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 سیاست جنایی کیفری قانون گذار نسبت به پدیده زمین خواری 

 

 

 احمد صداقت، عباس حماد پور، سید کرامت حسینی

 

 

 زاد واحد بوشهردانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آ

 قاضی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دشتی

 قاضی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دشتی

 

 

شکلهای مختلف زمین خواری که در گوشه و کنار کشور رخ می دهد پدیده ای شوم و در  چکیده :

و به عنوان یکی از جرائم  عین حال پیچیده که طی یک دهه اخیر رشد قابل مالحظه ای یافته است

مهم اقتصادی تمام چند سال اخیر با آن مواجه بودیم و هستیم پدیده شوم زمین خواری است و این 

معضل موقعی به یاد مسئوالن آمد که با دستور مقام معظم رهبری مورد تذکر قرار گرفت و مقرر شد 

نند در این مقاله سعی شده سات با تمام مسئوالن زیربط با پدیده زمین خواری مبارزه و مقابله ک

جدیدترین و دقیق ترین راه حل ها و اینکه عامل اصلی زمین خواری چیست و راهکارها و پیشنهادها 

 مورد بحث و بررسی قرار گیرید.

 حقوق کیفری، زمین خواری، سیاست جنایی، ایران واژگان کلیدی:

 

 

 مقدمه :

پدیده زمین خواری موضوع پیچیده ای است که دست های زیادی در پس آن دیده می شود به رغم غوغاهایی که درباره 

ه صورت مشخصی تعریف نشده و در هیچ قانونی فعالیت بنام زمین زیمنی خواری صورت می گیرد هیچگاه این فعالیت ب

خواری مورد جرم انگاری قرار نگرفته است زمین هایی که در آنها مشکالتی از جمله تعدد مالکان، نبود اسناد اصلی و مادر و 

می شود در شهرها و تداخل مراجع دولتی و افراد شخصی وجود دارد از دیگر فرصت های طالیی برای زمین خواری محسوب 

 حریم شهری نیز با استفاده از نفوذ زمین خواران به بهانه تغییر کاربری و ساخت ساز غیر مجاز دیده می شود.
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تی را تصاحب می کند که هیچگاه آن را تولید نکرده است و صرفاً به روش نا یکی از جرائم اقتصادی است که ثرو زمین خواری

گرانی شدید در حیله و ترفند مختلف آن را به فروش می رساند یکی از اثرات زمین خواری صواب آن را تصاحب کرده و با 

بخش مسکن است در شرایط فعلی بخش اعظمی از اراضی کشور در تملک دولت و حاکمیت جمهوری اسالمی است و بررسی 

نار کشور بدون توجه به مبنای شرعی ها نشانگر آن است که افراد و گروه های سودجو خصوصاً در چند سال اخیر در گوشه و ک

زمین های دولتی که بیت المال تعلق دارد زده اند و موجب نا و قانونی و با بهره گیری از روش های متقلبانه دست به تصاحب 

مجموعه  زمین خواریرضایتی احاد ملت گردیده و موجب پایمال شدن حق و حقوق و ضربه نظام مقدس اسالمی شده اند 

مالک و اراضی دولتی می شوند زمین ها که منجر به تعریف و تعرض به ااقدامات متقلبانه و غیره قانونی افراد، شکل ها و گروه 

خواری گفته می شود علی ایحال با ذکر این تعریف به عوانل اصلی این پدیده و راه کارها و روند تاریخی و سیاست کیفری 

 پردازیم.قانونگذار در قبال آن می 

 سیر مراحل قانون گذاری

و حقوقی به شمار و قانون ملی شدن جنگل ها نقطه عطفی در سیر تحول اجتماعی  1431در خصوص جنگل ها و مراتع سال  

می رود که در این مرحله عرصه و اعیان تمام جنگل ها و مراتع جز اموال عمومی و متعلق به دولت اعالم گردیده و تعارفات و 

فراد بی اعتبار تلقی گردید و حفظ و احیاء آن به عهده جنگل بانی گذاشته شد )ماده یک و دو ملی شدن جنگل( و مالکیت ا

