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فصلاول

معرفی کمیسیون ماده 21
قانون زمین شهری

مبحثاول:معرفیکمیسیونموضوعماده21قانونزمینشهری
اراضی انواع گوناگونی دارد و تشخیص نوع اراضی از جهات مختلفی ح ائز
اهمیت می باشد .چراکه هر نوع از اراضی واجد حقوق و مزایای مختل ف و
مجزایی بوده لذا میبایست به درستی و با دقت در تعیین نوع اراضی اقدام
شود .در این راستا قانونگذار جهت تفکیک انواع اراضی از یکدیگر ض وابط
و مقرراتی را وضع نموده است .در سال  ۳۱۳۳قانونی تحت عنوان «قانون
زمین شهری» به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید که در م واد  ۱و
 4و  ۵این قانون اراضی به سه دسته بایر ،موات و دایر تقسیم گردید .ای ن
قانون اوصاف و آثار هر کدام از این سه نوع را تبیین و تفسیر نموده اس ت
تا تشخیص نوع زمین با مالک و معیارهای مشخصی صورت گی رد .ع الوه
بر این قانونگذار در ماده  ۳۱قانون مذکور کمیس یونی را جه ت تش خیص
نوعیت اراضی معین نموده است تا با لحاظ ویژگیه ا و ض وابط مق رر ب ه
تشخیص این مهم اقدام نماید .ماده  ۳۱قانون زمین ش هری ب دین ش رح
است« :تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین ناو
زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی
است»...
همانگونه که در ابتدا متذکر شدیم ،تشخیص نوع زمین از جهات مختلف ی
واجد اهمیت است؛ چراکه تشخیص نوعیت زمین مؤثر در مالکی ت زم ین
است ،لذا میبایست قبل از تعیین وضعیت مل ک نس بت ب ه تعی ین ن وع
زمین اقدام شود.
از جمله جهات اهمیت این مورد است که براب ر اص ل  4۵ق انون اساس ی:
«انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شاده و

