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 مقدمه

م وصول شده بود، پس از ارجاع به کمیسیون تخصصی مربوطه، نهايتاً الاع 13/4/1395تاريخ حه حفاظت از خاک که در الي

قانون اساسی نزد  منودوچهارمی رسید و در راستای اصل البه تصويب مجلس شورای اس 1/7/1397در جلسه علنی مورخ 

. در استده کرهايی را نسبت به اين مصوبه وارد . لکن شورای مزبور در چهار بند ايرادها و ابهامشدشورای نگهبان ارسال 

های موضوع را در دستور کار قرار داد و ضمن اصرار بر مصوبه خود در خصوص بند همین راستا کمیسیون تخصصی مجدداً

 اصالحاتی را انجام داد که بررسی آن در ادامه خواهد آمد. هایايرادشورا، در خصوص ساير  هایايراد «2»و  «1»

 

 ي نگهبانشورا هايايرادبررسي اصالحات كميسيون در خصوص 

تواند مجدداً با ( اليحه اصرار ورزيد که می3کمیسیون در مصوبه خود بر مصوبه قبلی مجلس در خصوص ماده ) .1

( 3ی نگهبان مواجه شود. توضیح اينکه شورای نگهبان در اولین بند از اظهارنظر خود، ماده )ايراد ابهام از سوی شورا

شود يا خیر برداری شخصی محدود نیز میبرداری موضوع اين ماده شامل بهرهرا از اين حیث که مشخص نیست بهره

های فنی رعايت معیارها و شاخص برداری از خاک مقید به( هرگونه بهره3واجد ابهام دانسته است. براساس ماده )

 برداری پايدار خاک شده است. بهره

برداری موضوع اين ماده شامل که بهره بر رويه شورای نگهبان در صورتیبايد گفت مبتنی خصوص در اين 

نیز شود با ايراد اين شورا مواجه خواهد شد. لذا نظر به اهمیت شمول اين مصوبه بر « برداری شخصی محدودبهره»

نامه داخلی مجلس با رعايت آيینامر،  رغم ايراد احتمالی شورای نگهبان به اينبرداری از خاک و علیهمه انواع بهره

 افزوده شود.« برداری از خاکهرگونه بهره»بعد از عبارت « برداری شخصی محدوداز جمله بهره»عبارت 

ذکر است بر اساس نظر تفسیری شورای محترم نگهبان، مصوبه مجلس صرفاً در مواردی که شورا شايان 

و زمانی که ابهام شورای نگهبان  ه مجمع تشخیص مصلحت نظام است،قابل اصرار و ارجاع بکرده نظر قطعی اظهار

  امکان اصرار بر مصوبه واجد ابهام و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود خواهد داشت. ،گرديدرفع 

( اليحه نیز بر مصوبه مجلس 6شورای نگهبان پیرامون ماده )های ايرادکمیسیون محترم در خصوص بند دوم  .2

( 6) ماده شورا، اظهارنظر از دوم بند تواند مجدداً مورد ايراد شورا قرار گیرد. دراصرار ورزيد که اين مصوبه نیز می

 اساس بر که توضیح اين با. است شده شناخته ابهام واجد امنیتی موازين رعايت الزام عدم يا الزام جهت از مصوبه

 لذا. کند تهیه مشخصی مقیاس در را ديگری موارد و خاک هاینقشه شده موظف کشاورزی جهاد وزارت مزبور ماده

 .است گرفته قرار ابهام محل باشد نظامی و امنیتی مسائل خالف که مواردی در شورا نظر از ماده اين اطالق
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 در را مزبور مصوبه( 10) ماده اطالق ،«کشور( کاداستر)حدنگار جامع طرح» بررسی در نگهبان شورای اين، از پیش است ذکر شايان 

 و کشور بردارینقشه هایسازمان ماده اين اساس بر. بود داده تشخیص اشکال واجد باشد کشور نظامی و امنیتی مسائل خالف که مواردی

 بر نیاز مورد نقشه تهیه و برداریعکس به نسبت کشور امالک و اسناد ثبت سازمان درخواست با شدندمی مکلف مسلح نیروهای جغرافیايی

 رعايت با» عبارتنامه داخلی مجلس تصريح بر با رعايت آيین مزبور توضیحات به عنايت . باکنند اقدام الزم استانداردهای و هامقیاس اساس

 تواند رافع اين ايراد باشد.می «باغی و زراعی هایخاک برای» عبارت از بعد «نظامی و امنیتی مصالح

 ضمناً تذکر مذکور در بند قبل درخصوص ابهامات مطروحه در نظرات شورای نگهبان، درخصوص اين بند نیز وجود دارد.