این یک سری استثنا داشت و آن این بود که بسبت به مراتع غیره مشجر که بنام مراتع دارای اسناد و مالکیت هستند با توجه 

ضمن امالک زائد بر حد نصاب به دولت انتقال یافته یا در آینده انتقال می  مراتع مزبور 1431عات ارضی مصوب به قانون اطال

طبیعی قانون شد  برای نخستین بار اصالح منابع 1431یابد مراتع مزبور در اختیار سازمان اطالعات ارضی باقی ماند و از سال 

های خالصجات باقی مانده نظام ل بنگاه با انحال 1431عرصه های طبیعی گسترش یافت بدین ترتیب در سال و قلمرو سازمانی 

شد و با تصویب قانون جدید مبنی بر توزیع وظایف دولت در سازمان های مستقل مطلقاً اداره تمام  هفیتیول و خالصه تص

جنگل ها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی و اراضی ساحلی کشور در وزارت منابع طبیعی متمرکز گردید این 

ر ژاندارمری کل کشور ادغام گردید مجدداً با انحالل د 55واحد انتظامی بنام گار و سطح جنگل داشت که در سال  وزارت یک

به قانون تجدید تشکیالت و تعیین وظایف سازمان های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی  51سازمان منابع طبیعی در سال 

( وزارت کشاورزی و 51بوجود آمد همچنین در همین سال ) تبدیل شد و سازمان شکاربانی حذف و سازمان محیط زیست

جایگزینی آن شد اما وظایف و اختیارات سازمان جنگل ها و مراتع تا منابع طبیعی منحل و وزارت کشاورزی و عمران روستایی 

المی تفکر و زیر مجموعه وزارت کشاورزی مسئولیت اداره جنگل ها را بر عهده داشت و پس از پیروزی انقالب اس 16سال 

ندیشه نرین مبنی بر اصول و قواعد فقهی و موزاین شرعی اموال و متشرکات عمومی را فرا گرفت و موقعیت جنگل ها و مراتع ا

و سایر عرصه ها از محدوده ملی کردن آنها به جایگاه قانون اساسی ارتقاء یافت و نخستین بار چند اصل از اصول قانون اساسی 

قانون اساسی بیان می دارد انتقال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های مواد،  35اص یافت اصل به منابع طبیعی اختص

 جنگلی، ... در اختیار حکومت اسالمی است.

 قانون اساسی به نوعی در خصوص اراضی ملی 35قوانین اجرایی که پس از انقالب و در اجرایی اصل 

 تعیین تکلیف نمودند عبارتند از:
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 شورای انقالب 1451شوراهای کشاورزی عصوب  آیین نامه -1

 شورای انقالب 56قانون واگذاری و احیآء اراضی در نظام جمهوری اسالمی مصوب  -2

 آیین نامه اجرایی قانون فوق که در خصوص واگذاری تعیین تکلیف نموده است -4

 مجلس شورای اسالمی 15قانون مرجع تشخیص اراضی موات عصوب  -3

 1بردای از جنگل ها مصوب  بهرهت و قانون حفاظ 51داق موضوع اجرای ماده تکلیف تمص قانون تعیین -5

اراضی مصوب  اگزاری و احیاءن نامه اجرایی )اسیر قانون اصالح الیحه قانون واگذاری وآیی 42قانون الحاق دو پنجره به عاده  -1

11) 

 16مصوب قانون تفلیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی  -7

 (اراضی)نقش جهاد در احیاء  1471قانون تشکیل کمیه ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی مصوب  -1

 1471قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی ذخایر جنگی مصوب  -6

 72قانون استحضاریه در خصوص تعیین تکلیف وظایف وزارت خانه های کشاورزی و جهاد  -11

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 1474ن حفاظت و بهره برداری مصوب قانو 43قانون اصالح ماده  -11

 1471اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها  4قانون اصالح ماده  -12

 1476قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی  -14

 قانون فصول برخی از در آمدهای دولت و موقت آن -13

 1412گها های شمال کشور جامع صیانت از جن نقشه -15

 چهارم قواعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نامهقانون بر -11

 می شود. سه بخش تقسیمو سیاست بهره برداری از آنها در ایران به  ینظام زمینی دار به طور ظاهرمیتوان گفت

