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اظهارنظر كارشناسي درباره:
«اليحه تنظيم برخي از احكام برنامههاي توسعه كشور»
 .9ماده ( )21تا ()06

مقدمه
در «اليحه تنظيم برخي از احكام برنامههاي توسعه كشور» كه به شماره ثبت  621كه در تاريخ
 1323/8/3اعالم وصول شده است ،برخي از «احكام دائمي» قوانين برنامه توسعه پيشين (بهويژه قانون
برنامه پنجم توسعه) در قالب يك اليحه تجميع شده است .در اين اليحه ،مفادي از قوانين برنامه
توسعه پيشين كه طبق نظر كارشناسي دستگاهها ،ضرورت وجود آنها در قالب قانون دائمي تشخيص
داده شده و يا به هر دليل در قوانين متعدد برنامه توسعه تكرار شدهاند ،گردآوري و به مجلس تقديم
شده است .در مقدمه توجيهيِ اليحه مزبور تصريح شده است كه هدف اصلي ارائه اين اليحه عبارت
است از:
 .1رفع مشكل «حجيم شدن برنامههاي مذكور با تكاليف متعدد براي دولت» در اثر تكرارِ
«احكامي با ماهيت دائمي بنا بر ضرورت در برنامههاي توسعه».
 .2احصاي احكام دائمي قوانين برنامهها كه بستر توسعه را فراهم ميسازند.
 .4شيوه تنظيم اليحه« :قانونگذاري تجميعي» يا «قانونگذاري پراكنده»
روش تنظيم اين اليحه ،روشي است كه پيشتر نيز توسط دولت و مجلس مورد استفاده قرار گرفته كه
ميتوان آن را روش «قانونگذاري تجميعي» يا «قانونگذاري پراكنده» ناميد .براساس يكي از شقوق اين
روش ،احكامي به قوانين متعدد در قالب يك قانون اصالح ميشوند يا احكامي به آن قوانين متعدد
الحاق ميشود .براي نمونه «ميتوان به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ،مصوب
 1383/11/23و قانون الحاق موادي به «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ،مصوب
 1383/11/23با اصالحات بعدي آن» ،مصوب  1383/8/13اشاره كرد؛ همچنين اخيراً قانون الحاق
برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ،)2مصوب  1323/12/3براساس اين روش
به تصويب رسيد .دو قانون اخيرالذكر كه به قوانين «تنظيم  1و  »2مشهور شدهاند 1،حاوي تكاليف
متعدد براي نهادها و دستگاههاي اجرايي درخصوص امور مالي ،بودجهاي و استخدامي هستند .به
 .1طبق ماده ( )68قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (« ،)2عنوان «قانون الحاق
موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  1۸6۱و اصالحات بعدی آن» به «قانون الحاق موادی به قانون
تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت ( »)1تغيير مییابد».

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
همين ترتيب ،در قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب  ،1323/2/1مفاد
متعددي از  13قانون در حوزههاي مختلف ازجمله كار ،گمرك ،تأمين اجتماعي و ماليات اصالح شد.
چنين قوانيني كه از حيث تعداد ،صرفاً يك يا دو قانون به مصوبات مجلس اضافه ميكنند ،تأثيري
چشمگير و اساسي در محتواي نظام حقوقي بر جاي ميگذارند .براي نمونه ،صرفاً بهموجب قانون
تنظيم مصوب  1383و الحاقي ( )1مصوب  ،1383مشتمل بر  113ماده در قانون اصلي و  62ماده در
قانون الحاقي ( ،)1بسياري از احكام و مقررات مهم ،بهويژه در حوزه مالي متأثر شدهاند كه بايد احتمال
نسخها و اصالحات ضمني را نيز به اين تأثيرات افزود.
احكام تجميع شده در اليحه تنظيم برخي از احكام برنامههاي توسعه كشور ،اوالً فاقد نشاني از
قانون اصلي كه از آن برگزيده شدهاند ،ميباشد؛ ثانياً معلوم نيست مفاد پيشنهادي قرار است كه كدام
قانون يا قوانين را اصالح كنند يا به كدام قانون يا قوانين الحاق شوند .بدينترتيب ،اين اليحه واجد
ايرادات اساسي در نحوه تنظيم دستكم بهلحاظ شكلي است .براساس ماده ( )131قانون آييننامه
داخلي مجلس« ،طرحها نيز همانند لوايح ،بايد داراى موضوع و عنوان مشخص باشند ...و همچنين
داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نيز باشند» .همين حكم درخصوص لوايح قانون در
ماده ( )133قانون مزبور مورد تصريح قرار گرفته است .بر اين اساس ،الزم است عنوان طرح و يا اليحه
مشخص بوده و داراي موادي متناسب با عنوان باشند .عنوان اليحه موضوع اين گزارش« ،اليحه تنظيم
برخي از احكام برنامههاي توسعه كشور» است و علياالصول بايد مواد اين اليحه داراي ماهيت برنامهاي
باشند .عالوه بر اين ،يكي از عناصر ذاتي ماهيت برنامهاي داشتن اليحه ،موقت بودن احكام اليحه است؛
حال آنكه چنين خصوصيتي در اين اليحه ديده نميشود و بلكه به تصريح مقدمه اين اليحه« ،احكام
دائمي برنامهها» در اين اليحه گردآوري شده است و اين خود متناقضنماست؛ زيرا برنامه اصوالً بايد
موقتي باشد و نميتوان احكام برنامه را دائمي تلقي كرد.
 .2برخي نكات مهم
 ميتوان يكي از عناصر ذاتي قانون «برنامه» را «موقتي بودن» آن دانست؛ لذا حكم برنامهاي لزوماً وذاتاً بايد موقت باشد .همانطور كه نبايد در قوانين برنامهاي ،حكمي با ماهيت غيربرنامهاي (دائمي)
آورد ،نبايد در قوانين غيربرنامهاي نيز حكم برنامهاي آورد .در غير اينصورت ،براساس مواد ( )131و
( )133قانون آييننامه داخلي مجلس ،چنين طرح يا اليحهاي كه ماهيت عنوان آن با ماهيت مفادش
متناسب نباشد ،مخالف با آييننامه داخلي مجلس بوده و براساس بند «د» ماده ( )121قانون مزبور،
جهت تصويب نياز به رأي دوسوم نمايندگان دارد.
 -بهطور كلي احكام اين اليحه از دو حال خارج نيستند :يا ماهيت برنامهاي دارند كه بايد ضمن اليحه

برنامه تقديم مجلس شود و يا ماهيت برنامهاي ندارند كه بايد اصول قانونگذاري درخصوص آنها به اين
شرح رعايت شود:
اوالً ،طبق مواد (( )121بند «د») و ( )183قانون آييننامه داخلي مجلس ،اصالح و تصويب قوانين
برنامه نياز به رأي دوسوم نمايندگان دارد .در صورتيكه احكام برنامه پنجم در زمان اعتبارشان در اين
اليحه اصالح شوند ،بايد نصاب مذكور رعايت شود و يا اينكه بهصراحت ،زمان اعتبار احكام اين اليحه از
زمان پايان اعتبار قانون برنامه پنجم اعالم شود.
ثانياً ،از آنچه گفته شد ميتوان چنين نتيجه گرفت كه تبديل اليحه تنظيم برخي از احكام
برنامههاي توسعه كشور به قانون ،به شكلگيري قانوني هموزن قوانين برنامه توسعه پيشين منجر
خواهد شد و نظام حقوقي كشور را كه هماكنون نيز بهدليل ناكامي در به انجام رساندن فرآيند تدوين و
تنقيح قوانين و مقررات ،آشفته و مبهم است ،بيش از پيش مغشوش خواهد كرد .اين روش قانونگذاري،
به آسيبهايي همچون تورم قوانين و پراكندگي قانونگذاري منجر خواهد شد كه آسيبهاي جدي براي
تحقق حاكميت قانون در كشور محسوب ميشود.
پيشنهاد مركز پژوهشها رد كليات اين اليحه بود ،اما با توجه به تصويب كليات اليحه توسط
كميسيون ،درباره مواد اليحه پيشنهادهاي اصالحي ارائه شده است .گزارش حاضر سومين گزارش
درباره مواد اين اليحه

است1.

 .9ارزيابي احكام اليحه تنظيم برخي احكام برنامههاي توسعه كشور
ماده ()21ـ ممنوعيت احداث مستحدثات جديد ،تملك ،جابهجايي و  ...در محدوده ايمني
نيروگاهها و تأسيسات هستهاي
 .4ماده پيشنهادي دولت
هرگونه احداث مستحدثات جديد ،تملك ،جابهجايي ،صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده
ايمني نيروگاهها و تأسيسات هستهاي بهعنوان سكونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در
اراضي و امالك واقع در محدوده مذكور ،براساس قانون نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي
برنامههاي عمومي ،عمراني و نظامي دولت ـ مصوب 1338ـ تأمين ميگردد .تملك و تصرف امالك
مذكور پس از پرداخت نقدي بهاي آن كه بهموجب قانون مذكور فوق تعيين ميشود به مالكان
امكانپذير است.

 .1گزارش اول تحت عنوان :اظهارنظر كارشناسي درباره« :اليحه تنظيم برخي از احكام برنامههاي توسعه كشور»  .1ماده ( )1تا
( )11به شماره مسلسل 1۱546-1 :انتشار يافته است.
گزارش دوم تحت عنوان :اظهارنظر كارشناسي درباره« :اليحه تنظيم برخي از احكام برنامههاي توسعه كشور»  .2ماده ( )11تا
( )26به شماره مسلسل 1۱546-2 :انتشار يافته است.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
تبصره ـ الزامات ،مقررات و مصوبات نظام ايمني هستهاي كشور كه توسط مركز نظام ايمني
سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هستهاي و پرتوي تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد،
براي كليه دستگاههاي اجرايي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط ،الزماالجرا است.
آييننامه اجرايي اين ماده ،ظرف يك سال پس از الزماالجرا شدن اين قانون توسط سازمان انرژي
اتمي ايران تهيه و با پيشنهاد مشترك اين سازمان ،وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
 .2سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري
 مواد ( )2و ( )13قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيالت شوراي امنيت كشور مبنيبر حفاظت ازاماكن ،تأسيسات و تجهيزات طبقهبندي شده (مصوب )1362
 بندهاي « »3و « »6ماده ( )3قانون نيروي انتظامي (مصوب )1362 قانون تعيين حريم حفاظتي – امنيتي اماكن و تأسيسات كشور (مصوب )1323 .9نياز يا عدم نياز به قانونگذاري
نياز به قانونگذاري ندارد:
 تعيين محدوده حريم ،حاشيه امنيتي و حفاظتي و سطح تراكم ساختوساز بهعنوان يكي ازالزاماتي تلقي مي شود كه به جهت پيشگيري از آفندهاي احتمالي و افزايش ضريب ايمني اينگونه
مناطق انجام ميشود.
 بهطور كلي سطح تراكم ساختوساز در مناطق مختلف (اعم از شهري و روستايي و غيره)براساس اقتضائات مختلفي مانند نوع بافت ،كاربريها ،متراژ زمين و ضوابط خاصي تعيين ميشود.
ازاينرو يك بخش از امالك و اماكن مورد نظر در كانونهاي جمعيتي (شهري و روستايي) و يك بخش
آنها در خارج از محدودههاي شهري و روستايي قرار دارند .بنابراين رعايت و حفظ حقوق ذينفعان در
هر منطقه از كشور ضروري ميباشد.
 در هر شرايط و يا حاالت ممكن ميبايستي تمهيدات الزم ،مكانيسم و سازوكارهايي در جهتبرقراري و تأمين حقوق افراد ذينفع ،اتخاذ ،تسهيل و تسريع گردد .اما ميبايد تمايزي قائل شد نسبت
به اماكني كه از قبل (مانند نيروگاهها ،انرژي هستهاي و امنيتي) وجود داشتهاند با اماكني كه بدون
اطالع ساكنين منطقه ،بهعنوان منطقه نيروگاهي ،هستهاي ،امنيتي و يا طبقهبندي شده تعريف
ميشود ،به عبارت ديگر فرق است مابين اينكه اشخاص با علم به امنيتي و طبقهبندي بودن يا حساس
بودن ي ك مكاني ،نسبت به اسكان در همجواري آن اقدام كرده اند با اشخاصي كه بدون علم از امنيتي و
يا طبقهبندي بودن يك مكاني ،در همجواري آن اسكان دارند و يا مييابند.
اين مسئله از آن جهت اهميت دارد كه براساس طرحهاي جامع و تفصيلي و با توجه به تعيين

سطوح تراكم در مناطق مختلف شهري (خواه هستهاي و غيرهستهاي ستادي باشد يا نباشد) امكان
تقاضاي تراكم ،تنها در همان شرايط تعريف شده در طرحهاي مزبور امكانپذير خواهد بود ،و درخواست
تراكم بيشتر ،مي تواند با محدوديت و يا خريد احتمالي تراكم مواجه شود ،و از اين حيث ،هيچگونه
ادعاي اض افه بر سطوح تعريف شده براي اشخاص ذينفع و يا ساكن در آن منطقه متصور نميباشد،
به عبارت ديگر در هر مكاني كه سطحي از تراكم براي يك منطقه جمعيتي تعريف گردد ،متقاضيان
فقط در همان سطح ميتوانند ساختوساز داشته باشند خواه ،اين منطقه يك امنيتي و طبقهبندي
شده ميباشد يا غير آن (با در نظر گرفتن اينكه خريد تراكم در مناطق غيرحساس امكانپذير بوده
است).
اما در مناطق جمعيتي كه امكان تعريف امالك خاص طبقهبندي و امنيتي ،بدون اطالع ساكنان
آن منطقه وجود دارد ،سطوحي از تراكم براي آن در نظر گرفته ميشود كه اشخاص قبل از اقدامات
عمراني و ساختوساز ،از آن بي اطالع هستند و از اين حيث ،حقوق مورد انتظار و به حقه ساكنان،
محدود ميگردد ،ازاينرو اتخاذ تمهيداتي كه تضمينكننده حقوق ذينفعان و يا راههاي جبران
محدوديتهاي ذيربط الزامي مينمايد .اين تمهيدات ميتوانند تراكم در زيرسطح ،جابجايي ملك و يا
امتياز تراكم در منطقه ديگر ،و  ...تعريف گردد.
 تعريف حوزهها و مصاديق نيازمند شموليت قانون ازجمله ضرورياتي است كه قابليت تعيين
حدومرز و يا شموليت قانون براي ساير اماكن احتماليِ هستهاي و يا تأسيسات حساس كشور را محدود
ميكند و مرجعي خواهد بود براي سطح و دامنه استيفاي حقوق شهروندان.
 نحوه جبران و مراحل عملكردي و دوره زماني جبران حقوق اشخاص ،ضرورتي است كه
ميبايستي تصريح گردد.
 تعيين مرجعي براي اتخاذ تصميمات الزم و سطح انعطافپذيري تصميمات و يا تصميمگيري در
موارد خاص ،ضرورتي است كه ميتواند درخصوص موارد استثنا تسهيالت امور را بههمراه داشته باشد.
 مغايرت داشتن احتمالي اطالعات سطوح تراكم كاربريها و  ...در طرحهاي جامع و تفضيلي با
اطالعات طبقهبندي شده ،امكان بروز مناقشاتي را فراهم خواهد ساخت ،ازاينرو تمهيداتي بايد اتخاذ
شود تا ضمن پوشش اطالعات طبقهبندي شده اماكن مورد نظر ،تغاير احتمالي بهصورت طبيعي تعريف
و تبيين گردد.
 تعيين حدومرز مشموليت قانون نسبت به آييننامه اجرايي ،زمينه تفاسير مختلف را كاهش
خواهد داد.
 .1اصالحات پيشنهادي
به نظر ميرسد كه قانون تعيين حريم حفاظتي – امنيتي اماكن و تأسيسات كشور (مصوب )1323
ميتواند تأمينكننده اهداف پيشنهادكنندگان اين موضوع باشد و يا اينكه از طريق اصالحيه قانوني،
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نقطهنظرات اصالحي به آن قانون الحاق گردد.
 .0ماده نهايي:
ماده ( )96ـ مديريت جامع (به هم پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب
 .4ماده پيشنهادي دولت
بهمنظور مديريت جامع (به هم پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور ،وزارت نيرو مكلف است
تشكيالت آب كشور را برمبناي حوضههاي آبريز و با تشكيل شركت در سطح ملي و حوضههاي آبريز
با رويكرد مديريت يكپارچه حوزههاي آبريز تجديد سازمان نمايد.
تبصره -آييننامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه از الزماالجرا شدن اين قانون ،به پيشنهاد
مشترك وزارتخانههاي نيرو ،جهاد كشاورزي و صنعت ،معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست
تهيه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
 .2سابقه ماده پيشنهادي در برنامههاي قبلي و عملكرد آن
اين ماده از برنامه پنجم اخذ شده ولي در برنامه چهارم توسعه نيز موضوع مديريت جامع (به هم
پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور وجود داشته است و نيازمند اصالح نيست.
 .9ماده نهايي :ــــ
ماده ()94ـ معافيت هزينههاي دادرسي سازمان امور اراضي و سازمان حفاظت محيط زيست
 .4ماده پيشنهادي دولت
بهمنظور رفع معارض از اراضي دولتي و ملي ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور ،سازمان امور
اراضي و سازمان حفاظت محيط زيست حسب مورد پس از تأييد باالترين مقام دستگاه اجرايي مربوط،
از پرداخت هزينههاي دادرسي معاف است.
 .2سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري
براساس ماده ( )623قانون آيين دادرسي مدني مصوب « ،1318/6/23دولت و همچنين دادستان از
تأديه هزينه دادرسي معاف» بودند .قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب (در امور مدني)
مصوب  1332/1/21به چنين موضوعي نپرداخته است .اين سكوت اختالفاتي را در محاكم دادگستري
ايجاد كرد كه منجر به صدور رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به شماره  632مورخ
 ،1383/1/28مبنيبر تكليف دولت در پرداخت هزينه دادرسي شد .اين رأي تصريح كرده است كه
«چون برطبق ماده ( )322قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب ،ماده ( )623قانون آيين
دادرسي مدني در مورد معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي نسخ شده است» .دستگاههاي دولتي

(در موضوع رأي بانك ملي ايران) بايد هزينه دادرسي را بپردازند.
در حال حاضر برخي قوانين خاص مبنيبر معافيت بعضي نهادها و سازمانها از پرداخت هزينه
دادرسي وجود دارد كه الزماالجرا هستند .بهعنوان نمونه ميتوان به اين موارد اشاره كرد :اليحه قانوني
راجع به معافيت بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي در تمام مراجع قضايي ،مصوب
 1338/11/13شوراي انقالب 1،ماده ( )32قانون توزيع عادالنه آب ،مصوب  2،1361/12/16قانون
معافيت از هزينه دادرسي در دعاوي عليه وراث و بستگان شاه معدوم ،مصوب  3،1363/1/13ماده ()13
قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسالمي ايران ،مصوب  3،1366/8/3تبصره ماده ( )13قانون
اساسنامه بنياد مسكن انقالب اسالمي ،مصوب  3،1366/2/13ماده ( )13قانون اساسنامه سازمان تأمين
خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران ،مصوب  6،1332/13/22قانون استفاده
بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقالب اسالمي و كميته
امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه دادرسي ،مصوب  3،1333/3/3ماده ( )23قانون اساسنامه
جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران ،مصوب  8.1332/2/28رأي مزبور ديوان عالي توان نسخ
اين قوانين خاص را ندارد؛ لذا همچنان چنين قوانين خاصي قابل اجرا هستند.
بهعالوه ماده ( )33قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ،مصوب  2،1383/11/23ماده
( )13قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ،مصوب  131383/2/23و تبصره « »3ماده
( )11قانون اصالح قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث،
« .1ماده واحده ـ بنياد مستضعفان ميتواند نمايندگان خود را براي اقامه دعوي يا دفاع از دعوي بهعنوان وکالت از طرف
خود به مراجع قضايي معرفي نمايد.
بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي در تمام مراجع قضايي معاف است».
 .2ماده ( )23ـ «وزارت نيرو ميتواند سازمانها و شركتهاي آب منطقهاي را بهصورت شركتهاي بازرگاني رأساً يا با
مشاركت سازمانهاي ديگر دولتي يا شركتهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شدهاند ايجاد كند .اساسنامه اين شركتها
به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و شركتهاي مذكور از پرداخت حقالثبت و تمبر و هزينه
دادرسي معاف خواهند بود».
 .۸ماده واحده ـ «شركتها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و بانكها و ساير اشخاص حقوقي تابع دولت جمهوري
اسالمي ايران كه عليه وراث و بستگان محمدرضا پهلوي (شاه سابق) به شرح مندرج در ذيل اقامه دعوي ميكنند از
پرداخت هزينههاي دادرسي و دفتر معاف هستند».
 .4ماده ( )01ـ «شركت از پرداخت هزينههاي دادرسي ،دفتري و اجرايي ناشي از دعاوي مطروحهله و يا عليه خود و
همچنين حقالثبت اسناد و معامالت و نيمعشر اجرايي و حقالثبت شركت معاف ميباشد».
« .5تبصره -بنياد از پرداخت هزينههاي دادرسي در تمام مراجع قضايي معاف ميباشد».
 .8ماده ( )02ـ «سازمان از پرداخت ماليات بر درآمد و عوارض و هزينه دادرسي معاف است».
« .7ماده واحده... -
تبصره « -»0بنياد شهيد انقالب اسالمي و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه دادرسي معاف خواهند نمود».
 .6ماده ( )31ـ « ...جمعيت از پرداخت كليه هزينههاي دادرسي در تمام مراحل رسيدگي معاف است».
 .9ماده ( )23ـ «متن زير بهعنوان تبصره به ماده ( )2۱قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
مصوب  1۸7۸/12/26الحاق ميگردد:
تبصره -به وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و فناوري ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود كه براي خريد
تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات
خودداري كرده يا ميكنند و ضامنهاي آنان ،براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابهالتفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه
ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به
حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند ... .در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي ،وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و فناوري
و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف ميباشند».
 .11ماده ( )01ـ «رسيدگي قضايي درخصوص دعاوي احتمالي و پروندههاي مطروحه مرتبط با اجراي قوانين مربوط به
اراضي شهري ازجمله قانون زمين شهري ،قانون اراضي شهري و اين قانون در شعب تخصصي و خارج از نوبت رسيدگي
خواهد شد و دولت از پرداخت هزينه دادرسي ناشي از اجراي آن معاف ميباشد».

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
مصوب  11383/3/16احكام جديدي را مبنيبر معافيت از هزينه دادرسي مقرر كردهاند.
همچنين پيشتر اليحهاي مبنيبر معافيت دستگاهها از پرداخت هزينه دادرسي ،مصوب
 1381/13/13در مجلس به تصويب رسيد كه ازسوي شوراي نگهبان با ايرادات مغايرت با اصول
هفتادوپنجم و يكصدوپنجاهوششم قانون اساسي مواجه شد .اليحه مزبور بهدليل اصرار مجلس بر نظر
خود و عدم تأمين نظر شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد ،كه مجمع تشخيص
مصلحت نظام نيز نظر شورا را تأييد كرد و در نتيجه مصوبه تبديل به قانون نشد.
 .9سابقه ماده پيشنهادي در برنامههاي قبلي و عملكرد آن
د) بند «ب» ماده ( )133قانون برنامه پنجم توسعه ،مصوب  1382/13/23با اصالحات بعدي آن اشعار
ميدارد كه «بهمنظور رفع معارض از اراضي دولتي و ملي ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور
حسب مورد پس از تأييد باالترين مقام دستگاه اجرايي مربوط ،از پرداخت هزينههاي دادرسي معاف
است» .همانطور كه مشاهده ميشود متن ماده ( )31اليحه با اين ماده ( )133تنها اين تفاوت را دارد
كه در ماده ( )31اليحه« ،سازمان امور اراضي و سازمان حفاظت محيط زيست» به سازمانهاي معاف
از پرداخت هزينه دادرسي اضافه شده است.
 .1نياز يا عدم نياز به قانونگذاري
با توجه به اينكه صيانت از اراضي دولتي متوقف بر پرداخت هزينههاي دادرسي بعضاً سنگيني ميشود
كه اعتبار مورد نياز براي اين موارد نيز غالباً به تصويب نميرسد ،شايسته است در اين خصوص بهطور
خاص و استثنايي ،دستگاههاي اجرايي مسئول اين حوزه از پرداخت هزينه دادرسي معاف شوند.
 .0اصالحات پيشنهادي
پيشنهاد ميشود بهجاي عبارت «بهمنظور رفع معارض از اراضي دولتي و ملي» از عبارت «در
دعاوي راجع به رفع معارض از اراضي دولتي و ملي» استفاده شود.
با توجه به اينكه متعلق حكم اين بند چند سازمان است ،فعل انتهايي اين ماده بايد بهصورت
جمع بيايد؛ لذا بايد عبارت «است» به «هستند» تغيير يابد.
 .0ماده نهايي :ـــ
ماده ()92ـ بهرهبرداري از جنگلها در چارچوب مصوبات هيئت وزيران
 .4ماده پيشنهادي دولت
بهرهبرداري از جنگلها فقط در چارچوب مصوبات هيئت وزيران ممكن است و بهرهبرداري از مراتع و
زيستگاههاي طبيعي تنها برمبناي توان بومشناختي (اكولوژيك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر
 .1تبصره « »2ـ «صندوق از پرداخت هزينههاي دادرسي و اوراق و حقاالجرا معاف ميباشد».

