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 Paying attention to public order and public interests in the field of 

natural resources led the legislature (in article 1 of forests and range 

nationalization law) to consider commandments regarding 

nationalization and its examples, explaining the title of public 
property on the mentioned sources, revoking the obtained 

documents and invalidity of seizures of forests and rangelands. In 

order to fulfill the above-mentioned law, determining of individuals 
rights (under the title of exceptions according to Note 2&3 of Article 

2 on forests and ranges nationalization law and examples of national 

resources subject to the above article which is approved in Article 

45 of the Constitution entitled as Anfal and public wealth) has 
effects from which endowment property is no exception. 

In the implementation of the above rules, conflict between legal acts 

has been created, especially the endowment of ambiguities such as 
that if endowment of natural resources possible.  What is the effect 

of land nationalization on previously donated property? 

By examining and inducing the relevant legal texts, the certainty that 

can be obtained is that Waqf on national resources is not correct. On 

the other hand, each of the examples of national resources that have 

been previously dedicated and whose original nature has not been 

changed, the effect of land nationalization is existed on. With the 

above description, the present article examines the existing 

ambiguities of the above-mentioned laws and in this regard has 

offered proposed solutions. 
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 و همکاران   مقدم فدایی عباس  137

 1398زمستان، 5، شماره 4دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 6 تبصره بر نقدی و موقوفه اراضی کردن ملی تحلیل
 اراضی و رقبات فروش و اسناد ابطال قانون الحاقی

 قرآنی رویکرد با موقوفه
 

 1مقدم فدایی عباس
 دانشگاه شهر، قائم واحد خصوصی، حقوق، گروه دکتری دانشجوی

 .ایران ، شهر قائم اسالمی، آزاد
 

 *2 زاده عالم محمد
 قائم اسالمی، آزاد دانشگاه شهر، قائم واحد ، حقوق گروه، استادیار

 .(مسئول نویسنده) ایران شهر،
 

 3نژاد نیک جواد
 قائم اسالمی، آزاد دانشگاه شهر، قائم واحد ،حقوق گروه استادیار

 .ایران شهر،
 

 چکیده
 موجب طبیعی منابع زمینه در عامه مصالح و عمومی نظم به توجه
 مراتع و جنگلها شدن ملی قانون 1 ماده در قانونگذار تا گردید

 اموال عنوان تبیین ، آن مصادیق و شدن ملی خصوص در را احکامی
 اعتباری بی و شده اخذ اسناد ابطال و مذکور منابع بر عمومی

 در. دهد قرار توجه مورد...و مراتع و هاجنگل به نسبت تصرفات
 عنوان تحت اشخاص حقوق تعیین موصوف قانون تحقق راستای

 و جنگلها شدن ملی قانون 2 ماده 3 و 2 تبصره حسب مستثنیات
 45 اصل در که الذکر صدر ماده موضوع ملی منابع مصادیق و مراتع
 رفتهگ قرار تأیید مورد عمومی ثروتهای و انفال عنوان با اساسی قانون
. است نبوده آن از مستثنی  موقوفه اموال که داشته همراه به آثاری

 وقف خاصه حقوقی اعمال بین تزاحم مذکور احکام اجرای در
 اثر شد؟میبا امکانپذیر طبیعی منابع وقف آیا اینکه جمله از ابهاماتی

 ایجاد چیست؟ گردیده وقف سابقاً که اموالی بر اراضی شدن ملی
 یقینیمت قدر مربوطه حقوقی متون استقراء و بررسی با. است گردیده

. شدنمیبا صحیح ملی منابع بر وقف که است این آید می بدست که
 و گردیده وقف سابقاً که ملی منابع مصادیق از کدام هر طرفی از

 ترتبم آن بر اراضی شدن ملی اثر باشد نکرده تغییر آن اصلی ماهیت
 هاماتاب و فوق قوانین بررسی به حاضر مقاله فوق وصف با. باشد می

 عرضه را پیشنهادی راهکارهای خصوص این در و پرداخته موجود
  .است نموده

 
 اعتراض احیاء، وقف، مستثنیات، ملّی، منابع: کلیدی واژگان

 
 07/08/1398تاریخ دریافت: 
 22/10/1398 تاریخ پذیرش:

 
 malemzade46@gmail.com*نویسنده مسئول: 

 

 مقدمه
تفوق نظم عمومی و مصالح عامه بر حقوق اشخاص به عنوان یک 
اصل همیشه مورد توجه بوده است. در زمینه منابع طبیعی رد پای 

-ملی شدن جنگلقانون  1این اصل مهم مشهود بوده که مقنن در ماده 

باشد. بیان نظیر میها احکامی را پیش بینی که در نوع خود بی
های ها، مراتع، بیشهمصادیق ملی شدن از جمله عرصه و اعیان جنگل

طبیعی و اراضی جنگلی، موصوف نمودن مصادیق مذکور تحت 
ها و عنوان اموال عمومی و ابطال اسناد اخذ شده نسبت به جنگل

اعتباری تصرفات اشخاص، نشانگر توجه و ارج بی مراتع و...همچنین
نهادن قانونگذار به مسئله منابع ملی بوده است. شناخت و بیان 
موضوعی و حکمی، منابع ملی به عنوان احکام قبل از انقالب اسالمی 

های عمومی مورد قانون اساسی با عنوان انفال و ثروت 45در اصل 
اشخاص تحت عنوان  تأیید قرار گرفته است. شناسائی حقوق

ها و قانون ملی شدن جنگل 2ماده  3و  2مستثنیات حسب تبصره 
مذکور تکلیفی بوده که برابر ماده  1مراتع و منابع ملی موضوع ماده 

 56آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، ماده  20
قانون  2قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده 

ظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی بر عهده سازمان حف
 ها و مراتع نهاده شده است.جنگل

در قوانین ناظر بر امر ملی کردن تاکنون تشخص منابع ملی و حقوق 
اشخاص به درستی تبیین نشده است. حقوقدانان برای روشن نمودن 

به قدر وسع تا حدودی که نظرات آنها  "تشخیص"امر در خصوص
ند. انطباق با روح قانون مربوطه داشته باشد مطالبی را ابراز نمودها

ضبط واقعیات عینی و خارجی »دانان معتقد است که: یکی از حقوق
توان در اعیان آن را می و طبیعی، حدود، مشخصات، مساحتمنابع

ملی از ( در شناسایی منابع1«)تبیین تشخیص مورد توجه قرار داد.
وال و حقوق اشخاص بجای تشخیص اراضی از منابع طبیعی و ام

استفاده شده است. ممیزی دارای معانی  "ممیزی اراضی"عبارت 
 مختلف است: 

ارزیابی  -3رسیدگی، تحقیق، وارسی، بازدید؛  -2تمیز، تشخیص؛  -1
 مالیاتی. 

مفهوم کلی ممیزی در قوانین ناظر بر منابع طبیعی، تمیز و تشخیص »
( 2«)انفکاک دو چیز از یکدیگر دارد. و داللت بر جدا کردن و

گذار در شناسائی حقوق مردم و رغم تکلیف بزرگی که قانونعلی
ها و مراتع گذارده اما هیچ تعریفی جامعه بر عهده سازمان جنگل

در قوانین و مقررات مربوطه به عمل نیاورده و تنها  "تشخیص "از 
 تشخیص دربه بیان مصادیق اکتفا نموده است. در تبیین برگ 

مقررات مربوطه مطلبی از حیث مفهومی گفته نشده و تنها در 
دستورالعمل ایجاد سامانه کاداستر اراضی ملی و دولتی بیان شده است 

سندی است که به موجب قانون و در حدود "برگ تشخیص"»که: 
-وظایف و اختیارات توسط مأمور ذیصالح دولت در اجرای مرحله

نامه اجرائی قانون ملی شدن آئین 20ای مقررات ملی شدن ماده 
ها و مراتع برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره 56ها، ماده جنگل

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی  2و ماده 
ممیزی در منابع طبیعی  ( واژه3«)کشور تنظیم و به تأیید رسیده است.