 محدوده شهرها غیر از منابع جنگلی )که در حوزه مسکن و شهرسازی است( -1

 قرار دارد. محیط زیستای حیات وحش در حوزه زیست گاه ه -2

 وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. قلمرودر محدوده و حریم روستاها و مزارع و جنگل ها، بیابان ها و ... که  -4

گزار را در این خصوص مورد بررسی قرار دادیم در رابطه با این پدیده هنوز سیاست کیفری بعد از اینکه سیر تحویل قانون

قانون مجازات در  161ماده  ع شدیدی بر زمین خواران مشاهده و جرم انگاری نگردیده و غیر از جرائم خاصی در این موضو

 و تعیینت و مجازات کمی در آن جرم نگاری پدیده شوم کمک کنید زیرا شدید نیس بخش تعزیرات است که نمی تواند به این
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ران مجلس بیان شده و آن اینکه وقتی رایانه ها یکی از عضو کمیسیون عمرد به گفته گردیده است مثال خوبی در این مو

ویروس یابی می گردد ما سعی می کنیم با نصب آنتی ویروس آنها را کنترل کنیم اگر نشد دوباره آنتی ویروس قوی تر نصب 

مین خواری همین تعبیر را می کنیم اگر کنترل نشد مجبور هستیم هارد سیستم خود را فرمت کنیم و در رابطه با پدیده ز

بکار ببریم زیرا نهادهای نظارتی به موقع نتوانستند منابع گسترش این پدیده شوم شوند و در این رابطه عوامل کنترل نشدن 

ویروس زمین خواری فقدان سیاست منسجم و پیشگیرانه از وقوع پدیده زمین خواری ایست و همچنین عدم اجرای به موقع و 

قانون وابسته، نبود یک هماهنگی جامع برای مبارزه، نا کافی بودن ضمانت اجرایی، جرم انگاری خیلی پایین  مؤثر و قاطعانه

است و موارد دیگر این است که افزایش کنیم تنها راه حل نیست بلکه بخشی از آن است در این راست از نظر جرم شناسی و با 

کارشناسان موضوع آسیب شناسی شده و با دالالن آن برخورد گردد وقتی  استفاده از تجارب استادان دانشگاه و جرم شناسان و

برای ویالسازی و اماکن تفریحی و تفریح گاه برنامه نداریم تقاضا برای ویالسازی بی هدف شده و به زمین خواری حیف و میل 

د و در مراحل دوم باید قانون را گردمنابع مخبر می شود در بحث زمین خواری در بحث اول باید قانون به طور دقیق پیگیری 

اجرا و نظارت کرد و در مرحله سوم دگر مسئولی تخلف کرد و تبانی کرد با جدیت با آن برخورد کرد زیرا بیشتر پدیده زمین 

خواری با تبانی و مشارکت و مباشرت مخفیانه خود مراجع صورت می پذیرد در گام چهارم به یک فرهنگ عمومی تبدیل گردد 

قدر این پدیده سودزا می باشد که هر روز عناصر دیگری چون کوه خاوری، دریا خواری هم اضافه گردیده و این بار زمین زیرا آن

خواران راه را بدون خار می بینند و دنبال دریا و سواحل رفته و بدون هیچگونه مزاحمتی سواحل دریا را اشغال خود در آورده 

پرونده  پنجاه، حدود در گردنه حیرانن پدیده نظر افکنیم زمین خواری حدود پانصد پرونده اند اگر بخواهیم به نمونه هایی از ای

ی زمین خواری در منزل یکی از دولتهای قبل، حتی زمین خواری بنام امام زاده، تعداد پنج هزار زمین خوار در استان بوشهر و 

مثال زد حتی زمین خواران علیه دولت پرونده سازی و  هزاران پرونده دیگر در شهرهای کشور خصوصاً تهران و کرج می توان

که متاسفانه یک ماه تا  75 مصوبقانون بخش تعزیرات  161مستندسازی می کنند به نظر می رسد که مجازات در ماده 