آن ممنوع است .متخلف از احكام اين تبصره عالوه بر جبران خسارت ،ملزم به پرداخت جريمهاي تا
پنج ( )3برابر خسارت وارد شده به جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهرهبرداري يا تلف شده است.
 .2سابقه ماده پيشنهادي در برنامههاي قبلي و عملكرد آن
ريشه در برنامه پنجم توسعه دارند نيازمند هيچ اصالحي نيست.
 .9اصالحات پيشنهادي
پيشنهاد ميشود تبصره ذيل اضافه گردد:
 .1ماده نهايي (پس از اعمال اصالحات) :ـــــ
ماده ( )99ـ اجازه به سازمان راهداري درخصوص نحوه تأمين منابع مورد نياز و موارد مرتبط
 .4ماده پيشنهادي دولت
الف) بهمنظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهرهبرداري امور حملونقل جادهاي به
سازمان راهداري و حملونقل جادهاي اجازه داده ميشود از جابهجايي كاال و مسافر در جادههاي كشور
بهاستثناي جادههاي روستايي و عشايري براساس تن كيلومتر و نفر كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي
سازمان راهداري و حملونقل جادهاي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمايد.
ب) ميزان وصول عوارض هر تن ـ كيلومتر حملونقل كاال در داخل كشور از شركتهاي حملونقل
بينالمللي كه مبادرت به حملونقل كاالي عبوري و ترانزيت خارجي ميكنند با پيشنهاد وزارت راه و
شهرسازي و تصويب شوراي اقتصاد تعيين ميشود.
ج) صد درصد ( )%133خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات ،از واردكننده خسارت توسط سازمان
مذكور وصول ميشود.
د) بهمنظور كمك به تدارك ناوگان حملونقل جادهاي بينشهري و احداث پايانههاي مسافري و باري و
مجتمعهاي خدمات رفاهي بينراهي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاونيهاي ايثارگران ،از
محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي در قالب وجوه اداره شده پرداخت ميشود.
تبصره «»4ـ كليه دريافتيهاي موضوع بندهاي «الف»« ،ب» و «ج» اين ماده پس از وصول ،به
حساب سازمان راهداري و حملونقل جادهاي نزد خزانهداري كل واريز ميشود تا براساس بودجه
ساليانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره «»2ـ در موارد موضوع بند «د» اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاههاي عرضه
سوخت ،وزارت جهاد كشاورزي نسبت به واگذاري حق بهرهبرداري اراضي منابع ملي خارج از حريم
شهرها بهصورت قيمتهاي ترجيحي يا رايگان براساس سياستهاي مصوب شوراي اقتصاد با
معرفي وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايد.
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 .2سابقه ماده پيشنهادي در برنامههاي قبلي و عملكرد آن
برنامه پنجم توسعه.
 .9اصالحات پيشنهادي
بند «الف» ماده ( )33در قالب ماده ( ) 163قانون برنامه پنجم توسعه كشور آورده شده است و به قرار
اطالع تا سال  1323كه سال پاياني برنامه توسعه پنجم است دولت نتوانسته بهخاطر تبعات حاصل از
برقراري عوارض در جادههاي كشور (بهاستثناي آزادراه) ،نسبت به برقراري وصول عوارض اقدام كند.
حكم بند «الف» ماده ( ) 33تسري دارد بر دريافت عوارض از جابجايي كاال و مسافر «در جادههاي
كشور» بهاستثناي جادههاي روستايي و عشايري .در راهها كه شامل راههاي فرعي ،اصلي بزرگراه و
آزادراه است در حال حاضر تنها از آزادراهها كه از محل مشاركت بخش غيردولتي احداث ميشوند طبق
مجوز قانوني عوارض وصول ميگردد تا هزينه سرمايهگذاري از محل عوارض وصولي بازپرداخت و نيز
هزينه نگهداري از اين راهها از محل همين عوارض تأمين گردد .علت وصول عوارض از آزادراه هم اين
است كه به غير از راه عبوري آزادراه ،محور عبوري ديگري در قالب انواع ديگر راهها در همان محور
آزادراه احداث شده ،وجود دارد و حملونقلكننده مجاز به عبور از آزادراه (با پرداخت عوارض) و يا يكي
ديگر از انواع راه ها احداث شده (بدون پرداخت عوارض) شده است .چنانچه از راه فرعي ،اصلي و بزرگراه
هم عوارض وصول شود انتخابي براي مصرفكننده باقي نميماند و درواقع از تا سياست عمومي
زيربنايي كه از محل منابع عمومي ايجاد شده بهخاطر كسب منابع درآمدي ،پيشنهاد وصول عوارض
شده است .بايد گفت راهها ضمن تأمين امكان عبور و مرور و جابجايي كاال و مسافر نقش ارتباطي و
امكان اعمال حاكميت دولت را نيز برعهده دارند و نميتوان بابت اعمال حاكميت دولت با وجود ساير
منابع در اختيار ،هزينهاي تحت نام عوارض عبور و مرور از مردم وصول كرد.
لذا پيشنهاد ميشود بند «الف» ماده ( )33اليحه حذف شود.
 .1ماده نهايي (پس از اعمال اصالحات)
با حذف بند «الف» بقيه ماده مورد تأييد است.
ماده ( )91ـ تشكيل شوراي برنامهريزي و توسعه هر استان
 .4ماده پيشنهادي دولت
«الف) بهمنظور تصميمگيري ،تصويب ،هدايت ،هماهنگي و نظارت در امور برنامهريزي و بودجهريزي
استانها ،در چارچوب برنامهها و سياستها و خطمشيهاي كالن كشور ،شوراي برنامهريزي و توسعه
هر استان با تركيب زير تشكيل ميشود:
 .1استاندار (رئيس)

 .2رئيس واحد استاني وزارتخانههاي داراي واحد استاني (يك نفر)
 .3رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان (دبير)
 .3رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان
 .3نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در سطح مديركل
 .6مدير كل حفاظت محيطزيست استان
 .3مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان
 .8فرماندار (حسب مورد)
 .2مدير كل سازمان ملي استاندارد ايران
 .13رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي استان
 .11رئيس اتاق تعاون استان
 .12رئيس شوراي اسالمي استان
 .13دو ن فر صاحبنظر در زمينه توسعه استان به پيشنهاد دبير و تأييد رئيس شورا براي دوره
سهساله با قابليت تمديد براي دوره بعد.
تبصره -در مورد وزارتخانه هايي كه چند واحد استاني دارند يك نفر از رؤساي واحدهاي تابعه
استان به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت ميكند.
ب) براي افزايش اختيارات شهرستانها در چارچوب وظايف شوراي برنامهريزي و توسعه استان ،كميته
برنامهريزي هر شهرستان به رياست فرماندار تشكيل ميگردد.
تبصره -اعضاي كميته برنامه ريزي شهرستان شامل رؤساي اداري شهرستان (متناظر ادارات كل
استاني) است.
ج) دو نفر از نمايندگان استان با پيشنهاد مجمع نمايندگان استان و تصويب مجلس بهعنوان ناظر در
شوراي برنامهريزي و توسعه استان و نمايندگان هر شهرستان بهعنوان ناظر در كميته برنامهريزي
شهرستان عضويت خواهند داشت.
د) جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا ،رسمي و مصوبات آن با اكثريت بيش از نصف اعضاي حاضر
معتبر است .رأيگيري در جلسات شوراي برنامهريزي و توسعه استان با ورقه و بهصورت مخفي است.
هـ) آيين نامه اجرايي اين ماده شامل شرح وظايف ،اختيارات مندرج در اين ماده و كارگروههاي
تخصصي شوراي برنامهريزي و توسعه استان و كميته برنامهريزي شهرستان به پيشنهاد سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيئت وزيران ميرسد».
 .2سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري
در برنامههاي توسعه سوم تا پنجم به موضوع اين ماده پرداخته شده است.
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 .9سابقه ماده پيشنهادي در برنامههاي قبلي و عملكرد آن
جدول زير مواد مربوط به تشكيل شوراي برنامهريزي و توسعه استان در برنامههاي سوم تا پنجم توسعه
را ارائه ميدهد .براساس بررسيهاي انجام شده مشاهده ميشود ،توجه به برنامهريزي استاني و تالش
در جهت فراهم آوردن نهادهاي مرتبط با آن از برنامه سوم به بعد بهصورت جديتري دنبال شده است.
بهطوريكه «شوراي برنامهريزي و توسعه استان» بهعنوان نهاد متولي تهيه برنامههاي توسعه استاني
معرفي شده است.
جدول  .4مواد مربوط به تشكيل شوراي برنامهريزي و توسعه استان
قانون

ماده -تبصره

رديف

سال

1

1383-1332

قانون برنامه سوم ماده ()33
توسعه
ماده ()31

2

1388-1383

قانون برنامه چهارم
توسعه

3

1323-1323

قانون برنامه پنجم
توسعه

شرح
تشكيل شوراي برنامهريزي و توسعه هر استان به
رياست استاندار
تشريح وظايف شوراي برنامهريزي و توسعه استان

ماده ()83

تنفيذ مواد مربوط به تشكيل وظايف شوراي
برنامهريزي و توسعه استان از برنامه سوم

ماده ()138

تشكيل شوراي برنامهريزي و توسعه استان

ماده ( )138بند تشكيل كميته برنامهريزي در هر شهرستان به
رياست فرماندار
«ب»

مأخذ :قوانين برنامه سوم ،چهارم و پنجم توسعه.

ازجمله نكات مثبت اين ماده پيشنهادي نسبت به قانون برنامه پنجم توسعه و آييننامه اجرايي
سال  ،1323اضافه شدن اعضايي نظير «رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي استان»،
«رئيس اتاق تعاون استان»« ،رئيس شوراي اسالمي استان» و «دو نفر صاحبنظر در زمينه توسعه
استان» است كه نشانگر مشاركت و حضور نمايندگان بخش خصوصي در نظام تصميمگيري استاني
است.
در ارتباط با اين شورا تاكنون چهار آييننامه به تصويب هيئت وزيران رسيده است.

جدول  .2آييننامههاي شوراي برنامهريزي و توسعه استان
رديف

سال

شرح

1

1382

هيئت وزيران در جلسه مورخ  1382/3/28بنا به پيشنهاد شماره  1317133623مورخ 1381/6/16
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره « »1ماده ( )33قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران آييننامه شوراي برنامهريزي و توسعه استان را
تصويب كردند.

2

1383

وزراي عضو كارگروه موضوع تصويبنامه شماره /11333ت  33218هـ مورخ  1383/2/2بنا به
پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و به استناد تبصره « »1ماده ()33
تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،موضوع ماده
( )83قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،آييننامه
شوراي برنامهريزي و توسعه استان را تصويب كردند.

3

1323

هيئت وزيران در جلسه مورخ  1323/3/23بنا به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي
رئيسجمهور و به استناد بند «هـ» ماده ( )138قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران،
آييننامه شوراي برنامهريزي و توسعه استان را تصويب كردند.

3

1323

هيئت وزيران در جلسه  1323/3/13به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند
«هـ» ماده ( )138قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران آييننامه شوراي
برنامهريزي و توسعه استان را تصويب كردند.

مأخذ :آييننامه شوراي برنامهريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي سالهاي  1323 ،1383 ،1382و .1323

بررسي ساختار ،بودجه و عملكرد شوراهاي برنامهريزي و توسعه استاني در سالهاي گذشته نشان
ميدهد ،ساختار فعلي شوراي برنامهريزي و توسعه استان دستاوردهاي مشخصي در مسير توسعه
استاني نداشته است .ازسوي ديگر بهدليل ضعف در نظارت ،در مقابل اعتبارات دريافتي (هرچند ناچيز)
نيز هيچگونه پاسخگويي وجود ندارد .بهعالوه وجود ناهماهنگيهايي ميان مالحظات بخشي و منطقهاي
نيز ،بر عملكرد اين شوراها اثرگذار بوده است .به بيان ديگر با در نظر گرفتن اين مسئله كه ساختار
اجرايي كشور ،قانون اساسي ،مجلس ،دولت و  ...بخشي است ،جايگاه استان ،برنامهريزي استاني و
شوراي برنامهريزي و توسعه استان در ساختار سياسي اداره كشور مشخص نيست.
 .1نياز يا عدم نياز به قانونگذاري
با توجه به اين مسئله كه احكام برنامههاي توسعه در بازه زماني پنجساله معتبر هستند ،بنابراين پس از
اتمام دوران برنامههاي پيشين در ارتباط با مواد مربوط به شوراي برنامهريزي و توسعه استان ،نياز به
قانونگذاري مجدد است.
 .0اصالحات پيشنهادي
 نظارتبررسيهاي انجام شده نشان ميدهد نهادهاي ناظر تنها به وجوه ظاهري نظير تشكيل جلسات ،تعداد
حاضرين ،عدم مغايرت مصوبات با قانون و  ...توجه داشتهاند و عمالً مسائل محتوايي و بررسي ميزان
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اثربخشي اقدامات شوراهاي برنامهريزي و توسعه استان مغفول باقيمانده است .در اين ارتباط يكي از
داليل ناكارآمدي نظارت بر شوراهاي برنامهريزي را ميتوان ابهام در قوانين مربوطه و مشخص نبودن
شرح وظايف كامل براي نهادهاي ناظر دانست.
بنابراين پيشنهاد ميشود در ارتباط با بند «ج» اين ماده بر نظارت «شكلي و محتوايي» تأكيد
شده و جايگاه قانوني نهادهاي ناظر نيز از طريق تدوين آييننامههاي نظارتي شفاف گردد.
 آييننامههاي اجرايي و تركيب اعضا و وظايف كارگروههاي تخصصيهمانطور كه در قسمتهاي قبل اشاره شد تاكنون چهار آييننامه اجرايي در ارتباط با كارگروههاي
تخصصي ،اعضا و وظايف آنها ،در سالهاي  1323 ،1383 ،1382و  1323به تصويب هيئت وزيران
رسيده است .بررسي آييننامههاي مذكور نشان ميدهد ،بهرغم وجود تفاوتهاي غيرقابل انكار در
مسائل و امكانات اقتصادي ،اجتماعي ،جغرافيايي ،نيروي انساني متخصص و  ،...در استانهاي كشور و
سهم متفاوت آنها از اعتبارات استاني ،در قانون يك ساختار واحد براي نهاد برنامهريزي استاني معرفي
شده است.
بنابراين پيشنهاد ميشود در بند «هـ» اين ماده بعد از «به پيشنهاد سازمان مديريت و
برنامهريزي» بر مسئله «توجه به ظرفيتها و محدوديتهاي خاص هر استان» تأكيد شود.
 .0ماده نهايي (پس از اعمال اصالحات)
الف) بهمنظور تصميم گيري ،تصويب ،هدايت ،هماهنگي و نظارت در امور برنامهريزي و بودجهريزي
استانها ،در چارچوب برنامهها و سياستها و خطمشيهاي كالن كشور ،شوراي برنامهريزي و توسعه
هر استان با تركيب زير تشكيل ميشود:
 .1استاندار (رئيس)
 .2رئيس واحد استاني وزارتخانههاي داراي واحد استاني (يك نفر)
 .3رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان (دبير)
 .3رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان
 .3نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در سطح مديركل
 .6مدير كل حفاظت محيط زيست استان
 .3مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان
 .8فرماندار (حسب مورد)
 .2مدير كل سازمان ملي استاندارد ايران
 .13رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي استان
 .11رئيس اتاق تعاون استان

 .12رئيس شوراي اسالمي استان
 .13دو نفر صاحبنظر در زمينه توسعه استان به پيشنهاد دبير و تأييد رئيس شورا براي دوره
سهساله با قابليت تمديد براي دوره بعد.
تبصره -در مورد وزارتخانه هايي كه چند واحد استاني دارند يك نفر از رؤساي واحدهاي تابعه
استان به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت ميكند.
ب) براي افزايش اختيارات شهرستانها در چارچوب وظايف شوراي برنامهريزي و توسعه استان ،كميته
برنامهريزي هر شهرستان به رياست فرماندار تشكيل ميگردد.
تبصره -اعضاي كميته برنامه ريزي شهرستان شامل رؤساي اداري شهرستان (متناظر ادارات كل
استاني) است.
ج) دو نفر از نمايندگان استان با پيشنهاد مجمع نمايندگان استان و تصويب مجلس بهعنوان ناظر در
شوراي برنامهريزي و توسعه استان و نمايندگان هر شهرستان بهعنوان ناظر در كميته برنامهريزي
شهرستان عضويت خواهند داشت .نمايندگان ناظر موظف به نظارت «شكلي و محتوايي» مصوبات شورا
هستند.
د) جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا ،رسمي و مصوبات آن با اكثريت بيش از نصف اعضاي حاضر
معتبر است .رأيگيري در جلسات شوراي برنامهريزي و توسعه استان با ورقه و بهصورت مخفي است.
هـ) آيين نامه اجرايي اين ماده شامل شرح وظايف ،اختيارات مندرج در اين ماده و كارگروههاي
تخصصي شوراي برنامهريزي و توسعه استان و كميته برنامهريزي شهرستان به پيشنهاد سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور و با توجه به ظرفيتها و محدوديتهاي خاص هر استان ،به تصويب هيئت
وزيران ميرسد.
ماده ( )90ـ تشكيل شوراي عالي آمايش سرزمين
 .4ماده پيشنهادي دولت
بهمنظور استقرار و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين «شوراي عالي آمايش سرزمين» با
مسئوليت رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با وظايف اصلي زير تشكيل ميشود:
الف) بررسي ،تصويب و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روابط اركان و
اجزاي آن،
ب) بررسي ،تصويب ،هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامهها و طرحهاي توسعه سرزمين در
سطوح ملي ،منطقهاي و استاني،
ج) بررسي و تصويب ضوابط ملي آمايش سرزمين و اسناد آمايش ملي ،منطقهاي و استاني،
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د) نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملي آمايش سرزمين در سطوح ملي و استاني و ارزيابي
عملكرد دستگاههاي اجرايي ذيربط،
تبصره «»4ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند برنامههاي عملياتي خود را بهگونهاي تنظيم و اجرا
نمايند كه زمينه تحقق جهتگيريهاي آمايش سرزمين فراهم آيد.
تبصره «»2ـ نظارت بر اجراي مصوبات شورا برعهده دبيرخانه (سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور) است .شورا ميتواند براي انجام وظايف خود نسبت به تشكيل كارگروههاي موضوعي يا موضعي
اقدام نمايد.
تبصره «»9ـ آييننامه اجرايي اين ماده شامل تركيب اعضا ،شرح وظايف تفصيلي ،مسئوليتها،
اختيارات و اركان شورا ظرف شش ماه پس از الزماالجرا شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور (دبيرخانه) به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
 .2سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري
 جهتگيريهاي آمايش ملي (مصوب هيئت وزيران )1383 ضوابط آمايش سرزمين نظريه پايه توسعه استان و راهبردهاي آمايش سرزمين استاني سندهاي توسعه استاني .9نياز يا عدم نياز به قانونگذاري
بررسي مطالعات ،مصوبات و روندهاي اجرايي در رعايت الزامات آمايش سرزميني ،حكايت از آن دارد
كه پيشنهاد تشكيل و برقراري ساختاري حاكميتي و فرابخشي در انسجامبخشي و همپوشاني نقشها و
تكاليف قانوني و اجرايي دستگاهها ميتواند در پيشبرد مأموريتهاي مربوطه مفيد به فايده باشد.
 .1ماده نهايي (پس از اعمال اصالحات) :ــــ
ماده ( )90ـ تأمين نياز دولت ،شهرداريها و دهياريها به نيروي انساني با استفاده از خدمت
مسئوالن وظيفه
 .4ماده پيشنهادي دولت
«در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح ،قسمتي از نياز دولت ،شهرداريها و دهياريها به
نيروي ان ساني با استفاده از خدمت مشموالن وظيفه مشروط به عدم ورود به آسيب به آمادگي رزمي
كشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامي تأمين ميگردد .نياز دولت ،شهرداريها و دهياريها از
طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد كل اعالم ميشود.

حقوق و مزايا و جيره ا ستحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به كار گيرنده تأمين
مي گردد .ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز
نمايد.
حداقل پنجاه درصد ( )%33از نيروهاي انساني فوق كه فارغالتحصيل دانشگاه هستند ،بايد در
مناطق توسعهنيافته يا كمتر توسعهيافته كشور خدمت كنند».
 .2سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري
الف) قانون اساسي
اصل يكصدوچهلوهفتم قانون اساسي:
« دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي ،آموزشي ،توليدي و
جهاد سازندگي ،با رعايت كامل موازين عدل اسالمي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي
وارد نيايد».
ب) قانون خدمت وظيفه عمومي ،فصل هشتم
«ماده ( )00ـ نيروهاي مسلح موظفند در اجراي اصل يكصدوچهلوهفتم ( )133قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران تعدادي از كاركنان وظيفه خود را بنا به درخواست دولت براي امور امدادي،
توليدي ،جهاد كشاورزي ،آموزشي ،تحقيقاتي و پژوهشي ،بهداشتي و درماني مشروط به اين كه به
آمادگي رزمي نيروهاي مسلح آسيبي وارد نيايد در اختيار دولت قرار دهد.
تبصره ـ دولت ميتواند از خدمات كاركنان وظيفه به دو صورت زير استفاده نمايد:
الف) بهعنوان كاركنان وظيفه براي انجام خدمت دوره ضرورت،
ب) بهعنوان استخدام تعهد خدمتي».
«ماده ( )06ـ كليه كاركنان وظيفه كه در اجراي ماده فوق در اختيار دستگاههاي دولتي و
نهادها قرار ميگيرند بايد قبل از به كارگيري ،دورههاي آموزش نظامي مورد نياز را در نيروهاي مسلح
طي نمايند.
تبصره ـ مدت آموزشهاي نظامي و برنامه تفصيلي آنها مطابق با اساسنامه مربوط در نيروهاي
مسلح است».
«ماده ( )08ـ هفتاد درصد ( )%33كاركنان وظيفه اختصاص يافته به هر يك از صورتهاي
مذكور در تبصره ماده ( )66اين قانون بايد در مناطق محروم به كار گرفته شوند مگر نخبگان و افرادي
كه مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و باالتر دارند و خدمت آنها در مناطق غيرمحروم به تشخيص
باالترين مقام سازمان ذيربط ضروري باشد».
«ماده ( )01ـ تعيين هر يك از دستگاهها براي استفاده از خدمت مشمولين اعم از مشمولين
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بندهاي «الف» و «ب» تبصره ماده ( )66و همچنين تعداد نيازمندي آنها براساس درخواست دستگاه
دولتي و تأييد دولت ،پس از بررسي ستاد كل به تصويب فرماندهي كل ميرسد».
«تبصره « »2ماده ( )66ـ حقوق و مزايا ،خوراك ،پوشاك ،خوابگاه ،بهداشت ،درمان و ساير
حقوقي كه كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح از آن برخوردار ميگردند ،از محل بودجه دستگاه به كار
گيرنده تأمين ميشود .ميزان هزينه مربوط به هر يك از آنها برابر با مقررات جاري در نيروهاي مسلح
است كه همهساله ازسوي ستاد كل ابالغ ميگردد».
«تبصره « »2ماده ( )64ـ حقوق و مزاياي مشمولين مذكور توسط دستگاههاي به كار گيرنده و
براساس مقررات استخدامي آنها پرداخت ميشود».
 .9سابقه ماده پيشنهادي در برنامههاي قبلي و عملكرد آن
برنامه اول توسعه
تبصره «»1ـ در اجراي اصل يكصدوچهلوهفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و بهمنظور
استفاده از تخصصها و تواناييهاي نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در
بازسازي كشور ،به واحدهاي اجرايي فوق ،اجازه داده ميشود با توجه به تخصصها و تواناييها و
ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود ،براي اجراي طرحها و پروژههاي عمراني با دستگاههاي اجرايي،
قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند .كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد
عمومي كشور واريز و معادل آن از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور
ميگردد ،تخصيص يافته تلقي و از طرف خزانه در اختيار نيروي مربوطه و وزارت دفاع و پشتيباني
نيروهاي مسلح قرار خواهد گرفت تا جهت تقويت نيروي مربوط و جايگزيني استهالك ماشينآالت
هزينه گردد .آييننامه اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانههاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
جمهوري اسالمي ايران و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت
وزيران ميرسد.
برنامه دوم توسعه
براساس تبصره « »38قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
دستگاههاي اجرايي ميتوانند بهمنظور تأمين قسمتي از نيازهاي نيروي انساني خود در زمان صلح ،با
استفاده از خدمات كادر وظيفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامي ،با رعايت كامل موازين عدل
اسالمي و مفاد اين آييننامه از مشموالن وظيفه كه خدمت دوره ضرورت را ميگذرانند استفاده كنند.
برنامه سوم توسعه
ماده ()460
در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح ،قسمتي از نيازهاي نيروي انساني دولت با استفاده از

خدمت مشموالن وظيفه پس ازگذراندن دوره آموزش نظامي به صورتي تأمين ميگردد كه به آمادگي
رزمي آسيبي وارد نيايد .نيازهاي نيروي انساني دولت از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
جمهوري اسالمي ايران به ستاد كل اعالم ميشود.
هزينههاي مربوط به دوره آموزش نظامي به عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بوده و
حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين ميگردد.
ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز كند.
حداقل پنجاه درصد ( )%33از نيروهاي انساني فوق (فارغالتحصيالن دانشگاهها) بايستي در مناطق
توسعه نيافته يا كمتر توسعهيافته كشور خدمت كنند.
برنامه چهارم توسعه
مطالب مندرج در قانون برنامه سوم توسعه عيناً در ماده ( )136قانون برنامه چهارم توسعه تكرار
گرديده است.
برنامه پنجم توسعه
ماده ( )266ـ در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح ،قسمتي از نياز دولت ،شهرداريها و
دهياريها به نيروي انساني با استفاده از خدمت مشموالن وظيفه مشروط به عـدم ورود آسيـب به
آمادگـي رزمي كشور و پس از گـذراندن دوره آموزش نظامي تأمين ميگردد .نياز دولت ،شهرداريها و
دهياريها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد كل اعالم ميشود.
هزينههاي مربوط به دوره آموزش نظامي برعهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است و
حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين ميگردد.
ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز نمايد.
حداقل پنجاه درصد ( )%33از نيروهاي انساني فوق كه فارغالتحصيل دانشگاه هستند ،بايد در
مناطق توسعهنيافته يا كمتر توسعهيافته كشور خدمت كنند.
 .1نياز يا عدم نياز به قانونگذاري
تأمين نياز نيروي ان ساني دولت از مشموالن وظيفه ،موضوعي بوده است كه از برنامه اول وجود داشته
است .اين موضوع در برنامه اول در تبصره « ،»23در قانون برنامه دوم توسعه در تبصره « ،»38در
قانون برنامه سوم و چهارم توسعه در ماده ( )136آمده است .اما در برنامه پنجم توسعه (ماده (،))233
شهرداريها و دهياريها نيز مشمول طرح استفاده از مشموالن وظيفه شدند و ميتوانند از آن استفاده
كنند .در قانون اساسي ،قانون خدمت وظيفه عمومي و همچنين برنامههاي توسعه اول تا پنجم با
تفاوتهاي اندكي ذكر گرديده است .اين امر نشان از رويه دائمي به ماده مورد نظر است .منتهي تنها
در برنامه پنجم توسعه بعد از دولت ،شهرداريها و دهياريها ذكر گرديده است و بدين ترتيب براي
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اولين بار غير از دولت دو نهاد ديگر بر دولت اضافه گرديده است.
 .0اصالحات پيشنهادي
شهرداريها و دهياريها با توجه به وظايفي كه در قوانين براي آنها مشخص شده ،خدمات اجتماعي،
عمراني ،فرهنگي و  ...را به شهروندان و مردم ارائه ميكنند .اين امر نيازمند بسترسازي براي مشاركت
شهروندان و بهرهگيري از متخصصين و كارشناسان بهمنظور ارائه خدمات مطلوب است .يكي از راههاي
تحقق مديريت بهتر شهري و ارتقاي كيفيت خدمات ارائه شده ،بهكارگيري نيروهاي خالق و توانمند
دانشگاهي براي انجام دوران خدمت سربازي در شهرداري و دهياريها ميباشد .درواقع دائمي شدن
ماده ( )233قانون برنامه پنجم توسعه ميتواند ،زمينه مساعدي براي دانشآموختگان سرباز در
حوزههاي عملياتي فراهم كند تا استفاده بهينهاي از دوره سربازي صورت گيرد و فضاي مطلوبي نيز
براي انجام فعاليتهاي اجتماعي و ارائه خدمات شهري ايجاد شود .اما الزم است براي اينكه اين قانون
براي شهرداري و دهياري مثمرثمرتر باشد و تأثيرات بهتري داشته باشد به نكاتي نيز توجه شود.
ازجمله اينكه:
حتماً ميبايست انتخاب نيروهاي مشمول براساس معيارها و شرايط مشخصي صورت بگيرد تا
بتوانند خدمات بهتري را ارائه دهند .بهعنوان مثال الزم است تا از رشته و تخصصهاي مرتبط با
مديريت شهري و روستايي ازجمله جغرافيا و برنامهريزي شهري ،برنامهريزي روستايي ،جامعهشناسي
توسعه ،كشاورزي ،مه ندسي آب ،ژئومورفولوژي ،گردشگري ،عمران ،شهرسازي ،دامپزشكي ،پزشكي و ...
استفاده شود يا افرادي كه استعداد و توانمندي تحصيلي بيشتري دارند در اولويت باشند.
همان طور كه در ماده پيشنهادي و قانون برنامه پنجم توسعه آمده حتماً ميبايست حداقل پنجاه
درصد از فارغالتحصيالن در مناطق توسعهنيافته يا كمتر توسعهيافته كشور خدمت كنند.
همچنين بايد ارزيابي عملكرد نيروهاي مشمولي كه جذب شدهاند در طي فواصل زماني مشخص
صورت گيرد تا راهكارهايي براي چگونگي انجام بهتر اين قانون صورت گيرد.
 .0ماده نهايي (پس از اعمال اصالحات) :ــــ
ماده ( )96ـ جواز دولت به اجراي برخي اقدامات بهمنظور افزايش كارآمدي ،اثربخشي
طرحهاي تملك دارايي
 .4ماده پيشنهادي دولت
«دولت مجاز است بهمنظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي با
رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم «قانون اساسي اقدامات زير را به اجرا
درآورد:

الف) نظام فني و اجرايي مصوب  1383را با رويكردهاي نتيجهگرا و كنترل هر سه عامل هزينه،
زمان و كيفيت در اجراي پروژه ،از زمان الزماالجرا شدن اين قانون به مورد اجرا گذارد.
ب) روشهاي اجرايي مناسب «مشاركت بخش عمومي ـ خصوصي» از قبيل «تأمين منابع مالي،
ساخت ،بهرهبرداري و واگذاري»« ،تأمين منابع مالي ،ساخت و بهرهبرداري»« ،طرح و ساخت كليد در
دست» و يا «ساخت ،بهرهبرداري و مالكيت» را با پيشبيني تضمينهاي كافي و تدابير بودجهاي
بهكارگيرد.
ج) سازوكار تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي بزرگ و متوسط از طريق گشايش
اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيشبيني ابزارهاي مالي
تضميني را بهتدريج بهگونهاي پياده كند كه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات
بودجه ساليانه كاهش يابد.
تبصره -آييننامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ الزماالجرا شدن اين قانون به
پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهعنوان متولي نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور به
تصويب هيئت وزيران ميرسد».
 .2سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري
درخصوص بند «الف»:
-

قوانين دائمي:

قانون برنامه و بودجه كشور مصوب « :1331ماده ( .)23سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها
همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني ،آييننامهاي تهيه و پس
از تصويب هيئت وزيران براساس آن دستورالعمل الزم به دستگاههاي اجرايي ابالغ مينمايد و
دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت آن ميباشند».
-

مقررات (اين حكم پيشنهادي ،درواقع الزام و ارتقاي يك مقرره .از سطح مصوبه هيئت

وزيران به سطح مورد تأييد مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان .است ،پس بهصورت
خاص بايد به آن مقرره و پيشينهاش توجهكرد):
 «آييننامه استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني» (مصوبه شماره  2233مورخ  )1332/3/31كه درآن مصوبه آمده بود كه:
«فصل اول ـ تعاريف و منظور:
ماده ()4
معيارها و استانداردها و همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني
موضوع ماده ( )23قانون برنامه و بودجه كشور از نظر سهولت مراجعه به و بدون آنكه محدوديتي ايجاد
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نمايد استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني ناميده ميشود».
 «نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني كشور» (مصوبه  1363/2/3هيئت وزيران) كه در آن مصوبهمقرر شده بود كه:
«وزارت برنامه و بودجه اقدامات زير را براي تحقق اصول نظام معمول دارد:
 .1تهيه و پيشنهاد نهادهاي نظام و نقش و وظيفه اصلي هر يك ،براي تصويب هيئت وزيران،
 .2تهيه و پيشنهاد لوايح مورد نياز به هيئت وزيران جهت تصويب و ارائه به مجلس شوراي
اسالمي،
 .3تهيه و پيشنهاد آييننامههاي اجرايي نظام براي تصويب هيئت وزيران،
 .3تهيه عناوين دستورالعملهاي نظام و برنامه زمانبندي تهيه آن با هماهنگي دستگاههاي
اجرايي ذيربط،
 .3تهيه و ابالغ دستورالعملهاي نظام طبق برنامه زمانبندي ياد شده در قالب اصول كلي نظام و
آييننامههاي اجرايي آن».
درخصوص بند «ب»:
در «قانون حداكثر استفاده از توان فني ،مهندسي ،توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژهها
و ايجاد تسهيالت بهمنظور صدور خدمات» (مصوب  12اسفندماه  )1333آمده بود كه:
ماده ( -)2بهمنظور تقويت توان فني و اجرايي كشور در اجراي كارهاي بزرگ و استفاده حداكثر
از توان داخلي ،سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت سهماه با كسب نظر از وزارتخانههاي
ذيربط آييننامه الزم براي سازماندهي و روش فعاليت واحدهاي پيمانكار طراحي و ساخت را تهيه و
براي تصويب به هيئت وزيران تسليم نمايد.
تبصره «»4ـ پيمانكار طراحي و ساخت به شركت يا مؤسسهاي اطالق ميشود كه مسئوليت
انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرايي (طراحي مهندسي يا مهندسي فرآيند) ،تهيه و تأمين
كاال و تجهيزات ،عمليات اجرايي ،نصب و راهاندازي و مديريت انجام اين فعاليتها در يك
پروژه را برعهده دارد».
درخصوص بند «ج»:
«قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي» (مصوب :)1383/8/13
«ماده ()2ـ به وزارتخانهها ،مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اجازه داده ميشود براي اجراي
پروژههاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي و استاني مندرج در قوانين بودجه سنواتي
و سرمايهگذاري از محل منابع داخلي شركتها ي دولتي به نفع پيمانكاران داخلي طرف قرارداد نزد
شبكه بانكي دولتي و غيردولتي كشور اعتبار اسنادي ريالي افتتاح نمايند.

