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 ملی ایران در مراتع قضائیدعاوی 

 1سحر غفاری، 1سمانه محمدی مقدم ،2معصومه شکفته گوهری ،2زادهسکینه عبدالعلی،  3ممیآزاد کاکه ،، *1زادهزهرا عبدالعلی

 در رشته منابع طبیعی *نویسنده مسئول و کارشناس رسمی قوه قضائیه

 یلیعلوم مرتع، دانشگاه محقق اردب یدکتر یدانشجو 1

 کارشناس ارشد حقوق 2

 کارشناس ارشد مرتعداری 3

  چکیده

 در ایران نیز تخریب و تصرفبخش آن است؛  پذیرترینیبآس یعیدر حال توسعه، منابع طب یکشورها یشرفتپ یردر مس معموالً

علیرغم . دارد قضایی محاکم در را پرونده تعداد بیشترین طبیعی منابعحوزه در حال حاضر داشته و  یروند صعود از گذشته تاکنون مراتع

 ؛ ولینیستمدیریتی  و موضوعات علمی از ترپایین در سرنوشت مراتع ایران، حقوقیقضائی و جایگاه مسائل در مقام عمل  ،اینکه

ه پژوهشگران رشته توجه و عالقمورد موضوعات قضائی و حقوقی مرتع آنچنان که بایسته است دهد که نشان می مربوطهبررسی منابع 

مراتع کشور نداشته  موضوع، کارکرد موفقی در اجرائی و تقنینی نظام هایکاستی و هاضعف در کنار نیزدستگاه قضا مرتع نبوده است و 

دولت  یاز سو یمراتع کدام نوع دعاو یتاختالف در مالک یاوقوع جرم در صورت "که  پاسخ به این سوالبا هدف  حاضر مطالعه. است

 عنوانبه انینجانبا یعملمطالب متأثر از تجربه  گزینش و است شده یزیرطرح "؟باشدیم یاشخاص قابل طرح در دستگاه قضائ یا

ضمن مروری بر پیشینه  مقاله این در .باشدمی قوه قضائیهو  شاغلین بخش اجرا، یعیدر رشته منابع طب یهقوه قضائ یکارشناس رسم

 قرار بررسی مورد مطرح در حوزه مراتعدعاوی حقوقی و کیفری  ترینمهمدر مراتع،  انگاریو مواد قانونی جرم دعویطرح  وقوع جرم،

 .ج گردیده استدر مرتبط در موضوع به عنوان نمونه یدنظرو تجد یمحاکم بدو یبرخ صادره ازآراء  ،گرفته است و در هر نوع دعوی

تکاپوی بیشتر  شاهد و از سوی دیگر بهبود حکومت قانون در مراتع در کشورمان قضاییه قوه ترعلمی نقش ایفای شاهدامید است 

 .باشیمدر مسیر توسعه پایدار  کشورقضائی  سیستمبه  تریتخصص هایتزریق دیدگاه درجامعه علمی و پژوهشی مرتع 

 دعوی کیفری ،ی حقوقیدعوجرم،  ،ملی مراتع :های کلیدیواژه
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 مقدمه 
 طبیعی، هایعرصه محافظ غیردولتی و دولتی هایسازمان هایفعالیت قضاییه، قوه همراهی بدون که گفت توانمی قاطعیت با

 میالدی، 2002 سال در( جنوبی آفریقای) ژوهانسبورگ در پایدار توسعه جهانی اجالس در اساس همین بر. بود نخواهد ثمربخش

 کشورهایشان القضات قاضی آنان از تن 23 که) جهان کشور 60 از بیش از ارشد قاضی 210 از متشکل «قضات جهانی گردهمایی»

 بحث به زیست، محیط و پایدار توسعه زمینه در قانون حکومت به بخشیدن بهبود برای را قضاییه قوه نقش تا گرفت شکل ،(بودند

 تواندمی که بود زیست محیط از حفاظت در قضاییه قوه اساسی نقش بر کنندگانشرکت همه تأکید و تأیید مذکور، نشست حاصل. گذارند

. (1384 ارشدی،) شود ایفا ،"پایدار توسعه" مفهوم به توجه با زیست، محیط و منابع طبیعی قوانین اجرای و الزام توسعه، تفسیر، طریق از

 چنین پیداست ناگفته است؛ آن بخش پذیرترینآسیب عییبط منابع و زیست محیط توسعه، حال رد کشورهای پیشرفت مسیر رد معموالً

 طبیعی منابع ارزشمند ذخایر دست دادن از ناخوشایند اتتبع یزود هب و تنیس دارپای دباش یطبیع ابعمن ینابود بر مبتنی که پیشرفتی

 .(1391است )داوری،  کرده پیدا نمود که تمدتهاس آن دهکننراننگ آثار چند هر یابدمی تجلی ملی

 قرار اسالمی حکومت اختیار در اساسی قانون 45 اصل بنابر و بوده انفال جزء مراتع ،ایران در اسالمی قوانین حاکمیت به توجه با

 ملی، هایعرصه به دستیازی گونه هر انجام صورت در اصل این مطابق .نماید عمل آنها به نسبت عامه مصالح اساس بر تا گیرد می

 عنوانبه آبخیزداری، و مراتع جنگلها، سازمان عهده بر متخلفان، برای قضایی پرونده تشکیل و امر این به رسیدگی و پیگیری وظیفه