مشخص و جدا کردن  -1از دو منظر مورد استفاده قرارگرفته است: 
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شناسائی دامدار صاحب و دارای حق  -2ملی از مستثنیات؛ منابع 
 استفاده از مرتع 

با این همه در خصوص تشخیص تعریف جامع و مانعی وجود نداشته، 
لذا به جهت تسهیل و درک صحیح موضوع باید آن را مورد تبیین 

 طبیعی به قرار داد. از نظر نگارنده تشخیص اراضی در حوزه منابع
مقام صالحیتدار با اخذ اطالعات "شود که: عمل حقوقی گفته می

ثبتی، زراعی و فنی مصادیق منابع ملی و اموال اشخاص را از منابع 
 ."نمایدطبیعی تفکیک می

در راستای تشخص منابع ملی از مستثنیات اشخاص یکی از 
موضوعاتی که مورد توجه قرار می گیرد مسئله وقف می باشد. 

وقف عمل ارادی و با قصد و اراده دو طرف به صورت عقد، ظهور »
کند که ثمره اصلی آن حبس کردن اصل مال و رها کردن پیدا می

باشد. از دیر باز آدمی بر آن بوده تا نام نیکی از خود به منفعت می
یادگار بگذارد. جهت تحقق این جاودانگی عمل خیرخواهانه خود 

( در وقف 4«)نماید.وقف اجرائی میرا به طرق مختلف از جمله 
تمام و یا قسمتی از مال به مصارف عامه و یا خاص تخصیص داده 

شود. وقف مختص زمان اسالم نبوده بلکه قبل از اسالم وجود می
داشته که آثار آن هنوز در شهرهای بزرگی چون یزد و کرمان جهت 

( 5)«ست.آتشکده و معابد در اختیار زرتشتیان باقی و دایر بوده ا
های های حقوقی و اقتصادی اسالم است که در سورهوقف از ویژگی

مبارک آل عمران، مزمل، کهف، مریم و بقره به شکل انفاق، احسان 
در شرایط درستی وقف » صدقه و قرض الحسنه اشاره شده است.

اراده و رضایت واقف به صورت ایجاب یا پیشنهاد نقش اساسی را 
ساز جهت حبس مال شخص مالک رکن تصمیم نماید. ارادهایفاء می

و آزاد کردن منافع آن بوده اما قبول موقوف علیهم با توجه به نوع 
باشد. در انتخاب آن جهت مصارف عامه و یا خاصه متفاوت می

وقف خاص قبول موقوف علیهم شرط است اما در وقف بر عموم 
رط ش چون استفاده کنندگان مشخص نیستند برخی از فقها قبول را

ندانسته اما برخی از نویسندگان قانون مدنی قبول نماینده عموم را 
-قانون مدنی را می 56اند که در تأیید نظر اخیر ماده شرط دانسته

( نکته دیگری که در وقف باید 6«)توان معیار و مالک قرار داد.
قانون مدنی  59مورد توجه قرار گیرد قبض مال موقوفه بوده که در 

اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف »آمده است. 
ی کند. یکشود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میمحقق نمی

دیگر از مواردی که در وقف باید بدان توجه نمود شرایط مربوط 
به مال موقوفه بوده که مال موقوفه باید عین و معلوم باشد. بنابراین 

باشد. مال موقوفه باید با انتفاع وقف منافع و مال مجهول صحیح نمی
قانون مدنی بدان پرداخته  58از آن باقی باشد حکمی که در ماده 

( با توجه به موارد گفته شده آنچه در وقف حائز 4«)شده است.
بایست نامشروع، مخالف اهمیت بوده این است که موضوع وقف می

ی احکام قانون، اخالق حسنه و نظم عمومی نباشد. در راستای  اجرا
مذکور تزاحم بین اعمال حقوقی از جمله وقف مشهود و ابهامات 
حقوقی فراوانی را ایجاد نموده است. حال باید دید که در خصوص 
منابع طبیعی و منابع ملی وقف چه جایگاهی دارد. با توجه به اینکه 
وقف در حقوق مدنی و از منظر فقهی مورد پذیرش قرار گرفته است 

ها، مراتع، اراضی جنگلی ابع طبیعی از جمله جنگلآیا نسبت به من
 باشد؟و... اعمال آن امکانپذیر می

 
 وقف قبل از ملی شدن 

در قوانین متعدد حوزه منابع طبیعی کشور در خصوص مالکیت 
اشخاص بر این منابع احکامی وجود داشته است. از طرفی عمل وقف 

ی حقوقی بوده اند واجد مبانبر اموالی که اشخاص مالک آن بوده
سوالی که مطر می باشد این است که آیا قبل از قانون ملی شدن 

توانستند منابع طبیعی را وقف نمایند؟ ها و مراتع اشخاص میجنگل
باشد؟ برای رسیدن به آیا جنگل و یا مرتع خصوصی قابل وقف می

موجود در این حوزه  نینسوالهای مطروحه ضرورت دارد که قوا
ها اولین قانونی مستقل به جنگلر گیرد. قانون راجعمورد بررسی قرا

 17/10/1321ها بوده که در تاریخ و محوری در خصوص جنگل
در »ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید است.  18مشتمل بر 
-ها و نظارت در بهرهمراقبت در حفظ و احداث جنگل "این قانون 

شد و عالوه بر بر عهده وزارت کشاورزی گذاشته  "برداری آنها
خصوصی  نگاه دولتی به حفظ و نظارت و ایجاد جنگل، مالکیت

در »( در این قانون 7«)اشخاص نیز مورد احترام قرار داده شده است.
های قالب اقدامات تأمینی، تکالیفی جهت حفاظت از جنگل

هایی که به نحوی از بین رفته به خصوصی و ایجاد و تجدید جنگل
 (  8« )ری برای مالکان مورد توجه قرار گرفت.شکل اصالح و نگهدا

های اشخاص نسبت به مراتع توسط عشایر و دامدارن و مالکیت
قانون اصالحات ارضی در  25مالکیت مراتعی که در راستای ماده 

سهم اشخاص قرار گرفته بود به صورت خصوصی مورد توجه قرار 
ها از نگلشدن جقانون ملی 4ها حسب بند)ب( ماده گرفت که بعد

آثار حکم ملی شدن خارج و به عنوان نوعی مستثنیات از منابع ملی 
در نظر گرفته شد. در قدیم نوع استفاده از این منابع خاصه در زمینه 
مرتعی به صورت زندگی عشایری و روستایی با توجه به نیازهای 

-برداری و تعلق این مراتع از طریق اربابخود و در برخی موارد بهره

 گردید. ها و رؤسای قبایل انجام میخان ها،

ر گذار دشکل مالکیت اربابی قانوندر خصوص مالکیت مراتع به
 به 1304/ 20/10قانون مالیات امالک اربابی و دواب مصوب 

ها و مراتع خصوصی به صورت صریح بیان حکم نموده و از جنگل
گذاری نوننام برده است. روند قا« اربابی»عنوان قسمی از امالک 

که مالکیت خصوصی اشخاص اعم از این 1341کشور تا قبل از سال 
دامداران و روستائیان و مردم عادی و نیز در تحت عناوینی چون 
خان، ارباب، رئیس روستا مورد پذیرش قرار داشت و آثار این 

ها را که از اجداد و نیاکان آنها به ارث باقی مانده است مالکیت
صورت دامدار یا جوامع بومی این رداری از مراتع بهبحداقل در بهره

ا چری یهای نسبی بر مراتع صرفاً برای حق علفمنابع یا مالکیت
-ها میطبیعی توسط صاحبان عرفهای مربوط به منابعاجرای طرح

 توان مشاهده نمود.
ها و مراتع قانون جنگل "الیحه قانونی  1338گذار در سال قانون
و  «مرتع»ویب رساند که برای نخستین بار نام را به تص "کشور

 شکل قانونی در کنار یکدیگر قرارطبیعی بهعنوان منابعبه« جنگل»
در الیحه موصوف مالکیت خصوصی بر جنگل و مرتع »گرفته است. 
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 و همکاران   مقدم فدایی عباس  139

 1398زمستان، 5، شماره 4دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

های کشور گذار نظارت فنی بر همه جنگلمورد نظر بوده و قانون
مراقبت در حفظ، احداث  "تعبیر قانونی اعم از دولتی و خصوصی به

حتی مرتع و چگونگی حفظ  "هاو احیاء و بهره برداری از جنگل
بر عهده  "راهنمایی در امور مراتع "برداری آن را با تعبیر و بهره

که در آن زمان نیز زیر مجموعه وزارت بانی سازمان جنگل
 ( 9«)کشاورزی بوده مورد حکم قرار داده است.

