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مقدمه

حقوق منابع طبيعي دانش گستردهاي است .در اين درس يك واحدي ما سعي خواهيم

نمود به صورت اجمالي با حقوق منابع طبيعي آشنا شويم .مباحث در دو محور ارائه خواهد

شد .محور نخست آشنايي با مفاهيم و مباني و تاريخچه و منابع حقوقي اين حوزه از دانش

است .در محور دوم به صورت اختصاصي به مسائل حقوقي منابع طبيعي خواهيم پرداخت.
محور دوم شامل موضوعاتي چون حقوق جنگل و مرتع ،حقوق معدن ،حقوق آب ،حقوق

هوا ،حيات وحش و انرژي خواهد شد .در هر بحث اختصاصي به سه مسئله مهم پاسخ
خواهيم داد .نخست مسأله مالكيت منابع طبيعي ،دوم بهره برداري و استفاده از منابع طبيعي

و در نهايت موضوع حفاظت از اين منابع كه سه بخش مهم از بحث اختصاصي است.
بنابراين عمده ترين مطالب در اين بخش ،منابع طبيعي عبارتست از جنگل ،خاك ،انرژي،

حيات وحش ،ذغال سنگ ،نفت ،گاز ،هوا و ....

طبيعتاً احاطه و تدريس تمامي مطالب حقوق منابع طبيعي خيلي به اين گستردگي در درس
يك واحدي مقدور نيست .در هر بحث سعي مي شود منابع اختصاصي براي مطالعه بيشتر

معرفي شود .به همين سبب است كه در بعضي دانشگاهها حقوق منابع طبيعي در معني

خاص و رايج خود در ايران )يعني مرتع و جنگل( تدريس ميشود ،كه به نظر بنده درست
نيست .ما سعي ميكنيم در بخش دوم ودر قالب نظام حقوق داخلي و بين المللي منابع
طبيعي رابررسي و معرفي نماييم.

-٦-

بخش نخست

مفاهيم ،مباني ،منابع حقوقي و تاريخچه تحوﻻت
حقوق منابع طبيعي

-٧-

بخش نخست -مفاهيم و مباني و منابع و تحوﻻت تاريخي حقوق منابع طبيعي
گفتار اول -مفاهيم

در بخش نخست و در بحث مفاهيم با دو مفهوم مهم و اصلي مواجه هستيم؛ يكي منابع
طبيعي وديگري حقوق منابع طبيعي.

الف -منابع طبيعي

براي درك مفهوم منابع طبيعي آنرا از منظر لغوي و اصطﻼحي و قانوني بحث مي نماييم.

-١از نظر لغوي

از لحاظ لغوي منابع طبيعي از دو كلمه» منابع« و »طبيعي« منابع )جمع منبـع( Recoursesبـه

جايي گفته ميشود كه اشيا از آن جا منشأ ميگيرند و يـا پيـدا مـيشـوند و چيـزي كـه منبـع
تأمين امري است .مثل غذاي طبيعي ،كـه منـبعش طبيعـت اسـت .يـا وقتـي از منبـع آلـودگي
صوتي صحبت مي شود به به انواع منابع ثابت و متحرك مولد صدا و ارتعـاش بـيش از حـد

مجــاز گوينــد).بنــد ت مــاده  ١آيــين نامــه اجرايــي مــاده  ٢٩قــانون هــواي پــاك مصــوب

(١٣٩٧/٦/٢١

-٢از نظر اصطﻼحي

در اصطﻼح به كليه منابعي اطﻼق ميشود كه در طبيعت به حالت اصلي وجود دارد ومورد

بهرهبرداري انسان قرار ميگيرد .در لغت نامهها و آثار علمي تعاريف لغوي و اصطﻼحي
متعددي ديده ميشود.

منابع طبيعي،آن دسته از منابعي اندكه به طور طبيعي در محيط طبيعيي افت ميشود و مورد

بهرهبرداري انسان قرار ميگيرد و شامل منابع تجديدپذير و تجديدناپذير ميباشد.

-٨-

 -٣از نظر قانوني

در سيستمهاي حقوقي مختلف ،تعاريف متفاوت است .در ايران مشخصاً به اين تعريف

توجه نشده است.اما به طور كلي به تنها متني كه ميتوان اشاره كرد؛ متن قانون ناظر بر ماده

 ١٠٤قانون برنامه سوم توسعه است.در بند »الف« ماده مذكور تعريفي دارد بدين مضمون
كه؛ منابع طبيعي عبارتست از آب ،خاك و منابع تجديدشونده؛ از قبيل جنگل،مرتع،آبزيان

و جانوران وحشي.

همان طور كه ديده ميشود در اين عبارت ،بيشتر تعريف به مصداق شده و در معناي خاص
به كار رفته است يعني آنچه ما در ايران ميشناسيم )به معناي جنگل و مرتع( اما معناي عام
آن شامل موارد گستردهتر مانند آب ،خاك ،حياتوحش و …ميباشد.

در ديگر كشورها مانند نظام حقوق آمريكا ،برخﻼف حقوق ايران Natural

resourcesمعناي موسع در نظر ميگيرند.در قانون نفت مصوب ١٩٩٠و در بند  ٢٠بخش
 ١٠٠١اياﻻت متحد»،منظور از منابع طبيعي شامل بيوتا ،زمين ،ماهيها ،حيات وحش ،هوا،

آب و ساير منابع از ايندست است كه متعلق و تحت نظارت يا مديريت اياﻻتمتحده قرار
دارد.از جمله منابع موجود در منابع انحصاري اقتصادي كه در كنترل اياﻻتمتحده است«.

در ساير كشورها مثل گينه و بر اساس بند » «٢ماده » «١قانون حفاظت از محيط زيست آن

كشور»:منابع طبيعي شامل گياهان ،حيوانات ،…،اكوسيستمها ،جانوران ،آبراهها ،خاك و

ساير عناصر بيولوژيك و محيط زيست طبيعي ،تركيبات زمينشناسي ،معدني و مواد
تجديدپذير و تجديدناپذير و همچنين زيستگاههاي جانوري و گياهي تلقي ميشود«.

وقتي حقوق ايران با ديگر كشورها مقايسه ميگردد ،مﻼحظه ميشود كه در حقوق ايران

معناي خاص هم در ميان مردم و هم در ميان متخصصين منابع طبيعي افاده شده است در

حاليكه اينطور نيست و بايد اين تلقي در حقوق ايران اصﻼح شود.

در اسناد بينالمللي تعريف مشخصي بيان نشده است .در كنوانسيون لوگانودر زمينه

مسئوليت دولتها در اعمال خطرناك در مورد محيط زيست آنچه در ماده » «١آمده است
-٩-

بيشتر تعريف به مصداق ميباشد كه برخي مصاديق آن اشاره به منابع طبيعي دارد .در منابع
غيرقراردادي وقتي قطعنامههاي مجمع عمومي يا ساير اركان پيرامون انرژي نوشته شده،

بيشتر از منظر عرفي معناي موسعي را در نظر گرفته است.

ب-مفهوم حقوق منابع طبيعي

از اين مفهوم دو برداشت ميتوان داشت:
-١در معناي خاص

شامل مجموعه قوانين ،اصول و مقرراتي ميشود كه ناظر است بر نظام مالكيت،

بهرهبرداري ،مديريت و استفاده از جنگلها و مراتع.
 -٢در معناي عام

كليه قواعد و مقررات حاكم بر منابع طبيعي به معناي عام كه شامل مواردي مانند حقوق
جنگل،حقوق صيد ،حقوق آب ،حقوق هوا ،حقوق نفت و گاز ،حياتوحش وحقوق

انرژي و حقوق معدن و نظاير آن ميشود .از منظر ما در اين كﻼس وقتي از حقوق طبيعي

صحبت ميكنيم ،معناي عام آن مدنظر است.

گفتار دوم -انواع منابع طبيعي

منابع طبيعي را از لحاظ انواع ،با توجه به معيارهاي مختلف دسته بندي ميكنند.

معروفترين دستهبندي كه بين حقوقدانان و تكنسينها رواج دارد :شامل تجديدپذير و
تجديدناپذيرميباشند.

-١منابع تجديدپذير

منابعي است كه در مدت زمان مناسب ميتوانند ،خود را تجديد و ترميم نمايند.

- ١٠ -

-٢منابع تجديدناپذير

منابعي است كه در فرآيند تجديدنشوند ياتجديدآنها در مدت بسيار طوﻻني غيرقابل تجديد

باشند .مثل منابع نفت و گاز و يا سوختهاي فسيلي.

معيار دوم كه بيشتر در دانش محيط زيست كاربرد دارد،تقسيم بندي منابع طبيعي به منابع
جاندار و غير جاندار است.

-١منابع جاندار منابعي هستند كه همانند گياهان و جانوران،سيستم زيستي دارند.

-٢منابع غيرجاندارمانند آب ،خاك ،هوا ،زغال سنگ و …كه درواقع منابع تأمينكننده
محيطي و زيستي منابع جانداران هستند.

معيار تقسيم بندي ديگر بر حسب مصاديق است .در حقوق بينالملل تحت عنوان جنگل،
آب ،هوا ،خاك ،نفت و گاز و حيوانات تقسيم شدهاند.در اين كﻼس بيشتراز تقسيمبندي بر
حسب مصاديق استفاده ميشود.

گفتار سوم -اهميت منابع طبيعي در جوامع انساني

انسانها نميتوانند بدون اين منابع كه در طبيعت وجود دارد به حيات خود ادامه دهند.
بخش عمده تداوم حيات بشري به اين منابع طبيعي گره خورده است .در واقع منابع طبيعي

همانگونه كه قانون اساسي اشاره نموده است ثروتي در اختيار انسان و دولتها است كه
زندگي و حيات آنها به اين منابع وابسته است ،چه نيازهاي مادي و چه معنوي.

در اين خصوص ،اين اهميت در چند بخش اشاره ميشود.

از نظر اكولوژيكي

اين منابع بهم پيوسته هستند و باعث پايايي و پويايي جوامع زيستي ميشوند .اختﻼل در

يكي از اين عناصر ميتواند موجب تأثير منفي در ساير منابع شده و تعادل آنها را بر هم زند.
در محيط زيست به »اثر پروانهاي«اشاره شده كه كوچكترين دخالت انسان ميتواند،

تأثيرات زيادي بر محيط زيست بگذارد.

- ١١ -

-٢از لحاظ اقتصادي

اين منابع مخصوصاً منابع انرژي )نفت و گاز( ،آب و جنگل اهميت اقتصادي هم دارند .مثﻼً

جنگلهاي آمازون كه ريههاي زمين و منبع ثروت اقتصادي ميباشند .همچنين منابع نفت
كه تأمينكننده انرژي و منبع ويژه اقتصاد در بازار و صنعت ميباشد.
-٣از نظر اسﻼمي

آيات فراواني در اسﻼم به منابع طبيعي اشاره كرده مثل ارض ،سما ،شجر ،انعام ،شمس،
ضحي،تين و زيتون .در اسﻼم به اهميت منابع طبيعي اشاره شده است .از منظر فقهي با

ممنوعيت آسيب و تخريب منابع طبيعي از مصاديق مورد توجه است .حقوق منابع طبيعي در

معناي عام شامل مواردي است كه انسان در بوجود آمدن آن دخالت ندارد.
مبحث جلسه بعد :مباني نظري حقوق منابع طبيعي

- ١٢ -

گفتارچهارم -مباني حقوق منابع طبيعي

در مباني حقوق منابع طبيعي ما به ديدگاهها و نظرياتي خواهيم پرداخت كه پيرامون پاسخ

به اين پرسش است كه به چرايي قاعدهمند كردن خود و منابع طبيعي و همچنين مبناي

قواعد حقوق منابع طبيعي ،و اينكه مباني نظري حفاظت و حمايت از منابع طبيعي از نظر

حقوقي كدام است؟

ميخواهيم ديدگاههاي مختلف را در اين زمينه مورد بحث قرار دهيم و در تهيه مواد قانوني

مثﻼً در بررسي اصل  ٤٥و  ٥٠قانون اساسي همچنين قانون حمايت و حفاظت از جنگلها و

مراتع با اين ديدگاهها كار نماييم .بنابراين بحث از مباني حقوق منابع طبيعي ،بيان ديدگاهها
و نظريات و دكترينهايي هست كه در زمينه محتوا ،هدف و مبناي تنظيم قواعد حقوق منابع

طبيعي وجود دارد.

در حقوق منابع طبيعي دو بحث عمده خواهيم داشت:

الف( مباني مالكيت و بهرهبرداري از منابع طبيعي )كمتر در امور محيط زيست بحث

ميشود(

پيرامون مباني مالكيت و بهرهبرداري از منابع طبيعي و در پاسخ به اين سؤال كه نحوه

مواجهه دولتها و انسانها با منابع طبيعي كه در اختيارشان هست به چه شكلي بوده و چه
رابطهاي حقوقي ،انسان و دولت با اين منابع برقرار ميكند؟ بايد گفت كه مشخصاًحداقل

چهار يا پنج ديدگاه از سوي حقوقدانان و اقتصاددانان مطرح است.در مورد پرسش اول در

حقوق و منابع طبيعي پاسخهاي متعددي ديده ميشود كه بستگي به رويكرد نظريهپردازان،
متغير و گاهاً متعارض و متضاد هم هستند .سعي ميشود در قالب اين نظريات به سؤال
قسمت اول پاسخ و توضيح داده شود .
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الف -نظريه امانت يا وديعه

اين نظريه ميگويد منابع طبيعي در اختيار انسان و دولتها در قالب امانتي است كه از
گذشتگان قرار داده شده است )در جوامع غيرديني( يا از سوي خداوند به عنوان وديعه اي
به امانت در اختيار انسان گذاشته شده است) .در جوامع ديني( .براساس نظريه امانت تمامي

قواعد حقوقي كه در بحث فردي در فقه و يا در حقوق ديده ميشود در اينجا هم جاري

است .طرفداران اين نظريه معتقدند اين امانت چه امانت مالكي باشند و چه امانت شرعي.

در امانت مالكي طي قراردادي مالكيت منتقل ميشود .تقريباً بيشترعقود در اين خصوص

قرار ميگيرد مثل رهن ،اجاره و …اما از نظرامانت شرعي مالكيتي نيست و آنكس كه مال

را در اختيار ميگيرد امين است و نه در قالب قرارداد.

البته باتسامح طرفداران امانت از جنبه شرعي ميگويند نتيجه اين است كه رابطه انسان با

اين مواهب طبيعي كه امانتاً در اختيار انسان است ،نميتواند ازجنبه مالكيت و يا حاكميت به
آن نگاه كندو نيك ميدانيم كه از لحاظ فقهي و حقوقي امانت،آثاري دارد مثﻼً حفظ

امانت براي امين واجب است و همچنين تعدي و تفريط موجب ضمان است .اما اگر امين
بدون تقصير،باعث تلف مورد امانت شود،ضامن نيست.

برخي هم معتقدند اين امانت نه حقوقي است و نه شرعي بلكه اخﻼقي است و اصﻼ نبايد
وارد وادي حقوق نمود .اگر واقعبين باشيم به دليل اينكه هيچ نوع قراردادي وجود ندارد.

بنابراين هيچ نوع مالكيتي هم وجود ندارد و و از اين لحاظ امانت هم تلقي نميشود چرا كه

نميتوان رابطه حقوقي و قراردادي را متصور شد .برخي هم معتقدند امانت بعد اخﻼقي
دارد .امانت شرعي در قبال امانت قراردادي بيشتر ريشه در اخﻼق و وجدان دارد.

ب-نظريه وكالت يا نمايندگي

براساس اين نظريه انسانها و دولتها نسبت به حقوقشان با منابع طبيعي از جنس وكالت يا

نمايندگي است).از سوي مردم و خداوند يا تلفيقي از ايندو(طرفداران اين نظريه
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ميگويند انسانها و دولتها نماينده هند پيش از اين مواهب طبيعي بهرهمند شوند و تمامي

آثار و قواعد عقد وكالت و نمايندگي در حقوق عمومي و وكالت در حقوق خصوصي هم

در اين جا جاري است .اگر وكالت را وكالتي صف مردم به دين اي مردم هستند كه
دولتها نماينده كردند و مالك واقعي منابع طبيعي مردماند و به دولت اجازه دادهاند تا

بتوانند از منافع اين مواهب استفاده نمايند .اين ميتواند با توجه به مورد ويژه خودش هم به

كرات آن باشد و هم وكالت خاص.و اگر موكل را خداوند بدانيم مانند حكومتهاي ديني
مالك خداوند است و انسان و دولت نماينده خداوند هستند و به عنوان خليفه شايسته اين

منابع را مديريت و استفاده كند و به نوعي تابع عقد وكالت است .در نظريه الهي انسان به
عنوان خليفه قلمداد ميشود .آثار اين نظريه همان آثار وكالت است.يعني قابل عزل است و

نظارت ميشودو نميتواند تعدي و تفريط داشته باشد ميتوان براي تو ناظروضع

كند)ميتواند دولت باز باشد(.

