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وزش  قات عاو آ هۀو و  ضا    
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رم کار    :ھ

ن  ر ا ی از ا ــــدف ا ه صــ العو ی طــ ا و  دید ت  ر ن و  و ن از  خــا ع  و ی   ــ یــا ــ ا ا ــ ا ــ و ــ ــذ بــا  ــد  ــبا رم از ا ضات  ر  ھای  و ـــ  ــ ــ م ــ ا
ن  خـــا ت  نـــا  د یدن ما نـــان  از ر ول ا ور  ور و   ر  ـــرا ـــ ط ـــ ـــ ـــ ورـــ قـــاط  ی  ـــ ا ه  ،ـــ ن و م ـــ ا ور  ـــ   ی     ـــ یا قا ـــی  ـــ ا

ل و ارسال  راک«تک ت ا و ده» ام  م  د داا د  و د،  ارسال  ن. اا نا ی   ا  ور ۀ ندرج  م       ن ار یپایا  ه ایـد ،  ون ارسال  آ  ن
ماار  ل و ارسال    .تک 
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م عو   ا

  قد 
ضات– ١ ی  الع یا ی ا یاز   :ط 

ار کار  ت ا ر ن و  او تا ن ا د و ت و . ای و  وم ا ی  ت ا ر ن و  و تاب  ار  و رپ ا
ت ن چاره ساز  ل  قا ت   د  . آقاو ن اساس باید ساز و کاری   ضات« ا ی  الع یا ن و » طا و ر  ااز 

ود م  العات  ر ا ی  کان بازیا ت الزم و با ا ر و و  ت با  اھر ط   .ا
  

ی– ٢ الع یا ی و ا الع رسا ھای ا د ول   ط    : ط
یاز  ن  ضات«تأ ی  الع یا ن » طا ن از  ی    یک  ھا ت با رو ر ن و  و رات  آاز    اا

ی«ذرد ی هص م . ت»   ری با  د تا وزه  دیدی   ی  ۀ  ر شا ا   حال حا علا ی«چ الع رسا طم ا ده » ١عل جاد  ا
ی و ار ا ت   ی آ ۀ    ن ر مات ا ات  و  از  ا عل العات«سل د  و  از »  ٢طدمات اشا ا بان  با خا یاز  ب با  نا باید 

ت  ی    .ندی ژپو
                                                 

ت،چاپ دوم، ص .١  ، ری د تا خا و  تا ی،   ی،   نا س  ا   .١٣١ع
ری، ص .٢ د تا دی   آ   .١١ا 
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ده– ٣ جام  ھای ا   : ژپو
و ن  از ز  و ه    ضا وه  ی  خا  ه   داتا ضا وه  وزش  عاو آ ی  ده   جام رسا ه  ا ن ز ق  ا   و  

ت ق اول . ا ت«  ر ن و  و ر  ضات از  ی  الع یا تار ا ار ا ت» ط ده  ا ه  ذ ش  ق دوم ٣ا ژپو  و  
ور« ح  ی   وز روز ر ی  ت  ت» سو ده ا ی  ت  ٢.ر ن ا ی از  ھا حا ن ژپو ل از ا ج حا   :آتا

ت: ًاوال ه ا ی د ھای سازما ور جام مأ ی ا ول زیادی  ن  و ھای  ناور ز   ی با  وز ر ار ا   . س
و : ًیا ی  دید ی با  ت از  ا ر ن و  و رات  ی  الع رسا ی ا ی  ن روز ر ذ ه کا اارسال  اا طا س

ت   .ا
ند از بار دید  ن    :ی از ا

هیک بار   ودن  یرف  ن روز ر ذ   سی کا
العات  ر ا ی  ی آسان و بازیا گا کان با   طدم ا
نده   رف  ی   ول روز ر نان از و زم ا کا سف    ط
م روز  ی و  و یاکا ھا ر پدید  ری آ ھد ند سال    ول یک یا  ا   ا   .آوردن

                                                 
وزش.٢ و  ٣ عاو آ ی  رک  د ی و  ناد سازما و ا ور   ھای  عل ژپو قات ا و و  تۀ    وط ا ه  ضا  .  
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وز  ید و  و ی از  ن  مارهه  ور  ح  ور   ف از روز    تی 
وع– ٤   : شیپ روۀ   

ور ھای  ر ، اساس ژپو ور کار  ن  د و رات  ضات از  ی  العا ی ا یاز ن  ا  تأ ا ط ب . ح و  
ن  ت   و ،حا ر ن و  و رات  ا  نا دو ل ما  و ی و   وز ای خا رم  ضات   و  

وز . د ه و  س از   ون و  ه ٩پا ن و ماره از ا وزش   پایان سال   ر ایپم آ ه  ن  و   ١٣٨٨ا  
ی ب  نا کات ز ر  ید،   جام ر اا مح   :اد

و-١ ن  ی  از ا ر ضات  ار  از  دود دو  ده ا  فاده  الم  ا ود ر ا ات  ی  ورت  عد   دا   .وده ا
ه -٢ ات و فاق  صد٩٥ از (اص   ا ی)   بال  بان و ا خا ردکا از رضا  ھا د  .ار آ

ده-٣ م و ارز کات  ه حاوی  ت  ا ده ا ی   د الت و ا ز  ی  د رد ا و ھ   ح ا تکا  .ای ا
مده-٤ هن  ع  گام و ب و د نا وز  وط   ده  الم  Aا ت ع  .ا
و-٥ ت   ھاد ی از  ش د ا  پ تی ده ا ل  م و ن  ف  خا ت    اای ا دن   .ھآ م  قد  رپ ی  ثًال 

ده ف   خا ات  ی  ند و  تائات  ی و ا ور دحات    .ا
وز-٦ م  ود  ور  ھا    ده آ الم  س ا ب و  آ خا ص  ی  ما  ماره  ت    ده ا ر  ع  ا وما –ً   ً

ت  ود-ل کار    . ارسال 
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ه-٧ راک  پایان و قاضای ا م  ور  ن  ی ا تا  ده ا م ؛ ا ار  ن  ون ا ی   ر ن  کار ه  ااز  ھ ک
ی قاضا  د  ده ا ل  نر  تک دوا ر ول د ی  م  د اد ا ع  .ا

ی-٨ قاضا  ند  ضات ار ی و  ضا رم  ان  د ان،  ب  ه صا هک از  س و ی ر  آ ال و  ا اود    ص
ند  .ارسال 

ید و -٩ ه  خا تأ ضا وه  قات  وزش و  رم آ عاون  ی  ر و ی د ناب آ ن  الم و ا اال ت  ا از  سل ل س
هنا ی و ا و  یھ د   ر ن  د ر . ماای  با ا وری د ل  ید  ی  ناب آ ند  کار ار ھن از  ھ

ی ل  و  ن  ه ا ی    ما شان  خا ز ر ن  کار ھا و  تا وزش ا ظارت  آ ی  ور مرم  ا ما ھا د  صو
ی ی  کار . مادرد ور از  ھو  یار ھ شان  خا  ا کار ی و  و ره  رم اد ل  د نده  و ر  ی د ناب آ ای  ھا ا

ی ری  پا ی  و ره  ات اد ن  ن آ اذ سا ضات . ودا ی  العا ی ا یاز ی از  د  و و  ن  ن  ا ید  طا ا آ
ند ن  ت ر تأ ر ن و  و رات  ند از  اار ا ی. ا عا   ون اهّلل 
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  :ش اول
  

ی ال ی ا ور س  وب  ن  سو ا ج   ا
  
  
  
  





13 / قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی: خش اولب  

  قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت قطر. 1
ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهـوری اسـالمی ایـران و دولـت      

یب و اجازه مبادله اسـناد آن       قطر مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصو           
  .شود داده می

ن اهّلل سم م ا   ا
  موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت قطر

  مقدمه
شـوند،   نامیـده مـی  » طرفهـا «دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت قطر که از این پس          

 برقـراری همکـاری مـؤثر در زمینـه     نظر به عالقه متقابلی که به تحکیم روابط دوجانبـه و        
استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکـدیگر و حفـظ              

  :منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند
  ـ تعهد استرداد1ماده

شود اشخاصـی را کـه از طـرف مقامـات صـالحیتدار طـرف         هر یک از طرفها متعهد می     
ه لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجراء مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمـرو               کننده ب   درخواست

  .شوند، حسب درخواست طرف دیگر به آن طرف مسترد دارند وی یافت می
  ـ موارد استرداد2ماده

  :باشد استرداد در هر یک از موارد زیر امکانپذیر می
 قـانون هـر دو      ـ درخواست استرداد شخص، به اتهام ارتکاب اعمالی باشد کـه مطـابق            1

  .طرف جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن حداقل یک سال حبس باشد
کننـده    ـ درخواست استرداد برای فردی باشد که توسـط دادگاههـای طـرف درخواسـت              2

برای ارتکاب جرمی محکوم گردیده است که مجازات آن از مدت ذکر شـده در بنـد قبلـی                   
  . وی الاقل شش ماه باشداین ماده تجاوز نکند و حکم صادره در مورد

  ـ امتناع از استرداد3ماده
  :ـ در موارد زیر درخواست استرداد پذیرفته نخواهد شد1

الف ـ هرگاه شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جـرم، تبعـه طـرف     
  .شونده باشد درخواست
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سـت،  ب ـ هرگاه شخصی که اسـترداد او درخواسـت شـده اسـت، در زمـان ارائـه درخوا       
  .پناهنده سیاسی باشد

پ ـ اگر جرمی که موجب درخواست استرداد شده، جرم سیاسی یا مرتبط با جرم سیاسی  
  .شونده است نظامی باشد، تشخیص نوع جرم با طرف درخواست

شونده واقع شده باشد یا اگـر در خـارج از قلمـرو آن     ت ـ جرم در قلمرو طرف درخواست 
  .ی به آن در صالحیت محاکم طرف مزبور باشدطرف متعاهد ارتکاب یافته، رسیدگ

ث ـ هرگاه طبق قانون اساسی و قوانین و مقررات یکـی از طرفهـا جرمـی کـه موجـب       
  .درخواست استرداد شده از جهات قانونی قابل تعقیب نبوده و یا حکم قابل اجراء نباشد

د کـه  شونده، شواهد جدی برای اعتقـاد بـه ایـن داشـته باشـ      ج ـ هرگاه طرف درخواست 
درخواست ارائه شده به منظور پیگرد یا مجازات شخص به دالیل نژادی، مذهبی، ملیت یـا                
عقاید سیاسی است یا بنا بر هر یک از مالحظات، وضعیت شخص مورد درخواست، ممکن               

  .است تخریب شود
ـ در صورتی که استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذکر جهات آن                 2

  .کننده اطالع داده خواهد شد درخواستبه طرف 
  ـ درخواست استرداد4ماده

  :درخواست استرداد باید مشتمل بر اطالعات و اسناد زیر باشد
  کننده ـ نام مرجع درخواست1
کننده، عمـل ارتکـابی را    ـ نسخه مصدق متن قانونی که به موجب آن، طرف درخواست       2

  .جرم شناخته و مجازات آن را تعیین کرده است
ـ نام، نام خانوادگی و تابعیت شخصی که استرداد او درخواست شده است و نیز نام پدر،                 3

تاریخ تولد، محل سکونت، مشخصات ظاهری، عکـس، اثـر انگـشت و در صـورت امکـان                 
  .اطالعات ضروری دیگر

ـ شرح جرائمی که بابت آن استرداد درخواست شده است، زمان و محل ارتکاب جرائم،               4
  . آنها و اشاره به مفاد قانون مربوط، تا حد امکانتوصیفات قانونی

 ـ حکم محکومیت قطعی، قرار بازداشت یا برگه جلب یا هـر سـند دیگـری کـه دارای      5
شونده تشخیص دهد     همان اثر باشد و میزان مجازات تحمل شده، چنانچه طرف درخواست          
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ص مورد استرداد،   که نیاز به دریافت اطالعات یا توضیحات اضافی دارد در صورتی که شخ            
تواند اطالعات و توضیحات مورد نیاز را از طرف           بازداشت یا تحت اقدامات تأمینی باشد می      

  .کننده درخواست نماید درخواست
کننـده اطالعـات یـا توضـیحات اضـافی را ظـرف مـدت مقـرر                   چنانچه طرف درخواست  

با این حال ایـن     . ردشونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهدک        ننماید، طرف درخواست    ارائه
اضـافی    امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطالعات یا توضیحات            

  .نخواهدبود
   ـ ترجمه اسناد 5ماده

شـود و     دارد تنظـیم مـی      کننده مقرر مـی     اسناد فوق به طریقی که قانون طرف درخواست       
  ترجمه اسناد بایـد بـه     . شدشونده ضمیمه با    ترجمه آنها باید به زبان طرف متعاهد درخواست       

  .کننده رسیده باشد تصدیق نمایندگی سیاسی یا کنسولی طرف متعاهد درخواست
   ـ بازداشت شخص مورد استرداد6ماده

شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مـذکور در مـاده      طرف درخواست 
د جهـت دسـتگیری و بازداشـت        این موافقتنامه اقدامات الزم را طبق قوانین داخلی خو        ) 3(

  .شخص مورد درخواست به  عمل خواهد آورد
  ـ بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد7ماده

توانـد در مـورد درخواسـتی کـه بـه هـر روش                شونده می   در موارد فوری طرف درخواست    
شـود در مـورد       کننده ارسال می    ارتباطی به طور مستقیم به مقامات قضائی طرف درخواست        

ازداشت موقت شخص مورد نظر تا زمان دریافت درخواست رسمی اسـترداد و ضـمائم آن                ب
  .گیری نماید تصمیم

بازداشت شخص مورد استرداد برای مدت زمان بیشتر از پانزده روز در دوره انتظار بـرای                
کننـده    دریافت اوراق استرداد و ضمائم آن مجاز نخواهد بود مگر این که طـرف درخواسـت               

  .هی قابل قبولی را ارائه نمایددالیل توجی
در تمامی موارد، دوره بازداشت از سی روز تجاوز نخواهد کرد و آزاد کردن شـخص مـانع    

  .شود از بازداشت مجدد وی به هنگام دریافت درخواست و ضمائم آن نمی
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   ـ تعویق استرداد8ماده
اسـترداد، تـا   تواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواسـت          شونده می   ـ طرف درخواست  1

زمان رسیدگی به جرمی غیر از جرمی که برای آن درخواست استرداد به  عمل آمـده و در                   
شونده ارتکاب یافته است، اسـترداد شـخص یادشـده را بـه تعویـق                 قلمرو طرف درخواست  

  .بیاندازد
تواند به جای تعویـق، شـخص مـورد درخواسـت را موقتـاً                شونده می   ـ طرف درخواست  2

کننـده تـسلیم       که با توافق طرفها تعیین خواهد شد، به طرف درخواسـت           براساس شرایطی 
  .نماید
  ـ محاکمه در صورت امتناع از استرداد9ماده

این موافقتنامه پذیرفتـه نـشود، طـرف        ) 3(ماده  ) 1(اگر درخواست استرداد به موجب بند       
در . ار دهد تواند متهم را در دادگاههای خود تحت تعقیب و محاکمه قر            شونده می   درخواست

کننده، اطالعات و دالیل مربوط بـه جـرم را در اختیـار طـرف                 این صورت طرف درخواست   
  .شونده قرار خواهد داد درخواست

  ـ استرداد به درخواست چند دولت10ماده
زمان توسط بیش از یک دولت، بـرای جـرم واحـد یـا                در صورتی که استرداد به طور هم      

تواند بـا در نظـر گـرفتن          شونده می   رف درخواست جرمهای مختلف درخواست شده باشد، ط     
اوضاع و احوال جرم و به ویژه درجه شـدت و محـل ارتکـاب جـرائم، تـاریخ هـر یـک از                        
درخواستها، تابعیت شخص و محل اقامت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجـدد              

  .به دولت دیگر، درخصوص مورد اتخاذ تصمیم کند
  ردشدهـ پیگرد جزائی شخص مست11ماده

تـوان در رابطـه بـا     شونده، شخص مـستردشده را نمـی    ـ بدون موافقت طرف درخواست    1
جرمی غیر از جرم موجب استرداد که قبل از تسلیم وی مرتکب شده است، تحـت تعقیـب                  

  .جزایی و مجازات قرار داد
ـ اگر شخص مسترد شده در طی مدت پانزده روز بعد از پایـان پیگـرد جزائـی، قلمـرو                    2

کننده را ترک ننماید یا بعد از ترک آن داوطلبانه بـه آنجـا بـازگردد، دیگـر            واستطرف درخ 
مدتی که طی آن شخص مـذکور بـه         . باشد جلب موافقت طرف درخواست شونده الزم نمی      
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علل خارج از کنترل وی نتواند قلمرو آن طرف را ترک نمایـد، جـزء ایـن مـدت محـسوب                     
  .نخواهد شد

رتکابی در خالل رسیدگی تغییر یابد، فقـط در صـورتی           ـ چنانچه وصف مجرمانه جرم ا     3
باشد که جرم جدید باتوجه بـه عناصـر متـشکله آن،             تعقیب جزائی یا مجازات امکانپذیر می     

  .این موافقتنامه را داشته باشد) 2(یکی از دو شرط مذکور در ماده 
، ـ شخص مسترد شده را نسبت به جرمهایی که پیش از تسلیم وی مرتکب شده اسـت                4
  .شونده به دولت ثالث تسلیم نمود توان بدون موافقت طرف درخواست نمی

  ـ اجراء استرداد12ماده 
شـونده تـصمیم خـود را در مـورد درخواسـت اسـترداد، بـه طـرف                   ـ طـرف درخواسـت    1

  .کننده ابالغ خواهد کرد درخواست
تی را  شونده مکان، تاریخ تـسلیم و مـد        ـ در صورت موافقت با استرداد، طرف درخواست       2

کننـده   که شخص مورد درخواست به این منظور در بازداشـت بـوده، بـه طـرف درخواسـت            
  .اطالع خواهد داد

زیر چنانچه شخص مورد درخواست در تاریخ مقـرر تحویـل گرفتـه             ) 4(ـ با رعایت بند     3
شونده او را پس از پانزده روز آزاد خواهد کرد و بـه هـر حـال نبایـد                    نشود، طرف درخواست  

در ایـن صـورت     .  بیش از سی روز از تاریخ مقرر برای تحویل در بازداشت بماند            برای مدت 
توانـد   شونده به تصمیم قبلـی خـود در مـورد اسـترداد ملـزم نبـوده و مـی                   طرف درخواست 

  .درخواست استرداد او را به لحاظ ارتکاب همان جرم مجدداً مورد بررسی قرار دهد
نترل یکی از طرفها، مانع از تسلیم یا تحویل         ـ در صورتی که اوضاع و احوال خارج از ک         4

. گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف مزبور باید موضوع را به طرف دیگر اطـالع دهـد                
ایـن  ) 3(مفـاد بنـد     . در این صورت طرفها در مورد تاریخ جدید تسلیم، توافق خواهند کـرد            

  .ماده در مورد تاریخ جدید نیز اعمال خواهد شد
   مجددـ استرداد13ماده 

قلمـرو   اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی یا تحمل مجازات بـه  
کننده مجـدداً مـسترد      توان براساس درخواست طرف درخواست     طرف دیگر برگردد او را می     
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این موافقتنامه ذکر شده است مورد نیاز ) 4(در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده         . نمود
  .باشد نمی

  ـ تحویل اشیاء14ماده 
این موافقتنامه، اشیاء و اموال کشف شده را        ) 2(شونده با رعایت ماده      ـ طرف درخواست  1

کننـده   که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده،  بـه طـرف درخواسـت                  
علـت فـوت یـا فـرار         اشیاء مزبور حتی در صورتی که استرداد مجرم بـه         . تحویل خواهد داد  

  . استرداد یا علل دیگر ممکن نباشد، باید تحویل شودشخص مورد
این مـاده بـرای     ) 1(شونده به اشیاء و اموال مذکور در بند          ـ اگر طرف متعاهد درخواست    2

توانـد تحویـل آنهـا را موقتـاً بـه تـأخیر        تحقیق در پرونده جزائی دیگر نیاز داشته باشد، می  
  .بیندازد یا آنها را به شرط اعاده تحویل دهد

ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشـیاء مـذکور محفـوظ خواهـد بـود و امـوال مـذکور                     3
  .شونده اعاده خواهد شد طرف درخواست به

  ـ عبور15ماده 
ـ هریک از طرفها با رعایت قوانین و مقررات راجع به درخواست استرداد، عبور افـرادی                1

  . دادشوند اجازه خواهد را که توسط طرف دیگر به دولت ثالث مسترد می
ایـن  ) 4(ـ درخواسـت اجازه عبور باید منـضم بـه اسنــاد و بـه ترتیـب مقـرر در مـاده               2

  .موافقتنامه ارسال گردد
ـ مراجـع صالحیتدار طرفها در هر مورد نحـوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را هماهنـگ                3
  .کنند می

  ها ـ هزینه16ماده 
شـونده بـه عهـده آن طـرف و           های مربوط به استرداد در قلمرو طـرف درخواسـت          هزینه

  .کننده خواهد بود مخارج عبور به عهده طرف درخواست
  ـ مجاری ارتباط17ماده 

قضائیه جمهـوری اسـالمی ایـران از یـک           ارتباط بین طرفها در موارد استرداد توسط قوه       
طرف و دادستان کل و دولت قطر از سوی دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک در دو کـشور                  

  .گرفتصورت خواهد 
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  ـ حل و فصل اختالفات18ماده 
طرفها اختالفهای ناشی از اجراء و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مـذاکره مـستقیم یـا          

  .مجاری دیپلماتیک به شکل دوستانه حل و فصل خواهند کرد
  ـ  اصالح19ماده 

نون توان با توافق کتبی دو طرف طبق تـشریفات قـا           هریک از مفاد این موافقتنامه را می      
  .اساسی جاری در دو کشور اصالح نمود

  ـ مدت اعتبار موافقتنامه20ماده 
های کتبی طبق تشریفات قانونی جاری در        این موافقتنامه از تاریخ آخرین تبادل اطالعیه      

دو طرف برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد و خود به خـود بـرای دوره                    
توانـد شـش مـاه قبـل از خاتمـه دوره             شد، هر طرف مـی    های مشابه تمدید خواهد      یا دوره 

  .مربوط، با ارسال اطالعیه کتبی به طرف دیگر این موافقتنامه را فسخ نماید
انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای استردادی که در زمان              

  .اعتبار آن انجام گرفته است، تأثیری نخواهد داشت
رد فوق، نمایندگان زیر به موجب اختیار اعطاء شده به آنها، این موافقتنامـه را               در تأیید موا  
  .امضاء نمودند

 9/4/2008 هجری شمسی مطابق بـا       21/1/1387این موافقتنامه در شهر دوحه در تاریخ      
میالدی در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء گردید کـه کلیـه        

ن دارند و در صورت اختالف در تفسیر، متن انگلیسی مالک قرار خواهـد              متون اعتبار یکسا  
  .گرفت

                     از سوی                                             از سوی
                               حکومت دولت قطرجمهوری اسالمی ایران         

                  دکتر علی بن فطیس المری               دکتر غالمحسین الهام           
  دادستان کل                                        وزیر دادگستری              

  
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیـست مـاده             

صدوهشتادو هشت مجلـس    در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم دیماه یکهزاروسی        
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 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظـام        18/2/1389شورای اسالمی تصویب و در تاریخ       
  .موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد
  )12/3/1389 مورخ 19006نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ ( 

  
قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت . 2
  قطر

ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسالمی ایـران و   
دولت قطر مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوسـت تـصویب و اجـازه مبادلـه                    

  .شود اسناد آن داده می
م اهّلل سم ن ا   ا

   و دولت قطرموافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسالمی ایران
  :مقدمه

نامیـده  » طرفهـا «دولت جمهوری اسالمی ایران و حکومت دولت قطر که از ایـن پـس               
شوند، نظر به عالقه متقابل به تحکیم روابـط دوجانبـه و برقـراری همکـاری مـؤثر در                     می

زمینه انتقال محکومین برپایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالـت در امـور داخلـی طـرف                  
  : توافق نمودنددیگر، به شرح زیر

  ـ تعاریف1ماده
در اجراء مفاد این موافقتنامه، عبارتها و اصطالحات زیر دارای همان معانی خواهدبود کـه     

  .در برابر آنها ذکر شده است مگر این که سیاق متن به گونه دیگری اقتضاء نماید
شود که حکم به مجازات حـبس یـا           به کشوری اطالق می   » کشور صادرکننده حکم  «ـ  1
یگر مجازاتهای سالب آزادی راجع به شخصی که ممکن است منتقل شود یا منتقل شـده                د

  .است، از دادگاههای آن صادرشده باشد
شود که حکم به مجازات حبس و یا          به کشوری اطالق می   » کشور اجراءکننده حکم  «ـ  2

  .کند سالب آزادی را که درباره فرد دارای تابعیت او صادر شده در قلمرو خود اجراء می
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شود که توسط دادگاههای یکی از طرفها بـه علـت             به شخصی اطالق می   » محکوم«ـ  3
  .ارتکاب جرم، به مجازات حبس یا سالب آزادی محکوم شده باشد

به مفهومی است که در قانون دولت متبوع محکوم تعریـف           » اقارب شخص محکوم  «ـ  4
  .شده است

شود که طبق قوانین داخلـی   ق میبه دستگاههایی اطال» مراجع صالحیتدار طرفها« ـ  5
  .آنها در امر انتقال محکومین به هر نحو دخالت دارند

  ـ دامنه شمول موافقتنامه2ماده
هر یک از طرفها طبق مفاد این موافقتنامه اشخاصی را که در قلمرو کـشور صـادرکنندۀ                 

کـم  اند به منظور تحمل بقیۀ مجازات به کشور اجراء کننـده ح             حکم به حبس محکوم شده    
  .منتقل خواهدکرد

  ـ شرایط انتقال محکومین3ماده
  :تواند منتقل شود ـ محکوم تحت شرایط زیر می1

  .الف ـ محکوم دارای تابعیت کشور اجراءکننده حکم باشد
  .االجراء باشد ب ـ حکم صادره طبق قانون کشور صادرکننده حکم، قطعی و الزم

  .ش ماه باشدپ ـ باقیمانده مجازات موضوع حکم صادره بیش از ش
ت ـ محکوم، به انتقال خود کتباً رضایت داده یا با در نظر گرفتن وضـعیت جـسمانی یـا     

  .روانی او، اقارب یا نماینده قانونی وی یا یکی از طرفها، انتقال او را درخواست کند
ها و خسارتهایی را که در حکم تعیین گردیده است، پرداخـت کـرده    ث ـ محکوم جریمه 

  .باشد
  .های صادرکننده و اجراءکننده حکم، با انتقال شخص محکوم موافقت نمایندج ـ طرف

توانند درباره انتقال اشخاص محکومی که باقیمانده مدت          ـ در موارد استثنائی طرفها می     2
  .باشد، توافق نمایند مجازات آنان کمتر از شش ماه می

  ـ رد درخواست4ماده
  :شود درخواست انتقال در موارد زیر رد می

ـ در صورتی که به اعتقاد هر یک از طرفها، انتقال محکوم، حاکمیت، امنیـت یـا نظـم                   1
  .عمومی آن را به خطر بیاندازد یا مخالف قانون اساسی باشد



  1389 ماه دادخر –قوانین و مقررات نامۀ ویژه / 22

 

ای   ـ در صورتی که کشور صادرکننده حکم بر این باور باشد که انتقـال محکـوم بهانـه                 2
ه حکـم درگذشـته وی را بـه         خواهدبود برای محاکمه جرایم سیاسی که کـشور اجراءکننـد         

  .ارتکاب آن متهم کرده است
ـ در صورتی که کشور صادرکننده حکم بـر ایـن بـاور باشـد کـه محکـوم در معـرض                      3

  .شکنجه قرار خواهدگرفت
  .ـ در صورتی که محکوم مجازاتهای مالی را اجراء نکرده باشد4

   ـ اطالعات راجع به اجراء5ماده
اجراء حکم اطالعات زیر را برای کـشور صـادرکننده          ـ کشور اجراءکننده حکم در مورد       1

  :حکم فراهم خواهدنمود
الف ـ در صورتی که محکوم پیش از اتمام مجازات در قلمرو کـشور اجراءکننـده حکـم،     

  .متواری شود
ب ـ در صورتی که کشور صادرکننده حکم گزارش خاصی را در مورد وضـعیت محکـوم    

  .درخواست کند
اقدامات به عمل آمده یا تصمیمات اتخاذ شده توسط خود و یا            ـ کشور صادرکننده حکم     2

  .کشور اجراءکننده حکم را در مورد تقاضای انتقال، کتباً به محکوم اعالم خواهدکرد
   ـ مبادله اطالعات6ماده

 به محکومینی که اتباع یکدیگر       طرفها به طور سالیانه یا بنا به درخواست، اطالعات راجع         
  .هند کردهستند را مبادله خوا

  ـ درخواست انتقال7ماده
در صورت درخواست انتقال، کشور صادرکننده حکم، اسناد و اطالعات زیر را برای کشور              

  :که طرفها به نحو دیگری توافق کنند اجراء کننده حکم ارسال خواهد نمود، مگر آن
  .ـ مشخصات محکوم از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد1
  .اسناد تابعیت محکوم در صورت وجودـ 2
  .ـ متون قانونی مستند صدور حکم محکومیت3
) 1(بنـد   ) ت(ـ درخواست محکوم یا نماینده قانونی یا اقارب او بـه انتقـال طبـق جـزء                  4
  ).3(ماده
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  . ـ رونوشت حکم محکومیت و تصمیم مراجع صالحیتدار درباره اعتبار قانونی آن5
کـم مبنـی بـر میـزان محکومیـت تحمـل شـده، مـدت          ـ گواهی کشور صادرکننده ح 6

  .بازداشت قبل از محاکمه و نیز مدت باقیمانده مجازات
  .به وضعیت جسمانی و روانی محکوم ـ گواهی پزشکی راجع7

   ـ ارائه اسناد8ماده
کشور اجراءکننده حکم در صورت درخواست کشور صادرکننده حکم، اسـناد زیـر را ارائـه              

  :خواهد نمود
  .که محکوم، تابعیت کشور اجراءکننده حکم را دارا است  گواهی دال بر اینـ سند یا1
ای از قانون کشور اجراءکننده حکم که به موجب آن فعل یا ترک فعل منتهـی                  ـ نسخه 2

  .به محکومیت را در کشور اجراءکننده حکم، جرم شناخته است
  ـ بررسی رضایت به انتقال9ماده

بند ) ت(نان خواهد کرد که رضایت مذکور در جزء         ـ کشور صادرکننده حکم کسب اطمی     1
این موافقتنامه به طور داوطلبانـه بـا آزادی و آگـاهی کامـل از پیامـدهای آن                  ) 3(ماده  ) 1(

  .اعالم شده باشد
ـ کشور اجراءکننده حکم حق دارد رضایت شخص محکوم و تحقـق شـرایط آن را کـه            2

مات کنسولی یا مجاری رسمی مورد      توسط کشور صادرکننده حکم اعالم شده از طریق مقا        
  .توافق دیگر احراز کند

  ـ زمان، مکان و چگونگی انتقال10ماده
طرفها در اسرع وقت، محل، تاریخ و شرایط انتقال محکوم را بـا توافـق یکـدیگر تعیـین                   

  .خواهند کرد
  های انتقال ـ هزینه11ماده

یل کـشور اجراءکننـده     های مربوط به انتقال شخص محکوم از زمانی که تحو           کلیه هزینه 
  .شود، به عهده کشور اجراءکننده حکم خواهدبود حکم می

  ـ ترتیبات اجراء حکم پس از انتقال12ماده
ـ کشور اجراءکننده حکم موظف است اجراء حکم محکومیـت را بالفاصـله بـه دسـتور                 1

  .مرجع صالحیتدار خود ادامه دهد
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نتقال محکوم، طرف صادرکننده ـ کشور اجراءکننده حکم در صورت درخواست پیش از ا        2
  .حکم را از اقداماتی که به عمل خواهد آورد مطلع خواهد کرد

