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الیحه اصالح ماده ( )33اصالحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور
[مصوب ]6331/4/9

مقدمه
اليحه «اصالح ماده ( )33اصالحی قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب
 »6331/4/9که با عنوان «اليحه تمديد مهلت اجراي تبصره ( )2ماده ( )33اصالحی قانون حفاظت و
بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب  »6331و بنا به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي به
هيئتوزيران ارائه شده بود ،در تاريخ  6331/61/29در اين هيئت به تصويب رسيد و براي طی تشريفات
قانونی و تصويب به مجلس شوراي اسالمی ارسال شد .در مقدمه توجيهی اين اليحه آمده است :نظر به
اينکه مدت اجراي تبصره ( )2ماده ( )33اصالحی قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع -
مصوب  -6331به پايان رسيده است و اين امر مانع اقامه دعوا از سوي وزارت جهاد کشاورزي در شعب
ويژه محاکم قضايی موضوع تبصره ياد شده گرديده است؛ لذا به منظور جلوگيري از بروز مشکل خأل
قانونی ،اين اليحه جهت طی تشريفات قانونی تقديم میگردد.
يک فوريت اين اليحه در جلسه علنی  6331/66/31به تصويب رسيد و جهت بررسی به كميسيون
کشاورزي ،آب و منابع طبيعی ،به عنوان كميسيون اصلی ارسال گرديد كه كميسيون مزبور ،آن را در تاريخ
 6333/2/21با اصالحاتی در عنوان و متن به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد .از جمله
اصالحات انجام شده در كميسيون اجتماعی ،تغيير عنوان اليحه به اصالح ماده ( )33اصالحی قانون حفاظت
و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب  6331/4/9است .اين اليحه در تاريخ  6333/3/5در صحن
علنی مجلس ،با اصالحاتی به تصويب رسيد و براي طی روند قانونی مذكور در اصل  94قانون اساسی ،به
شوراي نگهبان ارسال شد .شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در  6333/3/23و بررسی اين مصوبه ،بندهاي
متعدد اين ماده واحده را مغاير قانون اساسی تشخيص داد و طی نامه شماره  33/31/33113مورخ
 6333/3/21به مجلس اعالم كرد .مجلس شوراي اسالمی جهت رفع ايرادهاي شوراي نگهبان ،موضوع را
به كميسيون کشاورزي ،آب و منابع طبيعی ارجاع داد که کميسيون مزبور آن را در جلسه مورخ 6333/5/1
مطرح و ضمن اصرار بر مصوبه قبلی خود ،گزارش آن را مجدداً به مجلس ارائه کرد .مجلس شوراي
اسالمی نيز در جلسه مورخ  ،6333/1/6با عدم تأمين نظر شوراي نگهبان و اصرار بر مصوبه خويش ،اين
مصوبه را وفق اصل  662قانون اساسی براي حل اختالف ،طی نامه شماره  234/21255مورخ  6333/1/4به
مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال نمود .مجمع تشخيص مصلحت نظام با تشكيل جلسه در تاريخ
 ،6391/62/63با اصالحاتی نظر مجلس شوراي اسالمی را به تصويب رساند و نظر خود را طی نامه شماره
 16644/1616مورخ  6391/62/26به مجلس اعالم كرد.
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تاريخ بررسی در شوراي نگهبان6333/3/23 :
ماده واحده -ماده ( )33و تبصرههاي ( )2و ( )5آن به شرح زير اصالح شد:2