آنچه ما در حقوق خصوصي در قالب وكالت ميشناسيم با آنچه كه نمايندگي در حقوق

عمومي ناميده ميشود ،كامﻼً متفاوت است و مفهوماً از لحاظ آثار حقوقي كامﻼً متفاوت

است ،و لذاقرارداد و عقدي وجود ندارد.
ج-نظريه حاكميت

اين نظريه هيچ كدام از نظريههاي ديگر رانميپذيرد و ميگويد آنچه وجود دارد ،منابع
طبيعي است كه در اختيار دولتها يا حاكميتها است .به عنوان دولت-كشور و به عنوان

اقتدار سياسي عاليه كشوري كه بر اين حاكم است .جنس رابطه دولت و منابع هم از نوع
حاكميت است و دولت در واقع دارد اعمال حاكميت ميكند .برخي از نشانههاي اين نظريه
در ماده  ٨قانون مديريت خدمات كشوري بند »ط« ميتوان ديد.در آنجا حفاظت از محيط

زيست و منابع طبيعي را از مصاديق اعمال حاكميتي دولت كه از مصاديق آن است نامبرده:

»آن دسته از اعمالي كه در آن دولت اعمال حاكميت مينمايد ،موجب اقتدار كشور
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ميشود و منافع آن به همه مردم ميرسد .بدون اينكه محدوديتي در بهره برداري ديگران

ايجاد كند«.

بنابراين ،در نظريه حاكميت جنس رابطه حقوقي از جنس حقوق عمومي است و طبعاً در

اين چارچوب تمامي آثار حقوقي بايد تحليل شود ،يعني تمامي آثار حقوقي كه از نظريه
حاكميت بر ميآيد ،در اينجا جاري و ساري است.

در اينجا نه با امانت سروكاري داريم و نه با وكالت بلكه اعمال حاكميت و اقتدار سياسي

مشروع به نام دولت-ملت در واقع اين نظريه را تشكيل ميدهد.
د-نظريه مديريت

اين نظريه اعمال مديريت حاكم بر منابع طبيعي خيلي ساده بيان ميكند و نسبت بين انسان و
دولت را فرو ميكاهدبه امري اجباري و اداري .هرچند نظريه مديريت و نظريه حاكميت

اشتراكاتي دارند .چون در واقع مديريت سياسي حكومت و يا دولت شقي از اعمال

حاكميت است.به قول هاينريك مايرول دانشمند حوزه مديريت دولتي كه معتقد است امور

اداري و مديريت سياسي – اجرايي جزء امر حاكميت سياسي است .در اين ارتباط نظريه

مديريت ميگويد» :رابطه دولت و منابع طبيعي و انسان  -منابع طبيعي از نوع اداره است.

يعني حكومت مديريت اين منابع را در اختيار دارد و به عنوان يكي از امور اجرايي به دولت
به معناي خاص خودش سپرده شده است« .در نظريه حاكميت بيشتر معني دولت-كشور

است درحاليكه در نظريه مديريت بيشتر قوه مجريه مدنظر است و مديريت اين منابع در

اختياردولت قرار داده شدهاست.

در اصل  ٤٥قانون اساسي وقتي مصاديق منابع طبيعي احساس ميشود ،گفته شده »اين منابع
در اختيار حكومت اسﻼمي است«يكي از معاني در اختيار بودن يعني اينكه دولت به عنوان

مدير ،اعمال مديريت كند.اداره امور منابع طبيعي به دولت سپرده شده و تمامي قواعديكه
در حوزه حقوق اداري در خصوص قوه مجريه و نسبت آن با مديريت امور اداري
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ميشناسيم ،در اينجا جاري و ساري است.عنوان مثال ما استيجاري به نام اصل صﻼحيت كه
در اين جا جاريست .نظريه مديريت بيشتر تكنيكال است يا به عبارتي جزئي و حكومت يا

همان دولت فقط مديريت و اداره كننده است.

و -نظريه مالكيت

اين نظريه ميگويد رابطه حقوقي انسان و دولت با منابع طبيعي از جنس نهاد مالكيت است
يعني دولت مالك منابع طبيعي است .در نظريههاي فقهي مالكيت حقيقي اين منابع از آن
خداوند است و انسان و دولت،مالكيتي اعتباري دارد اما نهاد ،نهاد مالكيت است و نه

وكالت يا امانت و نه حاكميت .طبعاً نميتوان منابع طبيعي را بدون مالك در نظر بگيريم و

حفاظت و حراست از اين منابع طبيعي ﻻزمهاش شناسايي نهاد مالكيت است.در برخي از

سيستمهاي توتاليتر و سوسياليستي و يا ماركسيستي اين حكومت است كه مالكيت تام و

كمال بر منابع طبيعي دارد.حتي در برخي از نظريههاي ارائه شده بحث نسبت حقوقي دولت

بر منابع طبيعي در قالب همين قاعده تحميلشدهاست مثﻼً برخي معتقدند كه منابع طبيعي

ميراث گذشتگان است)نهاد ارث(در نقطه مقابل آن ميگويد ما منابع طبيعي را از گذشتگان
به ارث نبردهايم بلكه امانت گرفته ايم .نظريه مالكيت و انتقادات بسياري مواجه است .بدين

ترتيب كه منتقدين ميگويند نميتوان دولت را مالك منابع طبيعي بدانيم .اما اگرواقعيت

حقوقي جاري در دستگاههاي ديواني و اداري كه در زمينه منابع طبيعي فعالند را بنگريم،
ميبينيم اين نظريه مالكيت كه به آنانتقاد هم شده در عمل مورد استفاده ميباشد.
و-نظريات مختلط

آقاي دكتر كاتوزيان در بحث اموال و مالكيت ،صحبت از مالكيت محدود اداري دولت
كرده اند )در خصوص منابع طبيعي( منتهاگفتهاند»از نوع مالكيت محدود دولتي« است.در

جايي ديگر گفتهانديكجور مالكيت است اما مالكيت اداري ميباشد .يعني نظريه مديريت را
با نظريه مالكيت تلفيق كردهاند كه در واقع ما اين را به عنوان نظريه ششم تحت عنوان
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نظريات مختلط ميشناسيم .نظريات مختلط معتقدند كه لزوماً يك يا دو نظريه از اين پنج
نظريه نيست بلكه ميتواند تلفيقي از مالكيت و مديريت باشد يا مثﻼً تلفيقي از نظريه

مديريت و وكالت باشد .در برخي از ديدگاههاي فقهي در بحث مالكيت عامه و برخي فقها
معتقدند مباحات عامه مثل آب ،هوا ،گياهان و جانوران چون مالك خصوصي ندارند.اينها
متعلق به همه مسلمانان است عبارتي مالكيت عامه را در چارچوب نهاد مالكيت پذيرفتهاند.يا

در بحث اصل  ٤٥قانون اساسي وقتي گفته در اختيار حكومت اسﻼمي است يعني دولت

مالكيت عامه بر اينها دارد به جاي مالكيت عمومي كه برخي فقها گفتهاند.

در دادرسي هاي مدني و جزايي در دادگاهها هم همين است .يعني مالكيت عمومي

راقائلند.يعني در دادگاهها دولت را مدير ،امين يا وكيلت لقي نكرده اند .بلكه براي ادعاها
يا دعاويي چون خلع يد و مزاحمت يا ممانعت از حق ،بايدسند مالكيت براي دولت ارائه

داد .يعني در عمل در محاكم نظريه مالكيت حاكم است.يكي از انتقادات بزرگ

حقوقدانان طرفدار محيط زيست يا حفاظت كنندگان محيط زيست برهمين نظريه

مالكيت است ،يعني چون انسانها و دولت خود را در اين منابع مالك ميدانند و نهاد مالكي

ترا جاري كردهاندو طبعاً آثار حقوقي مالكيت هم در آن جاري است و سلطه مالكانه كه در

فقه و حقوق اعتباردارد ،در اينجا هم جاري و ساري ميباشد.

اين قسمت اول بحث مباني بود يعني مباني نظري مالكيت و بهرهبرداري از منابع طبيعي.

اصول قانون اساسي و مالكيت دولت اشاراتي دارد و مستقيماً چيزي بيان نداشته است .در

اصل ٤٥كه در جلسات بعديب ه آن خواهيم پرداخت ،فقط بيان داشته »در اختيار حكومت

اسﻼمي است«و معني ايناختيار چيست بايد اين شش نظريه را مطرح و تفسير كرد.

بحث دوم ما در خصوص مباني با حقوق محيط زيست اشتراكاتي دارد ،پيرامون نظرياتي

است كه در زمينه حفاظت از منابع طبيعي مطرح ميباشد .يعني ما در اين بحث ميخواهيم
ببينيم،چرا بايد از منابع طبيعي حفاظت نماييم؟در قسمت اول يعني آن شش نظريه به اين
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سؤال پرداختيم كه چه رابطه حقوقي ميان دولت و منابع طبيعي برقرار است؟و در قسمت
دوم به چرايي حفاظت از منابع طبيعي ميپردازيم.

البته قسمتي را قبل از مبحث اول نگفتم زيرا در فلسفه حقوق به آن پرداخته شده است يعني

قاعدتاً بايد سه مبحث مطرح ميشدمبحث اول مبناي تبعيت از قواعد حقوقي منابع طبيعي
كه خودبه دو نظريه تقسيم ميشود:

 (١طرفداران نظريه حقوق طبيعي

 ( ٢طرفداران نظريه پوزيتيويستهاكه البته بنده معتقدم حقوق منابع طبيعي بيشتر صبغه
حضور پزوتپوزيتيويستي دارد يعني بيشترها به حقوق وضعي است و مجادﻻتي كه در حقوق
و فلسفه حقوق مشترك است.

در اين مبحث به اين موضوع خواهيم پرداخت كه از لحاظ حفاظت از منابع طبيعي چه
ديدگاهها و نگرشهاي وجود دارد و چرا بايد از منابع طبيعي حفاظت نمود؟

نظريات گرايشهاي فلسفي:

-١نظريه يا نگاه انسانمحور

معتقد است هدف از حفاظت از منابع طبيعي و اينكه حقوق منابع طبيعي شكل گرفته تا از

آن حفاظت كنداين است كه منافع انسان و دولت تأمينشود؛به نظريه گفته ميشود نظريه

انسانمحور يا رويكرد انسان محور.

نظريات انسانمحور معتقد است كه هدف از حفاظت از منابع طبيعي در واقع براي حفاظت

از انسان و منافع انسان و دولتها هستند كه ارزش دارن و مهماند و چون ممكن است منافع
انساني و حيات انساني با بهرهبرداري بيرويه و تخريب منابع طبيعي از بين برود بايد به اين

جهت از منابع طبيعي حفاظت كنيم .مثﻼً جنگلهاي شمال و يا نفت جنوب از اين جهت

شايسته حفاظت است كه چون منافع انساني حفاظت ميشود لذاسﻼمت و ثروت آنها نيز
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حفاظت ميشود.در رويكرد انسان محور ،تربيت در اختيار انسان است و براي انسانها

ارزش ابزاري دارد )اين وجه فلسفي آن است(.
-٢نظريه يا نگاه طبيعت محور

طرفداران اين نگاه معتقداندما از آن جهت از منابع طبيعي حفاظت ميكنيم كه خود منابع
طبيعي فينفسه شايسته حفاظت است .در اين نظريه حفاظت صرف از منابع طبيعي مدنظر

است نه حفظ منافع انساني و ياضررها و يامنافع آن .در تئوريهاي طبيعت محور ،طبيعت في

نفسه داراي ارزش است و و در وجه فلسفي اصطﻼحاًارزش ذاتي دارد .در حالي كه

طرفداران نظريه اول يعني نظريه انسانمحور ميگفتند ،طبيعت ارزش ابزاري دارد.در عالم

حقوق هم اين  ٢گرايش فلسفي وجود دارد .در سطح غيرفلسفي يعني سطح سياسي،

حقوقي و اجتماعي دو گرايشفكري وجود دارد:

گرايش اول )اكولوژيستهاي تيره( كه بيشتر طرفدار ارزش ذاتييعني.

گرايش دوم )اكولوژيستهاي روشن( كه بيشتر طرفدار رويكرد انسان محورند و بيشتر

مايلند مسائل را مديريت كنند و خيلي به دنبال آرمان شهر زيستمحيطي نيستند و
طرفداران طبيعت محور را آرماني ميدانند) .نوعي آرمان شهرگرايي(

نظريهپردازان بسياري هم در اين زمينه وجود دارند مثل كساني مانند پرمعناست ،آرنه نائيس

چون يا نويسنده كتاب اخﻼق زمين) لئپولد( بيشتر طرفدار رويكرد طبيعي هستند.در عالم

حقوقي هم اين نزاع ها ديده ميشود ،اگر بخواهيم بين اين دو نظر را جمع كنم ميگويم
منابع طبيعي نميتواند صرفاً انسانمحور و يا صرفاً طبيعت محور باشد هر چند بيشتر نظريه

تربيت محورغالب است .ميدانيم كه حفاظت از منابع طبيعي در نهايت منافع انسان را هم
تأمين ميكنديعني در درون نظريه طبيعت محور به دليل اينكه انسان هم جزئي از طبيعت

است منافع انساني هم ديده ميشود .در نظريه انسانمحور ،انسان مطلق ديده ميشود،بدون
توجه به آثار و عواقب بهرهبرداري بيرويه از منابع طبيعي.در مباحث حقوق محيط زيست
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خواهيم گفت كه توسعه پايدار در واقع سعي كرده بين اين دو نظريه آشتي ايجاد كند يعني

در واقع تا حدودي رويكرد انسان محور را تعديل ميكند رويكرد انسان محور كه به توسعه

شتابآلود و بدون مانع و محدوديت اعتقاد دارد.در اينجا مروري بر اين ديدگاهها داشتيم

به طور خﻼصه محورشش نظريه در مبناي مالكيت و بهرهبرداري از منابع طبيعي گفته شد و
دو نظريه در بحث رويكرد انسان محور و طبيعت محورو در مبحث حفاظت.

گفتار پنجم -تاريخچه تحوﻻت حقوق منابع طبيعي

تاريخچه حقوق منابع طبيعي را در حقوق بينالملل و حقوق داخلي بحث خواهيم كرد .در

ابتدا اشارهاي به حقوق منابع طبيعي داخلي خواهيم كرد و اگر فرصت شد به حقوق
بينالملل در اين جلسه خواهيم پرداخت .در حقوق بينالملل از انقﻼب صنعتي شروع

ميكنيم و در حقوق داخلي كه به دو دوره تقسيم ميشود.

الف -تاريخ تحوﻻت حقوق منابع طبيعي در حقوق داخلي
-١تا قبل از مشروطيت

بيشتر قواعد عرفي و شرعي حاكم بود و بهره برداري از منابع طبيعي بيرويه نبود .البته
بسياري از منابع طبيعي كشف نشده بودند .يعني مثﻼً نفت و يا زغال سنگ كشف نشده بود.

در مورد ساير موارد،منابع طبيعي بهرهبرداري انسانها تا مشروطيت كامﻼً محدود بود .مثﻼً
بهرهبرداري از منابع آبي،حيوانات ،جنگلهاو حيات وحش كه البته در چارچوب قواعد

فقهي در مبحث انفا لياحيازت مباحات بحث شده بود و عمﻼً جامعه در اين خصوص مشكل
خاصي نداشت و عمﻼً حقوق منابع طبيعي به آن معني چالشبرانگيزي كه امروزه از آن

صحبت ميشود ،عمﻼً وجود نداشت.ما ميتوانستيم از »فقه منابع طبيعي« و يا عرفها

درايران صحبت كنيم .عرفها بسيار محدود بودند؛ مثﻼً در برخي مناطق جنگلي شمال

كشور عرفهايي وجود داشت در خصوص بهرهبرداري از منابع طبيعي و تبديل و مالكيت
آنها.به عنوان مثال در قديم عرفي بود به نام حق تبر تراشي،يعني كسي كه يك زمين جنگلي
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را جنگلتراشي و آن را تبديل به زمين زراعي ميكرد،به مالك آن تبديل ميشد .در جنوب
كشور در استان فارس همين معادلرا ميتوان نام برد .بنابراين عرفهاي محلي و يا قواعد

فقهي كه در اين زمينه حكومت ميكردند ،بودندو فقهاي ما هم در قسمت مفصل شقوق
مختلف آن را بحث كردند و ما از لحاظ حقوقي ،فقهي و عرفي تا دورة مشروطه مشكل

خاصي نميبينيم .البته ميتوانيم بگوييم در آن دوران )قبل از مشروطه( حقوق منابع طبيعي
وجود نداشت و آنچه بود عرف منابع طبيعي بود چرا كه مسئله و مشكل هم در رابطه بين

انسان و منابع طبيعي وجود نداشت.

