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اصلچهلوهفتم

اصل چهل و هفتم
مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است .ضوابط آن را قانون معين ميكند.
 -1نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی
 .1-1نظر شماره  2233مورخ  1231/2/13شورای نگهبان در خصوص طرح احياء
و واگذاری اراضی مزروعی مصوب  1231/3/32مجلس شورای اسالمی:

 .1-1-1ماده ([ ... 1)6به] عالوه این ماده با اصل  74قانون اساسي نيز مغایرت دارد.
 .1ماده  -6اراضي دائری كه بعد از پيروزی انقالب به نحوی تا آخر سال  95در سراسر كشور و تا آخر
سال  1161در كردستان در اختيار غيرمالک قرار گرفته و روی زمين كشت نموده است (كشت موقت) به
حكم ضرورت به كشاورزان متصرف كه واجد شرایط زیر باشند:
الف -بيزمين یا كمزمين
ب -ممر درآمدی غير از كشاورزی نداشته باشد.
ج -ساكن محل باشد.
واگذاری ميشود و بهای عادله آن به صاحبان زمين بعد از كسر بدهي قانوني و شرعي توسط كشاورزان
فعلي پرداخت خواهد شد و بعد از پرداخت آخرین قسط ،سند رسمي و ثبتي مالكيت به وسيله هيئتهای
( )4نفره موضوع ماده ( )11به كشاورزان داده خواهد شد.
مصوبه اصالحی مورخ  1364/2/29مجلس به منظور رفع ايراد شورا:

گزارشپژوهشي

ماده  -6اراضي دائری كه به نحوی تا سال  95در سراسر كشور و سال  1161در كردستان در اختيار
غيرمالک قرار گرفته و روی زمين كشت نموده است (كشت موقت) به حكم ضرورت به كشاورزان
متصرف كه واجد شرایط زیر باشند:
الف -بيزمين یا كمزمين
ب -ممر معاشي غير از كشاورزی نداشته باشد.
ج -ساكن محل باشد.
واگذاری ميشود و بهای عادله آن به صاحبان زمين بعد از كسر بدهي قانوني و شرعي توسط كشاورزان
فعلي پرداخت خواهد شد و بعد از پرداخت آخرین قسط ،سند رسمي و ثبتي مالكيت به وسيله كميسيون
ماده ( )9به كشاورزان داده خواهد شد.
نظر شماره  4861مورخ  1364/8/31شورای نگهبان در خصوص طرح احياء و واگذاری اراضی مزروعی مصوب
 1364/2/29مجلس شورای اسالمی:

شورای نگهبان طي نامه شماره  1933مورخ  1167/1/13نظرات و ایرادات خود را طي ( )8بند به مجلس
شورای اسالمي اعالم نموده است؛ بنابراین ارسال مجدد همان مصوبه به شورای نگهبان مورد نداشته،
مقرر فرمایيد پس از طرح مجدد مصوبه در مجلس و تصویب اصالحيههای الزم ،جهت اظهارنظر به
شورای نگهبان فرستاد شود.

اصولقانوناساسیدرپرتونظراتشوراینگهبان
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 .3-1-1در بند ( )1ماده ( 1،)8الزام مالک بر فروش یا اجاره ،مغایر با موازین شرعي
و اصل  74قانون اساسي است.
 .3-1نظر شماره  1141مورخ  1231/3/34شورای نگهبان در خصوص طرح تعيين
وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب  1231/3/4مجلس
شورای اسالمی:

 .1-3-1در تبصره یک ،الف :محروم كردن مالک از احداث و تجدید بنا در ملک
شخصي ،در صورتي كه اجرای طرح براساس برنامه زمانبندی كمتر از ( )11سال باشد؛
ب :مالک پرداخت قيمت اعيان تقویم شده در زمان صدور پروانه ساختمان به مالک،

(در خصوص ايراد شورای نگهبان ،اصالحی از سوی مجلس انجام نشده و لذا اين طرح ،به سرانجام قانونی
نرسيده است).

