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نون قا 65معرفی دعاوی کمیسیون ماده 

 عمرات وها  از جنگل یبردار حفاظت و بهره

 بخش اول



 

 



 

 

حفاظت و قانون  65معرفی کمیسیون ماده :مبحث اول

 مراتع و ها جنگلبرداری از  بهره
را تصویب نمود و از این تاریخ به بعد  ها جنگلقانون ملی شدن  ۳۱4۳در سال  گذار قانون

های طبیعای و اراضای جنگلای کشاور جازء      و بیشهو مراتع  ها جنگلعرصه و اعیان کلیه 

این قانون به اراضی تصرف شاده   .اموال عمومی محسوب گردید و به مالکیت دولت درآمد

سند رسمی صادر شده است تساری   ها آنقبل از تصویب این قانون و نیز اراضی که برای 

 .یافت

مسائول اجارای    یجنگلبانسازمان مراتع و ها جنگلبرداری از  حفاظت و بهرهدر قانون 

قاانون مزباور    ۶۳مااده   .دولات شاد   قانون ملی کردن اراضی موصوف و تملک آن به نفع

 :داردبیان می 2۶/۶/۳۱4۳مصوب 

و  هلا  جنگلل تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن »

 یسلازمان جنگلبلان  با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با ملممورین   مراتع

معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا  است و اشخاص

اعتراض مزبور ظلرف سله     .به آن سازمان تسلیم نماید جنگلبانی آگهی سازمان

فرماندار، رئیس دادگسلتری، رئلیس تبلت، رئلیس      ماه در کمیسیونی مرکب از

دادگستری  نماینده رئیس ) ها آننمایندگان  کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا

اتخلا   نسبت به آن رسیدگی و  یکی از قضات خواهد بود( مطرح و ظرف سه ماه

صلورتی کله    کمیسیون قطعی اسلت و در   تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت

 ملمموران انتالامی   ،ید باشدکمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع تصمیم اکثریت

 «.مکلف به اجرای آن هستند

ن بارای  آبه اینکه مصوبه هیئت وزیران نیز در این زمینه وجود دارد که بار اساا     مضافاً

رفع اختالف افراد و دولت و مشخص شادن محادوده اراضای احیاا شاده در اداره مناابع       

اراضای را   ءمور تشخیص تعیین شده است که سابقه احیاا أیک نفر م ها شهرستانطبیعی 

از  نظار  صارف تشاخیص داد   ۳۱4۳هریک از اراضی را بعد از سال  ءبررسی و چنانچه احیا

کناد و  ر آن نقشه بیان مید ز مستثنیات و اراضی ملی رانقشه را ترسیم و مر متصرف آن،
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قانون ماده واحاده تعیاین تکلیاف اراضای      ۳۱۳7ر سال د .کندبرگه تشخیص را صادر می

اشاخاص در تشاخیص مناابع ملای     اختالفی ملی به تصویب رسید و رسیدگی به شکایات 

 .بینی شد در آن پیششده 

ن اعتاراض دارد باه   آتاا هارکس باه    شاود  در محال الصااو و آگهای مای    تشخیص برگه 

بعاد از ایاراد شاورای     کنیولا که هیئت هفت نفره است اعاالم نمایاد    ۶۳کمیسیون ماده 

 ی از سوی تمامی اعضای کمیسیون مجمع تشاخیص مصالحت نظاام   أنگهبان به صدور ر

 اظهاارنظر  رغام  یعلا را تصویب نمود و بادین ترتیاب    ۶۳ماده واحده اصالح مقررات ماده 

 .گرددی از سوی عضو قاضی صادر میأر ،هیئت هفت نفره
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 تشخیص مستثنیات از اراضی ملی یها روش :مبحث دوم
و یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص ( ۳۱4۳زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون ) اگر

 :یا مستثنیات است های ذیل را داشته باشد زمین احیا شدهیک یا چند یا همه ویژگی

 .( مرسوم و معروف باشدیباغ ای ی)زراع یکشاورز نیزم عنوان به و عمالً عرفاً اگر .4

 .روستا واقع باشد ایمنطقه  یمزروع یداخل در مجموعه اراض و عمالً اگر عرفاً .3

داشاته   ( قارار ...رودخاناه و ، قناات  ،چشامه  ،چااه ) یمنبع آب کی یاریاگر در حوزه آب .3