-٢از مشروطيت تا كنون

پس از مشروطيت ما شاهد شكلگيري مفاهيم جديد اجتماعي،حقوقي و سياسي هستيم .به

عبارتي جامعه جديدايراني در حال متحول شدن ميباشد .جوامع شهري جديد،

كارخانجات ،صنايع جديد وارد ميشوند .منابع طبيعي جديد كشف ميشوند و ايرانيهابه

مدد تكنيك و صنعتي كه هر روز در حال گستردهتر شدن است كه اكثراً از خارج وارد

ميشود ،توسعه اجتماعي را شاهد كند .مثﻼً در جنوب و درمسجد سليمان اول چاه نفت
توسط انگليسيها احداث ميشود و در شمال صنعت بهرهبرداري از جنگل و توليد زغال
توسعه پيدا ميكند .و يا منابع آبي هرروزبه كمك تكنولوژيهاي جديد بهره برداري بيشتر

را شاهدند ودرنتيجه آن افزايش جمعيت و شهرنشيني را ميبينيم .تغيير كاربري برخي از

فضاهاي سبز در كشور مثل باغات و غيره را به دنبال دارد .يا صنعت ماهيگيري در شمال و
جنوب توسعه چشمگيري مييابدو روزبهروز بر تعداد كشتيها و و روشهاي صيد صنعتي

افزوده شدهكه همين امر موجب كاهش جمعيت ماهيان دريايي را به دنبال داشته است.همه

اينها نشان دهنده بروز يك مسئله مهم است مانيچه روزبهروز توسعه بهرهبرداري منابع طبيعي
بيشتر ميشود مثل جنگل ،نفت ،زغال سنگ ،شكار و صيد ،كشاورزي و آب.
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در تاريخ ايران منابع طبيعي جايگاه ويژهاي دارد .ميترا يعني دارنده چراگاههاي بزرگ در

قانون حمورابي ،در قوانين هخامنشي و بعد از اسﻼم نقش ويژهاي دارد .خالصجات بعد از

مشروطيت به وجود آمد .بعد از اسﻼم در قالب مفاهيم فقهي مطرح ميشود .انفال ،مباحات
و مشتركات عمومي كه مربوط به منابع است بيشتر بحث ميكنيم.

در نظام حقوقي پس از مشروطيت تا انقﻼب اسﻼمي ٣ ،دوره تحوﻻت حقوقي منابع طبيعي

شكل گرفته است:

 .١دوره اول :ادامه دوره عرفي قبل از مشروطيت است كه دوره خالصجات شكل
ميگيرد .با تأسيس اداره خالصجات و فوايد عامه ،بواقع خودش را نشان ميدهد و
شامل  ٢دسته از رقبات نادري و ناصري اصطﻼحاً ميباشد .خالصجات ديواني و
تيولداري

 .٢دوره مالكيت خصوصي؛ به جاي اينكه سلطان منابع را در اختيار بگيرد يعني

رقبات نادري و ناصري ،اجازه بهره برداري از اموال عمومي به برخي از افراد داده

ميشد تا از طريق حيازت مباحات يا بخششهايي كه پادشاهان داشتهاند،
ميتوانستند مالك خصوصي داشته باشند .در كنار مالكيت خصوصي ،مالكيت
اختصاصي براي خوانين و پادشاهان هم هست.

نكته مهم؛ از بعد دهه چهل شاهد پديدة ملي شدن منابع هستيم كه نقطه عطف است .در اين

فرآيند مالكيتهاي خصوصي و اختصاصي پايان داده شد و دوره ملي شدن نفت ،آب،

جنگل و … منابع از مفهوم حقوق خصوصي به حقوق عمومي تبديل شدند .از عرف و فقه
هم به انفال مالكيت عمومي روي آورده ميشود .بعد از ملي شدن منابع ساختارهاي زيادي

شكل گرفت براي حفاظت از منابع مانند بنگاه جنگل ،سازمان جنگلها و مراتع ،وزارت
نيرو ،وزارت كشاورزي.
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اولين چيزي كه در ابتدا يعني سالها ١٣٠٠هجري شمسي مطرح شد اين بود كه دولت بايد

مداخله كند و مديريت نمايد .مجالس سعي كردندمقررات و قوانين وضع كنند.مثﻼً در

قانون مدني ابتدا مباحث مربوط به حيازات مباهات را ميبينيم .قانون مربوط به آب،
جنگلها ،شكار و صيد به تصويب ميرسد .در قوانين برنامه اي اين مقررات را شاهديم.
حتي يك سري وزارتخانهها از جمله در سال ١٢٩٩وزارت فﻼحت و فوايد عامه تأسيس

ميشود كه يكي از كارهاي ش رسيدگي به امور جنگلهاست .در سال ١٣٢٠وزارت

كشاورزي١٣٢٧،بنگاه جنگل١٣٤٦ ،قانون حفاظت و بهره برداري از محيطزيست و منابع
طبيعي به تصويب ميرسد.قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست،قانون شكار و صيد،ملي

شدن جنگلها،قانون توزيع عادﻻنه آب،بعد ازانقﻼب اسﻼمي،قانون نفت در سال ١٣٦٦

دروزارت نفت ايجاد ميشود،مسئله ملي شدن صنايع نفت،ملي شدن آب،ملي شدن

جنگلها و مراتع طبيعي.اينها نشان دهنده اين است كه دولتها به مسئله منابع طبيعي اهميت
زيادي قائل شدند.

در مورد چاه و قنوات بهرهبرداري از رودخانهها ما شاهد تصويب قوانين و مقرراتي

هستيم.تاريخچه حقوقمنابع طبيعي در حقوق داخلي مفصل است .نهادهايحقوقيمتعددي به

تصويب ميرسد كه سعي شدفهرستوار برخي از آنها گفته شود.

يك بحث از تاريخچه باقي ميماند و آن همه تاريخچه حقوق منابع طبيعي بينالملل است
كه انشاءاﷲ جلسه آينده خواهيم گفت.

ب -تاريخچه حقوق منابع طبيعي در حقوق بينالملل

بعد از انقﻼب صنعتي و همچنين از جنگ دوم جهاني به بعد ،دولتهاي استعماري سعي در

بهرهبرداري از منابع كشورهاي تحت سلطه داشتند .صنعتي شدن در كنار اومانيسم زمينهساز

اين شد كه دولتها بيشتر از منابع بهره بگيرند .معاهدات دوجانبه ماهيگيري ،منابع ژنتيكي،

حفاظت ماهيان و … مﻼحظات زيادي شكل گرفت .معاهده استعماري  ١٩٣٣در مورد
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حفاظت از منابع طبيعي در آفريقا ،كنوانسيون  ١٩٤٠واشنگتن و … جايگاه منابع را در

حقوق بينالملل است نشان ميدهند.قطعنامه هاي سازمان ملل در مورد رسميت دولت ها بر
منابع خود ،قطعنامه  ١٩٥٢مجمع عمومي حق حاكميت دولتها بر منابع طبيعي در اين دوره
دو مسئله مهم باعث شد سازمان ملل رويكرد حاكميت دولتها بر منابع طبيعي خود را بپذيرد:
 .١ملي شدنها

 .٢استقﻼل طلبي كشورها و رهايي از استعمار

در سال  ١٩٥٤مجمع عمومي حاكميت دائم دولتها بر منابع طبيعي را قبول مي كند .در سال

 ١٩٥٨كمسيون حاكميت دائمي دولتها بر حقوق منابع طبيعي كه مسئلة عدالت در

بهرهبرداري از منابع را بيان كرده است .

گفتار ششم -منابع حقوقي

منابع حقوقي متعددي بر مطالعه حقوق منابع طبيعي حاكم است كه شامل قوانين اساسي و

عا دي و مقررات و آيين نامه ها و بخشنامه ها و دكترين و اصول كلي حقوقي و ايضاً منابع
بين المللي مي شود كه فهرست وار به برخي از آنها اشاره مي نماييم.

الف -قانون اساسي

حداقل  ٤اصل از اصول قانون اساسي مستقيما با بحث منابع طبيعي مرتبط است.
 -١اصل چهل و پنجم

اين اصل بيان مصاديق انفال و ثروتهاي عمومي)،كه حدود دوازه مصداق آن در زمره
منابع طبيعي است( در واقع منابع طبيعي را در زمره انفال و ثروتهاي عمومي معرفي كرده

است .به موجب اين اصل انفال وثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده،
معادن ،درياها ،درياچهها ،رودخانهها وساير آبهاي عمومي ،كوهها ،درهها ،جنگلها،

نيزارها ،بيشه هاي طبيعي ،مراتعي كه حريم نيست ،ارث بدون وارث ،واموال مجهول المالك
واموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود ،در اختيار حكومت اسﻼمي است تا بر طبق
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مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد .ترتيب وتفصيل استفاده از هر يك را قانون معين

ميكند.

-٢اصل پنجاهم

اصل  ٥٠را بيشتر از منظر محيط زيست مي شناسيم .ولي محتواي اين اصل بويژه در بحث
استفاده پايدار از منابع طبيعي و فعاليتهايي كه منجر به تخريب محيط زيست مي شوند
حايز اهميت است .به موجب اين اصل ،در جمهوري اسﻼمي ،حفاظت محيط زيست كه
نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات رو به رشدي داشته باشند ،وظيفه عمومي تلقي

ميگردد .از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب
غير قابل جبران آن مﻼزمه پيدا كند ممنوع است.

-٣اصل چهل و هشتم

ارتباط اصل چهل و هشتم با بحث منابع طبيعي ،در ممنوعيت تبعيض در بهره برداري و

استفاده از اين منابع در سطح كشور است كه با بحث عدالت و منع تبعيض پيوند مي خورد.

مطابق اين اصل در بهره برداري از منابع طبيعي واستفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها

وتوزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها ومناطق مختلف كشور ،بايد تبعيض دركار

نباشد.به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها واستعداد رشد خود ،سرمايه وامكانات ﻻزم در
دسترس داشته باشد .عدم تبعيض در برخورداري و بهره برداري از منابع طبيعي با موضوع

مهم انصاف درون نصلي ) (Intra generational equityدر حقوق محيط زيست نيز

پيوند مي خورد.

-٤اصل يكصد و پنجاه و سوم

ممنوعيت سلطه بيگانگان بر منابع طبيعي كشور ،موضوعي است كه در اين اصل مورد توجه

قرار گرفته است .مطابق اين اصل هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي
واقتصادي ،فرهنگ ،ارتش وديگر شئون كشور گرددممنوع است.
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ب -قوانين و مقررات عادی

قوانين و مقررات متعددي در زمينه منابع طبيعي و حوزه هاي مختلف آن به تصويب رسيده

است .مهمترين آنها كه در اين درس و در مباحث اختصاصي با آنها سر و كار خواهيم
داشت فهرست وار اشاره مي شود:

 .١قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب ١٣٤٦

 .٢قانون حفظ و حمايت از منابه طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب ١٣٧١
 .٣قانون نفت مصوب ١٣٩٠

 .٤قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي ١٣٧٤

 .٥قانون شكار و صيد مصوب  ١٣٤٦با اصﻼحات بعدي
 .٦قانون معادن مصوب  ١٣٧٧با اصﻼحات بعدي
 .٧قانون هواي پاك مصوب ١٣٨٦

 .٨قانون حفاظت از منابع آبزي مصوب  ١٣٧٤با اصﻼحات بعدي
 .٩قانون حفظ ،احيا و مديريت تاﻻبهاي كشور مصوب ١٣٩٦

 .١٠قانون اصﻼح الگوي مصرف انرژي مصوب ١٣٨٩

 .١١قانون حفاظت و بهره برداري از منابع ژنتيكي مصوب ١٣٩٦

ج -آيين نامه ها و بخشنامه ها

آيين نامه ها و مقررات دولتي در زمينه حقوق منابع طبيعي ،فراوان اند .از قانون ملي شدن
جنگلها مصوب  ١٣٤١كه مسامحتاً قانون گفته شده )ولي مصوب هيأت وزيران بود( گرفته

آيين نامه هاي اجرايي مربوط به اراضي جنگلي و مرتعي و واگذاري اراضي و معدني

بخش وسيعي از مقررات را شامل مي شوند كه حسب مورد در بحثهاي اختصاصي به آنها

اشاره خواهيم نمود.
د-رويه قضايي

بخشي از منابع و مباحث حقوقي اين حوزه را بايد در آراء قضايي صادره از دادگاهها

جستجو نمود .مخصوصا در رويه قضايي ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشور در
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خصوص صﻼحيت محاكم براي رسيدگي به اختﻼفات در زمينه منابع طبيعي كه به مرور و
ضمن مباحث آتي به آنها خواهيم پرداخت.
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بخش دوم

مسائل حقوقي و مباحث اختصاصي در حقوق منابع
طبيعي
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بخش دوم -مسائل حقوقي و مباحث اختصاصي در حقوق منابع طبيعي

در اين بخش به بررسي حوزهها و مسائل حقوقي منابع طبيعي شامل حقوق جنگل و مرتع،

حقوق معدن ،آب  ،هوا ،خاك ،انرژي ،حيات وحش و نظاير آن خواهيم پرداخت .البته
چون درس يك واحد بيشتر نيست همه اين فروعات و مباحث را فرصت نخواهيم كرد.

گفتار اول -حقوق جنگل و مرتع

جنگل و مرتع به عنوان يكي از مصاديق مهم منابع طبيعي و آنچه كه در حقوق ايران به
عنوان مثال اعﻼي حقوق منابع طبيعي جاافتاده است و حتي بسياري از غيرمتخصصين وقتي

نام منابع طبيعي را ميشنوند برايشان حقوق جنگل و مرتع متبادر ميشود .طبق روشي كه

ابتدا توضيح دادم ،نخست مسئله مالكيت منابع طبيعي سپس موضوع بهرهبرداري و بعدمسئله
حفاظت را بررسي خواهيم كرد.

پس در هر مبحث به سه پرسش پاسخ خواهيم داد؛
 -١مالكيت منبع چگونه است؟

 -٢بهرهبرداري از منابع به چه شكلي است؟

 -٣حفاظت از منابع چگونه انجام مي شود؟

در موضوع جنگل و مرتع اين  ٣پرسش هم مطرح است كه به لحاظ مالكيت جنگل و مرتع

چه قواعدي بر ايشان حاكم است؟ از لحاظ بهرهبرداري چگونه هست؟مسئله نظارت دولت
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و بهرهبرداران خصوصي و نيمه خصوصي و شركتهاي دولتي چگونه است ؟مسئله
حفاظت از منابع جنگل و مرتع چگونه هست؟ ابتدا با يك سري مفاهيم آشنا ميشويم.

الف -مفاهيم

مفهوم جنگل و مرتع :قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوبه سال ،١٣٤٦

به عنوان مهمترين متن قانوني ،پيرامون موضوع جنگلداري اين گونه جنگ را تعريف

كرده است» :جنگل يا مرتع بيشهاي است كه به وسيله اشخاص ايجاد شده باشد« .يك
ضابطه عمومي :پس براي تشخيص درختان جنگلي از غير جنگلي يك ضابطه معين شده و
آن هم اين است كه به وسيله اشخاص كاشته نشده باشند و به اصطﻼح خود روباشند

درغيراينصورت »باغ« ناميده ميشوند .البته در قانون حفاظت و بهره برداري در مورد

جنگلهاي دستكاشت اشاره خواهيم كرد.

تعريف اراضي جنگلي و جنگل در قوانين پراكنده :مثﻼً ماده  ١قانون نحوه واگذاري و

احياي اراضي در حكومت جمهوري اسﻼمي ايران مصوب  ١٣٥٨شوراي انقﻼب تعريف

جنگل همين ضابطه را به نحو ديگري بيان كرده است :جنگل يابيشه به مجتمعي اطﻼق

ميشود متشكل از عرصه و موجودات زنده كه منشأ نباتي داشته مثل درخت ،درختچه،

بوته ،علف ،نهال ،خزه كه صرفنظر از درجه تكامل آنها دست بشر در ايجاد و پرورش
آنها دخيل نيست« اين موضوع فاكتور قانوني براي تشخيص جنگلي كه دست بشر در ايجاد

آن دخالت ندارد ميباشد

تعريف اراضي جنگلي :در آيين نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كه قبل از
اين با آن سروكار خواهيم داشت اراضي جنگلي تعريف شده است »منظور از اراضي

جنگلي آن دسته از زمينههايي است كه آثار و شواهد وجود جنگل از قبيل نهال ،پاجوش،
يا كنده درختان جنگلي در آنها وجود داشته باشد« در اين آييننامه مصداق ناميده شدن اين

اراضي به اراضي جنگلي مشروط كرده كه در تاريخ ملي شدن جنگلها ) .(١٣٤١عطف در
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حقوق جنگل است تعداد كنده به درهر هكتار از  ٢٠و يا تعداد نهال يا بوته جنگلي در هر
هكتار جداگانه يا مجموعاً از  ١٠٠عدد تجاوز نكند.