مبالغ و هزينههاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي ياد شده ،حسب مورد از محل اعتبارات تملك
داراييهاي سرمايهاي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي دولتي ذيربط قابل تأمين و پرداخت خواهد
بود .مفاد بندهاي « »1و « »2ماده ( )62قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  1366/6/1در مورد
اعتبارات اسنادي ريالي موضوع اين بند براي گشايش اعتبار اسنادي ريالي در كليه بانكهاي دولتي
الزماالجراست .آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت
وزيران خواهد رسيد».
درخصوص تبصره:
«قانون برنامه و بودجه كشور» مصوب :1331
«ماده ( )29ـ سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها همچنين اصول كلي و شرايط عمومي
قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني ،آييننامهاي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران براساس آن
دستورالعمل الزم به دستگاههاي اجرايي ابالغ مينمايد و دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت آن
ميباشند».
 .9سابقه ماده پيشنهادي در برنامههاي قبلي و عملكرد آن
درخصوص بند «الف»:
 برنامه چهارم توسعه آمده بود كه «ماده ( )31ـ دولت موظف است بهمنظور افزايش كارآمدي واثربخشي طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري با رويكرد نتيجهگرا و دستيابي به سيستم كنترل كيفي،
متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي و اقليمي كشور ،تا پايان سال اول برنامه چهارم ،نسبت به
تدوين نظام فني و اجرايي كشور و اجراي آن در تمامي دستگاههاي موضوع ماده ( )163اين قانون
بهشرح ذيل اقدامنمايد:
الف) نظام كنترل هزينه ،كيفيت و زمان را در تمامي مراحل طراحي ،اجرا و بهرهبرداري پروژهها و
طرحها و بهرهمندي از روشهاي نوين ،نظير طرح و ساخت كليد در دست و مديريت طرح با ارائه
برنامه مشخص ،ايجاد و در حداقل چهل درصد ( )%33از طرحها مستقر كند».
-

برنامه پنجم توسعه ،در بند «الف» ماده ( )213و به شكل زير است« :نظام فني و اجرايي مصوب

 1383را با رويكردهاي نتيجهگرا و كنترل هر سه عامل هزينه ،زمان و كيفيت در اجراي پروژه ،تا سال
سوم برنامه اصالح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد».
درخصوص بند «ب»:
 برنامه چهارم توسعه:
«ماده ()94ـ دولت موظف است بهمنظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحها و پروژههاي
سرمايهگذاري با رويكرد نتيجهگرا و دستيابي به سيستم كنترل كيفي ،متناسب با شرايط اقتصادي و
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اجتماعي و اقليمي كشور ،تا پايان سال اول برنامه چهارم ،نسبت به تدوين نظام فني و اجرايي كشور و
اجراي آن در تمامي دستگاههاي موضوع ماده ( )163اين قانون بهشرح ذيل اقدام نمايد:
الف) نظام كنترل هزينه ،كيفيت و زمان را در تمامي مراحل طراحي ،اجرا و بهرهبرداري پروژهها و
طرحها و بهرهمندي از روشهاي نوين ،نظير طرح و ساخت كليد در دست و مديريت طرح با ارائه
برنامه مشخص ،ايجاد و در حداقل چهل درصد  %33از طرحها مستقر كند».
 برنامه پنجم توسعه:
«ماده ( -)241دولت موظف است بهمنظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك داراييهاي
سرمايهاي با رعايت قانون نحوه اجراي اصل چهلوچهارم ( )33قانون اساسي اقدامات زير را به اجرا در
آورد... :
درخصوص بند «ج»:
«ماده ( -)241دولت موظف است بهمنظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك داراييهاي
سرمايهاي با رعايت قانون نحوه اجراي اصل چهلوچهارم ( )33قانون اساسي اقدامات زير را به اجرا در
آورد:
د) سازوكار تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات
اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيشبيني ابزارهاي مالي تضميني را به
تدريج بهگونهاي پياده كند كه در پايان برنامه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با
نوسانات بودجه ساالنه كاهش يابد».
درخصوص تبصره:
برنامه پنجم توسعه ،در بند «الف» ماده ( )213و به شكل زير است:
«ماده ( -)213دولت موظف است بهمنظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك
داراييهاي سرمايهاي با رعايت قانون نحوه اجراي اصل چهلوچهارم ( )33قانون اساسي اقدامات زير را
به اجرا در آورد:
نظام فني و اجرايي مصوب  1383را با رويكردهاي نتيجهگرا و كنترل هر سه عامل هزينه ،زمان و
كيفيت در اجراي پروژه ،تا سال سوم برنامه اصالح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد».
 .1نياز يا عدم نياز به قانونگذاري
درخصوص بند «الف»:
مهمترين نكته در اين مورد آن است كه با پيشنهاد اين ماده و نام بردن يك مصوبه هيئت وزيران در
حين تصويب احكام دائمي قانون برنامه ،حتي اگر هيئت وزيران متوجه خطا و اصالحي در مصوبه خود

بشود ،بهعلت آنكه در قانون نام مصوبه قبلي آمده است ،بايد همچنان از همان متن اصالح نشده و
دچار خطا استفاده كند .واقعاً قانونگذاري در قالب چنين روش حكمنويسي نه تنها الزم نيست بلكه
مضر و دردسرآفرين است .نه تنها نياز به چنين قانونگذاري نيست بلكه بايد با جديت از آن جلوگيري
كرد .تصويب اين حكم در واقع به معني تبديل مجموعه گسترده «نظام فني و اجرايي كشور» (قريب
چهار هزار كلمه در يك مصوبه) به يك قانون دائمي است كه مجلس بدون هيچگونه جلسه و بررسي در
كميسيونهاي تخصصي و كميتههاي فرعي ،يك نظام بهشدت نيازمند اصالح را تبديل به يك قانون
مفصل و دائمي نمايد كه بسيار نامعقول است .متني كه قبالً به پيشنهاد خود دولت (در اليحه برنامه
پنجم) و تصويب مجلس نيازمند اصالح اعالم شده بود.
درخصوص بند «ب»:
نياز به قانونگذاري در قالب يك قانون مستقل و مفصل دارد و نه در ضمن يك حكم فشرده كه دچار
نوعي طبقهبندي نادرست نيز هست.
اوالً :بايد دقت كرد كه روش «طرح و ساخت» چنانكه در قوانين دائمي قبلي و نيز در مقررات
مصوب سازمان مديريت و برنامهريزي آمده است ،يكي از انواع روشهاي «مشاركت بخش عمومي –
خصوصي» نيست« .طرح و ساخت» از شاخههاي تأمين مالي نيست و بلكه از شاخههاي تحويل
( )Project Delivery Systemsاست.
ثانياً :اگر «تأمين منابع مالي» كه در مصاديق يا مثالهاي نخست و دوم اليحه پيشنهادي تصريح
شده است ،الزم است پس در مصداق يا مثال آخر («ساخت ،بهرهبرداري و مالكيت») نيز الزم است و
بايد ذكر شود .مشاركت بخش خصوصي بدون «تأمين منابع مالي» و با صرف «ساخت و بهرهبرداري»،
كامل و به مالكيت منجر نميشود.
درخصوص بند «ج»:
حداكثر شايد بتوان گفت كه :براي تبديل «جواز» مندرج در قانون الحاق ،به «تكليف» ،نياز به
قانونگذاري هست؛ اما ماهيت بند مندرج در اليحه نيز مربوط به برنامه است .حتي نحوه نگارش كنوني
نيز مؤيد برنامهاي بودن آن است .اشكاالت و ابهامات آن نيز از برنامه به اين حكم راه يافته است.
درخصوص تبصره:
بخش دوم اين تبصره كه اعالم ميدارد« :سازمان مديريت و برنامهريزي كشور – و نه دولت -بهعنوان متولي
نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور» بهواقع تصويب يك حكم قانوني مهم در حين يك جمله معترضه در
ميان كلمات يك تبصره است .نتيجه اصلي اين جمله معترضه ،عبارت است حذف يا لغو تمامي روشهاي
بديل و راهحلهاي مشابه ازجمله «نظام فني و اجرايي شهرداريها» و نيز «نظام فني و اجرايي نفت» .اگر
مراد اين است ،پس بهتر است همين موضوع بهوضوح تصريح شود .نحوه نگارش اليحه ،نوعي قانونگذاري
ضمني و غيرصريح و دوپهلو است كه بعداً ميتواند مشكالت متعددي را ايجاد كند.
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 .0اصالحات پيشنهادي
پيشنهاد حذف ماده و داليل آن:
دولت در اين خصوص تقريباً هيچ عملكردي نداشته است .نه تنها نظام فني و اجرايي سال - 4980
عليرغم تصريح ماده ( )213قانون برنامه پنجم -اصالح نشدهاست؛ بلكه در اين نظام فني و اجرايي،
بخش «بهرهبرداري پروژهها» ،بهوضوح مغفول و فراموش شده است .حتي نگاه به روشهاي نوين مورد
تأكيد در بندهاي بعدي ماده ( )213قانون برنامه پنجم نيز ،جاي خود را در اين نظام فني و اجرايي
نيافتهاند و فراموش شدهاند .اين نظام در وهله اول نيازمند اصالح اساسي و در وهله دوم نيازمند بهبود
مستمر است .بنابراين حكم «قانوني» درباره يك مصوبه دائمالتغيير و ذكر نام آن در متن قانون،
نادرست است .بهويژه مصوبهاي كه اوالً به تصريح قانون برنامه پنجم ،كامالً نيازمند اصالح اساسي بوده
است و ثالثاً حتي در غياب حكم صريح برنامه پنجم درخصوص نياز به اصالح اين نظام ،اين نظام با
توجه به ماهيت و ذات خود نيازمند بهبود مستمر و تغييرات پياپي است .مالحظه ميشود كه چنين
حكم سنگيني حتي در برنامه موقت پنجم نيز وجود نداشته است.
در برنامه ششم و نه در احكام دائمي ،دولت مكلف به ارائه «اليحه جامع ساماندهي طرحهاي
عمراني و ارتقاي مشاركت در اين طرحها» بشود؛ 1مانند كاري كه در ضمن اليحه بودجه سالهاي
 1322و  1323انجام شد و نيز در اليحه بودجه سال  1323كه بنا به نظر شوراي نگهبان احكامي
فراتر از بودجه ساالنه محسوب ميشود .در آن اليحه مستقل و مفصل بايد سازوكارها بهدرستي و در
افق بلندمدت طراحي و تدوين شود ،زيرا صرف ذكر اسامي در عمل گرهاي از كار نميگشايد و نياز
جدي به بهبود محيط حقوقي را رفع نميكند .بهويژه كه آن اسامي تعاريف روشن و دقيقي ندارد و
ازجمله روشن نيست واقعاً معادل كداميك از اصطالحات شناخته شده بينالمللي است.
تعريف طرح «بزرگ و متوسط» و حد و مرز آن روشن نيست .مراد از «در پايان برنامه» در بخش
انتهايي حكم نيز روشن نيست .اين حكم در برنامه خواهد بود يا در احكام دائمي؟ كلمه «كاهش» در
انتهاي حكم نيز بسيار مبهم و كلي و غيرقابل اندازهگيري است.
تبصره حذف و به جاي آن در بند «الف» ماده ( )33پيشنهاد شده در باال ،به جاي كلمه «دولت»،
كلمه «سازمان مديريت و برنامهريزي» ذكر گردد .ديگر موارد در بندهاي پيشنهادي لحاظ شده است.

 .1گفتنی است دولت در لـوای بودجـه سـالهـای  1۸92 ،1۸91و  1۸9۸تبصـرهاي طـوالنی را بـرای سـاماندهی طـرحهـای
عمرانی و جلب مشارکت بخش خصوصی ارائه میداد .ارائه مکرر این تبصره طوالنی در سالهای مختلف نشاندهنـده نيـاز
به یک قانون جداگانه برای این امر است .جزء « »۸-19الیحه بودجـه سـال  1۸91كـه در قالـب بنـد « »013قـاون بندهـ
سال  0230به تصويب رسيد .همچنين بند « »91اليحه بودجه سال  1۸92كه در قالب بند « »031قـاون بندهـ 0233
تصنيب و ابالغ شد .سرانجام تبصره « »6اليحه بودجه سال  1۸9۸كه طي همين تبصره و به اصرار دولت در كميسيونها و
صحن همين مجلس تصويب و به شوراي محترم نگهبان نيز ارسال شد ،اما در شورای نگهبان صرفاً بهدليل غيربودجهای – و
بلندمدت  -بودن از متن قانون بودجه سال  1۸9۱كنار گذاشته شد.

 .0ماده نهايي (پس از اعمال اصالحات)
اولويت اول:
-

در وهله نخست ماده زير پيشنهاد ميشود:

«دولت موظف است بهمنظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري،
بهبود پياپي نظام فني و اجرايي را با رويكرد نتيجهگرا و دستيابي به نظام كنترل كيفي و مسئوليت
حرفهاي تمام عوامل پروژه (ازجمله كارفرما و مجري) متناسب با شرايط اقتصادي ،اجتماعي ،حقوقي و
اقليمي كشور ،و رعايت شرايط زير انجام دهد و گزارش ساالنه هريك از موارد زير را به كميسيونهاي
عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه نمايد:
 .1راهاندازي سامانهاي براي دريافت كليه نظرات جامعه فني و اجرايي كشور و تشكلهاي حرفهاي
مرتبط ،بهمنظور حداكثر استفاده از ظرفيت علمي و تجربي كشور،
 .2توجه به هر سه عامل هزينه ،كيفيت و زمان و بهبود ارزش طرحها با مديريت انواع مخاطرات آنها،
 .3توجه به تمامي مراحل طراحي ،اجرا و بهرهبرداري پروژهها و طرحها،
 .3توجه به ويژگيهاي بخشهاي مختلف و تنوعات طرحها و وظايف آنان از طريق مشاركت
جدي و مؤثر دستگاههاي اجرايي مختلف،
 .3ترويج و بسترسازي امكان بهرهمندي از روشهاي نوين ،نظير «طرح و ساخت كليد در دست»
و «مديريت طرح» و «روشهاي مشاركت بخش خصوصي با عمومي»،
اولويت دوم:
در صورت عدم تصويب ماده پيشنهادي فوق بهجاي حكم مندرج در اليحه ،بر حذف ماده مندرج در
اليحه پيشنهادي و جايگزين كردن متن زير تأكيد ميشود.
 «دولت مكلف است اليحه قانون مشاركت عمومي خصوصي را با لحاظ كردن انواع روشهايمشاركت و ظرف سه ماه از تصويب اين قانون براي تصويب به مجلس ارائه نمايد».
 «دولت مكلف است سازوكار تأمين مالي بخشي از طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي از طريقگشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيشبيني ابزارهاي
مالي تضميني را بهتدريج و بهگونهاي پياده كند كه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با
نوسانات بودجهاي ساالنه مرتباً كاهش يابد .گزارش ساالنه اين حكم به كميسيون عمران و نيز برنامه و
بودجه و محاسبات مجلس بايد ارائه شود».
اولويت سوم:
در صورت عدم تصويب پيشنهادهاي بندهاي قبلي ميتوان اين تبصره را بهصورت بند جديد زير
تصويب كرد« :د -سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهعنوان مرجع تدوين نظام فني و اجرايي
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تمامي طرحها و پروژههاي بخش عمومي ،مسئوليت طراحي ،تدوين و بهبود پياپي نظام فني و اجرايي
طرحهاي عمراني و ديگر پروژههاي سرمايهگذاري ،را با رعايت شرايط زير دارد:
 .1راهاندازي سامانهاي براي دريافت كليه نظرات جامعه فني و اجرايي كشور و تشكلهاي حرفهاي
مرتبط ،بهمنظور حداكثر استفاده از ظرفيت علمي و تجربي كشور،
 .2توجه به هر سهعامل هزينه ،كيفيت و زمان و بهبود ارزش طرحها با مديريت انواع مخاطرات آنها،
 .3توجه به تمامي مراحل طراحي ،اجرا و بهرهبرداري پروژهها و طرحها،
 .3توجه به ويژگيهاي بخشهاي مختلف و تنوعات طرحها و وظايف آنان از طريق مشاركت جدي
و مؤثر دستگاههاي اجرايي مختلف،
 .3ترويج و بسترسازي امكان بهرهمندي از روشهاي نوين ،نظير «طرح و ساخت كليد در دست»،
«مديريت طرح» و «روشهاي مشاركت بخش خصوصي با عمومي».
ماده ( )98ـ بازنگري و در صورت لزوم تخليه و جايگزيني باندهاي فركانسي توسط وزارت
ارتباطات و فناوري اطالعات
 .4ماده پيشنهادي دولت
«بهمنظور استفاده بهينه و اقتصادي از فضاي فركانسي ،حفظ حقوق و مالكيت دولت و ايجاد
ارزشافزوده ،وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ،نسبت به بازنگري و در صورت لزوم تخليه و
جايگزيني باندهاي فركانسي اقدام نمايد.
تبصره -باندهاي فركانسي تخصيصي مربوط به نيروهاي مسلح با هماهنگي وزارت دفاع و
پشتيباني نيروهاي مسلح اقدام ميشود».
 .2سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري
-

قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

ماده ()9
وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات:
د) تنظيم مديريت و كنترل فضاي فركانسي كشور و تدوين مقررات و تصويب ضوابط و جداول و
معيارهاي استفاده بهينه از فركانس و مدارهاي ماهوارهاي و نظارت و حاكميت بر طيف و جدول ملي
فركانس كشور.
هـ) بهمنظور تحقق حاكميت دولت ،ايجاد و حفظ شبكههاي مادرمخابراتي ،تنظيم فضاي
فركانسي كشور و تضمين استمرار ارائه خدمات پستي و مخابراتي بهعهده دولت خواهد بود .بهمنظور
جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور ،بخش غيردولتي در قلمرو

شبكههاي غيرمادر بخش مخابرات شبكههاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي ،با رعايت اصل
چهلوچهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و حسب مجوز هيئت وزيران اجازه فعاليت خواهند
داشت....
ماده ( -)0كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با استفاده از امكانات و نيروي انساني سازمان موضوع
ماده ( )3اين قانون با اختيارات و وظايف ذيل تشكيل ميگردد:
هـ) سياستگذاري درخصوص صدور مجوز فركانس و تعيين و دريافت حقاالمتياز صدور مجوز در
چارچوب قوانين و مقررات كشور.
و) تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات راديويي و راديو آماتوري.
ماده ()41
اين قانون از زمان تصويب الزماالجراست و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد.
اختيارات و وظايف مربوط به اين وزارت مندرج در اين قانون شامل محدوده وظايف و اختيارات سازمان
صداوسيما و نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران نميشود و قوانين و مقررات مربوط به آنان به قوت
خود باقي است.
-

قانون راجع به تصويب اساسنامه و اصالح مقاولهنامه (كنوانسيون) اتحاديه بينالمللي مخابرات

( )ITUمنعقده در سيزدهمين اجالس سران مختار كشورهاي عضو ( 1282نيس) و اجازه مبادله اسناد
مصوب آنها.
ماده ( )91ـ تداخل مضر
-

 136 .1تمام ايستگاهها و با هر هدفي كه دارند ،بايد به نحوي تأسيس و بهرهبرداري شوند كه در

خدمات راديويي و يا ارتباطات ساير اعضا يا مؤسسات خصوصي به رسميت شناخته شده يا مؤسسات
مجاز كه خدمات راديويي را انجام ميدهند و بر طبق مفاد مقررات راديويي عمل ميكنند تداخل مضر
ايجاد نكنند.
طبق اين معاهده ايران بايد در هماهنگي با كشورهاي ديگر به مصوبات اتحاديه بينالمللي
مخابرات در زمينه تخصيص فركانس را رعايت كند.
 .9نياز يا عدم نياز به قانونگذاري
نياز به قانونگذاري دارد ،زيرا تخصيص فركانس و بهرهبرداري از آن طبق قانون برعهده وزارت ارتباطات
و فناوري اطالعات است.
.1

اصالحات پيشنهادي

درج لزوم مديريت باندهاي فركانسي آزاد شده ناشي از گذار از پخش آنالوگ به ديجيتال توسط
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وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات بهدليل آنكه وزارت ارتباطات طبق قوانين مديريت طيف فركانسي
را برعهده دارد.
 .0ماده نهايي (پس از اعمال اصالحات)
«بهمنظور استفاده بهينه و اقتصادي از فضاي فركانسي ،حفظ حقوق و مالكيت دولت و ايجاد
ارزشافزوده ،وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ،نسبت به بازنگري و در صورت لزوم تخليه و
جايگزيني باندهاي فركانسي آزاد شده بهواسطه گذار از آنالوگ به ديجيتال اقدام نمايد.
تبصره -باندهاي فركانسي تخصيصي مربوط به نيروهاي مسلح با هماهنگي وزارت دفاع و
پشتيباني نيروهاي مسلح اقدام ميشود».
ماده ( )91ـ تشكيل يگانهاي حفاظت دستگاههاي اجرايي
 .4ماده پيشنهادي دولت
«دستگاههاي اجرايي ميتوانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل
يگانهاي حفاظت اقدام كنند .اين يگانها از نظر بهكارگيري سالح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح
ميباشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه ذيربط اداره خواهند شد».
 .2سابقه ماده پيشنهادي در برنامههاي قبلي و عملكرد آن

برنامه سوم توسعه:
ماده ( - )461نهادها ،سازمانها و وزارتخانهها ميتوانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل
نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگانهاي حفاظت اقدام كنند .اين يگانها از نظر بهكارگيري سالح و
مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح ميباشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه
ذيربط اداره خواهند شد.

شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگانها و آموزش و انتصاب
فرماندهي هريك از اين يگانها و چگونگي ارتباط آنها با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد
آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.
برنامه چهارم توسعه:
ماده ( )132برنامه سوم توسعه در برنامه چهارم توسعه تنفيذ گرديده است.
برنامه پنجم توسعه:
«ماده ( )299ـ دستگاههاي اجرايي ميتوانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت
به تشكيل يگانهاي حفاظت اقدام كنند .اين يگانها از نظر بهكارگيري سالح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي

مسلح ميباشند و رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه ذيربط اداره خواهند شد.
شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگانها و آموزش و انتصاب
فرماندهي هر يك از يگانها و چگونگي ارتباط آنها با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به
تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح ميرسد».
 .9نياز يا عدم نياز به قانونگذاري
با بررسي قوانين و برنامههاي توسعه كشور مشخص گرديد كه ماده ( )32اليحه «تنظيم برخي از
احكام برنامههاي توسعه كشور» در برنامههاي سوم ،چهارم و پنجم توسعه آمده است .بنابراين از
سابقه و پيشينه زيادي در نظام قانونگذاري كشور برخوردار نيست .ازسوي ديگر بهنظر ميرسد كه اين
قانون در كشور بهطور كامل اجرايي نشده است .بهگونهاي كه در  23ارديبهشتماه  1323معاون اول
رئيسجمهور ،اسحاق جهانگيري بخشنامهاي را در راستاي اجراي ماده ( )233برنامه پنجم صادر
نمودند .طبق ابالغيه مذكور كه به شماره  33333 /18823صادر شده ،از دستگاههاي فوق خواسته
شده در اجراي ماده ( )233قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ،دستگاههاي اجرايي كه تاكنون نسبت
به تشكيل يگان حفاظت اقدام نكردهاند ،با رعايت ماده مذكور و پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل
نيروهاي مسلح نسبت به راهاندازي يگان حفاظت اقدام كنند.
ازاينرو با توجه به اينكه يگانهاي حفاظت در تمامي دستگاههاي اجرايي تشكيل نشدهاند و از
سابقه بسيار كوتاهي برخوردار بوده نمي توان تنها بر پايه برنامه پنجم توسعه اقدام به دائمي كردن اين
ماده كرد .زيرا ممكن است به دليل نبود تجربه كافي و عدم ترسيم الگوي مطلوب عملكردي ،ايجاد
چنين يگانهاي حفاظتي ،نه تنها برآيند مثبتي را به همراه نداشته باشد بلكه منجر به ايجاد
چالشهايي در راستاي انجام وظايف دستگاههاي اجرايي و يا ارگانهاي موازي شود .درواقع مدت زمان
كافي براي ايجاد و شكلگيري اين يگانها در كشور وجود نداشته و اين امر آسيبشناسي و اظهارنظر
در زمينه عملكرد آنها را با مشكل مواجه كرده است .با اينحال ،در صورتي كه تصميم بر دائمي شدن
ماده ( )32اليحه فوق شود بايد ايجاد چنين يگانهايي تنها مبتنيبر حفاظت فيزيكي باشد به گونهاي
كه موجبات امنيتي شدن دستگاههاي اجرايي كشور را فراهم نكند.
 .1ماده نهايي (پس از اعمال اصالحات) :ـــ
ماده ( )16ـ ارتقاي جايگاه بازار سرمايه و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار
 .4ماده پيشنهادي دولت
به منظور ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زير
انجام ميشود .ساير تدابير ساماندهي ،مطابق ماده ( )3قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران ـ
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مصوب  1383ـ است.
الف) كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كردهاند حداكثر ظرف  6ماه پس
از الزماالجرا شدن اين قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند.
عدم ثبت ،تخلف محسوب ميشود ،لك ن مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نخواهد
بود .ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذكور بايد اطالعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر
در ماده ( )33قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران منتشر نمايند.
ب) معامالت اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج از بورس داراي
مجوز و با رعايت مقررات معامالتي هر يك از آنها حسب مورد امكانپذير بوده و معامله اوراق بهادار
مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.
ج) پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان كه در يكي از بورسها يا بازارهاي خارج از بورس
معامله شدهاند و كاالهاي معامله شده در بورسهاي كااليي ،عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال)
پس از معامالت در شركتهاي سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت ميگيرد.
د) سوابق معامالت اوراق بهادار و معاملهكنندگان آنها بايد بهگونهاي ثبت و نگهداري شوند كه
قابليت بازسازي معامالت را داشته باشند .دستورالعمل اجرايي اين بند حداكثر تا دو ماه پس
از الزماالجرا شدن قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابالغ ميگردد.
هـ ) اعضاي هيئتمديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي
موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد
بهمنظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )33قانون اساسي – مصوب -1388
تاكنون تشكيل شدهاند و نزد مرجع ثبت شركتها در سراسر كشور به ثبت رسيدهاند و نيز آن دسته از
اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند .خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب ميشود و
فعاليت مديران آنها مشمول بند « »1ماده ( )32قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران است.
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق
بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري نمايد .هرگونه تغييرات در اساسنامه و
سرمايه نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است .تأييد
صالحيت حرفه اي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس
و اوراق بهادار ميرسد.
و) كاالهايي كه در بورسهاي كااليي بهعنوان بازار متشكل ،سازمانيافته و تحت نظارت
پذيرفتهشده و مورد داد و ستد قرار ميگيرد طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورسها عرضهشده و

