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 اظهارنظر كارشناسي درباره:

 «خاكحفاظت از  اليحه»

 )اعاده شده از شوراي نگهبان(

 مقدمه

بود، پس از ارجاع به کمیسیون تخصصی مربوطه،  شدهاعالم وصول  4/95/ 13خاک که در تاریخ حفاظت از الیحه 

قانون  نودوچهارمتصویب مجلس شورای اسالمی رسید و در راستای اصل  به 1/7/1397نهایتاً در جلسه علنی مورخ 

را نسبت به این مصوبه  هاییو ابهام هااساسی نزد شورای نگهبان ارسال گردید. لکن شورای مزبور در چهار بند ایراد

 وارد نموده است که در این گزارش به بررسی این موارد و نحوه رفع آنها خواهیم پرداخت.

 

 شوراي نگهبان هايايرادبررسي 

برداری موضوع ( را از این حیث که مشخص نیست بهره3شورای نگهبان در اولین بند از اظهارنظر خود، ماده ) .1

شود یا خیر واجد ابهام دانسته است. با این توضیح که براساس برداری شخصی محدود نیز میاین ماده شامل بهره

 برداری پایدار خاک شده است. رهههای فنی برعایت معیارها و شاخص مقید بهبرداری از خاک هرگونه بهره (3ماده )

ی موضوع این ماده شامل ربرداکه بهره بر رویه شورای نگهبان در صورتی در این رابطه باید گفت مبتنی

مزبور چنین  ذیل مادهدر باید یا نیز شود با ایراد این شورا مواجه خواهد شد. لذا « برداری شخصی محدودبهره»

حدود و نوع چنین  ،های مشخصبا ارائه ضوابط و چارچوبشود، اما ( خارج 3هایی از شمول حکم ماده )برداریبهره

رغم برداری از خاک و علییا اینکه نظر به اهمیت شمول این مصوبه بر همه انواع بهرههایی تعیین گردد برداریبهره

هرگونه »بعد از عبارت « برداری شخصی محدودجمله بهره از»مر، عبارت ایراد احتمالی شورای نگهبان به این ا

 افزوده شود.« برداری از خاکبهره

( مصوبه از جهت الزام یا عدم الزام رعایت موازین امنیتی واجد ابهام شناخته 6بند دوم از اظهارنظر شورا، ماده ) در .2

های خاک و موارد دیگری ده نقشهشموظف جهاد کشاورزی اساس ماده مزبور وزارت  شده است. با این توضیح که بر

ل امنیتی و نظامی باشد ئدر مواردی که خالف مسااز نظر شورا اطالق این ماده را در مقیاس مشخصی تهیه کند. لذا 

 ابهام قرار گرفته است.محل 

( 10، اطالق ماده )«طرح جامع حدنگار)کاداستر( کشور»پیش از این، شورای نگهبان در بررسی شایان ذکر است 

. بر اساس این بودل امنیتی و نظامی کشور باشد واجد اشکال تشخیص داده ئمصوبه مزبور را در مواردی که خالف مسا

شدند با درخواست سازمان ثبت اسناد و امالک برداری کشور و جغرافیایی نیروهای مسلح مکلف میهای نقشهماده سازمان

 .کندها و استانداردهای الزم اقدام اساس مقیاس هیه نقشه مورد نیاز بربرداری و تکشور نسبت به عکس
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برای »بعد از عبارت « با رعایت مصالح امنیتی و نظامی»د عبارت شوعنایت به توضیحات مزبور پیشنهاد می با

 الحاق شود. « های زراعی و باغیخاک

 ( را از دو حیث واجد ابهام و ایراد دانسته است:9شورای نگهبان در بند سوم از اظهارنظر خود تبصره ماده ) .3

 شود یا خیر؟اول اینکه مشخص نیست صدور حکم و اعمال مجازات موضوع این تبصره توسط محاکم انجام می

 اگر موارد معدوم کردن مصداق اسراف تلقی شود مغایر موازین شرع خواهد بود.دوم اینکه 

ها و مقررات این ماده جرم تلقی و متخلف به مجازات اساس تبصره مزبور عدم رعایت دستورالعمل توضیح آنکه بر

 دن کاالهای تولید شده گردیده است. کرمحکوم شده است و همچنین مکلف به معدوم 

شود جرم محسوب می»بعد از عبارت « باحکم مراجع قضایی»شود اوالً عبارت ابهام شورا پیشنهاد می منظور رفع به

شود معدوم نمودن کاالهای مزبور مقید ن به منظور رفع مغایرت شرعی این تبصره پیشنهاد مییاضافه شود. همچن« و

 چنین کاالهایی در هر مورد گردد. ز ابه عدم امکان استفاده 

( مصوبه از این حیث که مشخص نیست آیا انتقال بدون فروش را نیز 21شورای نگهبان، ماده ) هاید چهارم از ایرادمطابق بن .4

به « واو»خاک به وسیله حرف عطف « انتقال»و « فروش»اساس ماده مزبور  شود یا خیر واجد ابهام است. توضیح آنکه برشامل می

بدون « خاک»که درصورتیمده است که آوجود هاند ولذا این ابهام بقرار گرفته و مشمول ممنوعیت و مجازات یکدیگر متصل شده

به « انتقال خاک به خارج از کشور»شود . در این خصوص پیشنهاد میگردد یا خیرفروش، به خارج انتقال یابد، مشمول مجازات می

 گردد.« فروش و انتقال خاک»زین عبارت جایگ« انتقال خاک»عبارت  بایدصورت مطلق مشمول مجازات مزبور گردد و لذا 

 زیرااضافه شود. « نامهینیآ»بعد از واژه « اجرایی»(، واژه 26شورای نگهبان در قالب تذکری اعالم داشته در ماده ) .5

 های اجرایی این قانون بوده است.نامهینیبه آ رهای موضوع این ماده ناظنامهینیآ

 

 گيرينتيجه

های ( خارج و با ارائه ضوابط و چارچوب3از شمول حکم ماده )« های شخصی محدودبرداریبهره»(، باید 3در ماده ) -

بعد « برداری شخصی محدودجمله بهره از»هایی را معین نمود یا اینکه عبارت بردارین بهرهحدود و نوع چنی ،مشخص

 افزوده شود.« برداری از خاکهرگونه بهره»از عبارت 

های زراعی و برای خاک»بعد از عبارت « با رعایت مصالح امنیتی و نظامی»عبارت  شوداد می(، پیشنه6در ماده ) -

 الحاق شود.« باغی

 :شود( به شرح ذیل اصالح 9تبصره ماده ) -

ی عالوه بر جبران یحکم مراجع قضا ها و مقررات این ماده جرم محسوب و مرتکب باعدم رعایت دستورالعمل

صورت  آوری و مرجوع نمودن آنها خواهد شد. دربرابر ارزش کاال، مکلف به جمع تا دوخسارت و پرداخت جزای نقدی 

عدم امکان استفاده از چنین کاالهایی به صورت مطلق در هر مورد، کاالهای مزبور با نظارت وزارت و با هزینه مرتکب 

 .از خواهد رسیدصورت کاالهای مزبور با نظارت وزرات به مصرف مج معدوم خواهد شد و در غیر این

 گردد.« فروش و انتقال خاک»جایگزین عبارت « انتقال خاک»(، عبارت 21در ماده ) -

 اضافه شود.« نامهینیآ»بعد از واژه « اجرایی»(، واژه 26در ماده ) -