  .( 1383)اعتمادی،  باشدمیجمهوری اسالمی ایران  دولت متولی

 بجزمرتبط با مراتع های قضائی های تقنینی و رویهسیاستکه  دهدبررسی منابع اندک موجود در زمینه حقوق منابع طبیعی نشان می

 از سیستم قضا غافل و همچنان اندهوضع شد علم مرتعو مبانی ارزش زیست محیطی مراتع ماهیت و  بدون توجه به نادر، مورد چند در

 غفلت در نیز مرتع علمی جامعهمتقابالً  وو راهکارهای پیشگیرانه  ترکارشناسانه آراء ارائه به کمک در مرتع علم متخصصین هایتوانایی

 آموزشی و پژوهشی هایبخش در مرتع حقوقی امور اینکه مضافاً برند،می سربه کشور مراتع از کاراتر حفاظت در قضا اهرم توانایی از

 ایران مراتع سرنوشت در حقوقی و قضائی مسائل و این در حالیست که جایگاه گیردنمیمورد توجه جدی قرار  طبیعی منابع هایرشته

 را ما هااین کاستی .باشدمی برخوردار نیز موثرتری نقش از عمل، مقام در بلکه نیست مدیریتی و علمی موضوعات از ترپایین تنها نه

مراتع  یتاختالف در مالک یادر صورت وقوع جرم "سوال که  ینپاسخ به ا با هدف الذکر وفوقبا توجه به پایه نظری  تا داشت آن بر

 .گردد یزیرطرح "باشدیم یاشخاص قابل طرح در دستگاه قضائ یادولت  یاز سو یکدام نوع دعاو
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 :هامواد و روش
ی یشینهپ به در ابتدا پژوهش این. است شده انجام ایکتابخانه مطالعه روش با حاضر پژوهش موجود، تحقیقاتی هایروش اساس بر

تعریف و تحلیل شده  دعاوی کیفری و حقوقی مراتعانواع  سپس پردازد، میایران  یمل یدر اراض یو طرح دعاو انگاریجرممالکیت، 

 .گرددیبه عنوان نمونه ذکر م یدنظرو تجد یمحاکم بدو صادره ازآراء  یبرخ سپس در هر مورد

 :ملی مراتع دعاوی در طرح و انگاریجرممالکیت،  یپیشینه
جنگلها  یهکل یانیکشور، عرصه و اع یشدن جنگلها یاز قانون مل یکمطبق ماده  ینهمچن ،یمطابق اصل چهل و پنجم قانون اساس

و متعلق به دولت است. ماده دوم از قانون مزبور  شودیمحسوب م یکشور جزء اموال عموم یجنگل یو اراض یعیطب هاییشهو مراتع و ب

( از قانون حفظ و 56قرار داده است. ماده ) یاز آنها را به عهده سازمان جنگلبان یبردارفوق و بهره بعو توسعه منا یاءحفظ، اح یزن

 یاتو مستثن یمنابع مل یصتشخ یزکشور ن یجنگل یراز منابع و ذخا یت( از قانون حفظ و حما2از جنگلها و مراتع و ماده ) یبرداربهره

از جنگلها و مراتع بر عهده  یبردارکور در قانون حفاظت و بهرهمذ یفتعار یتبا رعا اشدن جنگلها و مراتع ر ی( قانون مل2ماده )

 یمراتع و اراض یعی،طب هاییشهکه عبارتند از جنگلها و ب یمل یاراض ی،قانون یدگاهسازمان جنگلها و مراتع قرار داده است. لذا از د

 (.1393سده،  یفی)شردارد  یعهش یفقها قهیفآراء در  یشهامر ر ین. البته اباشندیجزء انفال م ی،جنگل

ماده . پرداخت بحث مورد رفتار انگاریجرم به 13/8/1338تاریخ  در عمومی مجازات قانون مکرر 268 ماده بار نخستین برای

آثار تصرف در ملک  یهمبادرت به ته ... یکنیپ یلسازی از قبصحنه یلهداشت هرکس بوسیمقرر م یت عمومامکرر قانون مجاز 268

 یبیبه حبس تأد ... یدآنها طرح نما یهعل یدعوی تصرف عدوان یواقع ینمتصرف یا ینف مالکاز تصر یریمنظور جلوگبه یا ،یدنما یگراند

و مراتع در ها جنگلشدن  یقانون مل یبتصو ی،مل یاراض ی درو حقوق یتحول اجتماع یری عطف در سنقطه .دمحکوم خواهد ش ...