21

معرفی کمیسیون ماده  21قانون زمین شهری

 ...در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسابت
به آنها عمل نماید .تفصیل و ترتیب استفاده از هریاک را قاانون
معین میکند ».لذا اگر به تشخیص کمیسیون فوقال ذکر زمین ی ،م وات
تشخیص داده شود به موجب اصل مذکور جزء انفال محس وب گردی ده و
در اختیار دولت اسالمی قرار میگیرد .همچنین تشخیص نوعی ت اراض ی
مورد نیاز دولت برای خرید اراضی از ش هروندان در قیم ت و به ای مل ک
مورد نیاز موثر م یباش د .همچن ین در راس تای حف ی مح یط زیس ت و
جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و فض ای س بز در مح دوده ش هرها
تشخیص زمینهای دایر ضروری است.
در راستای اجراییسازی قانون زمین شهری آییننامه اجرایی آن در س ال
 ۳۱7۳به تصویب هیئت وزیران رسید .در این آی ین نام ه م واردی را ک ه
اف راد مکل ف ب ه تش خیص ن وع زم ین و اخ ذ نظری ه وزارت مس کن و
شهرسازی گشتهاند مشخص گردی ده اس ت .در ای ن م وارد دف اتر اس ناد
رسمی و سایر مراجعی که به نحوی از انحاء در رابط ه ب ا اراض ی ش هری
اقداماتی از قبیل نقل و انتقال یا صدور مج وزه ای ق انونی و غی ره انج ام
میدهند ،مکلفند قبل از هرگون ه اق دامی از وزارت مس کن و شهرس ازی
دربارهی نوع زمین استعالم نمایند .این موارد به این شرح هستند:
الف) صدور مجوز و پروانه :وفق ماده  ۳آیین نامه اجرایی ق انون زم ین
شهری« :کلیه مراجعی که به نحوی از انحاء در ارتباط با زمینهاای
شهری ،اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهاای قاانونی و
پروانه های حفر چاه یا ساختمانی و غیره انجام می دهناد ،ملازم و
موظفنااد قباال از هرگونااه اقاادامی بااود ،نظاار وزارت مسااکن و
شهرسازی را درباره نو زمین استعالم نمایند ،مگر اینکه با توجه
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به سایر مواد آیین نامه ،نو زمین مشخص و معین باشد .چنانچاه
وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک ماه ،پاسخ اساتعالم مراجاع
یاد شده در این ماده را ندهد ،مراجع مزبور می توانند رأساً اقادام
نمایند».
ب) پذیرش تقاضای ثبت زمین :بند  ۳0م اده  ۳9آی ین نام ه اجرای ی
قانون زم ین ش هری در رابط ه ب ا پ ذیرش تقاض ای ثب ت بی ان م یدارد:
«ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمینها به نام اشخاص و
ادامه تشریفات ثبتی زمینهای ثبت شده  ...موافقت کتبای وزارت
مسکن و شهرسازی را اخذ نماید».
ج) افراز و تقسیم و تفکیاک اراضای :بن د  ۳0م اده  ۳9در قس مت
دیگری بیان میدارد« :ادارات ثبت مکلفاند قبل از  ...افراز و تقسیم
و تفکیک زمینها ،موافقت کتبی وزارت مساکن و شهرساازی را
اخذ نماید ».لذا کسب اس تعالم از وزارت مس کن و شهرس ازی در زم ان
افراز و تقسیم و تفکیک اراضی نیز ضروری است.
د) نقل و انتقال :بند  ۳۳ماده  ۳9آیین نامه اجرایی قانون زمین ش هری
در رابطه با نقل و انتقال اراضی بیان م یدارد« :دفااتر اساناد رسامی
مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به زمینهای موضاو
قانون ،مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعالم و بر اساس
نظرآن وزارتخانه و رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند ».البت ه ای ن
موضوع در ماده  ۳مذکور در قسمت قبل نیز مورد توجه قرار گرفته بود.
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ه) تملک و خرید اراضی :برابر الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراض ی
و امالک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظ امی دول ت مص وب
 ،۳۱۵8دولت میتواند در راستای اجرای موارد مذکور به تمل ک و خری د
اراضی شهری اقدام نماید .در این زم ان نی ز دول ت مکل ف اس ت قب ل از
هرگونه اقدامی ابتدا نظر وزارت مسکن و شهرسازی را استعالم نماید .اگ ر
نظر وزارت مبنی بر موات بودن زمین بود که دول ت اق دام ب ه در اختی ار
گرفتن زمین مینماید و در صورت غیرم وات ب ودن نی ز اق دامات ق انونی
جهت خرید و تملک زمین مورد نظر صورت گیرد.
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مبحثدوم:مرجعتشخیصنوعیتزمینومراحلاجراییآن
پیشتر مرجع تشخیص نوعیت زمین برابر ماده  ۳۱قانون اراضی شهری ب ر
عهده کمیسیونی ب ود ک ه در ای ن م اده پ یشبین ی گردی ده ب ود .ای ن
کمیس یون از نماین دگان وزرای دادگس تری و مس کن و شهرس ازی و
شهرداری محل تشکیل گردیده ب ود .ب ه موج ب م اده  ۳۱ق انون زم ین
شهری این وظیفه به عهدهی وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته است.
دستورالعمل اجرایی ماده  ۳۱قانون زمین شهری که توسط وزارت مسکن
و شهرسازی تهیه و اجرا گردیده است بیان میدارد« :در اجرای ماده 43
قانون زمین شهری ،به منظور تشخیص ناو اراضای ،کمیسایونی
مرکب از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم
وزیر مسکن و شهرسازی منصوب میشوند ،تشکیل میگردد».
گفتار اول :تشکیل پرونده
انجام تشریفات اداری کمیسیون مذکور بر عهدهی دبیرخانهی کمیس یون
ماده  ۳۱است .دبیرخانه در صورتی اق دام ب ه ثب ت درخواس ت تش خیص
نوعیت زمین و تشکیل پرونده مینمای د ک ه م وارد ی ل را تهی ه و ارائ ه
نمایند:
 .4مشخصات ثبتی زمین
 .3دو نسخه از رونوشت یا فتوکپی نقشهی ثبتی (در صورت نداشتن نقشه
یاد شده دو نسخه کروکی دقیق زمین را منطبق با سوابق ثبتی)
 .3انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب (در ص ورت
وجود نقشه هوایی)
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در صورتی که مدارک به طور کامل ارسال شود ،دبیرخانه مکلف ب ه ثب ت
استعالم و پاسخ است.
گفتار دوم :شناسایی ابتدایی
پ یش از ص دور نظری هی کمیس یون اق داماتی جه ت تش خیص ص ورت
میگیرد که اقدامات ابتدایی میباشد .از قبیل:
الف) بازدید از محل زمین و پالک مورد نظر (معاینه محلی)
ب) تحقیق از معمّرین و معتمدین با توجه ب ه س ابقۀ س کونت آنه ا ،در
خص وص زم ان پی دایش اعیان ات و آث ار موج ود از قبی ل ب اغ ،مزرع ه،
تأسیسات ،ساختمان و. ...
ج) در صورت وجود مستحدثات و اعیانات ،ک ر ت اریخ اح داث و دالی ل
آنها و قید تعداد و نوع اعیانات به طور مشخص در صورت جلسۀ معاین ه
محل.
د) بررسی اسناد رسمی و م دارک موج ود ک ه از ط رف مرج ع اس تعالم
کننده یا مدعی مالکیت ارائه شده است.
ه) امضای نقشۀ هوایی و کروکی زمین توس ط اعض ای کمیس یون بع د از
معاینۀ محلی و احراز انطباق محل پالک مورد نظر با موقعیت پیاده ش ده
روی نقشه.
و) توجه به سوابق ثبتی از قبیل اظهارنامهه ای ثبت ی و تحدی د ح دود و
مندرجات سند مالکیت.
ز) توجه به موقعیتهای جغرافیایی و اقلیمی منطقه خصوص اً داش تن آب
کافی.
ح) استفاده از نظ ران کارشناس ان مج رب در زمین ۀ کش اورزی و خ اک
شناسی با توجه به وضعیت ،جنسیت و نوعیت خاک.