 .6مصوبه مذكور طی نامه شماره  234/62314مورخ  6333/3/61به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن ،طی نامه
شماره  33/31/33113مورخ  6333/3/21به مجلس شوراي اسالمی اعالم شده است.
 .2ماده ( )33اصالحی قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب  6331مجمع تشخيص مصلحت نظام« :ماده -33
به منظور نظارت بر اجراء طرحهاي کشاورزي و دامپروري و ساير طرحهاي غيرکشاورزي مندرج در ماده ( )36اين قانون و همچنين
اراضی واگذاري براي اجراء طرحهاي موضوع مواد ( )36و ( )32آييننامه اجرايی اليحه قانونی اصالح اليحه قانونی واگذاري و احياء
اراضی در حکومت جمهوري اسالمی ايران مصوب  6359/2/36شوراي انقالب جمهوري اسالمی ايران و تشخيص تعلل يا تخلف و
عذر موجه مجريان طرحها از مفاد قرارداد و تعيين درصد عمليات انجام شده طرحهاي مزبور در هر استان ،هيئت سه نفره نظارت با
حکم وزير جهاد کشاورزي ،مرکب از رئيس سازمان جهاد کشاورزي ،مديرکل منابع طبيعی و يک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح
تشکيل میگردد و در موارد خالف بيّن نسبت به فسخ يا تمديد و تعيين مهلت و يا استرداد زمين تصميمگيري خواهد شد.
تصميمات هيئت با اکثريت آراء معتبر بوده و آراء صادره اين هيئت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضايی ذيصالح
خواهد بود.
تبصره  -6متن قرارداد در آييننامه اجرايی ،موضوع تبصره ( )1مشخص و پس از تصويب هيئت وزيران تمام قراردادهاي فی مابين
وزارت جهاد کشاورزي و دريافت کنندگان اراضی از تاريخ تصويب اين قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات
بعدي وزارت جهاد کشاورزي و دريافت کنندگان اراضی تابع مفاد اين قرارداد خواهد بود.
تبصره  -2کليه واگذاريهاي صورت گرفته بعد از سال  6315که منجر به صدور سند قطعی گرديده است و وزراء وقت با استفاده از
اختيارات خود مستقيماً و بدون طی گردش کار کميسيونهاي واگذاري در استانها دستور انتقال سند را دادهاند و در صورتی که واگذاري
بدون وجود طرح مصوب بوده و يا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده يا اجراء طرح به ميزان کمتر از چهل درصد ( )%41بوده و
يا تبديل و تغيير کاربري غيرمجاز و غيرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد ،به موجب درخواست و اقامه دعوي از سوي وزارت جهاد
کشاورزي در شعبه يا شعب ويژهاي که توسط قوه قضائيه در مرکز به همين منظور تشکيل میگردد ،بدون اخذ هزينه دادرسی ،رسيدگی
و نسبت به فسخ واگذاري و تبديل آن به اجاره ،تمديد و تعيين مهلت براي اجراء طرح يا دريافت بهاي روز اراضی و واريز به حساب
درآمد عمومی و يا استرداد زمين با توافق طرفين تصميمگيري و رأي صادر مینمايد .رأي صادره قطعی و غيرقابل تجديدنظرخواهی
میباشد .مهلت اقامه دعوي موضوع اين تبصره از سوي وزارت جهاد کشاورزي تا پايان شهريورماه سال  6331میباشد .واگذاريهاي
صورت گرفته به دولت اعم از واگذاريهاي مستقيم جهت مصارف وزارتخانهها و سازمانهاي دولتی و غيرمستقيم جهت مصارف
شهرکهاي صنعتی ،شهرکهاي مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونیهاي مسکن يا بخش خصوصی و غيردولتی براي امور
عامالمنفعه تا سال  ،6313با رعايت تبصره هاي ( )54و ( )41قوانين بودجه  6315تا  6313مشمول بررسی مجدد نمیباشد.
تبصره  -3وزارت جهاد کشاورزي مکلف است رأي قاضی و تصميم نهايی هيئت مبنی بر فسخ ،واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات
ثبت محل و يا دفتر اسناد رسمی تنظيم کننده سند ابالغ نمايد و دستگاههاي مذکور مکلفند ظرف حداکثر يک ماه پس از اعالم مراتب