ـ اجراء حکم محکومیت تابع قوانین کشور اجراءکننده حکم خواهد بود و فقط آن کشور               3
  .های مناسب در مورد محکوم را دارا خواهد بود صالحیت اتخاذ تمام تصمیم

ت با قانون کشور اجراءکننده حکم مغـایر باشـد یـا در             ـ چنانچه محکومیت از نظر ماهی     4
تواند از طریـق      صورتی که قانون کشور اجراءکننده حکم تعدیل را ایجاب کند آن طرف می            

مرجع صالحیتدار خود محکومیت را با مجازات یا اقداماتی که طبق قوانین وی برای همان               
  .است، تطبیق دهد جرم مقرر گردیده

حکومیت، کشور اجراءکننده حکم، آئین دادرسـی خـود را اعمـال     ـ در صورت تبدیل م 5
  :خواهد کرد و در هنگام تبدیل محکومیت مکلف است

الف ـ به احراز جرم و انتساب آن به نحوی که در رأی صادره صراحتاً یا تلویحاً درج شده  
  .است، ملتزم باشد

  .لی تبدیل نکندب ـ مجازاتی را که مستلزم محرومیت از آزادی است به مجازات ما
  .پ ـ کل دوره مجازات سلب آزادی را که محکوم تحمل کرده است، کسر کند

ت ـ مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند یا مجازات کمتـری کـه قـانون کـشور      
  .اجراءکننده حکم برای جرم یا جرایم ارتکابی مقرر نموده، تعیین نکند

م، کشور اجراءکننده حکم باید محکوم را       ـ در صورت تبدیل بعد از انتقال شخص محکو        6
صورت اطمینان حاصل کند که محکوم تا زمان رسیدگی          دارد یا در غیر این      در بازداشت نگه  

  .به تبدیل مجازات در قلمرو آن طرف حضور خواهد داشت
  ـ عفو، بخشودگی و تخفیف13ماده

د مـورد عفـو،     تواند محکومیت را طبق قوانین داخلـی خـو          ـ کشور صادرکننده حکم می    1
  .بخشودگی و تخفیف قرار دهد

ـ عفو یا بخشودگی یا تخفیف مجازات از سـوی کـشور اجراءکننـده حکـم در صـورتی                   2
  .اعمال خواهد شد که موافقت کشور صادرکننده حکم اخذ شده باشد
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  ـ تجدیدنظر14ماده
فقط کشور صادرکننده حکم حق تجدیدنظر نسبت به حکم محکومیت شـخص موضـوع              

  .ا داردانتقال ر
  ـ عبور15ماده

هریک از طرفها در صورت درخواست طرف دیگر در مورد عبور شخص محکوم از قلمرو               
الزم را  مقــصد طــرف دیگــر براســاس موافقــت کــشور ثالــث، مــساعدت کــشور ثالــث بــه

  .خواهد آورد عمل به
  ـ عطف به ماسبق شدن16ماده

هریـک از طرفهـا کـه قبـل از          مفاد این موافقتنامه نسبت به احکام صادره از دادگاههای          
  .اعتبار یافتن آن صادر شده نیز اعمال خواهد شد

  ـ نحوه ارتباط17ماده
در اجراء مفاد این موافقتنامه مراجع صالحیتدار طرفها از طریـق مجـاری دیپلماتیـک بـا                 

  .کنند یکدیگر ارتباط برقرار می
  ـ حل و فصل اختالفات18ماده

اشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را بـا مـذاکره            مراجع صالحیتدار طرفها اختالفهای ن    
  .مستقیم یا از طریق مجاری دیپلماتیک به طور دوستانه حل و فصل خواهند کرد

  ـ اصالح موافقتنامه19ماده
توان با توافق کتبی دو طرف و طبق تشریفات قانون            هریک از مفاد این موافقتنامه را می      
  .داساسی جاری در دو کشور اصالح نمو

  ـ مدت اعتبار موافقتنامه20ماده
این موافقتنامه از تاریخ تبادل اسناد تصویب طبق تشریفات قـانونی جـاری در دو طـرف                 

های  برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد و خود به خود برای دوره یا دوره               
 دوره مربـوط،  که یکی از طرفها شش ماه قبـل از خاتمـه      مشابه تمدید خواهد شد، مگر این     

  .تمایل خود را به پایان دادن به آن، کتباً به اطالع طرف دیگر برساند
انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای انتقـالی کـه در زمـان                 

  .اعتبار این موافقتنامه انجام گرفته است، تأثیری نخواهد داشت
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موجب اختیار اعطاء شده به آنها، این موافقتنامـه را          در تأیید موارد فوق، نمایندگان زیر به        
  .امضاء نمودند

 9/4/2008 هجری شمسی مطابق بـا       21/1/1387این موافقتنامه در شهر دوحه در تاریخ      
میالدی در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه مـتن از   

  .باشد اعتبار یکسان برخوردار می
  .وز هرگونه اختالف در تفسیر، متن انگلیسی مالک قرار خواهد گرفتدر صورت بر

  
                    از سوی                                               از سوی

                               حکومت دولت قطرجمهوری اسالمی ایران         
            دکتر علی بن فطیس المری                     دکتر غالمحسین الهام           

                                          دادستان کلوزیر دادگستری              
  

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیـست مـاده             
 هـشتاد و هـشت      در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم دیمـاه یکهـزار و سیـصد و              

 از ســوی مجمــع تــشخیص 18/2/1389مجلــس شــورای اســالمی تــصویب و در تــاریخ 
  .مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد

  )12/3/1389 مورخ 19006نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ ( 
  

) 4(نظریه رئیس مجلـس شـورای اسـالمی موضـوع صـدر مـاده واحـده و تبـصره                    . 3
و یکــصد و ســی و هــشتم ) 85(حــوه اجــراء اصــول هــشتاد و پــنجمقــانون ن«الحــاقی بــه 

  »قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران)  138(
  10/3/1389ب                                                              /هـ 14137شماره 

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

، 17/11/1388هــ مـورخ     43924ت/226925نامـه شـماره     ویببازگشت به رونوشت تـص    
ها و اعالم     و متعاقب بررسی   ،»ها  های ضروری استان    تخصیص اعتبار برای هزینه   «موضوع  

  و مستنداً به صدر ماده » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین«نظر مقدماتی 
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و یکـصد و  ) 85(شتاد و پـنجم  قانون نحوه اجراء اصول هـ «الحاقی به   ) 4(واحده و تبصره     
و مـاده  » قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران و اصـالحات بعـدی    ) 138(سی و هشتم  

نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعـی جهـت اقـدام الزم در مهلـت                   آئین) 10(
بدیهی است پس از انقـضای یـک   . گردد مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می  

االثـر     مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغـی                هفته
  .خواهدبود

 1380قانون تنظیم بخـشی از مقـررات مـالی دولـت، مـصوب              ) 10(نظر به اینکه ماده     «
کـردن در صـورت وقـوع حـوادث غیرمترقبـه یـا           بینی اعتباراتی برای هزینـه      متضمن پیش 

نامـه از   باشد، علیهـذا تـصویب    های ناشی از آن می      جبران زیان جلوگیری از وقوع حوادث و      
بـه منظـور    «قـانون مـذکور،     ) 10(حیث تجویز اختصاص وجه از محل منابع موضوع ماده          

که اطالق عبارت، مواردی جز حوادث غیرمترقبه را نیز         » های ضروری استانها    تأمین هزینه 
  ».گیرد، مغایر با قانون است دربرمی

  ای اسالمی ـ علی الریجانیرئیس مجلس شور
  

  10/3/1389                                                                 ب/هـ14001شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
، 20/7/1388هــ مـورخ     43522ت/145268نامـه شـماره       بازگشت به رونوشت تـصویب    

ها و اعـالم       و متعاقب بررسی   ،»های سازمان سنجش    ه ثبت نام آزمون   تعیین تعرف «موضوع  
و مستنداً بـه صـدر مـاده        » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «نظر مقدماتی   

و یکـصد و    ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هـشتاد و پـنجم          «الحاقی به   ) 4(واحده و تبصره    
و مـاده  »  ایـران و اصـالحات بعـدی   قانون اساسی جمهوری اسـالمی ) 138(سی و هشتم  

نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعـی جهـت اقـدام الزم در مهلـت                   آئین) 10(
بدیهی است پس از انقـضای یـک   . گردد مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می  

االثـر    لغـی هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است م               
  .خواهدبود
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، تغییـر و    1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مـصوب          ) 68(براساس ماده   «
ریـزی    ها و خدمات دولتی، مستلزم پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه           تعدیل در بهای تعرفه   

باشد علیهذا، صدر مصوبه از حیث عدم تصریح به وجود پیشنهاد مذکور، مغایر بـا                 کشور می 
  » .انون استق

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
   

  10/3/1389                                                                   ب/هـ13990شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
، 8/9/1388هــ مـورخ     43752ت/177461نامـه شـماره       بازگشت بـه رونوشـت تـصویب      

  هـا و اعـالم نظـر مقـدماتی           و متعاقب بررسی   ،»تعیین عوارض صادرات دام زنده    «موضوع  
و مستنداً به صدر ماده واحده و تبـصره         » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «
و یکـصد و سـی و هـشتم         ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هـشتاد و پـنجم          «الحاقی به   ) 4(
نامـه   آئیــن ) 10(و ماده » ی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعدی قانون اسـاس ) 138(

اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقـدام الزم در مهلـت مقـرر قـانونی و                   
بدیهی است پس از انقـضای یـک هفتـه مهلـت     . گردد اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می     

  .االثر خواهدبود قرار گرفته است ملغیمقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد 
قانون برنامه چهـارم توسـعه اقتـصادی        ) 33(ماده  » د«نظر به اینکه به موجب ذیل بند        «
، تشخیص مواردی که دولت، مجاز به وضع و دریافت عوارض بـر صـادرات کاالهـای                 ...و

 باشد متعاقب تشخیص موارد مشمول عوارض توسط شـورای عـالی صـادرات،    غیرنفتی می 
هـای بازرگـانی، امـور اقتـصادی و      تعیین میزان آن منوط به پیـشنهاد مـشترک وزارتخانـه    

باشد، علیهـذا،     دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب آن در هیأت وزیران می             
صدر مصوبه از حیث عدم تصریح به تشخیص اولیه توسط شورای مذکور و عـدم درج نـام                  

اشاره به پیشنهاد مشترک وزرای مـوردنظر مقـنّن، مغـایر بـا             وزارت صنایع و معادن و عدم       
  » .قانون است

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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  10/3/1389                                                                   ب/هـ14134شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
، 29/9/1388هــ مـورخ     42898ت/192020نامـه شـماره       گشت به رونوشت تـصویب    باز

) 9(جـدول شـماره     ) 550000(ردیـف   ) 9(ای جزء     نامه اجرائی اعتبار هزینه     آئیـن«موضوع  
هیـأت  «ها و اعالم نظـر مقـدماتی     و متعاقب بررسی   ،» کل کشور  1388قانون بودجه سال    

) 4(ستنداً بـه صـدر مـاده واحـده و تبـصره             و م » بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین      
) 138(و یکصد و سـی و هـشتم         ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم        «الحاقی به   

نامـه اجرائـی      آئـین ) 10(و ماده   » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعدی       
و اعـالم   آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقـدام الزم در مهلـت مقـرر قـانونی                  

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلـت مقـرر در       . گردد  نتیجه به این جانب ابالغ می     
  .االثر خواهدبود قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی

 افزایش اعتبارات ،1388قانون بودجه سال ) 11(از بند ) 1ب(الف ـ به موجب ذیل جزء  «
ها و موسسات دولتی از هر محل، جـز بـرای            بارات مصوب وزارتخانه  ای نسبت به اعت     هزینه

هـر یـک از     %) 20(تا سقف بیـست درصـد       «تأمین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند         
» هـای آن بـا تـشخیص دولـت          های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوسـت           ردیف

جمهـور     و نظارت راهبردی رئـیس     ریزی  معاونت برنامه .. .« علیهذا عبارت    ،»باشد  ممنوع می 
... هـای اجرائـی   ای مـصوب دسـتگاه   موظف است کسری مذکور را از محل اعتبارات هزینه     

از حیث اطالق اعم است از اینکه معادل یا افزون بر سـقف بیـست درصـد                 » نماید... تأمین
مغایر نامه، از حیث اطالق       مصرح در قانون باشد، بنابراین، عبارت مندرج در تصویب        %) 20(

ها را رأسـاً از   توانند اینگونه پرداخت های اجرائی می دستگاه.. .«ب ـ عبارت  . با قانون است
) 7(مـاده   ) 2(، مندرج در ذیـل تبـصره        »ای خود پرداخت نمایند     محل سایر اعتبارات هزینه   

ء ج ـ عالوه بر جز . نامه هیأت محترم دولت، مبنیاً بر ایراد فوق، مغایر با قانون است تصویب
الـذکر از   هـای فـوق   ، عبارات منـدرج در تبـصره  1388قانون بودجه سال  ) 11(از بند   ) 1ب(

قـانون محاسـبات عمـومی      ) 7(نامه مصوب هیأت محترم وزیران، در مغایرت با مـاده             آئین
اعتبار عبارت از مبلغی است که برای «: دارد باشد که مقرر می   می 1366کشور مصوب سال    
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هـای دولـت بـه تـصویب          ه منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه       مصرف یا مصارف معیّن ب    
نامـه، چـون    های مواجـه بـا ایـراد مـتن تـصویب           تبصره» .رسد  مجلس شورای اسالمی می   

های مـوردنظر قانونگـذار اسـت،        متضمن تجویز مصرف اعتبارات مصوب، در خارج از محل        
  .باشد مغایر با قانون می

  یجانیرئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الر
   

  10/3/1389                                                                   ب/هـ14117شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
، 13/5/1388هــ مـورخ     41484ت/97914نامـه شـماره       بازگشت بـه رونوشـت تـصویب      

هیأت «ها و اعالم نظر مقدماتی         و متعاقب بررسی   ،»اساسنامه بانک توسعه تعاون   «موضوع  
) 4(و مستنداً بـه صـدر مـاده واحـده و تبـصره              » بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین      

) 138(و یکصد و سـی و هـشتم         ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم        «الحاقی به   
نامـه اجرائـی      آئـین ) 10(و ماده   » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعدی       

آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقـدام الزم در مهلـت مقـرر قـانونی و اعـالم                    
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلـت مقـرر در       . گردد  نتیجه به این جانب ابالغ می     

  .االثر خواهدبود قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی
ها، مندرج در     های وزارت تعاون در تقویت تعاونی        حمایت و اجرای برنامه    در«ـ عبارت   1«

قانون اصالح موادی از قانون برنامـه چهـارم         ) 9(ماده  » و«اساسنامه، مغایر با بند     ) 2(ماده  
قانون اسـاسی اسـت که صـرفاً     ) 44(های کلی اصـل      و اجـراء سیاست  ... .توسعه اقتصادی، 

تأکیـد و   » ای بخـش تعـاون      برای تأمین منـابع سـرمایه     .... ونتوسعه تعا   تأسیس بانک «بر  
قـانون بـه شـرح مـذکور،     ) 9(مـاده  » و«ـ با عنایت به تصریح و تأکید بنـد    2 .تصریح دارد 
فراهم نمودن بستر مناسب برای توسـعه مـشارکت         «اساسنامه که   ) 6(ماده  ) 3(عبارت بند   

ایه و اعتبار بانک توسعه تعاون تجویز       را با سرم  » ....بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی    
حمایـت مـالی و     «اساسـنامه کـه     ) 6(ماده  ) 4(هم چنین بند    . نماید مغایر با قانون است      می

» های بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی        ها و کاهش تصدی     اعتباری از انتقال فعالیت   
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الـذکر،    بنیّاً بـر ایـراد فـوق      نماید م   مندی از سرمایه و اعتبار بانک مزبور تجویز می          را با بهره  
الذکر که مقـرر      قانون فوق ) 9(ماده  » و«ـ با قطع نظر از ذیل بند        3. باشد  مغایر با قانون می   

 بـه موجـب   ،».وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی بانک توسـعه تعـاون خواهـدبود    «: دارد  می
کــارائی بانکهــا،  .... قــانون تــسهیل اعطــاء تــسهیالت بــانکی و    ) 6(تبــصره مــاده  

انتخاب عضو یا اعضاء هیأت مدیره و همچنین مـدیرعامل بانکهـا بـا              « ،5/4/1386صوبم
پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائـی و تـصویب مجمـع عمـومی بانکهـا و بـا حکـم وی                      

انتخـاب اعـضای هیـأت مـدیره و         «اساسـنامه کـه      )12(ماده  ) 5(علیهذا، بند   » .خواهدبود
از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمـومی        » یر تعاون مدیرعامل بانک را بنا به پیشنهاد وز      

اساسنامه، مبنیّاً بر ایراد فـوق، مغـایر بـا قـانون            ) 15(ـ ماده   4. داند مغایر با قانون است      می
قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر شـمول  ) 117 و 5( ـ با عنایت به مواد  5. باشد می

اساسـنامه نـاظر بـر      ) 12(مـاده   ) 4( بنـد    احکام مندرج در قانون، نسبت به بانکهـا، علیهـذا         
تعیین حقوق و   «از ماده مذکور، درخصوص     ) 10(و بند   » های اداری و استخدامی     نامه  آئین«

که تصویب و اتخاذ تصمیم راجع به آنهـا را          » ...مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و      
است که بر ضرورت    به مجمع عمومی واگذار نمود مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری            

) 9(مـاده   » و«ـ با عنایت به تصریح بند       6. نماید  وزیران تأکید می    ط هیأت تصویب آنها توس  
، علیهـذا   »تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه پـنج هـزار میلیـارد ریـال              «قانون بر   

 اساسـنامه ) 14(ماده ) 2(مندرج در بند » کاهش یا افزایش سرمایه بانک  «واگذار شدن حق    
العاده، چون از حیث اطالق مشعر بر تجـویز کـاهش سـرمایه اولیـه                 به مجمع عمومی فوق   

) 18(مـاده   ) 5( بنـد    -7. باشد مغـایر بـا قـانون اسـت          بانک از رقم معیّن شده در قانون می       
بررسی طـرح سـازمان، تـشکیالت و شـرح وظـایف مـشاغل بانـک و              «اساسنامه مبنی بر    

قـانون مـدیریت خـدمات     ) 33 و   29،  31(ر بـا مـواد      توسط هیأت مدیره، مغای   » تصویب آن 
ب هیـأت وزیـران     های مصو   کشوری است که بر ضرورت رعایت الگوها، ضوابط و شاخص         

هـای    تعیین سیاست «اساسنامه در خصوص واگذاری     ) 18(ماده  ) 6( بند   -8. نماید  تأکید می 
) بهـره (ی بـدون ربـا      قانون عملیات بانک  ) 19(به هیأت مدیره مغایر با ماده       » اعتباری بانک 

هـای اعتبـاری      تصویب سیاسـت  « است که حسب مورد و به ترتیب بر          8/6/1362مصوب  
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توسـط هیـأت وزیـران و مجلـس شـورای           » )پنج سـاله  (و درازمدت   ) یکساله(کوتاه مدت   
  ».نماید اسالمی تصریح می

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  

  10/3/1389                                                                  ب/هـ14095شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
، 22/9/1388هــ مـورخ     43740ت/186819نامـه شـماره       بازگشت به رونوشت تـصویب    

هـا     و متعاقب بررسی   ،»تخصیص اعتبار به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه       «موضوع  
و مستنداً به صدر    » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       « اعالم نظر مقدماتی     و

و یکصد  ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم        «الحاقی به   ) 4(ماده واحده و تبصره     
و مـاده   » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصـالحات بعـدی         ) 138(و سی و هشتم     

ن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعـی جهـت اقـدام الزم در مهلـت               نامه اجرائی آ    آئین) 10(
بدیهی است پس از انقـضای یـک   . گردد مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می  

االثـر    هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغـی                
  .خواهدبود

گـردان    و هزینـه نمـودن از محـل افـزایش تنخـواه     امکان تأمین اعتبـار «نظر به اینکه  «
 1387قانون تشکیل مدیریت بحران کشور، مـصوب        ) 12(، به شرح مندرج در ماده       »خزانه

باشد، علیهذا مـتن مـصوبه از         می» نشده  بینی  وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش     «منوط به   
گی و مقابله با حـوادث      به منظور پیشگیری، آماد   «برداری از منابع مذکور،       حیث تجویز بهره  

  » .مغایر با قانون است» بینی نشده و سوانح پیش
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

  
  10/3/1389                                                                    ب/ ه14082شماره

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

، 21/6/1388 ک مـورخ     43279ت/124001نامـه شـماره       ازگشت به رونوشت تـصویب    ب
هـا و     ، و متعاقـب بررسـی     »ترخیص قطعی خودرو یا قطعات خودروهای وارداتـی       «موضوع  
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و مستنداً بـه صـدر      » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «اعالم نظر مقدماتی    
و یکصد  ) 85(حوه اجراء اصول هشتاد و پنجم       قانون ن «الحاقی به   ) 4(ماده واحده و تبصره     

و مـاده   » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصـالحات بعـدی         ) 138(و سی و هشتم     
نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعـی جهـت اقـدام الزم در مهلـت                   آیین) 10(

ز انقـضای یـک   بدیهی است پس ا. گردد مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می  
االثـر    هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغـی                

  .خواهد بود
مـاده  ) 3(، بنـد    1350قانون امور گمرکـی، مـصوب       ) 14(ماده  ) 2(ـ عالوه بر تبصره     1«

، 1384قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت، مـصوب                ) 12(
با اخذ وثایق   .. .شود کاالهای وارداتی مجاز را      به گمرک ایران اجازه داده می     «: دارد  رر می مق

 و یا سایر وثایق و یـا نگهـداری بخـشی از              نامه  های بانکی، بیمه    نامه  معتبر از قبیل ضمانت   
) 20(ماده  ) 1(ـ به موجب تبصره     2. کاال معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید        

مکلف است مالیات موضـوع ایـن   .. .گمرک«، 1387یات بر ارزش افزوده، مصوب   قانون مال 
هـای   های گمرکی و یا فرم قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کاال وصول و در پروانه  

، با عنایت به ممنوعیت ترخیص کاال قبل از پرداخت کامل           ».مربوط حسب مورد درج نماید    
نامـه از حیـث       های معتبر، مـتن تـصویب       نامه  ه ضمانت حقوق گمرکی و یا بدون اخذ هرگون      

ترخیص قطعی خودروها و یا قطعات منفـصله خودروهـای وارداتـی گـروه              «تجویز نمودن   
بدون انجام تـشریفات مـذکور، مغـایر بـا          » خودروسازی سایپا و گروه صنعتی ایران خودرو      

  ».قانون است
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

  
  10/3/1389                                                                   ب/ ه14075شماره

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

، 17/12/1388 ک مـورخ     44025ت/251483نامـه شـماره       بازگشت به رونوشت تصویب   
، و متعاقـب    »ان و خانواده شـهدا    ضوابط ارائه تسهیالت مسکن به آزادگان، جانباز      «موضوع  
و » هیأت بررسی و تطبیـق مـصوبات دولـت بـا قـوانین            «ها و اعالم نظر مقدماتی        بررسی
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قانون نحـوه اجـراء اصـول هـشتاد و          «الحاقی به   ) 4(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره        
قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و           ) 138(و یکصد و سـی و هـشتم         ) 85(پنجم  
نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت           آیین) 10(و ماده   » ات بعدی اصالح

بدیهی اسـت   . گردد  اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می             
پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه کـه مـورد ایـراد قـرار                 

  .د بوداالثر خواه گرفته است ملغی
 تحـت   1388در قـانون بودجـه سـال        ) 40907015(ـ با عنایت به اینکه اعتبار ردیف        1«

سازی اراضی    آماده«باشد، علیهذا عبارت      می» سازی زمین آزادگان و جانبازان      آماده«عنوان  
نامه از حیث تغییر عنـوان کـه حـسب مـورد              تصویب) 4(مندرج در ماده    » برای اقشار ویژه  

ــ بموجـب مـاده      2. ییق شمول قانون خواهد بود مغایر با قانون اسـت         موجب توسعه یا تض   
ای   کمیتـه «، تخصیص اعتبـار بـر عهـده         1351قانون برنامه و بودجه کشور، مصوب       ) 30(

ریـزی   مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایـی و سـازمان ـ مـدیریت و برنامـه     
نامه دایـر بـر موظـف نمـودن      تصویب) 4(، بنابراین بخشی دیگر از ماده »باشد کشور ـ می 

ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تخصیص و پرداخت اعتبار، مغـایر               معاونت برنامه 
ها از محل بودجه عمومی است و بازگشت   ـ نظر به اینکه پرداخت یارانه     3. باشد  با قانون می  

 باید بـه  1366صوب قانون محاسبات عمومی کشور، م  ) 63و12(آنها نیز بنا به تصریح مواد       
نامه مبنی بر واریز یارانـه اضـافی          تصویب) 9(حساب خزانه واریز گردد، علیهذا تجویز ماده        

  ».دریافتی به حساب جاری بانک مسکن، مغایر با قانون است
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

  
  10/3/1389                                                                    ب/ ه14057شماره

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

، 30/9/1388 مـورخ       ه 43849ت/192047نامـه شـماره       بازگشت به رونوشـت تـصویب     
ها و اعـالم نظـر        ، متعاقب بررسی  »رأی مقدماتی هیأت  «، ذیالً   »تشکیل کارگروه «موضوع  

و مستنداً به صدر ماده واحـده       » ق مصوبات دولت با قوانین    هیأت بررسی و تطبی   «مقدماتی  



35   / قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی: خش اولب 

 

و یکـصد و سـی و       ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پـنجم         «الحاقی به   ) 4(و تبصره   
) 10(و مـاده  » قانون اساسی جمهـوری اسـالمی ایـران و اصـالحات بعـدی         ) 138(هشتم  
ام الزم در مهلـت مقـرر       نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهـت اقـد             آیین

بدیهی است پس از انقضای یک هفتـه        . گردد  قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می        
االثر خواهد    مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی              

  .بود
 متضمن   کل کشور،  1389ماده واحده قانون بودجه سال      ) 8(بند  » ن«با عنایت به جزء     «

مـصوبه مبنـی بـر      ) 1(بنـد   » الـف «تعیین میزان حق بیمه خدمات درمانی، علیهـذا، جـزء           
مغـایر بـا قـانون مـذکور     » کـارگروه «واگذاری تعیین میزان حق بیمه خدمات درمـانی بـه         

  ».باشد می
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

  
  10/3/1389                                                                    ب/ ه14041شماره

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

، 3/9/1388 ک مـورخ    41222ت/174835نامـه شـماره       بازگشت بـه رونوشـت تـصویب      
برداری برای شـرکت هاکوپیـان در داخـل محـدوده یکـصد و                صدور پروانه بهره  «موضوع  

هیـأت بررسـی و تطبیـق       «ها و اعـالم نظـر مقـدماتی           قب بررسی ، متعا »بیست کیلومتری 
قـانون  «الحـاقی بـه     ) 4(و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره         » مصوبات دولت با قوانین   

قـانون اساسـی    ) 138(و یکـصد و سـی و هـشتم          ) 85(نحوه اجراء اصول هشتاد و پـنجم        
نامـه اجرائـی آن، مراتـب     آیـین ) 10(و مـاده  » جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعـدی    

متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجـه بـه ایـن                   
بدیهی است پس از انقضای یک هفتـه مهلـت مقـرر در قـانون، آن                . گردد  جانب ابالغ می  

  .االثر خواهد بود بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی
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قانون نحوه جلوگیری از آلـودگی هـوا مـصوب          ) 13 و   12(جب مواد    که به مو   1از آنجام «
برداری و تعیین محل کارخانجات و کارگاهها موکول به رعایت            صدور پروانه بهره  «،  1374

نامـه از حیـث       باشد، علیهذا تـصویب     ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می       
  ».ا قانون استعدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات مذکور، مغایر ب

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  

  10/3/1389                                                                    ب/ ه14030شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
، 18/11/1388رخ   هــ مـو    42649ت/227740نامه شـماره      بازگشت به رونوشت تصویب   

، »ای با کشورهای آفریقایی و سایر کـشورهای هـدف           های توسعه   ستاد همکاری «موضوع  
هیـأت بررسـی و   «ها و اعالم نظر مقـدماتی   و متعاقب بررسی  » رأی مقدماتی هیأت  «ذیالً  

الحـاقی بـه    ) 4(و مستنداً به صدر ماده واحـده و تبـصره           » تطبیق مصوبات دولت با قوانین    
قـانون  ) 138(و یکـصد و سـی و هـشتم          ) 85(اجراء اصول هـشتاد و پـنجم        قانون نحوه   «

نامـه اجرائـی آن،       آیـین ) 10(و مـاده    » اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعـدی       
مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه بـه            

قضای یک هفته مهلت مقرر در قـانون، آن  بدیهی است پس از ان . گردد  این جانب ابالغ می   
  .االثر خواهد بود بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی

 1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت، مـصوب            ) 109(ـ به موجب ماده     1«
ها و سازمانهای دولتی بدون       توسط وزارتخانه .. .مؤسسه آموزشی .. .ایجاد و توسعه هرگونه   «

نامـه،   تصویب) 1(علیهذا، بخشی از بند » .ز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است      مجو
به جای شورای مذکور در قانون بـه        » صدور مجوز ایجاد مراکز آموزشی    «مبنی بر واگذاری    

قـانون  ) 10(ماده  » ز«ـ عالوه بر بند     2. مغایر با قانون است   » ای  ستاد همکاریهای توسعه  «
 کـه بـه موجـب آن    18/2/1358، اصـالحی در مـورخ       1351پولی و بانکی کشور مـصوب       

قـانون  ) 30(از مـاده    » و«تأسیس شعبه بانکها از اختیارات بانک مرکزی است، طبـق بنـد             
                                                 

 .باشد صحیح می»آنجا«کلمه .  1
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ایجاد یا  « 1383قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، مصوب        ) 1(ماده  ) 3(مذکور و تبصره    
ای خواهـد بـود کـه         نامـه    آیین به موجب » بانکها در داخل یا خارج از کشور      .. .تعطیل شعبه 

عالوه بر تأیید شورای پول و اعتبار مستلزم تصویب آن در هیأت وزیـران اسـت، بنـابراین                  
بـه  » تشخیص تأسیس شعب بانکهـا    «نامه دایر بر واگذاری       تصویب) 1(قسمت دیگر از بند   

  ».باشد مغایر با قوانین مذکور می» ای های توسعه ستاد همکاری«
  اسالمی ـ علی الریجانیرئیس مجلس شورای 

  
  10/3/1389                                                                    ب/ ه14018شماره

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

و توجهـاً   17/1/1388 هـ مورخ    41713ت/5328نامه شماره     بازگشت به رونوشت تصویب   
 42967ت/220604نامه مذکور به شرح مندرج در مصوبه شماره           تصویب) 1(د  به اصالح بن  

، متعاقـب   »ورود و تـرخیص سیـصد دسـتگاه آمبـوالنس         « موضوع   14/11/1388 مورخ     ه
و » هیأت بررسی و تطبیـق مـصوبات دولـت بـا قـوانین            «ها و اعالم نظر مقدماتی        بررسی

قانون نحـوه اجـراء اصـول هـشتاد و          «الحاقی به   ) 4(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره        
قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و           ) 138(و یکصد و سـی و هـشتم         ) 85(پنجم  

نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت           آیین) 10(و ماده   » اصالحات بعدی 
اسـت  بدیهی  . گردد  اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می             

پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه کـه مـورد ایـراد قـرار                 
  .االثر خواهد بود گرفته است ملغی

قانون ) 12(از ماده   ) 5(، به موجب بند     ...قانون برنامه چهارم اقتصادی   ) 4(عالوه بر ماده    «
شـورای  .. .«،  1384الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت، مـصوب              

را برای اشخاص حقیقـی و      .. .توانند به طور موردی سود بازرگانی       اقتصاد و سایر مراجع نمی    
حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نمایند و یـا بـا وضـع                   