مورد معامله قرار مي گيرد .عرضه ،معامله ،تسويه و تحويل نهايي كاالهاي مذكور مشمول قوانين و
مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كااليي نيست.
ز) كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه بهعنوان مديران نهادهاي مالي ،تشكلهاي خودانتظام و
ناشران اوراق بهادار موضوع ماده ( )13قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بهمنظور تسهيل
اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )33قانون اساسي انتخاب شده يا ميشوند مكلفند مدارك
هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطالعاتي
مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمايند .سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است
مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران ياد شده را در پايگاه اطالعاتي مذكور ثبت و عملكرد آنها
را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها
در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرايي كه به تصويب شوراي
عالي بورس و اوراق بهادار ميرسد منتشر نمايد .انتشار اسامي مديران به همراه سوابق آنان پس از
تأييد مرجع ذيصالح امكانپذير است.
 .2سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري
ماده فوق بجز در قانون برنامه پنجم توسعه ،در هيچ يك از قوانين موضوعه كشور سابقهاي نداشته
است.
 .9سابقه ماده پيشنهادي در برنامههاي قبلي و عملكرد آن
درخصوص بند «ج»:
بند فوق در قوانين برنامه مسبوق به سابقه بوده و در قانون برنامه پنجم توسعه عيناً تكرار شده كه
بدين شرح است:
بند «ج» ماده ( )11قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران

ج) پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان كه در يكي از بورسها يا بازارهاي خارج از
بورس معامله شدهاند و كاالهاي معامله شده در بورسهاي كااليي ،عمليات تسويه وجوه و پاياپاي
(نقل و انتقال) پس از معامالت در شركتهاي سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
صورت ميگيرد.
بررسي عملكرد اين بند از ماده ( )22نشان مي دهد كه درحال حاضر بجز معامالت كااليي در
شركت بورس كاالي ايران (حدود  63الي  63درصد معامالت در بورس كاال فيزيكي بوده و مابقي
آن معامالت بر روي اوراق مي باشد) ،تمامي معامالتي كه در سه بورس (اوراق بهادار ،انرژي و
فرابورس) انجام ميپذيرد ،در شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار تسويه ميشوند .الزم بهذكر
است درحال حاضر سيستم تسويه به دو صورت انجام ميپذيرد .1 :تسويه عمودي  .2تسويه افقي.
منظور از تسويه عمودي اين است كه عمليات تسويه وجوه در همان بورسي كه معامله در آن
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صورت گرفته ،انجام ميشود (درحال حاض ر اين نوع تسويه تنها مختص معامالت فيزيكي شركت
بورس كاالي ايران مي باشد) و منظور از تسويه افقي ،متمركز شدن تسويه وجوه در شركت
سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه است .بهعبارت ديگر درحال حاضر بجز بورس كاال
كه قسمتي از عمليات تسويه وجوه آن عمودي است ،عمليات تسويه وجوه در مابقي بورسهاي
فعال در كشور (بورس اوراق بهادار ،بورس انرژي و فرابورس) بهصورت افقي انجام ميشود.
درخصوص بند «و»:
بند فوق در قوانين برنامه مسبوق به سابقه بوده و در قانون برنامه پنجم توسعه عيناً تكرار شده كه
بدين شرح است:
بند «و» ماده ( )11قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران
كاالهايي كه در بورسهاي كااليي بهعنوان بازار متشكل ،سازمان يافته و تحت نظارت پذيرفته شده
و مورد دادوستد قرار ميگيرد طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورسها عرضه شده و مورد معامله
قرار ميگيرد .عرضه ،معامله ،تسويه و تحويل نهايي كاالهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط

به بازارهاي غيرمتشكل كااليي نيست .بررسي عملكرد اين بند از ماده ( )22نشان ميدهد عليرغم
وجود نص صريح قانون ،اين ماده چندين بار نقض شده است .نمونه بارز آن مصوبه دولت درخصوص
الزام بورس كاالي ايران به عدم عرضه برخي كاالها در مقطعي از زمان و يا تعيين دستوري سقف و كف
قيمت براي برخي از كاالها طي سالهاي اخير ميباشد كه اين تكاليف تحميل شده منجر به نقض
قوانين و مقررات حاكم بر بورس كاال شده است.
همچنين مواردي رخ داده كه بين عرضهكننده و شركتهاي بورس اختالف پيش آمده و از طرف
شاكي در دادگاه هاي عمومي اقامه دعوي شده ،درحالي كه مرجع رسيدگي به اختالفات اين حوزه،
هيئت داوري بورس ميباشد كه در ماده ( )33قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب
 11383/2/1بدان اشاره شده و با رأي صادره توسط قضات دادگاههاي عمومي ماده فوق به نوعي نقض
شده است.
 .1نياز يا عدم نياز به قانونگذاري
درخصوص بند «ج»:
براي پاسخ دادن به ضرورت يا عدم ضرورت وضع قانون در اين زمينه نكات ذيل حائز اهميت است:
 .4شايان توجه است كه تمركز عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) در شركت
سپردهگذاري مركزي مي تواند داراي آثار مثبتي ازجمله مجتمع شدن كدهاي معامالتي،
 .1ماده ( - )23هيئت داوري متشكل از سه عضو ميباشد كه يك عضو توسط رئيس قوه قضائيه از بين قضات باتجربه و دو
عضو از بين صاحبنظران در زمينههاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد سازمان و تأييد شورا به اختالفات رسيدگي مينمايد.
رئيس قوه قضائيه و سازمان با تأييد شورا عالوهبر نماينده اصلي خود ،هر يك ،عضو عليالبدل تعيين و معرفي مينمايند تا
در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در هيئت داوري شركت نمايد .شرايط عضو عليالبدل همانند عضو اصلي ميباشد .

حسابهاي معامالتي خريداران و فروشندگان و كارگزاران و سهلتر شدن مديريت و نظارت بر آنها
شود .با اينحال مي توان عنوان كرد كه اين تكليف ،يك نوع سياستگذاري داخلي در بازار سرمايه
است و در صورت ابالغ آن در قالب سياست هاي اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار جنبه تكليفي
پيدا مي كند و نياز جدي به قانونگذاري در اين خصوص وجود ندارد .ازاينرو درحال حاضر براساس
تفاهمنامه سهجانبهاي كه بين شركت بورس كاال ،سازمان بورس و اوراق بهادار و شركت
سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه در اواخر سال  1323منعقد شد ،عمليات تسويه
وجوه و پاياپاي شركت بورس كاالي ايران (نقل و انتقال) براي قرارداد سلف موازي استاندارد و
گواهي سپرده كااليي (كه تبديل به اوراق شده است) ،در شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار
و تسويه وجوه صورت ميگيرد.
 .2بررسي تجربه ساير كشورها نشان ميدهد در كشورهايي كه بازارهاي بورس آنها مراحل رشد و
بلوغ خود را طي كردهاند ،تمامي عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) در شركت يا
شركتهاي سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه بهصورت متمركز انجام ميشود ،ولي
در ايران به دليل شرايط خاص و رقم باالي ارزش حجم معامالت ساليانه در شركت بورس كاالي
ايران ،عملكرد اين شركت متفاوت بوده است .بنا به اذعان برخي از كارشناسان اين حوزه اتخاذ اين
تصميم مي تواند منجر به افزايش قدرت نظارت شركت بورس كاال ،افزايش سرعت انجام معامالت و
افزايش حجم معامالت شود.
 .9به اعتقاد برخي از كارشناسان اين حوزه ،اگر چه ممكن است با تجميع عمليات تسويه وجوه در
شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ،اخذ تضامين و سپردن وثيقه سختتر و يا
حتي حجم معامالت كاهش يابد ،اما در مقابل ريسك سرمايهگذاري و انجام معامالت در بازارهاي
بورس كاهش خواهد يافت .البته الزم است سياستگذار در كنار مديريت ريسك به توسعه بازار نيز
توجه كند و بين اين دو استراتژي ،به نحوي تعادل برقرار نمايد كه از يك طرف ضمانتها آنقدر
سخت گرفته نشود كه عرضه كنندگان تمايل خود از عرضه در بورس كاال را از دست دهند و از
طرف ديگر به بهانه توسعه بازار نمي توان آنقدر در اخذ تضامين سهل گرفت كه منجر به نكول
گردد.
درخصوص بند «و»:
براي پاسخ دادن به ضرورت يا عدم ضرورت وضع قانون در اين زمينه نكات ذيل حائز اهميت است:
 .1ب ا توجه به اينكه شركت بورس كاالي ايران براي پذيرش و عرضه در بورس كاال شرايط و
ضوابط خاصي ازجمله امكان تداوم عرضه ،باال بودن تعداد تقاضاكنندگان و عرضهكنندگان و ....را
مدنظر قرار داده است ،بنابراين براي ايجاد ثبات و اعتماد در بازار معامالت ميبايست حكمي قانوني
وجود داشته باشد كه براساس هيچ مصوبه و مقررهاي نتواند به راحتي فسخ شود.
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 .2به نظر ميرسد در صورتي كه اين ماده حذف شود پيامدهاي ذيل را بههمراه خواهد داشت:
اوالً :فلسفه بورس كه محلي براي كشف قيمت است زير سؤال خواهد رفت .زيرا دولت ميتواند
بهصورت دستوري سقف و كف قيمتهاي عرضه را به شركتهاي بورس تحميل نمايد كه نتيجه
آن برهم زدن فضاي رقابت قيمتي است.
ثانياً :تعداد پروندههاي اختالف بين بورسها (بورس اوراق بهادار ،بورس انرژي ،بورس كاال،
فرابورس) و سرمايهگذاران بهعنوان اركان اصلي بازار سرمايه بهدليل غيرتخصصي بودن دادگاههاي
عمومي و عدم صالحيت آنها ،بيشتر خواهد شد.
بنابراين الزم است جهت ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل
اوراق بهادار حكمي در اين زمينه وجود داشته باشد.
 .0اصالحات پيشنهادي
درخصوص بند «ج»:
با توجه به موارد فوق بهنظر ميرسد درخصوص اين ماده از اليحه ميتوان دو سناريو را در پيش
گرفت:
الف) سناريوي  :4حذف اين ماده از اليحه با توجه به امكان پيشبيني آن در مقررات داخلي بازار
بورس ،توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
ب) سناريوي  :2اصالح متن ماده و رفع ابهامات آن بهشرح موارد ذيل:
 .1در بند «ج» ،در يك جمله دو بار كلمه پس از بهكار رفته است در صورتي كه ميتوان
بهصورت شفاف مقصود را بيان كرد كه در متن ماده نهايي اين گزارش بدان اشاره شده است.
 .2بهنظر مي رسد ضرورتي براي اشاره به اين بند در قوانين دائمي وجود ندارد زيرا اين اقدام
اوالً م ستلزم ايجاد بسترهاي الزم بوده و به فرآيند زماني چند ساله نياز دارد .ثانياً در يك بازه
زماني انجام شده و پس از تمركز كليه معامالت در شركت سپردهگذاري مركزي ،فلسفه وجودي
اين قانون از بين ميرود .بنابراين ميتوان براي اجرايي شدن ماده فوق سقف زماني تعيين كرد
بهطوري كه تا پايان سال سوم برنامه ،عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) معامالت انجام
شده در شركت بورس كاالي ايران پس از ثبت معامله نزد سازمان ،در شركت سپردهگذاري مركزي
اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت ميگيرد.
درخصوص بند «و»:
پيشنهاد ميشود بند «و» اليحه با انجام برخي از اصالحات ازجمله تعميم حكم بند به كليه بورسهاي
فعال در ايران ،بهعنوان يك حكم دائمي باقي بماند و در راستاي نظارت بر عملكرد و حسن اجراي آن
هر  6ماه يكبار گزارش عملكرد اين ماده حاوي موانع اجرايي ،شناسايي و رفع مقررات مغاير ماده فوق

و تحميل الزامات خارج از قواعد بورس تهيه و به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي بهعنوان
يكي از نهادهاي ناظر ارائه شود.
 .0ماده نهايي (پس از اعمال اصالحات)
بهمنظور ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار:
الف) كليه اشخاص موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب سال  ،1383كه رأساً
يا به واسطه نهاد واسط نسبت به عرضه عمومي اوراق بهادار به هر نحو اقدام نموده يا مينمايند،
ازجمله شركتهاي سهامي عام كه تا زمان تصويب اين قانون تشكيل شده و يا ميشوند ،مكلفند نسبت
به ثبت اوراق بهادار منتشره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام و اطالعات خود و اشخاص وابسته
(براساس استاندارد حسابداري  )12و اطالعات اوراق بهادار منتشره را با رعايت شكل ،محتوي و
ترتيباتي كه سازمان بورس و اوراق بهادار ،متناسب با نوع اوراق بهادار منتشره مقرر ميدارد ،ارائه و يا
افشا نمايند.
ب) معامالت اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،فقط در بورسها و يا بازارهاي
خارج از بورس داراي مجوز (موضوع قانون اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب .......و
اصالحيههاي بعدي آن) و با رعايت مقررات معامالتي هر يك از آنها حسب مورد امكانپذير بوده و
معامله اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق باطل است.
ج) تنها مرجع قانوني ثبت مالكيت و ساير حقوق اشخاص نسبت به اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان
بورس و اوراق بهادار ،شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه است و عمليات تسويه و
پاياپاي (تشريفات نقل و انتقال مالكيت دارايي معامله شده و وجوه) مربوط به معامالت اوراق بهادار
مزبور و نيز تسويه و پاياپاي معامالت انجام شده در بورسهاي كااليي ،صرفاً توسط شركت
سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه انجام ميپذيرد .ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد
سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند پرداخت يا توزيع سود و ديگر منافع مربوط به اين اوراق از قبيل
توزيع و اعمال حق تقدم خريد سهام را به نحوي كه سازمان بورس و اوراق بهادار تعيين مينمايد تنها
به واسطه شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه يا تحت نظارت و با تأييد آن انجام
دهند.
د) بورس ها و بازارهاي خارج از بورسِ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ،مكلفند سوابق
معامالت انجام شده در خود را بهگونهاي ثبت و نگهداري كنند كه قابليت بازسازي معامالت را داشته
باشند .اجراي اين بند مطابق دستورالعملهاي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
هـ) اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري
اسالمي ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بهمنظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي
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اصل چهلوچهارم ( )33قانون اساسي تشكيل شدهاند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه الاقل يكي
از موضوعات فعاليت اصلي آنها به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار جزء موضوعات فعاليت مختص
نهادهاي مالي است ،موظفند با ارائه تقاضانامه به انضمام مدارك و مستندات الزم ،نزد سازمان بورس و
اوراق بهادار به ثبت برسند .در صورتي كه به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار ،شرايط شخص
متقاضي با نهاد مالي موضوع تقاضاي ثبت تطبيق نداشته باشد ،متقاضي موظف است در مهلتي كه
سازمان بورس و اوراق بهادار تعيين ميكند ،موضوع فعاليت و عناوين فعاليت خود را به موضوعات و
عناويني كه مختص نهادهاي مالي نميباشد ،تغيير دهد.
تبصره ـ سازمان مكلف است شاخصهايي را براي ارزيابي موضوعات فعاليت مختص نهادهاي
مالي تعيين نمايد و همچنين اين شاخصها اطالعرساني همگاني گردد.
و) عرضه ،معامله ،تسويه و تحويل نهايي كاالهاي پذيرفته شده در بورسهاي كااليي تحت نظارت
سازمان بورس و اوراق بهادار ،مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كااليي ازجمله
قوانين و مقررات مربوط به رقابت و حمايت از مصرفكننده نميباشد و صرفاً براساس مقررات مصوب
سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص بورس مربوطه خواهد بود.
ز) كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه بهعنوان مديران نهادهاي مالي ،تشكلهاي خودانتظام و ناشران
اوراق بهادار موضوع قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بهمنظور
تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )33قانون اساسي انتخاب شده يا ميشوند مكلفند
مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه
اطالعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمايند .سازمان بورس و اوراق بهادار
موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران ياد شده را در پايگاه اطالعاتي مذكور ثبت و
عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري
مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرايي كه به
تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ميرسد منتشر نمايد.
ح) سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است از ثبت نهادهاي مالي و تشكلهاي خودانتظام و
ناشران اوراق بهادار موضوع بند «ز» اين ماده و هرگونه تغييرات آنها ازجمله تغيير در مديران،
اساسنامه و سرمايه و همچنين از ثبت هرگونه تغييرات اشخاص موضوع بند «الف» اين ماده ،بدون
مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار خودداري نمايد.
ط) متخلفين و يا مديران اشخاص حقوقي متخلف از احكام بندهاي «الف» تا «ح» اين ماده به حبس و
جزاي نقدي درجه ( 6براساس قانون مجازات اسالمي) محكوم خواهند شد .سازمان بورس و اوراق
بهادار ميتواند تخلفات مذكور را در محاكم قضايي صالحه طرح و بهعنوان شاكي پيگيري نمايد .جرائم

نقدي مذكور هر سه سال يكبار متناسب با رشد شاخص كاالها و خدمات مصرفي كه توسط مراجع
رسمي كشور اعالم ميشود با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و تصويب هيئت وزيران تعديل
ميشود .همچنين سازمان بورس و اوراق بهادار ميتواند ناشرين اوراق بهادار و نهادهاي مالي و مديران
آنها را كه از احكام بندهاي «الف» تا «ز» اين ماده تخلف كنند ،به مجازات انضباطي شامل تذكر،
اخطار ،سلب صالحيت مديران براي تصدي سمت در همان نهاد مالي يا ناشر اوراق بهادار يا براي
تصدي سمت در ساير نهادهاي مالي و ناشرين اوراق بهادار ،جرائم نقدي مطابق ماده ( )13قانون توسعه
ابزارها و نهادهاي مالي جديد بهمنظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم قانون
اساسي ،تعليق يا لغو مجوز ف عاليت ،محدوديت در فعاليت و لغو مجوز تأسيس محكوم كند .تصدي
سمت مديريت پس از سلب صالحيت طبق اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي
محسوب ميشود .استنكاف از اجراي آراي انضباطي ،جرم محسوب شده و مستنكف به دو برابر مجازات
مذكور در صدر اين بند محكوم خواهد شد.
ي) تبصره « »3ماده ( )33قانون بازار اوراق بهادار به شرح زير اصالح و تبصره « »6به شرح زير به آن
ماده الحاق ميگردد:
«تبصره «»0ـ آراي صادر شده از هيئت داوري در مورد دعاوياي كه ارزش يا مبلغ خواسته آنها
معادل يا كمتر از يك ميليارد ريال باشد ،قطعي و الزماالجراست و اجراي آن برعهده اجراي احكام
دادگستري است .مبلغ موضوع اين تبصره هر سه سال يكبار متناسب با شاخص بهاي كاالها و خدمات
مصرفي كه توسط مراجع رسمي اعالم ميگردد ،به پيشنهاد شورا و تصويب هيئت وزيران قابل تعديل
خواهد بود».
تبصره «»0ـ احكام و قرارها ي نهايي صادر شده از هيئت داوري در مورد دعاوياي كه ارزش يا
مبلغ خواسته آنها بيش از مبلغ موضوع تبصره « »3اين ماده باشد ،ظرف يكماه از تاريخ ابالغ ،قابل
تجديدنظر در «هيئت تجديدنظر داوري» خواهد بود« .هيئت تجديدنظر داوري» متشكل از پنج عضو
ميباشد كه دو عضو آن توسط رئيس قوه قضائيه از بين قضات عاليرتبه ،متخصص و باتجربه و سه
عضو آن به پيشنهاد سازمان و تأي يد شورا از بين صاحبنظران حقوقي ،اقتصادي و مالي داراي تجربه
مرتبط انتخاب ميشوند .مدت مأموريت اعضاي هيئت تجديدنظر داوري دو سال ميباشد و انتخاب
مجدد آنان حداكثر براي دو دوره متوالي بالمانع است .براي هر يك از اعضاي اصلي هيئت تجديدنظر
داوري ،يك عضو عليالبدل تعيين مي گردد تا در صورت غيبت عضو اصلي ،وظايف مربوطه را عهدهدار
شود .ترتيب انتخاب و شرايط اعضاي عليالبدل همانند اعضاي اصلي است .آراي هيئت داوري
بهاستثناي آراي موضوع تبصره « »3اين ماده ،پس از گذشت يك ماه از تاريخ ابالغ و عدم ارائه تقاضاي
تجديدنظر و همچنين آراي هيئت تجديدنظر داوري پس از صدور ،قطعي و الزماالجراست و اجراي آنها
حسب ارجاع سازمان ،بهعهده ادارهها و دواير اجراي ثبت اسناد و امالك يا اجراي احكام دادگستري
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خواهد بود .ضوابط رسيدگي به دعاوي در هيئت داوري و هيئت تجديدنظر داوري ،به پيشنهاد سازمان
به تصويب شورا خواهد رسيد».
ك) از تاريخ تصويب اين قانون ،متن زير بهعنوان تبصره ماده ( )32به قانون بازار اوراق بهادار الحاق
ميگردد:
«تبصره ـ محكوميتهاي حبس كه به استناد جرائم موضوع اين فصل صادر ميشوند ،به هيچ
وجه قابل تعليق ،تخفيف ،تقليل يا تبديل به جزاي نقدي نخواهند بود؛ مگر آنكه محكومعليه صرفاً
براي يكبار و با تقاضاي سازمان ،مطابق ضوابطي كه به تصويب شورا ميرسد ،مستحق تعليق ،تخفيف،
تقليل يا ت بديل باشد .مفاد اين تبصره حاكم بر عموم و اطالق ساير قوانين و مقررات جزايي بوده و
مشمول هيچ يك از موارد نسخ ضمني نخواهد بود».
ل) ماده ( )33قانون بازار اوراق بهادار مصوب  1383بهشرح ذيل اصالح ميشود:
«ماده ( )90ـ سازمان به تخلفات انضباطي اشخاص تحت نظارت اعم از ناشران ،تشكلهاي
خودانتظام ،نهادهاي مالي ،بورس ها و بازارهاي خارج از بورس و نيز مديران ،كاركنان و سهامداران
عمده آنها از اين قانون و آييننامهها و دستورالعمل هاي اجرايي آن و همچنين قوانين و مقررات مربوط
به فعاليت آنها رسيدگي و متخلفان را به مجازاتهاي انضباطي محكوم مينمايد.
تبصره «»4ـ تشكلهاي خودانتظام مي توانند به تخلفات اعضاي خود در صورت نقض مقرراتي
كه در حدود صالحيت توسط آنها وضع و به تصويب ميرسد ،رسيدگي و رأي انضباطي صادر كنند.
مرجع تجديدنظر از آراي ياد شده ،سازمان ميباشد.
تبصره «»2ـ مجازاتهاي انضباطي موضوع اين ماده كه توسط سازمان وضع ميشود ازجمله
شامل تذكر ،اخطار ،سلب صالحيت مديران براي تصدي سمت در همان نهاد مالي ،تشكل خودانتظام يا
ناشر اوراق بهادار يا براي تصدي سمت در ساير نهادهاي مالي ،تشكلهاي خودانتظام و ناشرين اوراق
بهادار ،جرائم نقدي مطابق ماده ( )13قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بهمنظور تسهيل
اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم قانون اساسي ،تعليق يا لغو مجوز فعاليت ،محدوديت در
فعاليت و لغو مجوز تأسيس خواهد بود .مجازاتهاي انضباطي كه توسط تشكلهاي خودانتظام براي
اعضا وضع مي شوند نيز مطابق دستورالعملي است كه در چارچوب اين ماده و تبصرههاي آن به تصويب
هيئتمديره سازمان ميرسد.
تبصره «»9ـ آراي انضباطي صادره موضوع اين ماده از طريق اجراي احكام دادگاهها اجرا خواهد شد.
تبصره «»1ـ تشريفات و نحوه رسيدگي ،ساختار و مراجع رسيدگي ،نوع تخلفات و تنبيهات
انضباطي و نحوه اعمال آنها و ساير مقررات مربوط بهموجب دستورالعملي است كه به تصويب
هيئتمديره سازمان ميرسد».

درخصوص بند «ج»:
سناريوي  :4حذف ماده و پيشبيني آن در مقررات داخلي بازار سرمايه بهموجب ابالغيه سازمان بورس
و اوراق بهادار
سناريوي  :2حذف ماده و پيشبيني آن بهعنوان يكي از احكام اليحه برنامه ششم توسعه بهشرح ذيل:
«تا پايان سال سوم برنامه ،عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) كليه معامالت
اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان كه در يكي از بورسها يا بازارهاي خارج از بورس انجام
شدهاند ،در شركت يا شركتهاي سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت
ميگيرد».
درخصوص بند «و»:
بند «و» -كاالهايي كه در يكي از بورسها (بورس اوراق بهادار ،بورس انرژي ،بورس كاال و
فرابورس) بهعنوان بازار متشكل ،سازمانيافته و تحت نظارت پذيرفته شده و مورد دادوستد
قرار ميگيرد ،طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورسها عرضهشده و مورد معامله قرار
ميگيرد .عرضه ،معامله ،تسويه و تحويل نهايي كاالهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات
مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كااليي نيست.
تبصره -وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است هر  0ماه يكبار گزارش عملكرد اين
ماده شامل ،شناسايي و رفع مقررات مغاير و موانع اجرايي ماده فوق و تحميل الزامات خارج
از قواعد بورس را تهيه و به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.
ماده ( )14ـ زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره)
 .4ماده پيشنهادي دولت
بهمنظور زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره)
بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و برجسته كردن نقش آن بهعنوان يك معيار اساسي در سياستگذاريها
و برنامهها و تسري آن به مجموعه اركان نظام و نيز انتقال آن به نسلهاي آينده ،دولت مكلف است
حمايتهاي الزم از اقدامات فرهنگي ،پژوهشي ،آموزشي و ترويجي مرتبط را به عمل آورده و از ظرفيت
همه دستگاههاي مربوط به ويژه آموزش و پرورش ،دانشگاهها و مراكز علمي ،فرهنگي و هنري حوزههاي
علميه ،صداوسيما ،شهرداريها و تشكلهاي مردمنهاد براي انجام اين مهم بهرهگيري نمايد.
آييننامه اجرايي اين ماده توسط مؤسسه تنظيم نشر آثار حضرت امام خميني (ره) و سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد».
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 .2سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري
در قوانين دائمي كشور ،مهمترين قانون در رابطه با آثار و انديشههاي حضرت امام خميني (ره)« ،قانون
نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني (ره)» و قانون الحاق موادي به قانون نحوه حفظ آثار و ياد
حضرت امام خميني رضواناهلل تعالي عليه است.
 .9سابقه ماده پيشنهادي در برنامههاي قبلي و عملكرد آن
سوابقي در ماده ( )3قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ( )138قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ()132
قانون برنامه سوم وجود دارد.
 .1نياز يا عدم نياز به قانونگذاري
همانطور كه از مقايسه قوانين برنامههاي توسعه پنجساله سوم تا پنجم و قانون نحوه حفظ آثار و ياد
حضرت امام خميني رضواناهلل تعالي عليه ،برميآيد ،دو ركن اصلي در مورد انديشهها و آثار حضرت
امام (ره) مورد توجه قانونگذار بوده است:
الف) تالش براي انحصار مرجعيت در ارائه و انتشار آثار و آراي حضرت امام (ره) در مؤسسه
تنظيم و نشر آثار حضرت امام (ره)
ب) تالش براي ترويج و تبليغ آرا و انديشههاي ايشان در ميان مردم و دستگاههاي اجرايي
از اين ميان ،ركن اول در قانون «نحوه حفظ  ..».پيگيري شده است .اما ركن دوم هم در قانون
«نحوه حفظ» ...و هم در قوانين برنامههاي توسعه مورد توجه بوده است .با توجه به اينكه مفاد قانون
«نحوه حفظ» 1،...براي تحقق ركن دوم ـ تبليغ و ترويج آرا و انديشههاي حضرت امام (ره) ـ ميتوانست
كفايت كند ،داليل تكرار اين مفاد در قانون برنامه سوم تا پنجم مشخص نيست .ازاينرو از اساس تكرار
اين مفاد در قوانين برنامهاي توسعه در محل ترديد و پرسش است .با اين وصف و با توجه به اينكه
زمينه اي براي اين منظور در قوانين دائمي كشور وجود دارد ،تكرار آن در اليحه تنظيم برخي از احكام
برنامههاي توسعه نيز ضرورتي ندارد.
 .0ماده نهايي (پس از اعمال اصالحات):

 .1ماده ( - )2وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسالمی و امور خارجه ،سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمی ایران،
سازمان تبليغات اسالمی و دفتر تبليغات حوزه علميه قم موظفند با همکاری و هماهنگی مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت
امام قدس سره ،برنامههای جامع و گستردهای را جهت تبليغ و ترویج و نشر آثار و اندیشهها و زندگینامه امام خمينی (ره)
در داخل و خارج از کشور با استفاده از کليه امکانات فرهنگی و هنری و امکانات تجسمی و رسانههای همگانی تهيه و به
اجرا در آورند.

