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  :مقدمه
صلحوا ذات بينكم و اطيعوا اهللا و وا قواهللاتل االنفال هللا و الرسول فايسئلونك عن االنفال ق
  .رسوله ان كنتم مؤمنين 

  :در روايات معتبر از امام باقر و امام صادق چنين مي خوانيم
انها ما اخذ دارالحرب من غير قتال كالذي انجلي عنها اهلها و هوالمسمي فيئاًو ميراث من ال 

الوديه و الموت فانها هللا و وارث له و قطائع الملوك اذا لم تكن مغصوبه و االجام و بطون ا
  :من مصالحه و مصالح عياله يشاء مقامه يصرفه حيث  قام لرسوله و بعده لمن

  

اموالي است كه از دار الحرب بدون جنگ گرفته مي شود و همچنين سرزميني كه انفال  (( 
ناميده مي شود و ميراث )) ء يفي((اهلش آن را ترك كرده و ازآن هجرت مي كنند و آن 

كه وارثي نداشته باشد و سرزمين و اموالي كه پادشاهان به اين و آن مي بخشيدند در  كسي
صورتي كه صاحب آن شناخته نشود و بيشه زارها و جنگل ها و دره ها و سرزمين هاي موات 
كه همه اينها از آن خدا وپيامبر و بعد از او براي كسي است كه قائم مقام اواست و او آن را 

مصلحت خويش و مصلحت مردمي كه تحت تكفل او هستند ببيند مصرف  در هر راه  كه
  .))خواهد كرد
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  انفال از مستثنيات آشنا شويما طرح تفكيك ب
به معني بخشش است و به طور كلي هر عمل خوب و نيكي كه با رغبت و به  نفل جمعانفال 
  .گويند ل ميرا نف مستحب انجام گيرد و هر چيز اضافه و مازاد بر اصل باشد كلي  طور

له مي نامندو به طور كلي انفال ت عبادت مستحبي بندگان خدا را نافوبه همين سبب اس
نداشته باشد و در مالكيت مردم نباشد مانند قلل ز اموالي كه مالك خاصي اعبارت است 

از نظر .،مراتع و غنائم جنگي همه اينها را انفال مي نامندكوهها ،بستردره ها ،درياها،جنگلها
يا  ))ص(( اسالم پيامبر حقوقي انفال اموالي است كه به موجب قانون متعلق به شخص اول

امام معصوم و حكومت اسالمي مي باشد،اين اموال مانند جنگلها و مراتع ،نيزارهاي طبيعي 
اراضي و  اين  شخاص شناخته نشده است همه،درياها،اقيانوسها و رودهاي طبيعي كه ملك ا

زمين ها كه مشمول تعريف انفال مي شوند در اختيار حكومت اسالمي است كه با نظرو 
قانون اساسي جمهوري 45در اصل .مي شود قوانين حكومت اسالمي از آنها بهره برداري

رها المي ايران آمده است انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا اس
عمومي،كوهها،دره  وسايرآبهاي ها ها،رودخانه شده،معادن،درياها،درياچه

ها،جنگلها،نيزارها،بيشه هاي طبيعي ،مراتعي كه حريم نيست،ارث بدون وارث و اموال 
غاصبين مسترد مي شود در اختيار حكومت اسالمي  مجهول المالك و اموال عمومي كه از
استفاده از هر يك را قانون  تفصيل و ترتيب.شود تفادهاست تا بر طبق مصالح عامه از آنها اس

  .معين مي كند
نحوه اجراي قانون ، حال كه تعريف لغوي و حقوقي انفال را دانستيم به طرح تفكيك انفال

سوابق ثبتي  در اين طرح ابتدا.ملي شدن جنگل ها و مراتع و كيفيت اجراي طرح مي پردازيم
اد و امالك اخذ مي گردد،سپس كارشناسان خبره و اهل رقبات و پالك ها از اداره ثبت اسن

فن منابع طبيعي با حضور در عرصه هاي منابع طبيعي ملي و مستثنيات به وسيله انجام عمليات 
  و تپه ها،جاده ها ،آبشورهاوعوارض ايجاد ارض طبيعي صحرايي نقشه برداري و برداشت عو



 5

 يمنتخبي از مجموعه قوانين و مقررات منابع طبيع
  

  
ثات و ساختمان ها برداشت شده و سپس حدود اراضي كشاورزي و باغات دشده مثل مستح

 همي نمايد البته الزم به ذكر است كه محدودو اراضي آيش را از حدودمراتع مشخص 
با استفاده از سوابق ثبتي و حدودات ثبتي برداشت و تبديل به  ،ا همان مرز روستا ها پالكها ي

ملي و مرتعي شامل زمين هايي مي شود كه از قديم االيام به صورت  نقشه مي شود اراضي
راگاه گوسفندان و دامداران ند واز آن به عنوان چمرتع بكر و دست نخورده باقي مي ما

استفاده مي شده است و اين مراتع اراضي هستند كه در زمان تصويب قانون ملي شدن جنگل 
  .جنگل بوده و در آن زمان زير كشت نبوده اند اتع يبه صورت مر)27/10/1341(ها و مراتع 
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  :قانوني طرح تفكيك انفال كدام است ات استناد
  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران45اصل -1
ماده يك  ،يكي ديگر از مستندات قانون تفكيك انفال و يا به عبارت ديگر مميزي اراضي -2

قانون ملي شدن جنگل ها ومراتع كشور است كه در ماده قانوني مذكور آمده است از تاريخ 
قانوني عرصه و اعياني كليه جنگل ها و مراتع ،بيشه هاي طبيعي و  اين تصويب نامه تصويب

اراضي جنگلي كشور جزءاموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از 
  .دنافراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باش)27/10/1341(اين تاريخ 

ماده دو قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور نيز اقدامات تشخيص -3
قانون حفاظت و بهره برداري  منابع ملي و مستثنيات را منوط به رعايت تعاريف ذكر شده در

ذكر شده تشخيص محدوده اراضي نوني به موجب مواد قا،از جنگلها و مراتع دانسته است
حدثات اشخاص از اراضي ملي و مرتعي به عهده تكشاورزي ،زراعت،باغات و بناها و مس

مأمور و كارشناس منابع طبيعي است كه پس از اخذ سوابق ثبتي و حدودات ثبتي و اسامي 
الم و مالكين و ميزان اراضي كشاورزي و نسق زراعي اشخاص از اداره امور اراضي استع

تهيه نقشه منابع ملي و مستثنيات قانوني وتنظيم برگ تشخيص و نشر آگهي از به متعاقباًنسبت 
طريق روزنامه هاي كثيراالنتشار و هفته نامه هاي محلي اقدام و مراتب به اطالع افراد و 

ته داشمأمورتشخيص اعتراض  اشخاص ذينفع و مالكين پالك مي رسد كه چنانچه به نظريه
تعيين تكليف اراضي اختالقي مراجعه  رخانه هيأتيدببه مثبته  وا ارائه مدارك مالكيت باشند ب

مذكور نسبت به اعتراض  هيأت، و نسبت به تشكيل پرونده اقدام تا طبق مقررات قانوني 
 .واصله رسيدگي نمايد
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  رد؟تفكيك انفال چه ضرورتي دا
با اجراي طرح تفكيك انفال مرز دائمي بين اراضي كشاورزي و باغات و مستحدثات 
روستايي و مراتع و چراگاه ها مشخص مي شود و با مشخص شدن ميزان و محل واقعي 

ريزي بهتر و دقيقتر به  بهره برداران و كشاورزان با برنامه، مستثنيات واراضي كشاورزي
تر صادر مي  اسناد اراضي كشاورزي راحت ،مي پردازند كشاورزي و دامداريفعاليتهاي 

گردد و با تفكيك اراضي كشاورزي و اخذ سند مالكيت استفاده از تسهيالت بانكي جهت 
مي شود و با مشخص شدن حدود  ترامور كشاورزي اعم از كاشت ،داشت و برداشت ميسر

طرف مي شود و اراضي كشاورزي از غير كشاورزي  اختالفات حدود ثبتي پالكها بر
همچنين كشاورزان مي توانند به يكپارچه نمودن اراضي خود اقدام نمايندو جهت اراضي 

جمهوري اسالمي ايران با نمايندگي سازمان جنگل ها ،مراتع و ملي و مراتع سند بنام دولت 
آبخيزداري كشور صادر مي شود و با اخذ سند مراتع مي توان براي انجام طرح هاي 

و بيابان زدايي و ساير فعاليت بخيزداري،آبخوانداري و جنگلداري و جنگلكاري مرتعداري ،آ
ها و خدمات زير بنايي و اساسي اقدام نمود و از تخريب مراتع و تجاوزات افراد سودجو 

جهت توسعه امور  قانون واگذاري اراضي 32و  31جلوگيري مي شود و در اجراي مواد 
در اجراي طرح احي صنعتي مي توان استفاده كرد ونو دامداري  وصنعتي و ايجاد قطب ها و

هاي كالن و ملي و درصورت نياز عرصه هاي ملي جهت اجراي طرح در اختيار ارگان هاي 
  .ذيربط قرار مي گيرد 
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  :مراحل اجراي طرح تفكيك انفال 

  :مي باشد كه به شرح مختصر هر يك مي پردازيم  پروژه 5طرح تفكيك انفال داراي 
  :تشخيص و شناسايي :الف

مرحله تشخيص و شناسايي است كه در اين  ،اولين قدم ،تفكيك انفال در اجراي طرح 
مرحله كارشناس مربوطه با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و امالك ، سوابق ثبتي پالك ، 

ك هاي فرعي و اسامي مالكين را از اداره ثبت اسناد تعداد پال نقشه ثبتي،تحديد حدود ثبتي ،
سوابق ) اصالحات اراضي(ميزان اراضي  اخذ مي نمايد و سپس با مراجعه به امور اراضي ، 

اضي، ميزان نسق زراعي كشاورزان و ميزان مساحت اراضي كشاورزي و باغات راصالحات ا
قشه بردار به محل وقوع پالك و سپس به اتفاق مهندس نمي گيردرا از اداره امور اراضي 

مراجعه و تحقيقات محلي را از معتمدين و ريش سفيدان و بزرگان روستا در خصوص نحوه 
د و سپس سوابق و حدودات ثبتي را در محل و با نو ميزان اراضي كشاورزي سئوال مي نماي

نگل ها و قانون  ملي شدن ج 2ماده  3استناد تبصره  به د ونكمك اهالي محل پياده مي نماي
سيسات و خانه هاي روستايي و أمحاوط تعرصه و )  27/10/1341(مراتع كشور مصوب 

د نهمچنين زمين هاي كشاورزي و باغات را از عرصه هاي ملي و جنگلي مشخص مي نماي
و شناسايي مي نامند ونتيجه را در فرم هاي مشخصي صورت كه اين اقدامات را تشخيص 

  .جلسه مي نمايند 
  قانون حفظ و حمايت 2رداري در اجراي ماده نقشه ب :ب

كارشناس مميزي اراضي و كارشناس نقشه بردار به وسيله ،تشخيص و شناسايي پس از مرحله 
را ) روستا(دوربين و وسايل نقشه برداري ابتدا با توجه به حدودات ثبتي ، محدوده كل پالك 

حلي كوه ها و ارتفاعات برداشت مي با عوارض موجود اعم از كوه  ، تپه ،  دره، جاده ، نام م
  د و سپس  محدوده اراضي كشاورزي اعم از باغات ، اراضي آيش و ساختمان هاي ننماي
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روستايي و راه ها برداشت و مشخص مي شوند و پس از اتمام عمليات صحرايي ، كارشناس 

عوارض برداشت شده را تبديل به نقشه نموده و ) اداره(ود نقشه بردار در محل كار خ
و ميزان مراتع و منابع مساحت يابي مي نمايد بدينوسيله  ميزان ومحدوده اراضي كشاورزي 

ا روستا مشخص مي شود و ميزان محدوده كل پالك نيز مساحت يابي مي شود ملي پالك ي
اطالعات به دست آمده از نقشه نسبت و كارشناس مميزي اراضي براساس سوابق ثبتي و آمار 

