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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۶ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
 در تبصره (۶) ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک واراضی مورد نیاز شهرداریها 
مصوب  ۲۸/  ۸/ ۱۳۷۰ تصریح گردیده است «جهت تأمین معوض ابنیه امالک و اراضی شرعی و 
قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار می گیرد دولت موظف است ۱۰ درصد از اراضی و واحدهای 
مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پسازتوافقبین مالکین و 
شهرداریها بهعنوان معوض تحویل گردد.» ولی متاسفانه وزارت راه و شهرسازی با این تفسیر که لفظ 
«مسکونی» به کار رفته درمتن تبصره (۶) متعلق به «اراضی و واحدهای» مسکونی است  و لذا اراضی 
مسکونی را شامل میشود، از واگذاری سایر اراضی با کاربری های تجاری- صنعتی- خدماتی به 
شهرداریها استنکاف میکنند. در حالی که مطابق با نظریه اداره کل تدوین قوانین مجلس و مرکز پژوهش 
های مجلس و اداره حقوقی وزارت کشور لفظ اراضی شامل مطلق اراضی است و لفظ مسکونی فقط شامل 
واحدهای احداثی است، زیرا در روند اجرای طرح های شهرداری ها کلیه اراضی اعم از مسکونی اداری 
صنعتی تجاری و خدماتی در طرح قرار می گیرند و شهرداری ها باید معوض آنها را به مالکین بدهند لذا 

متن استفساریه زیر برای شفاف شدن متن قانون ارائه میشود.

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
 

محمدصالح جوکار - محمدحسن آصفری - احسان ارکانی - عباس مقتدایی - جالل محمودزاده - فرهاد 
طهماسبی - روح الله حضرت پورطالتپه - کمال حسین پور - سیدموسی موسوی - بهزاد علیزاده دهلران 
- اصغر سلیمی - حسین جاللی - اسماعیل حسین زهی - جعفر قادری - شیوا قاسمی پور - حسینعلی 
حاجی دلیگانی - حسین حاتمی - عادل نجف زاده - صدیف بدری - علیرضا سلیمی - ابراهیم رضائی 
- علی خضریان - انور حبیب زاده بوکانی - بهروز محبی نجم آبادی - حسین حق وردی - یحیی 
ابراهیمی - محسن علیزاده سپیدان - مجید نصیرائی - الیاس نادران - محمد صفری ملک میان - حسین 
امامی راد - فداحسین مالکی - موسی احمدی - سیداحسان قاضی زاده هاشمی - امیرحسین بانکی 
پورفرد - عبدالکریم جمیری - محمدرضا دشتی اردکانی - محمدحسین فرهنگی - سیدمسعود خاتمی - 
علیرضا عباسی - سیدالبرز حسینی - سیدعلی یزدی خواه - سیدجواد حسینی کیا - یعقوب رضازاده - 

سیدناصر حسینی پور گچساران - عباس جهانگیرزاده 
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عنوان طرح: طرح استفساریه تبصره (۶) ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی 
مورد نیاز شهرداریها

موضوع استفساریه: آیا منظور از اراضی در تبصره (۶) ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی 
مورد نیاز شهرداریها مصوب    ۲۸/      ۸/   ۱۳۷۰ «اراضی قابل واگذاری» است و شامل کلیه اراضی با 
کاربریهایی از قبیل تجاری، مسکونی و صنعتی که قابلیت واگذاری بهعنوان معوض را داشته باشند، می شود.؟

پاسخ: بلی، منظور از اراضی در تبصره (۶) ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی مورد نیاز 
شهرداریها مصوب    ۲۸/      ۸/   ۱۳۷۰ «اراضی قابل واگذاری» است و شامل کلیه اراضی با کاربریهایی 

از قبیل تجاری، مسکونی و صنعتی که قابلیت واگذاری بهعنوان معوض را داشته باشند، می شود.
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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 (۶) ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی مورد نیاز 

شهرداریها 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:

www.dotic.ir

http://dotic.ir


10

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
۱- بررسی و ایرادی یافت نشد.

ب- سوابق قانونی
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب: ۱۳۷۰/۰۸/۲۸

بخش های قانون: تمام متن

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰,۱۲,۱۵ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 
۱۳۹۹/۹/۲۶ مصوب: ۱۳۷۰/۰۲/۱۵

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰.۱۲.۱۵ مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مصوب: ۱۳۷۳/۰۹/۰۳

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: تفسیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۸۶,۱۲,۲۵==منقح ۱۴۰۰/۹/۲۹ 
مصوب: ۱۳۸۶/۱۲/۲۵

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربریمسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن وسایر اشخاص 
حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱,۰۵,۰۶با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح ۱۳۹۹/۶/۲۹ مصوب: ۱۳۸۱/۰۵/۰۶
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بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ ==منقح ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ مصوب: ۱۳۶۰/۱۲/۲۷

بخش های قانون: ماده ۹**ماده ۹-تبصره ۱**ماده ۹-تبصره ۲**ماده ۱۰**ماده ۱۰-تبصره ۱**ماده ۱۰-تبصره ۲**ماده ۱۰-
تبصره ۳
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