، موضوع جرم تصرف و تعلق آن به عموم و آحاد جامعه یقانون یطواجد شرا اراضی شدن یمل زمان با اعالم ینبود که در ا 1341سال 

رها  یاموات  هایینزم یعی،ی منابع طبمرتع، عرصه یاراض ینکهبا توجه به ا یختار ینشد. از ا پدیدار در جامعه یمل یاراض یعدوان

کم کم ی ملی،ی تصرف اراضیزهلذا اشخاص با انگ یدآن به عموم جامعه محول گرد یتمحسوب و مالک یبه صورت مل یا بالصاحبشده 

 برداریبهره و حفاظت قانون 55 ماده آن از پس .(1391)ذوالقدر،  نمودند یداپ یلتما ی،مل یاراض یهای مختلف تصرف عدوانیوهبه ش

 هر" :داشتمی مقرر ماده این .داد قرار انگاریجرم مورد را مذکور رفتار 20/1/1348 اصالحی 1346 مصوب مراتع و هاجنگل از

 تأدیبی حبس سال تا سه یکسال به کند تجاوز کشور جنگلهای شدن ملی قانون 1 ماده در مذکور ملی منابع به تصرف قصد به کس

 در نهایت در .شد مذکور مواد جایگزین 1362 مصوب تعزیرات قانون 134 ماده ایران اسالمی انقالب از . پس"شد خواهد محکوم
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. گردید وضع مذکور رفتار انگاریجرم جهت آخرین قانونگذاری عنوان به 690 ماده اسالمی مجازات قانون تصویب با 1375 سال

 ماده و مراتع و جنگلها از برداریبهره و حفاظت قانون 55 ماده مجازات عمومی، قانون مکرر 268 مواد نسخ به توجه با ترتیب بدین

 گیردمی قرار مبنا قانون مجازات اسالمی 690 ماده تنها اکنونهم جرم، دهنده ارکان تشکیل بررسی لحاظ از تعزیرات، قانون 134

  .(1388و همکاران، مقدم )قاسمی 

پرونده را در محاکم  تعداد یشترینب یعیحوزه منابع طبکشور  یزداریها، مراتع و آبخسازمان جنگل یدفتر حقوق یرکلمدطبق اظهارات 

 1350پرونده، دهه  12000تعداد  1320 دهه در .(1396رسانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، )پایگاه اطالعدارد  ییقضا

 برو پرونده  120000تشکیل شده است که بعد از پیروزی انقالب این تعداد به  یدادگستر یدر محاکم عمومپرونده  50000تعداد 

 است رسیده پرونده هزار 200 به تعداد حاضر حال در کشور آبخیزداری و مراتع ،هاجنگل سازمان حقوقی واحد موجود آمار اساس

  .(1396مهرابی، )

 یمرتع یاراض یبکه عمل تخر داشته و داردوجود  یکردیرو یرانیدر جامعه ا یزمذکور ن وانینق بیقبل از تصوزمان هرچند که از 

 ،مقننین یننگرش در ب ینسف است که اأت یبس یو جا گرددیم یشده و به اصطالح آباد کردن تلق ینباغ تحس یابه زراعت  یلتبد یبرا

بوده  ییعمنابع طب ینهدر زم یالتکه فاقد تخصص و تحص یعیفعال در بخش منابع طب رائیاج یستماندرکاران سقضا و عمده دست یستمس

جرم در حوزه تخریب  وقوع آشکار است که با توجه به مطالب فوق هستند همچنان وجود دارد. یکرده رشته کشاورز یلو عمدتا ًتحص

از دهه  نه تنها دارد یمل یاراض یتکشور بر سر مالک ییمردم و دستگاه اجرا یاندر اختالف م یشهرکه  و تصرف عدوانی اراضی ملی

 ینمجرم یآگاهو  یرانیدر جامعه ا ینارزش روزافزون زم بدلیل امر،  طبق نظر متخصصان داشته است بلکه صعودی تاکنون روند 1320

و  1384)قاسمی،  به روند صعودی خود ادامه خواهد دادچنان هم ییو اجرا یننیهای موجود در نظام تقیها و کاستضعف ازاقتصادی 

 (.1396مهرابی، 

 ملی: مطروحه در حوزه مراتعقضائی دعاوی 
 یناست که با درخواست و تام یرانا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین هایمجموعهیراز ز یکی یعی،حفاظت از منابع طب یژهو یگان

 یلرسماً تشک 1384مسلح از اواخر سال  یروهایستاد کل ن یبکشور و با تصو یزداریسازمان جنگلها، مراتع و آبخ یبودجه از سو

محول  یگان ینسازمان جنگلها و مراتع به ا یفبخش از وظا ین( و ا1392تان اصفهان، اس یزداریو آبخ یعیشد )اداره کل منابع طب

از  یرقانونیاستفاده غ یاتصرف  یانمدععموماً  ییکشور در مقام دستگاه اجرا یزداریها و مراتع و آبخجنگلسازمان بنابراین . یدگرد

همچنین . نمایدمیطرح  ییدر محاکم قضا یفریک یها دعواآن یهعل رویناز ا. داندیم هااین عرصهنسبت به  متخلف یارا متجاوز و  مراتع
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گونه  یناختالف دارند که ا ییدولت هستند، با دستگاه اجرا یارو در اخت یکه بنابر قانون ملّ یعیمنابع طب یدر مورد اراض یگریعده د

 .به خود گرفته است یجنبه حقوق یدعاو

 قانون در زیست محیط و طبیعی منابع به نسبت عام بطور و ملی موضوع اراضی در که ایمجرمانه عناوین :جزایی یا کیفری دعوای

 یهاگونه یاو  مرتعیقطع بوته  : باشند می شرح بدین برخوردارند بیشتری شیوع از که مواردی منتهی ،زیادند بسیار شده مشخص

 ،"، احداث اعیانی، غرس اشجار و ...از طریق کشت یمراتع مل یو تصرف عدوان یبجاوز، تخرت" مرتع،در  یآتش سوز ،حفاظت شده