  .به تنظيم برگ تشخيص اقدام مي نمايد 
  انتشار آگهي منابع ملي :ج

حفظ قانون  2به موجب ماده  و مستثنيات وتنظيم برگ تشخيص ملي و پس از تهيه نقشه منابع
و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور مي بايست اقدامات انجام شده و تشخيص 

اطالع ذي نفعان پالك برسد كه اين امر يك نوبت در روزنامه كثير ر منابع طبيعي به موأم
االنتشار و يك نوبت در روزنامه هاي محلي منتشر مي شود وهمچنين اگهي هاي محلي 

مالكين الصاق و صورتجلسه مي شود تا  توسط مأموران نيروي انتظامي در محل سكونت
اعتراضي داشته باشند مي توانند با مراجعه به دبير ات چنانچه اشخاص به نحوه اجراي مقرر

اعتراض  مستقر در ادارات منابع طبيعي شهرستانها خانه هاي تعيين تكليف اراضي اختالفي
  .ي صادر شود أد تا به اعتراضات رسيدگي و رنخود  را كتباً اعالم نموده و رسيد دريافت كن

  ص به نحوه اجراي قانونقطعيت قانوني و رسيدگي به اعتراضات اشخا :د
پس از  انتشار آگهي تشخيص منابع ملي و مستثنيات در روزنامه كثير االنتشار افراد ذي نفع و 

تا شش ماه فرصت دارند چنانچه به اجراي مقررات و آگهي منابع ملي اعتراضي  مالكين 
يئت تعيين و مستندات مثبته به دبيرخانه هداشته باشند  اعتراض خود را به همراه مدارك 

  .خود تسليم و رسيد دريافت نمايند شهرستان محل سكونت  تكليف اراضي اختالفي واقع در 
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 منتخبي از مجموعه قوانين و مقررات منابع طبيعي
  

  
نظريه اقدامات انجام شده و ) ماه 6(درصورت عدم اعتراض اشخاص در مهلت مقرر قانوني 

پس از صدور ابع طبيعي شهرستان مي تواند مامور تشخيص به قطعيت مي رسد و اداره من
گواهي عدم اعتراض از سوي دبيرخانه هيئت مذكور  از طريق ثبت اسناد و امالك نسبت به 
اخذ سند منابع ملي به نام دولت جمهوري اسالمي با نمايندگي سازمان جنگلها و مراتع و 

  .اقدام نمايد  كشور آبخيزداري
به نظريه مأمور مجري قانون اعتراضي برسد پس از ارائه  و اگر در مهلت تعيين شده قانوني

مدارك از سوي معترض و تهيه نقشه اراضي مورد اعتراضي و تكميل پرونده موضوع 
ستان مطرح ومورد رسيدگي اختالفي شهرتكليف اراضي اعتراض، در دبيرخانه تعيين 

  :ردكه اعضاءاين هيئت عبارتندازگيقرارمي
  رستانمدير جهاد كشاورزي شه. 1
  يك نفر كارشناس جهاد كشاورزي. 2
  )مدير امور اراضي شهرستان(نماينده هيئت هفت نفره واگذاري زمين. 3
  رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان. 4
  معرفي رئيس دادگستري استانيك نفر قاضي با . 5
  دو نفر از اعضاء شوراي اسالمي محل وقوع ملك. 6

نفر ذكر شده باال رسميت مي يابد مدارك و  7ر از نف 5جلسات اين هيئت با حضور حداقل 
مي شود و اعضاء از معترض مي  مستندات ارائه شده از سوي معترض توسط او در جلسه ارائه

كه مدارك خود را ارائه  نمايد و يك نفر به عنوان منشي اظهارات معترض يا خواهند 
از ازاضي محل اعتراض  را ثبت مي نمايد و سپس اعضاء هيئت با حضور معترضمعترضين 

  از  هبازديد و معاينه محلي صورت مي گيرد و درصورت نياز از عكس هاي هوايي گرفته شد
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  منتخبي از مجموعه قوانين و مقررات منابع طبيعي

  
طبيعت تطبيق داده مي شود تا در صورتيكه اراضي مورد  امحل در زمان تصويب قانون ب

شت و زراعت بوده مشخص شود و پس از بررسي همه اعتراض در آن زمان داراي آثار ك
جانبه از سوي اعضاء هيئت هر كدام نظريه كارشناسي خود را مستقالً يا به صورت تجميعي  

و د و قاضي هيئت نيز با توجه به نظريات كارشناسي اعضاء نبه قاضي هيئت ارائه مي نماي
ي أزديد نموده مبادرت به انشاء رمشاهدات عيني خود از محل كه به اتفاق  اعضاء از محل با

مور مجري قانون يا همان آگهي تشخيص أنظريه ممي نمايد كه در اين رأي ممكن است 
ييد نمايد و يا اينكه ممكن است اعتراض معترض را وارد بداند أمنابع ملي و مستثنيات را ت

مات اداره منابع دامور منابع طبيعي را اصالح نمايد و رأي به اصالح اقأوقسمتي  از تشخيص  م
  طبيعي صادر گردد

  اخذ سند منابع ملي .5
مور مجري پس از أنظريه مگي به اعتراضات اشخاص ويااينكه ورسيدپس از قطعيت قانوني 

اداره منابع  ،ماهه قطعي شد 6آگهي منابع ملي به علت عدم اعتراض اشخاص در مهلت 
آگهي تشخيص منابع ملي و ،طبيعي شهرستان سوابق اجراي قانون اعم از برگ تشخيص 

نقشه اراضي ملي پالك و تصوير رأي قاضي هيأت و يا گواهي عدم اعتراض  ،مستثنيات
صادر شده از دبيرخانه هيأت تعيين تكليف اراضي اختالفي را به اداره ثبت اسناد و امالك 

و بهره آئين نامه اجرايي وقانون حفاظت  39و  13و در اجراي مادتين شهرستان ارسال نموده 
برداري درخواست صدور سند اراضي ملي شده را به نام دولت جمهوري اسالمي ايران با 

كشور مي نمايند كه اداره ثبت اسنادو  اريي سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزدنمايندگ
امالك براي عمليات تفكيك منابع ملي و مستثنيات وقت معين مي كند كه در وقت  تعيين 

  و نماينده و نقشه بردار اداره ثبت و ه بردار اداره منابع طبيعي شهرستان شده نماينده و نقش
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 منتخبي از مجموعه قوانين و مقررات منابع طبيعي
  

با سوابق ثبتي نسبت وده و پس از تطبيق اقدامات انجام شده ماسناد امالك به محل عزيمت ن
عد از آن سند اراضي منابع ملي به تنظيم صورتمجلس تفكيك منابع ملي از مستثنيات اقدام و ب

، مراتع و آبخيز داري صادر ايران با نمايندگي سازمان جنگلهابه نام دولت جمهوري اسالمي 
  .مي شود 

  اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده ، معادن ، درياها ، درياچه ها ، 

خانه ها وساير آبهاي عمومي ، كوهها ، دره ها ، جنگل ها ، نيزارها، بيشه هاي طبيعي ، رود
مراتعي كه حريم نيست ، ارث بدون وارث واموال مجهول المالك و اموال عمومي كه 
ازغاصبين مسترد مي شود در اختيار حكومت اسالمي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به 

  .رتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند آنها عمل نمايد تفصيل و ت
  :اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

در جمهوري اسالمي حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد درآن حيات 
  .اجتماعي روبه رشدي داشته باشند وظيفه عمومي تلقي مي گردد 

ن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آ
  .جبران آن مالزمه پيدا كند ممنوع است 
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 منتخبي از مجموعه قوانين و مقررات منابع طبيعي

  
سياست هاي كلي نظام جمهوري اسالمي در زمينه منابع طبيعي مصوب مجمع 

  :مصلحت نظام تشخيص 
تجديد شونده وتوسعه پوشش گياهي  براي حفاظت ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي . 1

و افزايش بهره وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به 
  .فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه 

و جانوري و باال بردن غناي شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخائر ژنتيكي گياهي . 2
از سرمايه گذاري اك ها و بهره برداري بهينه بر اساس استعداد منابع و حمايت موثر حياتي خ
  .در آن

اصالح نظام بهره برداري از منابع طبيعي  ومهار عوامل نا پايداري اين منابع و تالش براي . 3
  .حفظ و توسعه آن 

ونه اصالح گ گسترش تحقيقات كاربردي و فن آوري هاي زيست محيطي و ژنتيكي و. 4
ناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاه هاي اطالعاتي و تقويت تمهاي گياهي و حيواني 

  .آموزش و نظام اطالع رساني 
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  منتخبي از مجموعه قوانين و مقررات منابع طبيعي
  

  1341قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مصوب 
شدن جنگل هاي كشور  را به شرح قانون ملي  27/10/1341رخه وجلسه م هيئت وزيران در

  :زير تصويب نمودند
نامه قانوني عرصه و اعياني كليه جنگل ها و مراتع از تاريخ تصويب اين تصويب  - 1ماده 

بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است 
  .ند مالكيت گرفته باشند ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و س

توسعه منابع فوق و بهره برداري از آنها به عهده سازمان جنگلباني وحفظ و احياء  - 2ماده 
  .ايران است 

سازمان جنگلباني مجاز است بهره برداري از منابع فوق را رأساً عهده دار و يا با   - 1تبصره 
  .انعقاد قراردادهاي الزم به عهده اشخاص واگذار كند 

توده هاي جنگلي محاط در زمين هاي زراعي كه در اراضي جنگلي جلگه اي   -  2تبصره 
و در محدوده اسناد مالكيت رسمي اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يك از شمال كشور

تصويب نامه قانوني نيستند ولي بهره برداري از آنها تابع مقررات عمومي قانون جنگل ها و 
  .مراتع است 

ي و همچنين زمينهاي زراعي و ئسيسات و خانه هاي روستاأعرصه و محاوط ت  -3تبصره 
باغات واقعه در محدوده اسناد مالكيت جنگل ها و مراتع كه تا تاريخ تصويب اين قانون 

ادارات ثبت مجازند با تشخيص و . احداث شده اند مشمول ماده يك اين قانون نخواهند بود 
نها صادر آاسناد مالكيت عرصه واعياني جداگانه براي مالكين گواهي سازمان جنگلباني ايران 

  .نمايد 
قانون ملي جنگلها و مراتع با رعايت  2تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده   -56ماده 

  ا يظرف يكماه پس ازاخطار كتبي  .در اين قانون با وزارت منابع  طبيعي استتعاريف مذكور 
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 و مقررات منابع طبيعي منتخبي از مجموعه قوانين

  
گهي وزارت منابع طبيعي وسيله يكي از روزنامه هاي كثير االنتشار مركز ويكي از روزنامه آ

اشخاص ذي نفع مي توانند به نظر وزارت  ،هاي محلي وساير وسايل معمول ومناسب محل
ه مزبور اعتراض كرده و اعتراضات خود را با ذكر دليل و مستندات به مرجع صادر كنند

براي رسيدگي به اعتراضات وارده كميسيوني . آگهي يا محل صدور اخطار تسليم دارند 
مركب از فرماندار و رئيس دادگاه شهرستان وسرپرست منابع طبيعي محل يا نمايندگان آنها 

تشكيل مي شود كميسيون مكلف است ) نماينده دادگستري يكي از قضات خواهد بود (
تصميم اكثريت . اضات واصله رسيدگي و اتخاذ تصميم كند حداكثر ظرف سه ماه به اعتر

اعضاي كميسيون قطعي است و چنانچه تصميم كميسيون مبني بر ملي بودن محل بوده و 
ف است به درخواست وزارت منابع طبيعي دستور لمحل در تصرف غير باشد كميسيون مك

ر وزارت منابع طبيعي رفع تصرف صادر كند به نحوي كه منبع مذكور از هر جهت در اختيا
  .لف به اجراي دستور كميسيون هستندمورين انتظامي مكأم. قرار گيرد 

در هر مورد كه بر اساس مقررات مربوط به قانون ملي شدن جنگلهاي كشور   - 1تبصره 
  :جنگلدار در مقام تشخيص منابع ملي اظهار نظر كرده باشد به طريق زير رفتار مي شود 