ماده ( )12ـ تكليف قوه قضائيه به تنقيح ،اصالح و رفع خألهاي قوانين قضايي و موارد مرتبط ديگر
 .4ماده پيشنهادي دولت
«الف) قوه قضائيه مكلف است نسبت به تنقيح ،اصالح و رفع خألهاي قوانين قضايي با رويكرد
پيشگيري از وقوع جرم و اختالف ،كاهش عناوين مجرمانه و محكوميت حبس و تبديل آن به
مجازاتهاي ديگر و متناسبسازي مجازاتها و جرائم ،جايگزين كردن ضمانت اجراهاي غيركيفري
مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي ،انضباطي ،مدني ،اداري و ترميمي اقدام و لوايح مورد نياز را تهيه و از
طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد.
ب) وزارت دادگستري بهمنظور ارتقاي فرهنگ حقوقي و قانونمداري جامعه ،رعايت و حفظ حقوق و
كرامت انساني ،ترويج حقوق شهروندي و پيشگيري از ناهنجاري و تخلف ،نسبت به هماهنگي و تقويت
سازوكارهاي الزم ،به روزرساني قوانين و مقررات ،آموزش همگاني حقوق شهروندي و استفاده حداكثري
از ظرفيتهاي سازمانهاي مردمنهاد اقدام مينمايد .اين اقدامات مانع از اختيارات و وظايف قوه قضائيه
و ساير دستگاههاي اجرايي نيست.
تبصره « »4ـ آييننامه اجرايي اين ماده مربوط به اقدامات وزارت دادگستري ظرف  6ماه از تاريخ
الزماالجرا شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري و معاونت حقوقي رئيسجمهور تهيه و به تصويب
هيئت وزيران ميرسد.
تبصره « »2ـ قوه قضائيه مكلف است در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و كاهش دعاوي حقوقي
نسبت به انجام تكاليف قانوني با همكاري دستگاههاي ذيربط اقدام نمايد.
 .1بهمنظور افزايش سرعت ،صحت ،كارآيي و امنيت در ارائه خدمات حقوقي و قضايي و تحقق
نظام جامع دادرسي الكترونيك ،قوه قضائيه مكلف است براي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات قوه
قضائيه ،مراكز و سازمانهاي وابسته نسبت به تكميل و روزآمد كردن دادهها و اطالعات مركز ملي
دادههاي قوه قضائيه و توسعه خدمات اين مركز و استقرار كامل شبكه ملي عدالت اقدام نمايند.
تبصره « »4ـ نيروي انتظامي و ضابطان خاص قوه قضائيه و كليه دستگاهها و گروههاي مرتبط با
مراجع قضايي كه در ساير مراجع فعاليت ميكنند ،مكلفند اطالعات مورد نياز مراجع قضايي در مسير
رسيدگيهاي قضايي و با رعايت طبقهبندي را در اختيار مركز قرار دهند.
تبصره « »2ـ كليه دستگاههاي دولتي ،نهادهاي عمومي غيردولتي و اشخاص حقوقي پس از
استقرار شبكه ملي عدالت مكلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعالمات مراجع قضايي از طريق اين
شبكه اقدام كنند.
 .2به قوه قضائيه اجازه داده ميشود براساس آييننامهاي كه توسط وزير دادگستري با همكاري
معاونت حقوقي قوه قضائيه و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب
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رئيس قوه قضائيه ميرسد ،اسناد و اوراق پروندههاي قضايي كه نگهداري سوابق آنها ضروري است را با
استفاده از فناوريهاي اطالعاتي روز ،به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها براساس
ضوابط اقدام نمايد .اطالعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضايي و اداري سنديت داشته و قابل
استناد خواهد بود.
تبصره « »4ـ اصل پروندههاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد ،توسط سازمان اسناد و
كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.
تبصره « »2ـ به سازمان تعزيرات حكومتي اجازه داده ميشود براساس آييننامهاي كه توسط
رئيس سازمان پيشنهاد و به تأييد وزير دادگستري ميرسد نسبت به اجراي حكم اين ماده در مورد
پروندههاي تعزيراتي اقدام نمايد.
د) قوه قضائيه ميتوا ند بخشي از خدمات قضايي مانند طرح و پيگيري امور قضايي ،ابالغ اوراق قضايي،
پرداخت هزينه نظريه كارشناسي ،اخذ رونوشت از اوراق پرونده و نظريه كارشناسي و همچنين خدمات
حضوري اعم از تحقيق از شهود ،مشاوره خانواده و اطفال ،ميانجيگري ،صلح و سازش و داوري و ارسال
دادخو است ديوان عدالت اداري را با رعايت مقررات مربوط به دادرسي الكترونيكي و ساير قوانين و
مقررات مربوط و با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و حتياالمكان بهصورت الكترونيكي انجام دهد.
هـ) كليه دستگاههاي موضوع ماده ( )3قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند بهمنظور تقويت
زيرساختهاي برنامهريزي ،ايجاد شفافيت و استقرار دولت الكترونيك و پيشگيري از جعل هويت
اشخاص و تضمين صحت اسناد و قراردادهاي رسمي و دستيابي قواي سهگانه به بانكهاي اطالعاتي
موجود كشور به استعالم هاي صورت گرفته در حوزه وظايف قانوني خود توسط هر يك از دستگاههاي
وابسته به قواي سهگانه بهصورت رايگان پاسخ دهند.
و) سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي،
مؤسسات عمومي و مردمنهاد ،بهمنظور باز اجتماعي شدن محكومان اقدامات ذيل را به اجرا گذارد:
 .1با رويكرد ارتقاي بازدارندگ ي و جنبه اصالحي مجازات حبس ،اصالح محيط زندانها از طريق
اقداماتي نظير طبقهبندي زندانيان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابي ،تفكيك
متهمان از محكومان در بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي باالي بيست هزار نفر جمعيت.
تبصره -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي با هماهنگي سازمان زندانها و اقدامات تأميني
و تربيتي كشور ،زندانها را بهعنوان منطقه بهداشتي تحت پوشش خدمات جامع و همگاني سالمت
كشور قرار دهد.
 .2آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فني و
حرفهاي كشور.

 .3رفع مشكل معيشتي خانوادههاي زندانيان بيبضاعت با همكاري كميته امداد امام خميني(ره)،
سازمان بهزيستي كشور و ساير نهادهاي ذيربط و بيمه سالمت رايگان زندانيان و خانواده آنها.
 .3تسهيل بازگشت محكومان پس از تحمل كيفر به زندگي شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان
با سامان دهي و محدود كردن موارد استعالم از سوءپيشينه به موارد خاص و رفع اثر محكوميت در
چارچوب قوانين مربوط.
 .3معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذيربط پس از آزادي.
تبصره -كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط ،نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ،اتاقهاي
بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ا يران ،اصناف و تعاون موظف به همكاري در امور فوق ميباشند.
آييننامه اجرايي اين ماده مربوط به همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط توسط وزارت دادگستري
با همكاري وزارتخانههاي بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،آموزش و
پرورش و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ز) سازمان پزشكي قانوني كشور مكلف است تحقيقات الزم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و
مرگ هاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي متهمان،
محكومان و متوفيان و با توجه به نتايج به دست آمده ،نسبت به برنامهريزي و آموزش براي پيشگيري و
كاهش جرائم ،تخلفات و آسيبهاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام كند».
 .2سابقه در قوانين دائمي كشور
درخصوص بند «الف»:
طبق بند « »1ماده ( )3قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب  1382/3/23و اصالحات
بعدي آن ،ازجمله وظايف معاونت قوانين مجلس« ،تنقيح كليه قوانين كشور و اعالم قوانين معتبر و
حاكم از راههاي زير است:
 .1-1جمعآوري و تفكيك و طبقهبندي موضوعي قوانين كشور و تهيه و تنظيم فهرستهاي
موضوعي؛ تاريخي و ساير موارد.
 .1-2تشخيص تعارضات موجود در مقررات و اعالم آن به مرجع تصويبكننده جهت اقدام
قانوني.
 .1-3تشخيص مقرراتي كه موضوع آنها منتفي شده است و اعالم آنها به مرجع تصويبكننده
جهت اقدام قانوني.
 .1-3تهيه پيشنهاد جهت نسخ قوانيني كه موضوع آنها منتفي يا نسخ ضمني شده و ارائه آن به
هيئت رئيسه مجلس جهت طي مراحل قانوني .»..

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
اين وظيفه مشتمل بر تنقيح قوانين قضايي (موضوع حكم بند «الف» ماده ( )32اليحه) نيز
ميباشد .براساس تبصره بند « »1ماده ( )3قانون مزبور اصالحي  ،1382/12/18قوه قضائيه موظف
شده است اقدامات زير را درخصوص تنقيح قوانين و مقررات انجام دهد:
الف) تا پايان تيرماه  1323كليه قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود را كه تا پايان سال 1382
تصويب شده است تنقيح نمايند و توسط باالترين مقام دستگاه خود قوانين معتبر ،منسوخ صريح و
ضمني ،قوانين معارض و مغاير با يكديگر و يا موضوع منتفي شده را به تفكيك و با ذكر داليل آن به
معاونت ارائه نمايد.
همچنين بهموجب بند «د» تبصره فوق قوه قضائيه موظف به همكاري با معاونت قوانين مجلس
شوراي اسالمي براي تنقيح قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود شده است .بهموجب همين بند معاونت
و دستگاههاي مشمول ميتوانند براي تنقيح قوانين و مقررات از ظرفيت كارشناسي دستگاههاي اجرايي
و قضايي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با تمايل آنها استفاده كنند».
در نتيجه براساس بند «الف» وظيفه قوه قضائيه باالستقالل و بهصورت موازي با معاونت قوانين
مجلس تعريف ميشود كه اين امر خصوصاً با توجه به ابهام در مفهوم «قوانين قضايي» كه صالحيت
تنقيح آنها به قوه قضائيه داده شده است ،موجب تعارض بند «الف» با قانون تدوين و تنقيح قوانين و
مقررات كشور و در نتيجه موازيكاري و تعارض صالحيت بين معاونت قوانين و قوه قضائيه خواهد شد.
درخصوص بند «ب»:
اين بند به شكل پيشنهادي ،در قوانين دائمي فاقد سابقه است و قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل
يكصدوشصتم قانون اساسي مصوب  1323/2/22نيز ناظر به احكام اين بند نيست .البته آموزش حقوق
شهروندي بهصورت پراكنده در قوانين وجود دارد ازجمله بهموجب ماده ( )26قانون مديريت خدمات
كشوري دستگاههاي اجرايي مكلفند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاههاي اجرايي
آشنا نموده و از طريق وسايل ارتباط جمعي بهويژه صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران سطح آگاهي
عمومي در اين زمينه را ارتقا داده و اطالعات الزم را به نحو مطلوب و مناسب در اختيار مردم قرار
دهند».
همچنين ماده ( )23اين قانون دستگاههاي اجرايي را مكلف كرده است كه مراحل ،زمان و كيفيت
و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطالع مردم
برسانند.
عالوهبر موارد فوق ،براساس ماده ( )3قانون پيشگيري از وقوع جرم كه پس از اصرار مجلس بر
مصوبهاش ،در تاريخ  1323/6/21به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و در تاريخ

 1323/2/13ابالغ و در تاريخ  1323/2/13در روزنامه رسمي منتشر شده است ،شوراي عالي پيشگيري
از وقوع جرم ،مسئول مستقيم پيشگيري از وقوع جرم است (موضوع تبصره « »2اين بند)
درخصوص بند «ج»:
طبق مواد ( )633( ،)631( ،)633و ( )623قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ( 1322/12/3بخش
دادرسي الكترونيكي مصوب « ،)1323/3/8بهمنظور ساماندهي پروندهها و اسناد قضايي و ارائه بهتر
خدمات قضايي و دستيابي روزآمد به آمار و گردش كار قضايي در سراسر كشور و همچنين ارائه آمار و
اطالعات دقيق و تفصيلي درخصوص جرائم ،متهمان ،بزهديدگان و مجرمان و ساير اطالعات قضايي،
«مركز ملي دادههاي قوه قضائيه» در مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائيه با استفاده از افراد موثق
راهاندازي ميشود».
ماده ()006
تبصره « »4ـ «نحوه و ميزان دسترسي مراجع ذيصالح قضايي به اطالعات اين مركز به موجب
آييننامهاي است كه ظرف سهماه از تاريخ الزماالجرا شدن اين قانون توسط شورا تهيه ميشود و به
تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد».
تبصره « »2ـ «اسناد ،مدارك و اطالعات اين مركز با رعايت قوانين و مقررات به موجب آييننامهاي
كه ظرف سهماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد ،در
اختيار مراكز علمي ،پژوهشكدهها و پژوهشگران قرار ميگيرد .استفاده از اسناد ،مدارك و اطالعات
مزبور نبايد موجب هتك حرمت و حيثيت اشخاص شود .انتشار اطالعات مربوط به هويت افراد مرتبط
با دادرسي از قبيل نام ،نام خانوادگي ،شمارهپستي و شماره ملي آنان جز در مواردي كه قانون تجويز
كند ،ممنوع است».
ماده ()004
«كليه دستگاههاي تابعه قوه قضائيه ،نظير ديوان عدالت اداري ،سازمان بازرسي كل كشور ،سازمان
زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ،سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ،سازمان پزشكي قانوني،
سازمان قضايي نيروهاي مسلح و مراجع ذيربط در عفو و بخشودگي و سجل كيفري ،و روزنامه رسمي
جمهوري اسالمي ،موظفند كليه اطالعات خود را در مركز ملي دادههاي قوه قضائيه قرار دهند و آنها را
روزآمد نگه دارند.
تبصره « -»4آييننامه اجرايي نحوه دسترسي به اطالعات محرمانه و سري در مركز ملي
دادههاي قوه قضائيه توسط آن قوه تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
تبصره « -»2مراجع انتظامي و ساير ضابطان و دستگاهها ،هيئتها و كميسيونهاي ذيربط
موظفند اطالعات مرتبط با امور قضايي خود را در مركز ملي دادههاي قوه قضائيه قرار دهند و آنها را
روزآمد نگه دارند».
ماده ()002
«قوه قضائيه موظف است بهمنظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم ،ضابطان و دستگاههاي
تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطالعات آنها نياز است،
«شبكه ملي عدالت» را با بهكارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راهاندازي
كند.
تبصره -مراجع قضايي ميتوانند استعالمات قضايي و كسب اطالعات الزم را از طريق شبكه ملي
عدالت بهعمل آورند .در اين صورت دستگاههاي دولتي ،نهادهاي عمومي غيردولتي و شخصيتهاي
حقوقي بخش خصوصي موظفند پاسخ الزم را از طريق شبكه مزبور اعالم كنند .مستنكف از مفاد اين
تبصره مشمول ماده ( )336قانون مجازات اسالمي ـ كتاب پنجم تعزيرات مصوب 1333/3/2ـ است».
ماده ()009
«قوه قضائيه موظف است اطالعات زير را از طريق «درگاه ملي قوه قضائيه» ارائه كند و آنها را روزآمد
نگه دارد.
الف) اهداف ،وظايف ،سياستها ،خطمشيها و ساختار كالن مديريتي و اجرايي قوه قضائيه به
همراه معرفي مسئوالن و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان،
ب) نشاني ،شماره تماس و پيوند به تارنماي (وبسايت) تمامي معاونتها و دادگستريهاي
استانها ،دستگاههاي تابعه قوه قضائيه ،وزارت دادگستري ،كانونهاي وكالي دادگستري و كارشناسان
رسمي دادگستري،
پ) كليه قوانين الزماالجرا ،آراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور و آراي هيئت
عمومي ديوان عدالت اداري ،بخشنامههاي رئيس قوه قضائيه و نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه
قضائيه،
ت) آراي صادره ازسوي محاكم در صورتي كه به تشخيص قاضي اجراي احكام خالف عفت
عمومي يا امنيت ملي نباشد بهصورت برخط (آنالين) براي تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان با
حفظ حريم خصوصي اشخاص،
ث) خدمات معاضدت قضايي به مقامات ذيصالح ساير كشورها بر پايه اسناد و معاهدههاي
همكاري حقوقي بينالمللي و اطالعات راجع به خدمات حقوقي و قضايي به اتباع ساير كشورها،
ج) آموزش آسان و قابل درك عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان،

چ) اطالعات پژوهشي و علمي حقوقي -قضايي.»...
ماده ()016
«دولت موظف است به تكاليف مقرر در اجراي احكام مواد ( ... ،)633اين قانون با توجه به بندهاي «ح»
و «ف» ماده ( )211قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران در مدت باقيمانده
اجراي آن عمل نمايد».
طبق ماده ( )3قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب « ،1323/11/12سازمان مكلف است
دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و امالك و قانون دفاتر اسناد رسمي و مقررات مرتبط با آنها را بهصورت
الكترونيك و به نحوي كه صحت ،تماميت ،اعتبار و انكارناپذيري آن تأمين شده باشد؛ در زيرمجموعه
مركز دادهها ،نظام جامع و سامانههاي مرتبط ،ساماندهي و ايجاد كند .همچنين سازمان مكلف است
امكان اتصال دفاتر اسناد رسمي به سامانههاي مرتبط مذكور و بهرهبرداري از آنها را به نحوي كه امكان
ثبت برخط (آنالين) اسناد و معامالت و پاسخ آني و الكترونيك به استعالمات ثبتي ايجاد شود؛ فراهم
كند .با ايجاد دفاتر الكترونيك مذكور ،ثبت در دفاتر دستنويس منتفي و دفاتر الكترونيك جايگزين
دفاتر موجود ميشود».
درخصوص بند «ج»ـ مصوبه جلسه پانزدهم شوراي عالي فضاي مجازي در 4919/46/9
مصوبه دوم :الزامات حاكم بر تحقق شبكه ملي اطالعات بهعنوان زيرساخت ارتباط فضاي مجازي كشور:
 .3شبكهاي با قابليت برقراري ارتباطات امن و پايدار ميان دستگاهها و مراكز حياتي كشور
درخصوص بند «و» جزء «»3ـ قانون برنامه پنجم توسعه :جزء « »3بند «ن» ماده ()211
درخصوص بند «د»:
براساس بخش نهم (دادرسي الكترونيكي) از قانون آييندادرسي كيفري ،مفاد اين بند در قوانين آمده
است؛ بهخصوص ماده ( )633قانون مزبور كه براساس آن «در هر مورد كه بهموجب قوانين آيين
دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و كيفري ،سند ،مدرك ،نوشته ،برگه اجرائيه،
اوراق رأي ،امضا ،اثر انگشت ،ابالغ اوراق قضايي ،نشاني و مانند آن الزم باشد صورت الكترونيكي يا
محتواي الكترونيكي آن حسب مورد با رعايت سازوكارهاي امنيتي مذكور در مواد اين قانون و
تبصرههاي آن كافي و معتبر است.
تبصره «»4ـ در كليه مراحل تحقيق و رسيدگي حقوقي و كيفري و ارائه خدمات الكترونيك
قضايي ،نميتوان صرفاً به لحاظ شكل يا نحوه تبادل اطالعات الكترونيكي از اعتبار بخشيدن به محتوا و
آثار قانوني آن خودداري نمود .قوه قضائيه موظف است سامانههاي امنيتي الزم را جهت تبادل امن
اطالعات و ارتباطات بين اصحاب دعوي ،كارشناسان ،دفاتر خدمات الكترونيك قضايي ،ضابطان و
مراجع قضايي و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه ايجاد نمايد.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
تبصره «»2ـ قوه قضائيه ميتواند جهت طرح و پيگيري امور قضايي مراجعان موضوع اين قانون
در فضاي مجازي نسبت به ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و جهت هماهنگي فعاليت دفاتر،
نسبت به ايجاد كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضايي ،با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي اقدام
نمايد .دفاتر خدمات الكترونيك قضايي ميتوانند از بين دفاتر اسناد رسمي و غير آن انتخاب يا تأسيس
شوند .آييننامه اجرايي اين ماده ظرف سهماه از تاريخ الزماالجرا شدن اين قانون توسط شورا تهيه
ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
تبصره «»9ـ مراجعان به قوه قضائيه موظفند پست الكترونيكي و شماره تلفن همراه خود را در
اختيار قوه قضائيه قرار دهند و در صورت عدم دسترسي به پست الكترونيك ،مركز آمار موظف است
براي شهروندان و متقاضيان امكانات الزم براي دسترسي به پست الكترونيكي ملي قضايي جهت امور
قضايي ايجاد كند».
بهموجب ماده ( )632اين قانون ،بهكارگيري سامانههاي ويدئو كنفرانس و ساير سامانههاي
ارتباطات الكترونيكي بهمنظور تحقيق از اصحاب دعوي ،اخذ شهادت از شهود يا نظرات كارشناسي در
صورتي مجاز است كه احراز هويت ،اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذيرد.
بهموجب ماده ( )82قانون آيين دادرسي كيفري ،در جرائم تعزيري درجه شش ،هفت و هشت كه
مجازات آنها قابل تعليق است ،مقام قضايي ميتواند به درخواست متهم و موافقت بزهديده يا مدعي
خصوصي و با اخذ تأمين متناسب ،حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي
يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند .همچنين مقام قضايي ميتواند براي حصول سازش بين
طرفين ،موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختالف يا شخص يا مؤسسهاي براي ميانجيگري ارجاع
دهد .مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست .مهلتهاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضا فقط براي
يكبار و به ميزان مذكور قابل تمديد است .اگر شاكي گذشت كند و موضوع از جرائم قابل گذشت
باشد ،تعقيب موقوف ميشود .در ساير موارد ،اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا
راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد ،مقام قضايي
ميتواند پس از اخذ موافقت متهم ،تعقيب وي را از  6ماه تا دو سال معلق كند .در اينصورت ،مقام
قضايي متهم را با رعايت تبصرههاي ماده ( )81اين قانون حسب مورد ،مكلف به اجراي برخي
دستورهاي موضوع ماده مذكور ميكند .همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق ازسوي
متهم بدون عذر موجه ،بنا به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي ،قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را
ادامه ميدهد.
تبصره اين ماده مقرر داشته است :بازپرس ميتواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگري را از
دادستان تقاضا نمايد.

براساس ماده ( )83قانون فوق ،چگونگي انجام دادن كار در مؤسسات عامالمنفعه موضوع بند «ج»
ماده ( )81اين قانون و ترتيب ميانجيگري و شخص يا اشخاصي كه براي ميانجيگري انتخاب ميشوند،
موضوع ماده ( )82اين قانون بهموجب آييننامهاي است كه ظرف سهماه از تاريخ الزماالجرا شدن اين
قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيئتوزيران
ميرسد.
ماده ( )136اين قانون مقرر ميدارد :قوه قضائيه ميتواند ابالغ اوراق قضايي را به بخش خصوصي
واگذار كند .چگونگي اجراي اين ماده به موجب آييننامهاي است كه ظرف  6ماه از تاريخ الزماالجرا
شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطالعات تهيه ميشود و به تصويب
رئيس قوه قضائيه ميرسد.
طبق ماده ( )23قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ،1322/3/23
دادخواست و ضمائم آن بايد به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه تهيه شود .اين اوراق و
همچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست ،بايد به وسيله پست سفارشي يا پست
الكترونيكي ديوان يا ثبت در پايگاه الكترونيكي به دبيرخانه ديوان ارسال و يا به دبيرخانه ديوان يا دفاتر
اداري آن مستقر در مراكز استانها تسليم گردد .تاريخ ثبت دادخواست در دبيرخانه ديوان و يا پايگاه
الكترونيكي و يا تسليم آن به پست سفارشي و يا ارسال از طريق پست الكترونيكي يا دفاتر اداري
ديوان ،تاريخ تقديم محسوب ميشود.
به موجب بند «ج» ماده ( )11قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد ،قوه قضائيه مكلف
شده است «پايگاه اطالعات مديريت پروندههاي مطروحه در دستگاه قضايي را ظرف دو سال راهاندازي
نمايد بهگونهاي كه:
 .1نسخه الكترونيكي از اطالعات ،اسناد و پروندههاي مطروحه حداكثر بيستوچهار ساعت پس از
توليد يا دريافت در سامانه (سيستم) ثبت گردد.
 .2نوبتدهي رسيدگي به پرونده ها توسط سامانه توليد شود و فرآيند رسيدگي به پروندهها قابل
رديابي و پيگيري باشد.
 .3ثبت كليه نامههاي وارده و لوايح ارسالي به مراجع قضايي با احراز هويت اشخاص بهصورت
متمركز در هر واحد قضايي امكانپذير گردد.
 .3امكان ارسال يا تحويل نسخه الكترونيك كليه اوراق پرونده كه مطالعه آن براي اصحاب دعوا
مطابق قوانين ،مجاز شناخته شده است ميسر گردد.
 .3پايگاه اطالعات آراي صادره قضايي را راهاندازي نمايد.
 .6خالصه اطالعات كليه پروندههاي مطروحه در محلي مشخص در قوه قضائيه متمركز و
سرويسدهي اطالعات الزم به كليه دستگاههاي نظارتي امكانپذير گردد».
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درخصوص بند «هـ»:
هر چند كه در قوانين دائمي حكم اين بند بهصورت عام مقرر نشده است ولي در برخي از موارد
بهصورت پراكنده مورد حكم قانونگذار قرار گرفته است .مثالً براساس تبصره ماده ( )632قانون آيين
دادرسي كيفري ،مراجع قضايي ميتوانند استعالمات قضايي و كسب اطالعات الزم را از طريق شبكه
ملي عدالت بهعمل آورند .در اين صورت دستگاههاي دولتي ،نهادهاي عمومي غيردولتي و
شخصيتهاي حقوقي بخش خصوصي موظفند پاسخ الزم را از طريق شبكه مزبور اعالم كنند .مستنكف
از مفاد اين تبصره مشمول ماده ( )336قانون مجازات اسالمي ـ كتاب پنجم تعزيرات مصوب
 1333/3/2است.
همچنين بهموجب ماده ( )162مكررـ بهمنظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام
يكپارچه اطالعات مالياتي ،پايگاه اطالعات هويتي ،عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي
نظير اطالعات مالي ،پولي و اعتباري ،معامالتي ،سرمايهاي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در
سازمان امور مالياتي كشور ايجاد ميشود.
وزارتخانهها ،مؤسسات دولتي ،شهرداريها ،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها ،مؤسسات و
نهادهاي عمومي غيردولتي ،نهادهاي انقالب اسالمي ،بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري ،سازمان ثبت
اسناد و امالك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطالعات مورد نياز پايگاه
فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم ميآورند،
موظفند اطالعات به شرح بسته هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند.
الف) اطالعات هويتي:
 .1اطالعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي
 .2مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معامالت تجاري و عقد قراردادها
ب) اطالعات معامالتي اشخاص:
 .1معامالت (خريد و فروش داراييها ،كاالها و خدمات)
 .2تجارت خارجي (واردات و صادرات كاالها و خدمات)
 .3قراردادهاي مربوط به انجام معامالت و فعاليتهاي تجاري
 .3قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هرگونه خدمات
 .3اطالعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طال
 .6اطالعات انواع بيمهنامههاي صادره و خسارتهاي پرداختي
 .3بارنامه و صورتوضعيت حملونقل بار و مسافر

پ) اطالعات مالي ،پولي و اعتباري و سرمايهاي اشخاص:
 .1جمع گردش ساليانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق بهادار
 .2جمع گردش و مانده ساليانه (دوره مالي) انواع حسابهاي بانكي
 .3جمع گردش و مانده ساليانه (دوره مالي) انواع سپردهها و سود آنها
 .3تسهيالت بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود و همچنين كليه تعهدات اعم از گشايش
اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي ،ضمانتها و نظاير آن
ت) اطالعات داراييها ،اموال و امالك و همچنين نقل و انتقال آنها
ث) ساير اطالعات فعاليت هاي اقتصادي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت
وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره «»4ـ كليه اشخاص و مراجعي كه به نحوي در جريان عمليات مربوط به مالكيت،
نگهداري ،انتقاالت ،خدمات بيمهاي و معامالت داراييهاي مذكور ميباشند موظفند به ترتيبي كه
سازمان امور مالياتي كشور مقرر ميدارد اطالعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حكم اين تبصره عالوهبر مسئوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد
داشت مشمول جريمهاي معادل يكدوم تا دوبرابر ماليات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره «»2ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است امكان دسترسي برخط (آنالين) بانك
مركزي جمهوري اسالمي ايران ،بيمه مركزي ،گمرك جمهوري اسالمي ايران ،سازمان بورس اوراق
بهادار ،سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و همچنين ساير دستگاههاي اجرايي را به فهرست بدهكاران
مالياتي فراهم آورد تا استفادهكنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقهبندي ،اطالعات دريافتي را در ارائه
خدمات به اشخاص بدهكار مالياتي لحاظ كنند.
تبصره «»9ـ اشخاص متخلف از حكم اين ماده عالوهبر محكوميت به مجازات مقرر در اين
قانون ،مسئول جبران زيانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره «»1ـ دستگاههاي اجراي ي كه مطابق قانون نياز به اين اطالعات دارند ،مجازند با تصويب
هيئتوزيران و حفظ طبقهبندي مربوط ،از اطالعات موجود در پايگاه اطالعات موضوع اين ماده در حد
نياز استفاده كنند.
تبصره «»0ـ ترتيبات اجراي احكام اين ماده و نحوه دسترسي برخط ،تعيين حد آستانه (تعيين
حداقل رقم اطالعات) ،دريافت و ارسال اطالعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص
مذكور بهموجب آييننامهاي است كه ظرف مدت  6ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان
امور مالياتي كشور و مشاركت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه ميشود و به تصويب وزيران
امور اقتصادي و دارايي و دادگستري ميرسد.
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تبصره «»0ـ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است بانك اطالعات ثبتي شركتها را
طراحي و سامانه اطالعاتي آن را بهنحوي ايجاد كند كه موجبات دسترسي برخط سازمان امور مالياتي
كشور به سامانه مزبور فراهم آيد.
تبصره «»6ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر  6ماه پس از تصويب اين قانون
«سامانه ملي امالك و اسكان كشور» را ايجاد كند .اين سامانه بايد بهگونهاي طراحي شود كه در هر
زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني ،تجاري ،خدماتي و اداري
و پيگيري نقل و انتقال امالك و مستغالت به صورت رسمي ،عادي ،وكالتي و غيره را در كليه نقاط
كشور فراهم سازد .وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي برخط به سامانه مذكور را براي
سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند.
درخصوص بند «و»:
براساس ماده ( )2قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان
زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب« ،1363/11/6وظايف سازمان به شرح زير است:
الف) اداره كليه امور مربوط به زندانها ،بازداشتگاهها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي كشور و
مؤسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي وابسته به آنها.
ب) ايجاد امكانات و تسهيالت الزم در زمينه اصالح و ارشاد و آموزش زندانيان و اشتغال و
حرفهآموزي آنها.
ج) كمك به رفع مشكالت مادي و معنوي خانواده زندانيان.
د) جذب كمكهاي مردمي و مؤسسات خيريه.
هـ) برنامهريزي جهت اشتغال زندانيان داوطلب كار با استفاده از امكانات سازمان و نيز
سرمايههاي دولتي ،بانكها ،تعاونيها ،بخش خصوصي و تالش در جهت خودكفايي زندانها.
و) تهيه آمار و اطالعات الزم بهمنظور استفاده در مطالعات مربوط به جرمشناسي و ارائه آن به
شوراي عالي قضايي و كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي.
ز) تهيه و فهرست اسامي زندانيان محكوم واجد شرايط عفو يا تخفيف مجازات و ارائه آن به ديوان
عالي كشور و همچنين پيشنهاد آزادي مشروط به مقامات قضايي مربوط.
ح) برنامهريزي براي مراقبت بعد از خروج با همكاري دستگاههاي ذيربط».
براساس ماده ( )313قانون آيين دادرسي كيفري مصوب « ،1322/12/3نگهداري محكومان و
متهمان در يك مكان ممنوع است .نگهداري متهمان در بازداشتگاهها و زير نظر سازمان زندانها و
اقدامات تأميني و تربيتي كشور صورت ميگيرد».

