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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۲ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
هدف از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، حفظ محیط زیست و نگهداری از اراضی و بهره 
برداری صحیح میباشد که منجر به نگهداری صحیح می شود، لذا با توجه به اینکه اختالف نظر زیادی بین 
صاحبان امالک، مخصوصا روستاییان با منابع طبیعی وجود دارد و منابع طبیعی برابر نقشه های هوایی سال ۴۲ 
عمل میکند به گونه ای که اگر از سال ۴۲ تا کنون آثارکشت در اراضی وجود نداشته باشد آن اراضی را ملی 
اعالم میکند. این موضوع باعث شده تا تقریبا در اکثر نقاط کشور کشاورزان با منابع طبیعی در تزاحم باشند و 
تقریبا ۱/۳ پرونده های قضایی به این موضوع مربوط میشود که آثار منفی بسیار زیادی هم بر معیشت کشاورزان 
و هم بر رضایتمندی آنها گذاشته است. لذا در صورتیکه زمینی توسط کشاورزان احیا شود که منابع طبیعی آن 
را زمینی ملی قلمداد کند و پرونده به محکمه ارجاع شود، قاضی بر اساس قانون جدید حکم به قلع و قمع 
می دهد که این کار نه عقالنی است و نه با روح قانون که حفظ و احیا زمین است سازگاری دارد. لذا الحاق 
تبصره ۱ ماده ۵۵ به قاضی این امکان را می دهد که اعیان ملک را به نفع دولت ضبط کند و از قلع و قمع که 

خسران به سرمایه های کشور است جلوگیری کرده و درآمد مناسبی را هم برای دولت کند. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
لطف اله سیاهکلی - انور حبیب زاده بوکانی - سیدجواد حسینی کیا - مجید نصیرائی - محمد باقری - 
سیدمصطفی آقامیرسلیم - نصراله پژمان فر - حسن نوروزی - فرهاد طهماسبی - سلمان اسحاقی - موسی 
احمدی - رضا تقی پورانوری - حسن رزمیان مقدم - حجت اله فیروزی - رضا آریان پور - عبدالکریم 
جمیری - محمدتقی نقدعلی - بهروز محبی نجم آبادی - روح اله نجابت - مهدی باقری - اصغر سلیمی 

- غالمعلی کوهساری 
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عنوان طرح:
الحاق یک تبصره به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسالمی

در صورت الحاق تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به ذیل 
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسالمی:

ماده ۱ : تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 
سال۱۳۴۸ به عنوان تبصره ۳ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسالمی الحاق میگردد.

تبصره ۳: سازمان منابع طبیعی مکلف است بوسیله گارد جنگل و ماموران خود به محض اطالع 
رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتبا به دادسرای محل 
اعالم دارد. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط 

خواهد شد.

ماده ۲ : تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال۱۳۴۸ 
نسخ میشود.
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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: 

الحاق یک تبصره به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسالمی 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- در عنوان و متن ماده واحده باید کتاب پنجم قانون مجازات تصریح شود. ۲- با توجه به اینکه تبصره۱ ماده ۵۵ قانون 
حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با آنچه در این طرح آمده دارای تفاوتهایی است لذا صدر ماده ۱ باید بدین شرح 
مطرح شود: ماده۱- یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرح 
ذیل الحاق می گردد: ۳- استفاد از لغت بیگانه گارد در تبصره الحاقی مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است پیشنهاد می شود با 

توجه به مقصود طراح محترم حسب مورد از عباراتی نظیر محافظ یا حائل استفاده شود. 
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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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