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واصل شـده بـود كـه در كميسـيون حقـوقي قضـايي 11/9/1388اليحه كنوني در دوره هشتم مجلس به تاريخ

و پس از شروع دوره نهم دوباره ازسـوي دولـت بـه مجلـس تقـديم شـده شده كليات آن رد  در بود اسـت كـه

و قضايي با اصالحاتي به تصويب رسيد كه اين گزارش بـه بررسـي مصـوبه آن كميسـيون كميسيون حقوقي

: پردازد مي

و قضايي  بررسي مصوبه كميسيون حقوقي

و مصالح موجود اليحه فوق و قضايي با توجه به ضروريات جامعه الذكر را با اصالحاتي بـه كميسيون حقوقي

.تصويب رسانده است

 تغيير عنوان اليحه) الف

قلع«عنوان اليحه از و و گاهوقمع ورزش ممنوعيت خلع يد و قلـع«به» ...ها قمـعو توقـف اجـراي احكـام خلـع يـد

.تغيير يافته است»ها ورزشگاه

علت اين تغيير در آن است كه اليحه واصله درصدد متوقف كردن اجراي احكام خلع يد صادره بـه مـدت

به معيني مي در باشد نه اينكه اجراي احكام صادره را مغـاير شـرع صورت ممنوعيت، طور كلي ممنوع نمايد كه

در حقيقت اليحه درصدد ايجاد مهلتي براي جلب رضايت مالكان يا پرداخت بهـاي.و قانون اساسي خواهد بود

. باشد عادله به آنان مي

 كاهش مدت توقف اجراي احكام صادره)ب

. مدت توقف اجراي احكام صادره از سه سال به دو سال تغيير يافته است

و تسريع در پرد دليل حفظ حقوق اين تغيير به و خسارات آنان، صورت گرفته استامالكان .خت حقوق

 در اليحه واصله»1«تغيير نحوه تعيين بهاي زمين در تبصره)ج

و مالكـان بـود كـه در شده مقرر»1«در تبصره و جوانـان صـورت عـدم حصـول توافـق بـين وزارت ورزش

م اراضي؛ بهاي زمين براساس كارشناسي رسمي روز به .الك به صندوق دادگستري پرداخته شودنفع

هـاي با توجه به وجود مقررات كاملي درخصوص نحوه كارشناسـي قيمـت اراضـي مـورد نيـاز برنامـه

و خدماتي در  و تملك اراضي به امـالك بـراي اجـراي برنامـه«عمومي هـاي عمـومي، اليحه قانوني نحوه خريد

و نظامي دولت مصوب  ، تعيين قيمت اراضي در مصوبه كميسـيون؛ بـه مـواد»در شوراي انقالب 1358عمراني
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مي اليحه قانوني فوق)5(و)4( و سابقه اجرايي الذكر ارجاع داده شده است كه از دقت بيشتري برخوردار باشد

.مشخصي نيز براي آن وجود دارد

و ضمانت اجرا براي پرداخت بهاي اراضي در تبصره)د »1«تعيين مهلت

مي»1«تبصره نمايد كه در صورت عدم توافق با مالكان بهاي زمـين را بـه آنـان اليحه واصله، وزارت را مكلف

و ضـمانت اجرايـي بـراي حفـظ  بپردازد، لكن براي پرداخت وجه به آنها يا تأديه در صندوق دادگستري مهلـت

و قضـايي بـه  منظـور حفـظ حقـوق حقوق مالكان اراضي درنظر نگرفته است؛ فلذا در مصوبه كميسيون حقوقي

. اي براي پرداخت بهاي عادله به مالكان درنظر گرفته شده است ماهه6مالكان مهلت 

و عـدم حصـول براساس مصوبه كميسيون، پس از اتمام مهلـت دو سـاله توقـف اجـراي احكـام صـادره

و در صورت عدم پرداخت، احك6توافق، وزارت تنها  ام صادره خلـع ماه براي پرداخت بهاي اراضي مهلت دارد

و قلع به6قمع، اجرا خواهد شد كه اجراي احكام پس از مهلتو يد عنـوان ضـمانت اجـراي پرداخـت بهـاي ماهه،

.اراضي درنظر گرفته شده است

و قضايي در چهار مـورد يـاد شـده؛ بـراي شايان ذكر است تغييرات صورت گرفته در كميسيون حقوقي

يك و همچنين حفظ حقوق مالكان از و در مصـوبه سو تأمين نيازهاي جامعه ازسوي ديگر، انجـام يافتـه اسـت

.كميسيون تالش شده است كه حقوق طرفين احكام صادره حفظ گردد

 گيري نتيجه

گ با توجه به تغييرات فوق و قضايي در اليحه واصله صورت اي رفت به گونـه الذكر كه توسط كميسيون حقوقي

يك كه براساس آن م از در لكاناسو حقوق و مصالح جامعه اسـت، لكـن شـده نظر گرفتهو ازسوي ديگر نيازها

به»1«اين احتمال وجود دارد كه شوراي محترم نگهبان به تبصره  دليل مغايرت با موازين شرع ايـراد اين اليحه

و قضـايي مـورد با توجه به مصـالح جامعـه با اين وجود.وارد نمايد تصـويب گـزارش كميسـيون حقـوقي

.استپيشنهاد 