در آيين نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگلها و مراتع آمده است كه » زمينهايي كه در

آنها درختان خود روي جنگلي به طور پراكنده وجود دارد و حجم درختان موجود در
شمال كشور از حوزه آستارا تا حوزه گليداغ در هر هكتار كمتر از  ٥٠متر مكعب باشد و در

ساير مناطق ايران مانند زاگرس مركزي كمتر از  ٢٠متر مكعبباشد و مشروط بر آنكه در
تاريخ ملي شدن جنگلها تحت كشت و آيشن باشد.اگر در چنين اراضي درختان جنگلي

شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بيش از  ٣٠متر مكعب در هكتار باشد،اين قبيل
اراضي را هم در حكم اراضي جنگلي محسوب ميداريم«.

در ماده  ١قانون نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسﻼمي ايران به
موضوع واگذاري اراضي ميپردازد و بخشي از آن هم اراضي جنگلي و مرتعي است و

موضوع بهرهبرداري از آنها است ،اراضي جنگلي را چنين تعريف ميكند» :جنگل ميتواند
به يكي ازاشكال ذيل باشد…از نظر قانوني معموﻻً بايد آخرين اراده قانونگذار را در تاريكي

جنگل در نظر بگير ،بنابراين آنچه بيشتر مد نظر ما هست ،ﻻيحة شوراي انقﻼب در مورد

اراضي جنگلي است »ﻻيحه قانوني واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسﻼمي ايران

مصوب «١٣٥٩

تعريف مرتع :قانون اصﻼح ﻻيحه قانوني واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسﻼمي
ايران ميگويد »مرتعبه آن دسته از اراضي اعم از كوه،دامنه كوه يا زمين مسطحي گفته

ميشود كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفهاي خودرو و با توجه به سابقه چرا،
ترفند عرفاً مرتع شناخته ميشود«

اراضي آيش :هرچند پوشش علوفهايو يا نباتات را داشته باشند آنها را مرتع نميدانيم
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انواع مرتع :به مرتع مشجر و غير مشجر تقسيم ميشوند دقت كنيد بعداً در تحليل احكام،

قانون حفاظت و بهرهبرداري منابع طبيعي با اين موارد خيلي سر و كار داريم كه احكام اين
دو خيلي متفاوت بودند.

 .١مرتع مشجر :به مرتعي گفته ميشود كه بر اساس فاكتورهايي كه در اين آييننامه
آمده )قانون نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسﻼمي

ايران(اگر مرتع داراي درختان جنگلي خود رو باشد ،به آن اصطﻼحاً مرتع مشجر
گفته ميشود.

 .٢مرتع غير مشجر :مرتعي است كه فاقد درختان خودرو باشد .قانون حفاظت و بهره
برداري از جنگلها و مراتع در بند  ٨ ،٧و  ٩ماده ١بين مرتعمشجر و غير مشجر
تفكيك قائل شده است.از نظر اين قانون ،مرتع مشجر مرتعي است كه داراي
درختان جنگل خودرو است ولي مرتع غير مشجر چنين درختاني را ندارد.

فرق مرتع مشجر با اراضي جنگلي :قانون حفاظت و بهره برداري شرطي گذاشته تا بتوانيم

مرتع را از جنگل تفكيك كنيم .اين قانون ميگويد فرد مست مشجر با اراضي جنگلي است
كه حجم درختان موجود در هر هكتار اگر در شمال كشور باشد يعني از حوزه آستارا تا

گلي داغي و اگر بيش از ٥٠متر مكعب نباشد و غير از شمال كشور نبايدبيش از  ٢٠متر

مكعب باشد؛در غير اين صورت ديگر مرتع مشجر ناميده نميشود بلكه اراضي جنگلي گفته

ميشود.

مرتع غير مشجراراضي است كه از نباتات علوفهاي خودرو تشكيل شده اعم از كوه يا دامنه
كوه يا زمين مسطح كه مشمول اين تعريف ميباشد.قانون حفاظت و بهره برداري از اراضي

ماسهاي ساحل دريا را تا حدود  ٣٠٠متر از حريم دريا را هرچندشرايط تعريف مرتع داشته

باشندرا مشمول تعريف جنگل ،اراضي جنگلي و مرتع اعم از مشجر و غير مشجر قرار نداده
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است .در ماده  ١ذيل بند  ٩اشاره شده است اين اراضي بيشتر تحت تعريف اراضي
مستحدث و ساحلي و از لحاظ مقررات قانوني هم تابع اراضي مستحدث و ساحلي هستند.

چند اصطﻼح مهم ديگر:

كُنده :آن قسمت از تنه درخت است كه پس از قطع شدنيا شكسته شدن يا سوزاندن در
زمين باقي ميماند در اراضي موضوع بحث خواهد بود.

نهال :به آن دسته ازدرختان جوان جنگليگفته ميشود كه داراي ساقه مشخص است و قطر

آن كمتر از  ٥سانتيمتراست .در بخش ضوابط قانوني بهره برداري احكامي دارد كه به آن

اشاره خواهيم كرد .منتها در تعريف نهال قانون حفاظت و بهره برده جنگلها ،بين درخت
شمشاد و ساير درختان تفكيك قائل شده است در مورد نهال درخت شمشاد قطركمتر از ٣

سانتيمتربايد باشد اما در مورد ساير نهال درختان ،كمتر  ٥سانتيمتر.

توده جنگلي :براساس بند به ماده  ١قانون حفاظت و بهره برداري مراتع و جنگلها ،توده
جنگلي به آندسته از قطعات مجزاي از جنگل يا آن دسته از مراتع مشجريگفته ميشود كه

وسعت آن كمتر از  ١٠هكتار باشد و اگر بيش از  ١٠هكتار بود " توده جنگلي ناميده

نميشود به شرطي كه حجم درختان جنگلي موجود در آن بيش از ٣٠٠متر مكعب در
هكتار باشد.

مبحث طرحهاي جنگلداري

تعريف :آن دسته از طرحهايي است كه مقدار و محل ،موقع برداشت ،ميزان و مكان و مدت

اجرا و نحوه بهرهبرداري و عمليات احيا و عمراني در داخل جنگل يا جنگلهاي ديگر به

تصويب سازمان جنگلباني رسيده باشد .قانونگذار در احكام قانون منابع طبيعي و در مورد
مصارف روستايي بحث حفاظت و بهره برداري،استثنائاتي را در مورد مصارف بيان كرده

است.

مصارف روستايي :منظور آن دسته از مصالح چوبي يا سوخت است كه مورد نياز افراد يا
ساكنان دهكده هايي كه مجاور يا داخل جنگل ميباشند از جمله شامل آن دسته از مصارف
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چوبي كه براي ساختن ساختمانهاي مسكوني ،مساجد ،درمانگاهها ،مدارس ،انبارها،

اصطبل ،سدهاي چوبي ،پل و محصور كردن مزارع و باغات و محوطههاي آنها استفاده

ميشود.

گُردبينه :به قسمتي از تنه درخت گفته ميشود كه استوانهاي شكل است و معموﻻً از آن
انواع چوب يا روكش تهيهميشود و با چكش و يا رنگ عﻼمت گذاري ميشود و

اصطﻼحاً تنهيدرخت بريده شده است.

استر :به ميزان هيزميگفته ميشود كه يك متر مكعب فضا را اشغال ميكند هر استر معادل
٠/٦مترمكعبچوب محسوب ميشود .درختان جنگلي ايران كه موضوع اين قانون است و ما

احكام آن را مورد بررسي قرار ميدهيم ،از نظر قانون حفاظت و بهره برداري به  ٣دسته

تقسيم ميشوند:

مطابق بند  ١٧ماده  ١قانون حفاظت و بهره برداري جنگلها و مراتع؛

 .١دسته اول شامل درختان زربي ،شمشاد ،سرخدار ،گردو ،بازار آزار و اُرس.

 .٢دسته دوم شامل راش ،بلوط ،زبان گنجشك ،افرا ،ملَچ ،شيروار ،توسكا ،نمدار.

 .٣دسته سوم شامل اوجا ،سفيد بلك ،تلهو ،ممزر و ساير گونههايي كه در دو دسته
اول و دوم نيستند.

شاخه قطور :برخﻼف نهال قطر آن بيش از  ٥سانتيمتر باشد و موضوع احكام اين قانون قرار
بگيرد.

مفاهيم پيرامون چرا در مراتع:

طرح مرتعداري :به آن دسته از طرحهايي گفته ميشودكه به تصويب وزارت طبيعي سابق

ميرسيد و در حال حاضر سازمان جنگلها و مراتع آن را با موضوع بهرهبرداري از مرتع
تصويب ميكند.

- ٣٥ -

واحد دامي :هر رأس گوسفند را در اصطﻼح يك واحد دامي مينامند .منتها قانونگذار در
بند  ٢٩ماده  ،٢١بز را از شمول اين تعريف جدا كرده است .دليل آن هم تخريب زياديست
كه نسبت به گوسفند در چرا به جوانهها و سرشاخههاي نهالها و درختچه ها وارد ميسازد.

با اين معيار هر يك بز يا گاو و … را معادل  ٤گوسفند يا  ٤واحد دامي محاسبه ميشود.

ب-مالكيت جنگل و مرتع

از لحاظ مالكيت بر اساس اصل  ٤٥قانون اساسي ،جنگل و مرتع به عنوان اموال عمومي و

انفال قلمداد ميشوند .براساس حكم ذيل اصل  ٤٥قانون اساسي ،اين اموال عمومي يا انفال
در اختيار حكومت اسﻼمي قرار داده شده تا بر اساس مصالح عامه مديريت و بهرهبرداري

شوند .از لحاظ تاريخي ،قوانين مالكيت جنگلها و مراتع  ٣دوره را طي كردند .البته

اختﻼفاتي هم بين فقها وجود دارد كه آيا جنگ لرا از لحاظ قانوني و يا فقهي در قالب

مشتركات عمومي قرار دهيم و يا انفال و مباحات.

آنچه در اصل  ٤٥قانون اساسي بدان اشاره شده است ،جنگلها و مراتع از مصاديق انفال و

ثروتهاي عمومي قلمداد ميشوند .وقتي از انفال صحبت ميشود) ،در قانون جنگلها و
مراتع با قانون ملي شدن جنگلها مصوب  ١٣٤١چنين اصطﻼحي به كار نرفته بود و معادل

اموال عمومي قلمداد شده بود .(.در اين اصل به طبيعت از نظريات فقهاي شيعي ،انفال
عمومي در قالب ثروت عمومي و يا انفال بيان گرديده است.

منظور از انفال چيست؟ اين كلمه جمع نَفل يا نَفَل به معني بخشش است و منظور اوليه از آن

شامل آن دسته از غنايمي ميشد كه در ميدان نبرد به دست مسلمانان ميافتاد و تحت اين

عنوان ياد ميشد .همچنين به معني عطاياي الهي هم هست كه بايد در راه خدا مصرف شود.
بيشترين منظور در قانون اساسي از همين تعريف استنباط ميشود .در منابع ديني مانند قرآن

كريم ،اين سوره به نام انفال وجود دارد و در اولين آيه اين سوره مباركه از اين كلمه

استفاده شده است .پيرامون انفال و مباحث زيادي در فقه بحث شده است:
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 .١منظور از انفال و غنائم جنگي است و شامل ساير موارد نميشود.
 .٢فقط شامل بذر … است و روي الف و ﻻم انفال تكيه ميكنند.

 .٣منظور از انفال همان فئ است كه در واقع اموال خدا و رسول خدا و جانشين او
محسوب ميشود.

اينهانمونههاي اختﻼفات دست خود فارغ از اين اختﻼفات در قانون اساسي قانونگذار
اراضي جنگلي را يكي از مصاديق انفال بيان كرده است هر چند قانون سابق،جنگل را جزو

اموال عمومي ذكر كرده بود .در جمعبندي در حال حاضر براساس اصل  ٤٥قانون اساسي،

جنگل و مرتع در زمره انفال محسوب و به عنوان ثروتهاي عمومي به شمار ميآيند.

از لحاظ تاريخ حقوقي و قانوني ما  ٣دوره متفاوت در بحث جنگل و اراضي جنگلي در
بحث مالكيت شاهد هستيم:

 -دوره اول؛دوره خالصجات است كه قبﻼً اشاره كرديم .جنگلها و مراتع خالصه كه

امورش بر عهده اداره خالصجات بود و اينها شامل خالصجات عشايري كه در

اختيار خانها بود ،خالصجات روستايي كه در اختيار كدخدا قرار ميگرفت و در

مجموع تمام اختيارها در اختيار سازمان يا پادشاه بود و اداره خالصجات هم در

همين راستا تشكيل شده بود .ما به رقبات نادري و ناصري هم اشاره كرديم.

 -دوره دوم؛ نظارت دولت بر مالكيت جنگل :در دوره مالكيت خصوصي شناسايي

ميشود ولي دولت ،نظارت بر نحوه بهره برداري از جنگلها كه آن هم نظارت
فني است .اداره خالصجات در سال  ١٢٩٧تأسيس و زير نظر وزارت دارايي
تشكيل ،و در همين راستا عمل ميكرد.

 دوره سوم؛ اوايل دهه  ٤٠ملي شدن جنگلها و مراتع از لحاظ حقوق عمومي نقطهعطف است .ما در دوره كه در واقع دوره ملي شدن جنگلها است ،قانون ملي
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شدن جنگلها در سال  ١٣٤١كه البته آييننامه بود و به قانون ملي شدن جنگلها
معروف شد به تصويب رسيد.

نكته مهم كه دانشجويان گرامي بايد توجه كنيد اين است كه از اين تاريخ به بعد جنگل

جنبه خصوصي پيدا نميكند و در واقع متعلق به دولت ميباشد .براساس ماده  ١قانون ملي
شدن جنگلها و مراتع »عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع و بيشههاي طبيعي و اراضي
جنگلي كشور ،جزو اموال عمومي محسوب ميشوند .بنابراين از لحاظ حقوق عمومي رژيم

اموال عمومي حاكم ميشود .اين اموال براساس ماده  ١متعلق به دولت است،حتي اگر هم از
اين تاريخ افراد آن را متصرف شده باشد و سند مالكيت هم گرفته باشند،مالك دولت از

بين نميرود.

دقت فرماييد :فرض واصل بر اين است »هم در اين قانون و هم در قوانين حفاظت و

بهرهبرداري و نحوه واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسﻼمي ايران ،اراضي جنگلي و

مرتعي كه آنها را تعريف كرديم جزو اموال عمومي محسوب ميشود«  .قبل از اين در بحث

قانون ثبت اسناد و امﻼك مصوب  ،١٣١٠مقرر شده بود كه در قانون ثبت عمومي و تحديد

حدود ،جنگلها و مراتع عمومي به عنوان اراضي عمومي و دولتي قابل ثبت نيست.

بنابراين و بدينترتيب قاعده ملي شدن جنگلها وضع ميشود اما دقت كنيد طبعاً برخي از

اشخاص ممكن است،ادعاهايي را مطرح نمايند يا ممكن است در اجراي ملي شدن جنگلها

توسط وزارت منابع طبيعي وقت به اموال و يا بخشي از امﻼك خصوصي باشند و يا حداقل

چنين ادعايي شده باشد .قانونگذار عليرغم توجه به شمول ملي شدن جنگلها و مراتع،
ذكر كرده است تعارضات ،اختﻼفات و ادعايي از طرف صورت پذيرد؛به همين دليل اين

ادعاها را جزء مستثنيات از قاعده عمومي ملي شدنجنگلها و مراتع شناسايي كرده است.

منظور از مستثنيات چيست؟ بخشي از عرصه و اعياني مجاور و محاط جنگلها و مراتع كه

بنابر مﻼحظاتي مشمول حكم ملي شدن جنگلها و مراتع قرار نميگيرد.
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سازمان اصﻼحات ارضي مصوب  :١٣٤٠اين مﻼحظات ممكن است وجود مالكيت

خصوصي و به دليل وجود اسناد باسابقهاي باشد كه اشخاص دارا هستند و ادعاهاي

مشروعي است كه اشخاص نسبت به مالكيت بخشي از اراضي دارند .در اين حالت

قانونگذار در ماده  ٤در بحث مواد غير مشجر به سند ملكي اشاره كرده است .براساس بند
الف ماده » ١٤نسبت به مراتع غير مشجر كه به نام مرتع داراي سند مالكيت هستند و با
مﻼحظه قانون اصﻼحات ارضي سال  ،٤٠اگر مراتع مزبور زائد به حد نصاب دولت انتقال

پيدا كرده باشدو يا در آينده انتقال پيدا كند ،اين مراتع در اختيار سازمان اصﻼحات ارضي

قرار ميگيرد«.