و  مأمورینگزارش خالف واقع ، یو مرتع یمل یشن از اراض یابرداشت خاک  ،یرمجاز(غ یچرا) قرق یامجاز به مرتع  یرورود دام غ

 باشد. ل میییب به مراتع بشرح ذو آس که بیشترین دعاوی کیفری مطروحه از نظر فراوانی وقوع یجنگلبان مأمورینجرائم خاص  یرسا

 ی،زن شخمیل از قب یسازصحنه یلههر کس به وس، یقانون مجازات اسالم 69 ماده مطابق :ملی مراتع عدوانی تصرف و تخریبتجاوز،     

موضوع  یانیآثار تصرف در عرصه و اع یهبه تهن آچاه وامثال  حفره نهرکشی، ی،بندکرت مرز، یامحا حد فاصل، تغییر ی،کش دیوار ی،کن پی

منابع مذکور گردد  یتصرف عدوان یا تجاوز و یا یبتخر جبکه مو یدنما یاتیعمل یاو مبادرت به هر نوع اقدام  یدقانون مبادرت نما ینا

 158ده ما در .(1392قانون مجازات اسالمی، ) جبران خسارت به حبس از نه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد عالوه بررفع تصرف و

 مال او رضایت بدون دیگری اینکه بر مبنی سابق ادعای متصرف": است شده تعریف چنین 1379 مصوب مدنی دادرسی آیین قانون

 . در(1396صادقی و رجبعلی، ) "دنمایمی درخواست مال آن به نسبت را خود تصرف اعاده و کرده وی خارج تصرف از را غیرمنقول

صاحب زمین غیر یا تصرف انواع که به معنی ت شودبرای جرم مذکور استفاده مینیز  "زمین خواری" اصطالحعرف  و ایروزنامه ادبیات

صورت غیرقانونی گاهاً حق و تغییر کاربری آن بهغیرصورت منها و نهادهای عمومی بهاراضی خصوصاً امالک متعلق به دولت یا سازمان

تخریب و  .(1390مهدوی، باشد )می رده با استفاده از خألهای قانونیروت بادآونه برای کسب ثبا ارتکاب سلسله اعمال پیچیده و جاعال

 در و پیوسته بوقوع یکباره که است آنی جرایم زمره از که است جرمی تخریب. دارد جداگانه مجازات دو کهتصرف دو جرم متفاوت بوده 

 گیاهی پوشش به شدید صدمه و مجوز بدون چرای یا کنیبوته یا شیار و شخم از طریق است ممکن مرتع تخریب. شودمی تمام مقطع همان

 پیدا سلطه یعنی تصرف .است مستمر جرم عدوانی تصرف حالیکه در .باشد دیگری قصد هر یا و ساز و ساخت یا زراعت قصد به مرتع

و  شود تصرف دیگری به متعلق ملک و مال زور و غلبه ابراز با یا و اصلی مالک اجازه بدون یعنی عدوانیو  دیگران ملک و مال بر کردن

 .(1393، کارشناس روز یت)سا باشدمیبر مراتع ملی  اشخاص عای مالکیتتصرف عدوانی مرتع به مفهوم اد
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 )دعوی کیفری( یتع ملمر یو تصرف عدوان یبتخردر موضوع از دادگاه بدوی نمونه دادنامه صادره  .1

 ... شماره دادنامه: 

 ...شهرستان اداره منابع طبیعی  :شاکی

 ... یبا وکالت آقا...  یآقا :عنهمشتکی

 یمرتع مل یبتخر-2 یمرتع مل یتصرف عدوان-1 :هااتهام

 دادگستری شهرستان ...( کیفری) یعمومشعبه ... دادگاه  :یدگیمرجع رس

مترمربع  120000 یزانبه م یمرتع مل یببر تصرف و تخر ی. مبن..فرزند  ... یبه آقا یدر خصوص اتهام انتساب دادگاه: یرأ

 یاتو دفاع یعیمنابع طب مأمورینو گزارش  یعیاداره منابع طب یتپرونده و شکا یاتنظر به مجموع اوراق و محتو

کارشناسان  ینفر 5کارشناسان و  یسه نفر یئته و یکارشناس هاییهو دادگاه و نظر یقمتهم در مراحل تحق یرموثرغ

 یکسالاز قانون مجازات عالوه بر رفع تصرف و  690ثابت و به استناد ماده  یو یتصادره مجرم یفرخواستو ک

 یهادر دادگاه یدنظرپس از ابالغ قابل تجد 20و ظرف  یصادره حضور یرأ .گرددیمحکوم م یریحبس تعز

 استان است. یدنظرمحترم تجد

 ... شهرستان یدادگاه شعبه ... جزائ یسرئ
 

 (یفریک ی)دعو یمراتع مل یو تصرف عدوان یبتخردر موضوع  از دادگاه تجدیدنظر نمونه دادنامه صادره. 2

 ... شماره دادنامه: 

 ... یآقا :خواهیدنظرتجد

 شهرستان ... یعیاداره منابع طب :خواندهیدنظرتجد

 یخو ینسبت به دادنامه ... شعبه ... جزائ خواهییدنظرتجد خواسته: یدنظرتجد

 یغرب یجاناستان آذربا یدنظرشعبه ... دادگاه تجد :یدگیمرجع رس

...  یاز دادنامه شماره .... مورخه ... دادگاه محترم شعبه ... جزائ ... یآقا یدنظرخواهیدر خصوص تجد دادگاه: یرأ