سـود بازرگـانی    «، علیهذا عبـارت     »الذکر ایجاد امتیاز نمایند     هائی برای اشخاص فوق     تعرفه
، »شـود  واردات خودروهای مذکور ـ سیصد دستگاه آمبـوالنس ـ صـفر درصـد تعیـین مـی       
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نامه از حیث اعمال معافیت و بخشودگی سود بازرگانی، مغـایر بـا               تصویب) 2(مندرج در بند  
  ».قانون است

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  

  10/3/1389                                                                    ب/ ه14006شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
، 1/6/1388 هــ مـورخ      43161ت/110521نامـه شـماره       بازگشت به رونوشـت تـصویب     

، و متعاقـب    »به هزینه قطعی منظور شدن اعتبارات سازمان بیمه خدمات درمانی         «موضوع  
و » هیأت بررسی و تطبیـق مـصوبات دولـت بـا قـوانین            «ظر مقدماتی   ها و اعالم ن     بررسی

قانون نحـوه اجـراء اصـول هـشتاد و          «الحاقی به   ) 4(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره        
قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و           ) 138(و یکصد و سـی و هـشتم         ) 85(پنجم  

 متضمن اعالم نظر قطعی جهت      نامه اجرائی آن، مراتب     آیین) 10(و ماده   » اصالحات بعدی 
بدیهی اسـت   . گردد  اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می             

پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه کـه مـورد ایـراد قـرار                 
  .االثر خواهد بود گرفته است ملغی

 به بعد کل کشور اعتبارات ذیل ردیـف  1385ـ در قوانین بودجه سنوات   1نظر به اینکه،    «
در چهـار برنامـه     ) وزارت رفـاه و تـأمین اجتمـاعی       ( سازمان بیمه خدمات درمانی      129019

مختلف با عناوین و موارد مصرف متفاوت که هریک از آنها دارای اعتبار مـصوب جداگانـه                 
 قانون محاسبات   )50و7(ـ مواد   2باشند منظور و به تصویب رسیده است،          مربوط به خود می   
، متضمن تعریف اعتبار، چگونگی استفاده از آن و تأکید بر ضـرورت           1366عمومی، مصوب   

ــ بـه    3باشد،    ها از اعتبارات مصوب و مصرف هر وجهی در محل خود می             تجاوز هزینه   عدم
همین قانون، پرداخت هزینه و منظور نمودن آن بـه صـورت قطعـی              ) 52و23(موجب مواد   

ندرج در متن مصوبه منوط به طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهـد،            عالوه بر شروط م   
) 93(ــ و عنایـت بـه اینکـه مـاده      4باشد،  تسجیل، حواله و سایر مراحل مقرر در قانون می   

قانون محاسبات بر ممنوعیت پرداخت وجوه یا تعهد زائد بـر اعتبـار مـصوب، داللـت دارد،                  
 هزینه قطعی منظور نمودن اعتبـارات تخـصیص   نامه از حیث تجویز به     علیهذا متن تصویب  
، که مازاد بر اعتبارات مصوب هر برنامـه و بـدون رعایـت ضـوابط                ...ها  داده شده در برنامه   
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باشد، مغایر با نظر مقنن و در نتیجـه مغـایر بـا قـانون                 گفته می   قانونی مندرج در مواد پیش    
  ».است

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  

  17/3/1389                                                                    ب/ ه17413شماره
  جناب آقای دکتر علی الریجانی

  ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
های دولـت بـه شـرح زیـر در جلـسات              نامه   فقره تصویب  16رساند تعداد     به استحضار می  

  .ی مغایر قانون شناخته نشداسفندماه در هیأت مطرح و پس از بحث و بررس
  

  شماره پرونده  تاریخ بررسی در هیأت  نامهتاریخ تصویب  نامهشماره تصویب  ردیف
  15207  3/12/1388  12/11/1388   هـ43935/ت/م/88-34565  1
  15067  8/12/1388  1/10/1388   ک43680ت /193567  2
  15063  8/12/1388  1/10/1388   ک43873ت /193050  3
  15047  10/12/1388  28/9/1388   هـ43800ت /190632  4
  15076  10/12/1388  13/10/1388   هـ43244ت /199963  5
  15135  10/12/1388  15/10/1388   هـ43703ت /م/88-30993  6
  15215  10/12/1388  20/11/1388   ک41763ت /م/35826-88  7
  15216  10/12/1388  25/11/1388   هـ42799ت /م/36016-88  8
  15217  10/12/1388  25/11/1388   هـ42799ت /م/36119-88  9
  14322  15/12/1388  8/11/1387   ک41707ت /205709  10
  15013  15/12/1388  3/9/1388   ک42297ت /174769  11
  15065  15/12/1388  1/10/1388   ک43674ت /193057  12
  15130  17/12/1388  4/11/1388   ک42272ت /216454  13
  1/14416  24/12/1388  1/12/1387   هـ41691ت /م/23107-87  14
  15229  24/12/1388  1/12/1388   ک41353ت /م/36607-88  15
  14657  24/12/1388  3/4/1388   هـ42640ت /47835  16

  

  مشاور و رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ـ کدخدایی
  

  بسمه تعالی
  .شود موافقت می

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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  16/3/1389                                                                   ب/ ه16660شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  م جمهوری اسالمی ایرانریاست محتر
هــ  44252ت/257712نامه هیأت محترم وزیران به شماره         بازگشت به رونوشت تصویب   

، و متعاقـب  »هـا  اساسـنامه سـازمان هدفمندسـازی یارانـه    «، موضـوع   23/12/1388مورخ  
و » هیأت بررسی و تطبیـق مـصوبات دولـت بـا قـوانین            «ها و اعالم نظر مقدماتی        بررسی

قانون نحـوه اجـراء اصـول هـشتاد و          «الحاقی به   ) 4(ده واحده و تبصره     مستنداً به صدر ما   
قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و           ) 138(و یکصد و سـی و هـشتم         ) 85(پنجم  

نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت           آیین) 10(و ماده   » اصالحات بعدی 
بدیهی اسـت   . گردد   این جانب ابالغ می    اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به         

پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه کـه مـورد ایـراد قـرار                 
  .االثر خواهد بود گرفته است ملغی

صـرفاً جهـت اجـراء    ... .دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را  «ـ عبارت   1«
منـدرج در   » ...این قانون در اختیار سازمان قرار دهد      ) 8 و   7(اهداف و تکالیف مقرر در مواد       

، مبـیّن آن    15/10/1388هـا، مـصوب       قانون هدفمند کردن یارانه   ) 15(پاراگراف دوم ماده    
قانون، علیهـذا صـدر     ) 8 و   7(است که منابع سازمان منحصر است به وجوه حاصل از مواد            

از ) 8 و   7(کور را در کنـار مـواد        قانون مـذ  ) 11(اساسنامه که وجوه حاصل از ماده       ) 2(ماده  
ـ بـا قطـع نظـر از عنـوان          2. جمله منابع سازمان محسوب نموده است مغایر با قانون است         

هـا   که هویت آن به دلیل عدم تصریح نام آن در قانون هدفمندکردن یارانه   » شورای عالی «
  ارات تغییـر در سـقف اعتبـ      «قـانون مـذکور،     ) 15(مبهم و نامعلوم است، بـه موجـب مـاده           

ها ـ در طول سال با پیشنهاد دولـت و تـصویب     شرکت ـ یعنی سازمان هدفمندکردن یارانه 
اساسنامه که افزایش منابع سازمان را بـا تـصویب          ) 2(علیهذا ماده   » .باشد  مجلس مجاز می  

چنانچه مقصود از شـورای     . نماید، مغایر با قانون است      موصوف، تجویز می  » شورای عالی «
قـانون  ) 15 و   14،  12(مندرج در مـواد     » ورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی     ش«مورد اشاره،   

ای در     باشـد چنـین وظیفـه      21/2/1383ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مصوب         
قـانون هدفمنـد کـردن    ) 15(ـ بـه موجـب مـاده    3. بینی نشده است قانون برای شورا پیش   
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مور اقتـصادی و دارائـی، بازرگـانی، راه و ترابـری،            وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، ا     «ها    یارانه
چنـین رئـیس سـازمان مـدیریت و           جهاد کشاورزی، صـنایع و معـادن، نفـت، نیـرو و هـم             

با عنایت به اینکه قانونگـذار در       » .باشند  ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می        برنامه
احـصاء نمـوده اسـت،      مقام بیان بوده و اعضاء مجمع عمومی را به قید انحصار شـمارش و               

و افزودن مقامـاتی دیگـر بـه اعـضاء          » وزیر نیرو «اساسنامه از حیث حذف     ) 8(علیهذا ماده   
قـانون برنامـه    ) 7(مـاده   » ی«ـ تبصره ذیل بنـد      4. باشد  مجمع عمومی، مغایر با قانون می     

، درخصوص چگونگی انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل         .....چهارم توسعه اقتصادی  
ای دولتی با ملحوظ داشـتن مـوادی از قـانون تجـارت، متـضمن احکـام خاصـی                   ه  شرکت

اساسنامه از حیث نحوه انتخاب اعضاء هیأت مـدیره سـازمان، در            ) 9(باشد، علیهذا ماده      می
قـانون مـدیریت خـدمات    ) 94( ـ بـه موجـب مـاده    5. الذکر قرار دارد مغایرت با تبصره فوق

بـرای کلیـه کارمنـدان دولـت ممنـوع          تـصدی بـیش از یـک پـست سـازمانی            «کشوری،  
.... مـدیرعامل «: دارد  اساسـنامه کـه مقـرر مـی       ) 9(بنابراین، تبصره ذیل مـاده      » ....باشد  می
مرجـع عبـارت   :  ـ الـف  6. مغـایر بـا قـانون اسـت    » .باشــد ... تـواند از اعـضای دولـت   می
سـنامه  اسا) 9(از حیث وجود اطالق عالوه بر مقامـات منـدرج در مـاده           » اشخاص مذکور «

قـانون  ) 15( بـه موجـب مـاده        :ب. گـردد   نیـز مـی   ) 8(شامل اشخاص مورد نظر در مـاده        
اشـخاص  «ها، اعضای مجمع عمومی سازمان کـه از جملـه مـصادیق               هدفمندکردن یارانه 

) 10(باشند، علیهـذا مـاده    ند به اعتبار شخصیت حقوقی آنان، منصوب قانونگذار می   »مذکور
عزل و برکنـاری و موافقـت بـا اسـتعفای اشـخاص             «ن حق   اساسنامه از حیث واگذار نمود    

) 13(ــ تجـویز مـاده    7. باشد  قانون می ) 15(مغایر با ماده    » مذکور به رئیس مجمع عمومی    
» ،وظایف و اختیارات رئیس مجمع عمومی به دیگـر اعـضاء          «اساسنامه به امکان واگذاری     

 1353 و بودجـه سـال       1352دائمی قانون بودجه اصالحی سال      ) 72(در مغایرت با تبصره     
نمایندگان سـهام دولـت در      ....«: دارد  باشد که مقرر می      می 7/11/1352کل کشور، مصوب    

های دولتی مجازند از نظـر تـسریع و تـسهیل انجـام امـور شـرکت                   مجامع عمومی شرکت  
براساس ضوابطی که از طرف هیأت وزیران معین خواهدشد قسمتی از اختیارات خود را که               

مشی کلی، افزایش یا کاهش سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه     جز در مورد خط    الزم بدانند 
باشد و به عنوان رئـیس مجمـع          ای که شرکت مربوط وابسته به آن می         به وزیر و وزارتخانه   
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اساسـنامه  ) 16(مـاده  ) 1( ـ بـا عنایـت بـه بنـد      8» .عمومی عمل خواهدکرد واگذار نمایند
اساسنامه که متضمن معنای تـصویب      ) 14(ماده  ) 1(بند  مندرج در   » اتخاذ تصمیم «عبارت  

قـانون  ) 15(و ماده   ) 12(باشد مغایر با تبصره ماده        بودجه سازمان توسط مجمع عمومی می     
بینی آن در الیحـه بودجـه سـنواتی و تـصویب آن               ها است که بر پیش      هدفمندکردن یارانه 

) 16(مـاده   ) 1( بنـد    در انتهـای  » جهـت تـصویب   «ــ عبـارت     9. توسط مجلس تأکید دارد   
اساسنامه که بر تصویب بودجه پیشنهادی سازمان توسط مجمع عمومی داللت دارد، مبنیـاً              

قـانون  ) 15(ــ بـه موجـب صـدر مـاده           10. باشـد   الذکر، مغایر بـا قـانون مـی         بر ایراد فوق  
هـا را بـا اسـتفاده از          سازمان هدفمندسازی یارانه  «ها، دولت مجاز است       هدفمندکردن یارانه 

با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با        .... .موجود،) امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات    (نابع  م
ساختار سازمان  «علیهذا، عبارت   » .های موجود تأسیس نماید     اصالح ساختار و ادغام شرکت    

) 15( منـدرج در مـاده     ،».رسـد   با پیشنهاد مدیرعامل به تأییـد رئـیس مجمـع عمـومی مـی             
قانون مـذکور، در    ) 15(ث توسعه دایره قانون عالوه بر مغایرت با صدر ماده           اساسنامه از حی  

قـانون مـدیریت خـدمات      ) 35 و   34،  33،  31(و مـواد    ) 29(مـاده   » الـف «مغایرت با بنـد     
های سازمانی با رعایت راهبردهای مـذکور         سقف پست «: دارد  کشوری است که تصریح می    

ریزی کـشور ـ بـه     ید سازمان ـ مدیریت و برنامه در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد و تأی
اساسنامه، از حیـث تجـویز امکـان    ) 16(ماده ) 3(ـ بند 11» .رسد تصویب هیأت وزیران می   

صلح و سازش در دعاوی ناظر بر اموال عمومی و دولتی توسط مدیرعامل، مغـایر بـا مـاده                   
ویب آن توسـط    نامه داخلی مجلس شورای اسـالمی اسـت کـه بـر تـص               قانون آئین ) 212(

اساسنامه از حیث عدم تـصریح بـه مـاده          ) 19(هم چنین ذیل ماده     . نماید  مجلس تأکید می  
) 2(و تبـصره    » ب«و  » الف«ـ با عنایت به بندهای      12. مذکور، مغایر با قانون است    ) 212(

) 11 و 10(قـانون مـدیریت خـدمات کـشوری و مـواد       ) 120(ماده  » د«و بند   ) 21(از ماده   
های اجرائی، صرفاً ناظر بر       ام کشوری، انتقال یا مأموریت کارمندان به دستگاه       قانون استخد 

اساسنامه که عالوه بـر کارکنـان رسـمی، امکـان     ) 23(کارمندان رسمی است، علیهذا ماده     
های اجرائـی را بـه سـازمان تجـویز          انتقال یا مأموریت کارکنان پیمانی و قراردادی دستگاه       

اساسنامه از حیـث اعطـای اختیـار        ) 24(ـ ماده   13. باشد  مذکور می نماید مغایر با قوانین       می
، 121 ،5(های استخدامی به مجمع عمومی سازمان، مغایر با مواد            نامه  وضع و تصویب آئین   
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قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر تصویب آن توسط هیأت وزیـران             ) 127 و   123
  ».نماید تصریح می

  )19/3/1389 مورخ 19011نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  

قانون موافقتنامه همکاری قضائی بین جمهوری اسالمی ایران و جمهـوری اسـالمی             . 4
   افغانستان

ماده واحده ـ موافقتنامه همکـاری قـضائی بـین جمهـوری اسـالمی ایـران و جمهـوری         
ویک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه          اسالمی افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و سی       

  .شود ه اسناد آن داده میمبادل
م ن ا    سم اهّلل ا

  موافقتنامه همکاری قضائی بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی افغانستان
  مقدمه

که از این به بعد طرفین متعاهـد        (جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی افغانستان        
مـابین در تمـام     وسـتانه فـی   ، با درنظر گرفتن اهمیـت گـسترش روابـط د          )نامیده می شوند  

های مورد عالقه طرفین به ویژه همکاری قضائی بر پایه احترام به حاکمیت ملـی و                  عرصه
  :اصل عمل متقابل، به شرح ذیل توافق نمودند

  ـ حدود همکاری قضائی1ماده 
ـ طرفین متعاهد کلیه اقـدامات الزم در امـور مـدنی و جزائـی بـه منظـور ارائـه کلیـه                       1

ائی ممکن به یکـدیگر براسـاس عمـل متقابـل در چهـارچوب مفـاد ایـن                  همکاریهای قض 
  .موافقتنامه به عمل خواهند آورد

  :ـ همکاری قضائی از جمله شامل موارد زیر می باشد2
  .الف ـ تحقیق از شهود، مطلعین، متهمین و متضررین

ب ـ مساعدت در حاضر کردن اشخاص بازداشت شده یا دیگران برای ادای شـهادت یـا    
  .اعدت در فرآیند بازجوئی و تحقیق جاریمس

  .ج ـ ابالغ اوراق قضائی و سایر اوراق صادره توسط مراجع صالحیتدار
  .آوری، حفظ و ارائه دالیل، اسباب وآالت جرم د ـ معاینه محل، بررسی، ارزیابی، جمع
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  .هـ ـ ارائه اطالعات و مستندات
وط از جمله سوابق بانکی، مالی، و ـ ارائه اصل و یا رونوشت مصدق مدارک و سوابق مرب 

  .شغلی و شرکتی
  .زـ جلب نظر کارشناس
  .ح ـ رسیدگی قضائی
  .ط ـ تعقیب جزائی
  .ی ـ توقیف اموال

  .ک ـ شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی در امور مدنی
  .ل ـ کشف اموال و منافع حاصل از جرم و توقیف آنها

  ـ مرجع همکاری قضائی2ماده
همکاریهای متقابـل قـضائی را مطـابق بـا مفـاد ایـن                ن متعاهد،   ـ مراجع قضائی طرفی   1

  .دهند موافقتنامه انجام می
این ) 1(ماده  ) 2(ـ همکاریهای قضائی درخواست شده در هر کدام از موارد موضوع بند             2

شـود، از طریـق       موافقتنامه که به مراجع غیرقضائی هر یک از طرفین متعاهد مربـوط مـی             
  .عاهد انجام می شودمراجع قضائی آن طرف مت

ایـن موافقتنامـه نـزد آنـان مطـرح          ) 1(ماده  ) 2(ـ مراجع دیگری که موارد موضوع بند        3
  .کنند است، درخواست همکاری قضائی را از طریق مراجع قضائی خود ارسال می

  ـ چگونگی برقراری ارتباط3ماده 
ه بـرای   کننـد  قضائی ازسوی مرجع مرکزی طرف درخواست       ـ درخواستهای همکاریهای  1

  .شود مرجع مرکزی طرف درخواست شونده ارسال می
ـ منظور از مرجع مرکزی که در بند فوق بـه آن اشـاره شـده، قـوه قـضائیه جمهـوری                      2

  .باشد اسالمی ایران و ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان می
  ـ زبان4ماده

ـ        درخواست همکاری قضائی باید به زبان طرف درخواست        ا ترجمـه   شونده تنظـیم شـود ی
  .رسمی مصدق نسخۀ اصلی درخواست به زبان مزبور ارائه شود

   ـ شکل درخواست همکاری قضائی5ماده
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  :ـ درخواست همکاری قضائی باید حسب مورد، حاوی موضوعات زیر باشد1
  .الف ـ نام و عنوان مرجع درخواست کننده
  .ب ـ نام و عنوان مرجع درخواست شونده

م پدر طرفین دعوی، متضررین، متهمین، افراد تحت محاکمـه  ج ـ نام، نام خانوادگی و نا 
  .و محکومین و نیز تابعیت، شغل و محل سکونت دائمی یا محل اقامت آنان

د ـ هــدف از درخواســت همکــاری و توضــیح مختــصری درخــصوص همکــاری مــورد   
  .درخواست

  .هـ ـ شرح وقایع موضوع دعوی و توضیح یا ارائه متن قوانین مربوط
  . نشانی گیرنده اوراق قضائی، در صورت لزومو ـ نام و

ز ـ دالیل و جزئیات آئین یا قاعدۀ خاصی که دولت درخواست کننده خواهان رعایـت آن   
  .است، از جمله لزوم یا عدم لزوم ادای سوگند یا ارائه سند مصدق

  .ح ـ تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام همکاری قضائی
  .راء صحیح همکاری قضائیط ـ سایر اطالعات الزم برای اج

کننـده ممهـور      ـ اسناد پیوست درخواست همکاری قضائی باید به مهر مرجع درخواست          2
  .باشد، مرجع درخواست شونده، متعرض اصالت و یا اعتبار آن اسناد نخواهد شد

   ـ روش اجرائی6ماده
مـال  شونده در اجراء همکاری قضائی قوانین کشور خـود را اع            ـ طرف متعاهد درخواست   1
کننـده    متعاهـد درخواسـت     کند با این حال می تواند آئین یا قاعده خاصی را کـه طـرف                می

کننده همکاری، اعمال     خواستار رعایت آن است، به شرط عدم مغایرت با قوانین کشور ارائه           
  .کند
ـ با وصول درخواست، مرجع قضائی که درخواست همکاری به آن فرستاده شده اسـت،               2

  .سازد ه را از موعد و محل اجراء درخواست همکاری آگاه میکنند مرجع درخواست
ـ پس از اجراء همکاری مـورد درخواسـت، مرجـع درخواسـت شـونده، سـوابق و اوراق                   3

اگـر  . کنـد   کننده اعاده مـی     همکاری به همراه اسناد و مدارک حاصله را به مرجع درخواست          
کاری حقوقی با ذکر علل انجام همکاری قضائی مورد درخواست میسر نشود، درخواست هم      

  .عدم اجراء اعاده خواهد شد
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  ـ نحوۀ ابالغ اسناد و اوراق7ماده
ـ در درخواست برای ابالغ اسناد و اوراق باید نشانی دقیق گیرنده و عنـوان سـند ذکـر                   1
چنانچه نشانی ذکرشده در درخواست همکاری کامل یـا دقیـق نباشـد و یـا چنانچـه                  . شود

شونده طبق قوانین خود در جهت  شناخته نشود، مرجع درخواست   گیرنده در نشانی ذکر شده      
  .تواند اقدام نمایدتعیین نشانی گیرنده، می

ـ در صورتی مرجع درخواست شونده مطابق با قوانین الزم االجراء خود اسناد و اوراق را                2
  .دهد که اسناد مزبور به زبان آن کشور بوده یا ترجمه مصدق آنها پیوست باشدتحویل می

شونده نباشد یا ترجمه مصدق نداشته باشـد،          چنانچه اسناد به زبان کشور مرجع درخواست      
  .این اسناد به شرط قبول گیرنده، تسلیم خواهد شد

االجراء در قلمـرو طـرف متعاهـد          تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق قواعد الزم        
 شخصی که سند بـه او       زمان و محل تحویل و نام     . درخواست شونده صورت خواهد گرفت    

  .تحویل شده و مرجعی که توسط آن سند تسلیم شده است، باید ذکر شود
  درخواست و تحقیق توسط نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولی  ـ ارسال 8ماده 

تواند اسناد و اوراق را از طریق نمایندگان دیپلماتیک یـا             ـ هر یک از طرفین متعاهد می      1
  .کنسولی خود ارسال نماید

تواند در موارد مربوط به اتباع خویش که در قلمرو طرف             ـ هر یک از طرفین متعاهد می      2
متعاهد دیگر سکونت دارند، با تمایل و اختیار و بدون اجبـار و اکـراه از طریـق نماینـدگان                    

  :دیپلماتیک یا کنسولی خود اقدامات زیر را به عمل آورد
  .الف ـ استماع اظهارات آنان

  .ی توسط کارشناسانب ـ تحقیق و بررس
  .ج ـ اخذ اسناد یا مطالعه و بررسی آنها

  ـ دعوت از شاهد یا کارشناس9ماده 
که در جریان تحقیقات مقـدماتی یـا دادرسـی در قلمـرو یکـی از طـرفین                    ـ در صورتی  1

متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشـناس مقـیم قلمـرو طـرف متعاهـد دیگـر باشـد مقـام                      
ای برای حضور شاهد یا کارشناس از طریـق         اضاکننده دعوتنامه صالحیتدار طرف متعاهد تق   

  .طرف متعاهد تقاضا شونده ارسال خواهد داشت
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  .حضور، باشد شده، در صورت عدم ـ دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرائی برای دعوت2
تواند در مواردی که طبق قانون یکی از طرفین متعاهد حق یـا               ـ شاهد یا کارشناس می    3

ودداری از ادای شهادت یا اظهارنظر کارشناسـی وجـود دارد، از ادای شـهادت یـا                 تکلیف خ 
  .اعالم نظر کارشناسی خودداری کند

ـ شاهد یا کارشناس در تمام مدتی که حضور او برای ادای شهادت یا انجام کارشناسی                4
الزم باشد، نباید برای اتهامات یا محکومیتهای قبـل از عزیمـت یـا امـوری کـه موضـوع                    

انـد،   اکمه بوده و او را برای ادای شهادت یا انجام کارشناسـی در آن امـر دعـوت کـرده            مح
  .تعقیب، توقیف، محاکمه یا مجازات نمود

 ـ چنانچه مقامی که شاهد یا کارشناس را دعوت کرده به وی اطالع دهد که دیگر بـه   5
و طرف متعاهـد    روز پس از دریافت این اخطار قلمر        حضورش نیاز نیست، اما او ظرف پانزده      

مدت زمانی که طـی     . الذکر برخوردار نخواهد شد     تقاضاکننده را ترک نکند از مصونیت فوق      
آن شاهد یا کارشناس به دالئل خارج از ارادۀ خود نتواند قلمرو کشور تقاضاکننده را آزادانـه          

  .ترک کند، جزء مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد
یابنـد، حـق دارنـد      قلمرو کشور متعاهد دیگر حـضور مـی   ـ شهود و کارشناسانی که در 6

اند را از مرجع      مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتی که به لحاظ حضور از آن محروم شده               
الزحمه انجام کارشناسـی نیـز در صـورت مطالبـه بـه               حق. درخواست کننده دریافت نمایند   

ها قیـد     د قبول پرداخت این هزینه    در دعوتنامه بای  . باشد  عهده طرف متعاهد تقاضاکننده می    
  .شود؛ در صورت تقاضای  پیش پرداخت مخارج سفر و اقامت، تأدیه خواهد شد

ـ مقررات فوق مانع از آن نیست که از طریق دستگاههای دیداری یا شنیداری اظهارات              7
های مربوط به عهده طرف متعاهد تقاضـاکننده خواهـد            هزینه. شاهد یا کارشناس أخذ شود    

  .که طرفین متعاهد به نحو دیگری توافق کنند  مگر آنبود،
  ها ـ هزینه10ماده 
شونده است، مگـر      های انجام همکاریهای قضائی به عهده طرف متعاهد درخواست          هزینه

  .در صورتی که طرفین متعاهد به نحوۀ دیگری توافق کنند
، طـرفین   های انجام همکاری قضائی سنگین یـا غیرمتعـارف باشـد            در صورتی که هزینه   

  .ها توافق نمایندمتعاهد باید قبالً در مورد شرایط انجام همکاری و نحوۀ پرداخت هزینه



  1389 ماه دادخر –قوانین و مقررات نامۀ ویژه / 48

 

  ـ امتناع از انجام همکاری قضائی11ماده 
شـونده تـشخیص دهدکـه انجـام همکـاری قـضائی بـه            چنانچه طرف متعاهد درخواست   

 زنـد یـا مغـایر    حاکمیت یا امنیت ملی یا نظم عمومی یا اخالق حسنۀ آن کشور لطمه مـی        
تواند درخواست همکاری را بـا ذکـر دلیـل رد     اصول بنیادین حقوقی در آن کشور است، می 

  .نماید
  ـ معافیت از تأمین12ماده 

اتباع هیچ یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که خواهان دعوی اصلی یا                
ف متعاهد نیستند یا اقامتگاه     که تبعه آن طر     خواهان دعوی متقابل باشند، صرفاً به دلیل آن       

  یا محل سکونت دائم آنـان در قلمـرو آن طـرف متعاهـد نیـست، مکلـف بـه دادن تـأمین          
  .باشندنمی

  ـ تسهیالت معاضدتی رایگان13ماده
کننـده در     اتباع هر یک از طرفین متعاهد در دادگاهها و در مراجعه به سایر مراجع بررسی              

های معاضدتی رایگـان ازهمـان حقـوق و مزایـایی           قلمرو طرف متعاهد دیگر از لحاظ کمک      
  .باشد برخوردار خواهند بود که دراختیار اتباع طرف متعاهد دیگر می

  ـ معافیت از هزینه دادرسی14ماده
ـ اتباع هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضائی و                 1

ط یکسان برای اتباع طرف متعاهد دیگر به        معافیتها در مورد هزینه محاکمه که تحت شرای       
  .است، برخوردار خواهند بود لحاظ توانایی و وضعیت مالی آنان مقرر شده

 فوق توسط مقام صالحیتدار      )1(ـ گواهی مربوط به توانایی و وضعیت مالی موضوع بند           2
  .طرف متعاهدی که فرد مشمول معافیت در قلمرو آن اقامت دائم دارد، صادر خواهد شد

ـ اتباعی که در رابطه با یک دعوی خاص در قلمرو یکی از طرفین متعاهد از پرداخـت                  3
هزینه محاکمه معاف می باشند، در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز در رابطه با همان دعـوی                 

  .از معافیت برخوردار خواهند بود
کنـد،    مـی ـ مرجعی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه محاکمه اتخاذ تصمیم             4

  .می تواند در صورت لزوم از مراجع صادرکننده گواهی، خواستار اطالعات تکمیلی شود
  ـ اهلیت قانونی15ماده 
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  .کند ـ اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین دولت متبوع او تعیین می1
ـ اهلیت قانونی شخص حقوقی توسط دولتی که شخص حقوقی در قلمـرو آن تأسـیس    2

  .گردد شده است، تعیین می
ـ چنانچه مراجع صالحیتدار یکی از طرفین متعاهد تشخیص دهند که دالیـل مـوجهی               3

فـوق کـه مقـیم یـا سـاکن در      ) 2(و ) 1(بر عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور در بندهای       
باشند وجود دارد مراجع مـذکور بایـد از طریـق نماینـدگیهای               قلمرو طرف متعاهد دیگر می    
چنانچـه  .  قانونی طرف متعاهد دیگر را از این امر مطلع سازند          دیپلماتیک یا کنسولی، مرجع   

دهنده واگذار نماید و یـا طـی سـه مـاه از               آن مرجع انجام اقدامات الزم را به  مرجع اطالع         
تواند مطابق با قوانین قابل اعمـال         دهنده می   تاریخ اطالع، نظری اعالم نکند، مرجع اطالع      

. لیت یا عدم اهلیت قانونی وی اتخـاذ تـصمیم نمایـد           فوق راجع به اه   ) 2(و  ) 1(در بندهای   
الـذکر بایـد بـه مرجـع          تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی اشـخاص فـوق            

  .مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود
ـ مفاد بندهای فوق مانع اتخاذ اقدامات موقت مراجع صالحیتدار مذکور در موارد فوری              4

  .و داراییهای آنها نخواهد بودبرای حمایت از اشخاص فوق 
  ـ فوت و مفقوداالثرشدن16ماده

ـ در صورت فوت یا مفقوداالثرشدن هر یک از اتباع طرفین متعاهد که مقیم یا سـاکن                 1
قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند، مراتب از طریق مراجع کنسولی به دولت متبوع وی اعالم               

  .خواهد شد
ا مفقوداالثرشدن اتباع هر یک از طـرفین متعاهـد          ـ اتخاذ تصمیم در مورد احراز فوت ی       2

که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند توسط مراجع صالحیتدار و طبق قـوانین                
طرف متعاهدی که تبعه فوت یا مفقوداالثرشده حسب آخرین خبر از حیـات، یـا در لحظـه                  

  .گیرد فوت تابعیت آن را داشته اند، صورت می
تواند در مورد احـراز مفقـوداالثر          هر یک از طرفین متعاهد وقتی می       ـ مرجع صالحیتدار  3