  .به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعي است كه  در صورتي  -الف
كه در مهلت تعيين شده به نظر جنگلدار اعتراض شده طبق مقررات مربوط  در صورتي  -ب

قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم واقع نشده باشد  12به ماده 
  .ه ارجاع مي شود اعتراض براي رسيدگي به كميسيون مقرر در اين ماد

اعتراض  در صورتيكه پس از اعالم نظر جنگلدار مبني بر ملي بودن منابع از طرف ذينفع  -ج
كشور مورد  قانون ملي شدن جنگلهاي  12شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط با ماده 

 ييد شده باشد و يا به علت عدم وصول اعتراض نظرأرسيدگي قرار گرفته و نظر جنگلدار ت
  جنگلدار قطعي شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملي به درخواست اداره منابع طبيعي 
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 منتخبي از مجموعه قوانين و مقررات منابع طبيعي

  

  
دراين ماده صادر خواهد شد در صورتيكه وزارت منابع طبيعي محل از طرف كميسيون مقرر 

مورد اعتراض قرار نگيرد كميسيون  منبعي را ملي تشخيص و اعالم كند و در مهلت قانوني
  .مزبور به درخواست اداره منابع طبيعي محل دستور رفع تصرف خواهد داد 

در موارديكه پس از اعالم وزارت منابع طبيعي فقط نسبت به قسمتي از منابع اعالم   -2تبصره 
رر در شده اعتراض شود وزارت منابع طبيعي اختيار دارد بدون رعايت مدت از كميسيون مق

  .اظهار نظر كندورسيدگي  بخواهد نسبت به تمامي محدوده اعالم شده  دهاين ما
نظر وزارت منابع طبيعي در تشخيص منابع ملي تا اتخاذ تصميم نهايي كميسيون   - 3تبصره 

  .رعايه است لمقرر در اين ماده معتبر و الزم ا
براي اعضاي كميسيون مقرر در وزارت منابع طبيعي مي تواند حق الزحمه مناسبي   -4تبصره 

  .اين ماده برقرار وپرداخت كند 
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 منتخبي از مجموعه قوانين و مقررات منابع طبيعي
  

  
قانون حفاظت و  56اجراي ماده قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي موضوع 

  22/6/1367بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 
سيسات در خارج أضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تزارعين صاحب ارا – هماده واحد

 56از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها ، سازمانها و موسسات دولتي كه به اجراي ماده 
و اصالحيه هاي بعدي  1346حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب قانون 

  :ب از تي مركأآن اعتراض داشته باشند مي توانند به هي
  مسئول اداره كشاورزي  -1
  مسئول اداره جنگلداري  -2
  عضوجهاد سازندگي  -3
  عضوهيئت واگذاري زمين  -4
  نفر قاضي دادگستري يك  -5
مراجعه  ،برحسب مورد دو نفر از اعضاء شوراي اسالمي روستا يا عشاير محل مربوطه  -6

  .نمايند 
نفر  7نفر از  5ي و با حضور حداقل ت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزأين هيا

مگر در .ي قاضي الزم االجرا خواهد بودأرت أرسميت يافته وپس از اعالم نظر كارشناسي هي
  ) .آئين دادرسي كيفري (مكرر  284و  284موارد سه گانه شرعي مذكور در موارد 

ي نهايي صادره أادارات ثبت اسناد شهرستانها مكلفند كه اسناد مربوطه را مطابق ر -1تبصره 
  .اصالح نمايند 

 56ديوان عدالت اداري مكلف است كليه پرونده هاي موجود در مورد ماده  – 2تبصره 
قانون جنگلها و مراتع كشور و اصالحيه هاي بعدي آن را كه مختومه نشده است به كميسيون 

  .موضوع اين قانون ارجاع نمايد 
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 طبيعيمنتخبي از مجموعه قوانين و مقررات منابع 
  

  
معترض بوده و اين اعتراض  56چنانچه سازمانها ، موسسات دولتي به اجراي ماده  – 3تبصره 

از سوي هيئت مذكور در ماده واحده به جا تشخيص داده شود با توجه به موقعيت و شرايط 
  .زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل مي آيد 

ع يد از اراضي له هاي ذيربط نسبت به خدولت موظف است توسط دستگا – 4تبصره 
  .دولت جمهوري اسالمي اقدام الزم به عمل آورد  16/12/1365متصرفي بعد ازاعالم مورخه 

آئين نامه هاي مغاير با واز تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات  -5تبصره 
قانون جنگلها و  56ي ماده اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجرا

  .ت موضوع اين قانون خواهد بود أمراتع و اصالحيه هاي آن هي
وزارت كشاورزي مكلف است آئين نامه اجرائي اين قانون را حداكثر ظرف  – 6تبصره 

  .دوماه تهيه و تصويب وجهت اجراء ابالغ نمايد
سه شنبه مورخ بيست و قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز 

دوم شهريورماه يكهزار و سيصد و شصت وهفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
  . ست ييد شوراي نگهبان رسيده اأبه ت 1367/  29/6

  مجلس شوراي اسالمي 
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  ) 1342مصوب (آيين نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگلها 

مورين سازمان جنگلباني رونوشت أادارات ثبت اسناد و امالك مكلفند به تقاضاي م -13ماده 
هاي ثبتي و صورت مجالس تحديد حدود كليه امالك و رقابتي كه به ه اسناد مالكيت و نقش

منظور تشخيص منابع طبيعي ملي شده و مستثنيات مذكور از قانون ملي شدن جنگل ها و 
مورين سازمان باشد وهمچنين اگر احتياج به أبور مورد نياز مزجه اجراي مقررات قانون مبالنتي

مور ثبت بايد پرونده مورد تقاضا را در بايگاني اداره ثبت أمطالعه پرونده  ثبتي داشته باشند م
 كه مورين سازمان نسبت به آنچهمأ. أمورين سازمان بگذارد تحت نظارت خود در اختيار م

اي كه از محدوده  ن ملي شدن جنگلها مستثني است وهمچنين منابع طبيعي ملي شدهطبق قانو
تنظيم و به ادارات امالك بايد منتزع شود از حيث حدود و مشخصات و مسافت گزارشي 

ها د ادارات جنگلباني يا سرجنگلدارينجنگلباني يا سرجنگلداريهاي مربوطه تسليم مي نماي
و به اداره ثبت اسناد و امالك مربوطه ارسال ميدارند ،  هي الزم صادرپس از رسيدگي گوا

ادارات ثبت مكلفند مواد مندرج در گواهي مذكور را از موضوع سند مالكيت تفكيك 
نموده سند مالكيت جديد نسبت به مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالكيت 

بور شماره گواهي اداره زاسناد م سابق را با قيد موارد تفكيك  به نام دولت اصالح كنند و در
  .قيد نمايندجنگلباني يا سر جنگلداري مربوطه را 
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  قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور

ص گواهي سازمان جنگل ها و مراتع كشور كه پس از اجراي كامل مقررات تشخي – 39ماده 
ادر شده يا مي شود و منابع ملي موضوع قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع ص

م به گواهي مذكور از لحاظ ثبتي و صدور سند مالكيت منابع ملي مالك عمل نقشه هاي منض
ادارات مذكور مكلفند اسناد مالكيت منابع ملي را با رعايت قوانين . ادارات ثبت خواهد بود 

و نقشه هاي مربوط صادر  ربوط به ثبت امالك بر اساس گواهي هاي مزبورو مقررات م
  .نمايند
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  ) 12/7/1371مصوب (قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور 

از قبيل شمشاد، زربين  از تاريخ تصويب اين قانون گونه هاي درختاني - 1ماده 
پسته ( سفيد پلت ، حرا و چندل ، ارس ،  فندق ، زيتون طبيعي ، بنه ،سرو خمره اي ،سرخدار،

در سراسر كشور جزء ) بادامك(و بادام وحشي) جنگلي (و، گون ، ششم ، گرد) وحشي 
  .ذخائر جنگلي محسوب و قطع آنها ممنوع مي باشد 

ف است مناطق استقرار گونه هاي ياد شده را وزارت جهاد سازندگي موظ – 1تبصره 
  .مشخص و حفاظت نموده و متخلفين را به مراجع قضايي معرفي نمايد 

مسائل فني  در موارديكه قطع اينگونه ها براساس طرح مصوب و بنابر ضرورت و – 2تبصره 
  .ييد وزارت جهاد سازندگي مجاز خواهد بود أتوسعه گونه هاي  ديگر الزم باشد با ت و

متخلفين از اين قانون براي بار اول عالوه بر پرداخت خسارتي كه حسب مورد  – 3تبصره 
توسط كارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگي ارزيابي خواهد گرديد به حبس از يك 

درخت معادل يك برابر و نيم قيمت ماه تا شش ماه و پرداخت جزاي نقدي براي هر اصله 
  .اشد مجازات محكوم مي شوند  روز آن و درصورت تكرار به

درصد از درآمد حاصل از دريافت  30اجازه داده مي شود كه هر ساله معادل  – 4تبصره 
جرايم و فروش مواد بازداشتي ناشي از اجراي اين قانون كه از متخلفين مربوطه اخذ و به 

الكشف  حسابي كه توسط خزانه به همين منظور افتتاح مي گردد واريز و جهت پرداخت حق
مورين انتظامي در اختيار أو مراتع كشور و مخبرين وممورين كاشف  سازمان جنگلها أبه م

سازمان برنامه . سازمان مزبور قرار داده شود تا برابر  آئين نامه نسبت به تقسيم آن اقدام نمايد 
درصد درآمد حاصل  30به اعتبار مربوط  بودجه و بودجه مكلف است هر ساله ضمن اليحه

  .وضوع اين تبصره را در رديف  جداگانه پيشنهاد و منظور نمايد  م
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متخلفين مورين سازمان جنگلها  و  مراتع  با أدرصورت همكاري كارگزاران و  م – 5تبصره 

  .مي شوند  تناسب جرم به اشد  مجازات مقرر در قوانين و مقررات مربوطه محكوم به 
قانون  ملي شدن جنگل ها و مراتع  با   2تشخيص  منابع ملي و مستثنيات ماده  – 2ماده 

جهاد  وزارترعايت تعاريف  مذكور در قانون حفاظت وبهره برداري  از جنگلها ومراتع  با 
ماه پس از اخطار  كتبي  يا آگهي به وسيله روزنامه هاي  كثيراالنتشار  6سازندگي است كه 

و مناسب  محلي  ،  ادارات ثبت وسايل معمول   ركز  و يكي از روزنامه هاي  محلي  وسايرم
معترض حسب اعالم وزارت جهاد نبودن موظفند پس از انقضاي مهلت مقرر در صورت 

  .د نسازندگي نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسالمي ايران اقدام نماي
گهي وزارت جهاد سازندگي اعتراضات آند پس از اخطار يا معترضين مي توان – 1تبصره 

 تكليف اراضي به هيئت مذكوردرقانون تعيين رسيدگي جهت مثبته خودرا با ارائه عدله
مجلس شوراي  22/6/1367قانون جنگلها و مراتع مصوب  56ماده موضوع اجراي اختالفي

مراجعه  ايران مانع سالميا به نام دولت جمهوري صدورسند مالكيت. نمايند  اسالمي تسليم
  .ت مذكورنخواهد بودأهي معترض به

عبارت وزارت كشاورزي درذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي  -2تبصره
مجلس شوراي اسالمي و  22/6/1367قانون جنگلها و مراتع مصوب  56موضوع اجراي ماده 

و كميسيون موضوع ماده واحده  ذيل آن به وزارت جهادسازندگي تغيير يافته6تبصره 
  .قانون جنگلها و مراتع رسيدگي مي نمايد  56همچنان به اعتراضات رسيده به اجراي ماده 

ماه توسط وزارت جهاد سازندگي  دوقانون ظرف مدت  اين آئين نامه هاي اجرايي – 3ماده 
در  تبصره 7ماده و  3قانون فوق مشتمل بر . به تصويب  هيئت دولت خواهد رسيد وتهيه 

جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي 
  .ييد شوراي نگهبان رسيده است أبه ت 12/7/1371در تاريخ  اسالمي تصويب و
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  طبيعي و ذخائر  جنگلي كشوربع قانون حفظ و حمايت از منا 2ماده آئين نامه اجرايي 

