۱/7/۱۳77مورخ  شم دادگاه تجدیدنظر ا ش

با لحاظ این مراتب یادر گردیده منطبق با ایول  خراسان

 «.باشد.مییید أتو مورد  و موازین تشخیص

شور دراین باره ئسرانجام، هی ت عمومی دیوان عالی ک

 دهد:میی أرمشاوره نموده و چنین 

ق ن ن ملی شتتدن  ۀن متصتت یبیکم  ۀم دبه م جب »

 ۀکلی، عرصتته و اعی نی 13۴1 ه ی کشتت ر مصتت وجنگل

ه ی طبیعی و اراضتتی جنگلی ه  و مراتع، بیشتتهجنگل

به دولت  عم میکشتت ر ج ا ام اع  مثستت و و مدعل  

استتت ول  اینکه قبل از این ت ریخ افراد آن را مدصتترف 

شند و مط ب   سند م لکیت گرفده ب  ق ن ن  2ۀ م دشده و 

حفظ و حم یت از من بع طبیعی و ذخ یر جنگلی کشتت ر 

ص و  شخیص من بع ملی 2۸/۷/13۷1م سدثنی   ت  و م

گل 2م دۀ  یت هق ن ن ملی شتتدن جن ع  ب  ر   و مراتع 

ظت و بهره ف  ق ن ن ح مذک ر در  ع ریف  برداری از ت

ه  و مراتع ب  وزار  جه دستت زندگی استتت و به جنگل

شخیص وزار  مذک ر و قطعیت آن، در م لکیت  صرف ت

سند گیرد و دردولت قرار می صدور  ص ص م رد، عدم  خ

لت جمه ری استتالمی ایران ن م دو به  یت  ن فی م لک  ،

م لکیت دولت نستتبت به من بع ملی شتتده که به ترتیب 

مرق م احراز شتتده و قطعیت ی فده ب شتتد  ۀم دمقرر در 

به مراتب  شتتعبۀ شتتشتتم دادگ ه ی أرنخ اهد ب دا بن  

سد ن  س ن که ب این نظر انطب ق دارد به تجدیدنظر ا خرا

نظر اکثریت اعضتت ا هی ت عم می دی ان ع لی کشتت ر 

ۀ م دب سدن د ی أراین  ش دصثیح و ق ن نی تشخیص می

ه ی عم می و انقالو در دادرسی دادگ ه ق ن ن آیین 2۷0

ه  ام ر کیفری برای شتتعب دی ان ع لی کشتت ر و دادگ ه

 «.االتب ع استالزم

 منابع طبیعیاز پاسداری اندیشۀ : رأیمبنای . ۳.۳
است هایی یأرترین یکی از درخشانی أرگمان این بی

که با اندیشممۀ پاسممداری از جنگل و مرتع، در نظام  قوقی 

به ت عمومی دیوان عالی کشور یادر شده که ئایران از هی

بنای نخنممتین در ملی کردن هم ایۀ سممنگباور نگارنده، 

یه و اعیان  ست. ارزش این جنگلعر ست ی أرها ا در آن ا

اسممتادانه از توانایی ارزیابی و تحلیل منطق  ،که این دیوان

 قوقی و قانونی، برای این پاسممداری و  فاظت بهره برده 

 است.