شدن یا فوت اتباع طرف متعاهد دیگر اتخاذ تصمیم نماید که از طرف افراد مقیم یا سـاکن     
باشـند،  در آن کشور که مدعی روابطی با شخص فوت یا مفقوداالثر شده مـورد نظـر  مـی                  

  .چنین تقاضایی به عمل آمده باشد
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  به فرزندی گرفتن و سرپرستی کودکان بدون سرپرستـ 17ماده
ـ به فرزندی گرفتن و یا سرپرستی از کودکان بـدون سرپرسـت توسـط تبعـه یکـی از                    1

طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگـر و فـسخ آن، تـابع قـوانین و مقـررات طـرف                     
  .متعاهدی خواهد بود که دولت متبوع کودکان مزبور است

فوق و فسخ آن،      ) 1( مورد به فرزندی گرفتن و سرپرستی موضوع بند        ـ اتخاذ تصمیم در   2
باشـد و بایـد نظـر         سرپرست مـی    در صالحیت مراجع صالحیتدار دولت متبوع کودک بدون       

در ) در صـورت وجـود    (کودک یا نمایندۀ قـانونی وی و موافقـت سـازمان مربـوط دولتـی                
  .قلمرویی که کودک بدون سرپرست تبعه آن است، کسب شود

مندی کودک از حقـوق و امتیـازاتی کـه طبـق قـوانین                ـ مقررات این ماده مانع از بهره      3
  .دولت متبوع به وی تعلق می گیرد، نخواهد بود

  ـ قیمومت و سرپرستی18ماده 
ـ در امور راجع به قیمومت و سرپرستی اتباع محجور هر یک از طرفین متعاهـد کـه در                 1

 دارند قوانین و مقررات کشور اتباع مزبور اعمال         قلمرو طرف متعاهد دیگر سکونت یا اقامت      
  .می شود

ـ در صورتی که تبعه محجور هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو طـرف متعاهـد دیگـر                   2
دارای اموال و داراییهایی باشد، مراجـع صـالحیتدار طـرف متعاهـد محـل وقـوع امـوال و                    

عمـل     حفـظ منـافع محجـور بـه        داراییها، اقدامات الزم را طبق قوانین و مقررات خود برای         
آورد و بدون تأخیر مرجع صـالحیتدار طـرف متعاهـد دیگـر را از اقـدامات خـود مطلـع                       می
  .سازد می
تواند انجام امور راجع به قیمومت و         ـ طرف متعاهدی که محجور تابعیت آن را دارد، می         3

یـا امـوال    سرپرستی محجوری را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت یا سکونت دارد و               
طـرف  . وی در آنجا واقع است از مرجع صالحیتدار طرف متعاهـد دیگـر درخواسـت نمایـد               
  .متعاهد دیگر در صورت قبول درخواست، قوانین و مقررات خود را اعمال خواهد کرد
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  ـ تقاضای تعقیب کیفری19ماده
ین ـ هر یک از طرفین متعاهد بنا به درخواست طـرف متعاهـد دیگـر، بـا رعایـت قـوان                    1

داخلی خود، اتباع هر یک از طرفین را که متهم به ارتکاب جرم در سرزمین طرف متعاهـد                  
  .دهد درخواست کننده هستند، تحت تعقیب کیفری قرار می

ـ مفاد این ماده تعهدات طرفین متعاهد در مورد استرداد و قواعد حاکم بر آن را لغـو یـا                    2
 انجام همکاری طبق مفاد این ماده نخواهد نقض نخواهد کرد و رّد تقاضای استرداد مانع از       

  .بود
  ـ اموال و منافع حاصل از جرم20ماده

ـ هر یک از طرفین متعاهد مطابق قوانین داخلی خود بنا به درخواسـت طـرف متعاهـد                  1
دیگر تالش خود را برای بررسی و کشف اموال و منافع حاصل از جـرم در سـرزمین خـود                    

  .سازد  دیگر را از نتایج تحقیقات آگاه میکار خواهد گرفت و طرف متعاهد به
ـ طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانین خود، تمامی تدابیر ممکن برای توقیـف              2

  .اموال و منافع حاصل از جرم را اتخاذ می کند
ـ تمامی اموال و منافع توقیف شدۀ حاصل از جرم توسط یـک طـرف متعاهـد، مطـابق              3

کـه    کننده قرار می گیرد، مگـر آن        تیار طرف متعاهد درخواست   مقررات این موافقتنامه در اخ    
  .طرفین متعاهد به نحو دیگری توافق کنند

  .شونده حفظ خواهدشد ـ حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف متعاهد درخواست4
  ـ حضور نمایندگان طرفین متعاهد21ماده 

عاهـد دیگـر در هنگـام       توانند با موافقت طرف مت     نمایندگان هر یک از طرفین متعاهد می      
  .اجراء همکاری قضائی در زمینه پرونده های کیفری در محل مربوط حضور داشته باشند

  ـ اطالعات مربوط به سابقه محکومیت22ماده
هرگاه تبعه یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مورد تعقیب جزائی قرار گیـرد        

 مربوط به سابقه محکومیـت او را ارائـه          دولت متبوع تبعه مزبور بنا به درخواست، اطالعات       
  .می کند
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  ـ اطالعات درباره احکام محاکم23ماده 
طرفین متعاهد همه ساله یکدیگر را از احکام قطعیت یافته جزائی مربوط به اتباع طـرف                

  .متعاهد دیگر مطلع خواهند ساخت
  ـ شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی24ماده 

قطعی، نهایی و الزم االجراء یکدیگر در امـور مـدنی و            طرفین متعاهد تصمیمات قضائی     
خانوادگی، احوال شخصیه، امور غیرترافعی و جبران ضرر و زیان ناشـی از جـرم را کـه بـه                    

است، متقابالً، شناسـایی و اجـراء    طور رسمی از مراجع صالحیتدار قانونی یکدیگر صادرشده      
  .کنند می

  تـ رسیدگی به درخواست اجراء تصمیما25ماده 
ـ رسیدگی بـه درخواســت اجـراء تـصمیمات قـضائی، در صـالحیت محــکمه طـرف                   1

  .متعاهدی است که تصمیم باید مطابق مقررات در قلمرو آن اجراء شود
نحوه ارائه درخواسـت    . ـ درخواست صدور دستور اجراء تصمیم باید تسلیم محکمه شود         2

  .کند آن اجراء شود، تعیین میو رسیدگی به آن را طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو 
  ـ شکل درخواست اجراء تصمیم قضائی26ماده 

  :درخواست اجراء تصمیم قضائی باید دارای پیوستهای زیر باشد
ـ رونوشت مصدق تصمیم قضائی و دستور اجراء آن و چنانچه قـسمتی از حکـم اجـراء                  1

  .شده باشد گواهی راجع به قسمت اجراء شده حکم
بار ابالغ اخطاریه به خوانده در صورت عدم شرکت نامبرده در             قل یک ـ ارائه گواهی حدا   2

  .هیچ یک از جلسات رسیدگی
  .این ماده) 2(و ) 1(های مصدق اسناد مذکور در بندهای  ـ ترجمه3

  ـ درخواست توضیحات راجع به اجراء تصمیمات27ماده 
توانـد بـرای    شد میاگر دادگاه برای صدور دستور اجراء تصمیم نیاز به توضیحات داشته با    

ای   علیه و در صورت لـزوم از محکمـه          کننده یا محکوم    رفع ابهام از طرف متعاهد درخواست     
به هرحال ایـن امـر مـانع از اجـراء تـصمیم             . که حکم را صادر کرده است توضیح بخواهد       

  .مربوط نخواهد بود
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  های مرتبط به آن ـ نحوۀ اجراء و هزینه28ماده 
های مربوط به اجـراء را قـوانین و مقـررات طـرف               ئی و هزینه  نحوه اجراء تصمیمات قضا   

  .متعاهدی که اجراء در قلمرو آن صورت می گیرد، تعیین می کند
  ـ موارد عدم پذیرش درخواست اجراء تصمیمات قضائی29ماده

  :در موارد زیر درخواست اجراء تصمیمات قضائی پذیرفته نخواهد شد
نده قانونی او به لحاظ عدم ابالغ اخطاریه مطـابق          ـ در صورتی که خوانده دعوی یا نمای       1

  .مقررات، در جلسه محاکمه شرکت ننموده باشد
  .ـ درخصوص موضوع مورد درخواست قبالً تصمیم قضائی صادر یا اجراء شده باشد2
بینـی در آن   ـ در مواردی که مطابق مفاد ایـن موافقتنامـه و یـا بـه لحـاظ عـدم پـیش          3

شـونده در     واسـت مطـابق قـانون طـرف متعاهـد درخواسـت           رسیدگی به موضوع مورد درخ    
  .صالحیت انحصاری قضائی آن طرف قرار داشته باشد

ـ در صورتی که تصمیمی که درخواست اجراء آن به عمل آمده توسط مراجع رسـیدگی                4
  .کننده  صادر نشده باشد طرف متعاهد درخواست

ده بـا نظـم عمـومی و     ـ در صورتی که تصمیمی که درخواست اجراء آن به عمـل آمـ   5
  .اخالق حسنه طرف متعاهد درخواست شونده مغایرت داشته باشد

  ـ حل و فصل اختالفات ناشی از اجراء موافقتنامه30ماده 
طرفین متعاهد اختالفهای ناشی از اجراء این موافقتنامه را از طریق مـذاکره مـستقیم یـا                 

  .مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد
  عتبار موافقتنامهـ مدت ا31ماده 

که تمـامی     این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطالعیه طرفین متعاهد به یکدیگر مبنی براین           
االجراء شدن ایـن موافقتنامـه بـه عمـل            اقدامات را طبق قوانین و مقررات خود درباره الزم        

پـس از انقـضاء دوره      . آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجراء گـذارده خواهـد شـد              
هـای یکـساله تمدیـد خواهـد شـد مگـر        عتبار اولیه این موافقتنامه خود به خود برای دوره        ا

ماه قبل از خاتمه دوره تمدیـد شـده عـدم تمدیـد آن را         که یکی از طرفین متعاهد شش       این
  .کتباً به اطالع طرف متعاهد دیگر برساند
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استهای همکاری قضائی   انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به اجراء درخو          
  .در زمان اعتبار آن تأثیری نخواهد داشت

و یـک مـاده در تهـران در روز یکـشنبه مـورخ                این موافقتنامـه در یـک مقدمـه و سـی            
 میالدی در دونسخه به زبانهای فارسـی        28/5/2006 هجری شمسی مطابق با      7/3/1385

  .و انگلیسی تنظیم گردید
فسیر متون این موافقتنامـه مـتن انگلیـسی مـالک           در صورت بروز هر گونه اختالف در ت       

  .قرار خواهد گرفت
           از طرف                      از طرف                                           

                                   جمهوری اسالمی افغانستانجمهوری اسالمی ایران         
                                              محمد سرور دانش                  جمال کریمی راد

                                               وزیر دادگستریوزیر دادگستری             
  

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سـی و یـک                  
ماه یکهزار و سیصد و هـشتاد و هـشت             مورخ پانزدهم دی   شنبه  ماده درجلسه علنی روز سه      

 از سوی مجمع تشخیص مصلحت      18/2/1389مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ      
  .نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد

  )25/3/1389 مورخ 19016نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (



 

  :دومش 
  

ور ی  عا و دت رو د ی و اآر   ا
  
  





57 /  وحدت رویه دیوانعالی کشورآرای: خش دومب  

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص اینکه آراء 715وحدت رویه شماره رأی 
دادگاههای عمومی جزائی و انقالب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل 

  تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است
  

  مقدمه: الف
أس سـاعت    ر 88/14جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف             

گرکانی رئـیس     اهللا احـمد محسنی     به ریاسـت حـضرت آیـت    24/1/1389شنبه مورخه      روز سـه  9
دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کـشور و شـرکت    
اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تالوت آیاتی از           

کننـده    مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلـف اعـضای شـرکت        اهللا  کالم
درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کـل کـشور کـه بـه ترتیـب ذیـل                     

  . منتهی گردید24/1/1389ـ 715گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره  منعکس می
  
  گزارش پرونده: ب

 دادگاه تجدیـدنظر اسـتان      54حسب اعالم رئیس شعبه     : رساند  ه استحضار می  با احترام، ب  
 هیأت عمومی دیـوان  9/5/1386 مورخه 703تهران پس از صدور رأی وحدت رویه شماره      

عالی کشور، شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان عالی کـشور در مقـام رسـیدگی بـه                     
انقالب اسـالمی دربـاره متــهمان بـه         تجدیدنـظرخواهی از احکام اعدام که از دادگاههای        

هـا را     ابتدا جریان پرونـده   . اند  االرض صادرشده، آراء مختلفی صادر کرده       محاربه و افساد فی   
  :نماید به نحو اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر می

االرض از     آقای محمدرضا آذری به اتهـام افـساد فـی          20/27/1324ـ در پرونده شماره     1
م از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شـاکی بـه انتـشار آن بـا       طریق تهیه فیل  

هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی تحت تعقیب دادسرای عمـومی و انقـالب تهـران                 
قرار گرفته، درباره او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقالب اسالمی تهران ارسـال و        

 شعبه پس از رسیدگی بزهکاری نامبرده را محرز و مـسلّم             ارجاع گردیده و این    29به شعبه   
 از قـانون نحـوه      5 و تبـصره   3تشخیص داده و او را به استناد قـسمت دوم بنـد الـف مـاده               
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نمایند مصوّب سال     های غیرمجاز می    مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت        
ز رأی دادگـاه تقاضـای      وکیـل مـتهم ا    . دار محکـوم نمـوده اسـت         به اعدام با چوبـه     1386

تجدیدنظر کرده، پرونده به شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کـشور ارجـاع گردیـده و ایـن                   
بـا توجـه بـه      «:  چنین رأی داده اسـت     7/11/1387ـ  1240شعبه به موجب دادنامه شماره      

 قـانون اصـالح     21اینکه رأی تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه انقالب صادرشـده و مـاده             
االطـالق مرجـع       علـی  1381های عمـومی و انقـالب مـصوّب سـال             یل دادگاه قانون تشک 

 39تجدیدنظر آراء محاکم عمومی و انقالب را دادگاه تجدیدنظر اسـتان قـرار داده و مـاده                  
 قـانون   233الحاقی به قانون اصالحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغـایر از جملـه مـاده                 

ب در امور کیفـری را در آن قـسمت کـه مغـایرت     های عمومی و انقال    آیین دادرسی دادگاه  
 هیـأت عمـومی     9/5/1386ــ   703دارد ملغی نموده است چنانکه رأی وحدت رویه شماره          

باشـد    دیوان عالی کشور بر آن داللت دارد، لذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی               
  »...گردد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده می

ــده2 ــدین ســیدی  ـــ صــالح1 آقایــان 8709980002005389/31 شــماره ـــ در پرون   ال
زهـی به اتهـام عـضـویت        ـ عبدالمجید صالح  4ـ عبیداله مچـکوری    3اله زارعی     ـ خلـیل 2

در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابله مـسلّحانه بـا نظـام و تـالش مـؤثر در پیـشبرد                
دروی نیـروی انتظـامی،   اهداف گـروه از طریـق کارگذاشـتن بمـب در مـسیر حرکـت خـو           

تیراندازی به طرف خودروی پلیس راه و مجروح کردن یک نفر سرباز و اقدام نافرجام برای               
بخش پرواز که به مذهب شیعه گرایش پیدا کرده تحت تعقیب کیفری قرار             ترور آقای رحیم  

شـعبه  پرونده در دادگاه انقالب اسالمی زاهدان مورد رسیدگی قرار گرفته و ایـن              . اند  گرفته
 بزهکاری متهمان را از بابت محاربـه        8709975412100388/87به موجب دادنامه شماره     

 قـانون   190 مـاده    1 و بنـد     186،  185،  183االرض احـراز و بـه اسـتناد مـواد             و افساد فی  
های سـوم و چهـارم را      های اول و دوم را به اعدام و ردیف          مجازات اسالمی، متهمان ردیف   

عـالوه  . های سراب و خلخال محکوم کرده اسـت         د به ترتیب در زندان    بل  به پانزده سال نفی   
بر آن هر یک از متهمان را به لحاظ خروج غیرمجاز از مـرز بـه دو سـال حـبس و مـتهم                        
ردیف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه میلیون ریال جـزای نقـدی و مـتهم                   

.  سال حـبس محکـوم نمـوده اسـت         ردیف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو          
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پرونده به دیوان عالی کشور ارسـال       . اند  متهمان از رأی صادرشده تقاضای تجدیدنظر کرده      
و بــه شــعبه ســی و یکــم ارجــاع گردیــده و ایــن شــعبه برابــر دادنامــه شــماره           

در مورد اعتراض   «:  چنین رأی داده است    23/11/1387 مورخه   870998002005389/31
ه به اینکه از ناحیه متهمان اعتراضی که موثر در مقام باشد به عمل نیامده             با توج ... متهمان

و دادنامه از حیث نحوه احراز بزهکاری متهمان و انطباق اعمال ارتکابی و رعایت اصـول و                 
ضــوابط دادرســی فاقــد ایــراد و اشــکال اســت، اعتــراض آنــان را مــردود اعــالم، دادنامــه 

  ».نماید تجدیدنظرخواسته را ابرام می
همچنین حسب اعالم اداره دفتر دیوان عالی کشور، شعبه سی و یکم دیوان عالی کـشور                

 بـه تجدیـدنظرخواهی     3/4/1388 مورخه   8809970908700258/31طبق دادنامه شماره    
 دادگاه انقالب اسالمی تهران که بر محکومیـت او          30آقای اسماعیل اکبری از رأی شعبه       

 قـانون   191 و   190،  189،  182االرض به استناد مواد       اد فی به اعدام به اتهام محاربه و افس      
مجازات اسالمی صادرشده رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را بـه جهـت عـدم کفایـت                 
دالیل برای احراز مجرمیت او نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه همعـرض ارجـاع نمـوده                  

  .است
کم دیوان عالی کشور بـا      فرمایید شعب بیست و هفتم و سی و ی          همانطور که مالحظه می   

هـای عمـومی و انقـالب مـصوّب سـال        اصالحی قانون تشکیل دادگـاه 21استنباط از ماده 
های عمومی و انقالب در امـور کیفـری آراء             قانون آیین دادرسی دادگاه    233 و ماده    1381

شعبه بیست و هفتم به تجدیـدنظرخواهی شخـصی کـه بـه حکـم               : اند  مختلفی صادر کرده  
االرض به اعدام محکوم شده رسیدگی ننمـوده و   ب به اتهام محاربه و افساد فی دادگاه انقال 

دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تـشخیص داده، ولـی شـعبه سـی و یکـم در                    
اضـافه  . موارد مشابه تجدیدنظرخواهی رسـیدگی و مبـادرت بـه صـدور رأی نمـوده اسـت                

هـای تجدیـدنظر      ص گردیده اسـت دادگـاه     هایی که به عمل آمده مشخ       نماید با بررسی    می
بـه عنـوان    : انـد   نظر داشته و آراء متهافتی صـادرکرده        ها نیز در این خصوص اختالف       استان

نمونــه شــعبه دهــم دادگــاه تجدیــدنظر اســتان آذربایجــان غربــی بــه تجدیــدنظرخواهی  
رشـده  علیه حکم دادگاه انقالب اسالمی خوی که بر اعدام او به اتهام محاربـه صاد                محکوم

 مورخـه   8809974414400110رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه شـماره          



  1389 ماه دادخر –قوانین و مقررات نامۀ ویژه / 60

 

 دادگاه تجدیدنظر استان اصـفهان در مـورد مـشابه           18 تأیید نموده ولی شعبه      26/1/1388
  :  بـا ایـن اسـتدالل      11/5/1388 مورخـه    88009970370200483حسب دادنامـه شـماره      

حتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکـم اعـدام          به مصلحت حقوق کشور و ضرورت ا      .. .«
تـرین جـرم در نظـام قـضائی کـشور بـدواً در        عالی کشور رسیدگی نـشود و مهـم   در دیوان 
شود و باب اظهارنظر دیـوان       های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی          دادگاه
دون صحه دیـوان    خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام ب              در این 

  مورخـه    703رسـد رأی وحـدت رویـه شـماره            عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر مـی        
 تأیید  20/4/1385 مورخه   689 منصرف از آراء صادره اعدام باشد و رأی شماره           9/5/1386

 مورخــه 664باشــد، عــالوه بــر ایــن رأی وحــدت رویــه شــماره  فیــه مــی ضــمنی مــانحن
گاه انقالب را در رابطه بـا صـدور آراء اعـدام بـه مـوازات                 به طور ضمنی داد    30/10/1382

خود را صالح به رسـیدگی ندانـسته و پرونـده را بـه              » ....دادگاه کیفری استان قلمداد نموده    
  .دیوان عالی کشور ارسال نموده است

هـای عمـومی و     قانون آیین دادرسـی دادگـاه  270با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده     
ر کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت             انقالب در امو  

  .ایجاد وحدت رویه قضایی دارد
  معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

  
  نظریه دادستان کل کشور: ج

  :نمایم با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعالم می
های عمومی و انقالب آمده است ترتیب رسیدگی  نون تشکیل دادگاه قا16الف ـ در ماده  

 233بـود و طبـق مـاده     ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوطـه خواهـد   در دادگاه 
هـای عمـومی و    های عمومی و انقالب مرجع تجدیدنظر دادگـاه    قانون آیین دادرسی دادگاه   

های موضوع بند     تان است مگر مجازات   انقالب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان اس       
های عمومی و     الف و ب و ج ذیل همین ماده قانونی در قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه              

گذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجـازات              قانون 1381انقالب در سال    
راء و  اعدام و قصاص را نداشته، بلکه هدف تعدد قاضـی و دقـت بیـشتر بـرای اسـتحکام آ                   

هـای کیفـری    جلوگیری از اشتباه بوده است، لذا به همین جهت دادسراها را احیاء و دادگـاه       
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بـدین  . استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشکیل داده اسـت               
هـای عمـومی و انقـالب اسـتنباط           ترتیب از فلسفه و هدف اصالح قانون تـشکیل دادگـاه          

کـشور    عـالی   خواهد رأی دادگاه با مجازات اعدام در غیـر دیـوان            ار نمی گذ  شود که قانون    می
  .خواهد برخالف هدف خود قانون وضع نماید گذار نمی قطعی شود و قانون

شود و در مورد جرایم  های کیفری استان که با پنج نفر قاضی تشکیل می ب ـ آراء دادگاه 
کند ابتـدایی     انقالب رسیدگی می  های عمومی و       قانون تشکیل دادگاه   4موضوع تبصره ماده  

تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یـک    . است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است        
 20 که در تبصره یک ماده       4از مفاد تبصره ماده   . گذار است   نوع مجازات خالف هدف قانون    

ار گـذ   شـود کـه قـانون        استفاده مـی   20نیز تکرارشده به ویژه قسمت ذیل تبصره یک ماده          
بـرای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجـه خـاص دارد و تـصریح کـرده کـه                     

  .دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشکیل شود
هـای    قانون اصـالح قـانون تـشکیل دادگـاه    20گذار ابتدا در تبصره یک ماده  ج ـ قانون 

به جرایم با مجازات اعدام و صـلب و قـصاص را            عمومی و انقالب مرجع ابتدایی رسیدگی       
هـای عمـومی و انقـالب را دادگـاه             مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه    21تعیین و سپس در ماده      

تجدیدنظر قرار داده است و اگر صالحیت رسیدگی بـه جـرم خاصـی مـصلحتاً بـه دادگـاه                    
 20فـاد مـاده     م. زنـد   انقالب داده شده این امر صالحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی          

های عمومی و انقالب مؤید همین نظر است و دیـوان عـالی        نامه قانون تشکیل دادگاه     آیین
 قانون اساسی نظارت عالیه بر آراء محاکم دارد و مرجع تجدیدنظر            161کشور مطابق اصل    

هـا از     احکام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن این گونـه مجـازات                
گـذار اسـت و خـالف احتیـاط در دمـاء اسـت؛                رجع خالف منظور و هدف قانون     نظر این م  

های عمومی و انقالب در امور کیفری را منسوخ           دادرسی دادگاه    قانون آیین  233علیهذا ماده 
های عمومی است نه توسـعه آن،         گذار در مقام تحدید صالحیت دادگاه       دانم، زیرا قانون    نمی

  .دانم کم دیوان عالی کشور را صائب میدر نتیجه رأی شعبه محترم سی و ی
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   هیأت عمومی دیوان عالی کشور24/1/1389ـ715رأی وحدت رویه شماره: د
های عمومی و انقـالب رسـیدگی ایـن            قانون تشکیل دادگاه   16بنا به حکم مقرر در ماده       

 22ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت مـاده                 دادگاه
اصالحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکـام قابـل              

های عمومی جزایی و انقالب باید وفـق مقـررات قـانون آیـین دادرسـی                  تجدیدنظر دادگاه 
 18 به عمل آیـد و مـاده        28/6/1378های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوّب           دادگاه

 و  24/10/1385های عمومی و انقـالب نیـز کـه در تـاریخ               اصالحی قانون تشکیل دادگاه   
 قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تأکید کرده است که تجدیـدنظر             21مؤخر بر ماده    

های عمومی و انقالب طبق مقررات        خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه         و فرجام 
از مـواد مـذکور ایـن اسـت کـه آراء            شود، بنـابراین مـستفاد        قانون آیین دادرسی انجام می    

های عمومی جزایی و انقالب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشـد قابـل                  دادگاه
تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیـوان عـالی                 

د صـحیح   کشور رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دار               
 قانون آیین دادرسی دادگاههای     270این رأی طبق ماده     . و منطبق با مـوازین قانونی است     

عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیـوان عـالی کـشور و کلیـه                    
  .االتباع است دادگاهها الزم

  )6/3/1389 مورخ 19001نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  



 

  :ومش 
  

هآ ضا وه  ی      
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  های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین  نامه کارگروه آئین. 1
  

ـ به منظور اجرای وظائفی که به موجب قانون برعهـده اداره کـل حقـوقی محـول                1ماده
نماید کارگروههای مشورتی     است و همچنین انجام اموری که رئیس قوه قضائیه ارجاع می          

  .گردد نامه و در معیّت اداره کل حقوقی تشکیل می ین آیینطبق مقررات ا
  :های مشورتی دائمی عبارتند از ـ کارگروه2ماده

  .ـ کارگروه قوانین مدنی1
  .ـ کارگروه آیین دادرسی مدنی2
  .ـ کارگروه قوانین جزائی3
  .ـ کارگروه آیین دادرسی کیفری4
  .الملل  ـ کارگروه قوانین عمومی و بین5

  تواند در موارد لزوم کارگروههای فرعی دیگری را حسب نیاز تشکیل   میمدیرکل حقوقی
  .صالح برای عضویت و شرکت در آنها دعوت نماید نظران ذی دهد و از صاحب

رئـیس و اعـضای   . شـود  ـ هر کارگروه از یک رئـیس و شـش عـضو تـشکیل مـی          3ماده
حـداقل یـک    . دکارگروهها از سوی رئیس قوه قضائیه به مدت سه سال منصوب خواهندش           

و ) مـدیرکل، معاونـان و مستـشاران      (نفر از اعضای هر کارگروه از قضات اداره کل حقوقی           
مـدیرکل، معاونـان و     (هـا     نامـه   یک نفر دیگـر از قـضات اداره کـل تـدوین لـوایح و آیـین                

و حداکثر دو نفر از میان قضات بازنشسته و بقیه از قضات دارای گـروه نـه بـه                   ) مستشاران
  .شوند  میباال انتخاب

ـ در هر کارگروه یکی از معاونان یا مستشاران اداره کل حقـوقی کـه بـه عـضویت                   4ماده
شـود عـالوه بـر عـضویت، سـمت دبیـری کـارگروه را نیـز                   کارگروه مشورتی انتخاب مـی    

  .خواهدداشت
باشـد و    ـ رئـیس هر کارگروه مسئول اداره جلسات کارگروه و انجام امـور آن مـی   5ماده

آیـد مراتـب را بـه اداره کـل حقـوقی               کارگروهها و تشکیل آن اشکالی پیش      هرگاه در امر،  
  . دهد اطالع می

  : ـ وظایف کارگروههای مشورتی عبارتست از6ماده
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  .های قضائی و امور مربوط به استرداد و تعاون قضائی الف ـ اظهارنظر نسبت به استعالم
ادرسـی محـاکم و نحـوه    ب ـ مطالعه آراء دیوان عالی کشور و هیـأت عمـومی و طـرز د    

استنباط از قوانین و پیشنهاد تدابیر الزم برای تسریع دادرسی و جلوگیری از تضییع حـق و                 
  .تفسیر غلط قوانین

ج ـ تهیه و تنظیم و اظهارنظر نسبت لوایح قانونی در هر مورد کـه رئـیس قـوه قـضائیه      
  .مقتضی بداند

  : زیر استـ وظایف هر یک از کارگروههای پنج گانه به شرح7ماده
بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین مدنی، تجـارت  : الف ـ کارگروه قوانین مدنی 

  .و ثبت
بررسی و اظهارنظر در امور مربوط بـه آیـین دادرسـی    : ب ـ کارگروه آیین دادرسی مدنی 

  .مدنی، اجرای احکام مدنی و امور حسبی
بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به جزای عمومی و جزای : ج ـ کارگروه قوانین جزائی  

  .اختصاصی
بررسی و اظهارنظر در امور مربوط بـه آیـین دادرسـی    : د ـ کارگروه آیین دادرسی کیفری 

  .کیفری و اجرای احکام جزائی
صـول قـانون   بررسـی و اظهـارنظر در مـورد ا   : الملـل  عمومی و بـین  هـ ـ کارگروه قوانین 

اداری، سازمان بازرسی کـل کـشور، مـوارد مربـوط بـه       عدالت اساسی، امور مربوط به دیوان    
های غیرقضایی و اموری که از طرف اداره کل یـا      الملل، قوانین اداری و استعالم      حقوق بین 

  .شود ریاست قوه قضائیه ارجاع می
 متراکم باشـد مـدیرکل   های ارجاع شده به یک کارگروه تبصره ـ در صورتی که استعالم 

های جدید را بدون رعایت تقسیم کار مذکور در این مـاده بـه کـارگروهی                  تواند استعالم   می
  .داند ارجاع نماید که مصلحت می

تواند بررسی و اظهارنظر در هـر مـورد را     ـ مدیرکل حقوقی در صورت ضرورت می 8ماده
توانـد بـر حـسب        همچنین مـی  . مایندبه دو یا چند کارگروه ارجاع نماید که مشترکاً اقدام ن          

نظـر و خبـره بـرای شـرکت در            تشخیص خود یا پیشنهاد کارگروهها از اشـخاص صـاحب         
نظران و خبرگانی کـه بـه ایـن ترتیـب دعـوت               به صاحب . کارگروهها دعوت به عمل آورد    

  .شوند حق حضور متناسبی برای هر جلسه پرداخت خواهد شد می
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های قضائی یا مطالعه آراء        در نتیجه بررسی استعالم    ـ هرگاه کارگروههای مشورتی   9ماده
محاکم یا به طریق دیگر به ابهام یا اجمال قوانین برخورد نمایند و یا از تفسیر غلط قوانین                  

نماینـد    که موجب تضییع حق و یا کندی دادرسی است مستحضر شوند مراتب را اعالم می              
  .تا برای اقدام مقتضی تسلیم رئیس قوه قضائیه شود

ـ هرگاه کارگروههـا در نتیجـه تحـوالت و ضـرورتهای اجتمـاعی تغییـری را در                  10ماده
قوانین موجود الزم بدانند و یا تصویب قانونی تازه را مفید تـشخیص دهنـد الیحـه الزم را          

  .نمایند تهیه و پیشنهاد می
ای دو جلسه است و مدیرکل حقـوقی در           ـ اوقات کار کارگروههای مشورتی هفته     11ماده

  . جلسه در هفته افزایش دهد4تواند آن را تا  ارد لزوم میمو
کارگروههای مشورتی در محل اداره کل حقوقی تشکیل جلـسه خواهنـد داد و روزهـای                