ماده ( )23قانون مجازات اسالمي مصوب سال  1322ترتيب خاصي در رابطه با پيشينه مؤثر
كيفري تعيين كرده است به موجب اين ماده« :محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي ،پس از
اجراي حكم يا شمول مرور زمان ،در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي بهعنوان
مجازات تبعي محروم ميكند:
الف) هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم
اصلي
ب) سه سال در محكوميت به قطع عضو ،قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده بيش
از نصف ديه مجنيعليه باشد ،نفي بلد و حبس تا درجه چهار
پ) دو سال در محكوميت به شالق حدي ،قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده نصف
ديه مجنيٌعليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره «»4ـ در غير موارد فوق ،مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج ميشود لكن
در گواهيهاي صادره از مراجع ذيربط منعكس نميگردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين
يا بازنگري در مجازات
تبصره «»2ـ در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت
شاكي يا مدعي خصوصي ،اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع ميشود».
درخصوص بند «ز»:
براساس ماده ( )1قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب « ،1332/3/23بهمنظور انجام
وظايف مشروح زير سازمان پزشكي قانوني كشور كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده ميشود
زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل ميگردد.
 .1اظهارنظر در امور پزشكي قانوني و كارشناسي آن ،كالبدشكافي و انجام امور آزمايشگاهي و
پاراكلينيكي به دستور مراجع ذيصالح قضايي.
 .2پاسخ به استعالمات ادارات و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه و ساير دستگاههاي دولتي.
 .3اجراي برنامههاي كارآموزي پزشكي قانوني و بررسي صالحيت علمي داوطلبان خدمت پزشكي
قانوني در سازمان.
 .3همكاري علمي و انجام امور آموزشي و پژوهشي مورد نياز دانشگاهها كه براي پيشبرد اهداف
سازمان و دانشگاهها مفيد ميباشد.
 .3تبادل اطالعات علمي مورد نياز با مراكز آموزشي داخل و خارج كشور.
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تبصره « »4ـ اظهارنظر پزشكي قانوني بايد مستدل ،روشن و متضمن شرح مشهودات و معاينات
و مبتنيبر مدارك و مالحظات علمي و آزمايشگاهي و با استفاده از روشهاي جديد و نتيجهگيري
كافي باشد».
 .9سابقه در برنامههاي قبلي و عملكرد آن
درخصوص بند «الف»:
بند «الف» ماده ( )211قانون برنامه پنجم توسعه ،اشعار ميدارد كه «قوه قضائيه مكلف است بهمنظور
كاهش عنـاوين مجرمانه و دعاوي ،ايجاد پليس قضايي ،استانداردسازي ضمانت اجراهاي كيفري و
جايگزين كردن ضمانت اجراهاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي ،انضباطي ،مدني ،اداري و
ترميمي حداكثر تا پايان سال اول برنامه لوايح قضايي مورد نياز را تهيه نمايد تا از طريق دولت به
مجلس شوراي اسالمي تقديم گردد» .همچنين طبق بند «ي» ماده مزبور« ،قوه قضائيه موظف است
اليحه جامع اداري و استخدامي خود را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي تقديم
گردد».
بهعالوه ماده ( )212قانون برنامه پنجم اشعار ميدارد كه «قوه قضائيه موظف است با رعايت
سياستهاي كلي نظام در امور قضايي اليحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه
تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد».
و نيز طبق ماده ( )223قانون مزبور ،قوه قضائيه بايد به همراه ساير نهادهاي مرتبط در تهيه و
تدوين «سند ملي امنيت بانوان و كودكان در روابط اجتماعي» با دولت مشاركت داشته باشد.
درخصوص عملكرد قوه قضائيه ناظر به مواد پيش گفته در قانون برنامه پنجم توسعه بايد گفت كه
در طول برنامه ،برخي از تكاليف مذكور انجام شده است ازجمله اينكه قانون مجازات اسالمي ،قانون
آيين دادرسي كيفري و قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز به تصويب مجلس رسيد كه در حال حاضر امور
حبسزدايي و تبديل آن به مجازتهاي ديگر در قانون مجازات اسالمي مصوب  1322/2/1داراي سابقه
تقنيني است.
در رابطه با برخي از موارد نيز قوه قضائيه لوايح مربوطه را تهيه كرده و به دولت تقديم كرده است
كه هنوز به قانون تبديل نشدهاند .ازجمله اين لوايح ميتوان به لوايح وكالت و پليس قضايي اشاره كرد.
درخصوص بند «ب»:
طبق بند «د» ماده ( )211قانون برنامه پنجم توسعه« ،به منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي،
اصالح رفتار حقوقي و قضايي مردم ،نهادينهسازي فرهنگ قانونمداري و نيز در راستاي پيشگيري از
وقوع جرائم و كاهش دعاوي حقوقي ،اقدامات ذيل انجام ميشود:
 .1آموزش همگاني طبق برنامه مصوب قوه قضائيه از طريق صدا و سيما،

 .2آمـوزش همگاني حقـوق شهروندي درخصـوص امور مالياتي ،اداري ،كار و تأمين اجتماعي،
محيطزيست ،بانكي ،بيمهاي و مشابه آن توسط دستگاههاي ذيربط از طريق صدا و سيما،
 .3پيشبيني مواد درسي الزم براي آموزشهاي مذكور در دورههاي راهنمايي تحصيلي و
متوسطه.
تبصره -سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مكلف است در اجراي اجزاي « »1و «»2
زمـان مناسب را براي پخش برنامههايي كه در اين خصوص توسط قوه قضائيه ،دستگاههاي مربوطه يا
آن سازمان تهيه ميشود ،اختصاص دهد.
 .3قوه قضائيه مكلف است تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ نمايد كه ضمن حفظ حريم خصوصي
اشخاص ،آراي صادره ازسوي محاكم بهصورت برخط (آنالين) ،در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و
متخصصان قرار گيرد».
همچنين طبق بند «هـ» ماده ( )211قانون برنامه پنجم توسعه« ،به منظور تحقق بند «»3
سياستهاي كلي قضايي پنجساله ابالغي ازسوي مقام معظم رهبري ،دستگاههاي اجرايي ازجمله نيروي
انتظامي ،سازمان بسيج مستضعفين ،نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نظير جمعيت هاللاحمر و
شهرداريها ،مكلفند در چارچوب وظايف خود همكاري الزم را با قوه قضائيه در اجراي برنامههاي
پيشگيري از وقوع جرم ،معمول دارند».
الزم به ذكر است كه براساس بند «ع» ماده فوق« ،قوه قضائيه مكلف است تمهيدات الزم بهمنظور
ارتقاي سطح استفاده از ظرفيتهاي وزارت دادگستري را فراهم آورد» .البته اين حكم كلي است و
لزوماً شامل احكام مندرج در اين بند نيست.
همچنين بند «ب» تبصره « »62قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اشعار ميدارد كه «بهمنظور
ايجاد نظم عمومي و وجدانكاري و اعمال روشهاي غيرمستقيم جهت اقدام و رعايت قانون و نظم
اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرائم ،دولت مكلف است طرح آموزش همگاني مردم را تهيه و اجرا
نمايد».
جزء « »12بند « »2مبحث (ب) (خطمشيها) قسمت يكم پيوست قانون برنامه پنجساله دوم
توسعه اشعار ميداشت كه پيشگيري از وقوع جرائم يكي از خطمشيهاي اين برنامه است.
اين حكم در ساير قوانين برنامه فاقد سابقه است.
درخصوص بند «ج»:
براساس بند «ح» ماده ( )211قانون برنامه پنجم توسعه« ،به منظور افزايش سرعت و كارآيي در ارائه
خدمات حقوقي و قضايي ،قوه قضائيه مكلف است اقدامات زير را براي توسعه فناوري اطالعات و
ارتباطات انجام دهد:
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 .1سامانههاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات بهويژه سامانه
مديريت پروندههاي قضايي ،راهاندازي مركز ملي دادههاي قوه قضائيه ،اجرا و تكميل سامانه مديريت
امنيت اطالعات ،عرضه خدمات حقوقي الكترونيك به مردم ،استفاده از فناوري اطالعات در برقراري
ارتباط بين مراجع قضايي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و امالك كشور،
سازمان زندانها ،سازمان پزشكي قانوني راهاندازي ،گسترش و ارتقا يابد.
 .2سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است بهمنظور ارتقاي ضريب امنيت در اسناد
مالكيت ،كاهش پروندههاي مرتبط با اسناد در محاكم قضايي ،رقومي نمودن اقالم اطالعاتي سند و
اجرايي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطالعات ،نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام كند.
تبصره -وزارتخانههاي جهادكشاورزي و راه و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خيريه ،مكلفند در
طول برنامه پنجم ،ضمن شناسايي و ارائه مستندات كليه اراضي ملكي و تحت توليت خويش ،با سازمان
ثبت اسناد و امالك كشور براي تهيه نقشه امالك مذكور براساس استاندارد حدنگاري (كاداستر)
همكاري نمايند.
 .3به قوه قضائيه اجازه داده ميشود براساس آييننامهاي كه توسط وزير دادگستري با همكاري
دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه
قضائيه ميرسد ،اسناد و اوراق پروندههاي قضايي كه نگهداري سوابق آنها ضروري ميباشد را با استفاده
از فناوري هاي اطالعاتي روز ،به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها اقدام نمايد
مشروط بر آن كه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد .اطالعات و اسناد تبديلي در
كليه مراجعه قضايي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پروندههاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد ،توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي
جمهوري اسالمي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.
 .3سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد سامانههاي
الكترونيكي براي اجراي محكوميتهاي حبس و قرارهاي تأميني ،اقدام نمايد».
طبق بند «م» ماده ( )211قانون برنامه پنجم توسعه« ،سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف
است در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و امالك و راهاندازي مركز ملي دادههاي ثبتي،
نسبت به الكترونيكي كردن كليه مراحل ثبت معامالت تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند ،بهنحوي كه
امكان پاسخ آني و الكترونيك به استعالمات ثبتي و ثبت آني معامالت با بهكارگيري امضاي الكترونيكي
مطمئن فراهم شود».
همچنين حكم جزء « »3بند «ح» ماده ( )211قانون برنامه پنجم توسعه عيناً در بند «الف» ماده
( )131قانون برنامه چهارم آمده است .در ساير قوانين برنامه حكمي در اين خصوص وجود ندارد.

درخصوص بند «ج»:
طبق ماده ( )36قانون برنامه پنجم قوه قضائيه از شمول بند مستثناست.
درخصوص بند «د»:
بند «ح» ماده ( )211قانون برنامه پنجم اشعار ميدارد كه «ح -به منظور افزايش سرعت و كارآيي در
ارائه خدمات حقوقي و قضايي ،قوه قضائيه مكلف است اقدامات زير را براي توسعه فناوري اطالعات و
ارتباطات انجام دهد:
 .1سامانههاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات بهويژه سامانه
مديريت پروندههاي قضايي ،راهاندازي مركز ملي دادههاي قوه قضائيه ،اجرا و تكميل سامانه مديريت
امنيت اطالعات ،عرضه خدمات حقوقي الكترونيك به مردم ،استفاده از فناوري اطالعات در برقراري
ارتباط بين مراجع قضايي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و امالك كشور،
سازمان زندانها ،سازمان پزشكي قانوني راهاندازي ،گسترش و ارتقا يابد».
درخصوص بند «هـ»:
بندهاي «ب» و «ج» ماده ( )36قانون برنامه پنجم توسعه بهشرح زير ناظر به اين موضوع است.
«ماده ( -)36بهمنظور بسط خدمات دولت الكترونيك ،صنعت فناوري اطالعات ،سواد اطالعاتي و
افزايش بهرهوري در حوزههاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام ميشود:
 ...ب) كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند ضمن اتصال به شبكه ملي اطالعات و توسعه و تكميل
پايگاههاي اطالعاتي خود حداكثر تا پايان سال دوم برنامه براساس فصل پنجم قانون مديريت خدمات
كشوري اطالعات خود را در مراكز داده داخلي با رعايت مقررات امنيتي و استانداردهاي الزم نگهداري
و بهروزرساني نمايند و براساس آييننامه اجرايي كه در  6ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و
فناوري اطالعات و وزارت اطالعات و معاونت ،تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد نسبت به
تبادل و به اشتراكگذاري رايگان اطالعات بهمنظور ايجاد سامانههاي اطالعاتي و كاهش توليد و
نگهداري اطالعات تكراري در اين شبكه با تأمين و حفظ امنيت توليد ،پردازش و نگهداري اطالعات
اقدام نمايند .قوه قضائيه از شمول اين بند مستثناست.
ج) كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند:
 .1تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الكترونيكي كليه استعالمات بين دستگاهي و
واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبكه ملي اطالعات و رعايت امنيت اقدام نمايند».
درخصوص بند «و»:
طبق جزء « »12بند « »2خطمشيهاي پيوست قانون برنامه اول توسعه« ،انجام مراقبت بعد از خروج
زندانيان از زندان و خانوادههاي آنان» از خطمشيهاي قانون برنامه اول بوده است.
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براساس ماده ( )123قانون برنامه سوم توسعه ،بهمنظور اصالح وضعيت زندانها و ايجاد محيط
مناسب بازپروري و اصالح و تربيت زندانيان در بازگشت آنان به زندگي سالم اجتماعي اقدامات زير
صورت ميگيرد:
الف) سازمان زندانها موظف است با همكاري انجمنها و نهادهاي مردمي نسبت به فعالتر كردن
انجمنهاي حمايت از خانواده زندانيان و معدومين نيازمند و ايجاد انجمن در تمامي مراكز اقدام كند،
به نحوي كه تا پايان برنامه صد درصد ( )%133خانوادههاي نيازمند زندانيان و معدومين تحت پوشش
قرار گيرند.
ب) وزير دادگستري موظف است نسبت به تهيه آييننامه كار زندانيان ،با اولويت حرفهآموزي
مناسب اقدام كند ،به نحوي كه پس از اتمام دوره محكوميت آنها ضمن ارائه تأييديه اشتغال ،امكان
حذف سوءپيشينه و حضور مؤثر آنها در جامعه فراهم گردد».
طبق ماده ( )132قانون برنامه چهارم توسعه ،سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
مكلف است بهمنظور بهود وضعيت زندانها و ايجاد بازپروري مناسب و اصالح و تربيت زندانيان با هدف
بازگشت آنان به زندگي سالم اجتماعي و كاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانيان آزاد شده
نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نمايد:
الف) بهينه سازي فضاهاي فيزيكي با اولويت توسعه كانونهاي اصالح و تربيت.
ب) حمايت از خانواده زندانيان و معدومين از طريق سازمانها و نهادهاي خيريه مردمي و
غيردولتي و انجمنهاي حمايت از زندانيان.
ج) ارائه پيشنهادهاي مقتضي به قوه قضائيه براي تهيه اليحه سازوكارهاي الزم جهت حذف سابقه
كيفري زندانيان اصالح شده».
بر اساس بند «ن» ماده ( )211قانون برنامه پنجم توسعه« ،سازمان زندانها و اقدامات تأميني و
تربيتي مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ،مؤسسات عمومي و مردمنهاد ،بهمنظور باز
اجتماعي شدن محكومان در طول برنامه اقدامات ذيل را به اجرا گذارد:
 .1با رويكرد ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصالحي مجازات حبس ،اصالح محيط زندانها از طريق
اقداماتي نظير طبقهبندي زندانيان و بازداشتشدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابي ،تفكيك
متهمان از محكومان در بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي باالي بيست هزار نفر جمعيت.
 .2آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش.
 .3رفع مشكل معيشتي خانوادههاي زندانيان بيبضاعت با همكاري كميته امداد امام خميني(ره)،
سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي ذيربط.
 .3معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذيربط پس از آزادي».

درخصوص بند «ز»:
طبق بند «س» ماده ( )211قانون برنامه پنجم توسعه« ،سازمان پزشكي قانوني مكلف است تحقيقات
الزم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با
توجه به نتايج بهدست آمده ،نسبت به برنامهريزي و آموزش براي پيشگيري و كاهش جرائم ،تخلفات و
آسيبهاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام كند».
همچنين براساس جزء « »1بند «ز» ماده ( )211قانون برنامه پنجم توسعه« ،ز -بهمنظور تسهيل
در رسيدگي به پروندهها و ارتقاي كيفيت رسيدگي به پروندهها قوه قضائيه مكلف به انجام موارد زير
است:
ـ با همكاري سازمان پزشكي قانوني ،دادستاني كل كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي
ايران ،اقدامات الزم را جهت تقويت و انسجام گروههاي بررسي صحنه جرم و تهيه شناسنامه هويت
ژنتيكي افراد با بهرهگيري از نيروهاي متخصص و روشها و تجهيزات روزآمد به عمل آورد».
 .1نياز يا عدم نياز به قانونگذاري
درخصوص بند «الف»:
با توجه به اينكه بخشي از تكاليف مقرر در قوانين سابق به اجرا در نيامده است؛ و با توجه به اينكه
تكاليف قانوني مزبور در اجراي قانون اساسي و سياستهاي كلي نظام ضروري است ،همچنان به
قانونگذاري در مورد اصالح قوانين قضايي نياز است.
نكته ديگر اينكه بهنظر ميرسد اين بند در اجراي بندهاي « »12و « »16سياست كلي قضايي
پنجساله ابالغي  1388/2/2مقام معظم رهبري مبنيبر « .12اتخاذ تدابير الزم در استفاده از مجازات
زندان با رويكرد حبس زدايي» .و « .16اصالح و تنقيح قوانين و رفع خألهاي قانوني مربوط به امور
قضايي» و در اجراي بندهاي « »13و « »13سياستهاي كلي نظام درخصوص امنيت قضايي ابالغي
 1381/3/28مقام معظم رهبري مبنيبر « .13بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرائم و
كاهش استفاده از مجازات زندان» .13« ،تنقيح قوانين قضايي» پيشنهاد شده است.
درخصوص بند «ب»:
طبق بند « »3اصل يكصدوپنجاهوششم قانون اساسي ،يكي از وظايف قوه قضائيه« ،اقدام مناسب براي
پيشگيري از وقوع جرم» است.
طبق اصل يكصدوشصتم« ،وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با
قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهدهدارد و از ميان كساني كه رئيس قوه قضائيه به رئيسجمهور پيشنهاد
ميكند انتخاب ميگردد .رئيس قوه قضائيه ميتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات
استخدامي غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض كند .در اين صورت وزير دادگستري داراي همان
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اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا بهعنوان عاليترين مقام اجرايي پيشبيني
ميشود» .همچنين طبق اصل يكصدوسيوسوم ،حدود اختيارات هر يك از وزيران را قانون معين
ميكند .بر اين اساس ،صالحيتهاي وزير دادگستري محدود به اصل يكصدوشصتم نيست؛ يعني
اختيارات وي صرفاً محدود به قوه قضائيه نيست؛ بلكه وزير دادگستري ميتواند به استناد اصل
يكصدوسيوسوم و شأن وزارتياش در قوه مجريه ،برخي از صالحيتهاي اعمال قوه مجريه را نيز بر
عهده بگيرد .به بيان ديگر ،بخشي از صالحيتهاي وزير دادگستري در اصل يكصدوشصتم بيان شده
است نه كل اختيارات وي .نكته ديگر اينكه طبق تبصره « »1اين بند ،آييننامه اجرايي اين بند را
هيئت وزيران تصويب ميكند؛ لذا صالحيتهاي مقرر در اين بند از جنس امور اجرايي (و نه قضايي)
است و اال بايد آييننامه مزبور به تأييد رئيس قوه قضائيه ميرسيد .بر همين اساس انتهاي اين بند
تصريح كرده است كه «اين اقدامات مانع از اختيارات و وظايف قوه قضائيه و ساير دستگاههاي اجرايي
نيست».
هر چند كه براساس نظرات شوراي نگهبان اصل يكصدوشصتم حصري است و اعطاي
صالحيتهايي خارج از اصل يكصدوشصتم قانون اساسي به وزير دادگستري مغاير اين اصل است .اين
شورا در رابطه با صالحيت وزير دادگستري بيان ميدارد« :وظيفه وزير دادگستري برقراري رابطه بين
قوه قضائيه با قوه مجريه و مقننه است و عهدهدار مسئوليت اين وظيفه و وظايف مشترك با هيئت
وزيران ميباشد و در امور تشكيالتي دادگستري مانند اداره امور مالي ،كارگزيني ،خدمات و پزشكي
قانوني وظيفه و مسئوليتي ندارد و اين امور به عهده شوراي عالي قضايي» است (نظريه شماره 321
مورخ  1332/2/11شوراي نگهبان) .همچنين از نظر شورا ،صالحيت وزير محصور به اين اصل است؛ «با
توجه به اينكه اصل يكصدوشصتم قانون اساسي وظايف و حدود اختيار وزير دادگستري را تعيين نموده
است و اين امر ،ظهور در انحصار دارد ،نميتوان به موجب قانون عادي ،اختيار ديگري به او اعطا نمود»
(نظريه شماره  3332مورخ  1331/2/3شوراي نگهبان) .بندهاي « »2تا « »3نظرات شوراي نگهبان
درخصوص طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصدوشصتم قانون اساسي در تاريخ  1323/8/28نيز
مؤيد نظرات تفسيري فوق است .در نتيجه مفاد بند «ب» كه ناظر به اموري غير از برقراري رابطه بين
قوه قضائيه با قوه مجريه و مقننه است ،مغاير با نظرات تفسيري و موردي شوراي نگهبان بهنظر ميرسد
و شوراي نگهبان اين بند را مغاير با اصل يكصدوشصتم قانون اساسي اعالم خواهد كرد.
با توجه به توضيحاتي كه در بند «الف» داده شد عبارت «بهروزرساني قوانين و مقررات» در بند
«ب» ،چون داللت بر است قالل وزير دادگستري در اصالح قوانين دارد ،تفويض قانونگذاري بوده و مغاير
اصل هشتادوپنجم قانون اساسي بهنظر ميرسد.

شبهه مغايرت اين بند با اصل هشتادوپنجم قانون اساسي هنگامي تقويت ميشود كه دولت
بخواهد با استفاده از اين بند اقدام به تصويب و ابالغ منشور حقوق شهروندي نمايد.
درخصوص بند «ج»:
با توجه به اهميت نظام قضايي كشور ،الزم است بستر دولت الكترونيك در قوه قضائيه فراهم آيد كه
اين امر نيازمند تكميل و استمرار وظايفي است كه در قانون برنامه پنجم براي قوه قضائيه و
سازمان هاي وابسته به آن مورد حكم قرار گرفته بود كه عمده احكام آن در قانون آيين دادرسي
كيفري(بخش دادرسي الكترونيكي) بيان شده است .بر اين اساس ،پيشنهاد ميشود صرفاً مواردي كه
در آن قانون بيان نشده است تصويب گردد و نيازي به تكرار احكام موجود در قانون آيين دادرسي
كيفري (بخش دادرسي الكترونيكي) در اينجا نيست.
درخصوص بند «ج» قانونگذاري نياز است ،زيرا زيرساخت مورد نياز براي ارائه خدمات فناوري
اطالعات است.
درخصوص بند «و» جزء «:»9
باتوجه به اينكه ارائه خدمات رايگان براي عدهاي خاص در نظر گرفته شده ،ازاينرو نياز به قانونگذاري
وجود دارد.
درخصوص بند «د»:
با عنايت به مفاد بخش نهم قانون آييندادرسي كيفري(دادرسي الكترونيكي) و ساير قوانيني كه به
موضوع اين ماده پرداخته اند و با توجه به اينكه مواردي كه در اين ماده به موارد موجود در قوانين
افزوده شده است مغاير قانون اساسي است ،تصويب اين بند توصيه نميشود.
از جمله ايرادات اين بند اطالق و تمثيلي بودن موارد مذكور در اين ماده است كه بر اين اساس با
توجه به عبارت هاي (بخشي از خدمات قضايي مانند) و (خدمات حضوري اعم از) مشخص نيست كه
كدام يك از مسئوليتهاي قوه قضائيه قابل انجام توسط بخش خصوصي نيست ،بلكه براساس اين بند
قوه قضائيه ميتواند كليه صالحيتهاي خود را به بخش خصوصي تفويض كند.
همچنين انجام اموري مانند تحقيق شهود كه ارتباط مستقيمي به پرونده دارد و الزاماً بايد توسط
قاضي استماع شود توسط بخش خصوصي مغاير قانون اساسي است.
ايراد ديگر اينكه امكان اخذ رونوشت از پرونده براي بخش خصوصي كه امكان دسترسي بخش
خصوصي به پروندههاي قضايي را فراهم ميآورد مغاير حقوق شهروندان و وظايف حاكميتي قوه قضائيه
است .عالوه بر اينكه اطالق اين بند شامل پروندههاي امنيتي ،منافي عفت و يا مواردي كه طرفين دعوا
رضايت به اطالع بخش خصوصي از جزئيات پرونده نيستند نيز ميشود.
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درخصوص بند «هـ»:
با عنايت به اينكه حكم اين ماده بهصورت كلي در قوانين موجود نيست تصويب آن توصيه ميشود.
درخصوص بند «و»:
هر چند كه در ماده ( )2قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به
سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب  1363صالحيتهايي براي سازمان زندانها
برقرار شده است؛ ولي بهنظر ميرسد مفاد اين بند ،احكام جامعتري را پيشبيني كرده است كه در
ماده ( )2وجود ندارد ،مثل تبصره جزء « »1در نتيجه ،تقنين جديد توصيه ميشود.
درخصوص بند «ز»:
با عنايت به اينكه تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي متهمان ،محكومان و يا متوفيان مربوط به تحديد
حقوق و آزاديهاي افراد است و براساس اصل بيستودوم قانون اساسي نياز به حكم مقنن دارد و اين
موضوع در قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور پيش بيني نشده است؛ لذا تصويب اين بند
پيشنهاد ميشود.
 .0اصالحات پيشنهادي و داليل آن
درخصوص بند «الف»:
در بند «الف» ماده ( )32اليحه ،صالحيت اقدام در رابطه با «تنقيح و اصالح رفع خألهاي قوانين
قضايي» به قوه قضائيه داده شده است .با توجه به توضيحات پيش گفته ،اعطاي صالحيت مستقل به
قوه قضائيه در رابطه با «تنقيح و اصالح رفع خألهاي قوانين قضائي» تفويض قانونگذاري بوده و مغاير
اصل هشتادوپنجم قانون اساسي است .در راستاي رفع اين ايراد پيشنهاد ميشود عبارت«نسبت به»
در ابتداي بند تبديل به عبارت «در راستاي» شود و عبارت «اقدام و» از ذيل اين بند حذف شود.
عالوه بر ايراد فوق عبارت «قوانين قضايي» در اين بند داراي ابهام است .توضيح اينكه شوراي
نگهبان در پاسخ به اين سؤال كه «تعريف اليحه قضايي و فرق آن با اليحه قانوني چيست؟» ،در بند
« »1نظريه تفسيري شماره  32/21/1363مورخ  1332/3/33اشعار داشته است كه «فرق لوايح قضايي
و غيرقضايي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضايي را فصل يازدهم قانون اساسي به ويژه
اصول يكصدوپنجاهوششم ،يكصدوپنجاهوهفتم و يكصدوپنجاهوهشتم قانون اساسي و موضوعات مربوط
به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضايي معين ميكند» .اين نظريه
تفسيري نيز با تصريح بر عبارت «و ساير اصول مربوط به امور قضايي» ،ضابطه و حدود لوايح قضايي را
به روشني تعيين نكرده است .پيشنهاد ميشود از عبارت «قوانين قضايي» تعريف شفافي ارائه شود.