سممیاسممت کالن پاسممداری از منابع طبیعی )جنگل و 

ترین رسمموخ کرده و به اسممتواری أرمرتع( در وا ه وا ۀ این 

صویبشکل نمود یافت ست. باری، با ت سال ه ا ، ۱۳۴۱نامۀ 

 ها و اعیان(، ملی شده و از اموال عمومیاین اراضی )عریه

چه جای کمترین تردید در  ،متعلق به دولت هنممتند پس

 آن است؟

آیا سامانۀ تثبیت و تنجیل مالکیت در  قوق ثبت که 

وع پس از بنممیاری تشممریفات و مقررات به مالکیت موضمم

انجامد، دربارۀ می قانون ثبت اسناد و امالک 22و  2۱مواد 

نه نابع طبیعی که هر آی ناه،، بیم هدید و  پ نۀ ت تا در آسممم

ای دارد؟ به باور هنمممتند، چیز اضمممافه و تصمممرف تخریب

ظام  بت اسمممت و ن نده هر آن چه که هدف  قوق ث گار ن

سال  و پس از آن به دنبال  ۱۳۱0 قوقی ایران از پیش از 

که  ۱۳۴۱نامۀ قانونی سال تحقق آن بوده، در برابر تصویب

 بازد.کند رنگ میبه  قوق و اموال عمومی نگاه می

)جنگل و  نباید گمان برد که تشمممخیص منابع طبیعی

و قوانین  ۱۳۴۱نامه قانونی سممال مرتع( موضمموع تصممویب

قانون  فاظت و بهره برداری ند  مان عدی  گل ب ها و از جن

 ۱۳67با ایال ات بعدی و قوانین سال  ۱۳۴6مراتع سال 

چیزی کمتر از تشممخیص مالکیتی  ،به شممرک باال ۱۳7۱و 

 ۱۳۱0عادی قانون سال عمومی و است که در  قوق ثبت 

ست؛ کمتر که نینت با توجه  ،باور نگارنده  تی به ،آمده ا

 تر است.به تخصص و دقت در کار، برتر و کارشناسانه
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نظامی مبتنی  ،نظام  قوق ثبت مالکیت به بیان دیگر،

ست ولی شریفات قانونی ا نظام اعالم  ،بر اعالمات و ادله و ت

مادۀ  لت بر اراضمممی مشممممول  یت دو مالک یت   ۱و تثب

صویب سال ت یک نظام  ،و قوانین مرتبر بعدی ۱۳۴۱نامه 

 هننبت بتشخیصی و ا رازی است که کاشفیت بیشتری 

واقعیت دارد. از سمموی دیگر، نباید چنین پنداشممت که در 

ظام  بت دقت قوق ن ظام  اسمممتهایی معمول ث که در ن

تشخیص و ا راز منابع طبیعی نینت. دیدیم که افزون بر 

ها، نظارت قضممایی نیز در این جا وجود دارد همۀ این دقت

شخیص و ا راز که مو شتر ت ستواری بی آن در کالبد جب ا

 گردد.میملی بودن 

یممدور سممند مالکیت به نام یند أفرباری، طی نشممدن 

لت  ناختن دو لک شممم ما مانع  به هیچ روی  لت  بر این دو

. افزون بر این در بود نخواهدهای جنگلی و مرتعی عریمممه

دولتی و عمومی جنگممل و مرتع بممایممد - قوق  مممایتی

تفنمممیرهایی برگزیده و اجرا شممموند که با اهداف مقنن 

سازگار باشند. چه طور ممکن است هدف مقنن  مایت از 

جنگل و مرتع باشمممد ولی، اهداف  قوق ثبت بتواند این 

کلیت  قرار داده و کنار بنهد؟ مقصمممودِثیر أتهدف را تحت 

قوانین و مقررات کشمممور در  فاظت از جنگل و مرتع این 

اسممت که از هیچ اقدام و تالشممی برای  مایت و  فاظت 

نباید فروگذار نمود و این دیدگاه و هدف به روشمممنی در 

 شود.دیده می 6۸۱ ۀرویو دت ی أر

قانون  56وفق مادۀ  آنگاه که تشمممخیص منابع طبیعی

و دت ی أرها و مراتع برابر از جنگل برداریبهره فاظت و 

برای تعقیب متجاوزان به  ۱۳5۳سمممال  ۳5شممممارۀ  ۀروی

ها و اعیان ملی بنممنده اسممت، به طریق اولی این عریممه

 ،برابر قوانینمتخصصانه و کارشناسانه و کاربلدانه  تشخیصِ

بننده خواهد بود نیز برای خلع ید متصرفین و متجاوزین 

و یممادر نشممدن اسممناد مالکیت به نام دولت، برای طرک 

ید  بان، دعوای خلع  غایممم یه  قام نینمممت. ثر ؤمعل در م

همچنین اسممت وقتی که چنین اسممنادی به نام اشممخاص 

سامانۀ  قوق ثبت شد و هنوز در  شده با یالک یا  ،یادر  ا

 ابطال نگردیده باشند.