 .1ماده  -8تأسيسات مالكين دو قسمند:
الف -تأسيسات و ماشينآالت كشاورزی
ب -تأسيسات و ماشينآالت غيركشاورزی
بند  -1تأسيسات و ماشين آالت كشاورزی كه زاید بر احتياج قانوني مالک باشد ،در صورتي كه مورد نياز
كشاورزان و كشاورزان منطقه باشد ،مالک آنها ملزم است به اجازه یا فروش در اختيار كشاورزان قرار دهد.
بند ... -3
مصوبه اصالحی مورخ  1364/2/29مجلس به منظور رفع ايراد شورا:

نظر شماره  4861مورخ  1364/8/31شورای نگهبان در خصوص طرح احياء و واگذاری اراضی مزروعی مصوب
 1364/2/29مجلس شورای اسالمی:

شورای نگهبان طي نامه شماره  1933مورخ  1167/1/13نظرات و ایرادات خود را طي ( )8بند به مجلس
شورای اسالمي اعالم نموده است؛ بنابراین ارسال مجدد همان مصوبه به شورای نگهبان مورد نداشته،
مقرر فرمایيد پس از طرح مجدد مصوبه در مجلس و تصویب اصالحيههای الزم ،جهت اظهارنظر به
شورای نگهبان فرستاد شود.
(در خصوص ايراد شورای نگهبان ،اصالحی از سوی مجلس انجام نشده و لذا اين طرح ،به سرانجام قانونی
نرسيده است).

گزارشپژوهشي

ماده  -8تأسيسات مالكين دو قسمند:
الف -تأسيسات و ماشينآالت كشاورزی
ب -تأسيسات و ماشينآالت غيركشاورزی
بند  -1تأسيسات و ماشينآالت كشاورزی كه زاید بر احتياج قانوني مالک باشد ،در صورتي كه مورد نياز
كشاورزان و كشاورزان منطقه باشد ،مالک آنها ملزم است به اجازه یا فروش در اختيار كشاورزان قرار دهد.
بند ... -3
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خالف موازین شرعي و مغایر با اصل  74قانون اساسي

اصلچهلوهفتم
است1.

 .2-1نظر شماره  2333مورخ  1231/2/3شورای نگهبان در خصوص طرح لغو
اليحه قانونی راجع به امالک وراث اسماعيل قشقايی و سهراب بهادری قشقايی
مصوب  1231/4/12مجلس شورای اسالمی:

 .1-1-1ماده واحده از این نظر كه مستلزم احياء قوانيني است كه در رژیم طاغوت در
رابطه با موضوع مذكور در این ماده به تصویب رسيده و از جهات گوناگون مخالف شرع
بوده است و نيز از این نظر كه موجب نادیده گرفتن حقوق شرعي افراد است ،خالف
 .1ماده واحده -كليه وزارتخانهها ،مؤسسات ،سازمانها ،نهادها ،شركتهای دولتي یا وابسته به دولت و
شهرداری ها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام باشد ،مكلف ميباشند در طرحهای
عمومي یا عمراني كه ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایي با رعایت ضوابط
مربوطه تصویب و اعالن شده باشد و در اراضي و امالک شرعي و قانوني اشخاص اعم از (حقيقي و
حقوقي) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظي آنها باشد ،پس از اعالم
رسمي وجود طرح ،حداكثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و
پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمایند.
تبصره  -1در صورتي كه اجرای طرح و تملک امالک واقع در آن به موجب برنامه زمانبندی مصوب به
حداقل ( )11سال بعد موكول شده باشد ،مالكين امالک واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث
یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در صورتي كه كمتر از
( ) 11سال باشد ،از كليه حقوق فوق به استثناء احداث و تجدید بنا برخوردار خواهند بود .شهرداریها
موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالكان مشمول این قانون ،قيمت عرصه و اعيان ملک موجود
را جداگانه بر اساس مقررات موجود تقویم و در پرونده درج و ضبط نمایند و در زماني كه به لحاظ تأمين
اعتبار ،آمادگي اجرای طرح مزبور را دارد به هنگام اجرای طرح مصوب ،مالک پرداخت خسارت ،قيمت
عرصه ملک در زمان اجرای طرح به عالوه قيمت اعيان تقویم شده در زمان صدور پروانه خواهد بود.