درخصوص بند «ب»:
با توجه به نظرات پيشگفته شوراي نگهبان بهنظر ميرسد اين ماده توسط شوراي نگهبان ،خارج از
صالحيت وزير دادگستري و مغاير اصل يكصدوشصتم اعالم شود .بر اين اساس پيشنهاد ميشود تكليف
مذكور در اين بند به دولت محول شود.
همچنين در راستاي رفع ايراد مغايرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسي پيشنهاد ميشود دولت
مكلف شود در راستاي اين بند ل وايح مورد نياز را تهيه كرده و جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي
تقديم نمايد.
درخصوص بند «ج»:
پيشنهاد ميشود با توجه به بيان حكم جزء « »1بند «پ» ،اين بند حذف شده و جزء « »2باقي بماند.
درخصوص تبصره « »2جزء « »2اين بند ،با توجه به اينكه آييننامه بايد به تصويب هيئت وزيران
يا وزير و يا كميسيون متشكل از چند وزير برسد ،استفاده از واژه «تأييد» نادرست بهنظر ميرسد.
تبديل شبكه ملي عدالت به شبكه ملي اطالعات بهدليل با توجه به اينكه در مصوبه شوراي عالي
فضاي مجازي قوه قضائيه از شمول الزام اتصال به شبكه ملي اطالعات مستثنا نشده است و يكي از
دستگاهها و مراكز حياتي كشور نيز به شمار ميآيد .اين قوه قضائيه است كه بايد به اين شبكه بپيوندد.
درخصوص بند «و» جزء «:»9
ماده درخصوص منبع مالي اين حمايت دقيقاً مشخص نيست .آيا هزينه بيمه سالمت زندانيان و
خانوادههاي آنان برعهده بهزيستي يا كميته امداد يا ساير نهادهاست .در اينجا بهتر است كه تصريح
شده و مشخص گردد كه بودجه به كدام نهاد داده خواهد شد.
درخصوص بند «د»:
رد و عدم تصويب اين بند.
درخصوص بند «هـ»:
بهنظر ميرسد منظور از صدر اين بند ،كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( )3قانون مديريت
خدمات كشوري است كه بايد اصالح شود.
با توجه به اينكه سامانههايي براساس قوانين پيشين ايجاد شدهاند ،در صورت دسترسي برخط قوه
قضائيه به سامانههاي مذكور نيازي به انجام استعالم نيست و قوه قضائيه خود ميتواند به اطالعات
مربوطه مورد نياز دسترسي پيدا كند كه ضروري است اين امر در بند پيشنهادي لحاظ شود.
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درخصوص بند «و»:
در صدر اين بند مشخص نيست كه منظور از «دستگاههاي اجرايي» چيست .بهنظر ميرسد كه منظور،
دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( )3قانون مديريت خدمات كشوري است .لذا بايد بر اين امر تصريح
شود.
در جزء « »3مقصود از موارد خاص بايد معلوم شود و موارد آن بهطور دقيق احصا شود؛ در غير
اين صورت به معناي تفويض قانونگذاري به سازمان زندانها و در نتيجه مغاير با اصل هشتادوپنجم
قانون اساسي است .با توجه به اينكه در ماده ( )23به تفصيل موارد سوءپيشينه مؤثر كيفري و احكام
مربوطه تصويب شده است نيازي به تكرار حكم آن در اين قانون نيست.
درخصوص آييننامه اجرايي اين بند ،اوالً به نادرستي تصريح به «آييننامه اجرايي اين ماده» شده
است .ثانياً با توجه به اينكه متولي انجام وظايف اين بند سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي
است كه زيرمجموعه قوه قضائيه است ،آيين نامه اجرايي آن بايد به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد.
ثالثاً از نظر قواعد قانوننويسي ،بايد عبارت مربوط به آن ،پيش از تبصره اين بند بيايد.
بهنظر ميرسد حكم تبصره جزء « ،»1ماهيت تبصرهاي ندارد و مفاد تبصره خود يك بند مستقلي
است؛ لذا از نظر قواعد قانوننويسي بايد عنوان تبصره به آن داده نشده و بهعنوان يك بند مستقل قيد
شود.
با توجه به حكم ماده ( )313قانون آيين دادرسي كيفري ،تقييد حكم ذيل بند « »1به «شهرهاي
باالي بيست هزار نفر جمعيت» در مواردي كه امكان تفكيك زندانيان وجود دارد صحيح و متناسب با
امنيت قضايي بهنظر نميرسد؛ لذا پيشنهاد ميشود كه اين عبارت حذف شود.
همچنين با توجه به اينكه يكي از نهادهايي كه در جزء « »3وظايفي بر عهده آن نهاده شده
نيروي انتظامي ،اتاقهاي بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران ،اصناف و تعاون هستند ،ضروري
است اين نهادها نيز در تهيه آييننامه اجرايي مربوط به هماهنگي دستگاهها مشاركت داشته باشند.
درخصوص بند «ز»:
نظر به اينكه صالحيت تصويب طرحها و برنامههاي پيشگيري از وقوع جرم براساس قانون پيشگيري از
وقوع جرم مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در صالحيت شوراي عالي پيشگيري از جرم قرار دارد،
ذيل اين بند مبني بر وظيفه سازمان پزشكي قانوني در رابطه با اقدام به برنامهريزي و آموزش براي
پيشگيري و كاهش جرائم صحيح نيست؛ لذا پيشنهاد ميشود كه ذيل اين بند حذف شود يا اينكه به
قانون مزبور ارجاع شود ،در غير اين صورت ،بند فوق مغاير با اصل يكصدودوازدهم قانون اساسي و
نظريه تفسيري شماره  3318مورخ  1332/3/23شوراي نگهبان است .طبق اين نظريه ،مجلس پس از

گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير با مصوبه مجمع
تشخيص مصلحت نظام درخصوص حل اختالف مجلس و شوراي نگهبان را دارد.
 .0بند نهايي پيشنهادي
درخصوص بند «الف»:
با توجه به نكات فوقالذكر ،پيشنهاد ميشود بند «الف» بهصورت زير اصالح شود:
«الف) «قوه قضائيه مكلف است در راستاي تنقيح ،اصالح و رفع خألهاي قوانين قضايي با رويكرد
پيشگيري از وقوع جرم و اختالف ،كاهش عناوين مجرمانه و محكوميت حبس و تبديل آن به
مجازاتهاي ديگر و متناسبسازي مجازاتها و جرائم ،جايگزين كردن ضمانت اجراهاي غيركيفري
مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي ،انضباطي ،مدني ،اداري و ترميمي ،لوايح مورد نياز را تهيه و از طريق
دولت به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد.
تبصره -منظور از قوانين قضايي قوانين مربوط به جرائم ،مجازاتها ،آيين دادرسي ،مقامات و
سازمانهاي زير نظر قوه قضائيه است».
درخصوص بند «ب»:
««دولت مكلف است بهمنظور ارتقاي فرهنگ حقوقي و قانونمداري جامعه ،رعايت و حفظ حقوق و
كرامت انساني ،ترويج حقوق شهروندي و پيشگيري از ناهنجاري و تخلف ،نسبت به بهروزرساني
مقررات ،هماهنگي و تقويت سازوكارهاي الزم ،آموزش همگاني حقوق شهروندي و استفاده حداكثري از
ظرفيتهاي سازمانهاي مردمنهاد اقدام نمايد و لوايح مورد نياز را جهت بهروزرساني قوانين مربوطه
تهيه كرده و تقديم مجلس شوراي اسالمي كند .اين اقدامات مانع از اختيارات و وظايف قوه قضائيه و
ساير دستگاههاي اجرايي نيست.
تبصره « »4ـ آييننامه اجرايي اين ماده ظرف  6ماه از تاريخ الزماالجرا شدن اين قانون توسط
وزارت دادگستري و معاونت حقوقي رئيسجمهور تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
تبصره « »2ـ قوه قضائيه مكلف است در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و كاهش دعاوي
حقوقي نسبت به انجام تكاليف قانوني با همكاري دستگاههاي ذيربط اقدام نمايد».
درخصوص بند «ج»:
به قوه قضائيه اجازه داده ميشود براساس آييننامهاي كه توسط وزير دادگستري با همكاري معاونت حقوقي
قوه قضائيه و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه
ميرسد ،اسناد و اوراق پروندههاي قضايي كه نگهداري سوابق آنها ضروري است را با استفاده از فناوريهاي
اطالعاتي روز ،به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها براساس ضوابط اقدام نمايد.
اطالعات و اسناد تبديلي در كليه مراجعه قضايي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.
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تبصره « »4ـ اصل پروندههاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد ،توسط سازمان اسناد و
كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.
تبصره « »2ـ به سازمان تعزيرات حكومتي اجازه داده ميشود براساس آييننامهاي كه توسط
رئيس سازمان پيشنهاد و به تصويب وزير دادگستري ميرسد نسبت به اجراي حكم اين ماده در مورد
پروندههاي تعزيراتي اقدام نمايد».
درخصوص بند «هـ»:
كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( )3قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند بهمنظور تقويت
زيرساختهاي برنامهريزي ،ايجاد شفافيت و استقرار دولت الكترونيك و پيشگيري از جعل هويت
اشخاص و تضمين صحت اسناد و قراردادهاي رسمي و دستيابي قواي سهگانه به بانكهاي اطالعاتي
موجود كشور امكان دسترسي برخط قوه قضائيه كه سامانههاي اطالعاتي موجود خود را فراهم نمايند و
در صورت عدم امكان ايجاد دسترسي برخط به سامانههاي مذكور ،به استعالمهاي صورت گرفته در
حوزه وظايف قانوني خود توسط هر يك از دستگاههاي وابسته به قواي سهگانه بهصورت رايگان پاسخ
دهند».
درخصوص بند «و»:
«و -سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي
موضوع ماده ( )3قانون مديريت خدمات كشوري ،مؤسسات عمومي و مردمنهاد ،بهمنظور باز اجتماعي
شدن محكومان اقدامات ذيل را به اجرا گذارد:
 .1با رويكرد ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصالحي مجازات حبس ،اصالح محيط زندانها از طريق
اقداماتي نظير طبقهبندي زندانيان و بازداشتشدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابي ،تفكيك
متهمان از محكومان در بازداشتگاههاي موقت.
 .2آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فني و
حرفهاي كشور.
 .3وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي با هماهنگي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و
تربيتي كشور ،زندانها را بهعنوان منطقه بهداشتي تحت پوشش خدمات جامع و همگاني سالمت
كشور قرار دهد.
 .3رفع مشكل معيشتي خانوادههاي زندانيان بيبضاعت با همكاري كميته امداد امام خميني(ره)،
سازمان بهزيستي كشور و ساير نهادهاي ذيربط و بيمه سالمت رايگان زندانيان و خانواده آنها.

 .3تسهيل بازگشت محكومان پس از تحمل كيفر به زندگي شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان
با ساماندهي و محدود كردن موارد استعالم از سوءپيشينه به موارد مذكور در ماده ( )23قانون مجازات
اسالمي مصوب  1323و رفع اثر محكوميت در چارچوب قوانين مربوط.
 .6معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذيربط پس از آزادي.
آييننامه اجرايي اين بند مربوط به همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط توسط وزارت
دادگستري با همكاري وزارتخانههاي بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،تعاون ،كار و رفاه اجتماعي،
آموزش و پرورش ،اتاقهاي بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران ،اصناف و تعاون ،نيروي انتظامي
جمهوري اسالمي ايران و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه و به تصويب رئيس
قوه قضائيه ميرسد.
تبصره -كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط ،نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ،اتاقهاي
بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران ،اصناف و تعاون موظف به همكاري در امور فوق ميباشند».
درخصوص بند «ز»:
سازمان پزشكي قانوني كشور مكلف است تحقيقات الزم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و
مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و شناسنامه هويت ژنتيكي متهمان ،محكومان و
متوفيان را تهيه كند و با توجه به نتايج بهدست آمده ،برنامهها و آموزشهاي خود براي پيشگيري و
كاهش جرائم ،تخلفات و آسيبهاي اجتماعي ناشي از آنها را تهيه كرده و براي تصويب به شوراي عالي
پيشگيري از جرم پيشنهاد نمايد.
پيشنهاد ديگر درخصوص بند «ج»
قسمت ( )4از بند «ج» اصالحي ماده (:)12
بهمنظور افزايش سرعت ،صحت ،كارآ يي و امنيت در ارائه خدمات حقوقي و قضايي و تحقق نظام جامع
دادرسي الكترونيك ،قوه قضائيه مكلف است از ظرفيتهاي موجود كشور از قبيل مراكز دادهها،
زيرساخت هاي ارتباطات كشور و شبكه ملي اطالعات ،اقدام به تشكيل پايگاههاي داده قوه قضائيه و
استقرار شبكه ملي اطالعات و توسعه خدمات قضايي نمايد.
تبصره «»2ـ كليه دستگاههاي دولتي ،نهادهاي عمومي غيردولتي و اشخاص حقوقي مكلفند
نسبت به ارسال پاسخ به استعالمات مراجع قضايي از طريق شبكه ملي اطالعات اقدام كنند.
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ماده ( )19ـ تشكيل شوراي دستگاهها ي نظارتي جهت كارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاي
بهرهوري و تقويت مديريت كشور
 .4ماده پيشنهادي دولت
«به منظور ايجاد هماهنگي براي كارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاي بهرهوري و براي تقويت مديريت
كشور ،شوراي دستگاهها ي نظارتي متشكل از دو نفر از مسئولين نظارتي هر قوه با انتخاب رئيس قوه با
حفظ استقالل هر يك از آنها در حدود مقرر در قانون اساسي تشكيل ميشود.
دستورالعمل اجرايي اين ماده و نحوه تشكيل جلسات شورا ،نحوه تصميمگيري و نحوه پيگيري
تصميمات ،ظرف  6ماه از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون به پيشنهاد اعضاي شورا و با توافق سران قوا
تعيين ميگردد».
 .2سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري
ماده ( )8قانون «اصالح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب  1363و اصالحيه
آن مصوب  »1333مصوب ،1383/3/13ماده ( )11قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور را به اين
شرح اصالح كرد كه «ماده ( -)11سازمان ميتواند در موارد زير نيز اقدام نمايد ... :ب) ايجاد
هماهنگيهاي الزم ،مستمر و منظم با مسئوالن دستگاههاي نظارتي كشور با حفظ استقالل و اختيارات
قانوني و ذاتي هر دستگاه ،بهمنظور ارتقاي كيفيوكمّي و افزايش اثربخشي اقدامات نظارتي و پرهيز از
كارهاي موازي و غيرضرور و تقويت مديريت كشور و ارائه گزارش نتايج حاصله به رؤساي قواي
سهگانه».
در راستاي اجراي اين ماده ،شورايي با عنوان «شوراي دستگاههاي نظارتي كشور» تشكيل شد .در
ماده ( )62آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب  1363و اصالحيههاي
بعدي آن كه در تاريخ  1388/1/13به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد ،سازمان بازرسي كل كشور
موظف شد كه «ساختار مناسب دبيرخانه شوراي دستگاههاي نظارتي كشور را (كه در اجراي بند «ب»
ماده ( )11قانون تشكيل گرديده و اساسنامه آن به تأييد سران سه قوه و تنفيذ مقام معظم رهبري
رسيده است) طراحي و با تعيين پستهاي سازماني الزم نسبت به تنظيم و پيگيري امور شورا و
تشكيل شوراهاي متناظر استاني ،كارگروههاي تخصصي و واحدهاي مرتبط مذكور در اساسنامه اقدام
نمايد» .البته اين بند به موجب ماده ( )6قانون اصالح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل
كشور مصوب  ،1323/8/3اصالح شده است.
مجلس در برخي از قوانين مصوب وظايفي را بر عهده اين شورا نهاده و اين نهاد را به رسميت
شناخته است ازجمله اينكه براساس ماده ( )28قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد
مصوب « ،1323/8/3شوراي دستگاههاي نظارتي موضوع ماده ( )221قانون برنامه پنجساله پنجم

توسعه ،موظف به اقدامات زير است:
الف) تهيه شاخصهاي اندازهگيري ميزان سالمت اداري در دستگاههاي موضوع بندهاي «الف»،
«ج» و «د» ماده ( )2اين قانون و اعالم عمومي آنها.
ب) اندازهگيري ميزان سالمت اداري بهصورت كلي و موردي و اعالم نتيجه بررسي به مسئوالن
و مردم حداكثر تا پايان شهريورماه سال بعد.
ج) بررسي اقدامات دستگاههاي مشمول قانون از راه تهيه گزارش درباره عملكرد و اجراي
برنامههاي پيشگيرانه و مقابله با فساد ،اعالم قوتها و ضعفها و ارائه پيشنهاد به دستگاههاي مسئول.
تبصره -آييننامه اجرايي اين ماده ظرف سهماه از ابالغ اين قانون توسط شورا تهيه و به
تصويب سران قوا ميرسد» .شايان ذكر است كه اين ماده قانوني در جـلسه مورخ  1383/2/22مجلـس
جهت اجراي آزمايشـي به مـدت سه سـال تصويـب شد كه با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد و در
تاريخ  1323/8/3با اصالحاتي ازسوي مجمع تشخيص مصلحت نظام ،موافق با مصلحت نظام تشخيص
داده شد.
نظر به موقت بودن قانون فوقالذكر ،در حال حاضر ،اليحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون
ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب  1323/2/23مجلس نيز با ايراد شوراي نگهبان
مواجه شد كه با اصرار مورخ  1323/3/33مجلس ،به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است و
در جلسه مورخ  1323/8/23مجمع ،تمديد آن به مدت سه سال و نيم را مورد تأييد قرار داد.
 .9سابقه ماده پيشنهادي در برنامههاي قبلي و عملكرد آن
با توجه به تصريح بند « »22سياستهاي كلي برنامه سوم ابالغي  1383/3/1به «تقويت و كارآمد
كردن نظام بازرسي و نظارت و اصالح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي
نظارتي و بازرسي» ،در ماده ( 1)3اليحه برنامه سوم توسعه (ايجاد هماهنگي و جلوگيري از تداخل
نهادهاي نظارتي) تصويب شد كه با ايرادات فراوان شوراي نگهبان مواجه شد .شوراي نگهبان مشاركت
نهادهاي نظارتي قواي مختلف در يك شوراي واحد تحت عنوان «شوراي عالي نظارت و بازرسي» را
مغاير اصول متعدد قانون اساسي ازجمله اصول پنجاهوچهارم ،پنجاهوهفتم ،يكصدوهفتادوچهارم و
يكصدوپنجاهوهشتم تلقي كرده بود كه نهايتاً اين ماده از اليحه برنامه سوم حذف شد.
ماده مشابهي 2در اليحه برنامه چهارم توسعه درج گرديده بود كه مجدداً با ايرادات فراوان شوراي
 .1ماده ( )2ـ «به منظور ايجاد هماهنگي و جلوگيري از تداخل نهادهاي نظارتي و كاستن از فعاليتهاي موازي و غيرالزم
در امور نظارت و بازرسي ،شوراي عالي نظارت و بازرسي با عضويت رئيس سازمان برنامه و بودجه ،دبير كل سازمان امور
اداري و استخدامي كشور ،وزير امور اقتصادي و دارايي ،رئيس ديوان محاسبات كشور و رئيس سازمان بازرسي كل كشور
زير نظر رئيسجمهور تشكيل ميشود .اين شورا موظف است ضمن اعمال هماهنگي در فعاليت نهادهاي نظارتي ،نسبت
به شناسايي و تعطيل كليه فعاليتهايي كه با ماهيت نظارت و بازرسي در كشور مغايرت داشته و بدون مجوزهاي الزم
قانوني را با هدف جلوگيري از «اليحه ساماندهي امور نظارت و بازرسي كشور» انجام ميگيرد ،اقدام و فعاليتهاي تكراري
و استقرار نظام كارآمد نظارت ملي با ايجاد پوشش نظارتي كامل ،تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران ،جهت تصويب به
مجلس شوراي اسالمي تقديم كند.
 .2ماده ( )010ـ «به منظور تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت و رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و
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نگهبان مواجه و نهايتاً در قانون برنامه چهارم ماده مذكور حذف گرديد.
توضيح آنكه ،تفكيك و استقالل قواي ،مذكور در اصل پنجاهوهفتم قانون اساسي ،در كنار تعيين
منجز حوزه صالحيت برخي دستگاهها ي نظارتي ذكر شده در اين ماده در كنار صالحيتهاي
اختصاصي قواي سهگانه و محدوديتهاي مبتنيبر قانون اساسي اين قوا ،موانعي است كه تشكيل
«شوراي هماهنگي دستگاههاي نظارتي كشور» با ترتيبات ذكر شده در اين ماده را با مشكل مواجه
ميكند.
ج) تصويب آييننامه توسط رؤساي قواي سهگانه مغاير اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي
است).
د) قابل ذكر است در اين زمينه «شوراي هماهنگي نهادهاي نظارتي» به همت و اقدام سازمان
بازرسي كل كشور براساس ماده ( )11اصالحي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ـ مصوب سال
1386ـ متشكل از نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور ،ديوان محاسبات كشور ،سازمان حسابرسي،
وزارت اطالعات و ديوان عدالت اداري ،تشكيل گرديده است.
بند « »22سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه ابالغي  1382/2/23بر «تقويت و كارآمدكردن
نظام بازرسى و نظارت؛ .اصالح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاى نظارتى و
بازرسي ،را مورد تأكيد قرار داده بود.
اهميت توجه به هماهنگي ساختارها و شيوههاي نظارت در نظام اداري به اندازهاي بوده است كه
اين امر در سياستهاي كلي نظام اداري ابالغي  1382/31/13مقام معظم رهبري نيز مورد توجه و
تصريح قرار گرفته است .در بند « »23اين سياستها كارآمدسازي و هماهنگي ساختارها و شيوههاي
نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه سازي اطالعات» مورد تصريح قرار گرفته است.
بند « »16سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه ابالغي  1383/13/21نيز بر «تقويت و كارآمد
كردن نظام بازرسي و نظارت ،اصالح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي
نظارتي و بازرسي» تصريح كرده است .ازهمينرو ماده ( )126برنامه پنجم توسعه مصوب 1382/13/13
مجلس ،بهمنظور ايجاد شوراي دستگاههاي نظارتي تصويب شد كه ازسوي شوراي نگهبان مغاير قانون
اساسي شناخته شد؛ ولي در نهايت در تاريخ  1382/13/23به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام
رسيد .طبق ماده ( )221اين قانون « ،به منظور ايجاد هماهنگي براي كارآمد نمودن نظام نظارت و

بازرسي شورايي عالي مركب از رؤساي سه قوه و عضويت رؤساي سازمانهاي بازرسي كل كشور ،سازمان حسابرسي و
ديوان محاسبات و ديوان عدالت اداري و رياست سازمان مديريت و برنامهريزي به نام شوراي عالي نظارت كشور تشكيل
ميگردد .اين شورا موظف است ضمن پيشبيني راهكارهاي تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت و گردش صحي
اطالعات بين سازمانهاي نظارتي ،وظايف تكراري و موازي سازمانهاي متولي بازرسي و نظارت را حذف و رويههاي اجرايي
سازمانهاي مذكور را هماهنگ نمايد .بانک اطالعات نظارتي زير نظر دبيرخانه شوراي عالي تشكيل ميگردد .دبيرخانه
شوراي عالي در نهاد رياستجمهوري تشكيل و دبير آن به پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي و تصويب شوراي
عالي تعيين و با حكم رئيس جمهور منصوب ميشود».

ارتقاي بهرهوري و براي تقويت مديريت كشور ،شوراي دستگاههاي نظارتي متشكل از دو نفر از
مسئ ولين نظارتي هر قوه با انتخاب رئيس قوه با حفظ استقالل هر يك از آنها در حدود مقرر در قانون
اساسي تشكيل ميشود.
دستورالعمل اجرايي اين ماده و نحوه تشكيل جلسات شورا ،نحوه تصميمگيري و نحوه پيگيري
تصميمات ،ظرف  6ماه سال اول برنامه به پيشنهاد اعضاي شورا و با توافق سران قوا تعيين ميگردد».
دستورالعمل اجرايي اين ماده نيز تهيه و پس از موافقت سران قوا در  1321/3/21از طريق دفتر
رئيسجمهور به دبيرخانه شورا ارسال شد كه در مورخ  1321/3/23توسط روزنامه رسمي منتشر
گرديده

است1.

