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تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور (مصوب  ۱34۱/۱0/27هیأتوزیران) بخش نخست

شماره 20

ماده یکم
از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانوني عرضه و اعیاني کلیه جنگلها و مراتع و بیشههاي طبیعي و اراضي جنگلي کشور جزء اموال
عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
ماده دوم
حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهرهبرداري از آنها به عهده سازمان جنگلباني ایران است.
تبصره  -1سازمان جنگلباني مجاز است بهرهبرداري از منابع فوق را راساً عهدهدار و یا با انعقاد قراردادهاي الزم به عهده اشخاص واگذار
کند.
تبصره  -۲تودههاي جنگلي محاط در زمینهاي زراعی که در اراضي جنگلي جلگهاي شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمي
اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویبنامه قانوني نیستند ولي بهرهبرداري از آنها تابع مقررات عمومي قانون جنگلها و
مراتع است.
تبصره  -3عرصه و محوطه تاسیسات و خانههاي روستایی و همچنین زمینهاي زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت
جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود .ادارات ثبت مجازند با تشخیص و
گواهي سازمان جنگلباني ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیاني جداگانه براي مالکین آنها صادر نماید.
ماده سوم
به اشخاصي که داراي سند مالکیت به نام جنگل هستند و یا از مراجع قضایي حکم قطعي دال بر مالکیت آنها به نام جنگل صادر شده و یا
داراي حکم قطعي از هیأتهاي رسیدگي امالک واگذاري به نام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت ميشود:
الف -مورد جنگلهاي شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه گلیداغي ختم ميشود براي هر هکتار پانصد ریال.
ب-در مورد سایر جنگلها و بیشههاي کشور براي هر هکتار یک صد ریال.
ج -به اشخاصي که جنگل در محدوده اسناد مالکیت آنها یا در محدوده امالکي که به موجب احکام قطعي قضایي یا هیأتهاي رسیدگي
امالک واگذاري به آنها تعلق گرفته قراردارد براي هر هکتار یک صد ریال.
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ماده چهارم
در مورد مراتع مشجر و غیر مشجر به نحو زیر رفتار ميشود:
- 1به اشخاصي که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا به نام مرتع مشجر داراي سند مالکیت رسمي جداگانه بوده
و یا از مراجع قضایي حکم قطعي دال بر مالکیت آنها صادر شده و یا داراي حکم قطعي از هیأتهاي رسیدگي امالک واگذاري باشند در
مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغي) براي هر هکتار  1۰۰ریال و در سایر مناطق ایران براي هر هکتار  ۵۰ریال پرداخت ميشود.
- ۲در مورد مراتع غیر مشجر به نحو زیر رفتار ميشود:
الف -نسبت به مراتع غیر مشجر که به نام مرتع داراي اسناد مالکیت هستند چنانچه با توجه به قانون اصالحات ارضي مصوب سال
 1۳4۰مراتع مزبور ضمن امالک زاید بر حد نصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد مرتع مزبور در اختیار سازمان
اصالحات ارضي باقي ميماند که طبق آییننامه مربوطه آن را در اختیار کشاورزان یا شرکتهاي تعاونی محلی یا اتحادیههاي
شرکتهاي تعاونی بگذارد قیمت مراتع غیر مشجري که به موجب این بند در آتیه به دولت منتقل ميشود ده برابر عایدي علف چر
یک ساله آن که در تصویبنامه شماره  12/24۳2مورخ  1۳/۹/1۳۳۹مبلغ آن تعیین شده پرداخت ميشود.
ب -مراتع غیر مشجري که با توجه به قانون اصالحات ارضي مصوب سال  1۳4۰در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر
مشجري که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت یا آراي قطعي محاکم قضایي یا هیأتهاي رسیدگي به امالک
واگذاري در محدوده امالک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
تبصره -سازمان جنگلباني ميتواند به هر خانواده جنگلنشین تا چهار سر دام بزرگ یا معادل آن دام کوچک بدون دریافت حق التعلیف با
توجه به ظرفیت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرایطي که مقتضي بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک
محسوب ميشود.
ماده پنجم
در مورد منابع طبیعي مندرج در ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولي تقاضي ثبت
پذیرفته شده و تشریفات ثبتي تا مرحله صدور سند مالکیت طي شده و یا بشود با ارائه گواهي اداره ثبت مربوطه مبني بر بالمانع بودن صدور
سند مالکیت به نام متقاضي طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهي اداره ثبت براي پرداخت وجه به منزله سند مالکیت تلقي
ميگردد .نسبت ب ه منابع طبیعي مذکور در ماده یک که دعاوي آنها در محاکم قضایي یا هیأتهاي رسیدگي به امالک واگذاري مطرح است
پس از صدور راي قطعي محاکم قضایي یا هیأت هاي رسیدگي به امالک واگذاري نیز طبق این قانون وجه به ذي حق پرداخت خواهد شد.
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