کالهبرداری توسط زمین خواران که خود را به ظاهر مالک نشان می دهند و اراضی  یستیکسال حبس می باشد بازدارنده ن

قانون اساسی پس از اثبات باطل و بالاثر  36قانون نحوه اجرای اصل  13دولت را تملک می کنند اقدام این اقراد بر اساس ماده 

ل همراه باشد ماده است و طرفین به مجازات کالهبرداری محکوم می شوند و همین جرم اگر با جهل و استفاده از سند مجهو

ین در تغییر کاربری جزای چنادی جرم که مجازات اشد است محکوم می شود و همبه تعدد م مرتکب 75ق م ا مصوب  525

 ن اقدام به تغییر کاربری می کنند.ت و با استفاده از ضعف قانوی پیش بینی شده که باز دارنده نیسنقد

 قانون مجازات اسالمی686ماده  2بند 

 ت کیفری قانون گذاری در خصوص پدیده زمین خوارییاسس

 رف عدوانی اراضی ملیبند اول تص

 .دانسته اندرا استیالی عرقی  تصرف امامیهرف فقه های الف( تص

ید حقوق: تسلط و اقتداری عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد عنصر مادی تعرف را ایجاد می کند تغییر اسات

فقط اعامل عادی منظور و مرادها هستند و یا ایجاد تغییر و تحول بر روی آن در این مقام  استعمالاعمال مادی، نگهداشتن، 

 باشد. عنصر مادی تصرف زیرا اعمال حقوقی از قبیل مبلغ و اجاره مال نمی تواند موجب
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 مالک در اختیار داشته باشد.رف مال را به عنوان تصمعنوی تصرف عبارتند از که م تصرف

 :وجود داردمعنوی  صرفت دو نظریه در مورد

است و  تصرف مالکانهرکن واقعی  اراده ایباید دارای اراده باشد که همانند یک مالک رفتار کند چنین  متصرفشخصی که  -1

 ق آ د م شامل مروز زمان می شود دانست. 731را می توان در ماده  ابطههمین ض

ر اعمال و اجرای عالمانه و حداقل رسیده است. به موجب این تفک به صرفنظریه دیگر عینی است که در آن نقش اداره در ت -2

و برای تکوین تصرف کافی است نه اراده بلکه سببی از عقود می باشد مثل اجاره ودیعه بلکه اداری اقتدار مادی بر روی شی 

ق ا  737برساند ماده  است و مدعی باید خالف آن را به اثبات متصرف مفروضمهم این است که عنصر معنوی همیشه به نفع 

 د م.

 ب( شرایط اعتبار تعرف

 الف( مستمر بودن شغل تعرفات وارث و مالک تشخیص استمرار داوری عرف است

 صورت پذیرفته باشد. غلبهبا قهر و  صرفبودن ماننده اینکه ت ب( مسالمت امیز

 ج( علنی باشد یعنی مخفیانه صورت نپذیرد.

 د( با ایهام نباشد.

 ف عدوانی را معین کرد.تصرای عنفوق می توان مپس از شرایط 

 

 ق م ا 161قانون حفاظت و بهره برداری و ارتباط آن با ماده  55ج( ماده 

قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند  1ف به منابع ملی مذکور در ماده تصرمقرر داشته است هر کسی به قصد  55ماده 

عنصر اهد شد که در صدر ماده فوق می توان گفت قصد تصرف در واقع همان به یکسال تا سه سال حبس تأدیس محکوم خو

 بود. بهترقصد تملک می باشد و اگر به صورت قصد تملک می بود  معنوی

ه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی تغییر حد هر کسی به وسیع صحن 75/ 2/4ق م ا تعزیرات مصوب  161 143ماده سابق 

تصرف در اراضی مزروعی اعم اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آبشار  س، حفر چاه، غرنهرکشیدی، فاصل، امعا مرز، کُرت بن

جنگل ها و مراتع ملی شده کوهستان ها، باغ ها و ... به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود  بندیاز کشت شده یا آیش 

مراجع ذیصالح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب و یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان محیط زیست یا 