الف -در ماده ( )33عبارت «هیئت سه نفره» به عبارت «هیئت پنج نفره» اصالح و عبارت «مدير
امور اراضي استان ،رئیس دستگاه اجراي ي صادركننده موافقت اصولي و پروانه بهرهبرداري يا
نماينده تاماالختیار وي (حسب مورد)» بعد از عبارت «مدير كل منابع طبیعي» اضافه شد.
ب -تبصره ( )2ماده ( )33به شرح زير اصالح گرديد:

تبصره  -2كلیه واگذاري هاي صورت گرفته به اشخاص حقیقي و حقوقي غیردولتي بعد از سال
 5335كه منجر به صدور سند قطعي گرديده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود
مستقیماً و بدون طي گردش كار کمیسیونهاي واگذاري در استانها دستور انتقال سند را دادهاند و
يا در صورتي كه واگذاري بدون وجود طرح مصوب بوده و يا طرح مصوب بدون عذر موجه
اجراء نشده يا اجراء طرح را به طور نیمهكاره رها نموده و يا نسبت به تبديل و تغییر كاربري
غیرمجاز و غیرمتجانس و غیرقانوني با طرح مصوب اقدام نموده باشد و يا اراضي مازاد بر نیاز
طرح واگذار شده باشد و دريافت كننده زمین به جز ايجاد ديوار و حصاركشي هیچگونه عملیات
عمراني و احیائي و مستحدثه در آن ايجاد نكرده باشد و يا پس از اجراء طرح و انتقال سند مجري
طرح ،بهرهبرداري از آن را متوقف نموده باشد ،به موجب درخواست و اقامه دعوي از سوي
وزارت جهاد کشاورزي در شعبه يا شعب ويژهاي كه توسط قوه قضائیه در مركز به همین منظور
تشكیل ميگردد بدون اخذ هزينه دادرسي ،رسیدگي و نسبت به فسخ واگذاري و تبديل آن به
اجاره ،تمديد و تعیین مهلت براي اجراء طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب
درآمد عمومي و يا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیمگیري و رأي صادر مينمايد .شعب مذكور
مركب از سه نفر از قضات با ابالغ رئیس قوه قضائیه ميباشند جلسات هر شعبه با حضور كلیه
اعضاء رسمیت يافته و آراء صادره با رأي مثبت اكثريت حاضر در جلسه اعتبار دارد .رأي صادره
قطعي و غیرقابل تجديدنظرخواهي ميباشد .مهلت اقامه دعوي موضوع اين تبصره از سوي وزارت
جهاد کشاورزي تا پايان خردادماه سال  5331ميباشد.

نسبت به اصالح اسناد صادره و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالکيت به نام دولت به نمايندگی سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخيزداري کشور اقدام نمايند.
تبصره  -4در صورتی که مجري طرح وجهی بابت خريد اراضی به حساب دولت واريز و يا هزينههايی در راستاي اجراء طرح نموده
باشد به هنگام تقويم ،بهاي روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد و دولت مکلف است حداکثر تا پايان سال مالی بعد نسبت به
تأمين اعتبار و استرداد آنها اقدام نمايد.
تبصره  -5واگذاري اراضی موضوع تبصره ( )4ماده ( )36اصالحی قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 6354/3/64
در مناطق مذکور در بند (الف) ماده ( )3قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 6353/3/23
ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمين اقدام خواهد شد.
تبصره  -1آييننامه اجرايی اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه و وزير جهاد کشاورزي تهيه و ظرف سه ماه به تصويب هيئت وزيران
خواهد رسيد.».

واگذاريهاي صورت گرفته به دولت اعم از واگذاريهاي مستقیم جهت مصارف وزارتخانهها و
سازمانهاي دولتي و غیرمستقیم جهت مصارف شهرکهاي صنعتي ،شهرکهاي مسكوني و اراضي
واگذار شده جهت تعاوني هاي مسكن يا بخش خصوصي و غیردولتي براي امور عامالمنفعه تا سال
 ،5333با رعايت تبصرههاي ( )55و ( )53قوانین بودجه  5335تا  5333مشمول بررسي مجدد
نميباشد.