مستثنيات نيز دو دستهاند:مستنثيات مطلق و مستثنيات نسبي.منظور از مستثنيات مطلق آن

دسته از اراضي ميباشندكه مطلقاً از شمول قواعد ملي شدن جنگلها خارج هستند و اساساً

در موضوع بحث ما قرار نميگيرند و به قول فقهي ،تخصصاًاز موضوع خارجند .همچنين

مستثنيات نسبي تخصيصاً خارج از موضوع هستند.

در مورد مستثنيات مطلق نكته قابل توجه اينكه براساس تبصره  ٣ماده  ٢قانون ملي شدن

جنگلها،عرصه و محوطه،تأسيسات و خانههاي روستايي ،زمينهاي زراعي و آن دسته از
باغاتيكه در محدوده مالكيت اسناد جنگلها و مراتع تا تاريخ تصويب اين قانون ١٣٤١

احداث شدهاند ،مشمول ماده  ١ملي شدن جنگلها قرار نميگيرند .به عبارت ديگر در
موارد اختﻼفي اگر اشخاص ميتوانستند ثابت كنند كه عرصه تحت تصرفشان جزو
تأسيسات و خانههاي روستايي است يا زراعي و باغي و در محدوده اسناد مالكيت جنگلها
و مراتع است ،آنگاه آنها را تحت عنوان مستثنيات مطلق مورد شناسايي قرار خواهيم داد.

در همين راستا ادارات ثبت اسناد و امﻼك مجاز بودند )فعﻼً وقتش گذشته است( با

تشخيص و گواهي سازمان جنگلها و مراتع براي اشخاصي كه اينگونه اراضي را در اختيار
داشتند ،سند مالكيت عرصه و اعياني را صادر نمايند .عﻼوه بر اينها آن دسته از مراتع غير

مشجري كه به نام مرتع قبﻼً داراي سند مالكيت بودند ،همچنين با توجه به قانون اصﻼحات
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ارضي به دولت انتقال پيدا كرده و يا در آينده به دولت انتقال پيدا كند،از لحاظ مالكيت در
اختيار متقاضيان سازمان اصﻼحات ارضي سابق باقي بماند اما ميتوانستنداين اراضي را در

اختيار كشاورزان و شركتهاي تعاوني محلي و اتحاديه شركتهاي تعاوني كه امروزه به

شركتهاي تعاوني روستايي معروف هستند قرار گيرد .اين مراتع غير مشجر از احكام قانون
ملي شدن ماده ١مستثني هستند همچنين از مفاد ماده  ٣٦قانون حفاظت و بهره برداري

جنگلهاي كشور هم مراتع غير مشجر را از جنگلها و مراتع مستثني كرده است.
نكته قابل توجه در مورد مستثنيات نسبي:

 -١آن دسته از مستثنياتي كه به موجب حكم كميسيون موضوع ماده ٥٦قانون حفاظت
و بهرهبرداري از مراتع و جنگلها از شمول احكام و حقوق ملي شدن جنگلها و
مراتع خارج هستند.

 -٢براساس بند  ٢ماده  ٤قانون ملي شدن جنگلها و مراتع ،آن دسته از منابع غير
مشجري كه در واقع با توجه به قانون اصﻼحات ارضي در اختيار اشخاص قرار

گرفته و بعداً به موجب اسناد مالكيت و همچنين آراء قطعي محاكم قضايي يا

هيأتهاي رسيدگي به امﻼك در محدوده امﻼك مزروعي قرار ميگيرند ،مشمول

مقررات قانون ملي شدن جنگلها نيستند.

 -٣برخي از مصاديق مراتع غير مشجرو آن دسته از مراتعي كه براي تعليف دام در
اجراي ماده  ٦٤قانون حفاظت و بهره برداري قرار ميگيرد هم جزو مستثنيات

مالكيت در نظر گرفته شود منتها در موارد اختﻼفي رسيدگي به اختﻼفات يكه در

مورد قلمرو مستنثيات نسبي وجود دارد.

ممكن بود اشخاص به نحوه و فرآيند ملي شدن جنگلها و مراتع اعتراض و ادعاهايي را

داشته باشند .سئوال اساسي اين است كه نحوه رسيدگي به اعتراضات اشخاص چگونه

است؟ دانشجويان گرامي دقت بفرماييد كه از سال  ١٣٤٠تا كنون فرآنيد و مكانيسم قانوني
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اعتراض مراحل متعددي را سپري نموده است كه بنده به اجمال در شش مرحله خدمتتان
معرفي خواهم نمود

مرحله اول -كميسيون ماده ٢٠

بعد از تصويب و اعمال قانون ملي شدن جنگلها مصوب  ،١٣٤١ماده  ٢٠آيين نامه سال ٤٢

اين قانون تشخيص ملي شدن را بر عهده جنگل دار گذاشته بود و اشخاص معترض مي

توانستند در صورتي كه ادعايي دارند به كميسيون موضوع ماده  ٢٠اين آيين نامه كه

متشكل از رئيس كشاورزي استان ،سرجنگدار و بازرس جنگلداري بود اعتراض خود را

اعﻼم نمايند .كميسيون بررسي و نظرش قطعي بود.
مرحله دوم -كميسيون ماده ٥٦

با تصويب قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع در ماده  ٥٦قانون كميسيوني براي
رسيدگي به اعتراضات پيش بيني شد و سعي نمود ايرادات كميسيون ماده  ٢٠را مرتفع

نمايد .بر اساس كميسيوني كه در ماده  ٥٦از قانون حفاظت و بهره برداري از اراضي

مصوب  ١٣٤٩پيشبيني شده بود،مسئله تشخيص اراضي و تشخيص مستثنيات براساس همين

ماده  ٥٦در همان سالهاپيش بيني شده بود .تشخيص اينكه چه مواردي از مستثنيات و چه
مواردي اراضي ملي محسوب ميشود ،بر اساس حكم ماده  ٥٦همين قانون حفاظت و

بهرهبرداريبا وزارت منابع طبيعي وقت بود،به ادعاهايي كه در زمينه قلمرو مستثنيات وجود
داشت رسيدگي ميكرد.

براساس ماده  » ٥٦تشخيص منابع ملي شده و همچنين مستثنيات موضوع ماده  ٢قانون ملي

شدن جنگلها و به طور مشخص تبصره ٢يعني آن دسته از تودههاي جنگلي محاط در

زمينهاي زراعي و آن دسته از زمينهايي كه اشخاص سند مالكيت دارند،همچنين در
تبصره  ٣موضوع عرصه و اعياني خانهها و باغات ،برعهده كميسيون ماده ٥٦قرار داده شده
بود.
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براساس ماده » ٥٦ظرف يكماه پس از اخطار كتبي يا آگهي وزارت منابع طبيعي وقت به
وسيله يكي از روزنامههاي كثيراﻻنتشار مركز و يكي از روزنامههاي محلي و يا ساير وسايل

معمول به اشخاص ذينفع ميتوانستند به نظر وزارت منابع طبيعي در خصوص اعﻼم ملي
شدن اراضي چگونگي اعتراض بكند،البته با ذكر دليل و مستندات به كميسيون ماده . ٥٦

اين كميسيون مركب است از :فرماندار ،رئيس دادگاه شهرستان،سرپرست منابع طبيعي محل

يا نماينده آنها تشكيل جلسه ميداد .كميسيون حداكثر سه ماه به اعتراضات واصله رسيدگي

و تصميم نهايياش را اعﻼم و اين نظر قطعي بود كه يكي كميسيون تشخيص ميداد اين

اراضي ملي هستند و شامل مستثنيات مطلق و نسبي ميشود ،آنگاه سند صادر و به نام دولت
به ثبت رسيده وملي محسوب شده و يا جزو مستثنيات حكم صادر ميگرديد .كميسيون

ماده  ٥٦مكلف بود ،به درخواست وزارت منابع طبيعي ،دستور رفع تصرف را صادر كند و
مأموران انتظامي هم اگر تصرف يبود،دستور كميسيون را اجرا بكنند.

اين فرايند و نحوه اجراي تشخيص كميسيون ماده  ٥٦طبق تصرههاي چهارگانه اين قانون
ذكر شده است .نظر كميسيون هم قطعي بود .اين فرآيند تا سال  ١٣٦٠ادامه داشت و عمﻼ

مشكل جدي اي وجود نداشت .چون كميسيون ماده  ٥٦به تقاضاها رسيدگي و اصطﻼحاً
فصل خصومت مي نمود.

مرحله سوم -ديوان عدالت اداري

با تصويب قانون ديوان عدالت اداري ،اين مرجع صﻼحيت بررسي و رسيدگي به شكايات

عليه تصميمات كميسيون ماده  ٥٦را پيدا نمود .قبل از اين آراء كميسيون قطعي بود ولي از

سال  ٦٠سيل دعاوي به سوي ديوان روانه شد .از سويي ديگر شوراي نگهبان اعﻼم نمود

كه چون مهلت اعتراض مذكور در ماده  ٥٦شرعي نيست ،آراء و تصميات سابق كميسيون

را غير شرعي اعﻼم نمود .اين فرايند تا سال  ١٣٦٧ادامه داشت.
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مرحله چهارم -هيأت ماده واحد

با تصويب قانون تعيين تكليف اراضي اختﻼفي موضوع اجراي ماده  ٥٦جنگل ها و مراتع

مصوب  ١٣٦٧براي رسيدگي به اعتراضات هيأتي پيش بيني شد كه به هيأت ماده واحده

معرف شد .قانون تعيين تكليف اراضي اختﻼفي موضوع اجراي ماده  ٥٦قانون حفاظت و

بهره برداري از جنگلها مصوب  ،١٣٦٧كميسيون ماده واحدهاي را پيشبيني ميكند كه در
آنجا اين كميسيون وظيفه رسيدگي به تعيين تكليف اراضي اختﻼفي كشاورزان و سازمان

جنگلها و مراتع را صالح به رسيدگي ميشود و از آنجايي كه قانون حفاظت و بهره برداري

از جنگلها تصميم كميسيون ماده  ٥٦را غيرقابﻼعتراض ميدانست و بحثهايي در مورد
نحوه اعتراض به تصميمات اين كميسيون مطرح ميشود

از سال  ١٣٦٧تا سال  ١٣٨٩ديگر ديوان عدالت اداري صﻼحيت رسيدگي نداشت و اين امر
به صﻼحيت هيأتي هفت نفره متشكل از مدير كشاورزي استان ،جنگلدار ،جهاد سازندگي،
عضو هيأت وگذاري اراضي ،يك نفر قاضي و دو نفر از اعضاي شوراي اسﻼمي يا عشاير

محل واگذار شد.

مرحله پنجم -شعب ويژه قضايي

با تصويب قانون افزايش بهره وري كشاورزي و منابع طبيعي مصوب  ،١٣٨٩صﻼحيت

هيأت ماده واحده سلب و مقرر گرديد ظرف مدت يكسال شعب ويژه قضايي در هر استان
مستقيما به اعتراضات رسيدگي نمايند.

مرحله ششم-وضعيت كنوني

با تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور ،مهلت يكسال

قانون سال  ١٣٨٩تا پنج سال تمديد شد .به موجب رأي وحدت رويه  ٧٥٠ديوان عالي

كشور نيز پس از اتمام مهلت ديگر شعب قضايي ويژه حق رسيدگي نخواهند داشت و

حسب مورد و به صورت استثنايي هيأت ماده واحده مي تواند رسيدگي كند.

- ٤٣ -

در حال حاضر عمﻼً كميسيون ماده  ٥٦وجود ندارد .در جمعبندي اين بخش اگر بخواهيم

به اختصاراشاره كنيم؛ از لحاظ مالكيت در حال حاضر براساس اصل  ٤٥قانون اساسي،

جنگلها در زمره انفالميگيرد .در سال  ١٣٤٠جنگلهاملي اعﻼم و كليهعرصه و اعياني آن

دسته از مواردي كه در زمرهتعريف جنگل،اراضي جنگلي و مراتع قرار ميگيرند متعلق به

دولت ميباشد و بر اساس حكم ذيل اصل  ٤٥قانون اساسي در اختيار حكومت اسﻼمي قرار

دارد.اگر اشخاص ادعاهايي در خصوص مستثنيات مطلق يا نسبي داشتند به كميسيون ماده

 ٥٦و يا كميسيون ماده واحده مصوب  ١٣٦٧مراجعه نمايند با تصويب قانون حفاظت،حفظ

و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي مطابق ماده  ١و ،٢تشخيص بر عهده وزارت جهاد

كشاورزي قرار دارد .در حال حاضر اين مسئله تقريباً خاتمهيافته است و به اين موضوعات

رسيدگي نميشود،حتي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري هم به اينموضوع رسيدگي

نميكند .چون فرصت زماني آنها گذشته و در حدي كه در سال گذشته هيئتي هم در خود
سازمان جنگلها و مراتع تشكيل كه به اين اختﻼف رسيدگي ميكرد كه البته فرصت زماني

آن هم سپري شده و در حال حاضر امكان رسيدگي وجود ندارد .البته محاكم عمومي به
ساير شكايات مربوط به اختﻼف افراد و دولت من باب صﻼحيت عام در زمينه مالكيت

رسيدگي مي نمايند .اينجا منظور اعتراض به تشخيص است.

ج -بهرهبرداري و حفاظت جنگلها و مراتع

اگر مالكيت جنگلها و مراتع در اختيارات حكومت اسﻼمي و در زمره انفال و ثروتهاي

عمومي ميباشند نسبت به منافع جنگلها و مراتع آيا فقط دولت صﻼحيت انحصاري دارد و
مجاز به بهره برداري و انتفاع از منافع آن را دارد؟ يا اينكه اشخاص حقوق خصوصي هم

ميتوانند از آنها بهره برداري نمايند؟ آيا دولت ميتواند اين اراضيرا بفروشد و يا واگذار
كند و يا اجاره دهد؟

در پاسخ بايد گفت سه نگاه كلي وجود دارد:

- ٤٤ -

 .١دولت منابع طبيعي را در اختيار گرفته است؛ طبق قوانين مربوط به ملي شدن آب،
نفت ،جنگلها و مراتع ،در صﻼحيت انحصاري دولت قرار دارد و اشخاص

نميتوانند اسناد مالكيت و بهرهبرداري از اينها اقدام بنمايند و طبعاً در اين خصوص
ضمانت اجراهاي جزايي هم قانونگذار پيشبيني كرده است.

 .٢اين اراضي در اختيار حكومت اسﻼمي است و فقط ميتواندآنها را مديريت كنند؛
ملي اعﻼم شدن هم به معني مالكيت انحصاري دولت نيست بلكه دولت ميتواند

واگذار كند بفروشد يا اجاره بدهد .اصﻼً از توان دولت خارج است كه به شكل

انحصاري نسبت به بهرهبرداري از منابع جنگلي و مرتعي و يا ساير منابع طبيعي

اقدام كند.

 .٣نگاه ميانه؛ مالكيت از آندولت باقي ميماند ولي منافع حاصل از اين منابع در قالب
طرحهاي اجارهاي مديريت ميشود.

از سه نگاه فوق ،كدام نگاه بر نظام حقوقي و اجرايي ايران حاكم است؟

اززماني كه جنگلها و مراتع ملي اعﻼم شد،ما شاهد تحول رويكردها هستيم.در ماده ٢

آييننامه اجرايي قانون ملي شدن جنگلها و همچنين ماده ٣قانون حفاظت و بهرهبرداري از

جنگلها و مراتع،آنچه كه از اين دو متن قانوني برميآيد اين است كه مسئله واگذاري
اراضي و انتقال مالكيت عرصههاي منابع طبيعي ممنوع است و اصﻼً راجع به واگذاري بحثي
مطرح نشده است و خيلي نسبت به واگذاري قطعي يا انتقال و فروش و اشخاص خصوصي
سخت گرفته و اختياري داده نشده است.

ماده  ٢آييننامه اجرايي قانون ملي شدن جنگلها ميگويد» :سازمان جنگلباني مجاز است
اجراي طرحهاي جنگلداري را از طريق مزايده به عشق و اشخاص واجد شرايط واگذار

نمايد« دقت شود اجراي طرح واگذار شود نه مالكيت.