یب محیط زیست و منابع طبیعی گردد به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می گردد همانطور مالحظه می گردد خرت

نوان آورده است البته ع به حساباعمال مادی را که آغاز تصرف محسوب می گردد به عنوان عنصر مادی جرم  برخیقانونگذار 

را  55تا حد زیادی نقض ماده  161است.مرز مقایسه این دو ماده مشخصی می گردد که ماده  ماده مفقودعنصر روانی در این 

که فاقد عنصر  هم متمایز شده اند و تصرفاتیبه روشنی از  تصرفمادی و معنوی  عنصرجبران کرده است چرا که در آن 
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تصرف جنگل ها و مراتع را قابل مجازات  مادیرف عملیات صگزار عبارتی قانون قرار گرفته اند به معنوی هستند مورد حکم

 داشته است.

 د( نقش قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

که  را ولیبیان داشت هر کسی مال غیره منق 2در ماده  5اسفند  1مصوب  تصرف عدوانیقانون اصالح قانون جلوگیری از 

کرده و یا مزاحم استفاده متصرف باشد که بیش از یک ماه از آن نگذشته باشد که مهمترین تصرف غیر بوده عدواناً تصرف 

 مرور زمان تعیین و رسیدگی است. موردبحث این 

مهلت یک ماه را در نظر گرفت یا علت  52مصوب اسفند  ی هم می توان به قانون تصرف عدوانیحاال آیا در مورد اراضی مل

از بررسی  صرف نظر  متصرفخاص ندارد که به نظر می رسد این دو ماده مجزا از همدیگر هستند اولی ناظر به حمایت از 

در  دلیل تصرف اوست و چند حقوقی دارد ولی دومی ضمانت اجرای کیفری بوده و مربوط به مجازات تصرف عدوانی است اما

از تاریخ وقوع تصرف بیش از یک ماه گذشته یا احراز پس تصرف دولت برای اراضی ملی ممکن نباشد موضوع خارج مواردی که 

 ق م ا صورت می گیرد. 161ف به استناد ماده متصربوده و تعقیب  2از ماده 

 ق م ا 161هـ( بررسی عناصر جرم پیش بینی شده در ماده 

، نهرکشیسازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل و امحاء مرز کرت بندی، صحنه ه مادی: اقدام به هرگون عنصر

 معرفی کردن خود یا ذیحقحفر چچاه، غرس اشجار وزارت و امثال آنها در جنلگها و مراتع برای تهیه آثار تصرف و به منظور 

اقوام به حد  لذانیست و تمثیلی است  حصریفوق  عوامل انهاهمچنین اقدام به ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در دیگری

عملی که عقید آثار تصرف ابتدایی محسوب شود حتی اگر با افول بنا شد ماننده تغییر حد فاصل و امحای مرز، ممانعت از 

 انتفاع و بهر برداری مجاز عناصر مادی این جرم را تشکیل می دهند.

قرار گرفته  متصرفون مجوز قانونی اساره سوء نیت و مبنای مجازات شخص رف مبادرت به این گونه اعمال بد: صعنصرروانی

عنصر روانی جرم تصرف  لذاصول نتیجه نشده است و از این جهت جرائم مطلق هستند حاست و از سوی این جرم مفید به 

شروع به عملیات عادی مجوز قانونی یعنی وجود ول رکن مادی و احراز عدم صعدوانی سوء نیت عام یا قصد عمل است که با ح

ه است بودن مجوز سوء نیت مفروضی می باشد و نیازی به اثبات ندارد فقط همین قدر که معلوم شود او قصد عمل تصرف داشت

و حبس تعزیری یک ماه تا یک سال می باشد و دستور  161ر قانونی متمایز است ماده برای مجرمیت وی کافی است عنص

 از دادگاه نیست. خلع یداز مجازات بوده و نیازی به رهن تصرف پس از اثبات جزئی 

 اتی چند پیراموتن تعقیب کیفری اراضی ملینک

زمین به پیش از ملی شدن آن بازگردد پس از اعالم ملی بودن زمین نمی توان علیه  تصرفالف( در صورتی که سابقه تصرف م