گزارشپژوهشي

مصوبه اصالحی مورخ  1367/7/12مجلس به منظور رفع ايراد شورا:

ماده واحده... -
تبصره  -1در صورتي كه اجرای طرح و تملک امالک واقع در آن به موجب برنامه زمانبندی مصوب به
حداقل ( )11سال بعد موكول شده باشد ،مالكين امالک واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث
یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در صورتي كه كمتر از
( )11باشد در خصوص احداث و تجدید بنا مالک باید تعهد نماید هنگام اجرای طرح ،حق مطالبه هزینه
احداث و تجدید بنا را ندارد.
(گفتنی است هر چند با اصالح اين مصوبه از سوی مجلس ،ايراد مربوط به مغايرت اين ماده با اصل 47برطرف
شده است ،ليکن تبصره ( )1ماده واحده اصالحی مزبور ،از جهتی ديگر (مغايرت با شرع) با ايراد شورای نگهبان
مواجه شده است).

اصولقانوناساسیدرپرتونظراتشوراینگهبان
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موازین شرعي شناخته شد .و از این جهت كه اطالقش ناقض حقوق مكتسبه مشروع
اشخاص است ،به خصوص نسبت به اموالي كه مطابق تبصره یک الیحه قانوني شورای
انقالب از ناحيه دولت جمهوری اسالمي ایران در اختيار آنان قرار گرفته است ،با اصل 74
قانون اساسي كه مالكيت مشروع را محترم دانسته و با اصل  75قانون اساسي كه صرفاً
ثروتهای غيرمشروع را ،آن هم پس از رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي ،قابل استرداد
ميداند ،مغایر است.

1

 .1-1نظر شماره  3211مورخ  1232/4/3شورای نگهبان در خصوص اليحه اجازه
تأسيس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب 1232/1/31
مجلس شورای اسالمی:
3

 .1-7-1اطالق ذیل بند ( )3كه شامل تملک اراضي اشخاص بدون جلب رضایت
آنان ميشود ،مغایر با موازین شرع و اصل  74قانون اساسي است.

 .1ماده واحده -از تاریخ تصویب این قانون ،الیحه قانوني راجع به امالک وراث اسماعيل قشقایي و
سهراب بهادری قشقایي مصوب  1198/11/11شورای انقالب ،كأن لم یكن تلقي و ملغي اعالم ميشود،
به استثناء موارد مستثنيات دین كه در قوانين مشخص شده است.
(در خصوص ايراد شورای نگهبان ،اصالحی از سوی مجلس انجام نشده و لذا اين طرح ،به سرانجام قانونی
نرسيده است).

مصوبه اصالحی (نهايی) مورخ  1369/11/18مجلس به منظور رفع ايراد شورا:

ماده واحده... -
 -3اراضي كه به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازی و سازمان اراضي شهری با كاربری ورزشي مشخص
ميشوند در اختيار سازمان تربيت بدني قرار ميگيرد .در صورتي كه زمين متعلق به دولت نباشد و سازمان مزبور
امكان تملک آن را نداشته باشد ،اشخاص حقيقي یا حقوقي كه اجازه تأسيس ورزشگاه یا پروانه فعاليت برای
باشگاه را دارند با موافقت سازمان تربيت بدني و جلب رضایت مالكان ميتوانند زمين مزبور را تملک كنند.

