
معاونت قوانین

عادی

طرح اصالح موادی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۹ و 
اصالحیه بعدی آن مصوب ۱/۸/۱۳۸۵

کمیسیون های ارجاعی

  دوره یازدهم سال اول
تاریخ چاپ

شماره چاپ
۳۵۲ شماره ثبت

اصلی:

- فرعی:
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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۴ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
وضع قوانین و مقررات یکسان برای تمام اراضی کشاورزی و باغات در کشور نه تنها باعث حفظ اراضی 
موصوف و ارتقای بهرهوری کشاورزی نگردیده است بلکه باعث ساخت و سازهای غیرقانونی و تشکیل 
پرونده های متعدد حقوقی و کیفری در مراجع قضایی گردیده و بعضاً با توجه به محدودیت های اعمال شده 
باعث عدم اقبال کشاورزان به توسعه کشاورزی و استفاده بهینه از اراضی مذکور شده است لذا این طرح به 

منظور رعایت حقوق کشاورزان و حفظ اراضی کشاورزی تقدیم نمایندگان ملت میگردد. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
ابوالفضل ابوترابی - مجید نصیرائی - حسینعلی حاجی دلیگانی - جعفر قادری - پروین صالحی مبارکه 
- حسین میرزائی - مالک شریعتی نیاسر - علی بابائی کارنامی - حجت اله فیروزی - سیدجواد حسینی 
کیا - محمدتقی نقدعلی - رسول فرخی میکال - رحیم زارع - محمد باقری - نصراله پژمان فر - حسین 
حق وردی - سیدعلی یزدی خواه - جعفر راستی - فریدون حسنوند - علی اصغر عنابستانی - محمدصالح 

جوکار - بهروز محبی نجم آبادی - روح اله نجابت - اصغر سلیمی 
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عنوان طرح:
طرح اصالح موادی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۹ و 

اصالحیه بعدی آن مصوب ۱/۸/۱۳۸۵

 
۱-ماده یک به شرح زیر اصالح می شود

به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم بهره وری آنها اراضی مذکور براساس آیین نامه ای که ظرف ۶ 
ماه توسط جهاد کشاورزی تهیه به تصویب هیئت دولت می رسد به ۳ درجه طبقه بندی می شوند و تغییر کاربری این 
اراضی در خارج ازه حدود قانونی شهرها و شهرک ها جزء در موارد ضروری و با رعایت شرایط مقرر در این قانون 

ممنوع می باشد.
۲- در تبصره ۱ عبارت «درجه یک» بعد از کلمه « اراضی » در سطر یک اضافه گردد 

۳- متن زیر به عنوان تبصره ۲ الحاق می گردد.
تبصره ۲- تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی درجه ۲ موضوع این قانون با توجه به اطلس کشاورزی هر شهرستان 
به عهده کمیسیونی مرکب از فرماندار، روسای جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، دبیر انجمن صنفی کشاورزان 
و یکنفر از اساتید دانشگاه در رشته کشاورزی یا منابع طبیعی به انتخاب کمیسیون می باشد که ریاست آن با فرماندار و 

دبیری رئیس جهاد کشاورزی می باشد این کمیسیون باید ظرف یک سال اطلس کشاورزی هر شهرستان را تهیه نمایند.
۴- متن زیر به عنوان تبصره ۳ الحاق می گردد

تبصره ۳ تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی درجه ۳ با کمیسیونی مرکب از رئیس جهاد کشاورزی، مدیر امور 
اراضی و کارشناس حقوقی اداره جهاد کشاورزی شهرستان می باشد.

دبیر خانه کمیسیون های تبصره ۲ و ۳ در جهاد کشاورزی شهرستان و دارای وظایف کمیسیون مندرج در تبصره ۱ می 
باشد.

  ۵- در تبصره ۴ عبارت « جهاد کشاورزی شهرستان» جایگزین عبارت «سازمانهای جهاد کشاورزی استانها» گردد.
  ۶- در تبصره ۶ عبارت «این قانون» جایگزین عبارت  «تبصره۱ این ماده» گردد.

  ۷- متن زیر به تبصره ۷ الحاق گردد.
            «و مرجع تجدید نظر تصمیمات کمیسیونهای تبصره ۲ و ۳ با تشخیص و پیشنهاد جهاد کشاورزی حسب مورد 

کمیسیون تبصره ۱ و ۲ میباشد»
  ۸- در ماده ۳ عبارت «از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون حذف گردد.

  ۹- در ماده ۷ عبارت کمیسیون های موضوع این قانون» جایگزین عبارت کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ گردد.
  ۱۰- درماده ۸ عبارت ۲ و۳ بعد از عبارت تبصره ۱ الحاق گردد.

  ۱۱- در ماده ۱۰- عبارت «از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون» حذف گردد
  ۱۲- در ماده ۱۲- عبارت« مفاد این قانون» جایگزین عبارت «تبصره (۱) ماده (۱) این قانون» گردد.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

طرح اصالح موادی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۹ و اصالحیه بعدی آن مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ تقدیم 

می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد
☐

دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع ██

ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع

☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد.
☐

می باشد. ██

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ██ الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- عبارت «مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۹ و اصالحیه بعدی آن مصوب 
۱/۸/۱۳۸۵» از عنوان حذف شود. 

۲- مقدمه توجیهی فاقد ادله کافی برای ارائه طرح میباشد و تناسبی با حجم آن ندارد بنابراین الزم بود بطور کامل به ضرورت 
قانونگذاری، فلسفه و هدف آن پرداخته میشد. 

۳- طرح تقدیمی در مقام اصالح مواد متعددی است و تقدیم آن در قالب مادهواحدهای با بندهای متعدد، مغایر با اصول 
نگارش متون قانونی و ماده (۱۳۸) قانون آییننامه داخلی مجلس است و باید در قالب مواد متعدد تنظیم شود. 

۴- مطابق آیین نگارش متون قانونی باید مفاد اصالحی یک ماده به همراه تبصرههای آن در یک ماده ذکر شوند، لذا اصالح 
بندهای (۱)تا (۷) به صورت زیر الزامی است: 

ماده۱- ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۷۴ و تبصرههای (۲) و (۳) به شرح زیر اصالح 
میشود، همچنین در تبصره (۱) عبارت «درجه یک» بعد از کلمه «تغییر کاربری اراضی » الحاق و در تبصره (۴) عبارت « 
جهاد کشاورزی شهرستان» جایگزین عبارت «سازمانهای جهاد کشاورزی استانها» و در تبصره(۶) عبارت «این قانون» 
جایگزین عبارت «تبصره(۱) این ماده» میگردد و عبارت «و مرجع تجدید نظر تصمیمات کمیسیونهای تبصرههای (۲) و (۳) 
با تشخیص و پیشنهاد جهاد کشاورزی حسب مورد کمیسیونهای تبصرههای (۱) و (۲) میباشد» به انتهای تبصره (۷) الحاق 

میشود. 
ماده۱-... 

تبصره۲-... 
تبصره۳-... 
تبصره۷-... 

۴- در بند (۲) اشاره به «سطر» در ماده قانونی، خالف آیین نگارش متون قانونی است. 
۵- جهت رعایت اصول نگارش متون فارسی، بند (۱۰) به شرح ذیل اصالح شود: 

- درماده (۸) عبارت «تبصرههای (۱)، (۲) و(۳)» جایگزین عبارت «تبصره (۱)» گردد. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
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