در نیامده  عمومیشکایت کیفری کرد زیرا قبل از اینکه تشریفات ملی کردن جریان باید زمین هنوز در زمرة اموال  تصرفم

تصرف یا ایجاد آثار آن در صورتی جرم است که  161که به موجب ماده  یمگردد و می دانسوب آن عدوانی مح تا تصرفاست 

 ی شده صورت پذیرفته باشد.نسبت به جنگل ها و مراتع و به عبارت دیگر اراضی م
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به این تشخیص انجام گیرد تعییب کیفری تا حصول نتیجه و  تصرف در فاصله بین تشخیص مأمورین رسمی و اعتراضب( اگر 

 تبصرهاراضی اختالفی و ... متوقف می شود این امر از مفادصدور رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف 

گارد  بوسیلهمی گردد )وزارت جهاد کشاورزی و صنایع طبیعی مکلف است  مستفادحفاظت از جنگل ها مراتع قانون  55ماده 1

در صورتیکه تشخیص دو مرجع فوق نسبت به مراتع ملی  نماید رفع تجاوزاطالع  و گارد جنگل و مأمورین خود به محض

حل اعالم دارد دادسرا را مورد تعقیب کیفری قرار می دهد مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد و مراتب به دادسرای م

خواهد  51مگر اینکه به آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت دعوای کیفری متوقف و تا حصول نتیجه از کمیسیون ماده 

 بود.

 وجود دارددیگری هم  ماده های البتهمی گردد  متوقف دعوااراضی ملی قابل گذشت بوده و با اعالم رضایت  عدوانیدتصرفج( 

چرائیدن  مجازهستند مثل تخریب و بهره برداری غیر کیفریاست قابل تعقیب  عزیراتق م ا ت 454و  452و  175مثل ماده 

 م.دام بدون پروانه یابر خالف شرایط مندرج در پروانه دا

 جلوگیری شوداصل سند کلیه زمین های دولتی استرداد شود تا از وقوع سوء استفاده احتمالی  -1

 شود. مشخصدسترسی به روز سازمان ثبت اسناد و امالک به سیسم ثبت احوال تا هویت دقیق افراد  -7

 سیستم یکپارچه جامع اطالعاتی ثبت اسناد و امالک کشور و دسترسی سریع به آن  -1

 یربطگسترش تعامل درون و برون دستگاه های ذ 11تشدید مجازات زمین خواران و بازنگری آن  -6

 تشکیل بانک اطالعاتی واحد -11

 تشدید مجازات و جرم نگاری بیشتر -11

 های امالک  بنگاه بربیشتر  نظارت -12

 نظارتیبیشتر بر سازمان های  نظارتجهت  نظارتیکار گروه ویژه  -14

 شناسایی زمین خواران بزرگ -13

 واحدیکپارچه کردن سامانه استعالمات و مجوزها تحت عنوان پنجره  -15

 دعوت از استادان بزرگ در حوزه جرم شناسی و استفاده از تجارب آنها -11

 جلسات متعدد یا اساتید با تجربه حقوق جهت ارائه راه حل در خصوص زمین پدیده -17

 اقدامات پیشگیریانه متولیان قبل از وقوع جرم مذکور -11

 با پدیده زمین خواری رابطهموانع و چالش ها در 

 ذیربط مبادیص کارشناسان و عدم تخص -1
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 عدم وجود تعامل الزم بین دستگاه های متولی زمین و مباره با زمین خواری -2

 عدم وجود نقشه جامع از زمین های کشور -4

 عدم وجود بانک اطالعاتی یکپارچه و مرتبط با زمین -3

 وجود قوانین متعدد و گاه معارضی همدیگر -5

 عدم بازدارندگی مجازات محلی-1

 و نهایی کردن آنکاداسترپیشبرد طرح  -7

 کافی سازمان های ذیربط بر امالک نظارتعدم  -1

 عدم وجود سازمان شخصی و متولی مباره با زمین خواری -6

 عدم صدور سند قطعی امالک دولتی -11

 اقدامات قضایی

 طهماهنگی کلی در مورد اقدامات مربوط به کشف جرم در مؤسسات و سازمان های ذیرب -1

 مان جزایی زمین خواریمضنونان و متهاخذ مجوز قضایی در مورد تعقیب  -2

 بهره گیری از نظرات کارشناسان رسمی -4

 جمع آوری اسناد و مدارک از مرجع حقیقی و حقوقی، تکمیل تحقیقات  -3

 تحقیق از متهم درباره اتهامات وارده با توجه به دالیل و مدارک و شواهد و مستندات  -5