- ٤٥ -

ماده  ٣قانون حفاظت و بهره برداري هم قيد ميكند» :بهرهبرداري از منابع مذكور در ماده ٢

توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي در هر مورد طبق طرحي به عمل خواهد آمدكه به

تصويب سازمان منابع طبيعي رسيده باشد و آن سازمان با رعايت مفاد طرحهاي مصوب،

قرار داد ﻻزم را تنظيم و پروانه بهرهبرداري صادر خواهد كرد؛ دقت بفرماييد فقط پروانه

بهرهبرداري و انتقال مالكيت يا واگذاري قطعي .سازمان منابع طبيعي بر اساس اين قانون
مجاز بود خودش رأساً به بهرهبرداري اقدام كند يعني از طريق تشكيل شركتهاي

استحصال زغال يا چوب و فراوردههاي جنگلي اقدام كند و يا اجازه دهد اشخاص حقيقي
يا حقوقي اقدام نمايند .اين راجع به ديدگاه طرح در اين قانون .قانون جنگلها و مراتع حتي

اجازه نميدهد آن دسته از شركتهايي كه براي بهرهبرداري از اراضي جنگلي تأسيس
ميشوند ،ميزان سهامشان از سهام دولت بيشتر شود يعني بايد قالب شركت دولتي از بين
نرود و سهم دولت از  {%}٥١كمتر نشود و اين نشان ميدهد اين شركتها هنوز هم
دولتياند.

مواد  ٣١و  ٣٤قانون حفاظت و بهرهبرداري و همچنين مواد  ٣٠و  ٣٢آييننامه اجرايي ﻻيحه
قانوني اصﻼح ﻻيحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسﻼمي ايران مصوب

 ١٣٥٩كلمه را تحت عنوان »اجاره«آورده است .اين نشان ميدهد در قالب اجاره هم

ميشود اين اراضي را واگذار كرد .اما متأسفانه برخي قوانين پراكنده مخصوصاً در اواخر
دهه  ٦٠و  ٧را به تصويب رسيد كه اجازه فروش منابع طبيعي و واگذاري قطعي آنها را داد.

يكي از منشأ مشكل زمين خواري به حل مسئله بر ميگردد يعني هم قانون ملي شدن

جنگلها،هم قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع و هم ﻻيحه نحوه واگذاري
اراضي در حكومت جمهوري اسﻼمي ايران كه مقررات و قوانين بسيار خوبي بودند اما بعداً

يك سري مقررات ايجاد ميشود كه اجازه فروش منابع طبيعي را به دولت ميدهد .در واقع

ما با اين مقررات كه بيان خواهيم كرد شاهد گذار از مالكيت دولت به سمت مالكيت

خصوصي هستيم و خيلي از پروندههاي زمينخواري و داستانش از اينجا شروع ميشود كه
- ٤٦ -

اساساً اجازه فروش اراضي ملي به دولت داده شد هر چند مقاله سختگيرانهاي دارد و ما اين
اجازه داده شده است .در اينجا برخي مقررات فوقالذكر اشاره ميشود:

بسيار مهم :براساس تبصره  ١ماده واحده قانون الحاق  ٢تبصره به ماده  ٣٢آييننامه اجرايي
ﻻيحه قانوني نحوه واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسﻼمي ايران،اولين زمينههاي

واگذاري قطعي و فروش اراضي ملي ايجاد شد.در تبصره  ٥٤قانون بودجه سال  ١٣٧٣كل
كشور ،به وزارت جهاد سازندگي وقت اجازه داده شد تا اراضي مشمول مواد ٣٠و  ٣٢را

واگذار نمايد .واگذاري در اين مواد يعني اينكه پس از بهرهبرداري طرحها ،فروش اين

اراضي به بهرهبرداران صورت پذيرد؛البته اين خيلي عجيب بود.شايد يكي از دﻻيلش كسب
درآمد براي دولت باشد ،اما اين خﻼف موضوع عدم انتقال قطعي مالكيت در قانون حفاظت

و بهرهوري از جنگلها و مراتع وجود دارد.

همچنين مطابق ماده ماده  ٣٤اصﻼحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها ،وزارت

جهاد سازندگي موظف است تا پايان سال  ١٣٨٢اراضي جنگلي جلگهاي شمال و مراتع ملي
غيرمشجر كشور را كه تا پايان سال  ١٣٦٥بدون اخذ مجوز قانوني تبديل به باغ يا زراعت

آبي شده و يا براي طرحهاي توليد دام و آبزيان و ساير طرحهاي غيركشاورزي مورد

استفاده قرار گرفتهاند براساس تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان جهاد سازندگي،

كشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع كشور و فرمانداري به مسئوليت جهادسازندگي و در

قبال دريافت اجاره بها يا قيمت تعيين شده واگذار و يا بفروش برساند .بديهي است از
زمينهاي منابع ملي تصرف شده بعد از تاريخ فوق الذكر بدون قيد و شرط خلع يد خواهد
شد.

اما م موضوع مواد  ٣١و  ٣٢چيست؟ ) بحث واگذاري اراضي براي طرحها(

مواد  ٣١و  ٣٢به بحث واگذاري اختصاص دارد كه در قانون حفاظت و بهرهبرداري از

جنگلها و مراتع پيشبيني شده است .در ماده  ٣١در  ١٤مورد به صورت تفصيلي به وزارت
جهاد كشاورزي اجازه داده كه اراضي جنگلي و مرتعي غيرمشجر ملي را بر اساس

طرحهايي كه اشخاص ارائه كرده و به تصويب ميرسد ،واگذار نمايد .چرا؟

- ٤٧ -

به خاطر آنكه در ماده  ٣١آمده »براي تبديل اراضي و مزرعه ،باغ،مرتع،جنگلهاي

مصنوعي،علوفهكاري،مؤسسات دامپروري،صنايع مربوط به مؤسسات دامپروري و جنگلي،

صنايع مربوط به توليد و پرورش آبزيان،استقرار كارخانه در اين اراضي،بهرهبرداري از

معادن ،ايجاد شهرك و احداث مسكن،تأسيس مدرسه و مجتمع ها ي آموزشي ،مجتمع

هاي بهداشتي ،تأسيسات ورزشي و جهانگردي و ساير مصارفي كه با مباشرت دولت انجام

پذيرد« .ذيل ماده به گفته است »:به اشخاص حقيقي و حقوقي اجاره دهد«نه اينكه بفروشد.
پس قانونگذار در مواد  ٣١و  ٣٢نيز سقفيبراي اجاره تعيين كرده است ،به عبارتي

دستورالعملي براي كميسيونهاي واگذاري است .مثﻼً در تبصره  ٦ماده ،٣١حداكثر  ٣٠سال
سقف مدت اجاره را مشخص كرده است.

در تبصره  ٥٤قانون بودجه سال  ٧٤كل كشور به دولت اجازه ميدهد اين طرحهاي مذكور

در ماده  ٣٠را به قيمت منطقهاي اراضي مذكور به بهرهبردار به فروش برسد .همچنين

موضوع آن دسته از واگذاريهايي كه در چارچوب ماده  ٣٢در قانون حفاظت و

بهرهبرداري به واحدهاي صنعتي و شهركهاي مسكوني واگذار ميشود،اجازه داده شد كه
به قيمت كارشناسي مراكز استانها،اين اراضي در قالب فروش واگذار شده ودرآمد حاصل

از فروش اين اراضي به حساب درآمد عمومي واريز شود .بدين ترتيب ما شاهد گذار از
رويكرد اجاره و عدم واگذاري قطعي به سمت واگذاري قطعي و فروش اين اراضي هستي
مكه جاي بررسيو نقد از نگاه حقوق عمومي دارد.

در ماده  ٣٢قيد شده است» :آن دسته از شركتها و مؤسساتي هستندكه در بندهاي الف،
ب ،ج ،د ماده  ٣١شركتهاي صنعتي و مسكوني اگر  {%}٦٠عمليات را انجام داده باشند و
يا  {%}٨٠عمليات احداث را تا مدت انتظار اجاره داشته باشند با شرايط گفته شده ميتوان

از آنها با اخذ هزينهها،خلعيد و يا تمديد اجاره نمود .اين هم از اجازه واگذاري در قالب
فروش در بخشي از مقررات پراكنده.

- ٤٨ -

اصﻼحيه ماده  ٣٤قانون حفاظت و بهره برداريكه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام
رسيد و همچنين عﻼوه بر اين اصﻼحيه تصويب ماده  ٨٤قانون وصول برخي از درآمدهاي

دولت و مصرف آن در موارد معين.اين  ٢ماده همان مصوبه بودجه سال  ٧٤ماده  ٥٤را

تكرار كردند .براساس اصﻼحيه ماده  ٣٤قانون حفاظت و بهرهبرداري وزارت » جهاد
كشاورزي وقت موظف ظرف مدت  ٣سال،آن دسته از اراضي جنگلي جلگهاي شمال و

مراتع ملي غير مشجر كه تا پايان سال  ١٣٦٥بدون اخذ مجوز قانوني تبديل به باغ يا زراعت

آبي شده بودند و يا براي طرحهاي توليد دام و آبزيان و ساير طرحهاي كشاورزي .مورد
استفاده قرار گرفته بودند بر اساس رأي و تشخيص كميسيون مركب از نمايندگان جهاد

كشاورزي ،سازمان جنگلها و مراتع و فرمانداري محل در قبال دريافت اجاره بها يا قيمت

تعيين شده واگذار يا به فروش برسانند .پس آن دسته از اراضي كه اين گامي ديگر در
جهت فروش منابع طبيعي بود و ميتوان از منظر حقوق عمومي و حقوق خاك بر منابع

طبيعي نقد كرد .البته در سالهاي بعد ساعاتي ديگر بر آن وارد شد.

سؤال :آن دسته از طرحهاي كشاورزي كه بعد از سال  ٦٥اراضي ملي و اراضي جنگلي و
مراتع غير مشجر ايجاد شد،چه تكليفي پيدا ميكنند؟

در جواب بايد گفت در ذيل ماده  ٣٤حكم آنها مشخص شده است .اجماﻻً آن دسته از

اراضي كه در سال  ٦٥شروع شوند ،خلعيد ميشوند اما اگر قبول استسال  ٦٥باشند ميتوانند
در قالب اجاره يافروش تعيين تكليف و واگذار شوند .منظور اين كلمه فروش است كه
نگاهي كامﻼً متفاوت با قانون قبلي ملي شدن و قانون حفاظت و بهرهبرداري دارد .قانون

چنين پيش بيني كرده بود كه مدعياني كه ادعا دارن قبل سال  ٦٥اقدام به بهره برداري

كردن و مشمول ماده  ٣٤ميشوند بايد در خواست كتبي خود را به سازمان جنگلها و مراتع

اعﻼم نمايند و اﻻ براساس فرآيندي كه در تبصره  ٣ماده  ٣٤همين ماده آمده اين اراضي
خلعيد شده و براساس حكم ذيل تبصره  ٣همين ماده اين اراضي در اختيار هيئت واگذاري
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زمين قرار ميگيرد و اولويت ايثارگران و افراد واجد شرايط واگذاري مجدد صورت
پذيرد.

در تبصره  ٥و موارد ديگر،بحث مميزي واگذاري مطرح ميشود .در اين تبصره و مواد

اجازه دارندآن دسته از اراضي كه بعد از سال  ٦٥هم امكان واگذاري دارند ابتدا به صورت
موقت و مشروط و به صورت قطعي در قالب فروش واگذار كند .مثﻼً براي نمونه تبصره ٥

ماده  ٣٤قانون حفاظت و بهره برداري گفته است» :بهمنظور مشاركت مردم در امر
بيابانزدايي و كويرزدايي به جهاد سازندگي اجازه داده ميشود تا با تهيه طرحهاي اجرايي،

اراضي بياباني و كويري كه مستعد طرحهاي مصوب درختكاري ،بوتهكاري ،مرتع داري،

آبخيزداري و مواردي از قبيل هستند را با اولويت واگذار نمايند«.البته اين واگذاري بيابانها

به مردم با قانون ملي شدن جنگلها مشكل ندارد كه ايندر جهت كوير زدايي است ،اما
مسئله واگذاري قطعي و فروش بود كه در اين رويكرد اجازه داده شد .در ادامه قانون اجازه

ميدهد وقتي زميني را از دولتبه صورت اجاره يا واگذاري مشروط دريافت كرديد،بعد از ٥

سال بتوانيد به صورت قطعي به مالكيت خود درآوريد .نقطه كليدي عزيمت زمينخواري و

تشكيل پروندههاي بزرگ موضوع زمينخواري به همين امر بر ميگردد .با توجه به تجربه
چندساله كه به عنوان نماينده حقوقي امور اراضي در در جهاد كشاورزي داشتم چرا دولت

بايد منابع ملي شده را به بخش خصوصي واگذاري قطعي در قالب مالكيت و ...نمايد.

البته اختﻼف ديدگاه بين طرفداران عموميسازي و ملي شدن و خصوصي سازي در

حقوق عمومي با طرفداران خصوص توزيع منابع ملي وجود دارد ولي نحوه و چگونگي

واگذاري طرحها و عدم اجرا و در عين حال واگذاري قطعي اين اراضي،پديدة

زمينخواري را بوجود آورده است .ديده شده است براساس رأي كميسيون ها ،مواد  ٣١و
 ٣٢و اصﻼحيه ماده  ٣٤زمين گرفته شده و  ٥سال مدت واگذاري موقت مشروط گذشته و
طرح به صورت قطعي واگذار و سند مالكيت خورده اما بعد مالك آنها را تفكيك نموده و

براي سوداگري و يا طرحهاي مسكوني استفاده كرده است.مسئله كاداستر هم فرع بر اين
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نكته است .به فرض وجود كاداستر دقيق ،اجازه فروش و واگذاري قطعي داده شده و
دعاوي،حد و حدود در اين زمينه جايي ندارد و فرع بر مسئله است.

در بحث نحوه واگذاري ذيل تبصره  ٥ماده  ٣٤اين گونه گفته شده است كه پس از گذشت

حداقل  ١٠سال از واگذاري موقت ،مشروط بر انجام طرح ،به تشخيص سازمان جنگـلهـا و
مراتع را با رعايت شرايط و نحوه واگذاري موقت و قطعي ميزان اراضـي قابـل واگـذاري بـه

حسب آيين نامهاي خواهد بـود كـه بـه تصـويب هيئـت وزيـران رسـيده و اﻻن هـم آخـرين

آييننامه مصوب و ابﻼغ شده مربوط به سال ١٣٩٤است.

تبصره  ٥ماده  ٧آييننامه اجرايي قانون اصﻼح ماده  ٣٤قانون حفاظت و بهره برداري

جنگلها و مراتع كه در سال  ١٣٨٢به تصويب رسيد ،مقداري مسئله واگذاري را تعديل

ميكندو اختيار واگذاري را به سازمان جنگلها و مراتع ميدهد .قانون بودجه سال ١٣٧٤

حتي قيدمربوط به فعاليتهاي كشاورزي را هم حذف ميكند و اجازه واگذاري قطعي را

براساس طرحهاي ماده  ٣١ميدهد .روشهاي واگذاري منافع در قالب اجاره در قالب

طرحهاي بهرهبرداري در قانون اجازه داده شده و اين بدين معني نيست كه بخش خصوصي
نتواند مشاركت كند .قانون به اشخاص اجازه داد بر اساس طرحهايي كه ارائه ميدهند و

موارد مواد  ٣١و  ٣٢قانون حفاظت و بهره برداري در قالب اجاره و واگذاري صورت هزينه

و تنها اجرا شوند.

در ماده  ٣١قانون حفاظت و بهره برداري ،وزارت جهاد كشاورزي به صورت اجاره براي
تأييد اجراي آن موارد زمين واگذار كند.

ماده  ٣٤قانون سابق اجازه ميداد،آن دسته از اراضي ملي كه تا سال  ١٣٤٨بر اساس
تشخيص كميسيون ماده  ٥٦قبل از سال  ١٣٤٨تبديل به باغ و مزرعه و محل كسب و كار و
يا سكونت در تصوف اشخاص بوده به متصرفين و صاحبان اعياني فقط به صورت اجاره

واگذار كند و با مﻼحظات موجود در آيين نامههاي اجارهبها در اقساط  ١٠ساله دريافت

كند .حتي قانون سابق در خصوص وزارتخانهها براي واگذاري زمين به آنها سخت گرفته و
- ٥١ -

سقف تعيين كرده بود،حداكثر  ٢٠هكتار .البته با تصويب هيئت وزيران و به صورت مجاني
بيشتر از آن ميبايست اجاره پرداخت شود .تنها استثنا در مورد اراضي مورد نياز تربيت بدني

بود كه تا  ٤هكتار رايگان و مازاد بر آن با قرارداد اجاره واگذار ميشد.