گزارشپژوهشي

 .3ماده واحده -به موجب این قانون سازمان تربيت بدني ایران مجاز است برای متقاضيان واجد صالحيت،
مجوز تأسيس ورزشگاه و پروانه فعاليت برای باشگاههای ورزشي مطابق ضوابط كارشناسي صادر و
امكانات زیر را در صورت لزوم در اختيار آنها قرار دهد.
... -1
 -3اراضي كه به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازی و سازمان اراضي شهری با كاربری ورزشي مشخص
ميشوند ،در اختيار سازمان تربيت بدني قرار مي گيرد .در صورتي كه زمين متعلق به دولت نباشد و سازمان
مزبور امكان تملک آن را نداشته باشد ،اشخاص حقيقي یا حقوقي كه اجازه تأسيس ورزشگاه یا پروانه
فعاليت برای باشگاه را دارند با موافقت سازمان تربيت بدني ميتوانند زمين مزبور را تملک كنند.
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اصلچهلوهفتم

 .2-1نظر شماره  43/23/2133مورخ  1243/2/4شورای نگهبان در خصوص
طرح اصالح ماده ( )22اصالحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
مصوب  1243/3/31مجلس شورای اسالمی:

 .1-9-1ابطال اسناد موضوع تبصرههای ( )3( ،)1و ( )1مغایر اصل  74قانون اساسي
شناخته شد .همچنين چون شامل مواردی ميشود كه فسخ معامله و ابطال سند نياز به
رسيدگي قضایي دارد ،از این جهت نيز مغایر اصل  196قانون اساسي شناخته شد ...
تبصره ( ،)6مبنياً بر اشكال وارد بر تبصره ( )3و تبصره ( ،)8مبنياً بر اشكال مذكور در
بند ( )3باید اصالح شود.

1

گزارشپژوهشي

 .1ماده واحده -ماده ( )11اصالحي قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1197/1/17
به شرح ذیل اصالح و هشت تبصره به آن الحاق ميگردد:
ماده  -11به منظور نظارت بر اجرای طرحهای كشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غير كشاورزی
مندرج در ماده ( )11این قانون و همچنين اراضي واگذار شده جهت اجرای طرحهای موضوع مواد ()11
و ( )13آیيننامه اجرایي الیحه قانوني اصالح الیحه قانوني واگذاری و احياء اراضي در حكومت جمهوری
اسالمي ایران مصوب  1195/3/11شورای انقالب جمهوری اسالمي ایران و تشخيص تعلل یا تخلف و
عذر موجه مجریان طرحها و تفسير درصد عمليات انجام شده طرحهای مزبور در هر استان ،هيئت سه
نفری نظارت با حكم وزیر جهاد كشاورزی مركب از یک نفر كارشناس در رشته مربوط به طرح ،مدیر
كل منابع طبيعي استان و رئيس سازمان جهاد كشاورزی تعيين ميشوند .در مورد طرحهای غير كشاورزی،
انتخاب كارشناس با وزیر مربوطه خواهد بود.
تبصره  -1كليه واگذاریهای صورت گرفته بعد از سال  1169كه منجر به صدور سند قطعي گردیده است
و وزرای وقت با استفاده از اختيارات خود ،مستقيماً و بدون طي گردش كار كميسيونهای واگذاری در
استانها دستور انتقال سند را دادهاند ،مجدداً توسط كميسيون موضوع این ماده در خصوص اجرای طرح
بررسي و در صورتي كه منجر به اجرای طرح نگردیده باشد ،نسبت به ابطال اسناد آن اقدام خواهد گردید.
واگذاریهای صورت گرفته به دولت اعم از واگذاریهای مستقيم جهت مصارف وزارتخانهها و
سازمانهای دولتي و غيرمستقيم جهت مصارف شهرکهای صنعتي ،شهرکهای مسكوني و اراضي واگذار
شده جهت تعاونيهای مسكن تا سال  ،1141با رعایت تبصرههای ( )97و ( )76قوانين بودجه سالهای
 1149تا  1148مشمول بررسي مجدد نميباشند.
تبصره  -3مدیر كل منابع طبيعي هر استان و منطقه مكلف است تصميم كميسيون مبني بر ابطال سند اجاره
و یا سند انتقال و دفترچه مالكيت صادره را به ادارات محل و یا دفتر اسناد رسمي تنظيمكننده سند ابالغ
نماید و دستگاههای مذكور مكلفند ظرف حداكثر یک ماه پس از اعالم مدیر كل منابع طبيعي استان منضم
به تأیيدیه كميسيون مندرج در این قانون ،نسبت به ابطال اسناد صادره و در صورت انتقال ،اصالح سند و
دفترچه مالكيت به نام دولت به نمایندگي سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداری كشور اقدام نمایند.
تبصره  -1در صورتي كه طرح مصوب اوليه كه مبنای واگذاری اراضي به صورت اجاره و یا انتقال قطعي
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بوده است از سال  1148به بعد بدون مجوز تغيير یافته و زمين در كاربری جدیدی مورد بهرهبرداری باشد،
قرارداد واگذاری و سند انتقال و دفترچه مالكيت صادره ابطال و پرونده جهت بررسي امكان و یا عدم امكان
واگذاری مجدد به كميسيون مربوطه در استان ارجاع ،در صورتي كه كميسيون و هيئت موضوع این ماده
تصرف بهرهبردار را غيرممكن اعالم نماید ،تصميم متخذه از طریق هيئت مذكوره الزماالجراء ميباشد.
تبصره ... -7
تبصره  -6افرادی كه بر اساس رأی كميسيون محكوم به ابطال سند ميشوند ميتوانند مقدار سرمایهگذاری
خود را به قيمت روز طبق نظر كارشناس رسمي مطالبه نمایند .مبلغ مورد نظر در بودجه سنواتي پيشبيني
یا از مالک جدید دریافت خواهد شد.
تبصره ... -4
تبصره  -8در صورتي كه سند مالكيت اراضي طرحهای فوقالذكر به اشخاص بعدی واگذار شده باشد و
به ترتيب فوق سند مالكيت آنها ابطال گردد ،مجری اوليه طرح مسئول ضرر و زیان ناشي از ابطال این
اسناد مالكيت خواهد بود.
با عنايت به اظهارنظر شماره  82/31/3126مورخ  1382/3/8شورای نگهبان نسبت به اين مصوبه و با توجه به
اصرار مجلس بر مصوبه خويش ،اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.