  .نماید جلسه را مدیرکل حقوقی با جلب نظر هر کارگروه تعیین می
اداره کـل  . ـ مدیرکل حقـوقی مـسئول اداره امـور کارگروههـای مـشورتی اسـت        12ماده

  .وقی باید وسایل کار کارگروهها را فراهم نمایدحق
آنـان    ـ کلیه استعالمات و امور مربوط به کارگروهها از طریق اداره کل حقوقی بـه              13ماده

تواند در هر یک از کارگروهها شرکت نماید و توضـیح             مدیرکل حقوقی می  . گردد  ارجاع می 
 نظر خود را در صورت لزوم اعالم        الزم را در مورد امور ارجاعی به اطالع کارگروه برساند و          

  .نماید
ـ اظهارنظر و پیشنهاد کارگروههای مشورتی وسیله دبیر هر کارگروه به اداره کـل         14ماده

مدیرکل حقوقی در مورد پیشنهادها و نظرهای اصالحی و مـوارد           . شود  حقوقی فرستاده می  
نمایـد تـا      سال مـی  مهم، مراتب را ضمن اظهارنظر، نزد معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه ار           

  .تصمیم مقتضی اتخاذ شود
تقاضـای   ـ کارگروههای مشورتی مکلفند رسیدگی به استعالم یا امور معینی را بـه         15ماده

ای به طور فوری و خارج از   اداره کل حقوقی بر کارهای دیگر مقدم بدارند یا در مورد مسأله           
  .نوبت اقدام کنند

ثبت   داشت که کارهای کارگروه در آن به      ـ هر کارگروه، دفتری مخصوص خواهد       16ماده
دبیر هر کارگروه موظف است کارهای ارجاع شده را با قید تاریخ وصـول در ایـن                 . رسد  می
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دفتر ثبت کند و پس از بررسی و اعالم نتیجه، نظر کارگروه را بـه طـور دقیـق و تـوأم بـا                        
  . قید نمایداستداللی که شده در دفتر به ثبت برساند و تاریخ حصول نتیجه را نیز

ها و امور  ارجاعی را پس از وصـول و ثبـت در دفتـر بـه                    ـ دبیر کارگروه، استعالم   17ماده
هر یـک از اعـضاء کـارگروه و همچنـین           . نوبت میان اعضای کارگروه تقسیم خواهد نمود      

دبـیر کارگروه مکلفند نسبت به استـعالم یا  امر ارجاعی مطالعـه نــموده و پـس از آنکـه                    
ارگـروه مـطرح گردید نتیـجه مطالعه و نظـر خود را برای بحث و بررسـی بـه     مسـأله در ک  

  .کارگروه بدهند
ـ دبیر کارگروه، مکلف است در پایان هر جلسه صورتمجلس متضمن تاریخ جلسه             18ماده

و نام اعضای حاضر و صورت دقیق کارهای انجـام شـده در آن جلـسه و نتـایج حاصـله و                    
نموده و به امضای اعضاء حاضر برساند و دبیر کارگروه مکلـف            دیگر مسائل الزم را تنظیم      

  .است صورتمجلس هر جلسه را امضاء کرده و در همان روز تسلیم اداره کل حقوقی نماید
 را انجـام    18ـ در غیبت دبیر، یکی از اعضای کارگروه، وظـائف مـذکور در مـاده                19ماده

  .خواهد داد
صورتی از کارهای انجام شده در کارگروه را تهیه         ـ دبیر کارگروه در پایان هر ماه        20ماده

استحـضار    این صورت با گزارش اداره کل حقوقی به       . نماید  و به اداره کل حقوقی تسلیم می      
  .معاونت حقوقی خواهد رسید

ـ به اعضای کارگروهها برای حضور در هر جلسه مبلغ متناسبی بـه عنـوان حـق                 21ماده
معاونت . قضائیه در آخر هر ماه پرداخت خواهد شد       نامه مصوب رئیس قوه       حضور طبق آیین  

مالی و پشتیبانی اعتبار الزم برای پرداخت حق حضور اعضاء کارگروههـای مـشورتی را در               
  .اختیار اداره کل حقوقی خواهد گذشت

ـ عدم حضور غیرموجه سه جلسه هر یک از اعضای کارگروههـا در هـر مـاه بـه                   22ماده
  .ده و به جای وی عضو دیگر انتخاب خواهد شدمنزله انصراف از عضویت تلقی ش

ـ هرگاه در نتیجه رسیدگی معلوم شود که کـارگروهی بـه طـور مرتـب و کامـل                   23ماده
شود و یا میزان کار آن متناسـب بـا سـاعات و جلـسات معـین شـده نیـست،                       تشکیل نمی 

 پیشنهاد معاون حقوقی قوه قضائیه اعضاء جدیـدی از طـرف رئـیس قـوه قـضائیه بـرای                 به
  .شوند کارگروه مزبور تعیین می
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هـای مـشورتی اداره حقـوقی و اصـالحات بعـدی از               ن  نامه پیشین کمیسیو    ـ آیین 24ماده
  .گردد نامه نسخ می تاریخ تصویب این آیین

 بـه تـصویب رئـیس قـوه         25/2/1389 ماده و یک تبصره در تـاریخ         24نامه در     این آیین 
  .قضائیه رسید

  جانی صادق الری–رئیس قوۀ قضائیه 
  )25/3/1389 مورخ 19016نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ ( 

  

نامــه اجرایــی الیحــه قــانونی اســتقالل کــانون وکــالی    تمدیــد توقــف اجــرای آیــین . 2
    27/3/1388دادگستری مصوب 

  االسالم والمسلمین جناب آقای رازینی حجت
  معاون محترم حقوقی قوه قضائیه

، ریاسـت محتـرم قـوه قـضائیه بـا      21/10/1388 ـ  100/51522/9000پیرو نامه شماره 
نامه اجرایی الیحه قانونی اسـتقالل کـانون وکـالی دادگـستری              تمدید توقف اجرای آیین   

  . از تاریخ انقضاء به مدت شش ماه دیگر موافقت فرمودند27/3/1388مصوب 
  .گردد لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام الزم ابالغ می

  علی خلفی –رئیس حوزه ریاست قوۀ قضائیه 
  )25/3/1389 مورخ 19016نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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   نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور 
  

  االسالم والمسلمین جناب آقای خلفی حجت
  مدیر محترم حوزه ریاست قوه قضائیه

نامـه اجرایـی     آئین4ایران براساس ماده  نظر به این که بانک مرکزی جمهوری اسالمی       
 مکلف شده است    13/2/1377 قانون مدنی مصوب     1082قانون الحاق یک تبصره به ماده       

شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طـور سـاالنه جهـت                  
ه قـضائیه  محاسبه میزان مهریه وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قـو         

قرار دهد و نیز براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص خـسارت تـأخیر     
 قانون دین، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف         522تأدیه چک و همچنین ماده      

یک ( برگ جدول    2باشد، لذا به پیوست       ها می   به اعالم نرخ تورم به مراجع قضایی و دادگاه        
االنه جهت محاسبه مهریه وجه رایـج و یـک جـدول شـامل              جدول شامل اعداد شاخص س    

های   و سال1388مربوط به سال ) اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه       
  .گردد های تابعه ارسال می قبل جهت مالحظه و ارایه به دستگاه

  
   حسین قضاوی–معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
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  )شاخص تورم( و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران هال بهای کاالشاخص ک
  1315 – 1388اعداد ساالنه شاخص در سالهای 

 

  )100 = 1383(      
                

  عدد شاخص  سال    عدد شاخص  سال   عدد شاخص  سال
1315 02/0   1340 32/0    1365 21/3  
1316 03/0   1341 33/0    1366 10/4  
1317 03/0   1342 33/0    1367 29/5  
1318 03/0   1343 35/0    1368 21/6  
1319 03/0   1344 35/0    1369 77/6  
1320 05/0   1345 35/0    1370 17/8  
1321 09/0   1346 35/0    1371 17/10  
1322 20/0   1347 36/0    1372 48/12  
1323 20/0   1348 37/0    1373 88/16  
1324 17/0   1349 38/0    1374 21/25  
1325 15/0   1350 40/0    1375 07/31  
1326 16/0   1351 42/0    1376 44/36  
1327 18/0   1352 47/0    1377 03/43  
1328 19/0   1353 54/0    1378 68/51  
1329 15/0   1354 59/0    1379 20/58  
1330 17/0   1355 69/0    1380 83/64  
1331 18/0   1356 86/0    1381 06/75  
1332 19/0   1357 95/0    1382 79/86  
1333 23/0   1358 06/1    1383 00/100  
1334 23/0   1359 31/1    1384 35/110  
1335 25/0   1360 61/1    1385 45/123  
1336 26/0   1361 92/1    1386 22/146  
1337 26/0   1362 20/2    1387 31/183  
1338 30/0   1363 43/2    1388 03/203  
1339 32/0   1364 60/2        

  



75   / های قوۀ قضائیهبخشنامه: خش چهارم ب 

 

  نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور
  

 قانون مدنی مصوب مـورخ      1082 آیین نامه اجرایی الحاق یک تبصره به ماده          2بر اساس ماده    
  :باشد هیأت محترم وزیران ، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می13/2/1377
  

  در سال قبل          عدد شاخص       × مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه 
  عدد شاخص در سال وقوع عقد                                          

  
 تحقـق یافتـه و قـرار        1352 ر یال در سـال       000/200به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه         

سـال  (باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسـبه مبلـغ مهریـه در حـال حاضـر                     
  :گرددطه ذیل استفاده میاز راب) 1389

  
            1388در سال عدد شاخص     × ه مبلغ مهریه مندرج در عقد نام
    1352عدد شاخص در سال                                         

  
  

  :بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است
  

  )1389سال (ارزش مهریه در حال حاضر =   03/203×  ریال 200، 000=   395،86، 745ریال 
                                               47/0  

  
  .باشد ریال می 395،86، 745معادل ) زمان تأدیه (1389در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 

 یعنـی   1388 به پایان نرسد، صورت کسر فـوق، شـاخص سـال             1389بدیهی است که تا سال      
 1389 شـاخص سـال      1390د بـه سـال       و ورو  1389 خواهد بـود و بعـد از اتمـام سـال             03/203

  . خواهد گردید1388جایگزین شاخص 
  

   ارزش مهریه در حال حاضر=

  )1389سال( ارزش مهریه در حال حاضر =
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  شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران
)100 = 1383(  
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  .درصد تغییر از اعداد کامل محاسبه شده است* 

  
  )4/3/1389 مورخ 18999ی شمارۀ نقل از روزنامۀ رسم(
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 ئات قضاییاستفتا: الف 
  حکم پیش فروش  : 7017استفتاء . 1

  : پرسش
 در مبیـع  است الزم معین عین بیع در اند  نموده تصریح فقها از برخی که این به عنایت با
 الّـا  است عقد متعلق بودن موجود بر اصل فقها از برخی تعبیری به و باشد موجود عقد حین
  : بفرمایید بالدّلیل خرج ما

 که همین یا و باشد موجود عقد حین در مبیع است الزم نیز عالی  حضرت نظر به آیا. الف
  کند؟ می کفایت بود خواهد موجود تسلیم حین در بدانیم
 فـروش  پـیش  معـین  های  ویژگی و متراژ با که تجاری های  مکان و آپارتمان فروش. ب
 کلـی  مصادیق از یا باشد باطل آن بیع نتیجه در تا است معین عین ادیقمص از آیا گردد،  می
 قاعـده  از اسـتثنایی  ولـی  است معین عین مصادیق از یا و باشد صحیح بیع تا است ذمه در

  است؟ صحیح آن بیع و شود می محسوب کلی
  

  :پاسخ
  :آیت اهللا العظمی جعفر سبحانی

 را خـارجی  عین هرگاه مؤجل؛ کلی. 3 حال کلی. 2 خارجی عین. 1: دارد حالت سه مبیع
 مـالیس  التبـع « مـشمول  تـا  باشـد  داشـته  وجود خارج در عقد هنگام باید حتماً فروشد  می

 عقـد  هنگـام  به آن تحویل خواه فروشد  می ای  ذمه و کلی صورت به اگر ولی نشود »عندک
 آن در سـلم  شـرایط  کـه  این شرط به است صحیح مطلقاً دومی عقد، از پس مدتی یا باشد

 نـزد  در مبیـع  نبـودن  موجـود  صـورت  در که است این اقوی حال در کلی ولی شود رعایت
  .است مکروه کار این فروشنده
 حکـم  یـک  هـر  و نیست بیرون حالت سه این از تجاری های  مکان و ها  آپارتمان فروش

  . العالم واهللا دارد را خود
  )ق .هـ 1429 المکرم شوال 25(

  
  



  1389 ماه دادخر –قوانین و مقررات نامۀ ویژه / 82

 

  :شیرازی ارممک ناصر العظمی اهللا آیت
 ثمن ولی باشد موجود فعالً عین ندارد لزومی که داریم سلف بیع نام به بیع نوعی ما. الف
   شود پرداخت باید
 بیـع  قبیل از تواند  می شود روشن مشخصات که صورتی در آن مانند و آپارتمان مثال. ب
  .باشید موفق همیشه. باشد بوده سلف

)30/06/1387(  
  

  :اردبیلی موسوی بدالکریمع سید العظمی اهللا آیت
  .نیست الزم عقد حین مبیع وجود . الف
  .ندارد اشکال آن امثال و آپارتمان فروش پیش . ب

)10/10/1387(  
  

   زمان مالکیت در بیع معلّق: 7018استفتاء  .2
  : پرسش

 از ثمـن  و مبیع مالکیت آیا) انشاء در نه باشد منشأ در تعلیق که صورتی در (معلق بیع در
  علیه؟ معلق حصول حین از یا است یعب حین
  

  :پاسخ
  :آیت اهللا العظمی جعفر سبحانی

 انـشایی  صـورت  به ملکیت نشود، حاصل »علیه معلق« تا بدانیم صحیح به معلق بیع اگر
  . العالم واهللا فعلی صورت به نه است

  )ق .هـ 1429 المکرم شوال 25(
  

  :شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .باشید موفق همیشه. شود می حاصل بیع عقد حین از مالکیت

)30/06/1387(  
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  :اردبیلی موسوی عبدالکریم سید یمالعظ اهللا آیت
 فـرق  انـشاء  نحـوه  بـه  مالکیـت  زمان معمولی موارد در و صحت فرض در معلق، بیع در
 علیـه،  معلـق  خـود  نـه  باشـد  علیـه  معلـق  وجود تعقب به منوط مالکیت، انشاء اگر کند،  می

 باشـد،  علیـه  معلـق  خـود  بر معلق فروش و مالکیت منشاء اگر و است عقد حین زا مالکیت
  .است علیه معلق حصول زمان از ملکیت

)10/10/1387(  
  

   و ثمن محل تحویل مبیع:7019استفتاء  .3
  :پرسش

 بـه  وضـعیت  و گیـرد  صـورت  مـشتری  و بـایع  سـکونت  محل از خارج در ایمعامله اگر
 در و کـشتی  در بیـع  کـه  ایـن  مثل نمود، ملحوظ را وقوع محل توان  نمی که است ای  گونه
 و چیـست  تکلیف متبایعین بین اختالف صورت در گیرد، صورت هوا در و هواپیما در یا دریا
  نمود؟ تسلیم باید مکانی چه عرف اساس بر و کجا را ثمن و مبیع
  

  :پاسخ
  :آیت اهللا العظمی جعفر سبحانی

 اگـر  و آنجاسـت  در مبیـع  کـه  اسـت  جـایی  یلتحو محل باشد خارجی عین مبیع هرگاه
 کلـی  اگـر  و بپردازد را انتقال و نقل هزینه باید است خود محل در تحویل خواهان مشتری
 خـالف  بـر  قرینه که آن مگر است مشتری تجارت و سکونت محل آن تحویل محل است
  . العالم واهللا باشد

  )ق .هـ 1429 المکرم شوال 25(
  

  :شیرازی ارممک ناصر العظمی اهللا آیت
 بایـد  را کلی مبیع گوید  نمی عرفی هیچ مثالً کرد مراجعه عرف به باید موارد گونه این در
 شـک  صـورت  در و شـود  تحویـل  بایـد  مناسب مکان در بلکه داد تحویل کشتی همان در

  .باشید موفق همیشه. است متیقن قدر احتیاط
)30/06/1387(  
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  :بیلیارد موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
 اخـتالف،  مورد در یکدیگر با باید ندارد، متعارفی و معمول و اند  نکرده تعیین خودشان اگر
  .نمایند توافق

)10/10/1387(  
  

   حکم عقد و ایقاع به وسیلۀ تلفن و اینترنت:7024استفتاء  .4
  :پرسش

 آن امثـال  و نامه یا اینترنت یا تلفن وسیله به طالق و نکاح بیع، مانند ایقاعات و عقود آیا
 بلـد  کجاست؟ بیع مانند عقودی در آن وقوع محل وقوع، صورت در و خیر؟ یا شود  می واقع
  بود؟ خواهد چگونه آنها افتراق و مجلس خیار وضعیت مشتری؟ یا بایع
  

  :پاسخ
  :)ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
  .است صادق هم مجلس خیار و باشد کافی واحد زمان در اجتماع نیست دور

)10/10/1387(  
  

  :آیت اهللا العظمی جعفر سبحانی
 مجلس خیار و ندارد اشکال اینترنتی و تلفنی عقد بگیرد انجام تلفظ وسیله به عقد هرگاه
 مجلـس  خیـار  مـذاکره  قطع از پس. است ثابت عقد از بعد ولو هستند گفتگو در که مادامی
 آن در عـین  که است جا همان تسلیم محل باشد مشخص عین مبیع هرگاه پذیرد  می پایان
  . است جا

  )ق .هـ 1429 المبارک رمضان 16(
  

  :سیستانی علی سید العظمی اهللا آیت
 و کنـد مـی  کفایت شود خوانده نوشتن، زمان همان اگر آن غیر با و شود  می واقع تلفن با

  .است باقی بیع در مجلس خیار نکرده تغییر معامله حالی موجود وضع که مادامی
)10/10/1387(  
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  :گلپایگانی صافی اهللا لطف العظمی اهللا آیت
 نباشـد  آن در مکالمـه  اگر اینترنت و نامه با ولی ندارد اشکالی تلفن وسیله به نکاح و بیع
 بـه  و بـشنوند  را آن عـادل  دو که باشد عدلین حضور در باید طالق ولی است اشکال محل
  . است تلفن طعق به آنها افتراق مجلس خیار به نسبت و نیست صحیح مذکور شکل

  )ق .هـ 1429 شعبان 25(
  

  :شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
 حاصـل  عقـود  شرایط اگر بقیه در ولی است احتیاط خالف کار این طالق و نکاح عقد در
 حـال  در طـرف  دو کـه  اسـت  معیار مجلس همان مجلس خیار مورد در و ندارد مانعی شود

  .باشید موفق همیشه. ندا داشته استقرار آنجا در تلفنی مکالمه
)30/05/1387(  

  

   نقش مزایده در صحّت معامله:7026استفتاء  .5
  :پرسش

 مزبـور،  قـانون  79 مـاده  بـه  نـاظر  کشور عمومی محاسبات قانون 82 ماده اساس بر . 1
 بـاره  ایـن  در کـه  پرسـشی  پـذیرد،  صورت مزایده طریق از باید تنها دولتی عمده معامالت
 اگـر  که ای  گونه به است مذکور معامالت صحت شرط مزایده آیا که است این است مطرح
 امـر  یـک  صـرفاً  یـا  و بـود  خواهد باطل معامله پذیرد تحقق مزایده تشریفات رعایت بدون

  ندارد؟ تأثیری معامله صحت در و داشته ضرورت محاکم در آن اثبات جهت و تشریفاتی
 بایـد  دادگـاه  نظـر  طبق و است شتبازدا در که مدیونی یا و ورشکسته اموال مورد در . 2

 اسـاس  بـر  شـود   می یادآوری است؟ الزم مزایده تشریفات رعایت آیا شود، فروخته اموالش
 از است الزم مورد، دو استثنای به ورشکسته اموال ورشکستگی، امور تصفیه قانون 40 ماده

  :از عبارتند مورد دو آن و برسد فروش به مزایده طریق
 چهـارم  سـه  و است ایشان یک عالوه به نصف شامل که بستانکاران از هیأتی اگر . الف

  برسند؛ توافق به عادی طریق از اموال فروش به است، آنان به مربوط نیز مطالبات
 به را آن توان  می صورتی در تنها است معینی قیمت دارای بورس یا بازار در مال اگر . ب
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 ایـن  به دارند وثیقه حق آن به نسبت که بستانکارانی که رساند فروش به مزایده غیر طریق
 شـده  توقیـف  امـوال  مـدنی  احکـام  اجـرای  قـانون  114 ماده اساس بر و دهند رضایت امر

  .برسد فروش به مزایده اساس بر باید بدهکار علیه محکوم
  

  :پاسخ
  :)ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت

 تعیـین  و فـسخ،  قحـ  شـرط  یـا  است صحت شرط یا پس نیست تشریفاتی امر . 2 و 1 
  .است شرع حاکم با ها این

)10/10/1387(  
  

  :آیت اهللا العظمی جعفر سبحانی
 حفـظ  بـرای  رسـد   مـی  فروش به باالتری قیمت به مدیون جنس مزایده طریق از هرگاه
 برسـد  فـروش  به واقعی قیمت به اما مزایده بدون اگر ولی است الزم مزایده داین و مدیون

  . موضوعی نه دارد طریقی جنبه مزایده اصطالح هب و است صحیح معامله باز
  )ق .هـ 1429 المعظم شعبان 22(

  
  :شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت

  .است معامله صحت شرط مزایده موارد گونه این در . 1 
 بـاالترین  بـه  نیـز  مزایده بدون بدانند که این مگر برسد، فروش به مزایده طبق آری . 2

  .باشید موفق همیشه. بفروشند را آن توانند می قیمت
)20/05/1387(  
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  نظریات مشورتی: ب 
  مکرر قانون مدنی218عدم نیاز به أخذ خسارت احتمالی در مورد اجرای مادۀ . 1

 قانون مدنی ناظر به مواردی اسـت کـه طلبکـار بـا              14/8/1370 مکرر الحاقی    218ماده  
قصد فروش اموال مدیون بـرای فـرار از         تقدیم دادخواست به دادگاه دالیلی اقامه نماید که         

                 دادگـاه  ... «دین را بر دادگاه احراز نمایـد کـه درایـن صـورت باتوجـه بـه اطـالق عبـارت                      
قـرار توقیـف امـوال      » ...تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بـدهی او صـادر نمایـد              می

  .نیستگردد و نیاز به اخذ خسارت احتمالی مدیون صادر می
  )20/7/1388 مورخ 4406/7نظریۀ شمارۀ (

  

  رفع آثار تبعی سابقۀ کیفری پس از سپری شدن مدت قانونی. 2
در جرایم عمدی چنانچه مفاد حکم در مورد محکوم علیه اجرا شده و مدتهای منـدرج در                 

هم سپری شده باشد از آثار تبعی       ) 27/2/77الحاقی  ( مکرر قانون مجازات اسالمی      62ماده  
گردد و بدین استدالل چنین کسانی فاقد        رفع اثر شده و سابقه از سجل کیفری محو می          آن

گردد در گـواهی    سابقه کیفری مؤثر تلقی می شوند و چون سابقه از سجل کیفری محو می             
الزم نیست به موضوع محکومیت و یـا تـاریخ اعـاده حیثیـت اینگونـه                 عدم پیشینه کیفری  

 مکـرر قـانون     62رایم غیرعمـدی چـون از شـمول مـاده           در مورد ج   اشخاص اشاره نمود و   
خارج اند، بنابراین فاقد آثار تبعی هستند و به همین          ) 27/2/1377الحاقی  (مجازات اسالمی   

نماینـد و صـدور گـواهی عـدم سـوء           دلیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم نمـی         
  .پیشینه کیفری مؤثر در مورد اینگونه اشخاص بالمانع است

  )20/7/1388 مورخ 4409/7ریۀ شمارۀ نظ(
  

  عدم تأثیر پیگیری نکردن شاکی در اجرای حکم قطعی. 3
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امـور کیفـری، تعقیـب               6طبق ماده   

شـود مگـر در مـوارد      امر جزائی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده موقـوف نمـی             
ای مقرر در قانون واجد  همضافاً به این که بعضی مجازات     . انونیمصرحه در ذیل همین ماده ق     
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اللهی و حفظ حقوق عمـومی اسـت کـه مجـازات موصـوف بـه           حیثیت عمومی و جنبه حق    
بایست به موقـع اجـراء درآیـد، عـدم     محض قطعیت آنها به هر نحو مقتضی وفق قانون می       

         کایت مطروحـه  حضور و پیگیری شاکی خصوصی دلیل بـر انـصراف یـا گذشـت وی از شـ             
باشد و عدم شناسائی محکومٌ علیه مجوزی برای موقوف شدن تعقیب و بایگانی شـدن               نمی

بایـست بـا پیگیـری      باشد، بلکه مراجع قضائی و ضـابطین دادگـستری مـی          پرونده امر نمی  
  .مستمر نسبت به شناسائی و داللت محکومین متواری اقدام مقتضی معمول دارند

  )11/7/1388 مورخ 4197/7نظریۀ شمارۀ (
  

  لزوم اجرای قوانین کشور در فرض تعارض با مقررات کنوانسیون حقوق کودک. 4
باتوجه به متن مـاده واحـده قـانون اجـازه الحـاق دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بـه             

کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمـه  «کنوانسیون حقوق کودک که مقرر داشته   
اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران بـه آن داده   ت تصویب و ماده به شرح پیوس    54و

شود مشروط به آنکه مفاد آن در هرمورد و هرزمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین                 می
» اسالمی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسالمی ایـران الزم الرعایـه نباشـد                 

ران و مقررات کنوانـسیون حقـوق کـودک، قـوانین           اساساً در موارد تعارض قوانین داخلی ای      
  قانون آیین دادرسـی دادگاههـای        219زیرا طبق تبصره ماده     . داخلی ایران قابل اجرا است    

 قانون مجـازات اسـالمی منظـور از         49 ماده) 1(عمومی وانقالب  در امور کیفری و تبصره         
 قانون 1210ماده) 1(طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و مطابق تبصره              

بنـابراین،  .  سـال تمـام قمـری اسـت        9 سال قمری و در دختـر        15 مدنی سن بلوغ در پسر    
 سـال   18اشخاصی که براساس قوانین مذکور بالغ شده باشند اعم از اینکـه سـن آنهـا بـه                   

رسیده یا نرسیده باشد در صورت ارتکاب هرگونه جرمی، صرف نظـر از ایـن کـه مجـازات                   
 آن جرم حد، قصاص یا اعدام یا مجازات های دیگر باشـد قـوانین جزائـی                 تعیین شده برای  

از شمول کنوانسیون حقوق کـودک خـارج         ایران در مورد این اشخاص الزم الرعایه است و        
  .می باشند

  )12/7/1388 مورخ 4218/7نظریۀ شمارۀ (
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  جرم بودن ساخت و ساز بدون مجوز در حریم شهرها. 5
، روستا و شهرک و  قانون تعاریف محدوده و حریم شهر2اده  هرچند که در قسمت اخیر م     

 هرگونه ساخت وساز غیرمجـاز در     )  مجلس شورای اسالمی   1384مصوب  (نحوه تعیین آنها    
خواهـد   حریم شهر را تخلف محسوب و قید شده که با متخلفین طبق مقررات قانون رفتـار               

 اصالحات و   و 1374ت مصوب    قانون حفظ کاربری اراضی و باغا      1شد لکن باتوجه به ماده      
مـصوب  ( اصـالحی ایـن قـانون    4مقررات مـاده    و2 ماده3الحاقات بعدی آن بویژه تبصره   

اراضی زراعی و باغهای واقع درحریم شهر مشمول مقررات ایـن قـانون هـستند و                 ،)1385
 قـانون مـذکور،     2 ماده   1هرگونه ساخت وساز بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در تبصره            

  .محسوب و قابل رسیدگی در مراجع قضائی استجرم 
  )12/7/1388 مورخ 4219/7نظریۀ شمارۀ (

  

  مقرراتی مربوط به سوگند. 6
 بـه بعـد قـانون آیـین دادرسـی           270و مـواد   باشـد سوگند یکی از طرق اثبات دعـوا مـی        

رعایت تـشریفات مربـوط    انقالب در امور مدنی مراتب اتیان سوگند و دادگاههای عمومی و  
ن را مشروحاً بیان نموده است، بدین نحو که چنانچـه مـدعی علیـه سـوگند ادا نمـود،                    به آ 

در صورتی که وی از ادای سوگند و ردّ آن به خواهان نکول              گردد و ادعای مدعی ساقط می   
کنـد، در   نماید، دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند و ردّ آن به خواهان بـه منکـر اخطـار مـی                   

 شناخته شده و دادگاه ادای سـوگند را بـه خواهـان واگـذار و بـا                  صورتیکه امتناع وی ناکل   
 گردد، بدیهی است درخواست اتیـان سـوگند بـه تقاضـای مـدعی              سوگند وی ادعا ثابت می    

در . دادگاه در جهت اثبات حق تکلیفی بـه ادای سـوگند بـه مـدعی علیـه نـدارد                   باشد و می
  .شوددود اعالم میصورت امتناع خواهان از ادای سوگند، دعوی مطروحه مر
  )12/7/1388 مورخ 4222/7نظریۀ شمارۀ (

  

هـای مـالی بـه محکـومین         قـانون نحـوۀ اجـرای محکومیـت        2مادۀ  مقررات  اختصاص  . 7
  دادگاهها

 خاص محکـومین    1377های مالی مصوب     قانون نحوه اجرای محکومیت    2مقررات ماده   
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ن که در قانون تصریح شده      محکومین دادگاهها جاری نیست مگر ای      غیر در دادگاههاست و 
بنابراین حبس کسی که در هیأت حل اختالف موضـوع قـانون کـار و نیـز هیأتهـای             . باشد

  .رسیدگی به تخلفات صنفی محکومٌ به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی است
  )13/7/1388 مورخ 4230/7نظریۀ شمارۀ (

  

  ۀ دادگاهمانع نبودن مرخصی قاضی از ارجاع پرونده به شعب. 8
ای از دادگاه که قاضی آن در مرخصی است با وصف امکان تصدی             ارجاع پرونده به شعبه   

  .شعبه توسط دادرس علی البدل فاقد اشکال قانونی است
در صـورت عـدم      مرخصی از مواردی نیست که مانع ارجاع پرونده به شعبه دادگاه شود و            

 پرونده بـه شـعب دیگـر ارجـاع          تصدی دادگاه توسط دادرس علی البدل اصلح آن است که         
  .شود

  )13/7/1388 مورخ 4271/7نظریۀ شمارۀ (
  

   لزوم احراز رابطۀ عرفی سببیت-عدم تسری حکم تعدد مسببین به تعداد اسباب. 9
 قانون مجازات اسالمی ناظر به تساوی مسؤولیت در فرض تعـدد مـسببین ورود               365ماده  

  337  و 365 و 336توجه بـه مـواد       و با منصرف از بحث تعدد اسباب است        خسارت بوده و  
 و 336 توان گفت اوالً درخصوص ایراد خسارات موضـوع مـواد         قانون مجازات اسالمی می   

ولیت جبران خسارات حـسب مـورد ممکـن          مسئ ، میزان تقصیر مؤثر در مقام نیست و       365
در فرضـی کـه     (یـا بـه تـساوی       ) درفرضی که مقصر دو نفر هستند     (است به تنصیف باشد     

  .  که تنها مقصر ضامن است336مگر در فرض پایان ماده ) صر چند نفر هستندمق
ای باشد که عنـوان      چنانچه میزان تقصیر به گونه     337ثانیاً درخصوص جرائم موضوع ماده      

 قـانون مـذکور، در تعیـین        295 مـاده    3عمل ارتکابی آنان متفاوت باشد باتوجه به تبـصره          
. ن جرم تعیین شـود    اه قرار گیرد و مجازات با لحاظ عنو       مجازات باید این واقعیت مورد توج     