مورخ   و7767/71/10بنا به پيشنهاد شماره  16/12/1371ت وزيران در جلسه مورخ أهي
قانون حفظ و حمايت از منابع  )3( مادهبه استناد  وزارت جهاد سازندگي و 28/10/1371

ا به قانون ياد شده ر) 2(آئين نامه اجرايي ماده  ،1371مصوب  و ذخاير جنگلي كشور طبيعي
  :شرح زير تصويب نمود 

  )قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي  وذخائر جنگلي كشور )2(ئين نامه اجرايي مادهآ(
براساس  قانون ملي  شدن جنگلها   2تشخيص  منابع ملي شده و مستثنيات ماده  -  1ماده 

هده تعريف  مصرح در فصل اول قانون حفاظت و  بهره برداري از جنگلها ومراتع به ع
  .اقدام مي نمايد  و مراتع كشور جهاد سازندگي است كه  از طريق  سازمان جنگلهاوزارت 

در برگ تشخيص  خصوصيات منابع ملي از حيث  وضع طبيعي و تعريف  قانوني   -2ماده 
مساحت منطقه مورد بازديد  و  حدود،محل  وقوع همچنين مشخصات ثبتي  ،  نسق زراعي ، 

قانون ملي شدن جنگلها با استعالم از مراجع ذيربط ذكر مي شود   2ده ماموضوع و مستثنيات 
و هر گاه در مرز  منطقه مورد بازديد كوه يا رودخانه يا بزرگراه يا جاده عمومي  وجود داشته 

  .ن از هر حيث  مشخص  باشد آع و مستثنيات بباشد شرح داده مي شود  تا  محل  منا
مورين  أاير مراجع موظفند اطالعات الزم را در اختيار مادارات ثبت اسناد و كشاورزي  وس

  .و مراتع كشور  قرار دهند  جنگلها سازمان
ده منطقه بايد از منطقه مورد بازديد نقشه تهيه نمايد و درصورت نمور بازديد كنأم – 3ماده 

وكي  تهيه نموده  و تحقيقات الزم را به وسايل  مقتضي  نسبت به وضعيت رعدم امكان ك
نطقه مورد بازديد و مستثنيات قانوني آن بنمايد و اگراحراز كند كه مستحدثات بعد از م

ن را در برگ آتصويب قانون ملي شدن جنگل ها  احداث شده تاريخ احداث و داليل  
  .مور رسيدگي نموده تسليم كند أبازديد بنويسد و با اظهار نظر به واحدي كه او را م
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 ،قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي 2آگهي موضوع ماده  – 1تبصره 

 انمورأعالوه بر روزنامه كثيراالنتشار و روزنامه محلي بايد جداگانه تكثير شود  و به وسيله م
در . گردد  الصاق انتظامي  براي اطالع اهالي در معابر و اماكن عمومي محل وقوع رقبه 

موران انتظامي موظفند أم. آگهي بايد محل قبول اعتراضات و نتيجه عدم اعتراض قيد شود 
ظرف يك هفته آگهي را الصاق  كرده و مراتب را به صورت كتبي  به مرجع ارسال  كننده 

  .آگهي اعالم كنند  
اره پالك در آگهي بايد نام وموقعيت رقبه در صورت داشتن مشخصات ثبتي شم – 2تبصره 

هاي اصلي و فرعي بخش ثبتي ،  حدود و مساحت  كل  محدوده مورد تشخيص با تعيين 
  .مساحت مستثنيات و منابع ملي قيد شود 

نسبت به هر منطقه نزديكترين محلي كه روزنامه درآنجا منتشر مي شود روزنامه   -  3تبصره 
  .محلي محسوب  مي شود 

ار به وسيله انتشار آگهي يا الصاق آن در معابر طاخ ماه از تاريخ 6چنانچه ظرف  – 4ماده 
عمومي اعتراض نرسيده باشد مرجع ذيربط در سازمان جنگلها و مراتع كشور موظف است 

قانون حفظ و  2هتا مطابق ماد. ل  اعالم نمايد  امالك محمراتب را به اداره ثبت اسناد و 
قانو ن حفاظت و بهره برداري  از  39وماده منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور حمايت از 

و مراتع نسبت به منابع ملي مورد ئين نامه قانون ملي شدن جنگلها آ  13جنگلها و مراتع و ماده 
تشخيص ، سند مالكيت تحت عنوان منابع ملي به نام دولت جمهوري اسالمي ايران با 

  .گي وزارت جهاد سازندگي صادر گرددنمايند
نامه كثير االنتشار خواهد گهي در روزآتاريخ انتشار  ،ني اعتراضمبدأ مهلت قانو – 1تبصره 

مصادف با روز تعطيل باشد اولين  روز بعد از تعطيل  قانونيآخرين روز مهلت هرگاه بود، 
  .آخرين روز محسوب  مي شود 
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قانون حفاظت وبهره برداري از  29بق ماده سازمان جنگلها و مراتع كشور مطا – 2تبصره 

جنگلها و مراتع كشور در انجام مقررات ثبتي و صدور سند مالكيت جهت منابع ملي مورد 
 پرداخت كليه هزينهاز تشخيص  به جز حقوقي كه به سر دفتران اسناد رسمي تعلق مي گيرد 

  .د اعم از حق الثبت و هزينه مقدماتي و غيره معاف مي باشثبتي  هاي
قانون ملي شدن جنگلها بر  2تثنيات ماده مساعتراض نسبت به تشخيص  منابع ملي و  – 5ماده 

قانون جنگلها  و مراتع  56اساس مقررات قانوني تعيين تكليف اراضي اختالفي موضوع ماده 
  .مورد رسيدگي قرار مي گيرد  1367مصوب 

رداخت وپ ه رسيدگي هيأتهال جلسات و نحوتشكي،ترتيب وصول و ثبت اعتراضات -6ماده 
خارج از وقت اداري  ،كه عالوه بر وظايف محول شده تأحق الزحمه اعضاء و همكاران هي

اي است كه به  مين هزينه هاي مربوط مطابق آئين نامهأهمكاري مي نمايند و نحوه وصول و ت
مي  قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي به تصويب وزارت جهاد سازندگي 6اسناد تبصره 

  .رسد 
ت هاي مقرر در أمين وتدارك امكانات تجهيزات ولوازم و ابزار كار مورد نياز هيأت – 7ماده 

قانون جنگلها و  مراتع بر عهده سازمان  56قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي موضوع ماده 
  .جنگلها و مراتع كشور مي باشد

دن جنگلها  شقانون ملي   2ت ماده در مواردي كه تشخيص منابع ملي شده و مستثنيا -8ماده 
اصالحي قانون حفاظت و بهره برداري  از جنگل ها و  56بر اساس مقررات مربوط و ماده 

  :مراتع كشور انجام شده باشد حسب مورد به ترتيب زير رفتار مي گردد 
و حفاظت و بهره برداري  از جنگل ها قانون  56درصورتيكه به اجراي مقررات ماده   -الف
  مورد رسيدگي واقع نشده  56اتع اعتراض شده باشد وموضوع در كميسون مقرر در ماده مر
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مقرر در ماده واحده قانون تعيين تكليف  أتاعتراضات رسيده براي رسيدگي به هي ،باشد 
  .مي شود  ارجاعاتع جنگلها و مر قانون  56ماده  اراضي اختالفي موضوع اجراي

اعتراض  نشده باشد پس از انقضاي مهلت مقرر در  56چنانچه به اجراي مقررات ماده   -ب
قانون حفاظت و بهره برداري  از جنگلها و مراتع حسب  تقاضاي سازمان جنگلها و  56ماده 

مراتع كشور ادارات ثبت موظف  به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسالمي 
  .ند بود خواه
ت ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي موضوع أي هيأپس از صدور ر – 9ماده 

قانون جنگلها و مراتع چنانچه در محدوده منابع ملي شده تصرفات غير مجاز  56اجراي ماده 
وجود داشته باشد بااعالم واحد ذيربط در سازمان جنگلها و مراتع كشور قواي انتظامي به 

 وقانون جنگلها  56قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي موضوع اجراي ماده  4تبصره  استناد
  .يد از تصرفات مذكور خواهند  بود  لع خمراتع مكلف به 

قبل از تاريخ . يد از تصرفات غير مجاز  در منابع ملي قطعيت يافته لع در مورد خ –تبصره 
  .از طريق مراجع قضايي اقدام مي شود  16/12/1365

دادگستري ،  سازمان ثبت  و اسناد و امالك  وزارتدر اجراي اين آئين نامه  – 10ماده 
مكلف به انجام همكاري هاي الزم با نظارت زارت كشاورزي وساير مراجع ذيربط و ، كشور

  .مي باشند ) سازمان جنگلها و مراتع كشور (جهاد سازندگي 
بر پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي هزينه  سازمان برنامه و بودجه مكلف است بنا  -11ماده 

مين أقانون را اعم از خريد ماشين آالت ،  تجهيزات  و امكانات و تهاي اجرايي اين ماده 
              .مين و در بودجه عمومي  كشور منظور  نمايد أهر ساله ت ،مورد نيازنيروي انساني 
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 1365/ 10/10قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 
 
كليه اسناد و مدارك مربوط به غير دولت اعم از رسمي و غير رسمي مربوط به  –ماده واحده 

واقع در خارج از محدوده ) ياسند مربوط به قسمتي از اراضي كه موات باشد(اراضي موات 
استحفاظي شهرها به استثناء اراضي كه توسط مراجع ذيصالح دولت جمهوري اسالمي ايران 
واگذار شده است باطل و اين قبيل اراضي در اختيار دولت جمهوري اسالمي ايران قرار مي 

عه ايجاد اشتغال و مصارف عام المنف گيرد تا درجهت توليد محصوالت كشاورزي وصنعتي ،
و برطرف ساختن نياز دستگاه هاي دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي و شهرداري ها و ايجاد 
مسكن و واگذاري زمين براي كساني كه مسكن ندارند حسب مورد براساس مقررات مربوطه 

ادارات ثبت اسناد مكلفند حسب اعالم هيئت هاي واگذاري زمين نسبت به ابطال  اقدام نمايد ،
  .دور سند به نام دولت جمهوري اسالمي ايران اقدام نمايند سند آنها و ص

محدوده شهرها  به عهده وزارت كشاورزي تشخيص موات بودن اراضي خارج از  – 1تبصره 
نفره اقدام مي نمايد و درصورتيكه متصرف فعلي منكر موات بودن  7است كه از طريق هيئت 

زمين باشد از طريق دادگاه صالح اقدام به عمل مي آيد و چنانچه دادگاه راي به موات بودن 
  .زمين بدهد سند ابطال و از متصرف خلع يد خواهد شد

اسناد مالكيت زمين هاي مواتي كه به موجب اين قانون باطل مي شود آزاد تلقي  – 2تبصره 
و مطالبات ناشي از فروش اينگونه اراضي منتفي مي گردد و مطالبات ديگر طلبكاران از ساير 

  .اموال بدهكار قابل استيفاء است 
شد جهت زمين هائي كه اسناد آنها باطل مي شوند چنانچه حريم روستاها با – 3تبصره 

كارهاي عام المنفعه و يا تعليف احشام يا احداث واحدهاي مسكوني روستا و ساير خدمات 
  .مورد لزوم براي روستا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد 
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ورزي و ستاد ماه توسط وزارت كشا 2آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت  – 4تبصره 
  .مركزي هيئت هاي واگذاري زمين تهيه و جهت تصويب به هيئت دولت تقديم مي گردد 

  .از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي مي گردد  – 5تبصره 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه سي ام آذرماه يكهزار و 

به تاييد  10/10/1365و پنج مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  سيصد و شصت
 .شوراي نگهبان رسيده است 

  اكبر هاشمي –ئيس مجلس شوراي اسالمي ر
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  انهيئت وزير 8/7/66آئين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد اراضي موات مصوب 
  تعريف اراضي موات از نظر اجراي اين قانون – 1ماده 

زمين هايي است كه سابقه احياء و بهره برداري ندارند و به صورت طبيعي  –اراضي موات 
  .مانده و افراد به صورت رسمي يا غير رسمي براي آنها سند تهيه كرده اند 

