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معرفی دعاوی کمیسیون ماده  65قانون
حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع

مبحثاول:معرفیکمیسیونماده65قانونحفاظتو
بهرهبرداریازجنگلهاومراتع
قانونگذار در سال  ۳۱4۳قانون ملی شدن جنگلها را تصویب نمود و از این تاریخ به بعد
عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعای و اراضای جنگلای کشاور جازء
اموال عمومی محسوب گردید و به مالکیت دولت درآمد .این قانون به اراضی تصرف شاده
قبل از تصویب این قانون و نیز اراضی که برای آنها سند رسمی صادر شده است تساری
یافت.
در قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتعسازمان جنگلبانی مسائول اجارای
قانون ملی کردن اراضی موصوف و تملک آن به نفع دولات شاد .مااده  ۶۳قاانون مزباور
مصوب  ۳۱4۳/۶/2۶بیان میدارد:
« تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگللهلا و
مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با ملممورین سلازمان جنگلبلانی
است و اشخاص معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا
آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید .اعتراض مزبور ظلرف سله
ماه در کمیسیونی مرکب از فرماندار ،رئیس دادگسلتری ،رئلیس تبلت ،رئلیس
کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا نمایندگان آنها (نماینده رئیس دادگستری
یکی از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخلا
تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت کمیسیون قطعی اسلت و در صلورتی کله
تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلعید باشد ،ملمموران انتالامی
مکلف به اجرای آن هستند».

مضافاً به اینکه مصوبه هیئت وزیران نیز در این زمینه وجود دارد که بار اساا آن بارای
رفع اختالف افراد و دولت و مشخص شادن محادوده اراضای احیاا شاده در اداره مناابع
طبیعی شهرستان ها یک نفر مأمور تشخیص تعیین شده است که سابقه احیااء اراضای را
بررسی و چنانچه احیاء هریک از اراضی را بعد از سال  ۳۱4۳تشاخیص داد صارفنظار از
متصرف آن ،نقشه را ترسیم و مرز مستثنیات و اراضی ملی را در آن نقشه بیان میکناد و
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برگه تشخیص را صادر میکند .در سال  ۳۱۳7قانون ماده واحاده تعیاین تکلیاف اراضای
اختالفی ملی به تصویب رسید و رسیدگی به شکایات اشاخاص در تشاخیص مناابع ملای
شده در آن پیشبینی شد.
برگه تشخیص در محال الصااو و آگهای مایشاود تاا هارکس باه آن اعتاراض دارد باه
کمیسیون ماده  ۶۳که هیئت هفت نفره است اعاالم نمایاد ولایکن بعاد از ایاراد شاورای
نگهبان به صدور رأی از سوی تمامی اعضای کمیسیون مجمع تشاخیص مصالحت نظاام
ماده واحده اصالح مقررات ماده  ۶۳را تصویب نمود و بادین ترتیاب علایرغام اظهاارنظر
هیئت هفت نفره ،رأی از سوی عضو قاضی صادر میگردد.
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مبحثدوم:روشهایتشخیصمستثنیاتازاراضیملی
اگر زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون ( )۳۱4۳و یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص
یک یا چند یا همه ویژگیهای ذیل را داشته باشد زمین احیا شده یا مستثنیات است:
 .4اگر عرفاً و عمالً بهعنوان زمین کشاورزی (زراعی یا باغی) مرسوم و معروف باشد.
 .3اگر عرفاً و عمالً داخل در مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا واقع باشد.
 .3اگر در حوزه آبیاری یک منبع آبی (چااه ،چشامه ،قناات ،رودخاناه و )...قارار داشاته
باشد.
 .4اگر تسطیح شده و برای عملیات زراعت و آبیاری آماده شده باشد.
 .8اگر دارای شیب نامتعارف و تند نباشد و عرفاً و عمالً به نام زمین دیمزار مرسوم باشد.
 .6اگر زمین دیمزار یا آبی زار و محدوده قانونی یا ثبتی یا عرفی معین داشته باشد.
 .7اگر تحجیر شده باشد (هر عملی که به معنای شروع احیای زمین باشد تحجیار مای-
گویند مثل سنگ چینی دور زمین و جمعآوری سنگها و توده کردن آنهاا و نهرکنادن
دور زمین و امثال آن)
 .9اگر جویهای قدیمی و یا آثار جویهای قادیمی منشاعب از بنادهای رودخاناهای در
باالدست زمین مشاهده شود.
 .8اگر جویهای قدیمی و یا آثار جویهاای قادیمی کاه آب قناوات یاا چشامه ساارات
قدیمی را به زمین میرسانده یا میرساند در زمین مشاهده شود.
 .41اگر درختان کهنسال در مسیر جویهاای قادیمی و اطاراف و اکنااف زماین وجاود
داشته باشد.
 .44اگر اراضی مورد اختالف در ذیل باالترین جوی آبیاری موجود یا قادیمی واقاع باشاد.
معموالً اراضی واقع در باالدست جوی چون از ابتدا آب به آنها سوار نمیشده اراضی غیار
احیا شده هستند و اراضی زیر جوی چون آب به آنها سوار بوده اراضی احیا شدهاند.
 .43اگر بناهای قدیمی و ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی مثال :خاناه بااغ ،کوماه ،گااش
دامداری ،آب انبار و ....امثال آن و یا آثاری از آنها در محل وجود داشته باشد.
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 .43اگر زمین به صورت بندسار باشاد و منطقاه پوشایده از بندساارهای متعادد قادیمی
(معروف به زوله) باشد و سابقه و آثار بهرهمندی قدیمی از آبهای جااری بهااره را بارای
آبیاری محصول داشته باشد.
 .44اگر در پوشش گیاهی زمین آثاری از گیاهاان مرتعای چندسااله و گوناههاای پایاای
مرتعی نباشد.
 .48اگر پوشش گیاهی موجود آثار زراعتهای قبل و زراعتهای قدیمیتر باشد.
 .46اگر در عکسهای هوائی محل مورد نظر با استفاده از ابزار استرئوسکوپ آثاار احیاای
قدیمی (به شرح فوو) مشاهده شود .مشروط به اینکه کارشنا
فنی ویژه تفسیر عکسهای هوائی را داشته باشد.
 .47اگر زمین مورد نظر در نقشههای هوائی که بر اسا