ضمناً مالک در ارزیابی تقصیر و میزان آن، احراز رابطه  سببیت عرفی بین فعـل یـا تـرک                  
باشد که گاهی ممکن است تعدد اسـباب از         فعل خوانده یا متهم با ورود ضرر و خسارت می         

گاهی ممکن است  این گونه نیست و  موجبات افزایش میزان تقصیر باشد ولی لزوماً همواره         
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بهرحال رابطه  . ضرر نباشد  رابطه سببیت عرفی بین برخی اسباب ادعایی با ورود خسارت و          
عرفی باید احراز شود اعم از اینکه اسباب متعدد باشند یا نباشند یا اسباب برابـر یـا                   سببیت

  .نابرابر یا دور یا نزدیک یا مقدم یا مؤخر باشند
  )13/7/1388 مورخ 4277/7نظریۀ شمارۀ (

  

  تکلیف و اختیار قاضی مجری نیابت از قاضی معطی نیابتناشی شدن . 10
عهـده دارد دارا     اختیاری جز آنچه قاضی معطی نیابـت بـر        و  قاضی مجری نیابت تکلیف     

با این ترتیب چنانچه دادسرا برای صدور قرار بازداشت به دادگاه بخـش تفـویض               . باشدنمی
 اصـالحی قـانون تـشکیل دادگاههـای         3مواعد مندرج در بنـد ط مـاده         نیابت کند، رعایت    

 ضروری است و مرجع رسیدگی به اعتراض متهم چنانچـه           1381انقالب مصوب    عمومی و 
دادگاه بخش منحصراً یک قاضی داشته باشد، دادگاه شهرستانی اسـت کـه دادگـاه بخـش                 

  .مذکور در حوزه آن واقع شده است
  )13/7/1388  مورخ4298/7نظریۀ شمارۀ (

  

  امکان رفع نقص در تحقیقات بدون اظهارنظر نسبت به قرار منع تعقیب. 11
دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، چنانچـه نقـصی در                 
تحقیقات مشاهده کند که رفع آن نقص در اتخاذ تصمیم مؤثر باشد بلحـاظ اینکـه پرونـده                  

سبت به قرار منع تعقیب نیست، ابتدا بدون اظهار نظر نسبت بـه       اظهار نظر ن   معد رسیدگی و  
توانـد  قرار مذکور باید نقص تحقیقات را برطرف کند، البته برای رفع نقـص تحقیقـات مـی                

 اصالحی قانون تشکیل    14 ماده   1رأساً اقدام نماید یا با تعیین موارد نقص توجهاً به تبصره            
کمیل پرونده را از دادسرا بخواهد و پس از رفـع           ت انقالب رفع نقص و    دادگاههای عمومی و  

درصورت . اظهار نظر نماید   نقص در مورد اعتراض شاکی نسبت قرار منع تعقیب رسیدگی و          
صدور قرار مجرمیت  عدم تأیید قرار منع تعقیب و نقض آن، دادسرا مکلف به تعقیب متهم و         

  .خواهد بودکیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی ماهیتی  و
  

  )14/7/1388 مورخ 4313/7نظریۀ شمارۀ (
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   در امالک مشاعخوانده دعوای خلع ید و قلع و قمع. 12
احداث  دعوی خلع ید از امالک مشاع یا قلع و قمع آن به طرفیت متصرف یا متصرفین و                

  .گردد نه همه مالکین مشاعیکننده بنا یا احداث کنندگان آن طرح می
  )14/7/1388 مورخ 4314/7نظریۀ شمارۀ (

  

  اعتبار امر مختومه نداشتن دعوای تمکین. 13
باشند و ممکن است در زمانی وجود داشـته باشـند و در             حادث می  تمکین از امور   نشوز و 

زمان بعد زایل شوند بنابراین اگر نشوز زن در زمان معینی ثابت نشده یا تمکین وی، احـراز                  
لذا . ر زمان بعد هم همان حالت وجود داشته باشد        شده باشد این امر دلیل بر آن نیست که د         

در فرض استعالم در یک مرحله از رسیدگی دادگاه حکم به رد دعـوی زوج دائـر بـه الـزام                     
عدم تمکین زوجه قابل پـذیرش       زوجه به تمکین را صادر نموده، طرح دعوی مجدد زوج بر          

داری از اعتبـار امـر      ادعای زوجه مبنی بر وجود رسیدگی سابق و برخـور          و رسیدگی است و   
  .مختوم قابلیت استماع ندارد

  )14/7/1388 مورخ 4315/7نظریۀ شمارۀ (
  

  حکم به ردّ مال در جرم فروش مال غیر لزوم . 14
چنانچه مال ناشی از جرم در تصرف اشخاص دیگری باشد بایـد از متـصرف اخـذ و بـه                    

مال غیر که مرجـع     وجود اعیان و تأسیسات در زمین موضوع فروش         . صاحبش مسترد شود  
قضائی طبق مقررات قـانونی دسـتور اسـترداد آن را صـادر نمـوده مجـوز ادامـه تـصرفات                     

متصرف که یدش ناشی از معامله باطل بر روی مال ناشی از جرم              و. غیرقانونی نخواهد بود  
مستحدثات باشد بایستی علیـه فروشـنده کـه مـسبب ورود      باشد چنانچه مدعی اعیان و می

بدیهی است در صورت صدور حکم به ردّ مال مرجع قضائی           . ادخواست بدهد خسارت بوده د  
مکلف است به هنگام صدورحکم به ردّ مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخـاذ تـصمیم               

  .محمل قانونی ندارد) رد مال( نگهداری محکوم علیه در زندان بدین لحاظ نماید و
  )15/7/1388 مورخ 4332/7نظریۀ شمارۀ (

  



93 / استفتائات قضایی و نظریات مشورتی    : پنجمخش ب   
 

 

نسوخ بـودن قـانون صـدور مجـوز احـداث بنـا بـرای فـضاهای آموزشـی مـصوب                     م. 15
22/1/1386  

ارزش افزوده مـصوب                            قانون مالیات بر   50 ماده   3 و مدلول تبصره     52براساس مفاد ماده    
برای احداث بنا    از آن جمله قانون صدور مجوز      مقررات مغایر و   ، کلیه قوانین و   9/11/1386

  . نسخ شده است22/1/86فضاهای آموزشی مصوب 
  )15/7/1388 مورخ 4335/7نظریۀ شمارۀ (

  

  مواردی از تنصیف و عدم تنصیف دیه زن. 16
اگر صدمات متعدد وارده به زن اعم از ضرب وجرح، توسط یک نفـر و مربـوط بـه یـک                     

ع صدمات وارده در شود،  دیه مجموزمان یا زمانهائی باشد که عرفاً زمان واحد محسوب می        
شود و درصورتی که مجموع دیات موصوف از ثلث دیه کامـل تجـاوز کنـد،                نظر گرفته می  

اما درصورتی که صدمات متعدد توسط افراد متعدد یـا توسـط یـک نفـر در                 . شودنصف می 
شود، مضافاً به اینکه ادلـه  زمانهای مختلف وارد شود، ادله تنصیف دیه شامل این موارد نمی        

اش بیش از ثلث باشد یا جمع جراحات به بیشتر          عم است از اینکه یک جراحت دیه      تنصیف ا 
  .از ثلث برسد

  )15/7/1388 مورخ 4336/7نظریۀ شمارۀ (
  

  ضمانت اجرایی نداشتن داوری اشخاص حقوقی. 17
ارجاع امر به داوری با توجه به مقررات داوری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی               

 آن فقط بـه اشـخاص حقیقـی         501 این قانون تا ماده      454مور مدنی از ماده     انقالب در ا   و
 مقدور است، داوری اشخاص حقوقی با عنایت به مقررات این قـانون فاقـد ضـمانت اجـراء                  

  .باشدمی
  )19/7/1388 مورخ 4354/7نظریۀ شمارۀ (

  

  اختالف برای رسیدگی به دعواصالح نبودن شوراهای حل. 18
 قـانون  1زیرا طبق مـاده  . اختالف است ارج از صالحیت شورای حل    رسیدگی به دعوی خ   

اختالف و صلح و سازش تشکیل شده و بـا          اختالف این شوراها به منظور حل     شوراهای حل 
اخـتالف محـدود بـه مـواردی     بنابراین، صالحیت شوراهای حل. مراجع قضائی تفاوت دارند  
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 قانون اساسـی مرجـع      159اصل  است که در قانون به صراحت آمده است و چون براساس            
ای رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری است، تفسیر این قانون نباید به گونـه              
  .انجام شود که صالحیت مراجع دادگستری را برخالف نص قانون اساسی محدود نماید

  )19/7/1388 مورخ 4357/7نظریۀ شمارۀ (
  

              تالف قـانون کـار بـه شـوراهای     اخـ قانونی نبودن ارجـاع حکـم قطعـی مراجـع حـل          . 19
  اختالفحل

اخـتالف  واحد اجرای احکام دادگستری فقط مکلف به اجرای حکـم قطعـی مراجـع حـل               
اخـتالف جهـت    قانون کار بوده و حق و تکلیفی در خصوص ارجاع قضیه به شوراهای حـل              

ف، وظیفـه شـورا     اختالسازش بین کارگر و کارفرما ندارد و در صورت ارجاع به شورای حل            
اختالف است  اعاده پرونده به اجرای احکام دادگستری جهت اجرای حکم قطعی مراجع حل           

  .و حق ورود جهت سازش را ندارد
  )19/7/1388 مورخ 4370/7نظریۀ شمارۀ (

  

  قانون الزم االتباع در انتخاب کارشناس. 20
 از حیـث    1358 الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مـصوب سـال             4مقررات ماده   

تعیین کارشناس برای ارزیابی قیمت عادله و نیز مقررات تبـصره یـک مـاده واحـده قـانون             
 از حیث تعیین سـه نفـر     1370نحوه تقویم ابنیه و امالک مورد نیاز شهرداریها مصوب سال           

کارشناس به منظور برآورد قیمت روز ملک، مربوط به مرحله قبل از تملـک ملـک توسـط                  
ئی دولت و شهرداریهاست، بنـابراین چنانچـه ملکـی در اجـرای مقـررات               دستگاههای اجرا 

یادشده بدون پرداخت قیمت ملک تملک شود و یا با تأیید دیوان عدالت اداری خسارتی بـه                 
مالک وارد شود مالک به منظور وصول قیمت ملـک و یـا خـسارت وارده از طریـق تقـدیم               

 الیحه تملک   4ه تکلیفی به تبعیت از ماده       دادخواست به دادگاه اقدام، دادگاه رسیدگی کنند      
و تبصره یک ماده واحده مذکور در فوق را ندارد و برای انتخاب کارشـناس از حیـث تعـداد                    
وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی عمل خواهـد               

  .نمود
  )19/7/1388 مورخ 4372/7نظریۀ شمارۀ (
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  نامه اجرایی درصد جانبازی آیین . 1
 22/9/1388   وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلـسه مـورخ              

بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثـارگران و بـه                   
ت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسـالمی        قانون تسهیال ) 2(ماده  » ج« استناد بند   
، 10/10/1386هـ مـورخ    373ت/164082نامه شماره     ـ و با رعایت تصویب    1374ـ مصوب   

  :نامه اجرایی درصد جانبازی را به شرح زیر تصویب نمودند آیین
  :روند نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ـ در این آیین1ماده

ایثارگرانی که در جریـان تکـوین و شـکوفایی انقـالب اسـالمی و حفـظ و       : نبازالف ـ جا 
حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلـی و خـارجی و یـا هـر                    
گونه حوادث مستقیم ناشی از آنها به اختالالت و نقصانهای عارضی جسمی و روانی دچـار                

ی فردی و اجتماعی با محدودیتهایی مواجـه شـوند          شده یا بشوند و در نتیجه در روند زندگ        
  :که شامل افراد زیر خواهند بود

اعـم از پـایور پیمـانی،       ) سـپاه، ارتـش و نیـروی انتظـامی        (ـ  کارکنان نیروهای مسلح      1
  .بسیجی، وظیفه، خرید خدمت، اعضای هیئت علمی و قراردادی

  .اند زام شدهـ نیروهایی که توسط وزارت جهاد سازندگی به مناطق جنگی اع2
  .باشند نمی) 2(و ) 1(ـ سایر افرادی که مشمول بندهای 3

دیدگی یا ناتوانی جـسمی و روانـی جانبـاز کـه توسـط       میزان آسیب: ب ـ درصد جانبازی 
کمیسیون پزشکی تخصصی بنیاد شهید و امور ایثارگران یـا شـوراهای پزشـکی نیروهـای                

مـه کـه تأییـد شـده بـه مهـر پیوسـت              نا   این آیـین   1مسلح و بر اساس مفاد جداول پیوست      
  .شود نامه هیئت وزیران است بر حسب درصد تعیین و در صورت لزوم، اصالح می تصویب

  .بنیاد شهید و امور ایثارگران: پ ـ بنیاد
سازمانهای نظامی و انتظامی شـامل سـتاد کـل نیروهـای مـسلح،      : ت ـ نیروهای مسلح 

نقـالب اسـالمی، وزارت دفـاع و پـشتیبانی          ارتش جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران ا      
نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سازمانهای تـابع و وابـسته بـه                 

  .آنها
                                                 

 .از درج جداول مذکور به لحاظ طوالنی و تخصصی بودن خودداری شد .1
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کسانی که مشمول قوانین و مقررات استخدامی نیروهـای  : ث ـ کارکنان نیروهای مسلح 
گردنـد،     مجروح می  که در مأموریت و یا همکاری با نیروهای مسلح          کسانی. باشند  مسلح می 

  .نامه رفتار خواهد شد با آنان بر اساس احکام این آیین
  .گردد ـ تمام درصدهای نهایی کمتر از پنج درصد، معادل پنج درصد محسوب می2ماده
  :شود ـ شرایط احراز جانبازی به شرح زیر تعیین می3ماده

دومیت فـرد در    ـ داشتن صورت سانحه معتبر از یگان مربوط مبنی بر مجروحیت یا مص            1
منطقه حادثه، شامل مشخصات فردی، نوع حادثه، محل و انواع جراحت و زمان مجروحیت          

  )طبق فرم مشخص و واحد(
  ـ وجود مدارک درمانی معتبر همزمان با وقوع حادثه منجر به مجروحیت2

نامه بـا     ظرف یک ماه بعد از ابالغ این آیین       ) 1(ـ فرم صورت سانحه، موضوع بند       1تبصره
  .گردد هنگی بنیاد توسط ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ میهما

ـ در صورت عدم وجود مدرک معتبر همزمان، ارایه مدرک معتبر غیرهمزمان کـه           2تبصره
حاکی از مجروحیت یا مصدومیت افراد باشد با تأیید پزشکان معتمد بنیاد یا نیروهای مسلح               

  .باشد قابل قبول می
های مجروحیت تأیید شـده از سـوی مراجـع        ا گواهی های صورت سانحه ی     ـ فرم 3 تبصره

نامه صادر شـده      دیده قبل از ابالغ این آیین       ذیصالح و نیروهای مسلح که برای افراد آسیب       
  .شود است همچنان به عنوان مدرک معتبر شناخته می

  :شود ـ شرایط احراز ضایعات اعصاب و روان به شرح زیر تعیین می4ماده
همزمـان بـا    ) مـوج انفجـار   (گواهی مجروحیـت اعـصاب و روان        ـ ارائه صورت سانحه،     1

  .مجروحیت توسط یگان مربوط
ـ ارائه آمار و مدارک معتبر همزمان بـا مجروحیـت اعـصاب و روان توسـط سـتاد کـل                   2

  .نیروهای مسلح
ـ در خصوص افراد فاقد صورت سانحه یا مدارک همزمان، ارائه مدارک پزشـکی مبنـی      3

و روان حداکثر تا دو سال پـس از حادثـه در جبهـه یـا منـاطق                  بر درمان ضایعات اعصاب     
  .عملیاتی
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ـ در خصوص مجروحیت مناطق غیرعملیاتی و غیرنظامی، از کـار افتـادگی اعـصاب و                4
گردد که همزمان با مجروحیت جـسمی متوسـط یـا شـدید               روان فقط در صورتی احراز می     

  .باشد
مـاه پـس از ابـالغ ایـن     تبصره ـ ستاد کل نیروهای مسلح مکلـف اسـت ظـرف شـش      

های تعیین آسیبهای اعصاب و روان و اختالالت شنوایی ناشی            نامه، ضوابط و شاخص     آیین
پس از ابـالغ مـذکور تعیـین درصـد          . های رزمی را تهیه و ابالغ نماید        از جنگ یا مأموریت   

  .جانبازی در شوراها یا کمیسیونهای پزشکی مربوط مطابق ضوابط یادشده خواهد بود
  :شود  ـ شرایط احراز مجروحیت شیمیایی به شرح زیر تعیین می5ماده

  .ـ گواهی حضور در مناطق و مکانهای آلوده یا گواهی مجروحیت1
  .ـ تأیید از طریق روشهای کلینیکی و پاراکلینیکی الزم2

نامـه،    ـ احراز مجدد مجروحیت برای جانبـازانی کـه تـا قبـل از ابـالغ ایـن آیـین        6ماده
باشـد، مگـر مـواردی کـه حـسب            زی آنان محرز گردیده است، نیاز نمی      مجروحیت و جانبا  

  .تقاضای مراجع قانونی نیاز به بررسی مجدد داشته باشد
ـ احراز مجروحیت جانبازی کارکنان نیروهای مسلح بر عهده کمیسیونهای مربـوط            7ماده

سـپاه  در قوانین و مقررات نیروهای مسلح و احراز مجروحیت جانبازی بسیجیان بـر عهـده                
  .باشد پاسداران انقالب اسالمی و احراز مجروحیت سایر افراد بر عهده بنیاد می

 ـ در صورت اختالف نظر بین بنیاد و نیروهای مـسلح در تعیـین احـراز جانبـازی،      8ماده
 سـتاد کـل     11/11/1369 مورخ   5173مراتب در کمیسیون مشترک طبق گردشکار شماره        

  .گردد  نهایی مینیروهای مسلح بررسی و تعیین تکلیف
ـ کمیسیون پزشکی تخصصی بنیاد و کمیـسیون یـا شـوراهای پزشـکی نیروهـای                9ماده

مسلح به عنوان مراجع قانونی مکلفند جانبازان کشوری و لشکری را برابر درخواسـت آنـان                
نامه برای بار اول تعیین درصد نمایند و در مراحل بعد طبق              حسب مورد بر اساس این آیین     

  .اقدام خواهد شد) 6(مفاد ماده 
نامه، درصد جانبازی فردی کاهش یابد، درصـد   ـ در صورتی که با اعمال این آیین     10ماده

  .قبلی وی به قوت خود باقی خواهد ماند
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ـ مالک درصد جانبازی توسط شـورای پزشـکی براسـاس تعیـین درصـد از کـار                  11ماده
نامـه    مهر پیوسـت تـصویب    نامه که تأیید شده به        افتادگی موضوع جداول پیوست این آیین     

  .شود هیئت وزیران است، تعیین می
تواننـد براسـاس      ها و یا شوراهای پزشکی بنیاد و نیروهای مسلح مـی            ـ کمیسیون 12ماده

هـا    نظریه این کمیسیون  . نیاز نسبت به تشکیل کمیسیونهای پزشکی مشورتی اقدام نمایند        
  .باشد  میها یا شوراهای عالی مالک عمل پس از تأیید در کمیسیون

ـ به تمام ضایعات در صورت عدم تثبیت و احتمال بهبودی در طول مدت دو سال    13ماده
شود و بعد از مدت یاد شده در هر حال درصـد          اولیه بعد از مجروحیت درصد موقت داده می       

گیرد و در مـدت مـذکور از مزایـا و تـسهیالت مربـوط برخـوردار                   دائمی به جانباز تعلق می    
  .شوند می

ـ در نیروهای مسلح مالک ارشدیت و اخذ سنوات جانبازی، صرفاً بر اساس درصد              14ماده
  .دائمی خواهد بود

گیـرد،    ـ خدمات و تسهیالتی که فقط یک بار در طول عمر به جانبازان تعلق مـی               15ماده
  .صرفاً بر اساس درصد دائمی خواهد بود

نامـه،    بـق ایـن آیـین     ـ به عوارض جانبی مستقیم و ثانویه ناشی از مجروحیـت ط           16ماده
  .گیرد درصد از کار افتادگی تعلق می

ـ در صورت اعتراض فرد نسبت به عدم احراز جانبازی و یـا اعتـراض جانبـاز بـه                   17ماده
درصد تعیین شده توسط کمیسیون یـا شـوراهای پزشـکی، حـسب مـورد طبـق قـوانین و                    

  .مقررات مربوط در نیروهای مسلح و بنیاد رسیدگی خواهد شد
 در صورت اعالم نظر یا صدور رأی توسط مراجع قانونی مبنی بر تخلف در سـیر    ـ18ماده

مراحل رسیدگی و تعیین احراز یا درصد از کار افتادگی، موضوع در شورای تجدید نظر قابل              
  .رسیدگی خواهد بود

و نـاتوانی   ) Impairment (ـ جهت تعیـین درصـد جانبـازی از دو معیـار آسـیب               19ماده
)Disability (کدهایی که با حرف     . شود  فاده می است)D (     نامـه    در قسمت تخصـصی آیـین

اند، مربـوط بـه    مشخص شده) I(اند، مربوط به ناتوانی و کدهایی که با حرف         مشخص شده 
  .باشد آسیب می
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ـ در تعیین درصد جانبازی، اصل بر ایجاد ناتوانی ایجاد شده توسط تروما اسـت و           1تبصره
بـه  . (گیـرد  توانی نشود به آسیب وارد شده درصد تعلق میدر صورتی که یک تروما باعث نا    

طور مثال در صورتی که یک حادثه باعث شکستگی استخوان شـده و همـراه بـا کوتـاهی        
اندام و محدودیت حرکات مفاصل شود به کوتـاهی انـدام و محـدودیت حرکـات مفاصـل                  

ی یـا   گیرد و شکستگی درصـد نـدارد ولـی اگـر شکـستگی باعـث کوتـاه                  درصد تعلق می  
  ).گیرد تعلق می) I(محدودیت حرکات مفاصل نشود به شکستگی بهبود یافته درصد آسیب 

در تعیین درصد کلیه ضـایعات      ) پیرامید(ها    ـ برای جلوگیری از همپوشانی ناتوانی     2تبصره
به (گردند    شوند فقط یک بار محاسبه می       در اندامهای مختلف که باعث یک نوع ناتوانی می        

  ). گفتاری در آسیب مغزی و آسیب گوش و حلق و بینیطور مثال مشکالت
ـ در صورتی که ناتوانیهای ایجاد شده در جانباز بیش از یک ناحیه از بـدن باشـد،                  20ماده

  :گردد درصد کلی وی طبق روشهای زیر محاسبه می
بـا  ) به طور مثال هر دو دست و یـا هـر دو پـا   (الف ـ ناتوانی موجود در اندامهای موازی  

  .شوند جمع جبری مییکدیگر 
درصد محاسـبه شـده     + درصد محاسبه شده دست چپ      = درصد کلی اندام فوقانی     : مثال

  .دست راست
تبصره ـ ناتوانیهای مربوط به کاهش دید در هر دو چـشم و کـاهش شـنوائی در هـر دو      

  .شود گوش طبق جداول مربوط محاسبه می
گـردد و   ش زیـر محاسـبه مـی   ب ـ جمع کلی درصد از کار افتادگی در یک انـدام بـه رو   

  .باشد حداکثر تا از دست رفتن کامل کارآئی یک اندام قابل قبول می
به ترتیب مربوط به درصدهای متعلقه بـه یـک انـدام بـه              ...  و )1r (  ،)2(r) 3r(: توضیح

  .باشد ترین آن می ترتیب از باالترین میزان تا پایین
p = r1+ 

4
3 (r2) + 

4
2 (r3) +

4
1 (r4) +

5
1 (r5)… 

  :گردد ج ـ جمع کلی درصد از کار افتادگی در ارگانهای متعدد به روش زیر محاسبه می
  .باشد به ترتیب مربوط به درصدهای متعلقه می... و )p3(و  ) p2(و )  p1(: توضیح

     = p100 (1-p1) (1-p2) (1-p3) (1-p4)… )درصد کلی جانباز(  
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در ارگانهای متعدد بر اساس فرمول تجمیـع در یـک   ) I(د ـ درصدهای مربوط به آسیب  
سـپس  . گـردد  محاسبه و سپس درصد نهایی مربوط به آسیب محاسـبه مـی  ) بند ب (ارگان  

ل درصد نهایی آسیب با درصدهای مربوط به ناتوانی در اندامهای متعـدد بـر اسـاس فرمـو                 
  .شود جمع و درصد نهایی جانبازی محاسبه می) بند ج(تجمیع 

) 5(باشند، لذا چنانچه در محاسـبه اولیـه مـضربی از     می) 5(تبصره ـ درصدها مضربی از  
  .خواهد شد) 5(نشود با استفاده از روش گرد کردن تبدیل به مضربی از 

دو و پـنج دهـم   شش دهم درصـد و یـا سـی و    و اگر درصد کلی جانباز سی و سه       : مثال
شود و یا اگر درصد کلی فرد سی و یـک و هفـت                درصد باشد به سی و پنج درصد گرد می        

  .گردد دهم درصد یا سی و دو و چهار دهم درصد باشد به سی درصد گرد می
ـــ در مــورد آزادگــان بــه ازای ســالهای اســارت بــرای ضــایعات غیراختــصاصی 21مــاده

ق روش زیر درصد جانبـازی محاسـبه و منظـور           طب) اعم از جسمی و روانی    (غیرتروماتیک  
  :گردد می

برای سال اول اسارت دوازده درصد و از سال دوم به بعد هر سال چهار درصد یا هر سـه                    
  .گردد ماه یک درصد اضافه می

ـ ضایعات جسمی تروماتیک آزادگـان در صـورتی کـه مـدارک درمـانی مـستند                 1تبصره
داشته باشـند بـا درصـد ناشـی از     ) ی از اسارتهمزمان و یا در طول یک سال پس از آزاد   (

  .شود جمع می) 20(ماده » ج«سالهای اسارت طبق ضابطه بند 
ـ ضایعات جسمی و روانی قبل و بعد از اسـارت منطبـق بـر مـصادیق جانبـازی                   2تبصره

  .باشد قابل محاسبه می) 20ماده (براساس ضابطه تجمیع 
در هر حال از حداکثر مبنای تعیین شده        ـ میزان درصد جانبازی موضوع این ماده        3تبصره

  .نامه تجاوز نخواهد کرد در جداول پیوست این آیین
ـ تشخیص از کار افتادگی کلی جانبازان مشمول حالت اشـتغال و سـایر مقـررات                22ماده

  .باشد های مربوط می ها و دستورالعمل نامه مرتبط به جانبازان مطابق آیین
 نیروهای مسلح منـوط بـه کـسب مجـوز از فرمانـدهی              نامه در   ـ اجرای این آیین   23ماده

  .باشد معظم کل قوا می
  . به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است7/1/1389نامه در تاریخ  این تصویب

  )10/3/1389 مورخ 19004نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ  (
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   کل کشور 1389ضوابط اجرایی بودجه سال . 2
  8/3/1389مورخ                                                           3786/100شماره  

  جمهور ریزی و نظارت راهبردی رئیس معاونت برنامه
به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران، ضـوابط                 

  :شود  کل کشور به شرح زیر ابالغ می1389اجرایی بودجه سال 
  
  :ـ تعاریف1

  . کل کشور1389نون بودجه سال قا: قانون
  .جمهور ریزی و نظارت راهبردی رئیس معاونت برنامه: معاونت

قانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری                : قانون برنامه 
  .اسالمی ایران
  .قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصالحات بعدی آن: قانون تنظیم

و دارنـدگان  ) 9(و ) 7(های اجرایـی منـدرج در جـداول      کلیه دستگاه:های اجرایی  دستگاه
  . کل کشور1389ردیف در قانون بودجه سال 

  . کل کشور1389ضوابط اجرایی قانون بودجه سال : ضوابط اجرایی
  .باالترین مقام دستگاه اجرایی: رئیس دستگاه اجرایی

ائه پیشنهاد موافقتنامه شـرح  ـ دستگاههای اجرایی موظفند در مهلت قانونی نسبت به ار  2
های ابالغی به معاونـت اقـدام      عملیات و فعالیت خود براساس فرمها، شرایط و دستورالعمل        

  .نمایند
ای استانی و موافقتنامه      های اجرایی استانی موظفند موافقتنامه اعتبارات هزینه        ـ دستگاه 3

ی اسـتانی مـصوب،     ای استانی و همچنـین طرحهـا        شرح عملیات تملک دارائیهای سرمایه    
هـا،    ریزی استانداری براسـاس فـرم       مندرج در پیوست شماره یک قانون را با معاونت برنامه         

  .های ابالغی از سوی معاونت، مبادله نمایند شرایط و دستورالعمل
ای جدید صرفاً پس از مبادلـه         های تملک دارایی سرمایه     ـ تخصیص و پرداخت به طرح     4

  .پذیرد موافقتنامه صورت می
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موظـف اسـت عملکـرد ریـالی     ) آموزش و پرورش استانها( ـ وزارت آموزش و پرورش  5
عملکـرد ریـالی سـال      %) 70( حداکثر به میزان هفتاد درصد       1389التدریس را در سال       حق

  . محاسبه و عمل نماید1388
های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابـسته بـه دولـت موظفنـد       ـ در اجرای قانون، شرکت 6

  : ا رعایت نمایندموارد زیر ر
) 2(الف ـ تصویب و ارسال اصالحیه احتمالی بودجه خود، مطابق ضوابط مندرج در مـاده   

  .15/8/1389قانون تا تاریخ ) 7(بند » هـ«و » د«قانون تنظیم و با رعایت اجزاء 
ب ـ ممنوعیت خرید، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جدید تحت عنـوان اداری،   

  .راکز رفاهی، تفریحی یا اقامتیمهمانسرا و م
  .تبصره ـ موارد استثناء با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید معاونت، مجاز خواهدبود

 و 1366 قـانون محاسـبات عمـومی کـشور مـصوب      39ج ـ رعایت دقیق و کامل مـاده   
  .باشد داری کل کشور نمی های بانکی که مورد تأیید خزانه مسدود نمودن تمام حساب

ها نـسبت بـه    های شرکتها در اصالحیه نوعیت هرگونه افزایش در سرفصل هزینهد ـ مم 
  .بودجه مصوب بابت خرید وسایط نقلیه سواری و لوازم اداری

ـ عضویت اشخاص حقیقی در هیأت مدیره بیش از یک شرکت دولتی در صورتی مجاز               7
ز سـوی   اشـخاص حقیقـی کـه ا      . الزحمه دریافـت نماینـد      است که تنها از یک شرکت حق      

ها به عنوان عضو هیأت مدیره        ها در شرکت    های اجرایی متناسب با میزان سهام آن        دستگاه
  .شوند نیز مشمول این حکم هستند معرفی می

های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مجازند، ضمن رعایـت جـزء     ـ شرکت 8
 سـاالنه مـدیرعامل و      قانون، پـاداش عملکـرد    ) 7(بند  » هـ«و  » د«و اجزاء   ) 2(بند  » س«

قانون را بـا    ) 7(بند  » الف«های دولتی موضوع جزء       اعضای هیأت مدیره و کارکنان شرکت     
وری با تصویب     توجه به میزان نقش و اثرگذاری آنها در بهبود عملکرد شرکت و ارتقاء بهره             

. مجمع عمومی و با رعایت قوانین، حداکثر تا سقف یک ماه حقوق و مزایا پرداخت نماینـد                
  .مازاد بر آن تا سقف دو ماه پس از تصویب هیأت وزیران بالمانع است

و سازمان بهزیستی کشور موظفند، پرداخـت مـستمری         ) ره(ـ کمیته امداد امام خمینی      9
ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خـانوار براسـاس کـد ملـی           
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هـای     ذیحسابان و مدیران مالی دسـتگاه      سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار، به تأیید       
ای از کلیـه      وزارت رفاه و تأمین اجتمـاعی موظـف اسـت فهرسـت یگانـه             . یادشده برسانند 

بگیران مذکور تهیه نماید، به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفاً براسـاس        مستمری
  .فهرست یگانه صورت پذیرد