 اليحه را از دو جهت واجد ابهام دانسته بود. (9شورای نگهبان در بند سوم نظرات خود، تبصره ماده ) .3

شود يا خیر که کمیسیون در مصوبه خود با درج اول اينکه مشخص نبود، حکم و اعمال مجازات مذکور از طريق محاکم انجام می

 ای نگهبان باشد.رسد اصالح صورت گرفته رافع ابهام شورآمد که به نظر میبردر مقام رفع ابهام « با حکم مراجع قضائی»عبارت 

های دهندهبهبودسم و  ها،کشآفت حکم به معدوم کردن کاالهای موضوع ماده )کود، دوم اينکه در صورت عدم رعايت قوانین و مقررات،

 تواند مصداق اسراف قلمداد شود که در اين صورت خالف شرع خواهد بود.گیاهی( در مواردی می

« با نظارت وزارت با هزينه خود معدوم کند»قبل از عبارت « يا»کمیسیون در مقام رفع ايراد شورا در اين خصوص با درج حرف اضافه 

آوری کاالی توزيع شده را جمع شود. يا صرفاً. در نتیجه اين اصالح، دو اقدام برای متخلف در نظر گرفته میدکراقدام به اصالح مصوبه مجلس 

آوری و مرجوع نمودن، لزوماً کند و در نتیجه جمع، با نظارت وزارت معدوم میدنکرآوری و مرجوع کند و يا عالوه بر جمعمی و مرجوع

 ها و ضوابط را دارند.منتج به معدوم کردن کاال نخواهد شد. چراکه در مواردی اين کاالها قابلیت اصالح بر اساس دستورالعمل

 ايراد شورای نگهبان خواهد بود. به نظر اين اصالح رافع

 شامل نیز را فروش بدون انتقال آيا نیست مشخص که حیث اين از مصوبه( 21) ماده نگهبان، شورای ايرادهای از چهارم بند مطابق .4

 متصل يکديگر به «واو» عطف حرف وسیله به خاک «انتقال» و «فروش» مزبور ماده اساس بر آنکه توضیح. است ابهام واجد خیر يا شودمی

 انتقال خارج به فروش، بدون «خاک» کهدرصورتی که است آمده وجودبه ابهام اين لذا و اندگرفته قرار مجازات و ممنوعیت مشمول و شده

 .خیر يا دشومی مجازات مشمول يابد،

انتقال خاک به خارج از کشور اعم از  که در نتیجه آن مطلقد کرمصوبه مجلس را اصالح « فروش و»کمیسیون در مصوبه خود با حذف عبارت 

 اينکه در نتیجه فروش باشد يا بدون فروش بخواهد منتقل شود ممنوع خواهد شد که به نظر اين اصالح کمیسیون رافع ايراد شورا خواهد بود.

 موضوع هاینامهآيین زيرا ؛شود اضافه «نامهآيین» واژه از بعد «اجرايی» واژه ،(26) ماده در داشته اعالم تذکری قالب در نگهبان شورای .5

در  «نامهآيین» واژه از بعد «اجرايی» است که کمیسیون در مصوبه خود با درج واژه بوده قانون اين اجرايی هاینامهآيین به ناظر ماده اين

 ( اصالح الزم را انجام داد.26سطر اول ماده )

 

 گيرينتيجه

( شايان ذکر است بر اساس نظر تفسیری شورای محترم نگهبان، مصوبه مجلس صرفاً در 6( و )3پیرامون مواد )در خصوص ابهام شورای نگهبان 

 ،گرديدابهام شورای نگهبان رفع بعد از آنکه و  قابل اصرار و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام است،ده کرنظر قطعی اظهارمواردی که شورا 

نامه با رعايت آيین(، 3در ماده )بر اين اساس  ابهام و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود خواهد داشت.امکان اصرار بر مصوبه واجد 

با رعايت (، 6در ماده )و نیز « برداری از خاکهرگونه بهره»بعد از عبارت « برداری شخصی محدوداز جمله بهره»با تصريح بر عبارت داخلی مجلس 

 رسد.رافع ابهام به نظر می« های زراعی و باغیبرای خاک»بعد از عبارت « با رعايت مصالح امنیتی و نظامی»عبارت يح بر با تصرنامه داخلی آيین

 و تذکر شورای نگهبان خواهد بود. هاايراد( به نظر رافع 26( و ماده )21ماده ) (،9اصالحات صورت گرفته در تبصره ماده )همچنین 