از جهت  672رۀ و دت رویۀ شمای أرگرچه نقدهایی بر 

یان نفع و  ق ماهوی ایجاد  موانعی که در پی آمیختگی م

نموده و شممرایر  ینفعی دادخواهان را در دایرۀ تنگ سممند 

 ،ولی، به تعبیری [9] نماید وارد اسممترسمممی محصممور می

یان   ۀرویو دت ی أرو  672شممممارۀ  ۀرویو دت ی أرم

نت ماهیتاً 6۸۱شمارۀ  مقام در  672شمارۀ ی أر؛ فرقی نی

ست از این رو،  شخاص ا یی ا صو تثبیت  قوق و منافع خ

یت می مالک ید را فرع بر ثبوت  ند. بر همین منوال خلع  دا

به دنبال  فظ  قوق همگان و عمومی  6۸۱ ۀی شممممارأر

به طی  ید را منو   ند آفراسمممت از این رو، خلع  قانونی ی

و  ۱۳۴6و قوانین سممال  ۱۳۴۱نامه سممال موضمموع تصممویب

مالکیت دولت اسممت.  د که برابر با همان ثبوتِدانمی ۱۳7۱

تواند با نیز  ینفع می مگر نه این که در  قوق خصممویممی

 کم دادگاه که مصممداق دیگری از اسممناد رسمممی موضمموع 

ید  قانون مدنی ۱29۱مادۀ  ملک خود را از اسمممت، خلع 

ز سمممند مالکیت و بدون این که هنو دادگنمممتری بخواهد

ضوع مادۀ  شد دعوای  22و  2۱مو شده با یادر  قانون ثبت 

طرک نماید؟ بر همین بنیاد دولت نیز با تشمممخیص  خلع ید

سال قطعی برابر تصویب سال  ۱۳۴۱نامۀ  و  ۱۳۴6و قوانین 

یورت اعتراض متکی به  ۱۳7۱ س س ی أرکه در  ضی و  قا

نخنممتین و مراجع قضممایی ای در نظارت قضممایی دو درجه

طرک نماید. به را تواند چنین دعوایی اسمممت، میتجدیدنظر 

از  6۸۱و  672شممممارۀ ی أراین ترتیب، هیچ تفاوتی میان 

 مالکیت خواهانِ ،مالکیت نینمممت؛ در هر دو جهت ثبوتِ

 دعوای خلع ید، در مر لۀ آرامش ثبوتی قرار دارد.

 رأیتایید و درستی  .۴.۳
اسممت که قدرت و نفو  خود هایی یأریکی از ی أراین 

 فظ نموده و نمونۀ  ،پیوسممته تا کنون ،را از زمان یممدور

بارز دسممترسممی نهاد متولی جنگل و مرتع به دادگنممتری 

اسممت؛ ارزشمممند ابع نبرای پاسممداری و  فاظت از این م

 آمده است ۱۳۴۱سال  ۀنام فاظتی که بنیانش در تصویب

رست بنیان و در راستای درأیی را باید رأی از این رو،  .

گل و مرتع نابع طبیعی و جن ظت از م فا که   قوق  
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 داننت. مایتی است،   قوقی

 

 گیرینتیجه. بحث و ۴
یممادر  پذیرش برگ تشممخیص منابع طبیعی که قانوناً

به عنوان دلیل ها شمممده و به قطعیت رسمممیده، در دادگاه

ی دارای مبانملی،  ت دولت بر اراضی مرتعی و جنگلیِیمالک

دانشمندان علوم جنگل روشنی است. و کارشناسی  قوقی 

یص توانند به اعتبار این برگ تشخو مرتع و آبخیزداری می

توجممه نموده و در تنظیم و نگممارش آن بمما توجممه بممه 

های تخصصی، هر آن چه موجب اتقان و اعتبار کارشناسی

بیشممتر اسممت را لحاظ نمایند. آن چه بیش از همه در این 

ست به باور نگارنده افزون بر مقررات قانمؤثر  پذیرش ونی ا

 مبانی زیر است:

