
 ادامه برخورد قانونی با متخلفان، احیا جنگل ها و مراتع: جلسه هفتم

 مینا خسروی: مدرس



 و بریدن شخص، به وارد اتهام که صورتی در شده بینی پیش مجازات های

 و ملی منابع از چوب تهیه و درخت نهال سوزانیدن و کردن کن ریشه

 اثبات از پس مرتکب باشد، سازمان از پروانه اخذ بدون جنگلی، توده های

 از بهره برداری و حفاظت قانون 42 ماده در مذکور مجازات های به مجرمیت

 .شد خواهد محکوم کشور مراتع و جنگل ها

 



  ماده در مذکور مرتع در دام چرانیدن شده وارده اتهام گاه هر

 باشد پروانه اخذ بدون کشور، جنگل های شدن ملی قانون 1

 و کند ضبط خود نفع به را افراد این دام می تواند سازمان

 دارای افرادی چنانچه .برساند فروش به مزایده تشریفات بدون

 پروانه در مجاز تعداد بر اضافه دام چرانیدن به هستند، پروانه

 خواهد رفتار فوق ترتیب به اضافه دام به نسبت کنند، اقدام

 (مکرر 44 ماده) .شد

 



 باغات، و مزارع در نباتات زدن آتش اتهام، موضوع چنانچه

 جنگلبانی ماموران نظارت و اجازه بدون جنگل خارج یا داخل

 حبس به مرتکب شود، ایجاد جنگل در حریق آن درنتیجه و باشد

 (45 ماده) .شد خواهد محکوم سال یک تا ماه دو از تادیبی



 سال 10 تا 3 از مجرد حبس به نماید، ایجاد سوزی آتش عمدا   جنگل در کسی هر

 مجازات های شدیدترین از جنگل در عمدی زدن آتش مجازات .شد خواهد محکوم

 (47 ماده) .است قانون این در شده بینی پیش



 خود جنگلبانی مامورین که صورتی در مذکور، قانون 53 ماده 4 تبصره طبق بر

 به نمایند، آن در معاونت و شرکت یا گردند قانون این در مذکور جرایم مرتکب

 در مساحمه که صورتی در و می  شوند محکوم قانون این در مقرر مجازات حداکثر

 ماه سه تا یک از تادیبی حبس به نمایند، مربوط نامه های آیین یا قانون مقررات اجرای

 کسانی به هشدار گذار قانون توسط مجازات وضع اهداف از یکی .شد خواهند محکوم

 صورت در که کند اخطار آنان به تا دارند قانونی غیر بهره برداری قصد که است

 جرم نوع با مجازات انطباق عدم اما شد، خواهند محکوم مجازاتی چه به جرم ارتکاب

  .می برد بین از را قوانین پیشگیرانه جنبه این



 تا شود وضع روز اجتماعی اقتصادی وضعیت با متناسب قوانین باید دالیل این به

 نیز گام هایی زمینه این در البته .باشند اجرا ضمانت دارای واقعی مفهوم به قوانین

 و طبیعی منابع از حمایت و حفظ قانون براساس مثال برای است شده برداشته

 زربین، شمشاد، قبیل از درختی گونه های 1371 مضوب کشور جنگلی ذخایر

 گردو ،(وحشی پسته) بنه طبیعی، زیتون فندق، ارس، خمره ای، سرو سرخدار،

 آنها قطع و محسوب جنگلی ذخایر جزء کشور سراسر در وحشی بادام و جنگلی

 .است ممنوع



 را شده یاد جنگلی ذخایر کرده، رفتار قانون این برخالف کسی چنانچه و

 مورد حسب بر که خسارتی پرداخت بر عالوه اول بار برای کند، قطع

 گردید، خواهد ارزیابی کشاورزی جهاد وزارت مربوطه کارشناسان توسط

 درخت اصله هر برای نقدی جزای پرداخت و ماه شش تا یک از حبس به

 مجازات اشد به تکرار صورت در و روز آن قیمت نیم و برابر یک معادل

 .می شوند محکوم



 مراتع و جنگل ها احیای آبخیزداری، و مراتع و جنگل ها سازمان دیگر وظیفه

 عمده طور به که است مراتع و جنگل ها از بهره برداری و توسعه و مخروبه

 این نظارت تحت جنگلداری فنی دفتر .دارد قرار سازمان جنگل امور معاونت

 مربوط فنی امور در دستورالعمل ابالغ و تهیه آن وظایف جمله از و است معاونت

 نظارت و کشور مراتع اصالح و احیاء مورد در .جنگل هاست از بهره برداری به

 عهده بر را کشور مراتع اصالح و کاری مرتع تعدادی و برنامه ها اجرای بر

 صدور و الزم اجرایی و فنی دستورالعمل های تهیه به باره این در که دارند

 .می کند اقدام مرتع از دیگر بهره برداری گونه هر و دام چرای پروانه های



 عامه ثروت را مراتع و جنگل ها ،1341/10/27 مضوب جنگل ها شدن ملی قانون

 ملی .است کرده معرفی خدادادی ثروت این حافظ و ضامن یگانه را دولت و محسوب

 دولت جز دیگر حقوقی یا حقیقی شخص هیچ که است مفهوم این به مراتع و جنگل ها شدن

 شرایطی تحت می تواند دولت اعیان، مورد در ولی کند تملک را آن عرصه نمی تواند

 اینکه تشخیص اما کند واگذار دیگران به را آن مثمرات و اشجار از برداری بهره اجازه

 قانون اجرایی نامه آیین 20 ماده طبق بر می شوند محسوب ملی منابع جزء مناطقی چه

 که بوده منطقه هر جنگلداری اداره به (1342/7/15 مضوب) کشور جنگل های شدن ملی

  کشور جنگلی ذخایر و طبیعی منابع از حمایت و حفظ قانون تصویب با وظیفه این

 .است کشاورزی جهاد وزارت با (1371/7/12 مصوب)