 ذ مجوز قضایی برای انجام اقدامات مثل بازرسی و ...اخ -1

 اخذ مجوز قضایی برای توقیف ثبتی و معامله ای ... -7

 قضایی مراکزتکمیل پرونده، مستندسازی، تهیه گزارش، و تحویل به  -1

 جدی در این خصوص نظارتمسئولیت پذیری و  -6

 از زمین خواری دخیلشناسایی و اطالع رسانی عوامل  -11

 دولتیغیره قانونی به اراضی  رضینوجود بانک اطالعاتی متع -11
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 نتیجه گیری

تشکیل بانک اطالعاتی اراضی ملی و منابع طبیعی و سامانه دویست هزار پرونده در کشور در این زمینه که بیشترین مخلفات 

ص را ر بعضی موارد پروژه های خااراضی ملی و تغییر کاربری از سوی بنگاه های معامالت امالک انجام می شود اگر چه د

کار خود را بدرستی انجام ندهند قطعاً این پدیده روز به روز در  نظارتیو اگر نهادهای بعضی افراد با نفوذ در دست میگیرند 

مات موجود در حال گسترش است و این نتیجه آن کاهش تصرف بیت المال از منابع عمومی است وجود قوانین مختلف و ابها

 قانون اشخاص در خصوص خرید و فروش زمین های قولنامه ای و تصرفات خالفکه به اقدامات  وانینیو تصویب ق قوانین

جنبه رسمی و قانونی می دهد امروزه شرایط اجتماعی مناسبی برای مبارزه با جرائم اقتصادی وجود دارد بررسی عواملی  اراضی

که به صورت مستقیم و غیره مستقیم در شکل گیری این پدیده مؤثر است راه هایی را فرا روی مکانی که وظیفه مقابله و 

می دهد مقایسه شیوه مجرمان از حیث باندی و انفرادی به مفهوم آن است که  پیگیری و کشف این جرم را به عهده دارند قرار

مجرمان مربوط ترجیح می دهند با هماهنگی افراد دیگر دست به اعمال مجرمانه بزنند تا ضمن تصاحب اموال بیشتر ریسک 

فرهنگ اصیل اسالمی در  ناشی از عدم تحقق را نیز کاهش دهند این مهم ضرورت اعمال آموزش های همه جانبه و گسترش

بیشتر بر افراد سازمانها را نشان می دهد در نهایت این رونده نشان از عدم تمرکز و ارتباط ساختارها و  نظارتبین کارکنان و 

بیان شد باید با بهره گیری از تفکر  مطلوبو کاشف با یکدیگر دارند چنانچه در بحث و روش کشف  نظارتیمجموعه های 

جرم شناسی و  جرم شناسیام های مؤثر و استفاده از تجارب کارشناسان خصوصاً اساتید با تجربه دانشگاه در راهبردی و انج

روابط اساسی با سازمان ها و  قرارییکپارچه کردن استعالم ها تحت عنوان پنجره واحد بر روند مبارزه و پیش بینی توسعه و بر 

دادستان  دبیرجلسهال که با ریاست امنیت کل دادگستری استان و خصوصاً شورای حفظ حقوق بیت المنظارتی نهادهای 

موضوع در یک سمینار و مبارزه ایجاد کرد و با استفاده از فراخوان  ینداستان و نهادهای ذیربط شرایط مناسب برای در فرآ

برای آینده مبارزه با  زمینه را جهت کاهش این پدیده شوم فراهم کرد در غیره این صورت افق امید بخشمقاالت در بررسی 

 نخواهد شد و امیدواریم شاهد ریشه کردن این پدیده در کشور باشیم. نمایان و سایر جرائم خواریپدیده شوم زمین 
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