 یریحبس تعز یکسالبه رفع تصرف و  یمل یاراض یو تصرف عدوان یبکه به موجب آن نامبرده به اتهام تخر

و دادنامه  یامدهاه به عمل نیدنظرخوتجد یاز سو یو اعتراض موجه و موثر یرادا ینکها هب محکوم شده. نظر

و اوضاع  یفریبا توجه به فقد سابقه ک یکنصادر شده ل یحو بطور صح یقانون ینخواسته حسب مواز یدنظرتجد

و  یعموم یهادادگاه یلنون اصالح قانون تشکقا 22ماده  2تبصره  یکه مرتکب جرم شده در اجرا یو احوال

 یالر یلیونحبس مقرر به پرداخت پنج م یلبا تبد یاسالم اتقانون مجاز 38انقالب و بند پ و ث از ماده 
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دادنامه  یفریک یدادرس ینقانون آئ 257به استناد شق اول ماده  یدنظرخواهیبا رد تجد ینقد یجزا

 است.  یصادره قطع ی. رأنمایدیو استوار م ییدده تأبنحو آم یتاًرا نها یدنظرخواستهتجد

 استان ... یدنظرشعبه ... دادگاه تجد رانمستشا

 یا پروانه اخذ بدون قانون این موضوع طبیعی منابع هایعرصه در دام چرانیدن یقانون مجازات اسالم 62 ماده طبق :غیرمجاز چرای

 690 ماده مطابق مرتکب، گردد می محسوب جرم و بوده ممنوع مقرر زمان از خارج یا و طرح و پروانه در شده تعیین ظرفیت بر مازاد

 مطالبه حق و نمایدمی اقدام شاکی عنوان به موارد دراین طبیعی منابع اداره و است کیفری تعقیب قابل نیز 1375 اسالمی مجازات قانون

 طبیعی و منابع مرتع مالک چرا، پروانه دارندهالزم به ذکر است که  .(1392 ی،)قانون مجازات اسالم دارد نیز را شده تعلیف علوفه ارزش

 حق دارای وی لکن باشد؛ اراضی این در رشدیافته و واقع طبیعی علوفه قیمت مطالبه به قانونی حق دارای حیث این از تا باشدنمی

 از استفاده حق بلکه نیست، «مالکیت» حق، این ماهیت که باشدمی صادره پروانه با مطابق اراضی این در خود دام تعلیف در قانونی

 .(5/7/1393ـ  1563/93/7شماره  یمشورت یهبابا فارس، نظر یت)سا است مرتع

در مرتع  یرمجازغ یفمطالبه خسارت وارده به مرتع بابت تعلدر موضوع  از دادگاه بدوی نمونه دادنامه صادره . 3

 )دعوی کیفری( یمل

 ... شماره دادنامه: 

 اداره منابع طبیعی شهرستان ... خواهان:

 ... یآقا خوانده:

 یدر مرتع مل یرمجازغ یفاز بابت خسارت وارده به مرتع بابت تعل یالر 2964000مطالبه مبلغ  خواسته:

 شعبه ... دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان ... :یدگیمرجع رس

دایر برتعلیف مازاد پروانه به همراه  ...در خصوص شکایت و دادخواست اداره منابع طبیعی ... علیه آقای  دادگاه: یرأ

با توجه به اینکه خوانده اقرار صریح بر جرم نموده مستنداً  25/4/84لغایت  2/2/84واحد دامی از تاریخ  57

جه مورد مطالبه اداره منابع طبیعی محکوم قانون آئین دادرسی مدنی نامبرده را به پرداخت و 357و  7به مواد 

 نماید.می

 رئیس دادگاه شعبه ... جزائی شهرستان ...

 دادسرا در مربوطه موضوع جرم، وقوع احراز از پس معموالً و برخوردارند بیشتری شیوع از حوزه این در الذکرفوق جرائم    

 دارای مستقیماً ملی اراضی کاربری غیرمجاز تغییر و عدوانی تصرف هایروش .گیردمی قرار کیفری شکایت و پیگیری مورد و مطرح

 و غیرقانونی هایواگذاری اطالعاتی، رانت از استفاده نظیر دیگر هایروش از بسیاری لی متاسفانهو هستند کیفری اجرای ضمانت

 افراد و نیستند کیفری اجرای ضمانت دارای دولتی، اراضی امور متولیان و مسئوالن با تبانی و قانونی هایواگذاری از سوءاستفاده
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 برخورد به قادر مجرمانه عنوان فقدان دلیل به نیز قانونی و قضایی مراجع و کنند می استفاده قوانین ضعف این از راحتی به خوارزمین

  .(1396 رجبعلی، و صادقی) باشندنمی افراد این با

 اقتصادی روابط در مشکلی بلکه نیست جرم وقوع و تحقق از مدنی سخن یا حقوقی در تعریف عام دعوای دعاوی حقوقی )مدنی(:

 مطالبه شده تضییع که را حقی دادگاه، به مراجعه با داندمی محق را خود که شخصی واقع در و آمده وجود به اشخاص اجتماعی یا و