بعد از تصويب ﻻيحه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسﻼمي ايران،

مصوب  ١٣٥٩همين قاعده تا حدودي رعايتشد و اجازه داده شد در چارچوب مواد  ٣١و ٣٢
اين آييننامه ،در قالب طرحهاي مصوب صورت اجاره واگذاري صورت گيرد.

ماده  ٣١آييننامه اجرايي قانون نحوه واگذاري اجازه داده براي تأسيس و توسعه مؤسسات
دامداري و دامپروري و طرح هاي كشاورزي،وزارت كشاورزي وقت اين طرحها را بررسي
كند و آنها را از طريق واگذاري زمينهاي دولتي در قالب اجاره واگذار نمايد .اجاره ساليانه

اين اراضي هم بر اساس قيمت منطقهاي تعيين و اگر قيمت منطقهاي هم نداشت ،اجارهبها

توسط  ٣كارشناس ارزيابي تعيين ميشد .حداقل مالاﻻجاره بر اساس ماده  ٣١آييننامه

اجرايي قانون نحوه واگذاري {%}١٠ ،قيمت منطقهاي و حداقل بهاي اجاره موضوع ماده

 ٣٢آييننامه اجراي قانون نحوه واگذاري  {%}٢٠قيمت منطقهاي بود .بنابراين دولت مجاز
نبود كمتر از اين درصدها اجاره تعيين نمايد.

نكته ديگر آنكه بر فرض دولت اين اراضي را در قالب فروش يا اجاره يا ساير عقودواگذار

كرده باشد؛حال سؤال اين است اوﻻً آيا دولت در واگذاري اين دسته از اراضي

محدوديتهايي دارد يا خير؟ آيا همه اراضي قابل واگذاري هستند؟ ثانياً وقتي اراضي

جنگلي و مراتع غير مشجر ملي واگذار شد ،نظارت بر اجراي طرحهاي مصوب چگونه بوده

است؟ ثالثاً امر حفاظت از اين اراضي چگونه بوده است؟

در پاسخ بايد گفت قانونگذار در هر  ٣مورد بحث كرده است .مواردي كه امكان

واگذاري دارند هم در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع پيشبيني شده و
هم در ﻻيحه نحوه واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسﻼمي ايران.
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در پاسخ به سؤال اول بايست اشاره كرد در مورد برخي از موارد اجازه واگذاري

محدودشده اما در مورد برخي ديگر خير .ﻻيحه ماده  ٢آييننامه اجرايي ﻻيحه قانون اصﻼح
ﻻيحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسﻼمي مصوب  ١٣٥٩كه از

اين پس ﻻيحه ميناميم،بر اساس اين ماده،قاعده حقوقي بيان شد و گفته كه كليه اراضي در
اختيار دولت جمهوري اسﻼمي ايران است و اراضي منابع طبيعي جنگلي و مراتع غير مشجر

بر اساس ضوابط پيشبيني شده قابل واگذاري است.بنا بر اين اصل اين است كه همه اراضي
را ميشود واگذار كرد .از جمله اراضي كه امكان واگذاري دارد :اراضي موات ،اراضي

آور شده توسط افراد و شركتها كه دادگاهها را مسترد كرده يا خلعيد صورت پذيرفته،
اراضي بايري كه قبﻼً داير بوده استبراساس مقررات سابق ملك اشخاص بوده ولي در اصل

باير محسوب ميشده است.

ماده  ٢تصريح كرده كه اراضي بند »الف«يعني اراضي موات و مراتع و اراضي بند »ب«يعني

آن دسته از اراضي خلعيد شده در اختيار حكومت جمهوري اسﻼمي ايران هستند و دولت

ميتواند آنها را به اشخاص واگذار كند .منتها آييننامه اجرايي ﻻيحه قانوني ،بخشي از
اراضي و واگذاري آنها را مطلقاً ممنوع اعﻼم كرده است .اين اراضي شامل:
 .١جنگلها و بيشههاي طبيعي.

 .٢مراتع عمومي كه حريم روستا محسوب ميشود .مانند مراتع طبيعي چرا احشام.
هيئت  ٧نفره تشخيص موضوع را بر عهده دارد.

 .٣نهالستانها و عمومي.

 .٤پاركهاي جنگلي و جنگلهاي دست كاشت عمومي.
 .٥حريم قانوني تأسيسات دولتي.
 .٦راهها و حريم آنها
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پس آن دسته از اراضي ملي و دولتي كه بﻼمعارض هستند و در محدوده طرحهاي مصوب

مرتع داري و جنگلداري و جنگلكاري ،آبخيزداري و ساير طرحهاي مرتبط با جهاد

سازندگي قرار دارد .بﻼمعارض بودن آنها و تشخيص آن در صﻼحيت اداره كل منابع
طبيعي است .البته در قديم ديده ميشود كه برخﻼف اين محدوديتها ،جنگلها و مراتع

واگذار شدهاند و سيب يكي از مهمترين شكاياتي كه سازمان بازرسي كل كشور در ديوان
عدالت اداري شكايت و موفق به ابطال آنها شده ،همين مورد است.

پاسخ ثانياً :در مسئله نظارت؛ دولت طرحهاي جنگلداري و بهرهبرداري از منابع و

طرحهايي كه در كميسيون ماده ٣١و  ٣٢واگذار كرده است و نبايد رها شده بداند بلكه
يكي از وظايف مهم جهاد كشاورزي و منابع طبيعي ،نظارت بر طرحهاي بهرهبرداري است.

براساس قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع قانون اصﻼحي ،مسئله نظارت

پيشبيني شده براي نظارت بر طرحهاي كشاورزي و دامپروري كه در ماده  ٣١پيشبيني
شده ،هيأتي  ٣نفره مركب از مدير كل جهاد كشاورزي ،سرجنگلدار و يك نفر كارشناس
كه بر اين طرحها ناظر باشند.

ﻻيحه هم براساس مواد  ٣١و  ٣٢اجازه داده در صورتي كه اشخاص به طرز مطلوبي اجرا
نكنند ،قرارداد اجاره را فسخ نمايند .روش نظارتي در ماده  ٣٣قانون حفاظت و بهرهبرداري

پيشبيني شده است .در ماده  ٣٥مشخصاً مسئله نظارت بر اين طرحها پيشبيني شده است .بر
مستأجرين نظارت ميكنند و اگر يك مستأجري تخلف كند ،عندالزوم اين واگذاري لغو

شده يا اصﻼً خلعيد ميشود .پس خود قانون حفاظت و ﻻيحه اين اجازه را داده كه بر اين

طرحهانظارت صورت پذيرد .عنوان مثال مستأجر حق ندارد آن دسته از اراضي كه در قالب
اجارهبه او واگذار شده به ديگري واگذار نمايد .درحاليكه ميدانيم در قراردادهاي موجر

و مستأجر بر اساس قانون مدني آن دسته از اراضي كه منابع طبيعي به اشخاص در حال به
مستأجر واگذار ميكند ،قابل واگذاري به غير هستند.

- ٥٤ -

ميدانيم بر اساس قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر قراردادي تنظيم شود
مستأجرمالك منفعت ميشود و او ميتواند اين منافعي كه مالك آن است را به ديگري

واگذار كند مگر اين كه در قرارداد اجاره واگذاري اين حق ممنوع شده باشد )شرط ضمن
عقد( يعني به طور عام اجاره در اجاره مجاز است .اما در قالب طرحهاي ملي اينگونه

نيست.

يعني قانون حفاظت و بهره برداري قوانين مربوط به اجاره در قوانين فوقالذكر را تخصيص

زده است.پس در مورد اجارات اراضي واگذاري منابع طبيعي حق اجاره مجدد ندارد .اگر
تخلفي در اين خصوص از طرف مستأجر ديده شود هيئت ميتواند نسبت به ابطال و يا عدم

تمديد قرارداد اقدام و حتي خلعيد نمايد ،اين بحث اجاره در ايجاد فقط با اجازه و تعيين
جهاد كشاورزي امكان دارد .در موارد ديگر هم مقرراتي را در موضوع نظارت پيشبيني

شده است .عﻼقهمندان ميتوانند با آييننامه اجراي ماده  ٣٣سال  ٩٤و وظايف هيئت نظارت
ماده  ٣٣مراجعه نمايند .در ماده  ٣٣قانون حفاظت بيان داشته كه اگر معلوم شود مستأجر

سوءاستفاده كرده ،حسب مورد نظر هيئت نظارت ماده  ٣٣قرارداد فسخ يا تمديد يا مهلت

داده ميشود و يا اينكه خلعيد ميگردد در صورت لزوم ميتوان از طريق مراجع قضايي

اقدام نمود.

نكته :وزارت جهاد كشاورزي ميتواند براي تعليف دام و يا براي اجراي طرحهاي مختلف
كشاورزي و يا براي اجراي طرحهاي عمومي و عمراني دولت مجوز و پروانه صادر نمايد
اما تنها موردي كه از لحاظ حقوقي قابل نقد است مسئله انتقال قطعي است.

د -حفاظت

سومين بحث مسئلة حفاظت از جنگلها و مراتع است .قانون حفاظت و بهرهبرداري از
مراتع ،مقرراتي را براي حفاظت و بهره برداري از اراضي جنگل يپيشبيني كرده است.ماده
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 ٢قانون صراحت دارد كه حفظ و احيا و اصﻼح جنگلهاو مراتع و بيشههاي طبيعي بر عهده
سازمان جنگلها و مراتع است و اين حفاظت مستقيماً بر عهده نهاد گذاشته شده است.

سازمان جنگلها و مراتع براي اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهره برداري جنگلها،
ضوابطي را مشخص كرده كه در حال حاضر يگان حفاظت از منابع طبيعي،عمل نظارت را

عهدهدار است .اداره كل حقوقي منابع طبيعي در بحث پروندههاي نظارت بر

طرحها،پيگيريهاي مربوط را بر عهده دارد .خود قانوناز ماده ٤٢تا ماده  ،٥٢ضمانت اجراي
كيفري براي برخي از نقض ها پيشبيني كرده است .همچنين امكان بازرسي و نظارت از

طرف دادستان با عنوا نمدعيالعموم و سازمان بازرسي كل كشور وجود دارد .مجموعاً
مقررات حفاظتي ،قانون ومقررات خوبي است .برخي عناوين كه در فصل ششم قانون

حفاظت و بهرهبرداري مطرح كرده ،بيان ميشود:

ماده  …» ٤٢بريدن ،ريشهكنكردن ،سوزانيدن نهال ،تهيه چوب و هيزم بدون اخذ پروانه

ممنوع است …« و براي آن جرمانگاري نموده چرانيدن دام در گروههاي اختصاصي ،چراي
غيرمجاز و بدون اخذ پروانه ،آتش زدن اراضي جنگلي ،روشن كردن آتش در تنه درختان،

آتشسوزي عمدي ،حمل چوب و هيزم بدون رعايت ضوابط،سوءاستفاده از چكشهاي

ويژه براي عﻼمتگذاري.پس از بريدن و بهرهبرداري و حمله به محل استحصال بايد با اين

چكشها عﻼمتگذاري شود .قاچاق چوب ،تأسيس كوره ذغال بدون مجوز ،جعل چك
كشيد ،گم كردن چكش .غرضورزي و سوءاستفاده مأموران حفاظت و بهره برداري هم

مواردي است كه در قانون جرمانگاري شده و وظيفه حفاظت و نظارت از موارد معين شده

است.

گفتار دوم -حقوق معدن

حقوق معدن يكي از مباحث مهم و كليدي درس» حقوق منابع طبيعي« است .اهميت معدن

و حقوق آن از اين جهت است كه بخش عمده حقوق منابع طبيعي در اين بخشها قرار
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ميگيرد يعني حقوق نفت و گاز ،حقوق منابع انرژي زيرزميني ،آب و …بحث معدن را نيز
مانند جنگلها و مراتع در قالب سه بحث مالكيت ،بهرهبرداري و حفاظت انجام خواهيم داد
الف -تعريف معدن

براساس تعريف قانون مصوب  ١٣٧٧و اصﻼحات بعدي آن »معدن شامل ذخيره معدني

است « .كانيها كه مثﻼً شامل آهن ،اورانيوم ،آلومينيوم ،الماس ،گچ ،آهك ،نمك و طﻼ و
… ميشوند اصوﻻً معادن به  ٢دسته تقسيم ميشوند ،معادن سطحي و معادن زير زميني.

معادن از لحاظ اقتصادي اهميت زيادي دارند و از اشتغاﻻتي كه دولتها و بخش خصوصي

انجام ميدهند همين استخراج معادن است .در ايران امر معدني سابقه طوﻻني دارد؛حتي

برخي فعاليتهاي معدني و استخراج كانيهاي فلزي سابقه طوﻻني دارند .از جمله كاني
مس كه ميتوان در كرمان سابقه  ٦٠٠٠سال هم برايش ذكر كرد .در ايران منابع معدني
مانند مس،سرب ،روي ،آهن ،فسفات ،منگنز و غيره اهميت زيادي دارند .ساير منابع معدني

مانند ماسه ،رس ،سوختهاي فسيلي هم پايه فعاليت معدني دارند .بنابراين حقوق معدني را

ميتوان پايه حقوق ساير منابع طبيعي قلمداد كرد .با آشنايي با اين نظام حقوقي آگاهي
بيشتري به حقوق منابع طبيعي ميتوان به دست آورد.

ب -مقررات حاكم در بحث معادن
اصل  ٤٥قانون اساسي

اولين مقرره مهم در بحث معدن اصل  ٤٥قانون اساسي است كه معادن را جزو

ثروتهاي عمومي و انفال معرفي كرده و در اختيار حكومت اسﻼمي ميداند.

» -٢قانون معدن« مصوب  ١٣٧٧و آييننامه اجرايي آن:

اين قانون در سال  ١٣٩٠و  ١٣٩٢اصﻼح شده است .آييننامه اجرايي آن در سال ١٣٩١

آخرين اصﻼحيه آن به تصويب رسيد است .آيين نامهها و بخشنامههاي هم تصميم هيئت
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وزيران رسيده و در چارچوب وزارت صمت )صنعت ،معدن و تجارت( مجري است يك
بخش مهم از وزارت صمت »معاونت امور معادن و صنايع معدني اين وزارتخانه است .اين

معاونت شامل دفاتر مختلف است:
 دفتر امور اكتشاف معادن -دفتر بهرهبرداري معدن

 دفتر نظارت امور معدني -دفتر امور صنايع معدني

اين دفاتر وظايف حاكميتي مربوط به معادن را برعهده دارند.

ج -بررسي نظام حقوق بهرهبرداري ،اكتشاف و واگذاري و حفاظت از منابع
معدني

-١تعاريف پايه

 عمليات معدني آن فعاليتي است كه انجام ميشود براي اكتشاف ،استخراج و كانيآرايي مواد معدني.

 -كانسار يا ذخيره معدني به آن مواد معدني گفته ميشود كه بهرهبرداري از آن

سودآور و مقرون به صرفه است .در حقوق معدني از آن دسته از معادن صحبت

ميشودكه بهرهبرداري از آن مقرون به صرفهاست.

-٢احكام مربوط به بهره برداري از منابع معدني

-١مالكيت براساس اصل  ٤٥قانون اساسي ،منابع معدني به عنوان ثروتهاي ملي در اختيار
حكومت اسﻼمي است .اشخاص خصوصي ابتدائاً نسبت به بهرهبرداري و مالكيت از اين

منابع حقي ندارند .تمام قوانيني كه در مباحث حقوق مدني و فقه )حيازت مباحات( و

امثالهم در اينجا توسط حقوق و معادن تخصيص ميخورد در قانون معادن همين مسئله مورد

اشاره قرار گرفته است .براساس ماده  ٢قانون معدني مصوب  ١٣٧٧و با اصﻼحات سال
- ٥٨ -

» ١٣٩٢مسئوليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخاير معدني ،صدور مجوز

فعاليت مدني ،نظارت بر معادن ،توسعه فعاليتهاي معدني ،صادرات مواد معدني مشخصاً بر
عهده وزارت صمت است«.

سؤال :آيا اعمال حاكميت دولت به معني اعمال حاكميت انحصاري دولت است يا اينكه

اشخاص حقيقي و حقوقي هم ميتوانند وظايف فوق را در كنار دولت به امر معدني،

بهرهبرداري و استحصال و … بپردازند؟

پاسخ :ذيل ماده  ٢قانون معادن بيان شده كه اعمال حاكميت مذكور در ماده  ٢مانع اعمال
حاكميت اشخاص حقيقي و حقوقي نيست منتها در چارچوب قوانين و مقررات.