برداری و اصالح چگونگی بهره "مراتع خصوصی"در خصوص 
مراتع از حیث تناسب تعداد، انواع دام با ظرفیت مراتع، تاریخ ورود 
و خروج دام، فصل و مدت، محل چرا و قُرق کردن مراتع  دولت 

انی بنظارت عالیه داشته است. نسبت به مراتع دولتی سازمان جنگل
-عمل می  به مثابه مالک خصوصی اختیاراتی را دارا بوده که بدان

دهد که که در کنار مالکیت نموده است. بررسی این قوانین نشان می
ها و مراتع  مالکیت خصوصی منابع مذکور نیز وجود دولتی جنگل

 1338و  1321داشته است. با این توصیف و بر اساس قوانین سالهای 
ها و مراتع جواز تبدیل منابع به زراعت و باغ و نیز راجع به جنگل

وصی جنگل و مرتع وجود داشته است. بنابراین چون این تملک خص
منابع چه با تغییر ماهیت حسب تبدیل و چه به صورت جنگل و 
مرتع قابلیت تملک و تملیک را داشته، لذا این حق وجود داشته تا 
اشخاص در قالب عقود معینه حق ناظر بر این منابع را به شکل بیع 

تقال دهند. در این مقام انعقاد و سایر عقود دیگر به سایر اشخاص ان
عقد وقف نسبت به منابع مذکور دور از ذهن نبوده چرا که از جمله 

باشد که واقف قانون مدنی این می 57شرایط تحقق وقف حسب ماده 
نماید. در خصوص وقف عالوه بر باید مالک مالی باشد که وقف می

وده ط بمالکیت عین مالکیت منافع برای واقف به صورت دائمی شر
چرا که اگر منافع به طور موقت متعلق شخص دیگر باشد این تعلق 

قانون مدنی در این  64مانع تحقق عقد وقف نخواهد شد که ماده 
خصوص بیان حکم نموده است. به وصف فوق حسب  قوانین 
مارالذکر چنانچه اشخاص مصادیق مربوط به منابع طبیعی را  با 

عمل حقوقی وقف بر منابع  رعایت قوانین حاکم مالک گردیده
مذکور با مشکل مواجه نبوده چرا که شرط مالکیت مالک محقق 

 باشد. و مانع انعقاد عقد وقف مفقود می
 

 ملی کردن موقوفات 
گذار به اشخاص اجاز داده است حسب مقرارت از پیش گفته قانون

تا با رعایت مقررات مربوط، منابع طبیعی را تبدیل به مصادیق 
مستثنیات از جمله باغ و زراعت نماید یا با همان کیفیت و وضعیت 

برداری نمایند. با تصویب قانون مورد تملک خود قرار دهند و بهره
ها و اطالق وصف عمومی بر مصادیقی چون جنگل ملی شدن جنگل

ا هگردد که آیا با ملی شدن جنگلو مرتع و... این ابهام را مطرح می
قف منابع موصوف وصف موقوفه بودن آنها و مراتع در صورت و

 گردد؟ زایل می
-برای روشن شدن این موضوع حکم موضوع اموال موقوفه را می

بایست بررسی نمود که آیا در زمره مصادیق مربوط به مستثنیات 
قرار گرفته یا اینکه اموال مورد نظر به عنوان اراضی ملی شده 

ید در دو مقطع زمانی یا با شناسائی گردیده است. اموالی وقفی را با
دو رویکرد قانونی مورد بررسی قرار داد. موقوفاتی که مقارن قانون 

اند؛ دیگری موقوفاتی که در ملی شدن و قبل آن تبدیل و احیاء شده

 اند.اجرای قانون ملی شدن و قوانین بعد آن احیاء و تبدیل گردیده
نون یعی مقارن با قاچنانچه احیاء و تبدیل موقوفات ناظر به منابع طب

ملی شدن، تبدیل و احیاء شده باشند هر چند در ابتداء جنگل و 
مرتع بوده اما به دلیل تبدیل و تغییر، ماهیت جنگل و مرتع در زمان 

 3ها و مراتع این منابع مشمول تبصره تصویب قانون ملی شدن جنگل
ه دها و مراتع و در حکم مستثنیات بوقانون ملی شدن جنگل 2ماده 

است. بنابراین چنانچه شخصی اراضی منابع طبیعی را حسب مقررات 
ها، ماهیت تملک نموده و تا زمان تصویب قانون ملی شدن جنگل

توان آثار ملی شدن را بر آن مترتب نمود آن را تغییر داده باشد نمی
و استمرار وقفیت و بقاء آن به دلیل عدم شمولی اثر ملی شدن  صحیح 

 نون خواهد بود.و منطبق با قا
قانون ملی شدن در مقام بیان حکم پیرامون  1گذار در ماده قانون 

مصادیقی چون جنگل و مرتع و... به صورت اطالق سخن به میان 
ها و مراتع و... را ملی و جز آورده و عرصه و اعیان کلیه جنگل

اموال عمومی معرفی و در اختیار دولت به معنای عام کلمه قرار داده 
آید. از لذا تخصیص اموال وقفی از حکم مذبور بدست نمی است

ها و مراتع و... که جنگلقانون اساسی و این 45طرفی با وجود اصل 
های عمومی و انفال قرارداده را جزء اموال عمومی و در زمره ثروت
توان جنگل و مرتعی را که شده است باید قائل بر این بود که نمی

گرفته است در قالب عقود و ایقاعات، وصف عنوان عمومی به خود 
-دیگری بدان اطالق نمود و مورد پذیرش قرارداد. مضافاً اینکه قانون

ها در احکام مربوط به شناسائی و گذار در قانون ملی شدن جنگل
برداری در مقام بیان حکم به صورت عام و کلی مد نظر قرار بهره

دن راجع به وقف مورد داده است لذا اگر قصد داشت که اثر ملی ش
ماده  2استثناء قرار گیرد همانند برخی موارد از جمله مفاد تبصره 

 نمود،قانون مذکور، پیرامون اموال موقوفه بیان حکم می 4و ماده  2
 ای حداقل در قانون اخیرالذکر وجود ندارد. که چنین مقرره

 
و اراضی الحاقی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات  6نقدی بر تبصره  

 موقوفه 
عمل حقوقی وقف به عنوان احکام امضائی در اسالم دارای احکام 
قانونی نیز بوده است. در قوانی مربوطه در خصوص اراضی ملی  

نظر یا با آثار ناشی از ملی شدن  احکامی وضع گردیده است که به
در تعارض بوده و یا اینکه بدون خصوصیت خاصی مورد تعدیل قرار 

در مقام سابق در خصوص ملی کردن اراضی مطالب  گرفته است.
ابراز که از تکرار آن پرهیز و در ادامه احکام وقفی مورد بررسی 

قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،  ماده واحده -1گیرد. قرار می
از تاریخ تصویب این » بدین شرح 1363آب و اراضی موقوفه در سال 

مجوز شرعی به فروش رسیده یا به ی موقوفاتی که بدون قانون کلیه
د و گردبه صورتی به ملکیت در آمده باشد، به وقفیت خود بر می

به « اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
حسب ماده واحده مذکور موقوفاتی که بدون مجوز  تصویب رسید.