به عهده هيئت هفت تشخيص اراضي موات خارج از محدوده استحفاظي شهرها  – 2ماده 
نفره واگذاري و احياء اراضي است كه در اين آئين نامه به اختصار با عنوان هيئت به كاربرده 
مي شود هيئت با حضور حداقل چهار نفر تشكيل و نظريه خود را طي صورتجلسه اي اعالم 

حاكم خواهند نمود و راي اكثريت با حداقل سه نفر مالك خواهد بود كه يكي از آنها بايد 
  .شرع باشد 

هيئت ضمن بازديد از محل مي تواند حسب مورد نظر كارشناس ذيربط و خبره  –تبصره 
  .محلي را در تشخيص نوع زمين اخذ نمايد 

مراتب را با ذكر  هيئت ها  مكلفند پس از اعالم نظر در خصوص موات بودن اراضي ، -3ماده 
ه يك نسخه كروكي به ادارات مشخصات كامل و محل وقوع وموقعيت دقيق آن به همرا

ثبت اسناد و امالك محل اعالم و جريان ثبتي آن را استعالم و ادارات ثبت اسناد و امالك 
موظفند ظرف مدت حداكثر يك ماه سابقه ثبتي اراضي مورد استعالم را اعم از شماره پالك 

هيئت اعالم  و وضعيت مالكيت و اسامي مالك يا مالكين و سايرمشخصات مربوطه تعيين و به
  .نمايند 
در صورتيكه زمين موات اعالم  گردد و داراي سابقه ثبتي و مالك باشد هيئت ها  – 1تبصره 

بايستي بالفاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالكين به آنها ابالغ و بالفاصله 
درصورت (روز در يكي از روزنامه هاي كثير االنتشار مركزو يكي از روزنامه هاي محلي  15

در دو نوبت آگهي ) وجود و ياساير وسايل ممكن و معمول جهت اطالع مالكان ذيربط
   نمايند راي هيئت قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي باشد و مالكان اراضي مي توانند



 30

  منتخبي از مجموعه قوانين و مقررات منابع طبيعي
  

ت هاي هفت نفره ارسال دارند چنانچه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم و يا براي هيئ
براي هيئت هفت نفره ارسال نمايند هيئت بالفاصله پرونده را  درجهت رسيدگي به دادگاه 

  .صالحه ارسال خواهد نمود 
پس از قطعيت راي اعم از اينكه اعتراض به آن نشده و يا پس از اعتراض دادگاه  – 2تبصره 

زمين صادر گردد را به شرح زير اقدام خواهد  رسيدگي و راي قطعي مبني بر موات بودن
  :شد
درصورتي كه زمين سابقه ثبتي نداشته و براساس راي قطعي موات تشخيص داده شد  -الف

اظهار نامه ثبتي به نام دولت تنظيم و بالفاصله صورت مجلس تعيين حدود بدون انتشار آگهي 
سابقه تحديد حدود داشته  اگر مجاورين(نوبتي و تحديدي و با رعايت حدود مجاورين 

از طرف اداره ثبت با حضور نماينده هيئت هفت نفره  تنظيم و بالفاصله ملك در دفتر ) باشند 
  .امالك ثبت و سند مالكيت به نام دولت صادر مي گردد

درصورتي كه سابقه ثبت دارد ولي تحديد حدود آن به عمل نيامده باشد اعم ازاينكه  -ب
تشر شده يا نشده باشد بدون انتشار آگهي تحديدي نسبت به تنظيم آگهي هاي نوبتي آن من

صورت مجلس تحديد حدود الزم و صدور سند مالكيت آن با رعايت بند الف از طرف 
  .اداره ثبت محل اقدام الزم معمول خواهد شد 

درصورتيكه زمين داراي سند مالكيت باشد با ارسال راي قطعي مبني برموات بودن آن  –ج 
ز اينكه سند مالكيت قبلي در اختيار هيئت هفت نفره باشد كه ارائه دهد يا در اختيار اعم ا

هيئت نباشد بالفاصله اداره ثبت محل مكلف است سند قبلي را ابطال و سند مالكيت جديد به 
  .نام دولت صادر نمايد 

ع ذيربط در شهرهايي كه طرح جامع يا هادي براي آنها تهيه شده و به تصويب مراج -4ماده 
رسيده و در طرح هاي مذكور محدوده استحفاظي يا نفوذي مشخص گرديده است حريم 
  شهرهمان محدوده استحفاظي يا نفوذي است و در مورد شهرهائيكه فاقد طرح جامع يا هادي 
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ور تعيين نشده باشد محدوده بوده و يا محدوده استحفاظي يا نفوذي در طرح هاي مذك
  .استحفاظي شهر توسط وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و اعالم مي گردد 

وزارت مسكن وشهرسازي موظف است سه ماه ضوابط تعيين محدوده استحفاظي اينگونه 
  .شهرها را تهيه و ارائه نمايد 

مندرج در قانون ابتداي محدوده مورد عمل اين آئين نامه پس از پايان محدوده  -1تبصره 
  .مجلس شوراي اسالمي مي باشد  22/6/66زمين شهري مصوب 

درمورد شهرهائي كه محدوده استحفاظي مشخصي ندارد و وزارت مسكن و  -2تبصره 
شهرسازي مكلف است حسب اعالم وزارت كشاورزي محدوده استحفاظي آنها را حداكثر 

  .ماه تعيين و به وزارت مذكور اعالم نمايد  3ظرف 
چنانچه هنگام تعيين محدوده استحفاظي شهرها معلوم گردد كه تمام يا قسمتي از  -3بصره ت

اراضي موات  داخل آن و يا داخل شهركها د راختيار هيئت هاي هفت نفره است اراضي 
مذكور فوراً در اختيار سازمان زمين شهري قرار خواهد گرفت و براي اين منظور ارسال 

  .ي و يا پروانه شهرك به ادارات ثبت كافي خواهد بود مصوبه مربوط به حريم شهر
قانون زمين شهري مقاديري از اراضي موات موضوع  9ماده  10در اجراي تبصره  -4تبصره 

اين آئين نامه به صاحبان اراضي شهري كه توسط وزارت مسكن وشهرسازي تملك مي 
مه قانون زمين شهري ضوابط واگذاري در آئين نا.  گردد در اولويت واگذار خواهد شد

  .تعيين وابالغ خواهد شد 
كسانيكه بدون كسب مجوز از مراجع ذيصالح اراضي موات را از تاريخ تصويب  -5ماده 

قانون مورد استفاده قرار داده يا دهند و يا به صورت رسمي و غير رسمي اقدام به هر گونه 
غيره و همچنين ثبت اراضي موات به اجاره  و رهن ، تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بيع ،

  نام خود يا ديگران و يا تغيير وضعيت اراضي كه موات تشخيص داده شده بنمايد متصرف در 
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اموال عمومي محسوب و موضوع پس از شكايت هيئت مطابق قوانين موضوعه و ضمن 
  .عزيرات با متخلفين رفتار خواهد شد قانون ت 134عنايت به ماده 

از تاريخ تصويب قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن دفاتر اسناد  -6ماده 
رسمي سراسر كشور موظفند در خصوص نقل و انتقاالت اراضي موضوع اين قانون از هيئت 

ماه در هر مورد  3هيأتها موظفند ظرف مدت . اراضي استعالم نمايند  هاي واگذاري و احياء
  .اعالم نظر نمايند 

اراضي موات مشمول قانون در صورتيكه به نحوي از انحاء در رهن يا وثيقه  ويا  -7ماده 
تأمين يا بازداشت اشخاص ثالث يا دستگاه هاي دولتي يا نهادهاي انقالب اسالمي ايران يا 

ه باشد به تبع ابطال اسناد بانكها قرار گرفته يا از طرف مالكان آنها به ديگري فروخته شد
مالكيت آنها آزاد تلقي و مطالبات ناشي از موارد فوق منتفي بوده و مطالبات طلبكاران از 

  .ساير اموال بدهكار قابل استيفاء مي باشد 
درصورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخيص موات بودن  -8ماده 

گرفته وهيأتها موظفند در اين مورد همكاري الزم را با اراضي مورد استفاده دادگاه قرار 
  .دادگاه به عمل آورند 

تشخيص داخل حريم روستا بودن اراضي موات از نظر اجراي اين قانون به عهده  -9ماده 
  .هيأت مي باشد 

ماه توسط هيأت  2مقررات و ضوابط و نحوه تشخيص حريم روستاها ظرف مدت  –تبصره 
  .طي دستورالعملي مشخص و ابالغ خواهد گرديد  مركزي واگذاري زمين

اراضي مواتي كه اسناد آن در اجراي اين قانون ابطال مي گردد در اختيار دولت  – 10ماده 
 26/11/59جمهوري اسالمي قرار مي گيرد تا مطابق قانون واگذاري و احياء اراضي مصوب 

جد شرايط مربوطه واگذار گردد شوراي انقالب اسالمي و آئين نامه هاي آن به متقاضيان وا
  .تا براي انجام فعالبتهاي مصرح دراين قانون مورد استفاده قرار گيرد  
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زمين هاي موات موضوع اين آئين نامه كه در داخل حريم روستا ها مي باشد جهت   -تبصره 
ساير خدمات  تعليف احشام ، اي مسكوني روستا ،احداث واحده كارها ي عام المنفعه ،

عمومي روستاها كه مورد لزوم باشد برحسب مورد و به مقدار نياز و براساس مقررات و 
  .ضوابط قانون واگذاري و احياء اراضي مصوب شوراي انقالب واگذار خواهد گرديد 

ه هاي انقالب اسالمي كميت شهرباني ، كليه نيروهاي انتظامي اعم از ژاندارمري ، -11ماده 
  .مكلفند همكاري هاي الزم را دراجراي اين قانون با مأمورين اجرائي به عمل آورند  

درصورتيكه در اجراي قانون افرادي قصد اخالل يا موجبات توقف آنرا فراهم  -12ماده 
آورند وزارت كشاورزي يا هيئت هاي واگذاري و احياء اراضي مي توانند در صورت 

  .ت به معرفي افراد مذكور به دادگاه صالحه اقدام نمايند ضرورت نسب
  ادارات كل كشاورزي و ثبت اسناد و امالك ، مسكن و شهرسازي ، زمين شهري ، -13ماده 

شهرداري ها و ساير مراجع ذيربط موظفند در اجراي قانون همكاري هاي الزم را با هيئت 
د و به استعالمات آنان در اسرع وقت پاسخ نفره واگذاري و احياء اراضي به عمل آورن 7هاي 
  .دهند
چنانچه مامورين در اجراي قانون مرتكب جرم يا تخلفي شوند مطابق قوانين مربوطه  -14ماده

  .مجازات خواهند گرديد 
هزينه هاي قانوني مربوط به ابطال اسناد اراضي به عهده هيأت هاي واگذاري و  -15ماده 

رات الزم براي اجراي قانون در بودجه ساالنه مربوطه منظور احياء اراضي مي باشد و اعتبا
  .خواهد  گرديد 
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واگذاري اراضي موضوع قانون تشخيص اراضي موات وابطال اسناد آن براي  -16ماده 
داث بنا و تأسيسات در مصارف غير كشاورزي براساس آئين نامه نحوه استفاده ازاراضي و اح

  .صورت خواهد گرفت    27/2/1355خارج ازمحدوده  قانوني و حريم  شهرها مصوب 
  

  مير حسين موسوي –نخست وزير 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 35

  
  منتخبي از مجموعه قوانين و مقررات منابع طبيعي

  
  

  ه هاي منابع مليقانون مجازات اسالمي در رابطه با نحوه برخورد با متخلفين عرص  690ماده 
هر كس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني ، ديوار كشي ،  تغيير حد فاصل،   – 690ماده 

ركشي ، حفر چاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه هامحاي مرز ،  كرت بندي ،  ن
جنگل ها و مراتع  ،زروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي مآثار تصرف در اراضي 

كوهستانها ، باغها ، قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهار طبيعي و پارك ،ي شده مل
هاي ملي ،  تاسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت واراضي موات و 