منتخب دادگاه صالحیت

عکسهای هوائی ترسیم شدهاند

در بخش اراضی مزروعی (رنگ زرد) واقع باشد .تشخیص این امر نیز فاووالعااده حساا
است و کارشناسان باید سعی کنند که از نقشههای هوائی نهایتاً برای اثبات ساایر دالیال
خود استفاده کنند .در مواردی اراضی احیاشده قدیمی دیمی در نقشاه هاوائی در بخاش
اراضی ملی (رنگ سفید) تعیین شده است.
 .49اگر سن درختان قدیمی گواهی بر قدمت احیای باغ (به ویژه در باغات دیم) و اراضای
شیبدار بدهد.
 .48اگر در مناطق دیمزار راهها و گذرگاههایی باشد که حاکی از استفاده قادیمی از آنهاا
فقط برای امر رفت و آمد به اراضی دیمزار بوده و اینک متروکه شده و آثاری از آنهاا باه
جای باشد.
 .31اگر در قسمتی از اراضی آثاری از خرمنگاههای قادیمی مشااهده شاود .معماوالً ایان
خرمنگاههای قدیمی در یک قطعه زمین صاف در جاهای بلند و مرتفع ساخته میشده تاا
از وزش باد برای جداسازی دانه از کاه استفاده نمایند.
 .34اگاار در نحااوه آرای اش زم این آثااار شااخم و ش ایار و قطعااهبناادی و کاارتبناادی و
بیجهبندیهای قدیمی که حاکی از مزروعی بودن باشد مشاهده شود.
 .33اگر وضعیت و موقعیت مکانی زمین به نحوی باشد که عرفاً باه ناام چراگااه و مرتاع
معروف نباشد.
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 .33اگر شیب زمینی مناسب و جنس خاک مستعد زراعت باشد اگرچه که ممکان اسات
سالها دور از کشت بوده و آثار زراعت محو شده باشد؛ ولی وضاعیت زماین گویاای ایان
واقعیت باشاد کاه چناین زمینای در گذشاته نمایتواناد بیکاار ماناده باشاد و مردماان
سختکوش گذشته از اینگونه اراضی مستعد حداکثر استفاده را مینمودهاند.
 .34اگرچه با اجرای مواد  2و ۶۳از قوانین مربوط به ملی شدن اراضی و نرسیدن اعتراض
مردمی در مهلت قانونی اسناد مالکیت مردم باطل تلقی میشود و باید سند جدید به ناام
دولت صادر شود ولی توجه و دقت در مفاد اسناد و مبایعهنامههای قدیمی ادعاائی ماردم
میتواند کمک مؤثری در تشخیص قدمت احیای اراضی مورد اختالف بنماید.
پرونده ها در دبیرخانه ادارههای منابع طبیعی هر شهر مورد پذیرش و دوباره هیئاتهاای
مستقر در آن ادارهها مرجع رسیدگی تعیین شدهاند.
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مبحثسوم:ترتیبرسیدگیدرکمیسیونماده65
برابر آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای مااده  ۶۳قاانون
حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور معترض یا معترضین به تشاخیص مناابع
ملی شده یا نمایندگان قانونی آنها اعتراضیه خود را در فرمهلای مخصلوص تنظایم و
همراه با مدارک و مستندات الزم باه دبیرخانه هیئت مساتقر در اداره مناابع طبیعای و
آبخیزداری شهرستان مربوطه تسالیم و شاماره و تااریخ ثبات آن را دریافات ماینمایاد.
معترض یا معترضین موظفاناد نشاانی دقیاق جهات اباالغ اوراو و دعاوتناماه و ساایر
مکاتبات را در فرم اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیاز نشاانی جدیاد خاود را کتبااً باه
دبیرخانه مذکور اطالع دهند.
تبصره  ۳ماده  ۳این آییننامه مقرر میدارد؛ مدارک ماورد نیااز جهات رسایدگی هیئات
عبارت است از:
 .4تکمیل و ارائه فرم مربوط به اعتراض بهوسیله معترض یا معترضین
 .3ارائه دلیل سمت (اصیل ،وکیل ،قائممقام یاا نمایناده قاانونی) باهوسایله معتارض یاا
معترضین
 .3ارائه مدارک و دالیل مثبته مالکیت موضوع ماده یک این آییننامه بهوسایله معتارض
یا معترضین
 .4ارائه نقشه دارای مختصات  UTMاز محل مورد اعتراض با مقیاا
بهوسیله معترض یا معترضین
 .8پاسخ استعالمات و سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص هیئت

مناساب موردنیااز