 .باشد

 .آماده شده باشد یاریزراعت و آب اتیعمل یشده و برا حیاگر تسط .4

 .مرسوم باشد مزارید نیبه نام زم و عمالً نامتعارف و تند نباشد و عرفاً بیش یاگر دارا .8

 .داشته باشد نیمع یعرف ای یثبت ای یزار و محدوده قانون یآب ای مزارید نیاگر زم .6

-یما  ریا باشد تحج نیزم یایشروع اح یکه به معنا یشده باشد )هر عمل ریاگر تحج .7

نهرکنادن  و  هاا  آنها و توده کردن سنگ یآور جمعو  نیدور زم ینیمثل سنگ چ ندیگو

 (نآو امثال  نیدور زم

در ی ارودخاناه  یمنشاعب از بنادها   یمیقاد  یهایجو آثار ایو  یمیقد یهایاگر جو .9

 .مشاهده شود نیباالدست زم

چشامه ساارات    ایا کاه آب قناوات    یمیقاد  یهاا یآثار جو ایو  یمیقد یهایجو اگر .8

 .مشاهده شود نیرساند در زمیم ایرسانده یم نیرا به زم یمیقد

وجاود   نیو اطاراف و اکنااف زما    یمیقاد  یهاا  یجو ریدر مس سال کهندرختان  اگر .41

 .داشته باشد

 .واقاع باشاد   یمیقاد  ایموجود  یاریآب یجو نیباالتر لیمورد اختالف در ذ یاگر اراض .44

 ریا غ یشده اراضیسوار نم ها آنچون از ابتدا آب به  یواقع در باالدست جو یاراض معموالً

 .اندشده ایاح یسوار بوده اراض ها آنچون آب به  یجو ریز یهستند و اراض شده ایاح

گااش   ،کوماه  ،خاناه بااغ   :مثال  یوابسته به کشاورز یسنت هیو ابن یمیقد یاگر بناها .43

 .وجود داشته باشد محل در ها آناز  یآثار ایامثال آن و  ....آب انبار و ،یدامدار
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 یمیمتعادد قاد   یاز بندساارها  دهیبه صورت بندسار باشاد و منطقاه پوشا    نیاگر زم .43

 یبهااره را بارا   یجاار  یها آباز  یمیقد یمند)معروف به زوله( باشد و سابقه و آثار بهره

 .محصول داشته باشد یاریآب

 یایا پا یهاا چندسااله و گوناه   یمرتعا  اهاان یاز گ یآثار نیزم یاهیاگر در پوشش گ .44

 .نباشد یمرتع

 .تر باشدیمیقد یها زراعتقبل و  یها زراعتآثار  موجود یاهیاگر پوشش گ .48

 یایا از ابزار استرئوسکوپ آثاار اح  محل مورد نظر با استفاده یهوائ یهااگر در عکس .46

 تیکارشنا  منتخب دادگاه صالح نکهیمشروط به ا .)به شرح فوو( مشاهده شود یمیقد

 .را داشته باشد یهوائ یها عکس ریتفس ژهیو یفن

 اند شده میترس یهوائ یها عکسکه بر اسا   یهوائ یها نقشهمورد نظر در  نیاگر زم .47

حساا    العااده  فاوو  زیامر ن نیا صیتشخ .)رنگ زرد( واقع باشد یمزروع یدر بخش اراض

 لیا دال ریاثبات ساا  یبرا تاًینها یهوائ یها نقشهکنند که از  یسع دیاست و کارشناسان با

در بخاش   یدر نقشاه هاوائ   یمید یمیقد اشدهیاح یاراض یدر موارد .خود استفاده کنند

 .شده است نیی( تعدی)رنگ سف یمل یاراض

 ی( و اراضا میدر باغات د ژهیباغ )به و یایبر قدمت اح یگواه یمیاگر سن درختان قد .49

 .بدهد دار بیش

 هاا  آناز  یمیاز استفاده قاد  یباشد که حاک ییها گذرگاهو  ها راه مزاریگر در مناطق دا .48