از اعتبـارات مـصوب     %) 3( سه درصـد     قانون،) 7(بند  » ف«و  » ن«ـ در اجرای اجزاء     10
هـای    ای آنها از ابالغ اعتبارهـا و تخـصیص          از اعتبارات هزینه  %) 5(ها و پنج درصد       دستگاه

باشند  ها مسؤول حُسن اجرای این بند می معاونت و استانداری . شود  دستگاه مربوط کسر می   
  .های مربوط مفاد این بند را رعایت نمایند و مکلفند در موافقتنامه

هـای اجرایـی، صـرفاً      ـ انجام تعهد و هرگونه پرداخت و کمک مـالی توسـط دسـتگاه             11
همچنـین هرگونـه    . براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز اسـت             

ای و مالی از جلمه عین، منفعت و مشابه آن            های سرمایه   کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی    
ها،  و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم شامل اموال منقول و غیرمنقول      

هـا ضـمیمه      ای از ایـن فـرم       نـسخه . های ابالغی معاونت مجاز است      شرایط و دستورالعمل  
احکـام ایـن بنـد در خـصوص نهادهـا و            . ای دستگاه خواهدشد    نامه اعتبارات هزینه    موافقت

قانون و ما به ازاء یـا معـوض آن          مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در         
  .االجراء است الزم
 70ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله مـاده                 12

قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مـصوب و الزامـات قـانون در                
بادلـه، ممنـوع    هـای مت    های تخصیص و نیز شرح عملیـات موافقتنامـه          خصوص محدودیت 

  .است
قانون صرفاً بـا    ) 7(بند  » ط«ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت بابت موارد موضوع جزء           13

رعایت حکم مندرج در جزء مذکور مجاز است معاونت مکلف است مبلغ هر یـک از مـوارد                  
موضوع جزء یادشده را تعیین نماید تا از محل سهام و اموال قابل واگذاری با اولویت سهام                 

  .ها نسبت به تأمین موارد مذکور اقدام شود ها و نیز نیروگاه ها و بیمه لت در بانکدو
ضوابط اجرایی که به استناد قوانین و مقررات        ) 11(ـ دستگاههای اجرایی مشمول بند      14

باشند، مکلفند فهرست کمکهای      مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می         
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براساس چارچوبی که توسـط معاونـت       ) ال منقول و غیرمنقول   اعم از امو  (غیرنقدی خود را    
  .هر سه ماه یکبار به معاونت اعالم نمایند. شود تعیین می

ـ پرداخت کمک هزینه تلفن همـراه تـا دویـست هـزار ریـال در مـاه بـه مـدیران و                        15
کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طـور مـستمر در دسـترس باشـند بـه تـشخیص                     

  .مقام دستگاه اجرایی، مجاز خواهدبودباالترین 
خرید خودرو سواری داخلی صـرفاً      . ـ خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است       16

مـوارد  . از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده یا مـازاد بـر نیـاز مجـاز اسـت                  
  .باشد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید معاونت، مجاز می

المللی که حق عضویت جمهـوری اسـالمی ایـران و              سازمانها و مجامع بین    ـ فهرست 17
وزارت امـور   «قـانون بـا عنـوان       ) 107000ــ 3(سهمیه تعهدات ساالنه آنها از محل ردیف        

خارجه ـ سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر  
 بنا بـه    1389د، تا پایان خرداد ماه سال       پرداخت خواهدش » المللی و تعهدات    سازمانهای بین 

المللی بـه تـصویب هیـأت         پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین         
دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سـهمیه تعهـدات سـاالنه            . وزیران خواهدرسید 

 از تأییـد  گیرنـد پـس   المللی را که در فهرست فـوق قـرار نمـی         سایر سازمانها و مجامع بین    
  .از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند) قانون) 2(بند» س«با رعایت جزء (کمیته یادشده 

، نشریات ادواری خود را در قالـب یـک          1389ـ دستگاههای اجرایی موظفند در سال       18
  .االمکان به صورت الکترونیکی منتشر نمایند نشریه ساماندهی نموده و حتی

ت پژوهـشی و تحقیقـاتی از شـمول ایـن بنـد مـستثنی               ـ دانـشگاهها و مؤسـسا     1تبصره
  .باشند می

ـ با توجه به جایگاه روزنامه ایران به عنـوان ارگـان رسـمی دولـت و بـه منظـور               2تبصره
هـای غیرضـروری، پرداخـت وجـه از هـر             رعایت انضباط مالی و جلوگیری از صرف هزینه       

ها از طریق سـایر مطبوعـات        محل برای انتشار آگهی، اطالعیه و یا عناوین مشابه دستگاه         
  .مجاز نیست

روزنامه رسمی و نیز مواردی که قانوناً انتشار آگهی، اطالعیه و یا عناوین مشابه در بـیش     
  .از یک روزنامه کثیراالنتشار الزامی است از حکم فوق مستثنی خواهدبود
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گیـری در مـورد تعیـین روزنامـه      های دولتـی بـه هنگـام تـصمیم        مجامع عمومی شرکت  
های اجرایـی و مقامـات        رؤسای دستگاه . راالنتشار شرکت، مراتب فوق را رعایت نمایند      کثی

  .باشند مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسؤول رعایت این حکم می
ـ پرداخت وجه از هر محـل تحـت عنـاوین مختلـف ماننـد هزینـه دادرسـی، هزینـه                     19

الفات جدید بین دسـتگاههای اجرایـی وابـسته بـه           کارشـناسی و مشابه آن برای طرح اخت      
هـا یـا      دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختالفات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانه          

های استانی و دستگاههای سـتادی بـه ترتیـب از طریـق        مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه   
وقی رئیس جمهـور  وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حق      

  .شود های اجرایی حل و فصل می نامه چگونگی رفع اختالف بین دستگاه با رعایت آیین
قانون، قبالً تأییدیه الزم را اخـذ و        ) 2(بند  » س«ـ مراجع و دستگاههای موضوع جزء       20

  .شماره و تاریخ آن را در متن مصوبه یا تصمیم قید نمایند
ون، تخصیص سه ماهه آتی بالفصل اعتبارات تملک        قان) 2(بند  » ع«ـ در اجرای جزء     21
ای دستگاهها، منوط به ارائه گزارش موضوع جـزء مـذکور بـه معاونـت                 های سرمایه   دارایی

رؤسـای  . نامـه خواهـدبود     هـا و شـرایط و منطبـق بـا موافقـت             هـا، دسـتورالعمل     طبق فرم 
 مـالی مربـوط     های اجرایی و مقامات مجاز از سـوی آنـان و ذیحـسابان و مـدیران                 دستگاه

  .باشند مسؤول حُسن اجرای این بند می
درآمد «قانون با عنوان ) 4/7(و ) 3/7(، )2/7(، )1/7(ـ در مورد اعتباراتی که در جداول 22

هـای اجرایـی    درج شده است، دسـتگاه » مازاد بر رقم الیحه، درآمد ـ هزینه «یا » ـ هزینه
تعهـد و پرداخـت اعتبـارات      . خص کننـد  های خود مش    مکلفند موارد مربوط را در موافقتنامه     

یادشده بعد از حصول اطمینان از واریز درآمدهای مذکور و پس از ابـالغ تخـصیص مجـاز                  
  .است
  ـ دستگاههای اجرایی مکلفند فهرسـت امـوال غیرمنقـول خـود را حـداکثر تـا پایـان                   23

 مهلـت   برداری امـوال غیرمنقـولی کـه ظـرف          حق بهره . خردادماه به معاونت تسلیم نمایند    
مذکور به معاونت اعالم نشود به عنوان مازاد از دستگاه مربـوط منتـزع و در اختیـار دولـت           

هـای اجرایـی مـذکور مجـاز بـه انجـام              ذیحسابان و مدیران مـالی دسـتگاه      . گیرد  قرار می 
  .باشند ای نسبت به این اموال، پس از انقضاء مهلت فوق نمی گونه هزینه هیچ
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هـا و بنـدهای قـانون،         و سایر احکام و ردیف    ) 3(، بند   )2(ند  ب» الف«ـ در اجرای جزء     24
های اجرایی مکلف بـه ارائـه اطالعـات، همکـاری و همـاهنگی بـا معاونـت                    کلیه دستگاه 

  .باشند می
) 8(بنـد   » ج«ـ معاونت تا پایان خردادماه نسبت به تعیین مبالغ بدهی موضـوع جـزء               25

سـازی    سـازمان خـصوصی   . نمایـد   م مـی  سازی اقـدا    قانون و اعالم آن به سازمان خصوصی      
موظف است حداکثر ظرف سه ماه اقـدامات الزم را جهـت تعیـین سـهام و فـروش آن بـا           

بنـد  » ج«در غیراینصورت سهام شرکتهای مربوط در اجرای جزء         . رعایت قانون انجام دهد   
  .رددگ قانون با رعایت قوانین و مقررات، به سازمانها و نهادهای بستانکار واگذار می) 8(

قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند موارد      ) 5(ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده      26
اختالف با سایر دستگاههای اجرایی، شامل اختالف در امور مالی از جمله مـوارد مطالبـات                

نامـه چگـونگی رفـع        قـانون و آیـین    ) 10(بند  » ج«دستگاهها از یکدیگر را در اجرای جزء        
موضـوع  ( اجرایی از طریق ساز و کارهـای داخلـی قـوه مجریـه               اختالف بین دستگاههای  

بـه معاونـت حقـوقی      ) 27/12/1386ک مـورخ    37550ــ ت  212767نامه شـماره      تصویب
  .جمهور اعالم نمایند رئیس

معاونت یاد شده مکلف است در مواردی که رفع اختالف از طریق جابجایی اموال منقول،        
) 10(بنـد   » ج«باشد، مراتـب را در اجـرای جـزء             می جابجایی اعتبارات و یا تهاتر قابل رفع      

  .قانون به معاونت اعالم نماید
نامه مذکور و معاونتهـای یـاد شـده، مکلفنـد             بینی شده در آیین     مراجع حل اختالف پیش   

  .گزارش تحقق اهداف جزء یادشده را هر شش ماه یکبار به رئیس جمهور ارائه نمایند
 صرفاً در قالب شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با          قانون،) 2(بند  » ح«ـ اجرای جز    27

  .معاونت مجاز است
هـای اجرایــی منــوط        ـ اجـرای قانـون بازنشستگـی پیش از موعد، توسـط دسـتگاه         28
  .باشد قانون می) 2(بند » س«رعایت جزء  به

ین و ، با رعایت قوان)مشخص(ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین   29
هـا    ، در حدود اعتبارات و شرایط مندرج در موافقتنامه        1387مقررات در سقف اعتبارات سال      

ها به هر     انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تأمین نیروی انسانی دستگاه         . باشد  مجاز می 
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هـای سـازمانی      بدون سپردن وظایف پست   (نحو ممنوع است و صرفاً انعقاد قرارداد حجمی         
  .باشد با رعایت موارد فوق مجاز می)  شخص حقوقی طرف قراردادبه کارکنان

هـای اجرایـی در    قـانون، طـرح پیـشنهادهای دسـتگاه      ) 2(بنـد   » ن«ـ به استناد جزء     30
 قانون برنامه، صرفاً با ارسال مستندات موضوع بند فوق شـامل            32کمیسیون موضوع ماده    

 پدافنـد غیرعامـل و همچنـین        محیطی و   گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست     
پـذیر    از اعتبارات کل طرح در سـال اول اجـرای آن امکـان            %) 5(تأمین حداقل پنج درصد     

  .است
ـ معاونت مکلف است به منظور رعایت اصل انضباط مـالی و همـاهنگی در اقـدامات                 31

زاء هایی را که در اجرای اجـ   های اجرایی، اطالعات و حساب کلیه اقدامات و فعالیت          دستگاه
) 3(بند  » ر«و  » ن«،  »ط«و اجزاء   ) 2(بند  » ع«و  » ی«،  »م«،  »ص«،  »ح«،  »ط«،    »  ه«

ــدها و احکــام و ) 8(و اجــزاء بنــد ) 7(بنــد » ف«و » ع«، »ط«، »ح«و اجــزاء  و ســایر بن
باشد، بطور متمرکز نگهداری و هـر        های قانونی توسط دستگاه اجرایی قابل انجام می         ردیف

بینی شده    های پیش   هرگونه استفاده از ظرفیت   . جمهور گزارش نماید   سه ماه یکبار به رئیس    
. باشـد   در موارد مذکور بدون رعایت مفاد این بند و مبادله موافقتنامـه مربـوط ممنـوع مـی                 

های اجرایی و مقامات مجاز از سـوی آنـان و ذیحـسابان و مـدیران مـالی                    رؤسای دستگاه 
  .باشند مربوط، مسؤول حسن اجرای این بند می

، »ط«،  »ح«،  »م«هـا مبـالغ موضـوع اجـزاء           معاونت مجاز است با تقاضای دسـتگاه      . 32
قـانون را   ) 8(بند  » ب«و  » الف«و اجزاء   ) 7(بند  » ن«و جزء   ) 2(بند  » ص«و  «    ه«،  »ی«

آنهـا کـسر و بـه صـورت         ) مبنای محاسبه مالیات  (از اعتبارات، منابع داخلی و یا سود ویژه         
  . مربوط در قالب مبادله موافقتنامه اختصاص دهدسرجمع به موارد هزینه کرد

قانون، موظفنـد اطالعـات مربـوط بـه     ) 2(بند «  ه«ها و مراکز موضوع جزء   ـ دانشگاه 33
اسـتفاده از   . درآمدهای اختصاصی خود و عملکرد جزء مذکور را به معاونـت ارسـال نماینـد              

و مزایای اعـضای هیئـت      مازاد درآمد اختصاصی با رعایت جزء مذکور برای افزایش حقوق           
  .علمی با رعایت مقررات مجاز است

ها و شرایط اجرای بندهای این ضوابط اجرایی، حداکثر تـا یـک               ها، دستورالعمل   ـ فرم 34
  .ماه پس از ابالغ آن توسط معاونت تهیه و ابالغ خواهد شد
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سـازمان نوسـازی، توسـعه و تجهیـز مـدارس      «قانون، ) 2(بند » ث«ـ در اجرای جزء     35
سـازی مـدارس بـدون        عملکرد قانون مقاوم  «مکلف است نسبت به ارسال گزارش       » شورک

بنـدی چگـونگی اجـرای باقیمانـده          به همراه جدول زمـان    » 30/2/1385استحکام مصوب   
هـای پیـشنهادی و اعتبـار موردنیـاز در قالـب جـداول                ها و پروژه    طرح، توزیع استانی طرح   

اختصاص اعتبار از محـل جـزء       . ونت اقدام نماید  مشخص، حداکثر تا پایان خردادماه به معا      
  .باشد ها و شرایط و مورد تایید معاونت می فوق منوط به ارسال اطالعات طبق فرم

قانون توسط معاونـت بـا همکـاری معاونـت          ) 8(بند  » ن  «ـ دستورالعمل اجرایی جزء     36
تهیـه و ابـالغ     توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، حداکثر تا نیمه خـرداد مـاه               

  .خواهد شد
قانون، بانک کشاورزی مکلف است نـسبت بـه اعـالم           ) 3(بند  » ق«ـ در اجرای جزء     37

میزان تسهیالت اعطایی آن بانک از محـل حـساب ذخیـره ارزی و نیـز وجـوه اداره شـده                    
 و نیز جدول بـاز پرداخـت اصـل و فـرع      1388موضوع قوانین بودجه سنواتی تا پایان سال        

. به معاونت اقدام نمایـد    ) اسناد مثبته (یی و میزان مطالبات از دولت همراه با         تسهیالت اعطا 
منظور نمودن اصل و فرع تسهیالت اعطایی از حساب ذخیره ارزی و سایر موارد مندرج در                

قانون به حساب افزایش سرمایه و بدهی دولت به بانک، منوط به ارسال             ) 3(بند  » ق«جزء  
  .باشد ت میمدارک فوق مورد تأیید معاون

از %) 50(هایی که حداقل پنجـاه درصـد          قانون، بانک ) 3(بند  » ص«ـ در اجرای جزء     38
است، مکلفند تا پایان تیرماه میزان وجوه اداره شده           سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده      

و تسهیالت پرداختـی از محـل حـساب         ) به تفکیک مبالغ دریافتی، پرداختی و مانده وجوه       (
زی و جداول بازپرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولـت را بـه معاونـت                ذخیره ار 

معاونت با تعیین میزان قطعی طلب و بدهی دولت به هر بانک زمینه را برای               . ارسال نمایند 
  .تسویه بدهی و مطالبات فراهم خواهد نمود

های   یرماه شرکت ـ معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند حداکثر تا پایان ت            39
ده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتـی قانونـاً ضـرورت دارد را احـصاء و بـه                      دولتی زیان 

ده با پیشنهاد معاونت و بـا اسـتفاده از            های زیان   در مورد سایر شرکت   . دولت گزارش نمایند  
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اختیارهای قانونی دولت در قالب واگـذاری سـهام یـا انحـالل شـرکت و واگـذاری امـوال                    
  .مانده اقدام خواهد شد یباق

ای موضـوع جـدول       های سرمایه   ای و تملک دارایی     ـ مصادیق مصرف اعتبارات هزینه    40
ریـزی و توسـعه اسـتان بـه تأییـد       قانون پس از تصویب شورای برنامه) 14(شماره چهارده  

  .رسد کمیسیون فرهنگی دولت می
ودجه و سایر قوانین از جملـه       های قانونی ب    های اجرایی در استفاده از ظرفیت       ـ دستگاه 41

المال را رعایت نماینـد       پرداخت مطالبات و رد دیون و مشابه آن موظفند به دقت غبطه بیت            
  :ای که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به گونه

ای نظیـر واگـذاری امـور، وظـایف، مـدیریت و       الف ـ استفاده از راهکارهـای غیربودجـه   
در ) ای و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی         های بودجه در مقایسه با راهکار   (ها    تصدی

  .اولویت قرار گیرد
هـای   ب ـ در پرداخت از محل منابع عمومی راهکارهای پرداخت تسهیالت نظیر کمـک  

های پرداخـت بالعـوض تـرجیح و اولویـت داده      فنی و اعتباری و وجوه اداره شده به روش       
  .شود

 مختومه شود و موافقتنامه مربوط با رعایت این 1389ج ـ تعهدات قبلی دستگاه در سال  
  .جزء تنظیم گردد

هـای قـانون بـه     ای استفاده از ظرفیت های تملک دارایی سرمایه د ـ در تأمین مالی طرح 
  .در اولویت قرار گیرد) 8(خصوص اجزاء بند 

معاونت موظف است نمونه سند گواهی رعایت موارد فوق را جهت امضای باالترین مقام              
هـای اجرایـی موظفنـد رعایـت          رؤسـای دسـتگاه   . گاه تهیه و ضمیمه موافقتنامه نماید     دست

  .ها و مشابه آن رعایت نمایند ها و دستور پرداخت های فوق را در امضاء موافقتنامه اولویت
های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحـسابان و مـدیران مـالی                  رؤسای دستگاه 

  .باشند  بند میمربوط مسؤول حسن اجرای این
ای بـا اولویـت تـأمین     های مالی و سرمایه به واگذاری دارایی ـ استفاده از مقررات راجع 42

  .منابع بودجه اعم از منابع درآمدی و اجرای احکام و بندهای قانون خواهد بود
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بنـدی    های اجرایی موظفند در راستای اصـالح الگـوی مـصرف بـا اولویـت                ـ دستگاه 43
ای   ناپذیر، منابع عمومی و منـابع در اختیـار خـود را بـه گونـه                 و اجتناب های ضروری     هزینه

ناپذیر   های اجتناب   ها غیر از پرداخت      کلیه هزینه  1389هزینه نمایند که در پایان سال مالی        
های   جویی در هزینه    صرفه.  کاهش یابد  1388نسبت به عملکرد سال     % 20پرسنلی حداقل   

هـا، اقـالم مـصرفی،        خـابراتی، آب، سـفرها، همـایش      مربوط به انرژی، کاغذ، مکالمـات م      
ای یـا     تجهیزات و تعمیرات، استفاده از اموال دولتی نظیر خـودرو اعـم از دولتـی یـا اجـاره                  

رؤسـای  . های قراردادی، در اولویـت قـرار دارنـد          مشابه آن و رایانه و نیز استفاده از ظرفیت        
سابان و مـدیران مـالی مربـوط        های اجرایی و مقامات مجاز از سـوی آنـان و ذیحـ              دستگاه

  .مسؤول حسن اجرای این بند هستند
هـا، معاونـت      جویی در دسـتگاه     منظور تشویق رعایت اصول انضباط مالی و صرفه         ـ به 44

های شش ماهه از وضعیت عملکـرد هـر دسـتگاه، نـسبت        موظف است ضمن ارائه گزارش    
ت قانون بودجه و ضوابط اجرایـی  های اجرایی از حیث پایبندی به الزاما    بندی دستگاه   رتبه  به

هایی کـه   جویی و انضباط مالی اقدام و پیشنهاد الزم را برای تشویق دستگاه             و اصول صرفه  
هـای محدودکننـده در مـورد         انـد و اتخـاذ سیاسـت        بهترین عملکرد را از این حیث داشـته       

  .اند، ارائه نماید ترین عملکرد را داشته هایی که ضعیف دستگاه
سـازی اسـتانداردها و معیارهـا و ضـوابط مـورد عمـل در            ثبـت و شـفاف     ـ به منظـور   45

ها،  سازی خدمات و فعالیت های اجرایی و نیز ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و بهینه          دستگاه
قـانون مـدیریت خـدمات کـشوری ملـزم بـه       ) 5(های اجرایی موضـوع مـاده      کلیه دستگاه 

  .باشند همکاری با معاونت می
ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ         هزینه ـ به منظور کاهش   46

بنـدی مکاتبـات،      های اجرایی موظفند با رعایت مقـررات راجـع بـه طبقـه              از منابع، دستگاه  
ها و مراکز و موسـسات        های کارشناسی و مطالعاتی و پژوهشی دستگاه        ای از گزارش    نسخه

شود را بـه منظـور ثبـت در بانـک اطالعـات               یغیردولتی وابسته به آن، که انجام شده یا م        
انجام تعهد و هرگونه پرداخت برای انجام پژوهش از هر محـل بـدون              . مربوط، ارائه نمایند  
  .باشد های پژوهشی و مطالعاتی در بانک اطالعاتی مذکور ممنوع می ثبت اطالعات طرح
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 تدوین، تنقـیح و     های قوه مجریه درخصوص هزینه کرد اعتبارات در زمینه          مضافاً دستگاه 
های   انتشار قوانین و مقررات، با معاونت حقوقی رئیس جمهور و در زمینه اعتبارات و کمک              

  .آوری رئیس جمهور هماهنگی الزم را نیز معمول نمایند پژوهشی با معاونت علمی و فن
های اجرایی که فعالیت اصلی آنها در غیر شهر تهران قرار دارد موظفند               ـ کلیه دستگاه  47

حق استفاده از اموال غیرمنقولی کـه       . فاتر و امکانات خود در شهر تهران را تعطیل نمایند         د
و سایر مجوزهای منـدرج     ) 8(گردد با استفاده از مجوز بند         در اجرای این بند مازاد تلقی می      

قانون تنظیم، تعیین تکلیـف     ) 89(ماده  » ب«در قانون و در غیر این صورت، در اجرای بند           
های مجاز از سوی آنـان و نیـز ذیحـسابان و              های اجرایی یا مقام     ؤسای دستگاه ر. گردد  می

های دولتی که فعالیت اصلی       شرکت. باشند  مدیران مالی مربوط، مسؤول اجرای این بند می       
آنها در شهر تهران است لکن بـه تـشخیص معاونـت، وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی و                     

 رئیس جمهور ادامه فعالیت آنها در تهران ضرورت     معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی     
ندارد با رعایت قوانین و مقررات و پس از طـی مراحـل قـانونی مـشمول حکـم ایـن بنـد                       

  .باشند می
قانون برنامه موظفند مشخـصات نیـروی       ) 146(های اجرایی در اجرای ماده        ـ دستگاه 48

اعـالم  » انسانی رئـیس جمهـور    معاونت توسعه مدیریت و سرمایه      «انسانی مازاد خود را به      
هـای اجرایـی، از ایـن محـل در            مین نیروهای مورد تقاضای دسـتگاه     أنمایند تا نسبت به ت    

  .چارچوب قوانین و مقررات اقدام گردد
ای صرفاً برای اجرای طـرح مـصوب قابـل            های تملک دارایی سرمایه     ـ اعتبارات طرح  49

 ایجـاد هرگونـه مهمانـسرا یـا         مصرف است و هرگونـه پرداخـت از جملـه پرسـنلی و نیـز              
ای مربـوط ممنـوع       های سرمایه   های تفریحی خارج از موضوع طرح تملک دارایی         مجموعه

ها و مقامات مجـاز از سـوی آنـان و ذیحـسابان و مـدیران مـالی                    رؤسای دستگاه . باشد  می
  .باشند مربوط، مسؤول اجرای این بند می

لتـی و موسـسات عمـومی غیردولتـی و     هـای دو  ها از منابع شرکت  ـ استفاده دستگاه 50
هـای    در غیـر قالـب    (موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت، اعم از وجوه و نیروی انـسانی             

و امکانات مادی، نظیـر امـوال منقـول و غیرمنقـول و مراکـز         ) قانونی و ماموریت و انتقالی    
ی قـانونی   هـا   آالت و امکانات مادی، جز در قالب ظرفیـت          تفریحی و خودرو و سایر ماشین     
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هـای    ها و موسسات یادشده و مدیران مالی و ذیحـساب           باالترین مقام شرکت  . ممنوع است 
  .باشند مربوط، مسؤول حسن اجرای این بند می

هـای    ـ نظر به ضرورت محدودبودن تعهد و پرداخت اعتبارات و تـسهیالت در محـل   51
 تسهیالت، وجـوه اداره     های مختلف از جمله     تعیین شده قانونی، هرگونه وجهی که در قالب       

شده، یارانه، کمک و عناوین مشابه برای امور مختلف مانند خرید تضمینی، جبـران زیـان،                
ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص کاالهای اساسی،           تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده     

شـود   یالعالج، جایزه صادراتی و مانند آن اختصاص داده م    حمایت از بیماران خاص و صعب     
نامه قابل تعهد و هزینـه        پس از تخصیص صرفاً در همان محل و در چارچوب مفاد موافقت           

های تبعی، پرسـنلی، نظـارتی، بازخریـدی،     های دیگر مانند هزینه  باشد و پرداخت هزینه     می
گری و سود و هزینه خدمات از محل          سازی، حمل، انبارداری، نگهداری، توزیع، واسطه       غنی

ایجـاد تعهـد بـیش از سـقف اعتبـارات           . ج از مفاد موافقتنامه ممنوع است     وجوه مذکور خار  
ها و    رؤسای دستگاه . تخصیص داده شده و ایجاد هر نوع کسری، قابل پذیرش نخواهد بود           

مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مـسؤول اجـرای ایـن بنـد                   
  .باشند می

هـای اجرایـی    استفاده بهینه از امکانات دولتی، دستگاهها و   ـ به منظور کاهش هزینه 52
هـای    هـا و دوره     هـا، نمایـشگاه     هـا، گردهمـایی     مکلفند نیازهای خود در برگزاری همـایش      

هـا و سـایر امکانـات در اختیـار      هـا و محـل   آموزشی و نظیر آن را از نیروی انسانی و سالن     
دی کـه بخـش غیردولتـی مجـری         در مـوار  . ها، بدون پرداخت هزینه تامین نمایند       دستگاه

های دولتی، امکانات و نیروی انـسانی یادشـده، از    ها و محل  باشد، هزینه سالن    برگزاری می 
ها و مقامات مجـاز از سـوی آنـان و ذیحـسابان و                رؤسای دستگاه . مبلغ قرارداد کسر گردد   

و ارائـه   نظارت بر اجـرای ایـن بنـد         . باشند  مدیران مالی مربوط، مسؤول اجرای این بند می       
  .باشد گزارش آن بر عهده معاونت می

ها در خارج از کـشور از محـل اعتبـارات عمـومی و      ها و نمایشگاه  ـ برگزاری همایش 53
موارد استثناء با تشخیص و در حدود موافقت رئیس جمهـور           . بودجه کل کشور ممنوع است    

  .قابل انجام است
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وزارت بهداشت، درمـان  « ساالنه  حقوق و مزایای کارکنان قراردادی1389 ـ در سال  54
، در سقف حقوق و مزایای کارکنان قـراردادی سـاالنه شـاغل در آخـر                »و آموزش پزشکی  

 آن وزارتخانه، به طور کامل از محل اعتبـارات وزارت مـذکور کـسر و از                 1388بهمن سال   
  .شود  کل کشور پرداخت می1386قانون بودجه سال » و«طریق ساز و کار بند 

هـای     و هزینه کرد اعتبارات وزارت یادشده منوط به عـدم کـسری در هزینـه               انجام تعهد 
ناپذیر، از جمله موارد فوق و در چارچوب موافقتنامه و اعتبارات و تخـصیص اعتبـار                  اجتناب

  .پذیر است مصوب، امکان
، »آمـوزش و پـرورش  «هـای    ـ رد دیـون و مطالبـات بـه ویـژه در مـورد وزارتخانـه       55

، »بازرگـانی «، »دفاع و پشتیبانی نیروهـای مـسلح  «، »آموزش پزشکیبهداشت، درمان و  «
هـا از     هـا و بیمـه      و بانک » بنیاد شهید و امور ایثارگران    «،  »ها  صندوق«،  »جهاد کشاورزی «

هـای قابـل واگـذاری بـا اولویـت امـوال و امکانـات دولتـی در اختیـار                      محل سهام بنگـاه   
  .های مذکور، مجاز است دستگاه

ـ    ـ هـرگونه اس 56 ن أمیتـخدام در اجـرای قوانیـن و مقـررات منوط به عــدم امــکان ت
ها و تـامین قبلـی بـار مـالی آن از              افراد ذیـصالح از محل نیروهای مازاد و موجود دستگاه        

نمونه سنــد   . باشد  ، توسط رئیس دستگاه می      محل اعتبارات تخصیص یافته و منابع دستگاه      
ایت این بنـد و عـدم کـسری اعتبـارات و منـابع              گواهی تعهد رئیـس دستگاه مبـنی بر رع      

اعـم از تعهــدات انتــقالی       (ها در سال مـالی        دستگاه برای اجرای کلیه تعهدات و پرداخت      
توسط معاونت تهیه و ضـمیمه موافقتنامـه بـرای امـضای            ) سالهای قبـل و تعهدات جاری    

  .شود رئیس دستگاه و ذیحساب یا مدیر مالی مربوط ارائه می
ای عمل نمایند که کلیه تعهدات  های اجرایی و دارندگان ردیف باید به گونه اه ـ دستگ 57

بـا لحـاظ اجـرای تعهـدات        ( آنها   1389ها در سقف اعتبارات تخصیص یافته سال          و هزینه 
به عمل آید و هیچگونه کسری در اعتبارات تخصیصی و یا تعهـد مـازاد براعتبـارات                 ) قبلی

ی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مـدیران            های اجرای   مذکور از روسای دستگاه   
  .مالی مربوط پذیرفته نیست

گیـرد از محـل منـابع     های دولتی قرارگرفته و یـا مـی    ـ وظایفی که بر عهده شرکت 58
موسسات عمومی غیردولتی صرفاً در حدود منابع داخلی و  . ها باید تامین شود     داخلی شرکت 



  1389 ماه دادخر –قوانین و مقررات نامۀ ویژه / 116

 

ا تخصیص داده شده است مجاز به ایجاد تعهد و پرداخـت            هایی که به آنه     اعتبارات و کمک  
ها و موسسات مـذکور   باشند و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر منابع یادشده از سوی شرکت         می

  .باشد ممنوع می
مسئولیت اجرای این بند با رؤسای دستگاهها و مقامات مجـاز از سـوی آنـان و مـدیران                   

  .باشد مالی و ذیحسابان می
هـا و   ت اجرای احکام و الزامـات قـانون و ضـوابط اجرایـی و مفـاد ابالغیـه       ـ مسئولی 59