امالك متعلق به دولت يا شهرداري ها  يا اوقاف و همچنين اراضي و  وباير و ساير اراضي 
باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا  ثاثالبوسات و امالك وموقوفات ومح
به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود ياديگري مبادرت  ياشخاص حقيقي يا حقوق

به نمايد يا  بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصالح ديگر مبادرت 
طبيعي گردد يا اقدام به هر گونه عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست  ومنابع 

به  ،تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد
دادگاه موظف است حسب مورد رفع  شود،مجازات يك ماه تا يكسال حبس محكوم مي 

  .تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد  
رسيدگي به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد ومقام قضايي با  – 1صره تب

صدور حكم قطعي خواهد تا جاوز را مليات متعمتوقف ماندن دستور تنظيم صورت مجلس 
  .داد

نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم  3متهمان  در صورتيكه تعداد – 2تبصره 
مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا بر  ،شت صادر خواهد شد موجود باشد قرار بازدا

  .اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد 
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هر كس به قهر وغلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آنكه  – 691ماده 
متصرف به  ،و غلبه نبوده ولي بعد از اخطاررود به قهر محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي و

تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي قهر و غلبه مانده باشد عالوه بر رفع 
هرگاه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و الاقل يكي ازآنها حامل سالح باشد به حبس از . شود 

  .يك تا سه سال محكوم خواهند شد 
هرگاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند عالوه بر رفع تجاوز به  – 692ماه 

  .حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد 
به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غير منقولي يا محكوم اگر كسي  – 693ماده 

ورد حكم را م به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد بعد از اجراي حكم مجدداً
حبس از شش عالوه بر رفع تجاوز به . ا ممانعت از حق نمايد زاحمت يا معدواناً  تصرف  ي

  .ماه تا دو سال محكوم خواهد شد 
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با اصالحات ومراتع ها ازجنگل برداري بهرهو حفاظت قانونمكرر44و53،54،55مواد
  .در رابطه  با نحوه برخورد با متخلفين عرصه هاي منابع ملي  )30/5/1346مصوب (بعدي
ارسال  )اعم از خالفي و غيره(دادسراها و دادگاه ها موظفند پرونده هاي جزايي  – 53ماده 

  .واحدهاي تابع را خارج از نوبت رسيدگي نمايند  و   شده از طرف سازمان جنگلباني
ف و تعقيب شمور كأاني كه به موجب احكام سازمان جنگلباني مرين جنگلبأموم – 54ماده 

جرايم مذكور در اين قانون مي شوند در رديف  ضابطين دادگستري محسوب و از اين حيث 
  .دادستان محل انجام وظيفه خواهند نمود تحت تعليمات 

ال موران مذكور بر خالف واقع به منظور نفع شخصي و يا اعمأدرصورتيكه  م – 1تبصره 
غرض گزارش خالف واقع بدهند به كيفر جرمي كه موضوع  گزارش بوده محكوم خواهند 

  .شد 
م كه از طرف  سازمان جنگلباني تعيين مي شوند يمورين كشف و تعقيب  جراأم  - 2تبصره 

و از حيث اجراي اين قانون وقتي ضابط دادگستري محسوب  مي شوند كه وظايف  ضابطين 
  .مخصوص تعليم گرفته باشند   دادگستري  را در كالس

موران سازمان جنگلباني كه داراي معرفي نامه  از طرف سازمان مزبور مي باشند أم -3تبصره 
با تحصيل نمايندگي ازطرف دادستان مجازند كليه كارخانجات صنايع چوب و همچنين 

نسبت به انبارها را در هر موقع كه الزم بدانند  بازرسي و درصورت كشف  چوب غير مجاز 
  .بازداشت ان اقدام و با تنظيم صورت مجلس مراتب  را به دادسراي محل اطالع دهند 

 ياخود مرتكب جرائم مذكور در اين قانون گردند جنگلباني  أموريندرصورتيكه م -4تبصره 
كوم مي شوند ودر شركت يا معاونت در آن نمايند به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون مح

ديبي أبه حبس ت ،مقررات قانون يا آئين نامه هاي مربوط نماينددر اجراي  امحهصورتي كه مس
  .از يك ماه تا سه ماه محكوم خواهند شد 
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قانون ملي شدن جنگل هاي  1به منابع ملي مذكور در ماده هر كس به قصد تصرف  -55ماده 
  .ديبي محكوم خواهد شد أك سال  تا  سه سال حبس تكشور تجاوز كند به ي

مور خود أوزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است به وسيله گارد جنگل و م – 1تبصره 
 و منابع طبيعي وزارت كشاورزي به محض اطالع رفع تجاوز كند و در صورتي كه تشخيص 

شد مراتب به دادسراي محل نسبت به منابع ملي مذكور در اين ماده اخطار يا آگهي شده با
دادسرا متهم را مورد تعقيب كيفري قرار مي دهد مگر اينكه نسبت به تشخيص اعالم دارد 

  وزارت كشاورزي و منابع طبيعي در مهلت 
مقرر در اخطار يا آگهي اعتراض شده باشد كه در اين صورت تعقيب كيفري متوقف و ادامه 

  .خواهد بود  56رات ماده آن موكول به حصول نتيجه اجراي كامل مقر
مرور زمان تعقيب كيفري دراين گونه موارد از تاريخ صدور حكم كميسيون موضوع ماده 

اعياني كه در عرصه . قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع شروع مي شود  56
  .مورد تجاوز احداث شده يا بشود به حكم دادگاه به نفع دولت ضبط مي شود 

قانون حفاظت و بهره  64از تاريخ تصويب اين قانون مراتعي كه در اجراي ماده  – 2تبصره 
شناخته مي شود بايد فقط  براي  نبرداري از جنگلها و مراتع كشور جزء مستثنيات مالكي

  .تعليف دام مورد استفاده قرار بگيرد 
به تصويب وزارت منحصراً بر اساس طرحي كه  ،تبديل اين قبيل مراتع به منظور استفاده ديگر

  .كشاورزي و منابع طبيعي مي رسد مجاز خواهد بود 
قانون اصالح فصل  3ت نظارت مذكور در بند أمراتع به تشخيص هيدرصورتي كه اين قبيل 
ل ها و مراتع مصوب خرداد ماه قانون حفاظت و بهره برداري از جنگپنجم و پاره اي از مواد 

ورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظريه كالً يا جزاً تبديل شود مراتع م 1354
  .ت نظارت فوق سند مالكيت صادره قبلي باطل مي گردد أهي
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جنگلهاي كشور قانون ملي شدن  1چرانيدن دام در منابع ملي مذكور در ماده   -مكرر44ماده 
است وزارت منابع طبيعي مكلف است دام افرادي را كه بدون بدون اخد پروانه مطلقاً ممنوع 

پروانه مبادرت به چراي دام مي نمايند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعايت تشريفات 
مزايده به فروش برساند در مورد صاحبان پروانه هاي چرا  كه بر خالف مندرجات پروانه 

د به ترتيب فوق رفتار نر پروانه بنمايتعداد مجاز د بر صادره مبادرت به چراي دام اضافه
 به فروش مي رسدخواهد شد و دام اضافه بر ظرفيت چرا به نفع وزارت منابع طبيعي ضبط و 

نحوه اجراي اين ماده به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت منابع طبيعي و 
  .به تصويب كميسيون هاي مربوط مجلسين خواهد رسيد 

و واگذاري حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به ديگري  -1تبصره 
يا دريافت وجه و يا هر نوع مالي به عنوان واگذاري پروانه يا حق علف چر يا حق عبور يا به 

شش  ديبي ازأهر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتكب به حبس ت
  .وم خواهد شدماه تا دوسال محك
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قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  84و  75مواد 
28/3/1373  

وزارت كشاورزي مجاز است اراضي قابل واگذاري موضوع اليحه قانوني  – 75ماده 
ت جمهوري اسالمي ايران و آيين نامه اجرايي آن واگذاري و احياي اراضي در حكوم

 ،را كه تا تاريخ تصويب اين قانون به صورت شركت 32و 31به استثناي مواد  1359مصوب 
تعاوني و مشاع و فردي واگذار شده يا بعداً در قالب طرح هاي اقتصادي موضوع وظايف 

ه ريل المدت اجاطوفروخته يا به صورت  ،قانوني وزارت كشاورزي واگذاري خواهد شد
  .نموده و وجوه  حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد 

هشتاد درصد درآمد حاصل از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه 
كشاورزي قرار مي گيرد تا درقالب موافقت كل كشور منظور مي گردد در اختيار وزارت 

رنامه و بودجه جهت اجراي طرح هاي آب و خاك و احياي اين گونه نامه متبادله با سازمان ب
اراضي يا ساير اراضي مزروعي و ايجاد امكانات  وتمهيدات الزم جهت اجراي اين ماده 

آئين نامه اجرايي اين ماده ظرف دو ماه از تاريخ تصويب قانون به پيشنهاد . هزينه گردد
  .ت وزيران مي رسد أتصويب هيوزارت كشاورزي و سازمان برنامه وبودجه به 

  :به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي شود – 84ماده 
آيين نامه اجرايي قانون اصالحي اليحه قانوني واگذاري و احياي  31اراضي موضوع ماده 

شوراي انقالب كه با  31/2/1359اراضي در حكومت جمهوري اسالمي ايران مصوب 
ود را پس از بهره برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه رعايت ضوابط واگذار شده يا مي ش

درصد تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب 
  .درآمد عمومي كشور واريز نمايد 
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آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد قانون وصول برخي از در)84(ماده  )2(قانون اصالح بند 
  معين

برخي از درآمدهاي دولت و قانون وصول  84ماده  2متن زير به انتهاي بند  –ماده واحده 
  :الحاق مي شود  28/12/1373مصوب  –مصرف آن در موارد معين 

آيين نامه اجراي اليحه قانوني اصالح اليحه قانوني واگذاري و  32اراضي موضوع ماده 
شوراي انقالب كه  31/2/1359راضي در حكومت جمهوري اسالمي ايران مصوب احياي ا

ي مسكوني روستايي در ابر اساس طرح مصوب و درخواست كتبي جهت احداث طرح ه
اختيار بنياد مسكن انقالب اسالمي قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طي تشريفات 

ارت جهاد سازندگي به بنياد مسكن ثبتي توسط بنياد مذكور بدون اخذ وجه به وسيله وز
  .واگذار مي گردد 

بيست و هشتم چهارشنبه مورخ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز 
مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  يكهزار و سيصد و هفتاد و نه  ارديبهشت ماه

  .ييد شواي نگهبان رسيده است أبه ت 2/3/1379
  مجلس شوراي اسالمي
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قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين  )84(قانون تفسير ماده 
  مجلس شوراي اسالمي 20/9/1375مصوب 

  :موضوع استفسار
ن وصول قانو 84آيا منظور مقنن از اعتبارات مصوب براي وزارت جهاد سازندگي در ماده 

شامل موسسات و سازمان هاي تابعه و وابسته به آن كه در  ،برخي از درآمدهاي دولت
  پيوست هاي قوانين بودجه ساالنه داراي رديف طرح هاي عمراني هستند نيز مي باشد؟

  :نظر مجلس 
قانون وصول برخي  84با توجه به عناوين طرح هاي كه طبق قسمت اخير ماده  –ماده واحده 
هاي دولت و مصرف آن در موارد معين بايد از محل اعتبار موضوع ماده مذكور از درآمد
منظور از عبارت وزارت جهاد سازندگي مندرج در ماده ياد شده وزارت جهاد  .اجرا شود

مذكور  بر سازندگي و موسسات و سازمانهاي  تابعه وزارت مزبور كه اجراي طرح هاي 
در جلسه علني روز سه ير فوق مشتمل بر ماده واحده عهده آنها  قرار مي گيرد مي باشد تفس

مجلس شوراي اسالمي تصويب و هفتاد و پنج  شنبه مورخ بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و
  .ييد شوراي نگهبان رسيده است  أبه ت 1375/ 5/10در تاريخ 

  مجلس شوراي اسالمي
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اين و 1388لغايت سال  1381اجرايي از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  – 47ده ما