که  های پیشنخنممممت این  ند بینی شممممده در فرآی

و سمم س در « اهلگشممدن جن یمل یقانون ۀنامبیتصممو»

ظت و » فا در  «ها و مراتعلگاز جن یبرداربهرهقانون  

تنه به قانونی هنممتند که فرآیندهای روندها و  ،دازۀ خودان

 .زنندمیتشریفات  قوق ثبت اسناد و امالک تنۀ 

ماهوی، این  گاه  که از ن ها دوم این  ند به خالف فرآی

نتند،  شریفاتی اعالمی برای مالکیت ه شریفات ثبت که ت ت

با توجه به مال ظات کارشممناسممی و علمی مبنای اظهارنظر 

گل و مرتع و آبخیزداری در کشمممور،  این مراجع متولی جن

ت ا رازی و تثبیتی هنتند که از جهفرآیندهایی ، فرآیندها

ی و علم علم به واقع و سممازگاری با طبیعت، با واقعیات فنی

باشند. از این رو،  جیت تشخیص جنگل و مرتع همنو می

 قطعی منابع طبیعی ننبت به اعتبار و  جیت اعالم مالکیت

 تر و معتبرتر است.قوی ، قوق ثبتفرآیند در 

سوم این که اندیشۀ  فاظت از جنگل و مرتع و مقصود 

مقنن از تصویب قوانین  مایتی در این  وزه، سیاستی را 

درنگ و  ،دهد که بر بنیاد آننظام قضممایی قرار میفراروی 

توقف رسمممیدگی به دعاوی علیه غایمممبین و متصمممرفین 

های جنگلی و مرتعی، کامال به زیان نهاد غیرمجاز عریمممه

ظت و  فا به بردبهرهمتولی امر   گل و مرتع و  اری از جن

ص ست چرا که هم درگیری دولت در دوابر سود مت رفین ا

سند  شد و هم می مالکیتثبتی برای اخذ  تواند زمان بر با

ضایی میفرآیند  زیان و خنران ناشی  تواند درگیر اطاله،ق

باشمممد و گاه نیز از نگاه علمی، بازگرداند تصمممرفات از آن 

 طبیعت به  الت اولیه سالها زمان و کار نیاز دارد.

از این رو، منطق  قوقی  مایت و نیز منطق زینمممت 

ها و مراتع ایجاب جنگلمحیطی  فاظت و پاسمممداری از 

نهاد نماید که  قوقدان به برگ تشممخیص تخصممصممی می

ننده کند و این برگه را فرآیندهای متولی، در  ضایی ب ه بق

یادر از  سند مالکیت  سناد وادارۀ جای  امالک، در  ثبت ا

گل و مرتع ید از جن یل  ،دعوای خلع  بۀ دل ثا قطعی به م

 مالکیت، از  یث اثباتی، پذیرفتنی بداند.

قضممایی  قوقی و  درگیریها این رویکرد پس از سممال

مراجع قضمایی کشمور منجر شمده های رأیکه به اختالف 

ت عمومی دیوان ئهی 6۸۱رویۀ شمممارۀ و دت رأی بود، با 

در  کم قانون اسممت و برای مراجع رأیی عالی کشممور که 

ضایی و غیر آن  صل الزم االتباع می قانوناًق شد،  ل و ف با

رویۀ شمممارۀ و دت رأی گردید و یکنواخت سممازی شممد. 

تاریخ های رأیکی از مهمترین یرا باید  ۱۳۸۴سممال  6۸۱

که با مبانی  مایتی و  فاظتی  داننممتقضممایی کشممور 

 قوق و جنگل و مرتع سازگار است و موجب پیشرفت در 

 .شوداین  وزه می
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