گزارشپژوهشي

مصوبه مورخ  1386/4/9مجمع تشخيص مصلحت نظام:
ماده واحده -ماده ( )11اصالحي قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1197/1/17
به شرح ذیل اصالح و شش تبصره به آن الحاق ميگردد:
ماده  -11به منظور نظارت بر اجرای طرحهای كشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غيركشاورزی
مندرج در ماده ( )11این قانون و همچنين اراضي واگذاری برای اجرای طرحهای موضوع مواد ( )11و
( )13آیين نامه اجرایي الیحه قانوني اصالح الیحه قانوني واگذاری و احياء اراضي در حكومت جمهوری
اسالمي ایران مصوب  1195/3/11شورای انقالب جمهوری اسالمي ایران و تشخيص تعلل یا تخلف و
عذر موجه مجریان طرحها از مفاد قرارداد و تعيين درصد عمليات انجام شده طرحهای مزبور در هر
استان ،هيئت سه نفری نظارت با حكم وزیر جهاد كشاورزی مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزی،
مدیر كل منابع طبيعي و یک نفر كارشناس در رشته مربوط به طرح تشكيل ميگردد .در موارد اختالف
بيّن ،نسبت به فسخ یا تمدید و تعيين و یا استرداد زمين تصميمگيری خواهد شد .تصميمات هيئت با
اكثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هيئت حداكثر ظرف مدت سه ( )1ماه قابل اعتراض در مراجع
قضایي ذیصالح خواهد بود.
تبصره  -1متن قرارداد در آیيننامه اجرایي ،موضوع تبصره ( )6مشخص و پس از تصویب هيئت وزیران
تمام قراردادهای في مابين وزارت جهاد كشاورزی و دریافتكنندگان اراضي از تاریخ تصویب این قانون
برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدمات بعدی وزارت جهادكشاورزی و دریافتكنندگان
اراضي تابع مفاد این قرارداد خواهد بود.
تبصره  -3كليه واگذاریهای صورت گرفته بعد از سال  1169كه منجر به صدور سند قطعي گردیده است
و وزرای وقت با استفاده از اختيارات خود ،مستقيماً و بدون طي گردش كار كميسيونهای واگذاری در
استانها دستور انتقال سند را دادهاند و در صورتي كه واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح
مصوب بدون عذر موجه اجرا نشده یا اجرای طرح به ميزان كمتر از ( )%71بوده و یا تبدیل و تغيير كاربری
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 .3-1نظر شماره  44/23/23423مورخ  1244/2/12شورای نگهبان در
خصوص طرح بيمه كارگزاران مخابرات روستايی مصوب  1244/3/33مجلس شورای
اسالمی:
1