های مطالبه اجرت المثل ویژه، پرونده شعبات در ملی اراضی تشخیص به حقوقی یا حقیقی اشخاص اعتراض هایپرونده مانند. نمایدمی

 منابع ادارات و حقوقی یا حقیقی اشخاص سوی از متقابالً که واحده ماده کمیسیون آراء به اعتراض هایپرونده ایام تصرف مراتع ملی،

 . باشدمی طرح قابل طبیعی

اند با توجه به نمودهزمان به این موضوع رسیدگی مینظر از مراجع مختلفی که در طول فصر :ملی اراضی تشخیص به اعتراض دعوی

قانون  9برداری از جنگلها و مراتع و ماده قانون حفاظت و بهره 56ای ماده رواحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اج ماده

کمیسیون ماده واحده منابع  ابتداأًتولید، قانون رفع موانع  45یه آن طی ماده عوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و اطالافزایش بهره

آراء کمیسیون قابل اعتراض  در حال حاضر نیز و بوده استطبیعی صالح به رسیدگی در خصوص اعتراضات افراد نسبت به اراضی ملی 

 سال در را واحده ماده کمیسیون دبیرخانه توسط اشخاص اعتراض پذیرش مهلت آخرین باشد. مقننمیدر محاکم عمومی و تجدیدنظر 

 تبصره موجب باشند. بهمی اعتراض پذیرش مرجع ویژه شعب ،جای کمیسیون واحدهبه و نمود اعالم 96و سپس مجددا در سال  90

 56ماده  یموضوع اجرا یاختالف یاراض یفتکل یینقانون تع اصالحی نامهآیین و 1389 مصوب وریبهره افزایش قانون 9 ماده یک

 تا فقط و نیست جدید اعتراضات پذیرش به مجاز اکنون هم واحده ماده کمیسیون ،ها و مراتعجنگلاز  یداربرقانون حفاظت و بهره

عماًل  محوله، مأموریت انتفای لحاظ به آن از پس و نمود خواهد حفظ را خود موجودیت قبلی مطروحه اعتراضات به رسیدگی پایان

 روند ملی اراضی تشخیص به اشخاص اعتراض به اولیه رسیدگی نمودن محول در قانونگذار تصریح به توجه با بود. خواهد منحل

 یک از اعتراض به رسیدگی اولیه و مستقیم مرجع و نموده مواجه ایسابقهبی دگرگونی با را اراضی شدن داده تشخیص ملی به اعتراض

وکیل سایت است ) شده محول هااستان مرکز در دادگستری هایدادگاه ویژه شعب یعنی قضایی مرجع به قضاییشبه یا اداری مرجع

 .(1395، ملت
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 (یحقوق یدعو) یمل یاراض یصتشخنمونه دادنامه صادره از کمیسیون ماده واحده در موضوع اعتراض به . 4

 ... شماره دادنامه: 

 ... یآقا معترض:

سه شهرستان ...  یبخش ثبت یاصل یکپالک  یمنابع مل یمترمربع از اراض 16000شدن مساحت  یاعتراض نسبت به مل موضوع اعتراض:

 شهرستان ... یرقبه ... بخش مرکز

 000شهرستان  یاسالم یمجلس شورا 22/6/67مصوب  یاختالف یاراض یفتکل یینموضوع قانون تع یدگیرس یئته :یدگیمرجع رس

قانون جنگلها و  56ماده  یشهرستان ... و اجرا یعیاداره منابع طب یصفرزند نسبت به تشخ ... یدر خصوص اعتراض آقا :یرأ

 یاتبه محتو یتمترمربع با عنا 16000... به مساحت  یروستا یاصل-1از پالک  ینقطعه زم یکاعالم شدن  یبر مل یمراتع مبن

بافت خاک همجوار و  هایینامالک و زم یتو موقع ییهوا یهاالذکر و عکسفوق انونق 56ماده  یپرونده و مالحظه نقشه اجرا

صادر  یمحل یدکارشناسان که بر اساس بازد یهو نظر تئیه یاعضامورخ ...  یمحل ینهموجود در محل و معا یاهانگ یشو رو

 گرددی... اظهارنظر م یعیمنابع طب اداره یصبه رد تشخ یشانشده است ضمن قبول اعتراض ا یدبودن محل تأک یو به زراع یدهگرد

 باشد.یشهرستان ... م یروز قابل اعتراض در محاکم محترم عموم 20صادره ظرف مهلت  یرأ

  شهرستان ... یاختالف یاراض یفتکل یینماده تع یئته یقاض
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 قانون 49 اصل موضوعهای پرونده به نحوه رسیدگی اصالحی نامه آیین 27 ماده طبق :خسارت مطالبه ید )رفع تصرف( و خلع دعوی

نماید )صادقی و رجبعلی،  صادر حکم دولتی، و ملی اراضی تصرف رفع و ید خلع به نسبت رسیدگی باید از پس انقالب دادگاه اساسی

 خسارات موارد، غالب در و شودمی طرح متصرف علیه طبیعی منابع ادارات شکایت کیفری رد از پس معموالً ید خلع دعوی .(1396

 اساس بر حاضر حال در خسارت برآورد مبنای. گرددمی مطالبه مانتوأ نیز شده برآورد مذکور سازمان مأمورین توسط که نیز مربوطه