ه بشرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد، 
نامه اجرائی آئین 10گردد از طرفی برابر ماده وقفیت خود بر می

قانون حفاظت  56موقوفاتی که در اجرای ماده   7/9/1363مورخ 
به عنوان  1346ها و مراتع مصوب شهریور برداری از جنگلو بهره

مراتع ملی اعالم گردیده از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش 
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 140 .. .6 تبصره بر نقدی و موقوفه اراضی کردن ملی تحلیل  

 

 
Journal of Quran and Medicine Volume 4, Issue 5, Winter 2019 

موقوفه، در اختیار سازمان اوقاف و متولیان  رقبات، آب و اراضی
 گیرد. مربوط قرار می

قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی  1371در سال  -2
 از تاریخ تصویب»تبصره  بدین شرح 6موقوفه مشمل بر ماده واحده و 

فروش رسیده  این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به
دد و گرخود برمی ملکیت درآمده باشد به وقفیتیا به صورتی به 

به تصویب .« شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است اسناد صادر
مجلس شورای اسالمی رسید. ماده واحده مذکور با قانون ابطال اسناد 

چندان فرقی نداشت و تفاوت عمده در این بوده  1363موقوفه سال 
وفات اعم از عام و خاص عنوان کلیه موق 1363که در قانون سال 

تنها به  1371مورد حکم قرار گرفته بود اما در قانون ابطال سال 
 موقوفات عام توجه داشته است. 

قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده  19/12/1380در تاریخ  -3
 به صورت و اراضی موقوفه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب

 به قانون ابطال اسناد 6و  5های عنوان تبصره تحت ماده واحده

بدین شرح  28/1/1363فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 
ها و مراتع و اراضی منابع آن دسته از اراضی و امالک و جنگل »که 

ها و برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره 1ماده  ملی که مشمول
بعدی آن و قانون حفظ و  و اصالحات 25/2/1345مصوب مراتع
 قرار 5/7/1371یت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب حما

شود مگر مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی واحده گیرد مشمول ماده
 16/12/1365ای که قبل از تاریخ موقوفات و اراضی در مورد حریم

 ( 10گردید.)الحاق .« احیاء شده باشد
 به پیشنهاد مشترک 25/12/1395هیأت وزیران در جلسه  -4

 وزارت جهادکشاورزی و سازمان اوقاف و امورخیریه و به استناد
نامه اجرایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آیین 138 اصل

قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، موضوع 
و  6/2/1374ه مورخ 12784ت /1146نامه شماره تصویب

آئین نامه  10ماده  10ند در ب»نمود.  اصالح آن را  اصالحات بعدی
مورد تعریف  16/12/1365اراضی احیا شده قبل از تاریخ  اصالحی 

د گردقرار گرفت بر این اساس اراضی احیا شده به اراضی اطالق می
آن دسته از اراضی ملی دارای سابقه وقفیت که در آن آثار  "که: 

تصرف و انجام اقدامات منجر به تغییر وضعیت متناسب با نوع 
وجود داشته باشد،  16/12/1365 برداری قبل از تاریخعرصه در بهره

سناد تشخیص اکه  "اعم از اینکه دارای سند مالکیت یا فاقد آن باشند
 که احیاء گردیده بر عهده 16/12/1365قبل از تاریخ   معتبر وقفی

گذاشته شده  ها، مراتع و آبخیزداری کشورسازمان جنگل
رورت حریم موقوفات و میزان یص ض( در خصوص تشخ11«)است.

 بر عهده کارگروهی اراضی مورد نیاز برای آن، با رعایت عرف محل
ه ب»معروف گردیده بدین شرح  21که به کارگروه موضوع ماده 

منظور بررسی و حل و فصل مشکالت مربوط به تعیین حریم 
( ماده 6موقوفات و همچنین رفع ابهامات در نحوه اجرای تبصره )

قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و  واحده
ـ ، کارگروهی 1380فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب 

مرکب از نمایندگان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور 
)معاون حفاظت و امور اراضی، مدیرکل دفتر ممیزی اراضی، یک 

منابع طبیعی و آبخیزداری  نفر به انتخاب رییس سازمان و مدیر کل
ربط( و نمایندگان سازمان اوقاف و امور خیـریه )معاون استان ذی

اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان، مدیرکل حقوقی سازمان، 
یک نفر به انتخاب رییس سازمان و مدیرکل اوقاف و امور خیریه 

ـ در مواردی که موضوع 1تبصره شود.ربط( تشکیل میاستان ذی
مرتبط با اموال دولتی باشد، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی 
)اداره کل اموال دولتی( با حق رأی به ترکیب اعضای کارگروه اضافه 

به لحاظ مغایرت برخی از احکام  .گذارده شده است« شود.می
بدلیل اینکه رسیدگی به اختالفات وصف  21تا 18مندرج در مواد 

سی تطبیق مصوبات دولت با قانون خاصه قضائی داشته هیأت برر
الحاقی به قانون ابطال اسناد مبنی بر واگذاری امور قضائی  5تبصره 

به کارگروه اداری را مغایر قانون تشخیص داده و بدین شرح  مورد 
 20، 18در صورت اختالفی بودن موضوع مواد "اصالح قرار گرفت:

ی این مواد، مراتب شده در اجرا و اعتراض به تصمیمات اتخاذ 21و 
 "گردد.از طریق مراجع صالح قضایی رسیدگی می

نامه اجرائی اصالحی قانون ابطال اسناد به شماره با تصویب آیین -5
ها و مراتع سازمان جنگل 11/3/1396مورخ  52883/ت 28692

مجدداً مبادرت به تنظیم دستورالعمل اجرایی با هدف تسهیل و 
نامه مذکور نمودند. دستورالعمل شماره تسریع در اجرای مفاد آیین 

 2بند در راستای تبصره  12در  2/8/1396مور خ  96/ 734587
آیین نامه اصالحی تهیه و ابالغ گردید. در دستورالعمل  21ماده 

به منظور رسیدگی و تعیین  21موصوف کارگروه موضوع ماده 
حریم موقوفات و همچنین رفع ابهامات در نحوه اجرای حدود 

( ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون 6صره )تب
 ـ1380ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب 

بینی گردید. تشخیص حریم و میزان تحت عنوان کمیته اجرائی پیش
الحریم، بر اساس قوانین برداری و موقعیت حریم و ذیآن و نوع بهره

وی شرعی بر عهده کمیته اجرائی گذارده شد و جاری یا عرف یا فتا
نامه اتخاذ تصمیم نماید. آئین 21در صورت ابهام کارگروه موضوع 

درخصوص دعاویی که توسط ادارات مربوطه علیه یکدیگر در 
ه های مربوطباشد توافق شد ابتداء پروندهمحاکم قضایی مطرح می

داللزوم کارگروه دستورالعمل و یا عن 2در کمیته اجرائی موضوع بند
آئین نامه مطرح و در صورتیکه منجر به اتخاذ تصمیم گردد  21ماده 

نتیجه آن با امضاء مشترک مدیران کل اوقاف و منابع طبیعی به 
 گردد.مرجع قضائی منعکس 

با توجه به سیر تقنینی راجع به مسئله اوقاف نقدی بر احکام 
 می گیرد. مربوطه مترتب بوده که ذیالً مورد بررسی قرار

قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون در خصوص ماده واحده 
راجع به اراضی  و اراضی موقوفه ابطال اسناد فروش رقبات آب

موقوفه و شمولیت آن بر اراضی ملی دو شرط مورد توجه قرار داده 
شده است. اول اینکه اراضی ملی واقع در حریم موقوفات مشمول 

/ 16گردد. دوم اینکه قبل از تاریخ ی ملی نمیحکم و مصداق اراض
احیاء شده باشند نیز مشمول اراضی ملی شده  1365/ 12
(. نقدی که در خصوص شرط اول وجود دارد 12«)باشند.نمی

ای جنگل، مرتع و.... باشد و تنها اینستکه آیا با وجود اینکه عرصه
ن را از به دلیل وقوع آن در حریم موقوفه وصف عمومی و ملی بود
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 و همکاران   مقدم فدایی عباس  141

 1398زمستان، 5، شماره 4دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

غیر  ایدهد؟ از ظاهر و استفاده از تفسیر لفظی قانون نتیجهدست می
آید. در حالی که نتیجه مدکور با اصل ملی شدن از این بدست نمی

