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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۲ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
مقدمه:(دالیل توجیهی)

مجلس شورای اسالمی با هدف توسعه کشاورزی دانشبنیان و مهندسی در قانون اصالح قانون حفظ 
کاربری اراضی در تبصره(۴) قانون مذکور فعالیتهای جدیدی از کشاورزی را که به تکامل و 
حداکثرسازی استفاده از منابع برای تولید غذا و در انطباق و سازگاری با شرایط ، امکانات و تکنولوژی 
نوین می باشد را مورد حمایت و پشتیبانی قرار داد، به طوری که ایجاد و راه اندازی این گونه فعالیتها را 
مشمول تغییر کاربری اراضی ننموده است. توسعه کشتهای گلخانه ای، پرورش انواع دام های مرسوم و 
جدید نظیر کبک، بلدرچین، شترمرغ و ... و صنایع و خدات وابسته (فرآوری، نگهداری، بسته بندی و 
توزیع) نمونه هایی از فعالیتهای موضوع تبصره ۴ می باشد که تحت عنوان بهینه کردن تولید و تکامل 
کشاورزی مورد شناسایی، حمایت و پشتیبانی قرار گرفته است. برخالف این حمایت قانونی هیأت عمومی 
دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور برای ابطال بند(ب) دستورالعمل ماده ۱۰ آیین 
نامه اجرائی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی داده است که فعالیتهای موضوع تبصره۴ 

فقط در صورت اجرا در روستاها مشمول حمایت قانونی گردند.

براین اساس این رأی عالوه بر توقف و کندی جریان مربوط به کسب و کارهای اشاره شده عمالً موجبات 
بروکراسی شدید و طوالنی شدن فرمان صدور مجوزها خواهد شد به همین دلیل پیشنهاد طرح استفساریه 

تبصره۴ ماده(۱) قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی ضروری است. لذا:

۱- مطابق بند(ت) ماده۱ آیین نامه اجرائی قانون اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره۴ الحاقی را در 
حکم اراضی زراعی و باغها محسوب نموده است. لذا همانطور که اراضی زارعی و باغی به طور کلی 

مشمول و محدود به مکان نمی باشد. فعالیتهای موضوع تبصره۴ نیز محدود به مکان نمی باشد.

۲- مطابق ماده۱۴ آیین نامه اجرائی قانون فعالیتهای مذکور در تبصره۴ تأکید بهینه سازی کشاورزی تلقی 
شده و محدودیت مکانی و مقید شدن در روستا وجود ندارد و مضافاً هر دو مقرره فوق الذکر از هر جهت 
مورد ایراد هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس شورای اسالمی قرار نگرفته و مصون از ایراد بوده 
است و به تبع آن دستورالعمل ابالغی نیز فاقد ایراد می باشد و با عنایت به موارد فوق الذکر رأی هیأت 

عمومی دیوان عدالت اداری ناشی از استنباط ناصحیح از قانون است

۳- با توجه به اینکه محدوده روستا به موجب تبصره۵ ماده۱ از شمول قانون مستثنی شده است و قابلیت 
بهره مندی از حمایت تبصره۴ را ندارد و از طرفی اراضی شهری نیز مدنظر این قانون نمی باشد پس 
اساساً فلسفه تبصره۴ چه بوده است و در صورت محدود کردن به روستا نقض غرض می باشد و غیرقابل 

اجرا می باشد.

لذا طرح ذیل با قید یک فوریت جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسالمی می گردد.
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 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
جالل محمودزاده - شیوا قاسمی پور - سیدعلی یزدی خواه - جواد نیک بین - سیدمحمد مولوی - 
اصغر سلیمی - رحیم زارع - رحمت اله نوروزی - علیرضا نظری - مجتبی بخشی پور - عبدالجالل 
ایری - احسان ارکانی - حسین میرزائی - سیدکاظم دلخوش اباتری - غالمحسین رضوانی - محمود 
عباس زاده مشکینی - روح اله ایزدخواه - علی علیزاده مراغه - مجتبی توانگر - سیدموسی موسوی - 
یعقوب رضازاده - بهروز محبی نجم آبادی - حسین حق وردی - محمدحسین فرهنگی - سیدجواد 
حسینی کیا - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - امانقلیچ شادمهر - جعفر راستی - مجید نصیرائی - موسی 
احمدی - پرویز اوسطی - سیدغنی نظری خانقاه - علی اکبر علیزاده برمی - حسین حاتمی - اردشیر 
مطهری - حسن همتی - غالمعلی کوهساری - محمدتقی نقدعلی - رضا آریان پور - رسول فرخی 

میکال - احمد محرم زاده یخفروزان - غالمحسین کرمی 
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عنوان طرح:
طرح استفساریه تبصره (۴) ماده (۱)  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها الحاقی مصوب 

۱/۸/۱۳۸۵

 موضوع استفساریه:

آیا قید عبارت «در روستاها» در  تبصره (۴) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 
مصوب  ۱۳۸۵/۸/۱  ناظر به محدودکردن فعالیت های برشمرده شده به محدوده تعریف قانونی روستا 
است یا یک واژه عام بوده که معموالً روستا و کل اراضی کشاورزی و غیرکشاورزی آن را شامل می 
شود و به عنوان کانون اصلی کشاورزی و تولید و از اطراف با حدود عرفی و بعضاً ثبتی به اراضی 

روستاهای مجاور متصل می گردد؟

پاسخ:

بلی، قید «در روستاها» در تبصره (۴) ماده (۱)  قانون مزبور، ناظر به رسمیت شناختن این نوع فعالیت ها 
همانند و در راستای فعالیت های مرسوم و جاری کشاورزی و بهینه کردن تولید فارغ از مکان می باشد.
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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 استفساریه تبصره (۴) ماده (۱)  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها الحاقی 

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 / الیحه تقدیمی با سند چشم انداز: در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به منظور حفظ 
اراضی کشاورزی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهری و شهرک ها تغییر کاربری آنها را ممنوع کرده است. لذا متن 

استفساریه از آن حیث که با ماده ۱ قانون فوق الذکر مغایرت دارد و طبق استفساریه نمی توان توسعه شمول قانون داد. 
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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 

ادارهکل 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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