ج -در تبصره ( )5ماده ( )33قبل از عبارت «اراضي موضوع تبصره ( )5ماده ( »)35عبارت
«اراضي مندرج در ذيل ماده ( )2آيیننامه اجراي ي اليحه قانوني واگذاري و احیاء اراضي در
جمهوري اسالمي ايران مصوب  5351/2/35شوراي انقالب و» اضافه شد.

ديدگاه مغايرت
الف) ماده ( )33اصالحی قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور ،مصوب  6331/4/9مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،از مواردي است که به واسطهي ايراد شوراي نگهبان نسبت به مصوبهي مجلس در
سال  ،6332با اصرار مجلس بر مصوبهي خويش و عدم تأمين نظر شوراي نگهبان ،نهايتاً به مجمع تشخيص
مصلحت نظام رفت .شوراي نگهبان در سال  ،6332اين مصوبهِي مجلس را از جهاتی خالف موازين شرع و
از جهتی مغاير با قانون اساسی تشخيص داد ،ليکن مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام بر نظر خود
پافشاري کرده و موضوع را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داد که نهايتاً اين مصوبه در سال 6331
به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .با اين وصف ،مجلس در حال حاضر ،مجدداً
درصدد اصالح و تغيير اين مصوبه برآمده است که اقدامی مغاير با اصل  662قانون اساسی است؛ زيرا بر
اساس تفسيري که شوراي نگهبان از اصل  662ارائه کرده است« ،در صورتی كه مصوبه مجمع مصلحت
مربوط به اختالف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمی باشد ،مجلس پس از گذشت زمان معتدٌّبه
كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد» 6.بنابراين از آنجا که مدت قابل
توجهی از زمان تصويب اين مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام نگذشته است ،اقدام مجلس شوراي
اسالمی نسبت به دخل و تصرف در اين مصوبه مجمع ،مغاير با اصل  662قانون اساسی و نظريه تفسيري
شوراي نگهبان در خصوص اين اصل است.

 .6نظريه تفسيري شماره  5363مورخ  6312/1/24شوراي نگهبان« :هيچ يك از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد ،اما در صورتی كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختالف نظر شوراي نگهبان و مجلس
شوراي اسالمی بود ،مجلس پس از گذشت زمان معتدٌّبه كه تغيير مصلحت موجه باشد ،حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد .و در
مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعالم از مقام رهبري و عدم
مخالفت معظمٌله موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسالمی میباشد».

ب) ماده ( )33اصالحی قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور که بر اساس مصلحت به
صورت موقّت و مادامالمصلحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است ،با اين مصوبه
اصالحی که در مجلس به تصويب رسيده ،تبديل به قانون دائمی خواهد شد؛ در حالی که مجلس شوراي
اسالمی نمیتواند مصوبه موقّتی مجمع تشخيص مصلحت نظام را که ابتدائاً مغاير با موازين شرع يا قانون
اساسی شناخته شده ،تبديل به قانون دائمی کند ،مگر اينکه مجلس موارد مغايرت مصوبه با موازين شرع و
قانون اساسی را مجدداً بررسی و مغايرتهاي آن را برطرف کند؛ لذا اين ماده از اين جهت نيز داراي ايراد
میباشد.

نظر شوراي نگهبان
از آنجا كه طرح اصالح ماده ( )33اصالحی قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور ،در
تاريخ  6332/2/26به تصويب مجلس محترم شوراي اسالمی رسيده و در جلسه مورخ  6332/3/6شوراي
نگهبان مورد ايراد اين شورا قرار گرفته و مراتب طی نامه شماره  32/31/3621مورخ  6332/3/3به مجلس
شوراي اسالمی اعالم گرديده است ،و نهايتاً موضوع به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارجاع و پس
از بحث و بررسی در جلسه مورخ  6331/4/9با اصالحات قابل توجهی به تصويب آن مجمع محترم رسيده
است ،از اين جهت بندهاي (الف)( ،ب) و (ج) اين مصوبه ،به لحاظ مغايرتهايی كه با قانون مذكور دارد،
مغاير اصل  662قانون اساسی شناخته شد.