اراضی و آثار ناشی از آن در تناقض بوده بنابراین چگونه ممکن است 
ای جنگل و یا مرتع و ... باشد اما به دلیل وقوع در موقعیت عرصه

 خاص از اصل خارج گردد. 
باشد این است که اثر نقد دیگری که بر این ماده واحده وارد می

ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده  6حکمی که در تبصره 
واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه 

مقرر شده است آیا ناظر به موقوفات عام بوده یا  1363 بمصو
خاص و یا بر هر دو قسم داللت دارد؟ از نظر منطقی نباید فرقی بین 
موقوفه عام و خاص قائل شد چون در هر صورت احکام مربوطه از 

باشند اما از ظاهر قانون نظر اخالقی و حقوقی چندان دور از هم نمی
ماده واحده قانون الحاق دو تبصره  6ره آید حکم تبصاین بدست می

فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب  به قانون ابطال اسناد
 قانون ابطال اسنادالحاق گردیده است که با تصویب  28/1/1363

که مختص 1371 فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب
موقوفات عام بوده از نظر ترتیب قانونی ناظر به موقوفات خاص 

تسری بوده و موقات عام از دایره شمول حکم تبصره خارج  قابل
توان از اطالق حکم تبصره اخیرالذکر اینطور باشند و نمیمی

باشد. از طرفی پذیرش برداشت نمود که مشمول موقوفه عام نیز می
باشد که از منظر حقوقی مصداقی از وقف این مطلب نیز سخت می

ام باشد مشمول اراضی ملی را چنانچه جنگل و در حریم موقوفه ع
ندانیم اما همان عرصه در حریم موقوفه خاص را از نظر آثار مشمول 
اراضی ملی شده قرار بگیرد و متولی باید برای احقاق حق به مراجع 

 مربوطه مراجعه نماید. 
باشد این است که  استثناء نقد دیگر که بر قانون موصوف وارد می 

م موقوفات و اراضی احیاء شده  وارد بر ملی شدن در خصوص حری
که در راستای عمل حقوقی تشخیص منابع ملی و  1365قبل از سال 

گردد و ممکن است در تعارض با مستثنیات دارای اثر حقوقی می
گیرد در مقام رفع تعارض مقنن برای نهاد وقف حقوق وقف قرار 

حقی و مرجعی را پیش بینی نموده است ؟ در مقررات وضعی اوقاف 
کارگروهی مرکب از نمایندگان آین نامه اجرایی  21در ماده 

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور )معاون حفاظت و امور 
اراضی، مدیرکل دفتر ممیزی اراضی، یک نفر به انتخاب رییس 

ربط( و سازمان و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ذی
ریه )معاون اوقافی، حقوقی و نمایندگان سازمان اوقاف و امور خیـ

امور مجلس سازمان، مدیرکل حقوقی سازمان، یک نفر به انتخاب 
پیش ربط( رییس سازمان و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ذی

بینی گردیده که از آن به عنوان مرجع رفع اختالف تعبیر شده است. 
قانون در به نظر این اقدام هیات وزیران در آئین نامه و یا مجریان 

مقام قانون گذاری برآمده و کار گروه مربوطه صالح به رسیدگی 
باشند. در این خصوص باید گفت اگرچه تشخص امور مربوطه نمی

جهت ملی نمودن اراضی، عمل حاکمیتی و در اختیار حکومت بوده 
نمایند اما در مقابل از باب احقاق حق در ها آن را اعمال میو دولت

آئین نامه  20مقررات ملی شدن خاصه  ماده قالب اعتراض به 
قانون حفاظت و  56ها و مراتع، ماده اجرائی قانون ملی شدن جنگل

بهره برداری از جنگل ها و مراتع،  ماده واحده قانون تعیین تکلیف 

برداری از قانون حفاظت و بهره 56اراضی اختالفی موصوع ماده 
حفظ و حمایت از ذخایر قانون  2ماده  2ها و مراتع، تبصره جنگل

قانون افزایش بهره وری در  9ماده  1جنگلی و منابع طبیعی و تبصره 
بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای اشخاص در نظر گرفته شده که 
به ذینفع اجازه داده شده است تا در مرجع صالح نسبت به ملی شدن 

عده اراضی اعتراض و دادخواهی نمایند که نهاد وقف نیز از این قا
مستثنی نبوده است و اداره حقوقی قوه قضائیه در نظر شماره 

با توجه به ماده واحده » بدین شرح   15/5/1380مورخ  4471/7
قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای ماده واحده قانون 

قانون حفاظت 56ها و مراتع کلیه مالکینی که به اجرای ماده جنگل
ه توانند بها و مراتع اعتراض داشته باشند میلبرداری از جنگو بهره

هیأت مذکور در ماده واحده مراجعه نمایند. چنانچه سازمان اوقاف 
و امور خیریه نیز ادعایی بر اراضی مورد اختالف داشته باشد مانند 

قانون مذکور، اعتراض  56تواند نسبت به اجراء ماده سایر مالکین می
رد از اموال عمومی باشد قابل تملک نماید. بدیهی است چنانچه مو

ال وقف اال "برای اشخاص نیست وقف آن نیز صحیح نخواهد زیرا 
بدان تاکید داشته و این نظر را « بیان حکم نموده است "«فی ملک

مورد تأیید قرار داده است. هر چند در نظریه مذکور حق اعتراض 
ر گرفته به اجرای مقررات ملی شدن اراضی را برای مالکین در نظ

آئین دادرسی  2شده است  اما باید اذعان نمود که با توجه به ماده 
ها ، ماده آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل 20مدنی و ماده 

ها و مراتع  ذینفعی در برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره 56
واند تطرح دعوا شرطی بوده که اداره اوقاف از آن مستثنی نبوده و می

 به مقررات ملی شدن اعتراض نماید. 
نقد دیگری که بر ماده واحده مذکور وارد بوده مبنا قرار دادن احیاء 

باشد.  بر روشن جهت خروج از اثر ملی نمودن اراضی می 1365سال 
شدن این موضوع الزم است پیشینه تقنینی و حقوقی مورد التفات 

 قرار گیرد. 
باید به الفاظی که در قانون وجود  در خصوص احیاء و اثر آن -1

از "ها، عبارت قانون ملی شدن جنگل 1در ماده »دارد توجه نمود. 
داللت بر زمان شروع اعمال  "تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی

قانون و حکم ناشی از آن یعنی وصف اموال عمومی دارد. لذا اگر تا 
... را با اخذ سند زمان تصویب قانون ملی شدن فردی جنگل، مرتع و

مالکیت یا با تصرف مالک شده باشد و تغییر و تبدیلی تا آن زمان 
نداده باشد این منابع، ملی و متعلق به دولت به مفهوم عام کلمه 

قانون  اشاره شده  2ماده  3خواهد بود که حکم آن در تبصره 
بنابراین اثر احکام ملی شدن بر این منابع تا سال تصویب قانون 

 (10«)باشد.ف در فرضی که تبدیل نشده باشد مترتب میموصو
آئین  1ماده  5توان در شق الف از بند زمان و اثر احیاء را می -2

ها  مشاهده نمود که در خصوص  نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل
هایی بوده که اراضی جنگلی زمین"اراضی جنگلی آورده است که 

از قبیل نهال و پاجوش یا کنده  در آنها آثار و شواهد وجود جنگل
درختان جنگلی بطور پراکنده و گروهی وجود داشته به شرط آنکه 

آن اراضی  27/12/1341ها یعنی مورخ در تاریخ ملی شدن جنگل
ارت عب "تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعت مذبور نباشد

تحت کشت نباتات یا آیش داللت بر امر احیاء اراضی و تاریخ 
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 142 .. .6 تبصره بر نقدی و موقوفه اراضی کردن ملی تحلیل  

 