 است.  وریبهره افزایش قانون 12 ماده ب بند

 )دعوی حقوقی( یو اشجار غرس شده در مرتع مل یانیو قلع و قمع اع یدخلع در موضوع  از دادگاه بدوی نمونه دادنامه صادره. 5

 ... شماره دادنامه: 

 اداره منابع طبیعی شهرستان ... خواهان:

 ... یبا وکالت آقا ... یآقا خوانده:

 یغرس شده در مرتع مل و اشجار یانیو قلع و قمع اع یدخلع  خواسته:

 شعبه ... دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان ... :یدگیمرجع رس

 یاحداث یانیو قلع و قمع اع یدبخواسته خلع  ...فرزند ...  یآقا یتشهرستان ... بطرف یعیاداره منابع طب یدر خصوص دعو دادگاه: یرأ

( و دوازده ید)خلع  یالر یلیونمترمربع بمقوم دوازده م 60000... بمساحت  یهشده در قر یو اشجار غرس شده از مراتع مل

 یاتهر چند مطابق نظر یاتنظر به محتو یدادرس الوکاله وو حق یکارشناس یهاینه)قلع و قمع( با احتساب هز یالر یلیونم

 یهاز جنگلها و مراتع واقع شده النها یبردارقانون حفاظت و بهره 56ماده  یدر محدوده مقررات اجرا یهفکارشناسان محل متنازع

ملک مذکور  یتوقفمرجع مذکور با اعتقاد به  یخو انشهرست یریهمطابق پاسخ استعالم از اداره اوقاف و امور خ ینکهنظر به ا

 باشدیپدرش با اداره اوقاف م یجارینموده لذا تصرفات خوانده به جهت رابطه است ...نامه با پدر خوانده بنام اجاره یماقدام به تنظ

اجاره موصوف و پاسخ استعالم از اداره اوقاف در  یبر اساس قراردادها یهفپرونده محل متنازع یاتبرابر محتو ینکهبعالوه ا

 یدادرس ینقانون آئ 2و ماده  84ماده  4در آن ندارد لذا دادگاه به استناد بند  یاست و خوانده تصرفات ...پدر خوانده بنام  تصرف

ابالغ قابل اعتراض در محاکم  یخروز از تار 20. قرار صادره ظرف مدت داردیخواهان را صادر و اعالم م یقرار رد دعو یمدن

 استان است. یدنظرتجد

 دادگاه شعبه ... حقوقی شهرستان ...رئیس 
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 یباشد و برا یمال باق ینمنتفع گردد و ع یگریاز مال د یاگر کس": آمده است اجرت یحقوق یفدر تعر :مرتع تصرف یامالمثل ااجرت

به صاحب مال مزبور بدهد،  یدشده با یفانشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع است ینمع یامال االجاره ینطرف ینکه منتفع شده، ب یمدت

. در بحث مراتع (1396)سایت عدالت و قضاوت،  "مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او یفایشود، خواه استیم یدهالمثل ناماجرت

تحت  ینیت معمد یمرتع را برا یرقانونیکه بطور غ ینیمجرم یهو احراز وقوع جرم، عل یقطعآراء بعد از اصدار  یعیادارات منابع طب یزن

 .نمایدیالمثل ممطالبه اجرت یطرح دعو بهمرتع، اقدام  یاناع یاجهت انتفاع از عرصه هاند بتصرف خود داشته

 تصرف مرتع یامالمثل ااجرت یدر موضوع دعو از دادگاه بدوی نمونه دادنامه صادره. 6

 ... شماره دادنامه: 

 اداره منابع طبیعی شهرستان ... خواهان:

 ... یبا وکالت آقا یآقا خوانده:

 یتصرف مرتع مل یامالمثل ااز اجرت یناش یانمطالبه ضرر و ز خواسته:

 شعبه ... دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان ... :یدگیمرجع رس

از بابت  یالر 451500000بخواسته مطالبه مبلغ  ...فرزند  ... یآقا یتشهرستان ... بطرف یعیاداره منابع طب یدر خصوص دعو دادگاه: یرأ

 یبه کالسه ... شعبه جزائ یپرونده استناد یاتبرابر محتو ینکهتمبر نظر به ا بطالتصرف و ا یامالمثل ااز اجرت یناش یانضرر و ز

اند حاصل نموده یفریک یتمحکوم ... یروستا یمترمربع از مراتع مل 160000مقدار  یو تصرف عدوان یبخوانده به اتهام تخر ...

و دخالت  یداند و صورتجلسات مربوط به خلع بودن محل اذعان داشته یزراعت یبا ادع یهفو به تصرفات خود نسبت به محل متنازع

مجموع  یزسه نفره کارشناسان ن هیئت ینکهمحل را دارد و توجهاً به ا هداللت بر تصرفات خوانده نسبت ب بهکومٌمجدد در مح

 ینو اعتراض طرف یراداند که مصون از ابرآورد و اعالم داشته یالر 151000000فوق را مبلغ  یهاتصرف سال یامثل االماجرت

قانون  2و  1به استناد مواد  یکارشناس هیئت یهدر نظر یذمق یزانمطروحه به م یمانده است لذا دادگاه با وارد دانستن دعو یباق

بابت اصل خواسته  یالر 151000000خوانده به مبلغ  یتحکم بر محکوم یمدن یدادرس یینقانون آ 519و ماده  یمدن یتمسئول