 .1دستورالعمل اجرایی ماده ( )221قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران:
«ماده ( -)0شورای دستگاه های نظارتی ،با عضویت ،اعضای زیر که توسط رؤسای سه قوه تعيين شدهاند ،تشکيل
میگردد:
 .1معاون نظارت رئيس مجلس شورای اسالمی؛  .2معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيسجمهور؛  .۸رئيس دیوان
عدالت اداری؛  .۱وزیر اطالعات؛  .5رئيس دیوان محاسبات کل کشور؛  .4رئيس سازمان بازرسی کل کشور.
ماده ( -)3رئيس و نایب رئيس ،بهصورت دورهای و با رأی اکثر اعضا برای مدت یک سال انتخاب میشوند .انتخاب دوباره
اعضا به سِمتهای مذکور برای یک دوره دیگر بالمانع است .سمتهای قبلی ،تا زمانی که انتخاب دوباره انجام نشده
است ،برقرار خواهد بود.
ماده ( -)2شورای دستگاه های نظارتی یک نفر از افراد صاحبنظر باتجربه و خوشنام را بنا به پيشنهاد هر یک از اعضا برای
مدت دو سال بهعنوان دبير شورا و رئيس دبيرخانه انتخاب میکند تا برابر وظایف و اختيارات پيشبينی شده در این
دستورالعمل و نيز مصوبات شورا اقدام نماید .انتخاب مجدد وی برای دورههای بعدی بالمانع است .دبيرخانه شورا در
سازمان بازرسی کل کشور مستقر میباشد.
ماده ( -)4وظایف و اختيارات شورا برای تحقق اهداف مورد نظر مقنن عبارتند از :الف) تعيين سياستها ،خطمشی و
تصویب سند راهبردی و برنامههای اجرایی در راستای هماهنگی؛ ب) بررسی مشکالت نظام نظارتی کشور و ارائه راهکار
برای افزایش کارآمدی و اثربخشی فعاليتهای آنها؛ ج) شناسایی راهکارهای افزایش بهرهوری ،تقویت نظام مدیریتی کشور
و ارائه پيشنهادهای اجرایی به مسئوالن؛ د) ارائه پيشنهادهای مناسب به دستگاههای ذیربط برای پيشگيری از فساد و
مبارزه با آن و ارتقای سالمت اداری؛ هـ) ایجاد هماهنگی بين دستگاههای نظارتی برای اجرای برنامههای نظارت و
بازرسی؛ و) تبادل اطالعات ،کارشناسان و همکاری ميان دستگاههای نظارتی در محدوده وظایف شورا؛ ز) تهيه گزارشهای
مشترک بيندستگاهی؛ ح) تعيين و تشکيل کارگروه های تخصصی در دبيرخانه شورا و یا تحت نظارت یکی از اعضاء شورا و
انتخاب اعضای کارگروههای مذکور؛ ط) تشکيل شوراهای استانی و تصویب برنامهها در جهت هماهنگی و نظارت بر عملکرد
آنها؛ ی) هماهنگی برای افزایش تعامالت بينالمللی ،منطقهای و دو جانبه و افزایش رتبه سالمت اداری کشور در محدوده
وظایف شورا؛ ک) ارائه نظر مشورتی به مراجع ذیصالح؛ ل) تصویب بودجه شورا برای ارائه به معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی رئيسجمهور؛ م) تهيه و تصویب گزارش فعاليتها و عملکرد شورا و ارسال آن برای مقام معظم رهبری مدظله
العالی و رؤسای سه قوه.
ماده ( )5ـ وظایف و اختيارات رئيس شورا
الف) تعيين وقت و مکان تشکيل جلسات؛ ب) تشکيل و اداره جلسات شورا؛ ج) پيگيری اقدامات کارگروههای تخصصی و
فعاليت شوراهای استانی و انعکاس به شورا؛ د) نظارت بر فعاليتهای دبير شورا و اقدامات دبيرخانه و هدایت الزم؛ هـ )
دریافت گزارش فعاليتهای کارگروههای دبيرخانه از طریق دبير؛ و) ارائه گزارش عملکرد شورا به مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) و رؤسای قوای سهگانه پس از تصویب در شورا؛ ز) ارائه گزارش اقدامات ،فعاليتها ،عملکردها و موضوعات
مرتبط با شورا به مردم با حق تفویض به اعضاي دیگر و دبير شورا؛ ح) پيگيری اجرای کليه مصوبات و تصميمات شورا.
ماده ( )1ـ جلسات شورا حداقل هر ماه یک بار تشکيل میشود و با حضور چهار نفر از اعضا رسميت مییابد .تصميمات
شورا در چارچوب وظایف مذکور در ماده چهار با رأی چهار عضو ،معتبر و الزماالجراست.
ماده ()3ـ اعضای شورای استانی دستگاههای نظارتی عبارتند از .1 :مدیرکل بازرسی استان؛  .2مدیرکل دیوان محاسبات
استان؛  .۸مدیرکل اطالعات استان؛  .۱دادستان مرکز استان؛  .5معاون برنامهریزی استانداری.
ماده ( )8ـ شوراهای استانی براساس این دستورالعمل و مطابق بخشنامهها و تصميمات شورای دستگاههای نظارتی
مرکز انجام وظيفه مینمایند.
ماده ()3ـ وظایف و اختيارات دبير شورا .1 :تهيه دستور جلسات شورا با نظر رئيس شورا و ارسال دعوتنامه؛  .2پيگيری
تشکيل کارگروههای تخصصی دبيرخانه و شورا؛  .۸ابالغ مصوبات شورا به اعضا و مبادی ذیربط با دستور رئيس شورا؛ .۱
هماهنگی امور مربوط به استانها و نظارت بر اقدامات اجرایی با توجه به خطمشی و سياستهای متخذه شورا؛  . 5تهيه
طرحها ،برنامهها و ارائه طرح بودجه برای تصویب شورا؛  .4دریافت گزارش فعاليتهای استانها و بررسی آنها در کميسيون
دبيرخانه برای طرح در جلسه شورا؛  .7ارائه گزارش عملکرد شورا به رسانهها و اطالعرسانی در صورت ارجاع رئيس شورا؛
 .6تشکيل کميسيون دبيرخانه متشکل از معاونين دستگاههای موضوع ماده ( )1و یا همطرازهای آنان برای انجام وظایف زیر:
الف) بحث و بررسی و اظهارنظر درباره موضوعات و دستور جلسات شورا؛ ب) هماهنگی دستگاهها برای تنظيم روابط و
هدایت کارها؛ ج) پيگيری و اجرای صحي تصميمات شورا.9 .سایر امور ارجاعی رئيس و یا شورا به دبيرخانه.
ماده ( - )01این دستورالعمل در ( )11ماده تهيه و با تصویب سران سه قوه الزماالجراست».
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 .1نياز يا عدم نياز به قانونگذاري
الزم به ذكر است كه ماده ( )33اليحه ،تكرار ماده ( )221قانون برنامه پنجم توسعه است .با توجه به
اينكه مبناي تشكيل شوراي دستگاههاي نظارتي ،ماده ( )221قانون برنامه پنجم بوده است و مدت
اعتبار اين قانون(پايان سال  ) 1323رو به اتمام است ،نياز است كه تشكيل اين شورا در قانوني دائمي
تصويب شود .هرچند كه با تمديد مهلت اجراي قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد وجود
اين شورا تا سه سال ديگر با ايرادي مواجه نيست و بهصورت ضمني مورد تأييد قانونگذار قرار گرفته
است.
مجلس شوراي اسالمي ،در ماده ( )3قانون عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس در برخي
شوراهاي عالي و مجامع ،اقدام به تصويب دائمي شوراي دستگاههاي نظارتي نمود كه عيناً ماده ()33
پيشنهادي بود.
اين ماده با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد .شورا اعالم نمود :در ماده ( )3تشكيل شوراي
دستگاههاي نظارتي ،همانطور كه قبالً ازجمله درخصوص ماده ( )126قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه اعالم گرديده ،مغاير اصول پنجاهوچهارم ،پنجاهوپنجم ،پنجاهوهفتم ،شصتم ،هفتادوششم،
هشتادوهفتم ،نودم قانون اساسي و بند « »3اصل يكصدوپنجاهوششم و اصول يكصدوشصتويكم،
يكصدوهفتادوسوم و يكصدوهفتادوچهارم قانون اساسي شناخته شد .همچنين شورا در رابطه با مصوبه
مذكور اعالم نمود :در ماده ( ،)3عليرغم اصالح به عمل آمده اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت
خود باقي است؛ به عالوه با توجه به اينكه اين ماده به معناي دائمي نمودن ماده ( )221قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران است كه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب
رسيده است ،اين ماده از اين حيث خالف مصوبه مجمع تشخيص مصحلت نظام بوده و با عنايت به
نظريه تفسيري شوراي نگهبان ،مغاير اصل يكصدودوازدهم قانون اساسي شناخته شد.
مجلس شوراي اسالمي بر نظر خود اصرار كرد و مصوبه خود را به مجمع تشخيص مصلحت نظام
ارجاع داد و مجمع در تاريخ  1323/6/13نظر شورا را تأييد كرد و در نتيجه ماده ( )3حذف شد.
بر اين اساس شوراي نگهبان مجدداً اين مصوبه را مغاير قانون اساسي تشخيص خواهد داد و
بهنظر نميرسد كه با توجه به نظر اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام ،توسط اين نهاد تأييد شود.
البته با توجه به بند « »23سياستهاي كلي نظام اداري و ضرورت وجود هماهنگي در عملكرد
دستگاهها و نهادهاي نظارتي ،تصويب يك قانون دائمي كه مبنايي براي دائمي شدن شوراي
دستگاههاي نظارتي باشد مفيد است.
معالوصف ،هر چند كه با تصويب تمديد مهلت اجراي قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با
فساد ،فعاليت شوراي دستگاههاي نظارتي بهصورت ضمني مورد تأييد قانونگذار قرار گرفته است ،ولي

تصويب ماده ( )33براي دائمي كردن شوراي دستگاههاي نظارتي توصيه ميشود.
البته با توجه به رويه شوراي نگهبان ،مصوبه مورد ايراد اين شورا قرار خواهد گرفت و نظر اخير
مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بيانگر اين امر است كه ممكن است اين ماده در صورت اصرار
مجلس و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مورد تأييد قرار نگيرد.
 .0ماده نهايي (پس از اعمال اصالحات):
ماده ( )11ـ اجازه وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) جهت ترخيص
از گمركات براي ماشين آالت و تجهيزات خطوط توليد واحدهاي توليدي ،صنعتي و معدني
مجاز بدون دريافت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزشافزوده – مصوب .4986
 .4ماده پيشنهادي دولت
وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) ميتواند ماشينآالت و تجهيزات خطوط
تول يد كه توسط واحدهاي توليدي صنعتي و معدني مجاز ،با تشخيص وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وارد مي شوند را با رعايت مقررات قانوني ذيربط بدون دريافت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر
ارزشافزوده – مصوب  -1383و با اخذ تضمين الزم اجازه ترخيص از گمركات كشور صادر نمايد.
 .2سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري
سابقه قانوني ندارد.
 .9نياز يا عدم نياز به قانونگذاري
نياز به قانونگذاري دارد.
 .1اصالحات پيشنهادي
در شرايط فعلي اقتصاد و با توجه به مشكل كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي ،ارائه هرنوع تسهيالت به
واردات سرمايهاي اقدام مثبت و پسنديدهاي است كه ميتواند بخشي از هزينه مبادله توليد را كاهش
دهد .اما اشكال اين ماده در اين است كه حكم آن بهعنوان يك اختيار به سازمان امور
مالياتي واگذار شده است و سازمان مذكور ميتواند در اين مورد براساس تشخيص خود عمل
كند .اختيار ارائه يك امتياز عليرغم تأييد نهادهاي قانوني به سازمان مجري مناسب نبوده و ميتواند
منجر به مفسده اداري شود.
براين اساس پيشنهاد ميشود در اين ماده پس از تأييد نوع واردات صورت گرفته ،سازمان
مكلف به ارائه تسهيالت مد نظر اين ماده به ذينفعان شود.
 .0ماده نهايي (پس از اعمال اصالحات)
وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) مكلف است ماشينآالت و تجهيزات خطوط
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توليد كه توسط واحدهاي توليدي صنعتي و معدني مجاز ،با تشخيص وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وارد ميشوند را با رعايت مقررات قانوني ذيربط بدون دريافت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر
ارزشافزوده – مصوب  -1383و با اخذ تضمين الزم اجازه ترخيص از گمركات كشور صادر نمايد.
ماده ( )10ـ عدم مشموليت منابع بودجه عمومي دولت از پرداخت مالياتهاي موضوع قانون
مالياتهاي مستقيم و اصالحات بعدي آن
 .4ماده پيشنهادي دولت
«منابع بودجه عمومي دولت اعم از درآمدهاي عمومي ،واگذاري داراييهاي مالي و درآمدهاي
اختصاصي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( )3قانون مديريت و خدمات كشوري كه به حسابهاي
بانكي مربوط به خزانهداري كل كشور واريز شدهاند يا مي شوند به استثناي فعاليت پيمانكاري آنها،
مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و اصالحات بعدي آن نيستند».
 .2اصالحات پيشنهادي :ــــ
ماده ( )10ـ عدم مشموليت اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران از پرداخت ماليات
(موضوع ماده ( )466اصالحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب )4911
 .4ماده پيشنهادي دولت
«اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران با معرفي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و موافقت
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد اعطاي تسهيالت و تأمين مالي مشمول پرداخت ماليات موضوع
ماده ( )133اصالحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  1323نميباشند».
 .2سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري
سابقه قانوني ندارد.
 .9نياز يا عدم نياز به قانونگذاري
نياز به قانونگذاري دارد.
 .1اصالحات پيشنهادي
اگرچه حكم اين ماده با ارائه معافيت مالياتي به اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران باعث
تشويق مؤسسات مالي و بانكها و ساير تأمين ماليكنندگان خارجي براي اعطاي تسهيالت و منابع
مالي به فعاالن مستقر در ايران ميشود ،اما نكته مهمي كه بايد به آن توجه شود اين است كه اين
موضوع به نوعي تبعيض بين تأمينكنندگان منابع مالي خارجي و داخلي الاقل به اندازه ماليات است.

اين تبعيض شايد باعث شود كه برخي از تأمين ماليكنندگان داخلي شركتهايي را در خارج از كشور
ثبت و از اين طريق اقدام به ارائه تسهيالت و منابع مالي به فعاالن داخلي كنند تا با اين تغيير ماهيت
حقوقي از مزاياي معافيت مالياتي بهرهمند شوند.
 .0ماده نهايي (پس از اعمال اصالحات) :ـــ
ماده ( )16ـ جواز واردات تجاري هر نوع كاال صرفاً از مبادي و مرزهاي رسمي كشور پس از
تصويب مرجع ذيصالح مربوط توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 .4ماده پيشنهادي دولت
«واردات تجاري هر نوع كاال به كشور صرفاً از مبادي و مرزهاي رسمي كشور مجاز بوده و انجام آن
منوط به رعايت ضوابط فني (گمركي و تجارت خارجي) ،ايمني ،بهداشتي ،استانداردها و قرنطينهاي
است كه پس از تصويب مرجع ذيصالح مربوط توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت به گمرك ابالغ
ميشود.
تبصره « »4ـ رعايت اين ضوابط عالوه بر كاالهاي ترخيص قطعي ،براي كاالهاي متروكه ،ضبطي
قطعيتيافته ،بالصاحب ،صاحب متواري و مكشوفات قاچاق نيز الزامي است.
تبصره «»2ـ واردات تجاري كاال خارج از مسير قانوني و رسمي واردات مشمول مقررات قاچاق
كاال خواهد بود».
 .2سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري
ماده ( )26قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب 4912/9/46
هر شخص حقيقي و حقوقي كه اقدام به واردات و صادرات دارو ،مكملها ،ملزومات و تجهيزات پزشكي،
مواد و فرآورده هاي خوراكي ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي بدون انجام تشريفات قانوني نمايد به
مجازات كاالهاي قاچاق بهشرح ذيل محكوم ميشود .اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارتهاي
وارده نيست:
الف) قاچاق مواد و فرآوردههاي دارويي ،مكملها ،ملزومات و تجهيزات پزشكي مشمول مجازات
قاچاق كاالهاي ممنوع موضوع ماده ( )22اين قانون ميباشد.
ب) در صورتي كه كاالي قاچاق مكشوفه شامل مواد و فرآوردههاي خوراكي ،آشاميدني ،آرايشي و
بهداشتي باشد ،مرجع رسيدگيكننده مكلف است نسبت به استعالم مجوز مصرف انساني كاالهاي
مذكور اقدام و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعالم پاسخ
دهد .هرگاه كاالي مكشوفه مذكور موفق به اخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني درخصوص مصرف
انساني گردد جرم قاچاق مشمول مجازات بند «ب» ماده ( )18اين قانون خواهد شد و در غير
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اين صورت كاالي مكشوفه ،كاالي تقلبي ،فاسد ،تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سالمت مردم شناخته
شده و مشمول مجازات قاچاق كاالهاي ممنوع ميباشد.
تبصره «»4ـ حمل ،نگهداري ،عرضه و فروش محصوالت فوق نيز مشمول مجازاتهاي اين ماده
است.
تبصره «»2ـ آيين نامه اجرايي اين ماده در مورد چگونگي اجرا و ميزان الزم از كاال براي استعالم
مجوز مصرف انساني با پيشنهاد وزارتخانه هاي بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،صنعت ،معدن و
تجارت و ستاد تهيه ميشود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ الزماالجرا شدن اين قانون به تصويب
هيئت وزيران ميرسد.
ماده ( )00قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب 4912/9/46
فروش كاالي قاچاق منوط به رعايت كليه ضوابط قانوني ازجمله ضوابط فني ،ايمني ،بهداشتي و
قرنطينه اي است .در صورتي كه فروش كاال مطابق ضوابط فوق بالمانع باشد و به توليد و تجارت قانوني
و نياز واقعي بازار لطمه وارد نكند ،پس از اخذ مجوز از مراجع ذيربط و نصب رمزينه موضوع ماده ()13
اين قانون ،توسط سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي فروخته ميشود.
آييننامه اجرايي اين ماده توسط ستاد تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
تبصره -درباره آن دسته از كاالهاي قاچاق كه وفق قوانين در اختيار سازمانها و نهادهاي ديگر
ازجمله نهاد ماذون ازسوي وليفقيه قرار دارد مانند كاالي قاچاق بالصاحب و صاحبمتواري و
مجهول المالك ،سازمان يا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذكور مقررات اين قانون را رعايت
نمايد.
ماده ( )00قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب 4912/9/46
صدور يا معدوم كردن كاالهاي قاچاق مكشوفه كه فاقد ضوابط فني ،ايمني ،بهداشتي و قرنطينهاي
است و كاالهاي قاچاق ممنوع و همچنين آن بخش از كاالهاي موضوع ماده ( )33كه فروش آن در
كشور به توليد داخلي و تجارت قانوني لطمه ميزند برابر آييننامهاي است كه توسط ستاد تهيه
ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده ( )449قانون امور گمركي مصوب 4916/8/2
موارد زير قاچاق گمركي محسوب ميشود:

الف)كااليي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج
گردد .همچنين كاالهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غير مجاز وارد كشور شود و
در داخل كشور كشف گردد.
ماده ( )469قانون امور گمركي مصوب 4916/8/2
وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كاال كه وارد آبهاي كشور ميشوند بايد در اسكلههاي مجاز پهلو
بگيرند يا در لنگرگاههاي مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كااليي را تخليه يا
بارگيري نمايد يا از اسكلهها يا لنگرگاهها خارج شود .هواپيمايي كه وارد كشور ميشود اعم از خالي يا حامل
كاال بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركي مقرر درباره آن انجام شود .براي هواپيماهاي خروجي
و كاالي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد .وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كاال
بايد از راههاي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن
انجام گردد و همچنين از راههاي مجاز گمركي خارج شود.
 .9سابقه ماده پيشنهادي در برنامههاي قبلي و عملكرد آن
ماده ( )33اليحه تنظيم برخي از احكام برنامههاي توسعه كشور در برخي احكام مشابه ماده ()132
قانون برنامه پنجم ميباشد.
ماده ( )461قانون برنامه پنجم مصوب  4981/46/40مجلس شوراي اسالمي
واردات هر نوع كاال به كشور موكول به رعايت ضوابط فني ،ايمني و بهداشتي قرنطينهاي است كه پس
از تصويب مرجع ذيصالح مربوط ،توسط وزارت بازرگاني به گمرك ابالغ ميشود .رعايت اين ضوابط
براي ترخيص كاالهاي وارداتي ازجمله كاالي متروكه ،ضبطي قطعيت يافته ،كاالهاي بالصاحب،
صاحبمتواري و مكشوفات قاچاق الزامي است.
تبصره -كاالهاي غيرمنطبق با ضوابط موضوع اين ماده به هزينه صاحب اوليه كاال(در صورت وجود و
احراز) يا ورثه وي ،به خارج از كشور عودت ميشود و در غير اينصورت چنانچه جزئاً و يا كالً داراي
قابليت تصرف ثانويه نبوده و اين اقدام اسراف محرم نباشد معدوم ميگردد و سازمان اموال تمليكي و
ستاد اجراي فرمان حضرت امام(ره) مجاز به اختيار گرفتن ،فروش و عرضه آنها در داخل جز در موارد
قابليت استفاده براي مصرف ثانويه و اطمينان از مصرف ثانويه نيست.
هرچند ماده ( )132قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  1382به احكامي درخصوص ضوابط
الزم الرعايه براي واردات و تعيين تكليف كاالهاي غيرمنطبق با ضوابط اشاره داشته است با اين حال
عملكرد اين ماده تحت تأثير قانون امور گمركي مصوب  1323و قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز
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مصوب سال  1322قرارگرفته و احكام مندرج در اين ماده از قانون برنامه به نوعي نسخ ضمني و صريح
شده است.
 .1نياز يا عدم نياز به قانونگذاري
رعايت شرايط مندرج در اين ماده تنها نيازمند اجرايي شدن قوانين مرتبط ازجمله قانون امور
گمركي ،قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز و ابالغ آييننامههاي مرتبط با آن است و نياز به
قانونگذاري مجدد ندارد.
 .0ماده نهايي
اشاره به واژه واردات تجاري در اين ماده به معناي عدم نياز به رعايت ضوابط براي كاالهاي
غيرتجاري خواهد بود و مي تواند اجراي برخي تشريفات در راستاي رعايت ضوابط فني ،ايمني و
بهداشتي براي ساير رويهها مانند واردات مسافري و ...را دچار مشكل نمايد.
الزام به رعايت ضوابط فني ،ايمني ،بهداشتي و استانداردها در زمان واردات با توجه به قوانين
جاري در اين خصوص امري بديهي بوده و رعايت قانون امور گمركي و مقررات تجاري نياز به
قانونگذاري مجدد ندارد.
تعريف تشريفات قانوني در بند «ت» ماده ( )1قانون امور گمركي آمده است و رعايت آن كافي
به مقصود است.
درخصوص تبصره « »1اين ماده مجوزهاي الزم درخصوص فروش كاالهاي مورد اشاره در مواد
( )33و ( )36قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب  1322آمده و نيازي به مصوبه قانوني جديد
ندارد.
پيشنهاد حذف ماده ( )16بهدليل پيشبيني احكام آن در قانون امور گمركي
مصوب  4916و قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب  4912ارائه ميگردد .مشكالت
اجرايي موجود در اين زمينهها با اجرايي شدن قوانين مرتبط و تدوين و ابالغ
آييننامههاي الزم مرتفع ميگردد.
ماده ( )18ـ ادامه چاپ و انتشار ايران چك
 .4ماده پيشنهادي دولت
« چاپ و انتشار ايران چك بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تحت نظارت هيئت نظارت اندوخته
اسكناس موضوع ماده ( ) 21قانون پولي و بانكي كشور به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
و تصويب شوراي پول و اعتبار ادامه مييابد».

 .2سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري
اين ماده پيشنهادي اليحه در قوانين بودجه سالهاي  1323-1321بوده است.
 .9اصالحات پيشنهادي
به دليل اينكه موضوع چاپ و انتشار ايران چك بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در اليحههاي
بودجه ساليانه آورده ميشود و همچنين چاپ و انتشار ايران چك بانك مركزي تحت نظارت هيئت
نظارت اندوخته اسكناس انجام ميگيرد ،بنابراين نظارت بانك مركزي بر آن مترتب است .پيشنهاد
ميگردد اين ماده پيشنهادي بهصورت ذيل اصالح گردد:
 .1ماده نهايي (پس از اعمال اصالحات)
چاپ و انتشار ايران چك بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران با مسدود نمودن معادل ريالي آن
تحت نظارت هيئت نظارت اندوخته اسكناس موضوع ماده ( )21قانون پولي و بانكي كشور به پيشنهاد
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار ادامه مييابد.
ماده ( )11ـ بالمانع بودن واگذاري اراضي ملي براي طرحهاي صنعتي كه امكان استقرار در
شركتهاي صنعتي را ندارند
 .4ماده پيشنهادي دولت
واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي صنعتي كه با تأييد دستگاه صادركننده مجوز ،امكان
استقرار در شهركهاي صنعتي را ندارد ،با رعايت ساير قوانين بالمانع ميباشد.
 .2سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري
در راستاي واگذاري اراضي و امالك ملي و منابع طبيعي براي اجراي طرحهاي توليدي ،كشاورزي،
صنعتي و  ...قوانين و مقررات متعددي در سنوات و دهههاي گذشته مصوب شدهاند كه به پارهاي از
آنها اشاره ميشود:
 قانون نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسالمي ايران؛
 ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي غيركشاورزي ،مندرج در
دستورالعمل اصالحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و
غيركشاورزي موضوع ابالغيه شماره  323/2626مورخ  1383/2/3وزارت جهاد كشاورزي؛
 اليحه قانوني اصالح اليحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسالمي ايران
مصوب  1332/1/26شوراي انقالب و آييننامه اجرايي آن؛
 ماده ( )62قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت؛
 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ،روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب
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1383/13/13مجلس شوراي اسالمي؛
 قانون اصالح ماده ( )33اصالحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع و آييننامه
اجرايي آن؛
 ماده ( )31قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع؛
 آييننامه اجرايي قانون اصالح ماده ( )33اصالحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و
مراتع كشور؛
 ماده ( )32قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع؛
 ماده ( )3قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1333/3/28؛
 ماده ( )13آييننامه اجرايي قانون ملي شدن جنگلها مصوب 1332/6/6؛
 ماده ( )33قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب
 1333/12/28مجلس شوراي اسالمي و آييننامه اجرايي آن؛
 آييننامه مستندسازي و تعيين بهرهبردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي؛
 قانون نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسالمي ايران؛
 ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي غيركشاورزي ،مندرج در
دستورالعمل اصالحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و
غيركشاورزي موضوع ابالغيه شماره  ،323/2626مورخ  1383/2/3وزارت جهاد كشاورزي.
 .9نياز يا عدم نياز به قانونگذاري
در اين خصوص گفتني است كه منوط شدن واگذاري اراضي ملي براي طرحهاي صنعتي و
سرمايهگذاري مرتبط با آن به عدم امكان استقرار در شركتهاي صنعتي و به عدم پذيرش در
شهركهاي صنعتي( ،فارغ از نياز به بررسي اشباع و تكميل بودن اغلب شهركهاي صنعتي) بدون
توجه به ساير الزامات رويكردي ميتواند اجراي طرحهاي توليدي ،صنعتي ،خدماتي ،گردشگري،
ورزشي و  ...را با انبوهي از موانع و بوروكراسي ساختارهاي مرتبط ،فسادهاي رايج در صدور
موافقتنامهها ،استعالم هاي غيرضرور و متعدد ،عدم امكان تغييركاربري ،ساليق شخصي و ...مواجه نمايد
و از آنجايي كه حداقل بخش اعظمي از حجم سرمايهگذاري بخش خصوصي در فعاليتهاي
غيركشاورزي نيازمند تغيير كاربري خواهد بود ،وجود و استمرار رويههاي مذكور براي فعاليتهاي
مرتبط ،محكوم به شكست ،سوق پيدا كردن سرمايه به پسانداز و بهرهخواري بانكي (بدون نياز به
پرداخت ماليات ،بيمه و  ،)....خروج سرمايه از كشور و نهايتاً انعكاس آثار منفي آن در اقتصاد و جامعه
خواهد شد.
نبود زيرساختهاي جامع دولت الكترونيك و ارتباط بين سازماني ،عدم اشتراك و اشراف بر

طرحهاي بين سازماني و عدم رصد به لحظه رفتارهاي دستاندركاران امور و نبود ضمانتهاي
پاسخگويي تصميمات آنان ،زمينهساز استمرار وضعيتهاي مشابه خواهد بود.
ازاين روي ،برقراري الزامات با رويكرد اصالح ضوابط و مقررات موضوعه و كاهش نقش كميسيون
تبصره « »1ماده ( )1قانون حفظ اراضي زراعي و باغ ها در اعمال ساليق و الزام آن كميسيون به تحقق
مصوبات استاني و كارگروه زيربنايي استانداريها و عملكرد برحسب الزام در رعايت برنامههاي بخشي و
مصوب ساير دستگاههاي غيركشاورزي الزامي مينمايد .گفتني است كه اين حكم ميتواند بهطور عام
شامل اراضي واگذاري و مالكيتي شخصي اشخاص گردد.
 .1اصالحات پيشنهادي
پيشنهاد ميشود تبصره ذيل اضافه گردد:
تبصره :مناطق تحت اختيار سازمان حفاظت محيط زيست از اين ماده مستثنا ميباشد.
 .0ماده نهايي (پس از اعمال اصالحات) :ـــ
ماده ( )06ـ معافيت از پرداخت ماليات سود و زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي
ارزي بانك توسعه صادرات ايران
 .4ماده پيشنهادي دولت
«سود و زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي بانك توسعه صادرات ايران ،صندوق ضمانت
صادرات ايران و شركت سرمايهگذاري خارجي ايران از پرداخت ماليات معاف ميباشد و حكم ماده
( )36قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور -مصوب سال  1323در مورد صندوق
توسعه ملي از تاريخ تأسيس صندوق مذكور الزم االجرا ميباشد».
 .2سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري
بخشي از اين ماده پيشنهادي در مورد صندوق توسعه ملي ،در ماده ( )36قانون رفع موانع توليد
رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور بوده است.
 .9نياز يا عدم نياز به قانونگذاري
ارائه معافيت مالياتي به شكل سنتي با اهداف و سياست كلي نظام اقتصادي و مالي و همچنين
سياستهاي اقتصاد مقاومتي مبنيبر ضرورت انضباط مالي در تضاد بوده و حمايتهاي مالياتي با توجه
به مفاد احكام مندرج در اسناد فوق بايد در قالب مشمول ماليات با نرخ صفر پيگيري شود.
 ارائه معافيت مالياتي به شركت ،صندوق يا مؤسسههاي دولتي برخالف روح كلي قواعد حاكم برانضباط مالي و حسابرسي آنها بوده و مي تواند شفافيت عملكرد اين نهادها را از بين ببرد .بنابراين
ضروري است از اين نوع سياستگذاري به شدت پرهيز كرد .زيرا حسابرسي مالياتي در برخي مواقع غير
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از حصول درآمدهاي مالياتي آثار خارجي ديگري در قالب شفافيت مالي را بهدنبال دارد .بنابراين با
توجه به منطق سود مشمول ماليات شدن مؤديان در صورت داشتن سود عملياتي مثبت ،ارائه سياست
معافيت مالياتي مناسب و مطلوب ارزيابي نميشود .عليالخصوص ارائه معافيت مالياتي به شركتهايي
كه غالباً داراي سود اقتصادي بوده و اين سود به واسطه فعاليتهاي آنها حاصل ميشود.
 در قسمت اخير حكم ماده ( )33تصريح شده است كه حكم مفاد ماده ( )36قانون رفع موانعتوليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور -مصوب سال  1323در مورد صندوق توسعه ملي از تاريخ
تأسيس صندوق مذكور الزم االجرا باشد؛ معني اين عبارت عطف به ماسبق شدن حكم مالياتي يا
بخشودگي ماليات اين صندوق براي عملكرد سالهاي قبل از  1323است .اين بحث ميتواند به
استرداد مالياتي از خزانه كشور بابت ماليات عملكرد سالهاي قبل صندوق ياد شده باشد و در شرايط
كمبود منابع مالي خزانه نه مقدور بوده و نه داراي منطق اقتصادي است.
 .1اصالحات پيشنهادي
حساب ذخيره تسعير ناظر به سود يا زيانهاي تحقق نيافته ناشي از تفاوت نرخ ارز است و در نتيجه
تغيير در حساب ،درآمدي ايجاد نمي شود .به عبارت ديگر در صورت افزايش نرخ ارز ،ارزش دارايي
افزايش مييابد ،ولي درآمدي محقق نميگردد و اين امر سازوكار حسابداري است .در سوي مقابل ،در
صورت فروش ارز ،درآمد حاصل ميگردد و امكان اخذ ماليات وجود دارد .چون فعاليت نهادهاي مورد
اشاره در ماده پيشنهادي بيشتر با ارزهاي خارجي است و ازسوي ديگر بهدليل ماهيت دولتي بودن اين
مراكز و امكان نظارت نهادهاي نظارتي بر فعاليتهاي مالي آنها ،پيشنهاد ابقاي اين ماده با اصالحات
ذيل داده مي شود كه قسمت اخير حكم حذف و در بقيه موارد معاف از ماليات به مشمول با نرخ صفر
تبديل شود.
 .0ماده نهايي (پس از اعمال اصالحات)
از تاريخ الزماالجرا شدن اين قانون سود و زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي بانك توسعه
صادرات ايران ،صندوق ضمانت صادرات ايران و شركت سرمايهگذاري خارجي ايران مشمول ماليات
صفر خواهد بود.
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