 
Journal of Quran and Medicine Volume 4, Issue 5, Winter 2019 

زمان تصویب قانون نیز نقطه زمانی احیاء بوده لذا  27/12/1341
 باشدهرگونه احیاء بعد از تاریخ مذکور مورد پذیرش نمی

ها نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلآئین 1از ماده  10در بند  -3
ینی بکه به تعریف باغ پرداخته در تبصره ذیل بند موصوف پیش

ای آنها در سوم درختان میوهنموده است در باغاتی که حداقل دو 
اند حجم درختان جنگلی موجود ها بارده بودهتاریخ ملی شدن جنگل

نخواهد بود. بنابراین تبدیل  2آنها مشمول حد نصاب مقرر در بند 
ها اثر دیگر احیاء منابع طبیعی به باغ در تاریخ ملی شدن جنگل

 باشد. عرصه و اعیان منابع طبیعی می
نگهبان  شورای3/8/1368 مورخ 1091 مارهش حکم نظریه  -4

اجکام مربوط به تصرفات اشخاص نسبت   55و  56راجع به ماده 
به اراضی ملی که در رژیم سابق صورت گرفته و تعیین مدت زمان 
 اعتراض به اجرای مقررات ملی شدن را  خالف شرع دانسته با

 از را خود اعتبار و نقض تکلیف تعیین قانون واحده ماده تصویب
 مورخ 13074 شماره رسمی است.)روزنامه داده دست

25/10/1368) 
 عمومی هیأت1384/ 26/7مورخ 681 شماره رویه وحدت رأی -5

که در مقام تائید مبنای زمانی مالکیت منابع ملی   کشور عالی دیوان
 هاجنگل شدن ملی قانونی نامه تصویب یک ماده احکام مندرج در

 داده است. قرار تأکید مورد تائید ورا  27/12/1341تاریخ  از
قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش در  -6

مبنای احیاء  6در تبصره  1380سال  و اراضی موقوفه رقبات آب
» بدین شرح آمده است  1365اراضی اعالمیه نخست وزیری سال 

ی انفال یکبرداری صحیح از منابع طبیعی و حفظ و حراست و بهره
اشد بهای حیات طبیعی و بالطبع اجتماعی و اقتصادی کشور میاز پایه

و توسعه اقتصادی اجتماعی در زمینه مساعد و مناسبی از منابع طبیعی 
قانون اساسی انفال و ثروتهای عمومی  45گیرد. طبق اصل شکل می

ها و نیزارها و مراتعی که های موات و رها شده جنگلاز قبیل زمین
حریم نیست در اختیار حکومت و دولت اسالمی است تا براساس 
مصالح عمومی و مطابق قانون درباره آنها عمل نماید. اخیراً بعضی از 

اطالع از قوانین یا سودجویان بدون اجازه دولت و قبل از افرادی بی
های موات و رها شده، طی مراحل قانونی اقدام به تصرف زمین

اند که بدینوسیله اعالم تع غیر حریم نمودهها و بیشه و مراجنگل
قانون اساسی و دیگر قوانین موجود  45گردد دولت براساس اصل می

گونه افراد به شدت برخورد خواهد نمود و مأموران در کشور با این
انتظامی در سراسر کشور موظفند از این امر جلوگیری و متخلفین 

های موات است زمین را به مراجع قضایی معرفی نمایند. بدیهی
نفره  7های صالح از طرف هیأتزراعی براساس قانون به افراد ذی

که داللت بر حفظ منابع طبیعی « واگذاری زمین واگذار خواهد شد.
و جلوگیری از تخریب و تصرف این منابع گذاشته شده است که با 

برداری از جنگلها اصالحی قانون حفاظت و بهره 34تصویب ماده 
تع در قالب فروش و اجاره به اشخاص تعیین تکلیف گردیده و مرا

دار بوده که تا پایان است. ثانیاً قانون اخیرالذکر جز قوانین مدت
جهت احیاء عمال با  1365معتبر بوده لذا استناد به سال  1385سال 

ند تواتصویب و انقضاء قانون اخیرالذکر موضوعتی نداشته و نمی
 الحاقی قرار گیرد. 6مبنای اقدام در تبصره 

 تطبیق احکام قانونی منابع ملی و وقف
با توجه به موارد گفته شده باید سعی نمایم تا احکام مندرج در  

را با احکام  6ماده واحده قانون ابطال اسناد موقوفه خاصه تبصره 
های متهافت پرهیز ملی شدن به هم نزدیک نمائیم تا از برداشت

مطلوب ضرورت دارد تا قوانین مربوطه گردد. برای رسیدن به این 
 را از نظر زمان تصویب و احکام مربوط مورد بررسی قرار دهیم. 

قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،  ماده واحده 1363در سال »الف( 
آب و اراضی موقوفه در مجلس شورای اسالمی تصویب که ناظر به 

به فروش موقوفات عام و خاصی بوده است که بدون مجوز شرعی 
بایست به وقفیت رسیده یا به به صورتی به ملکیت در آمده می

نامه اجرائی  قانون برگردد و اسناد مالکیت باطل شود. در آئین
نیز مقرر گردید تا  10حسب ماده  7/9/1363مذکور مورخ 

برداری از قانون حفاظت و بهره 56موقوفاتی که در اجرای ماده 
به عنوان مراتع ملی اعالم  1346ها و مراتع مصوب شهریور جنگل

 ( 12«)گردیده، در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوط قرار گیرد.
قانون ابطال اسناد موقوفه به تصویب مجلس شورای  1371در سال 

کلیه موقوفات عام که مذکور  اسالمی رسید با تصویب ماده واحده
فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده  بدون مجوز شرعی به

 گردد. باطل  آنهاگردد و اسناد بر به وقفیت بایستمی
قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد  1380در سال

 تحت ماده واحده به صورت و اراضی موقوفه فروش رقبات آب
رقبات آب و فروش  به قانون ابطال اسناد 6و  5های عنوان تبصره

-آن پیش 6که در تبصره   الحاق 28/1/1363اراضی موقوفه مصوب 

ها و مراتع و اراضی منابع ملی اراضی و امالک و جنگل بینی گردید
 ها و مراتعبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره 1ماده  که مشمول

بعدی آن و قانون حفظ و حمایت  و اصالحات 2/1345/ 25مصوب 
 ر گرفتهقرا 5/7/1371 طبیعی و ذخائر جنگلی مصوباز منابع 

ای که موقوفات و اراضی شود مگر در مورد حریمموقوفه تلقی نمی
 .احیاء شده باشد 16/12/1365 قبل از تاریخ
ها و مراتع برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره 1346ب(  در سال 

اضی و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. که راجع به احیاء و ار
قانون  34ماده  1354امالک موقوفه حکمی در بر نداشت. در سال 

وزارت کشاورزی  "برداری بدین شرح اصالح گردیدحفاظت و بهره
ای شمال و مراتع و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه

 تصویب قانون اصالح قانونغیر مشجر ملی شده کشور را که تا تاریخ
بر  20/1/1348ها و مراتع کشور از جنگلبرداری حفاظت و بهره

قانون از نظر  این 56های مندرج در ماده اساس تشخیص کمیسیون
باغ یا مزرعه یا محل کسب و کار و سکونت ه تعیین تاریخ احداث ب

تبدیل گردیده به متصرفین و صاحبان اعیانی بترتیب مقرر در 
اره بهای رقبات اجاره واگذار و اجه اجرائی این قانون بنامهآئین

مزبور را از تاریخ تصرف تا تاریخ عقد قرارداد بمأخذ متوسط اجاره 
هر دو توسط هیأت عقد قرارداد که بهای تاریخ تصرف و تاریخ

ساله دریافت نماید. اقساط دها تعیین خواهد شد ب 33مندرج در ماده 
 7ی هامدلول تبصرهبها از تاریخ عقد قرار داد بر اساسمیزان اجاره

حکم این ماده اوالً از نظر مصداق  ".تعیین خواهد شد 31ماده  8 و
ای شمال و مراتع غیر مشجر بوده است. ناظر به اراضی جنگلی جلگه
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 و همکاران   مقدم فدایی عباس  143

 1398زمستان، 5، شماره 4دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

بایست احیاء شده باشند. می 20/1/1348ثانیاً اراضی مذکور تا سال 
ثالثاً با تشخیص و رعایت تشریفات توسط کمیسیونی واگذار گردد. 