ها و مقامـات مجـاز از سـوی آنـان و      ها بر عهده رؤسای دستگاه ها و تخصیص نامه  موافقت
  .باشد ذیحسابان و مدیران مالی مربوط می

ای بـه   معاونت مـوظف به نظارت بر حسـن اجرای مـوارد فـوق و ارایـه گــزارش نوبــه      
  .باشد یس جمهور میری

  )12/3/1389 مورخ 19006نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  

قـانون برنامـه و بودجـه       » 50«مـاده   » 9«نظریه شورای نگهبـان درخـصوص بنـد         . 3
   10/12/1351کشور مصوب

    رئیس محترم مجلس شورای اسالمی
ـــماره   ــه ش ــه نام ــورخ /178866/10عطــف ب ــماره  21/11/1385د م ــه ش ــرو نام  و پی

قانون برنامـه و    ) 50(ماده  ) 9(بند  « در خصوص استفسار     8/7/1386 مورخ   22818/30/86
بـه اشـتباه   ) 50(در نامه ارسالی مجلس محترم مـاده       » 10/12/1351بودجه کشور مصوب    

  .گردد قید گردیده بود، بدینوسیله مراتب اعالم می) 10(ماده 
  قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده

  
  8/7/1386                                                                  22818/30/86شماره

  رئیس محترم مجلس شورای اسالمی
مبنی بـر درخواسـت اظهـارنظر دربـاره          ؛21/11/1385د مورخ   /178866/10نامه شمارۀ   

ر جلـسه   موضوع د » 10/12/1351قانون برنامه و بودجه کشور مصوب       ) 50(ماده  ) 9(بند  «
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 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیـر             4/7/1386مورخ  
  :گردد اعالم می

ـ اطالق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور خالف موازین شرع دانسته شد زیـرا             
گـردد    باشد نیز می    حق شرعی می    شامل اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی         

حق در فـرض عـدم وجـود ضـرورت            اطالق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذی       و لذا   
البته قوانین مصوب پس از پیـروزی انقـالب اسـالمی           . باشد  مبیحه خالف موازین شرع می    

  .شود الزم است مورد توجه قرار گیرد که شامل این موارد می
باشـد ـ    ن یـد مـی  همچنین عدم پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعه مشمول ضما

مانند مواردی که طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشـد ـ خـالف مـوازین شـرع بـوده و       
  .گردد موجب ضمان می

  دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
  

  21/11/1385                                                           د  /178866/10شماره
  اهللا جنتی حضرت آیت

  ورای نگهباندبیر محترم ش
: دارد  مقـرر مـی  10/12/1351قانون برنامـه و بودجـه کـشور مـصوب     ) 10(ماده ) 9(بند  

اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطـوط                  «
گیـرد بـا رعایـت حـریم          های گاز و نفـت قـرار مـی          مواصالتی و برق و مجاری آب و لوله       

یأت وزیران تعیین خواهدشـد از طـرف دولـت مـورد اسـتفاده قـرار               موردنظر که از طرف ه    
مـالک تـشخیص محـدوده      . گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهدشد           می

شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی                
  .»مورد عمل شهرداریها باشد

» حـق ارتفـاق   «ره یادشده بیش از سـی سـال اسـت کـه             با توجه به اینکه به استناد مقر      
گیـرد و دولـت وجهـی پرداخـت           رسمی اراضی مشمول آن تعلق نمـی        موردنظر به صاحبان  

نکرده است و هنوز حکم قانونی مزبور استمرار دارد، نظر تفسیری شورای محتـرم نگهبـان              
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غایر شرع نبـودن    اساسی، درخصوص مغایر شرع بودن و یا م         را به استناد اصل چهارم قانون     
  .آن اعالم دارند

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل
  

  )22/3/1389 مورخ 19013نقل از روزنامۀ شماره (
  
  
   



 

  

  
  
  
  

    : مش 
  

ی الب  ی ا ی عا ور قوبات    ا
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  » ها و ضوابط نشر کتاب اهداف، سیاست«مصوبه اصالحی 
، براساس پیشنهاد مورخ    24/1/1389 مورخ   660در جلسه    شورای عالی انقالب فرهنگی     

اهـداف،  « وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، اصـالح مـصوبه             22/9/1388 و   25/8/1387
را به شرح ذیـل،     » )20/2/1367 مورخ   149مصوب جلسه   (ها و ضوابط نشر کتاب        سیاست

  :تصویب نمود
  ـ هدف1ماده

وسعه دانش و نهادینه کردن ارزشـهای       اعتالی فرهنگ دینی و ملی در جامعه از طریق ت         
اسالمی، ایرانی و انقالبی با تأمین آزادی نشر کتاب، حفظ حرمت و آزادی قلم، صـیانت از                 
جایگاه واالی علم، اندیشه و ایمان دینی و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای حضور مؤثر               

  .در عرصه جامعه جهانی
  ـ سیاست کلی2ماده

ت آزادی اندیشه و بیان آرا و عقاید را در چـارچوب هـدف              نظام جمهوری اسالمی، سیاس   
 فوق به عنوان یک اصل اساسی خود برگزیده است و بر حقـوق و تکـالیف                 1موضوع ماده   

قـانونی تأکیـد      قانونی مردم در زمینه نشر کتاب اعم از چاپی و الکترونیکی مطابق ضـوابط             
  .کند می

  ـ سیاستهای ایجابی، حدود و ضوابط3ماده
لت و همه ارکان حکومت موظفند در چارچوب قانون از حریم آزادی انتـشار کتـاب                ـ دو 1

  .حمایت کنند
هـای دینـی، علمـی، سیاسـی، اقتـصادی،            ـ حق انتشار کتاب به منظور افزایش آگاهی       2

هنری، تاریخی، اجتماعی و نظایر آن از حقوق آحاد ملت اسـت و ایـن حـق بـدون مجـوز                     
  .قانونی، قابل سلب نیست

ین و اجرای سیاستهای هدایتی و حمایتی جمهوری اسالمی ایران از کتـاب بایـد               ـ تدو 3
به نحوی باشد که اهل قلم را به تألیف، ترجمه و انتشار کتابهای متناسب با نیازهای جامعه     

  :امروز برای نیل به موارد ذیل تشویق و ترغیب نماید
  الف ـ تقویت و ترویج امر پژوهش
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 ارزشهای انقالب اسالمی و نگاهبانی از دسـتاوردهای آن از  ب ـ تبیین و ترویج اصول و 
  راه تألیف و نشر

  ج ـ احیای میراث مکتوب و توسعه فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی
د ـ مقابله مؤثر و مفید با تهاجم سیاسی و فرهنگی علیه عقاید و ارزشهای اسالمی، ملی  

  و انقالبی 
شه بشری از طریق ترجمه سنجیده و متناسـب بـا   مفید از دانش و اندی بهره گیری ـ ـ   ه

  زبان معیار
  ز ـ حمایت از ترجمه و نشر آثار ارزشمند به زبانهای دیگر

ل ـ کمک به توسعه آموزش غیررسمی افراد جامعه از طریق ارتقاء سطح دانش و مهارت  
  .همگانی
  ـ حدود قانونی4ماده

ادیهـای اجتمـاعی و انـسانی    نشر کتاب همانگونه که ممکن است مظهـر و نمـودی از آز        
تلقی شود، چه بسا مورد سوءاستفاده و اشاعه الابالیگری فکری و اخالل در حقوق عمومی               

های ذیصالح موظـف اسـت        وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری دستگاه       . قرار گیرد 
جـه  برای مقابله با جوانب منفی، حدود و ضوابط نشر کتاب را که ذیالً آمده است، مـورد تو                 

  :قرار دهد و فضای سالم و سازنده چاپ و نشر کتاب را حفظ و حراست نماید
  الف ـ دین و اخالق

گری، انکار یا تحریف مبانی و احکـام اسـالم و مخـدوش               ـ تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه      1
شوند و تحریف وقـایع   هایی که از نظر دین اسالم محترم شمرده می  کردن چهره شخصیت  

  . مĤالً به انکار مبانی دین منجر شودتاریخی دینی که
  .ـ توهین به مقدسات دین مبین اسالم و تبلیغ علیه تعالیم اصول و مبانی آن2
  شده و بدعتگذار های منحرف و منسوخ، تحریف ـ ترویج و تبلیغ ادیان، مذاهب و فرقه3

علمـی و  تبصره ـ معرفی ادیان و مذاهب و بیان احکام یا تحقیق درباره آنها بـا رویکـرد    
  .غیرتبلیغی مستثنی است

  ـ ترویج خرافات و مخدوش کردن چهره اسالم4
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 ـ بیان جزئیات مراودات جنسی، گناهان، کلمات رکیک و مـستهجن، بـه نحـوی کـه      5
  .موجب اشاعه فحشا شود

تبصره ـ بیان مراودات جنسی یا مفاسد با زبانی عفیف و غیرمحرک به منظـور آمـوزش،    
  .های منفی، از حکم این بند مسثنی است شان دادن چهره شخصیتانتقال پیام مثبت یا ن

 ـ استفاده از جاذبه جنسی و تصاویر برهنه زنان یا مردان با عنوان آثـار هنـری یـا هـر      6
  عنوان دیگر

های علمی در کتابهـای تخصـصی و علمـی، بالمـانع      تبصره ـ استفاده از تصاویر و طرح 
  .است
جب اشاعه فحشا شود؛ نظیـر رقـص، مـشروبخواری و           ـ انتشار تصاویر به نحوی که مو      7

  .مجالس فسق و فجور
تبصره ـ چاپ تصاویر مجالس فسق و فجور عناصر حکومت پهلوی یا ضدانقالب بـرای   

  .استناد تاریخی با رعایت عفت عمومی، مستثنی است
های اسالمی  های زندگی مخالف ارزش گرایی فلسفی و اخالقی و سبک  ـ ترویج مادی 8

  .قیو اخال
  .ـ خشن جلوه دادن چهره اسالم و مسلمانان واقعی9

  ب ـ سیاست و اجتماع
جمهـور، مراجـع تقلیـد و         و رهبری، رئیس  ) ره(ـ توهین، تخریب یا افترا به امام خمینی         1

  .تمام افرادی که حفظ حرمت آنها شرعاً و یا قانوناً الزم است
  .ه با آنهاـ تبلیغ علیه قانون اساسی و انقالب اسالمی و معارض2
  .ـ برانگیختن جامعه به قیام علیه نظام جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی3
هـای الئیـک و       های محارب و عناصـر ضـدانقالب و تروریـست و نظـام              ـ ترویج گروه  4

  .های منفی آنان سلطنتی و خاندان پهلوی و تطهیر چهره
ان انقالب و نظام برای تبصره ـ طرح و نقل افکار و گفتار و مواضع فکری و علمی مخالف 

  .های آنها منعی ندارد بررسی محققانه و عالمانه آرا و اندیشه
  .جو و ضدیت با استقالل کشور های سلطه  ـ تبلیغ  و ترویج وابستگی به قدرت5
  . ـ تبلیغ علیه منافع و امنیت ملی و ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسالمی6
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ت در جمهوری اسالمی برای نقـد و بررسـی و شـناخت    تبصره ـ بیان نارساییها و اشکاال 
حلهای مناسب و بیان مستدل و اصالح طلبانه مشکالت و            تر مسائل و دستیابی به راه       دقیق

  .دور از توهین و افترا بالمانع است
ـ اخالل و تشکیک در وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور و ایجاد آشـوب، درگیـری و                  7

  .اختالف میان اقوام و مذاهب
تبصره ـ چاپ کتابهای علمی و استداللی عقیدتی که محرک احـساسات منفـی و بـرهم     

  .زننده اساس وحدت در میان اقوام و فرق مختلف کشور نباشد، اشکالی ندارد
هـای علمـی و عملـی     دوستی و توانایی  ـ تضعیف و تمسخر افتخارات ملی، حس وطن 8

  .مردم ایران، فرهنگ خودی و اقوام ایرانی
ـ  هـای    نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی بـه قـصد اصـالح و بـدون شـائبه     تبصره 

  .سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و استعماری منعی ندارد
ـ ترویج و تبلیغ روحیه خودباختگی در برابـر فرهنـگ و تمـدن بیگانـه و القـای حـس                     9

  .ماندگی عقب
  .ـ تبلیغ صهیونیزم و انواع دیگر نژادپرستی10
  .مهم و مسلم تاریخی ایران و اسالمـ تحریف وقایق 11

  ج ـ حقوق و فرهنگ عمومی
  .های دینی و قومی ـ توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هویت اقوام و اقلیت1
  .گری بندوباری و الابالی  ترویج و تبلیغ قانون گریزی، بیـ 2
  .ـ تبلیغ علیه خانواده و تضعیف و تخریب ارزش و جایگاه آن3
هـای منفـی در جامعـه و          رخوردگی، پـوچی و بیهـودگی و نگـرش        ـ ترویج ناامیدی، س   4

  .اعتمادی عمومی افزایش بی
  . ـ تحقیر و تمسخر اقشار مختلف جامعه5
ها و اشـخاص فاسـد و منحـرف فرهنگـی و هنـری داخلـی و         ـ ترویج و تبلیغ جریان 6

  .خارجی
  .بندی شده کشوری و لشکری ـ افشای غیرقانونی اسناد طبقه7
  .یت زبان ملی ـ تخریب هو8
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   ـ هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب5ماده
 قـانون اساسـی     24نظر به اینکه نظارت بر امر طبع و نشر کتاب و اجرای صحیح اصـل                

جمهوری اسالمی ایران به عهدۀ وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـت، ایـن وزارتخانـه                
هـای علمـی،       و شخـصیت   نظـران   هیأت نظارتی متشکل از حداقل پنج نفر از میان صاحب         

دینی و فرهنگی وارد به مسایل کتـاب و نـشر و امـور اجتمـاعی و سیاسـی و تبلیغـاتی را                       
  .انتخاب و جهت تصویب به شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی خواهد کرد

تبصره ـ متناسب با هر رشته تخصصی و کاری، کارگروهی متشکل از افراد صـاحبنظر و   
عالوه بر کارگروههای   . شود  مومی و زیرنظر هیأت تشکیل می     به انتخاب شورای فرهنگ ع    

تخصصی فوق، کارگروههای استانی نیـز بـه معرفـی هیـأت و انتخـاب شـورای فرهنـگ                   
  .شود عمومی، تشکیل می

  های کودکان و نوجوانان  ـ هیأت نظارت بر نشر کتاب6ماده
ای به نام      ویژه های کودکان و نوجوانان، هیأت      های خاص کتاب    نظر به حساسیت و جنبه    

متشکل از حداقل پنج تـن از افـراد         » های کودکان و نوجوانان     هیأت نظارت بر نشر کتاب    «
هـای کودکـان      و مسایل خاص کتاب   ) از دیدگاه اسالمی  (نظر و آگاه به امور تربیتی         صاحب

نظـران و     این افراد را وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی از میـان صـاحب              . تشکیل خواهد شد  
های کودکان و نوجوانان و اشخاص آگـاه بـه مـسائل تربیتـی در اسـالم                   ن کتاب نویسندگا

  .انتخاب و جهت تصویب به شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی خواهد کرد
های تخصصی مربوطه، به معرفی هیأت و تـصویب شـورای فرهنـگ               ـ کارگروه 1تبصره

  .شود عمومی، انتخاب و تشکیل می
نظران و اعـضای کـانون        این هیأت باید از میان صاحب     ـ حداقل یکی از اعضای      2تبصره

  .پرورش فکری کودکان و نوجوانان باشد
ـ نظارت هیأت مزبور از حیـث شـکل و محتـوای کتـب کودکـان و نوجوانـان و                    3تبصره

  .انطباق آنها با فرهنگ اسالمی و ایرانی و اصول تربیتی خواهد بود
ل از چاپ و نشر کتاب آغاز و در تمامی           قب 6 و 5های مذکور در مواد       ـ نظارت هیأت  7ماده

  .االجرا است های نظارت الزم مصوبات هیأت. مراحل استمرار دارد
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های نظارت همـاهنگی    ـ صدور مجوزهای مربوط به کتاب، تشکیل جلسات هیأت 8ماده
هـا،    های استانی، تدوین دستورجلسات هیأت نظارت، هماهنگی کار سـرگروه           فعالیت کمیته 
 توسـط دبیرخانـه     ،6 و 5های منـدرج در مـواد         های نظارتی هیأت    ی سیاست بررسان و اجرا  

هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی تـشکیل                 
براین اساس دبیرخانه موظف است گـزارش عملکـرد ایـن مـصوبه را              . شود، خواهد بود    می

  .گی ارائه نمایدهرسال یکبار به دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهن
هـای متعـدد داوری       تواند با تأیید شورای فرهنگ عمومی کمیته        ـ هیأت نظارت می   9ماده

آثـار مزبـور، بـرای      . برای بررسی و ارزیابی آثار و کتب مورد تقاضا برای نشر، تشکیل دهد            
در . شـود   های مزبور به عنـوان کمیتـه اولیـه ارائـه مـی              بررسی و ارزیابی به یکی از کمیته      

تی که پاسخ کمیته اولیه نسبت به انتشار آن مساعد باشد، با اخذ تعهد کتبـی از ناشـر،            صور
تواند پس از ابـالغ اصـالحات و          شود؛ در غیر اینصورت وی می       مجوز چاپ به وی داده می     

نظرات کمیته و ارائه تعهد مبنی بر اعمال اصالحات مزبور، نسبت بـه انتـشار اثـر و کتـاب                   
نین در صورتی که نسبت به رأی کمیته اولیـه اعتـراض بعمـل آیـد،     همچ. خود اقدام نماید 

پس از بررسی، در صورت     . شود  ارائه می ) موازی(موضوع برای بررسی مجدد به کمیته دوم        
تأیید نظر کمیته اولیه، بایستی اصالحات ابالغی کمیته مزبور، اعمال شود و در موارد بـروز                

موضوع به کمیته سوم برای بررسی و اظهـارنظر         های اول و دوم،       اختالف نظر میان کمیته   
  .االتباع است شود و نظر این کمیته قطعی و الزم نهائی ارائه می

های مزبور بایـد حـداکثر ظـرف مـدت یـک مـاه نـسبت بـه بررسـی و                       ـ کمیته 1تبصره
  .اظهارنظر، اقدام نمایند

رهنـگ و ارشـاد     تواند به تأیید وزیر ف      ـ در مورد کتابهای خاص، هیأت نظارت می       2تبصره
  .الذکر را حداکثر برای یک ماه دیگر تمدید نماید اسالمی مدت فوق

ـ کلیه آثار منتشرشده براساس این مـصوبه بایـستی قبـل از توزیـع، از دبیرخانـه                  10ماده
  .های نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب، مجوز توزیع دریافت نمایند هیأت
 8 و   5،6،7نامه اجرایی مـواد        است شیوه  ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف      11ماده

  .را تهیه نماید
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ها و ضوابط بر عهده وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی              ـ مسئولیت اجرای سیاست   12ماده
ها موظفند در این خـصوص بـا وزارت مزبـور همکـاری و همـاهنگی                  است و سایر دستگاه   

ری دیگـر نهادهـای     همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است با همکا         . نمایند
گونـه    های فاقد مجوز رسمی جلوگیری نماید و با ناشر ایـن            ذیصالح از چاپ و توزیع کتاب     

  .ها، برخورد قانونی نماید و عنداللزوم آنها را به مراجع قضایی نیز معرفی کند کتاب
نامـه تـشویق و رسـیدگی بـه           ـ هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتـاب، آیـین          13ماده

نامـه بـه      ایـن آیـین   . نماید   این مصوبه را تدوین می     4 و   3ران درخصوص مواد    تخلفات ناش 
  .تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهد رسید

هـا و در      ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است با همکاری سـایر دسـتگاه             14ماده
به، هـای ایجـابی منـدرج در ایـن مـصو       و سیاست3 ماده4، بند 1جهت تحقق اهداف ماده   

  :اقدامات زیر را به عمل آورد
ای   هـای فنـی و حرفـه        های دانشگاهی و گـسترش آمـوزش        ـ حمایت از تأسیس رشته    1

  .مرتبط با تولید و نشر کتاب
ـ حمایت از برقراری تأمین اجتماعی فراگیـر بـرای کلیـه عوامـل نـشر کتـاب اعـم از                     2

  .رنویسندگان، مترجمان، ناشران و عوامل فنی، هنری و اجرایی نش
  .های نوین در صنعت چاپ و نشر سازی فناوری ـ حمایت از به کارگیری و بومی3
  .کنندگان کتاب و پست کتاب ـ ایجاد تسهیالت حمل و نقل کتاب برای ناشران و توزیع4
های فاخر و شایسته و ترویج فرهنگ نقد کتاب در رسانه ملـی و    ـ تسهیل تبلیغ کتاب 5

  ها سایر رسانه
انـد،   هایی که در سایر کـشورهای منتـشر شـده    تشار ترجمه فارسی کتاب ـ حمایت از ان 6

  .منطبق با این مصوبه
  .ـ گسترش فرهنگ خرید و فروش و تبادل اینترنتی کتاب7
های مرجع و پایه با خرید حق انتشار از نسخه رقـومی    ـ حمایت از تألیف و تولید کتاب 8

  . عمومی کشورهای اثر و ارائه آن در کتابخانه ملی و کتابخانه
  .ـ اهدای جوایز ملی به ناشران و مؤلفان و مترجمان برای چاپ و آفرینش آثار مناسب9

  .های فنی و هنری مرتبط با تولید و نشر کتاب ـ تخصیص جوایز ملی به رشته10
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هـای عمـومی، مـدارس،        ـ خرید کتب متناسب و برگزیده کتاب و اهـدا بـه کتابخانـه             11
یر آن در داخل و خارج از کشور با هدف هدایت ناشران به سـمت               ها، مساجد و نظا     دانشگاه

  .تولید آثار فاخر
هـای ادارات و کلیـه مراکـز دولتـی و             های باز، کتابخانه    اندازی و تقویت کتابخانه     ـ راه 12

  .های روستایی عمومی و کتابخانه
زرگ ها و شهرهای ب های تخصصی و عمومی کتاب در مراکز استان ـ برپایی نمایشگاه13

  .جمعیت و روستاها های سیار در شهرهای کم و نیز نمایشگاه
ـ معرفی آثار برگزیده فارسی به خارج از کشور و حمایت از تألیفـات آثـار مربـوط بـه                    14

هـای بیگانـه و حمایـت از صـادرات            ترویج فرهنگ اسالمی یا ترجمه آثار برگزیده به زبان        
  .کتاب
هـای فرهنگـی در       مندی حـوزه کتـاب از تعرفـه         ـ ایجاد تمهیدات الزم به منظور بهره      15

  .بخش خدمات عمومی
ـ تالش در جهت تدوین قوانین و مقررات الزم برای توسعه صنعت چاپ و نشر کتاب                16

  .و تصویب آنها در مراجع قانونی ذیربط
ـ نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجام وظایف ایـن وزارتخانـه رافـع و                 15ماده

اشران نبوده و ناشران با تحویل نسخه پیش از چـاپ بـه دبیرخانـه هیـأت                 نافع مسئولیت ن  
های حقوقی ناشی از عدم انطباق با ضوابط را بـر عهـده خواهنـد                 نظارت، تمامی مسئولیت  

  .داشت
 شـورای   24/1/1389 مورخ   660 تبصره در جلسه     14 ماده و    16ـ این مصوبه در     16ماده

ها و ضوابط   اهداف، سیاست « این تاریخ مصوبه     عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید و از       
 و سایر ضوابط و مقررات مغـایر بـا آن منـسوخ و بالاثـر                20/2/1367مصوب  » نشر کتاب 

  .باشد می
  )6/3/1389 مورخ 19001نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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ی   ۀ ر ی  روز ماره  ده از   ذف  رد  و ست  د ماها د  ١٣٨٩ ا 

 های ویژۀمواردی از شمارهبه لحاظ محدودیت صفحات، متن کامل: توجه 
 مخاطبین برای هک 1389خرداد ماه  رسمی در ۀقوانین و مقررات روزنام

ن شود لکیا کاربرد آن کم است در این ویژه نامه چاپ نمیکاربرد ندارد 
آید تا اوالً اطالع رسانی شود ثانیاً در صورتی که عنوان آن در این فهرست می

ی وی ارسال متن آن مورد نیاز مخاطب باشد، مراتب را اعالم نماید تا برا
 .گردد
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  2/3/1389 مورخ 18997  ۀ شمار روزنامۀ رسمیمربوط به  ردیف
  مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد سازمان غذا و دارو  1

  
 

  4/3/1389 مورخ 18999شمارۀ روزنامۀ رسمی   مربوط به  ردیف
  رح جامع شهر چوبر تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ط1
  گنج  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر قلعه2
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نقاب3

4
آمادگی، مقابله و همکاری در ) تشریفات(قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به پروتکل 

 هجری 1379برابر با ( میالدی 2000رابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی مصوب ب
  ) شمسی

تصویب مکان زمین واقع در جوار « مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص 5
  روستای بنه نعیمه به منظور تأمین مسکن مهر شهر رامهرمز 

  
  

  6/3/1389 مورخ 19001ارۀ شمروزنامۀ رسمی   مربوط به  ردیف
  قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن   1
  » تأیید انتخاب رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری« مصوبه   2

  
  

  10/3/1389 مورخ 19004شمارۀ  روزنامۀ رسمی  مربوط به  ردیف

1  
اداری درخصوص افرادی که قبل از تصویب  هیأت عمومی دیوان عدالت 17رأی شماره 

اند از تاریخ تصویب  نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه به عنوان نخبه شناخته شده آئین
  گردند مند می نامه از مزایای مندرج در آن بهره آئین

2  
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تأخیر کارفرما در پرداخت حق 741رأی شماره 

بود و ایفای  ه رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شده نخواهدبیم
  تعهدات سازمان مذکور منوط به پرداخت حق بیمه نیست

3  
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص محدود و مقیدنمودن تبصره 908رأی شماره 

 کسانی که همسر آنان بعد از ازدواج  به1383 قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب6ماده
  اند خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام اجرائی است معلول شده
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  12/3/1389 مورخ 19006روزنامۀ رسمی  شمارۀ  مربوط به  ردیف
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سلطانیه   1
  » ر نام مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه شهید مطهریتغیی«ماده واحده   2

  

  
  19/3/1389 مورخ 19011روزنامۀ رسمی  شمارۀ  مربوط به  ردیف

وقت بانوان  قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نیمه) 7(و ) 1(قانون اصالح مواد   1
   1364مصوب

التدریسی و آموزشیاران نهضت    معلمین حققانون الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی   2
   1388سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خـصوص مغـایرت اساسـی طـرح جـامع شـهر                      3
  زاهدان 

  

  
  25/3/1389 مورخ 19016روزنامۀ رسمی  شمارۀ  مربوط به  ردیف

  ریاییاساسنامه صندوق توسعه صنایع د  1
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر رودبار   2
  ر تولیدات صنعتی داخلی  قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سای  3

المللی کنترل و مـدیریت آب تـوازن    قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین          6
  و رسوبات کشتیها 

ـ به مالیاتها و عوارض کـاال و  1366مستقیم ـ مصوب  مالیاتهای قانون) 191(ون تسری حکم ماده قان  4
  خدمات  

  قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی   5

پردازی و مناظره     های نظریه   اصالح و تکمیل مصوبه تشکیل هیأت حمایت از کرسی        « ماده واحده     7
  »و  اصالحات بعدی آن)  عالی انقالب فرهنگی شورای7/11/1382 مورخ 533مصوب جلسه(

المللی دانـشگاههای     تجویز ارائه برخی از دروس به زبان غیرفارسی در واحدهای بین          «ماده واحده     8
  » تهران، علوم پزشکی تهران و صنعتی شریف در موارد خاص

 398جلـسه   مـصوب   (نامه شورای فرهنـگ عمـومی          آیین 2الحاق یک بند جدید به ماده       « مصوبه    9
  » ) شورای عالی انقالب فرهنگی20/3/1376مورخ 

  »  عضو جدید هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی5انتخاب « مصوبه   10
  

  30/3/1389 مورخ 19020روزنامۀ رسمی  شمارۀ  مربوط به  ردیف
  اساسنامه پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس  1



 

ی و د ماه  (ا  د مارۀ    )١٣٨٩اوط  
رساند معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضائیه در راستای ارتقای سطح آگاهی به استحضار قضات محترم می

 هر ماه قوانین و مقرراتی را که به نحوی در امر ،مخاطبین از قوانین و مقررات و ایجاد سرعت و سهولت در این امر
 نظرات شما عزیزان انتظار دارد پاسخ استفاده ازای بر. کندمی منتشر ویژه نامهقضاوت مورد نیاز است، به صورت 

  :های زیر را به یکی از سه طریق زیر منعکس فرماییدپرسش
 و  معاونت آموزش– ساختمان شماره سه قوۀ قضائیه – نبش خیابان سمیه – خیابان حافظ - تهران:الف

   اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشی–تحقیقات
   Tadvin_motoon@yahoo.comی  پست الکترونیک:ب
  021 – 88919418 نمابر :ج
  کند؟ جدید تأمین می نیاز شما را در خصوص اطالع یابی از قوانین و مقرراتماهنامه تا چه میزان این -1

       خیلی زیاد زیادمتوسط  کم خیلی کم
  د حذف شده قید شود؟ در این شماره به نظر شما کدامیک از مطالب زائد است و باید جزء موار-2

..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

مطالب مشروحاً اعالم داشته و مشخص فرمایید چه ) چیدمان(لطفاً نظرتان را نسبت به دسته بندی و تبویب  – 3
  .تغییری را الزم می دانید

..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

  کدامیک از روش های ذیل را جهت دریافت ویژه نامه ترجیح می دهید؟ – 4
   دریافت نسخه الکترونیکی از طریق ایمیل  دریافت نسخۀ چاپی

   موزش و تحقیقات دریافت نسخه الکترونیکی از طریق پایگاه اطالع رسانی معاونت آ
  تاکنون چند شماره این ویژه نامه را دریافت کرده اید؟ – 5

        هیچ کدام از شماره ها  همه شماره ها
  ..................................................................................  با ذکر تعداد و شمارهبرخی شماره ها

  .پیشنهادی درخصوص بهبود این ویژه نامه دارید، مرقوم فرماییدچنانچه انتقاد یا  – 6
..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  
  . در صورت تمایل نام و شمارۀ تلفن خود را مرقوم دارید-7

..............................................................................................................................................................................  
  
 





 

  

ت ر ن و  و ۀ  ه  راک  و ت ا و ام  ا  ا
  

رم کار    :ھ
الع ه  ا ن و ر ا ی از ا طــــدف ا ــ ن از  صــ خــا ع  و ی   ــ یــا یــ و  دید ت  ر ن و  ــو ــ ا ا ــ رم از ا ضات  ر  ھای  و و   ــذ بــا  ــد  ــبا ــ ــ م ــ ا ــ ا

ور قـــاط  ی  ن  ا خـــا ت  نـــا  د یدن ما نـــان  از ر ول ا ور  و   ور  ر  ـــرا ــــــ ــ ـ ـــ ط ـــ ـــ ه  ،ـــ ن و مـــ ا ور  ـــ   ی    ـــ یا قا ی  ـــ  ــ ـ ا
ـــل و ارســـال  ت ا«تک و ـــم  ـــ ا ده» راکـــ م  ـــد ـــا ـــدا ـــد  و ـــد،  ارســـال  ی . اا ور ن   نـــا ــ  ـ ون ا ــ   م ـ ن ر ار  ز ـــ  ــد ،  ه ایـ اارســـال  آ ـــ ل و ن ـــ  تک

ما   .ارسال 
  

  

  
  

  
ی........ .:م د و ی  ۀمار..................:..ام خا   ..........................ن رپ

الغ ق ا طا ی  ضا بت    ............ ..................................................:س
ن  ه.............. ...............:ت ان  ھ   ..................................:ت

ق ی د تان (:شا تان و با ذ ا  (..........................................................  
ی ت....................  :............پد  د   :..................................ل 

ی   رو ت ا ی  یشا ل ورت (پ ن د    ):...................................................ا

ضاء   ا
  
  