  .و اجتماعي نيز تنفيذ گرديده است قانون در برنامه چهارم  توسعه اقتصادي
ن آمصرف وقانون وصول  برخي از درآمدهاي دولت ) 84(به ماده ) 5(متن زير به عنوان بند 

  :الحاق  مي گردد  28/12/1373در موارد معين مصوب 
در راستاي ايجاد تعادل  دام در مرتع به وزارت جهاد كشاورزي  و دستگاه هاي تابعه  – 5

در مر اتع  مبلغي را  ماجازه داده مي شود از محل  صدور  يا تجديد ساالنه پروانه چراي دا
د خزانه نز( معادل يك در هزار متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي  

  .واريز نمايد ) داري كل 
مدرك معارض  محسوب شده  و ) پروانه بهره برداري مراتع(پروانه چرا  – 1تبصره 

واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره برداري با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهره برداري 
و سازمان  هايي خواهد بودكه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي براساس آئين نامه

  .ت وزيران خواهد رسيد أبرنامه ريزي كشور به تصويب هي مديريت و
 چرا چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه – 2تبصره 

واحد دامي  در درصد ارزش متوسط  20جرم محسوب  مي شود و مستلزم پرداخت معادل 
) نزد خزانه داري  كل (وصول  بايد به حساب  درآمد  عمومي  سال  خواهد بود كه  پس  از

  .واريز شود 
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قانون وصول برخي  از درآمدهاي ) 84(الحاقي ماده ) 5(بند ) 1(آئين نامه اجرايي تبصره 
ه  مورخ   26945ت / 23639ت وزيران أمصوب هي(دولت و مصرف آن  در موارد معين 

14/8/1382  
و واگذاري مدرك معارض محسوب شده )پروانه بهره برداري مراتع ( چرانه پروا – 1ماده 

اراضي محدوده پروانه بهره برداري با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهره برداري بر اساس 
  .اين آئين نامه صورت مي گيرد 

  :ح مربوط به كار مي روند  الح هاي زير در معاني  مشروطاص -2ماده 
  ) :پروانه بهره برداري  مراتع (پروانه چرا  -الف

مجوزي است كه با در نظر گرفتن سابقه بهره برداري  ، ظرفيت مرتع ، فصل چرا و نيز 
دريك دام و يا ساير بهره برداري هاي  مرتعي  عليفرويكرد حفاظت از منابع پا يه و براي ت

يا اشخاص   به نام شخصحل در يك مرتع با محدوده مشخص دوره و باتوجه به عرف  م
براي شرايط توسط سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور حقيقي و حقوقي واجد 

در مناطق  تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست . (صادر مي گردد مدت معين 
  ) .حضور  نماينده محيط زيست الزامي خواهد بود

  ) :پروانه بهره برداري  مراتع (را محدوده پروانه چ -ب
جهت بهره . (پروانه هاي صادر شده مشخص مي گردد  اي  است كه بر اساس محدوده 

برداري هاي محدوده تاالبها بر اساس تعاريف كنوانسيون رامسر هيچگونه پروانه چرايي 
  . )صادر نمي شود 

  :حقوق بهره برداران  –ج 
ن صاحب پروانه را به واسطه صدور مجوز براي تعليف دام حقوقي است كه انتفاع بهره بردارا

  .آنها در مرتع موجب مي گردد 
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ساير تعاريف  در حدود قوانين و مقررات سازمان جنگلها  و مراتع و آبخيز داري  -تبصره  
  .كشور  و دستورالعمل هاي مربوط خواهد بود 

خواهد منوط به شرايط زير) بهره برداري مراتع (محدوده هاي پروانه چرا واگذاري -3ماده 
  :بود 
 مطالعات كشور با توجه بهتشخيص و موافقت سازمان جنگلها مراتع و آبخيز داري ) الف

انجام شده منطقه و تناسب كاربري اراضي و مطالعات و تحقيقات صورت گرفته به منظور 
اكوسيستم هاي طبيعي كشور كه توسط سازمان حفاظت محيط تعيين ارزش اكولوژيك 
  .زيست صورت مي گيرد 

اين آئين نامه ) 4(پرداخت حقوق بهره برداران به ريال بر طبق ضوابط مقرر در ماده  -ب
  .توسط متقاضي زمين  

بال معارض نمودن محدوده هاي واگذاري با اصالح يا لغو پروانه هاي صادر شده و  –ج 
  .ذف دام متناسب با آن كاهش يا ح

بالمعارض شده درقالب قوانين ومقررات جاري وزارت جهادكشاورزي مراتع واگذاري  -د
  .به متقاضيان انجام خواهدشد)سازمان جنگلهامراتع وابخيزداري كشور(

  :بود  نحوه محاسبه حقوق بهره برداران به شكل زير خواهد-4ماده
X=(A*B*C*D*E*K)+G  

=X به ريال (ن حقوق بهره بردارا(  
=A  انه چراتعداد دام مجاز دام مندرج در پرو  
=B  كيلوگرم علوفه مرتعي) 7/1برابر با (علوفه مورد نياز يك واحد دامي در روز  
=C  در ابتداي سال توسط  هكه هر سال) به ريال (قيمت يك كيلوگرم علوفه خشك مرتعي

  . سازمان جنگلها مراتع آبخيز داري كشور تعيين مي گردد 
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= D  سال در مواردي كه سابقه پروانه  10تعداد روزهاي قابل بهره برداري به مدت حداكثر
  .مدت مذكور مالك عمل خواهد بود . مدت كمتري را شامل گردد 

=E  پروانه مورد نظرنسبت سطح واگذاري به سطح كل عرصه.  
=K ييالقي(با توجه به سابقه بهره برداري كيفيت و موقعيت مكاني مرتع  ضريبي است كه 

محصوالت فرعي شاخص ، حفاظت خاك ، مديريت مرتع ، تنوع زيستي ، )قشالقي و غيره ،
بنا به تشخيص سازمان جنگلها و مراتع و آبخيز داري كشور تعيين مي  2/1تا  8/0و غيره از 

  .گردد 
=G سيساتي كه در جهت بهره برداري ايجاد شده است و أارزش اعياني مستحدثات و ت

براساس توافق طرفين و با محاسبه كارشناس رسمي دادگستري مرضي الطرفين صورت مي 
  .گيرد 
دستورالعمل هاي الزم در ارتباط با آيين نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي  -5ماده 

د و درصورت نياز هر سال تهيه و ابالغ مي گرد)بخيزداري آسازمان جنگلها ، مراتع و(
  .اصالح مي گردد

هزينه هاي اجرايي اين آئين نامه ها مشتمل بر هزينه هاي كنترل نقشه و گزارشهاي  -6ماده 
بنا به پيشنهاد وزارت مطالعاتي منطقه و نيز كنترل صحرايي هر سال در قالب برنامه مرتعداري 

و تائيد سازمان مديريت و ) رسازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري كشو(جهاد كشاورزي 
هزينه كارشناسي دادگستري توسط دارنده پروانه چرا . مين مي گردد أتكشور برنامه ريزي 

  .پرداخت خواهد شد ) ذينفع (
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ي در از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي تنفيذ – 104ماده 
  مه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي برنا

  :قوانين مربوط به حفظ منابع طبيعي
كشور  به منظور حفاظت از محيط زيست و بهره گيري پايدار از منابع طبيعي – 104ماده

  :اجراي موارد زير الزامي است ،
دين ب. بهره برداري از منابع طبيعي كشور براساس توان بالقوه منابع صورت گيرد  -الف

با  ،منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد توليدات و بهره برداري پايدار از منابع
اجراي طرح هايي از قبيل تعادل دام ومرتع ، خروج دام از جنگل و تامين علوفه دام و 

از منابع پايه و ذخائر ژنتيكي ، سوخت جنگل نشينان ، عشاير و روستائيان حفظ و حراست 
يت يكپارچه منابع پايه و نهادينه كردن مشاركت مردم در برنامه ريزي ، در مدير يهماهنگ

  .حفظ شود  نيز و اجرا ترتيبي اتخاذ نمايد كه تعادل  محيط زيست تصميم گيري
مورد نظر ، با پيشنهاد مشترك  يين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر ضوابط زيست محيطيآ

شاورزي و جهاد سازندگي به تصويب و وزارتخانه هاي كمحيط زيست  حفاظت سازمان
  .ت وزيران خواهد رسيد أهي
و منابع به منظور تقويت و پشتيباني از سازمانهاي غير دولتي حامي محيط زيست  -ب

كمك هاي مالي اشخاص حقيقي  وحقوقي به اين سازمانها به عنوان هزينه قابل قبول ،طبيعي
گردد ، دريافت و  نه واريز ميبه حساب خاصي در خزاكه اين كمكها  .تلقي مي شود

محيط زيست و  حفاظت براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه  وسازمان
مشتمل بر حداكثر ميزان و وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد 

  .كمك ها و نحوه اعطاي آنهاست دراختيار اين سازمان ها قرار خواهد گرفت 
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در مورد منابع طبيعي و  باالخصبه منظور كاهش عوامل آلوده كننده محيط زيست ،  –ج 
واحدهاي توليدي موظفند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط  ،منابع آب كشور 

ده در اين مورد به عنوان هزينه هاي انجام ش. د نمحيط زيست و كاهش آلودگي ها اقدام كن
  . هاي قابل قبول واحدها منظور مي گردد هزينه

از واحدهايي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب 
، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي  گرددمحيط زيست 

سنواتي براي اجراي طرح هاي سالم سازي محيط زيست تا در قالب لوايح بودجه . گردد 
آئين نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم ونحوه هزينه آن به . هزينه شود 

  .پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران مي رسد 
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  :  68ماده  برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي قانون
  

دولت موظف است طرح حفاظت ، احياء ، بازسازي ذخاير و رفع آلودگي و شيوه هاي : الف
تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه  ،بهره برداري پايدار از محيط هاي دريايي كشور
  .ايران را تهيه و به مرحله اجرا گذارد  اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي

قانون اساسي جمهوري ) 85(و )  72(با رعايت اصول  ،دولت اجازه داده مي شودبه : ب
صندوق ملي "اسالمي ايران براي تقليل آالينده هاي وارد به محيط زيست و تخريب آن 

مورد نياز   منابع. سيس كند أوابسته به سازمان حفاظت محيط زيست را ت "محيط زيست 
غير دولتي داخلي و صندوق ياد شده براي انجام فعاليتهاي مذكور از طريق كمكهاي بخش 

  .مين مي گردد أخارجي ت
محيط زيست، وزارت حفاظت اساس نامه صندوق ملي محيط زيست مشتركاً توسط سازمان 

ت أب هيامور اقتصادي و دارايي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصوي
  .وزيران خواهد رسيد

به منظور تعيين تكليف نهايي و تثبيت  مالكيت  ،وزارت جهاد كشاورزي موظف است: ج 
دولت بر عرصه هاي منابع ملي و دولتي ، تاپايان برنامه چهارم ، نسبت به اتمام عمليات مميزي 

اسناد و امالك  سازمان ثبت. ، تفكيك منابع ملي و دولتي از مستثنيات اشخاص اقدام  كند 
كشور بايد تاصدور اسناد ، نقشه هاي اراضي منابع ملي و دولتي را به عنوان اسناد رسمي 

  .پذيرفته و آنها را مالك عمل قرار دهد 
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راض فروش رقبات آب و اقانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد 
  :موقوفه

به قانون ابطال اسناد فروش رقبات  6و 5دو تبصره ذيل به عنوان تبصره هاي  –ماده واحده 
 7مذكور به شماره  قانون 5الحاق و شماره تبصره  1363/ 28/1آب و اراضي موقوفه مصوب 

  :تغيير مي يابد
زان و اراضي و امالكي كه در تصرف و مالكيت كشاورزان و مالكيت كشاور – 5تبصره 

بدون مجوز مالكين محلي بوده و دراثر اجراي سياست هاي غلط و يا زورمندانه سالطين 
ولي اراضي كماكان در تصرف مالكين مذكور مي باشد و شرعي از مالكيت آنان خارج شده 

سپس من غير حق در مالكيت موقوفات و آستان قدس رضوي درآمده و توسط مالكين 
ادي و رسمي تنظيم نشده و يا هر دليل معتبر شرعي و قانوني هيچگونه سند وقفيت اعم از ع