ذاری مربوطه برای متصرفین اعم از اشخاص حقیقی و رابعاً واگ
قانون حفاظت و   34ماده  1371گیرد. در سال حقوقی صورت می

به تصویب مجلس برداری اصالح و چند تبصره به آن الحاق و بهره
 اختالف مجلس و شورای نگهبان اما به دلیل .شورای اسالمی رسید

موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید مجمع 
آن را با اصالحاتی  7/7/1373در جلسه پنجشنبه مورخ موصوف 

 در اجرای اصل یکصد ودوازدهم قانون اساسیبه تصویب رسانده و 
ریاست جمهوری به  19/7/1373ق  - 3884شماره طی نامه 

 غ نموده است. ایران ابالوقت اسالمی 
از تاریخ تصویب گردیده موظف  وزارت جهاد سازندگیدر این ماده 

ای شمال ومراتع این قانون ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه
بدون اخذ مجوز  1365ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال 

های تولید دام قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرح
زی مورد استفاده قرار گرفته های غیر کشاوروآبزیان و سایر طرح

براساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد  است
ها و مراتع کشور و سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگل

ولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها ؤفرمانداری به مس
 یا قیمت تعیین شده واگذار و یا بفروش برساند. 

برداری از قانون حفاظت و بهره 34ده قانون تمدید زمان اجرای ما
به تصویب مجلس شورای  1379/ 25/8ها و مراتع مورخ جنگل

ر اساس هایی که باسالمی رسیده که رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده
تحویل گردیده تا پایان  34قانون یاد شده به کمیسیون ماده  2تبصره 

 1383ودجه سال قانون ب 20تمدید نمود. در بند ت تبصره  1382سال 
های متشکله در وزارت جهاد کشاورزی موظف گردید پرونده

قانون  34ادارات منابع طبیعی در راستای اجرای قانون اصالحی ماده 
 1383ها و مراتع تا پایان سال برداری از جنگلحفاظت و بهره

رسیدگی و نسبت به واگذاری، فروش و یا خلع ید از این اراضی 
وزارت جهاد  1385قانون بودجه سال  3بند ح تبصره اقدام نماید. در 

 های متشکلهکشاورزی مکلف گردید به منظور پایان دادن پرونده
 34در ادارات منابع طبیعی در راستای اجرای قانون اصالحی ماده 

 1385ها و مراتع تا پایان سال برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره
و یا خلع ید از این اراضی رسیدگی و نسبت به واگذاری، فروش 

ه آید کاقدام نماید. با بررسی قوانین مذکور این نتیجه بدست می
فصل مشترک مقررات مربوط  1365احیاء اراضی ملی تا پایان سال 

 باشد.به منابع طبیعی و اوقاف می
نقطه افتراق این دو قانون در این است که: اوالً در قانون ابطال اسناد  

اء مشخص نشده و به صورت مطلق بیان شده است. موقوفه نوع احی
های احیاء شده نیازمند تشریفات بخصوص از ثانیاً خروج عرصه
باشد. ثالثاً در قانون ابطال اسناد موقوفه وضعیت جمله واگذاری نمی

احیاء کننده اعم از قانونی و غیر قانونی مورد نظر قانون گذار نبوده 
-اصالحی قانون حفاظت و بهره 34است. در نقطه مقابل در ماده 

 ای شمالبرداری اوالً مصادیق واگذاری ناظر به اراضی جنگلی جلگه
کشور و مراتع غیر مشجر کشور بوده است و به سایر منابع و محل 
وقوع آن تسری ندارد. ثانیاً اشخاص بدون مجوز قانونی اراضی 

وده ر بگذامربوطه را تصرف و تبدیل نموده باشند مورد توجه قانون

ا بایست تبدیل به باغ ینه همه متصرفین. ثالثاً اراضی تصرفی می
های های تولید دام و آبزیان و سایر طرحزراعت آبی شده یا طرح

غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته باشد. رابعاً وزارت جهاد 
نسبت به  1385بایست تا پایان سال سازندگی)جهاد کشاورزی( می

فی تعیین تکلیف نماید. خامساً واگذاری اراضی این اراضی تصر
بایست حسب تشریفات قانونی صورت پذیرد. سادساً تصرفی می

اراضی غیر مشمول از دست اشخاص خلع ید گردد. با عنایت به 
 مراتب فوق باید پذیرفت که:

نگهبان در  شورای هاینظریه اصالحی، 34 ماده تصویب با -1
 .است داده دست از را خود ثرا و اراضی منتفی خصوص احیاء

مصادیق  اساسی که قانون 45 اصل با توجه به احکام مندرج در -2
 شورای معرفی نموده بنابراین عمومی هایثروت و انفال را جز ملی

 قانون و اسالمی احکام از پاسداری که 91نگهبان حسب اصل 
 آنها با اسالمی شورای مجلس مصوبات مغایرت عدم نظر از اساسی

 یاساس قانون خالف بر حکم یا و تفسیری تواندنمی را بر عهده دارد
 نماید. صادر

تاریخ  تا ملی اراضی احیای نگهبان شورای نظریه در -3
با  تصویب قانون توسط  مالکیت بوده اما موجب 16/12/1365

 موجبی برای 65احیاء قبل از سال  نظام، مصلحت تشخیص مجمع
 برای یتاولو حق پیدایش تنها معیار برای بلکه قرار نگرفته مالکیت

 خرید معرفی گردیده است. و اجاره
اداره حقوقی قوه  17/4/1382 مورخ 2628/7شماره نظریه -4

 16/112/1365 تاریخ از قبل متصرفی اراضی"قضائیه مبنی بر اینکه: 
 و هاجنگل از برداریبهره و حفاظت قانون اصالحی 34 ماده را

 تعیین "نظام مصلحت تشخیص مجمع 7/1373/ مصوب مراتع
 است. کرده تکلیف

 قانون 2 ماده اجرای نامه آیین 9 ذیل ماده تبصره حکم مندرج در -5
 مصوب کشور جنگلی ذخایر و طبیعی منابع از حمایت و حفظ

سبب تملک قرار  16/12/1365 از قبل که تصرفات 16/12/1371
 ،یافته قطعیت ملی منابع در مجاز غیر تصرفات از ید و خلع نداده
مورد توجه قرار  قضایی مراجع طریق از 16/12/1365تاریخ  از قبل

 گرفته است.
 مقام قائم 12/5/1388 مورخ 88/  30/ 35078 شماره نظریه -6

 مورد ارجاع 9 ماده تبصره مفاد" نگهبان بدین شرح که: شورای دبیر
 فنداس تاریخ از قبل که ملی منابع در مجاز غیر تصرفات از ید خلع

 هب توجه با مراجع آن تا است قضایی مراجع با یافته قطعیت 1365
 ازینمو خالف معنی این و نمایند حکم انشاء و رسیدگی فعلی قوانین
 خالفتیم نگهبان شورای فقها نظرات و تفسیرات با و باشدنمی شرعی
 خالف شرع دانسته نشده است.  ."ندارد

 ظامن ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون 45 ماده حسب -7
 هوایی هایعکس اسالمی، شورای مجلس 1394 مصوب کشور مالی
ه دانست ملی اراضی تشخیص در قبول قابل مستندات جزء 1346 سال

 یزمان مبنای گذارقانون که است معنا این به گفته این. شده است
 گذارقانون اگر 16/12/1365تاریخ  نه داندمی چهل دهه را مالکیت

 طور به مد نظر قرار داشت، 16/12/1365 تاریخ احیا، زمانی مبنای
  .دادمی قرار توجه مورد را آن از بعد هوایی هایعکس قطع
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 144 .. .6 تبصره بر نقدی و موقوفه اراضی کردن ملی تحلیل  

 