******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمی( 6333/1/6 :مرحله دوم -مصوبه اصراري)
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ماده واحده -ماده ( )33و تبصرههاي ( )2و ( )5آن به شرح زير اصالح شد:
الف -در ماده ( )33عبارت «هیئت سه نفره» به عبارت «هیئت پنج نفره» اصالح و عبارت «مدير
امور اراضي استان ،رئیس دستگاه اجراي ي صادركننده موافقت اصولي و پروانه بهرهبرداري يا
نماينده تاماالختیار وي (حسب مورد)» بعد از عبارت «مدير كل منابع طبیعي» اضافه شد.
ب -تبصره ( )2ماده ( )33به شرح زير اصالح گرديد:

 .6مصوبه مذكور طی نامه شماره  234/21255مورخ  6333/1/4به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است.

تبصره  -2كلیه واگذاري هاي صورت گرفته به اشخاص حقیقي و حقوقي غیردولتي بعد از سال
 5335كه منجر به صدور سند قطعي گرديده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود
مستقیماً و بدون طي گردش كار کمیسیونهاي واگذاري در استانها دستور انتقال سند را دادهاند و
يا در صورتي كه واگذاري بدون وجود طرح مصوب بوده و يا طرح مصوب بدون عذر موجه
اجراء نشده يا اجراء طرح را به طور نیمهكاره رها نموده و يا نسبت به تبديل و تغییر كاربري
غیرمجاز و غیرمتجانس و غیرقانوني با طرح مصوب اقدام نموده باشد و يا اراضي مازاد بر نیاز
طرح واگذار شده باشد و دريافت كننده زمین به جز ايجاد ديوار و حصاركشي هیچگونه عملیات
عمراني و احیائي و مستحدثه در آن ايجاد نكرده باشد و يا پس از اجراء طرح و انتقال سند مجري
طرح ،بهرهبرداري از آن را متوقف نموده باشد ،به موجب درخواست و اقامه دعوي از سوي
وزارت جهاد کشاورزي در شعبه يا شعب ويژهاي كه توسط قوه قضائیه در مركز به همین منظور
تشكیل مي گردد بدون اخذ هزينه دادرسي ،رسیدگي و نسبت به فسخ واگذاري و تبديل آن به
اجاره ،تمديد و تعیین مهلت براي اجراء طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب
درآمد عمومي و يا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیمگیري و رأي صادر مينمايد .شعب مذكور
مركب از سه نفر از قضات با ابالغ رئیس قوه قضائیه ميباشند جلسات هر شعبه با حضور كلیه
اعضاء رسمیت يافته و آراء صادره با رأي مثبت اكثريت حاضر در جلسه اعتبار دارد .رأي صادره
قطعي و غیرقابل تجديدنظرخواهي ميباشد .مهلت اقامه دعوي موضوع اين تبصره از سوي وزارت
جهاد کشاورزي تا پايان خردادماه سال  5331ميباشد.

واگذاريهاي صورت گرفته به دولت اعم از واگذاريهاي مستقیم جهت مصارف وزارتخانهها و
سازمانهاي دولتي و غیرمستقیم جهت مصارف شهرکهاي صنعتي ،شهرکهاي مسكوني و اراضي
واگذار شده جهت تعاوني هاي مسكن يا بخش خصوصي و غیردولتي براي امور عامالمنفعه تا سال
 ،5333با رعايت تبصرههاي ( )55و ( )53قوانین بودجه  5335تا  5333مشمول بررسي مجدد
نميباشد.