قاعده عمومي :اين است كه اين اشخاص ميتوانند مالك شوند .قانون معادن نسبت به قانون
جنگلها و مراتع در اين زمينهها شفافيت بيشتري دارد اما ميتواند مجوز و پروانه
بهرهبرداري را اخذ نمايند.

نحوه اعمال حاكميت دولت بر معادن چگونه است؟

پاسخ :بستگي به نوع ماده معدني دارد كه در قانون مدني با آيين نامه اجرايي نظارت و
اعمال حاكميت دولت متفاوت است .قانون معادن مواد معدني را در  ٤دسته متفاوت قرار
داده است:

طبقه  :١شامل؛ سنگ آهك،گچ،شن و ماسه ،خاك رس،صدف دريايي،پوكه معدني،

نمك مستحصله از آب يا سنگ نمك سنگ ﻻشه و ساير آن.

طبقه  :٢شامل؛ آهن ،طﻼ ،كروم ،قلع ،سرب ،روي،مس،تيتانيوم،كبالت ،كادميوم ،و ساير
فلزات است .البته برخي از مواد معدني همچون قير طبيعي ،سنگي آسفالت طبيعي
درصﻼحيت انحصاري وزارت نفت است.

طبقه  :٣شامل؛ تمامي هيدروكربنها به جز زغالسنگ مانند نفت خام ،گاز طبيعي،
سنگهاي نفتي و ماسههاي آغشته به نفت.

طبقه  :٤شام ل؛ كليه مواد پرتوزا و راديواكتيو ماننداوليه و ثانويه مانند اورانيوم.
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خارج از اين موارد اگر ترديد شود كه مادهاي در كدام طبقه جاي ميگيرد ،اين در
صﻼحيت وزارت صمت هست زيرا اين وزارتخانه موارد را در صورت ترديد به شوراي

عالي معادن )يكي از وظايف شوراي عالي معدن طبقه بندي مواد و منابع است( ارسال

ميگردد.

اگر موارد اختﻼفي در طبقات نسبت به موادپيش بيايد ،نحوه بهرهبرداري چگونه است؟
نحوه بهره برداري حتماً بايد با هماهنگي وزارت صمت يا سازمان انرژي اتمي مي باشد .در

مورد اختﻼف مواد طبقه  ١تا  ٣وزارت صمت تصميم ميگيرد اما در مورد اختﻼف مواد ١

تا  ٣با  ،٤حتماً سازمان انرژي اتمي اين مهم را به انجام رساند .به عبارت ديگر نحوه بهره

برداري هم برعهده اين سازمان است .در خصوص نفت و گاز وزارت صمت با وزارت نفت

هماهنگيهاي ﻻزم را انجام ميدهد.

نحوه سايتگذاري ،اجرا و اعمال حاكميت در اين دسته از معادن خصوصاً طبقه  ١تا :٣

در چارچوب سياستهـاي اصـل  ٤٤قـانون اساسـي و توسـط وزارت صـمت ،نفـت ،نيـرو و
سازمان انرژي اتمي ايران انجام ميشود.البته از لحـاظ مرجـع ملـي كـه اعمـال حاكميـت بـر

معادن ميكند به طور كلي وزارت صمت است .منتها وزارت نفت درخصوص منابع معـدني
طبقه  ٣شامل نفت و گاز و سازمان انرژيـاتمي در خصـوص منـابع معـدني طبقـه  ٤و وزارت
نيرو در خصوص منابع معـدني مـرتبط بـا آبماننـد مـورد صـدفهـاي دريـايي در طبقـه اول

ذيصﻼح هستند.

-٣بهرهبرداري معادن

اكتشاف :اكتشاف جهت بهرهبرداري از ذخاير معدني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي
ذيصﻼح انجام ميشود .وزارت صمت در چارچوب قوانين و مقررات مجوز اكتشاف و

بهرهبرداري را صادر ميكند .مرجع قانوني صدور پروانه اكتشاف »وزارت صمت« است.
ضوابط مربوط به چگونگي اخذ پروانه ،اكتشاف ،مدت پروانه و حقوق صاحبان پروانههاي
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اكتشاف معدن هم طبق آييننامه اجراي قانون معادن مشخص شده است .متقاضيان پروانه
مكلفند در جاهايي كه معارضي وجود ندارد ،مبلغي را به دولت به عنوان حق اكتشاف

پرداخت نمايند.

در هنگام تعارض صﻼحيت چه بايد كرد؟

گاهي در مورد بهرهبرداري از منابع معدني تعارض صﻼحيت پيش ميآيد مثﻼً اگر يادتان
باشد در قانون حفاظت و به سازمان محيط زيست ماده  ٣يا در قانون حفاظت و بهره برداري

از جنگلها و مراتع يا در قانونحفظ كاربري اراضي زراعي و باغها،ممكن است معارضيني

وجود داشته باشند .حال اگر اين فعاليتهاي اكتشافي در مناطق چهارگانه يا در منطقه

جنگلها و مراتع و حريم آنها بخواهد صورت پذيرد،در زمينه وزارت صمت مكلف است

در هنگام صدور پروانه نظر مراجع مربوطه را اخذ و استعﻼم نمايد البته پاسخ آن هم در

مهلت مقرر تكليفي است و در صورت عدم پاسخ به موقع طبعاً به موافقتتلقي ميشود.

ماده  ٢٤و  ٢٥قانون معدني ضوابط مربوط به اكتشاف و فعاليتهاي معدني در جنگلها و
قلمرو سازمان محيط اشاراتي دارد و در خصوص استعﻼم از مراجع تكاليفي را بيان كرده

است .درآمدهاي حاصل از صدور پروانه اكتشاف بايد به خزانه داري كل كشور واريز
شود .البته بخشي هم در بودجه ساﻻنه وزارت سمت براي توسعه معدن و امور اكتشافي

منظور ميشود .در پروانههاي اكتشافي كه به اشخاص داده ميشود و يا انواع مواد معدني از
لحاظ كميت ،كيفيت ،وجود اكتشاف ،مساحت زمين اكتشافي ،هزينه عمليات اكتشافي و

مواردي از اين دست ،پيش بيني شده است .بهرهبردار مكلف است براساس همين پروانه

صادر شده ،اقدام به اكتشاف كند.

اگر بهرهبردار نتواند با آن اكتشاف مورد نظر ،نتيجة دلخواه را بگيرد آيا حقي براي او

ميتوان تصور كرد؟

خير .اگر عمليات اكتشافي هرچند هزينههايي را در بر داشته و به نتيجه دلخواه و مورد نظر
نرسد ،حقي براي مكتشف ايجاد نميكند.
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گواهي كشف :پس از مرحله اكتشاف در صورت مثبت بودن عمليات گواهي كشف به

كاشف داده ميشود .حداكثر پس از يكسال دارنده گواهي ميتواند پروانه بهره برداري از
معدن را اخذ نمايد .درصورتيكه اين درخواست در اين مدت به وزارت سمت داده نشود،

حق اولويتي دراينخصوص نخواهد داشت .ضمناً هزينههاي مندرج در گواهي كشف،

توسط بهرهبردار ذخيره مكشوفه طبق آييننامه اجرايي به دارنده پروانه اكتشاف پرداخت

ميشود.

براي بهرهبرداري از ذخاير معدني به جز مواردي كه در صﻼحيت وزارت نفت است
}){اين هيدروكربنها}({ يا در صﻼحيت وزارت نيرو و سازمان انرژي اتمي است ،حتماً

بهرهبردار بايد پروانه بهرهبرداري را اخذ نمايد .اين سند ،سندي است ﻻزماﻻجرا و تمامي
آثار حقوقي كه در مورد اسناد دولتي داريم ،در مورد اين اسناد هم صادق است .مطابق ذيل

ماده  ٩بيان شده »پروانه بهره برداري سند رسمي ،ﻻزماﻻجرا ،قابل معامله ،قابل تمديد و

توثيق ميباشد كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه و ذخيره معدني مندرج در پروانه است.

مدت هر دوره بهرهبرداري حداكثر تا  ٢٥سال ميباشد« .بنابراين دارنده پروانه بهره برداري

مالك نيست بلكه فقط پروانه بهرهبرداري وامتيازبهرهبرداري درمدت مندرج درپروانه
باآنهاواگذارشده است.

صدورپروانه براي كسانيكه اولويت دارند وزارت صنعت ومعدن ميتوانددرهنگام
صدورپروانه اكتشاف وبهرهبرداري بارعايت مفاداين قانون ورويه درصدورپروانه

بهرهبرداري واكتشاف بدهد.

 .١خانوادههاي شهداي،جانبازان،ايثارگران
شركتهاي تعاوني

شركتهاي سهامي

افرادواجدشرايط بومي ومحلي.
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گاهي وزارت صمت رموارديكه متقاضي بهرهبرداري ويااكتشافن باشد،ورأساًاقدام به

اكتشاف وبهرهبرداري مينمايد.

تصميمگيريدرموارداختﻼفي،صدورپروانه،تكاليف واختيارات وزارت صمت »،شورايعالي

معادن«است.

اينشورامطابقماده  ١٢قانونمعادنتشكيلميشود .اينشورابا ١١
عضوازاعضايدولتييامعدنكارانتشكيلميشود.

ازجملهصﻼحيتهايياينشورادرزمينهموارداختﻼفيدارندگانفعاليتهايمعدني،تشخيصواصﻼح

كميتوكيفيتموادمعدني،تشخيصموارديكهدر  ٤طبقهفوقالذكرنميگنجدميباشد.
تصميماتاينشوراطبققانونمعدنﻼزماﻻجراميباشد .جالباستبدانيمكه ١

نفرنمايندهمجلسشوراياسﻼميبه عنوانناظردراينشوراشركتميكند .درپيمصوباتخﻼفقانون

اساسي )اصل  (١٣٨نباشدبهتأييدوزيرسمتميرسدوسپسقابليتاجراپيداميكند
انواعضمانتنامههاياجرا

دارندهپروانهبهرهبرداريمكلفاستطبقضوابطپيشبينيشدهقانوناقدامكند.

البتهدرقانونضمانتاجراييپيشبينيشدهكهبرخيمدني،برخيكيفري،وبرخيهماداريهستند.

مثﻼًدربحثباطلههايمعدني ،ماده  ١٥قيد كرده است:

»موادباطلهحاصﻼزعملياتاستخراجوبهرهبرداريازمعدندر صورتي كه
بهرهبردارانازآنهااستفادهنكندوبعد از انقضاء

مهلتبهدولتتعلقميگيردووزارتسمتبنابرمصلحتوتصميمخودشازآنهااستفادهمينمايد.

البتهبخشخصوصيودولتيهمبامجوزوزارتسمتمجازندازاينموادباطله،طبقطرحمصوببهرهبردارينما

يند) .ماده (١٨

حفاظتازمعادن
صﻼحيتها:

حفاظتازمنابعمعدنيدرصﻼحيتدولتاست.دستاندازيبهمنابعمعدنيبدونمجوزقانونيجرماعﻼمشده
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،هممسئوليتمدنيوهمجزاييدارد .درموردكارمنداندولت )كارمندانوزارتسمت(
مسئوليتانتظاميدارند.

درقانونمعادنكسانيكهبدوناخذپروانهاكتشافيابهرهبردارياقدامبهحفارينمايد،بهقصدكشفموادمع

دني،جرممرتكبشدهوبراساسماده  ١٩متصرفدراموالعموميودولتيمحسوبميشوند.
مأمورانانتظاميهمبراساستقاضايكتبيوزارتسمتازاقداماتآنانجلوگيريمينمايند.

ضرروزيانناشيازاينعملدرمراجعقضاييباشكايتوزارتسمتقابلرسيدگياست .تبصرهماده ١٩

»ازمواردجرممشهوددانستهاست«لذابراساسآييندادرسيكيفريمصوب ١٣٩٢
مقاماتانتظاميبهعنوانضابطقضاييميتوانندمستقيماًاقدامنمايند.

ممانعتومزاحمتوجلوگيريازانجامعملياتمعدنيهمجرمانگاريشدهاست.
مجرمعﻼوهبرجبرانخسارتمحكومبهحبساز  ١ماهتا ٦

ماهوجريمهنقديمعادلدوبرابرخسارتواردهميشود.
ضوابطتخلفبهرهبرداران

ضوابطيدرموردتخلفبهرهبردارانوجودداردوپيشبينيشدهاست.

ضمانتهاياجراييبراينظارتبربهرهبرداريقراردادهشدهاست.
ممنوعيتبهرهبرداري

دربرخيازحوزههاممنوعيتبهرهبرداريوجوددارديااگرهمبهرهبرداريميخواهدبايداستعﻼمصورتپ
ذيرد.بهمحدوديتهايقانونيدرامرحفاظتازمنابعطبيعي،حياتوحش،عقابها،هوا،آلودگيهايشه

ري،مسئلهآمايشسرزمينوحريمها،وراهسدهاو…براياكتشافوجوددارد.
لذاوزارتسمتنميتوانددرهرجاييپروانهاكتشافوبهرهبرداريصادركند.

موارداستعﻼم

موارديكهبايددرخصوصآنهااستعﻼمصورتپذيرددرماده  ٢٤ذكرشدهاست:
شناختحريمقانونيراهوآهن.
داخلشهرها
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حريمصدها

حريمشبكههايتوزيعآبوحوضچهها
داخلجنگلهاومراتع
اماكنمقدس
پادگانها

پاركهايمليمنابعچهارگانهحفاظتمحيطزيست

آندستهازحوزههاييكهدارايموادپرتوزاهستندكهازحدمجازپرتوزاييبيشتردارند.

وزارتسمتاستعﻼماتﻼزمرابايدبگيردگاهيمقرراتحفاظتيسايربخشهامانندسازمانمحيطزيست،سا

زمانجنگلهاومراتع،شهرداريهاوموارديازايندستباوزارتسمتاختﻼفپيداميكنند.گاهيهمبهرسانه

هايمليكشيدهميشودماننداشاراتوزيرسمتقبليسازمانمحيطزيستكماﻻستفعاليتهاياكتشافمعدنيم
يشد.

سؤالمهم:ايناختﻼفچگونهبايدحلشود؟آياوزارتسمتبدونتوجهمثﻼًسازمانمحيطزيستووزارتنفتو

سازمانصداوياسازمانجنگلهامراتع،اقدامبهصدورپروانهاكتشافوبهرهبرداريمعادنبكند؟

بسيارمهم:خيراگراختﻼفيپيشآمدودستگاهاجرايياعتراضداشت،موضوعمطابقتبصره  ٥ماده ٢٤
وبراساسحكمهيئتحﻼختﻼفموضوعماده  ٢٤مكررقانونمعدنيبااصﻼحاتبعديحلوفصلميشود.

اينهيئتمكلفاستظرفمدت  ١٥روز،تعيينتكليفنمايد،درصورتيكهرأيصادرگردد،رأيقطعياست.
البتهاشخاصحقيقيوحقوقيغيردولتيوسازمانبازرسيميتوانازآنويبهديوانعدالتاداريشكايتنمايند.
اعضايهيئتحﻼختﻼفعبارتنداز:

استانداريامعاونويكهرياستهيئترابرعهدهدارند؛
رئيسسازمانسمتاستان؛

يكنفركارشناسخبرهدرامورمدني؛
رئيسسازمانجهادكشاورزياستان؛
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يكنمايندهدستگاهومعترض؛

يكنفربهرهبردارباتجربهومتخصصدرامورمعدنيباانتخابخانهمعدن؛
يكنفرحقوقدانآشنابهمعدنباانتخابومعرفيرئيسدادگستريكﻼستان.

رسميتجلسهبا  ٥نفراستوبانظراكثريتمطلق )نصفبهعﻼوهيك(تصميمقابﻼجرااست.

آييننامهاجراييقانونمعدنيبهتفصيلدرفصولمختلفبهبحثاكتشافومقرراتمربوطبهاكتشافپرداختهاس
ت.

ماسعيكرديمبهنظامحقوقيمربوطبهمالكيت،بهرهبرداريوحفاظتازمنابعمعدنيرابهاختصارتوضيحد
هيم.

سؤال:ترتيبواگذاريمعادنبهاشخاصحقيقيوحقوقيچگونهاست؟

قانونهيچاولويتيقائلنشدهوتشخيصآنباسمتاست.

هرچندقانوناولخانوادهشهداوايثارگرانوبردوليبهمعنيتجديدميثاقصﻼحيتتشخيصبهرهبرداربرعهد
هوزارتسمتاست.

سؤاﻻتامتحانيازمطالبكﻼسخواهدبوددربحثكلياتبهتفصيلبحثشد.

دربحثجنگلهاومراتعومعادنقانونحفاظتوبهرهبرداريازجنگلهاومراتعوقانونمعادن
وسايرموارديكهدركﻼسگفتي،مطالعهنماييد.
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