جود نداشته باشد و همچنين امالكي كه درتصرف اشخاص بوده و سند رسمي دارند ولي و
ادعاي وقفيت نسبت به آنها شده  است در صورتي كه داليل معتبري دال برصحت وقف 

و اقدامي كه در مورد تصميم  ماده واحده خارج و هرگونهحكم وجود نداشته باشد از شمول 
مي گردد و درصورت از درجه اعتبار ساقط وكان لم يكن اراضي فوق الذكر انجام شده 

  .در هر دو مورد دادگاه صالح رسيدگي خواهد نمود  ،بروز اختالف
آن دسته از اراضي و امالك و جنگلها و مراتع واراضي منابع ملي كه مشمول ماده  -6تبصره 

و اصالحات بعدي  25/5/1346ظت  وبهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب قانون حفا )1(
قرار گيرد  5/7/1371و حمايت  از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي مصوب  ظقانون حف آن و

مشمول ماده واحده مذكور نبوده و موقوفه تلقي نمي شود مگر در مورد حريم موقوفات و 
  .احياء شده باشند  16/12/1365اراضي اي كه قبل از تاريخ 

مجلس  12/1380/  19در جلسه علني روز يكشنبه مورخ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده 
  .به تاييد شوراي نگهبان رسيده است  28/12/1380شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
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  :)استانها و شهرستانها(ستريهاي سراسر كشوربخشنامه رياست محترم قوه قضائيه به دادگ
در مورد رسيدگي به پرونده هاي  4/11/1374مورخ  14905/74/1پيرو بخشنامه شماره 

،تجاوز و تصرف مراتع و جنگلها در شعب خاصي كه به اين منظور در تخريب اراضي
م تحقيق و اهها در مقاگالزم است داد.تعيين شده اند ) به ويژه شمال كشور (دادگستريها

  :دارند ل،توجه مبذوريزبه نكات  مربوط رسيدگي به پرونده هاي ناشي از اجراي قوانين
هر گونه تجاوز و تصرف عدواني و ايجاد مزاحمت وممانعت از حق نسبت به  به اقدام-1

قانون مجازات اسالمي 690و675ها ،مراتع و منابع طبيعي و تخريب آنها ،براساس مواد لجنگ
خارج از نوبت بررسي و دادگاه ...مراتع وبه بعد قانون حفاظت از جنگلها و 42و )تعزيرات(
مورد موظف است با تنظيم صورت مجلس ،دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را  سبح

تاصدور حكم قطعي صادر و در نهايت به رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق 
  .ديا اعاده وضع به حال سابق اقدام نماي

مأموران كشف تعقيب جرايم سازمان جنگلها كه وظايف ضابطان دادگستري را در كالس -2
و تبصره آن 54مخصوص تعليم ديده اند و از ناحيه سازمان معرفي شده باشند بر اساس ماده 

با اصالحات 30/05/1346از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 
و 1378قانون دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري 15 ماده 5 بعدي و بند 

  .ضابط محسوب مي شوند)در محدوده وظايف قانوني خاص خود(تبصره ذيل آن 
رسيدگي به اعتراض زارعان صاحب نسق،مالكان و صاحبان باغهاو تأسيسات و مؤسسات -3

راتع كشور مصوب منگلها و قانون حفاظت و بهره برداري ج 56دولتي نسبت به اجراي ماده 
نون تعيين تكليف اق« هواحددر صالحيت هيأت مقرر در ماده )تشخيص مستثنيات(1346

  .مي باشد1367مصوب »اراضي اختالفي
  سيد محمود هاشمي شاهرودي
  رئيس قوه قضائيه

  



 52

  منتخبي از مجموعه قوانين و مقررات منابع طبيعي
  

  دادستان محترم كل كشور
  دائي مقام توفيقهمقت.. حضرت آيت ا

وزير محترم جهاد سازندگي ضميمه  بخش  31/2/1379مورخ  و /  6446تصوير نامه شماره 
به پيوست ارسال مي گردد تا با توجه به بخش نامه   3/5/1379مورخ  5874/79/1نامه شماره 

ضمن نظارت عاليه بر كار ستاد رفع  4/11/1374مورخ  1495/74/1ابق الصدور شماره س
اراضي دولتي و فعال نمودن اين ستاد با حضور نمايندگان نهادهاي  از غير مجازت تصرفا

ذيربط و تشكيل جلسات براساس دستورالعمل داخلي ستاد راه كارهاي مناسب جهت 
جلوگيري از روند تخريب و نابودي جنگلها  ومراتع و آلودگي محيط زيست را به ارگانها و 

 ،ور بخشنامه يا دستورالعمل از طرف ستاد پيشنهاد گردد نهادهاي ذيربط اعالم و چنانچه صد
  .دستور مقتضي در خصوص مورد صادر فرمايند 

  سيد محمود هاشمي شاهرودي
  رئيس قوه قضائيه
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  5874/79/1:شماره 
  3/5/1379: تاريخ

  وربخشنامه به دادگستري هاي سراسر كش
 ،از جمله جنگلها  و مراتع و بيشه زارهاي طبيعي و درياهاعمومي وثروتهاي نظر به اينكه حفظ انفال 

از درياچه ها و رودخانه ها و حفاظت از محيط زيست طبق اصول چهل و پنجم و پنجاهم قانون اساسي 
جب تخريب ف حكومت اسالمي است و هر نوع فعاليت اعم از اقتصادي و غير آن كه موجمله وظاي

ممنوع مي باشد و گزارش هاي  ،جنگلها مراتع و آلودگي آبهاي داخلي و نابودي محيط زيست گردد 
درختان جنگلي وتصرف اراضي رسيده مويد روند رو به رشد تخريب مراتع و جنگلها و قطع بي رويه 

دامه اين روند دولتي و همچنين آلودگي ناشي ازفعاليتهاي اقتصادي و توسعه شهرنشيني مي باشد و ا
  .لطمه جبران ناپذيري به سالمت جامعه و بقاي نسلهاي آينده كشور وارد خواهد ساخت 

متذكر ميگردد كه روساي حوزه هاي   3/11/74مورخ  74/1/  14905لذا موكداً پيرو بخشنامه شماره 
و ديگر بهداشت درمان  –محيط زيست ،پرونده هاو شكايات اداره منابع طبيعي قضايي به تناسب 

ماده  1نهادهاي زيربط يك يا چند شعبه خاص بدين منظور تعيين و شعب مذكور مكلفند برابر تبصره 
قانون مجازات اسالمي و جرائم فوق الذكر خارج ازنوبت رسيدگي و با تنظيم صورت مجلس  690

قضائي  روساي حوزه هاي. دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي صادر نمايد 
  .ر حسن اجراي اين بخشنامه مي باشدسئول نظارت بم

  سيد محمود هاشمي شاهروردي
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  )قوانين جزائي  18و  15موضوع مواد (ضابطين دادگستري و تكاليف آنان 
ليمات مقام قضايي موراني هستند كه تحت نظارت و تعأضابطين دادگستري م – 15ماده 

مخفي و دركشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و داليل جرم وجلوگيري از فرار 
قضائي  به موجب قانون اقدام مي نمايند و شدن متهم و ابالغ اوراق و اجراي تصميمات 

  :عبارتند از 
  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران. 1
  مربوط به زندانيانسا ومعاونين زندان نسبت به امور ؤر. 2
مورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي كه  به موجب قوانين خاص أم. 3

  .و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند 
ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف . 4

  .به آنان محول كند ضابط بودن نيروي انتظامي را 
ضابط  موريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محولهأمقامات و م. 5

  .دادگستري محسوب مي شوند 
ضابطين دادگستري به محض اطالع از وقوع جرم در جرائم غير مشهود مراتب را  - 18ماده 

و در جهت كسب تكليف و اخذ دستور الزم به مقام ذيصالح قضايي اعالم مي كند 
خصوص جرائم مشهود تمامي اقدامات الزم را به منظور حفظ آالت و ادوات و آثار و عالئم 
و داليل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و 

  .بالفاصله به اطالع مقام قضايي مي رسانند 
  :توضيح 

ي ضابط خاص دستگاه قضايي ظت و بهره بردارقانون حفا 54مامورين منابع طبيعي طبق ماده 
  .گردند تلقي مي
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  :ي وحدت رويه قضاييأر

به شرح  80/13رديف   26/7/1384مورخ   681احتراماً  راي وحدت رويه قضايي شماره 
،  1341ور مصوب به موجب ماده يكم تصويب نامه قانون ملي شدن جنگلهاي كش :ذيل

عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع ،  بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال 
عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده 

ر قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائ 2و سند مالكيت گرفته باشند و مطابق ماده 
قانون ملي   2تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده   1371/ 7/  28جنگلي كشور مصوب  

حفاظت و بهره برداري از جنگلها تعاريف مذكور در قانون شدن جنگل ها  و مراتع با رعايت 
و مراتع با وزارت جهاد سازندگي  است به صرف تشخيص وزارت مذكور و قطعيت آن ، در 

گيرد و در خصوص مورد عدم صدور سند مالكيت به نام دولت قرار مي مالكيت دولت 
جمهوري اسالمي ايران ، نافي  مالكيت دولت نسبت به منابع ملي شده كه به ترتيب مقرر 

ي شعبه ششم أبنا به مراتب ر. درماده مرقوم احراز شده و قطعيت يافته باشد نخواهد بود 
انطباق دارد  به نظر اكثريت اعضاء هيئت دادگاه تجديد نظر استان خراسان كه با اين نظر 

  .مي شود  داده عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص
قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور  270ي به استناد ماده أاين ر

  .كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها الزم االتباع است 
  
  

  جاللي نسب –اداره وحدت رويه ديوان عالي كشور  كارشناس مسئول قضايي
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  »بخشنامه«

  »به واحدهاي قضائي و اداره كل شوراها«
  

نظر به اهميت دعاوي دولتي و لزوم اعمال دقت قضائي  در رسيدگي به آنها از اين به بعد 
اعم از وزارت خانه  (اين قبيل پرونده هاي له يا عليه دولت مراجع قضائي  مجاز به فرستادن 

ونيز نيروهاي مسلح به )ها ، سازمان ها ، موسسات و شركت هاي دولتي و واحدهاي تابع آنها 
شوراي حل اختالف نيستند و شوراها  هم مكلفند نظاير مورد كه پيش از اين براي آنها 

شورا برسانند تا در اسرع وقت به مراجع فرستنده  فرستاده اند و در جريان است به نظر مشاور
ع صالحيت به مرج. مطرح شده باشد ئاً در شورا برگشت داده شوند و چنانچه پرونده اي ابتدا

محاكم  درقانون اساسي  139تا براساس قوانين و با توجه به اصل دار دادگستري ارسال شود 
  .ي مقتضي قرار گيرد أمورد رسيدگي و صدور ر

  
  محمود هاشمي شاهرودي سيد

  رئيس قوه قضائيه
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  :ذكر منابع و  مواخذ 
تاليف محمد علي مرادي  نبي و جواد  -مجموعه قوانين ومقررات جهاد سازندگي  . 1

  1376ابحري ، انتشارات گنج دانش سال  افشاري 
 1379فروردين  21دادگاه هاي عمومي و انقالب مصوب ) ني مد( قانون آئين دادرسي . 2

  تدوين غالمرضا حجتي اشرفي
مجموعه بخشنامه ها و دستور العمل هاي اجرايي در ارتباط با واگذاري اراضي ملي و . 3

: تهيه و تدوين )  1379 – 1380سال هاي (دولتي و نقطه نظرات حقوقي جلد چهارم 
  1380زمستان   مسعود محبي –ري محمد تفك –محمدرضا ابراهيمي 

دفتر حقوقي و بازرسي  سازمان  جنگلها : مجموعه قوانين منابع طبيعي كشور تهيه و تدوين . 4
  1380و مراتع كشور سال 

مجموعه قوانين و مقررات طرح تفكيك انفال از مستثنيات  قانوني و ماده واحده تعيين . 5
  1382ماه قاسم نظامي مرداد  –تكليف اراضي اختالفي 
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