 .1-6-1عليرغم اصالح به عمل آمده در تبصره ( )1ماده واحده ،اشكال قبلي این
شورا كماكان به قوت خود باقي است .عالوه بر این ،اطالق تبصره مذكور نسبت به بخش
خصوصي در مورد سهامي كه قبالً به اشخاص واگذار شده ،مغایر اصول  71و  74قانون
اساسي شناخته شد.
 .1-1نظر شماره  42/23/24331مورخ  1242/2/12شورای نگهبان در

گزارشپژوهشي

غيرمجاز و غيرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد ،به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت
جهاد كشاورزی در شعبه یا شعب ویژهای كه توسط قوه قضائيه در مركز به همين منظور تشكيل ميگردد،
بدون اخذ هزینه دادرسي ،رسيدگي و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره ،تمدید و تعيين مهلت
برای اجرای طرح ،یا دریافت بهای روز اراضي و واریز به حساب درآمد عمومي و یا استرداد زمين با توافق
طرفين تصميمگيری و رأی صادر مينماید .رأی صادره ،قطعي و غيرقابل تجدیدنظرخواهي ميباشد .مهلت
اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی واگذاریهای صورتگرفته تا پایان شهریورماه سال  1184ميباشد.
واگذاریهای صورتگرفته به دولت اعم از واگذاریهای مستقيم جهت مصارف وزارتخانهها و سازمانهای
دولتي و غيرمستقيم جهت مصارف شهرکهای صنعتي ،شهرکهای مسكوني و اراضي واگذاره شده جهت
تعاونيهای مسكن یا بخش خصوصي و غيردولتي برای اموال عامالمنفعه تا سال  ،1141با رعایت تبصرههای
( )97و ( )76قوانين بودجه  1149تا  1148مشمول بررسي مجدد نميباشد.
تبصره  -1وزارت جهاد كشاورزی مكلف است رأی قاضي و تصميم نهایي هيئت مبني بر فسخ ،واگذاری
و یا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل و یا دفاتر اسناد رسمي تنظيمكننده سند ابالغ نماید و در صورت
انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت به نمایندگي سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداری
كشور اقدام نمایند.
تبصره  -7در صورتي كه مجری طرح وجهي بابت خرید اراضي به حساب دولت واریز و یا هزینههایي
در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم ،بهای روز با اخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهد شد
و دولت مكلف حداكثر تا پایان سال م الي بعد نسبت به تأمين اعتبار و استرداد آنها اقدام نماید.
تبصره  -9واگذاری اراضي موضوع تبصره ( )7ماده ( )11اصالحي قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و
مراتع مصوب  1197/1/17در مناطق مذكور در بند (الف) ماده ( )1قانون حفاظت و بهسازی محيط زیست
مناطق چهاگانه تحت حفاظت مصوب  1191/1/38ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمين اقدام خواهد شد.
تبصره  -6آیين نامه اجرایي این قانون توسط رئيس قوه قضائيه و وزیر جهاد كشاورزی تهيه و ظرف سه
ماه به تصویب هيئت وزیران خواهد رسيد.
 .1برای آگاهي تفصيلي نسبت به مستندات قانوني این نظر ،رجوع كنيد به همين مجموعه ،ذیل اصل
چهلم ،شماره .1-1-1
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خصوص طرح تقويت مرزبانی جمهوری اسالمی ايران مصوب  1244/13/3مجلس
شورای اسالمی:
1