ج -در تبصره ( )5ماده ( )33قبل از عبارت «اراضي موضوع تبصره ( )5ماده ( »)35عبارت
«اراضي مندرج در ذيل ماده ( )2آيیننامه اجراي ي اليحه قانوني واگذاري و احیاء اراضي در
جمهوري اسالمي ايران مصوب  5351/2/35شوراي انقالب و» اضافه شد.

سرانجام مصوبه

با توجه به اصرار مجلس شوراي اسالمي نسبت به مصوبه خويش ،اين مصوبه طبق اصل 552
قانون اساسي ،براي رفع اختالف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد .اين مصوبه در
جلسه مورخ  5310/52/53مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت و نظر مجلس
شوراي اسالمي ،با اصالحاتي مورد تأيید قرار گرفت.
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 .6اظهارنظر مجمع تشخيص مصلحت نظام راجع به اين مصوبه ،طی نامة شمارة  16644/1616مورخ  6391/62/26به مجلس شوراي
اسالمی اعالم شده است.
مصوبه نهايی مجمع تشخيص مصلحت نظام بدين شرح است:
«ماده واحده -ماده ( )33و تبصره هاي ( )3( ،)2و ( )4آن به شرح زير اصالح و يک تبصره به آن الحاق گرديد:
الف -در ماده ( ،)33عبارت «هيئت سه نفره» به عبارت «هيئت پنج نفره» اصالح و عبارت «مدير امور اراضی استان ،رئيس دستگاه اجرايی
صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهرهبرداري يا نماينده تاماالختيار وي (حسب مورد)» بعد از عبارت «مديرکل منابع طبيعی» اضافه
شد.
ب -در تبصره ( )2ماده ( ،)33بعد از عبارت «با توافق طرفين تصميمگيري و رأي صادر مینمايد» ،عبارت «شعب مذکور مرکب از سه
نفر از قضات با ابالغ رئيس قوه قضائيه میباشند .جلسات هر شعبه با حضور کليه اعضاء رسميت يافته و آراء صـادره با رأي مـثبت
اکثريت حاضر در جلـسه اعتبار دارد ».اضـافه شد .ضمناً عبارت «يا يکسال از الزماالجراء شدن اين قانون» جايگزين عبارت «تا پايان
شهريور ماه سال  »6331شد.
ج -تبصره ( )4سابق به تبصره ( )3تغيير يافت و با اصالحاتی به شرح زير تصويب شد:
تبصره  -3در صورتی که مجري طرح وجهی بابت خريد اراضی به حساب دولت واريز و يا هزينههايی در راستاي اجراي طرح نموده
باشد ،به هنگام تقويم ،بهاي روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.
د -تبصره ( )3سابق به تبصره ( )4تغيير يافت و با تغييراتی به شرح زير تصويب شد:
تبصره  -4وزارت جهاد کشاورزي مکلف است هزينه هاي مجري (موضوع تبصره « )»3را تأمين و به مجري پرداخت و يا در صندوق
ثبت توديع نموده و سپس رأي قاضی و تصميم نهايی هيئت مبنی بر فسخ ،واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل و يا دفتر
اسناد رسمی تنظيم کننده سند ابالغ نمايد و دستگاههاي مذکور موظفند ظرف حداکثر يکماه پس از اعالم مراتب نسبت به اصالح اسناد
صادره و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالکيت به نام دولت به نمايندگی سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري کشور
اقدام نمايند.
ه -تبصره ( )1سابق به تبصره ( )1تغيير يافت.
و -تبصره ذيل به عنوان تبصره ( )1به قانون الحاق گرديد:
تبصره  -1پرونده هاي مشمول تبصرههاي ( )2و ( )5اين قانون که در شعبه يا شعب قضايی مربوطه تا تاريخ الزماالجرا شدن اين قانون،
اقامه دعوا گرديده و منجر به صدور حکم شده ،حکم صادره قطعی و قابل رسيدگی مجدد نمیباشد».