 
Journal of Quran and Medicine Volume 4, Issue 5, Winter 2019 

واحده قانون ابطال اسناد و با توجه به متون مذکور ایراداتی بر ماده 
و آئین نامه اجرایی آن وارد  فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

 باشد:می
گیری کمیته اجرایی ایراداتی بر این مبنا در خصوص نحوه شکل -1

اعضای کمیته مذکور  عدد زوج پیش بینی شده  -وارد است: الف
است که در زمان اتخاذ تصمیم رأی که تفوق داشته باشد حاصل 

 یرش قرارگردد مگر اینکه اخذ تصمیم به اتفاق آراء مورد پذنمی
در مواردی که منجر به  چگونه ممکن است در جلسه -گیرد. ب
گردد حضور حداقل دو عضو الزامی باشد اما تصمیم اتخاذ می

مربوطه به امضاء سه نفر از اعضاء نمایندگان هر سازمان برسد که 
 باشد. این امر از حیث منطقی مورد پذیرش نمی

ن ایراد مترتب است در خصوص وظایف و اختیارات کمیته ای -2
که کمیته موصوف شأنیتی در خصوص رفع اختالف پیرامون 
مالکیت و احیاء اراضی نداشته، چرا که قانونگذار در خصوص رفع 
اختالف ناشی از ملی شدن کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف 

وری را، مرجع قانون افزایش بهره 9و شعب تخصصی موضوع ماده 
ها و مراتع و سازمان ده است. سازمان جنگلقانونی مشخص نمو

حریم موقوفات و همچنین رفع ابهامات در نحوه اوقاف در حدود 
( ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده 6اجرای تبصره )

قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب 
حوه اجرای تبصره نحق اظهار نظر داشته است لذا چنانچه ـ 1380

مذکور را تسری به رفع تعارض مالکیت و  ( ماده واحده قانون6)
احیاء دهیم موجب می شود از اصل قانون خروج حکمی صورت 

 پذیرفتد که این نحوه اقدام محل تامل می باشد
مربوطه در مقام قانونگذاری بر آمده است و کمیته و  نامهآئین -3

ل فصل امور قرار داده که منشاء کارگروهی را مرجع رسیدگی و ح
 قانونی ندارد.

در خصوص میزان سهم موقوفه هم بدون توجه به آثار ناشی از  -4
عمل حقوقی ملی شدن در صورت نبود میزان سهمیه موقوفه از 
مستثنیات تأمین آن را از اراضی ملی مورد توجه قرار داده است این 

ملی و مستثنیات در حالی است که مرجع کاهش و افزایش منابع 
ائید بایست به تهای متولی به شرح مارالذکر نبوده و میقطعاً دستگاه

کمیسیون و مراجع قانونی که در مقام رسیدگی به اعتراض به ملی 
 شدن اراضی در نظر گرفته شده است برسد.

های طبیعی و باالصاله شده است و نامه اشاره به جنگلدر آئین -5
های دست این خواهد بود که جنگل مفهوم مخالف این مطلب

 کاشت مشمول تغییر کاربری و تملک خواهد بود. 
تعیین و تشخیص حریم و اراضی مورد نیاز حریم وقف که بر  -6

نامه گذاشته شده است از جمله عهده کمیته و کارگروه موضوع آئین
باشد. بنابراین موارد دیگریست که نیازمند حکم قانونی می

به دلیل نبود جواز قانونی جملگی محل ایراد بوده  تصمیمات متخذه
بایست تصمیمات مربوطه را مبنای اقدام قرار و مراجع قانونی نمی

 دهند. 
در اجرای قانون موصوف سازمان اوقاف به نحوی موضوع را  -7

نماید که عالوه بر حریم موقوفات برای اراضی احیاء مدیریت می
گیرد که به نظر با توجه نظر می هم حریم در 1365شده قبل از سال 

آئین نامه اجرائی که حریم را ناظر بر  10و  19به مفاد مواد 
روستاهای موقوفه قرار داده تفسیر و رویه سازمان موصوف مغایر 

باشد. حریم مورد نظر قانون گذار ناظر به با منطوق قانون می
اء شده روستاها و اعیانیها و چاهها و قنوات بوده و بر زمین احی

 تسری ندارد.
 

 نتیجه گیری
مرجع رفع اختالف پیرامون مالکیت و احیاء اراضی و شناسائی -1

آن به عنوان مستثنیات با کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
وری بوده لذا قانون افزایش بهره 9و شعب تخصصی موضوع ماده 

نظر در  ها و مراتع و سازمان اوقاف صالح به اظهارسازمان جنگل
 باشند.  این خصوص نمی

واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، ماده  نامه اجرائیآئین -2
در خصوص تعیین میزان سهم موقوفه، مرجع  آب و اراضی موقوفه

کاهش و افزایش منابع ملی و مستثنیات، تغییر کاربری و تملک 
از نیهای دست کاشت، تعیین و تشخیص حریم و اراضی مورد جنگل

حریم وقف، و  تعیین کمیته و کارگروهی مرجع رسیدگی و حل 
فصل جهت خروج اراضی ملی به وقف در مقام قانونگذاری بر آمده 
است و منطبق با اصول حقوقی و متون حقوقی چون قانون ملی شدن 

ها و مراتع و قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی و قانون جنگل
 باشد.وری نمیافزایش بهره

قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش در  -3
مبنای احیاء  6در تبصره  1380سال  و اراضی موقوفه رقبات آب

که داللت بر حفظ  1365اراضی بر اعالمیه نخست وزیری سال 
منابع طبیعی و جلو گیری از تخریب و تصرف این منابع گذاشته شده 

اصالحی قانون حفاظت و بهره  34اده است که اوالً با تصویب م
برداری از جنگلها و مراتع در قالب فروش و اجاره به اشخاص تعیین 

بوده  دارتکلیف گردیده است ثانیاً قانون اخیرالذکر جز قوانین مدت
جهت  1365معتبر بوده لذا استناد به سال  1385که تا پایان سال 

لذکرموضوعتی نداشته و احیاء عمال با تصویب و انقضاء قانون اخیرا
 الحاقی قرار گیرد.  6تواند مبنای اقدام در تبصره نمی

قانون الحاق دو تبصره به ماده  6حریم موقوفات موضوع تبصره  -4
سال  و اراضی موقوفه واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب

آئین امه اجرائی قانون مذکور قدر متیقن  10با توجه به ماده  1380
 بر اراضی زراعی و احیاء شده نداشته است. داللت

 
 پیشنهادات

در خصوص زمان احیاء اراضی ملی که برای اشخاص و اموال  -1
ها و مراتع موقوفه دو مبنای متفاوت حسب قانون ملی شدن جنگل

( ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون 6تبصره )و 
  ـ1380اراضی موقوفه ـ مصوب  ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و

ها و مراتع و سال به ترتیب سال تصویب قانون ملی شدن جنگل
اعالمیه نخست وزیر وقت را مالک قرداده شده است حسب  1365

شنهادی معیار زمان تصویب قانون ملی شدن مورد یالیحه و طرح پ
توجه قرار گیرد تا امر احیاء نسبت به همه اشخاص از یک حکم 

 ار شود.برخورد
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 و همکاران   مقدم فدایی عباس  145

 1398زمستان، 5، شماره 4دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

مرجع رسیدگی به اختالفات ناشی از اجرای قانون ملی شدن   -2
اراضی حسب ماده واحده قانون تعیین تکیف اراضی اختالفی 

قانون  9قانون حفاظت و بهره برداری و ماده  56موضوع ماده 
افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد 

ر و شعب تخصصی محاکم توسط هیات موضوع ماده واحده مذکو
قضائی بوده که با تصویب آئین نامه اجرائی، کمیته اجرائی  موضوع 

در حل و فصل امور مربوطه با خروج موضوعی از اصل  21ماده 
موضوع، رسیدگی به ماهیت اراضی و مالکیت را  مورد اعمال قرار 

ماده واحده آئین نامه اجرایی   21دهد که ضرورت دارد ماده می
ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب  قانون

 به شرح گفته شده اصالح گردد.  ـ1380
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