 .1-4-1اطالق جلوگيری از تملک اتباع و ...در بند ( )13ماده ( ،)5مغایر اصل 74
قانون اساسي شناخته شد.
 -3نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامههای مصوب هيئت وزيران
-- -2نظرات تفسيری و مشورتی شورای نگهبان
-- -1نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقی و حقوقی
 .1-1نظر شماره  1213مورخ  1213/2/11شورای نگهبان در خصوص استعالم
رئيس دادگاه كيفری يك شعبه  14مشهد در مورد توقيف اموال متهم توسط بازپرس:
تاريخ72/4/23 :
شماره18/1549 :

دبيرمحترم شورای نگهبان قانون اساسي
سالم عليكم
پس از عرض سالم و تهنيت ،مقتضي است در مورد مفاد ماده ( )68و ( 68مكرر)

مصوبه اصالحی (نهايی) مورخ  1391/8/28مجلس به منظور رفع ايراد شورا:

ماده  -5وظایف و اختيارات فرماندهي مرزباني عبارت است از:
... -1
 -13جلوگيری از تملک اتباع داخلي و مهاجران خارجي در محدوده مرز با رعایت قوانين و تأمين حقوق
مالكانه آنها
... -11

گزارشپژوهشي

 .1ماده  -5وظایف و اختيارات فرماندهي مرزباني عبارت است از:
... -1
 -13جلوگيری از تملک اتباع و مهاجران خارجي و داخلي در حریم مرزی
... -11
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آیين دادرسي كيفری 1كه بازپرس محترم با تقاضای شاكي ميتواند قرار توقيف اموال
متشاكي را صادر نماید ،آیا این موضوع ،اجرای حكم بدون محكوميت از دادگاه نيست؛
به عبارت دیگر مجازات مالي قبل از حكم محكمه جایز است یا خير؟ پاسخ جهت
اقدامات دادسرای ضروری هر چه سریعتر عنایت فرمایيد.
رئيس دادگاه كيفری يك شعبه  18مشهد
رضايی گلستانی

شماره4976 :
تاريخ72/9/11 :

ریاست محترم دادگاه كيفری یک شعبه  18مشهد
با سالم
عطف به نامه شماره  18/1975مورخ  43/7/31در مورد مفاد مواد ( )68و ( 68مكرر)
آیين دادرسي كيفری اشعار ميدارد:
«چون بازپرس حق حکم ندارد و توقيف ،در واقع منع مالك از تصرف در اموال
او است ،لذا شرعاً جايز نمیباشد».
دبير شورای نگهبان
احمد جنتی

 -2تذكرهای ارشادی و قانونی شورای نگهبان
---

گزارشپژوهشي

 .1ماده ( )68قوانين موقتي محاكمات جزایي (آیين دادرسي كيفری) اصالحي « :1119/11/11ماده -68
شاكي ميتواند تأمين ضرر و زیان خود را بخواهد .در صورتي كه تقاضای شاكي مبتني بر دالیل باشد،
بازپرس رأساً قرار تأمين خواسته را صادر مينماید».
ماده ( 68مكرر) قوانين موقتي محاكمات جزایي (آیين دادرسي كيفری) اصالحي « :1119/11/11ماده 68
مكرر -در صورتي كه خواسته شاكي عين معين نبوده یا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد،
بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاكي از سایر اموال و دارایي متهم توقيف ميكند و اگر تقاضای تبدیل
توقيف اموال متهم به ضامن بشود ،طبق مقررات آیين دادرسي مدني در فصل قرار تأمين مدعي به بازپرس
عمل مينماید .قرار تأمين به محض ابالغ ،به موقع اجرا گذاشته ميشود».

اصول اقنون اساسی
رد رپتو نظرات شورای نگهبان

اصل چهل و هفتم
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