 تبو نسبت به مازاد بر آن به لحاظ مرا داردیدر حق خواهان را صادر و اعالم م یکارشناس ینهبابت هز یالر 5000000و مبلغ 

روز از  20ظرف مدت  یصادره حضور ی. رأرددایخواهان را صادر و اعالم م حقییحکم بر ب یلاالشعارو عدم وجود دلفوق

 استان است. یدنظردر محاکم تجد یدنظرخواهیابالغ قابل تجد یختار

 استان ... یدنظرمستشاران شعبه ... دادگاه تجد
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 گیری:نتیجه
از آن تحت  یبردارآن متعلق به عموم جامعه و بهره یتمالک ،جزء انفال بوده ی، مراتع ملیعهش یفقها یفقهآراء و طبق  یقانون یدگاهاز د

و مراتع در ها جنگلشدن  یقانون مل یبهمزمان با تصو یمراتع مل یجرم تصرف عدوان یژهانواع جرم به وقوع .باشدیدولت م یریتمد

 ،مقننینشامل مردم عادی و متأسفانه ) یرانیدر جامعه اهمواره  یزقانون مذکور ن یبهرچند که از قبل از تصو .، شروع شد1341سال 

 یاراض یبکه عمل تخر داشته و داردوجود  یکردیرو( یعیفعال در بخش منابع طب یاجرائ یستمس اعضای برخی حتیقضا و  یستمس

جرم وقوع  یطبق آمار رسم دیگر ی. از سوگرددیم یتلق "آباد کردن"شده و به اصطالح  ینباغ تحس یابه زراعت  یلتبد یبرا یمرتع

دارد نه تنها  یمل یاراض یتکشور بر سر مالک ییمردم و دستگاه اجرا یاندر اختالف م یشهکه ر یمل یاراض یو تصرف عدوان یبتخر

 کشور و وجوددر  ینارزش روزافزون زم یلداشته است بلکه طبق نظر متخصصان امر،  بدل یتاکنون روند صعود 1320از دهه 

 خود ادامه خواهد داد. یچنان به روند صعودهم ییاجرا ، قضائی ویننیموجود در نظام تق هاییکاست

 یدعوااز مراتع  یرقانونیاستفاده غ یاتصرف  یانمدع یهعل ،ییکشور در مقام دستگاه اجرا یزداریها و مراتع و آبخجنگل سازمان

 "یرمجازغ یچرا"و  "یمراتع مل یف عدوانو تصر یبتجاوز، تخر"جرم  در بین دعاوی کیفری، .نمایدیطرح م ییدر محاکم قضا یفریک

 یا یارشخم و ش یقمرتع از طر یبتخر یکهعنوان دو جرم متفاوت مطرح هستند بنحوو تصرف به یبتخر برخوردارند. یشتریب یوعاز ش

 گیردیانجام م یگریهر قصد د یاساخت و ساز و  یامرتع به قصد زراعت  یاهیبه پوشش گ یدبدون مجوز و صدمه شد یچرا یا یکنبوته

 .پذیردیبر مرتع صورت م یتجرم مستمر است و با هدف تسلط و مالک یتصرف عدوان یکهدر حال

 یصاعتراض به تشخ یدعو " ترین مورد آنمطرح شده و مهم دلیل اختالف افراد با دستگاه اجرائیبه یمرتع یدر اراض یحقوق یدعاو

و در موضوع بوده است  یندر ا یدگیصالح به رس یعیطب بعماده واحده منا یسیونکم یقضائکه قبالً مرجع شبه باشدیم "یمل یاراض

)رفع  یدخلع  یدعودعوی حقوق مهم دیگر،  .ستها محول شده ادر مرکز استان یدادگستر یهادادگاه یژهبه شعب وحال حاضر نیز 

و در  شدهمتصرف طرح  یهعل یعیادارات منابع طب یفریک یتپس از رد شکا معموالً یدخلع  یدعو باشدمی تصرف( و مطالبه خسارت

 ردد. گیمطالبه متوأمان  نیزغالب موارد، خسارات مربوطه 
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Abstract 
Usually, in the developing countries, natural resources are the most vulnerable; in Iran, the degradation and 

seizure of rangeland has been on the upward trend so far. And now the natural resources has the highest number 

of cases in the judiciary. Despite the fact that the status of legal issues in the fate of Iranian rangelands is more 

effective than scientific and management issues, however, along with the weaknesses of legislative and executive 

system, the judiciary has not had a successful performance in the rangelands case. The purpose of this study is to 

answer the question "which types of lawsuits are plausible in courts in case of the perpetration of a crime or discord 

about possession of the rangelands? The selection of the materials affected by my practical experience as an official 

expert of the Judiciary is in the field of natural resources. In this article, while reviewing the history of crime, the 

lawsuit and the legal articles of criminality in rangelands, the most important civil and criminal …suits in the field 

of rangelands have been investigated. In each case, the dictum issued from some primary and appeal courts is 

reviewed as an example. I hope to looker on more scientific role of the Judiciary of our country in improving the 

rule of law in the rangelands and, on the other hand, to see the more efforts of rangeland scientific community to 

induce more specialized views into the country's judicial system to sustainable development. 

Key words: National rangelands, crime, civil suits, criminal suits 

 

 