باه   هاا  آناز  یمتروکه شده و آثار نکیبوده و ا مزارید یامر رفت و آمد به اراض یفقط برا

 .باشد یجا

 نیا ا معماوالً  .مشااهده شاود   یمیقاد  یها خرمنگاهاز  یآثار یاز اراض یگر در قسمتا .31

تاا   شده یمبلند و مرتفع ساخته  یصاف در جاها نیقطعه زم کیدر  یمیقد یها خرمنگاه

 .ندیدانه از کاه استفاده نما یجداساز یاز وزش باد برا

و  یبناادو کاارت یبنااد قطعااهو  اریآثااار شااخم و شاا نیزماا شیاااگاار در نحااوه آرا .34

 .بودن باشد مشاهده شود یاز مزروع یکه حاک یمیقد یها یبند جهیب

باه ناام چراگااه و مرتاع      باشد که عرفاً یبه نحو نیزم یمکان تیو موقع تیاگر وضع .33

 .معروف نباشد
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که ممکان اسات    اگرچهمناسب و جنس خاک مستعد زراعت باشد  ینیزم بیاگر ش .33

 نیا ا یایا گو نیزما  تیوضاع  یول ؛دور از کشت بوده و آثار زراعت محو شده باشد ها سال

ماناده باشاد و مردماان     کاار یب تواناد  ینما در گذشاته   ینا یزم نیباشاد کاه چنا    تیواقع

 .اندنمودهیمستعد حداکثر استفاده را م یاراض گونه نیاگذشته از  کوش سخت

اعتراض  دنیو نرس یشدن اراض یمربوط به مل نیقوان از ۶۳و 2 مواد یبا اجرا اگرچه .34

به ناام   دیسند جد دیو با شود یم یمردم باطل تلق تیاسناد مالک یدر مهلت قانون یمردم

ماردم   یادعاائ  یمیقد یها نامه عهیمباتوجه و دقت در مفاد اسناد و  یول دولت صادر شود

 .دیمورد اختالف بنما یاراض یایقدمت اح صیدر تشخ یمؤثرکمک  تواند یم

 یهاا  ئات یهمنابع طبیعی هر شهر مورد پذیرش و دوباره  یها ادارهدر دبیرخانه  ها پرونده

 .اند شدهمرجع رسیدگی تعیین  ها ادارهمستقر در آن 
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 65ترتیب رسیدگی در کمیسیون ماده  :مبحث سوم
قاانون   ۶۳نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای مااده   ینیآبرابر 

معترض یا معترضین به تشاخیص مناابع    و مراتع کشور ها جنگلبرداری از  حفاظت و بهره

تنظایم و   مخصلوص  هلای  فرماعتراضیه خود را در  ها آنملی شده یا نمایندگان قانونی 

مساتقر در اداره مناابع طبیعای و     ئتیهدبیرخانه   همراه با مدارک و مستندات الزم باه 

 .نمایاد  آبخیزداری شهرستان مربوطه تسالیم و شاماره و تااریخ ثبات آن را دریافات مای      

ناماه و ساایر    نشاانی دقیاق جهات اباالغ اوراو و دعاوت      اناد  موظفمعترض یا معترضین 

مکاتبات را در فرم اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیاز نشاانی جدیاد خاود را کتبااً باه       

 .یرخانه مذکور اطالع دهنددب

 هیئات مدارک ماورد نیااز جهات رسایدگی     دارد؛ مقرر می نامه نییآاین  ۳ماده  ۳تبصره 

 :عبارت است از

 معترض یا معترضین وسیله بهتکمیل و ارائه فرم مربوط به اعتراض  .4

معتارض یاا    وسایله  باه مقام یاا نمایناده قاانونی(     ارائه دلیل سمت )اصیل، وکیل، قائم .3

 معترضین

معتارض   وسایله  بهنامه  آییناین  ماده یکارائه مدارک و دالیل مثبته مالکیت موضوع  .3

 یا معترضین

از محل مورد اعتراض با مقیاا  مناساب موردنیااز     UTM ارائه نقشه دارای مختصات .4

 معترض یا معترضین وسیله به

 هیئتپاسخ استعالمات و سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص  .8

  


