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مصوبات مجلس شورای اسالمی

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران
 )1394 ـ 1390(1

 
ــعه اسالمي ـ  ــاير قوا » الگوي توس ــت با همكاري س ماده1. دولت موظف اس
ــتيابي به  ــان ها بر مدار حق و عدالت و دس ــد و بالندگي انس ــتلزم رش ايراني« كه مس
جامعه اي متكي بر ارزش هاي اسالمي و انقالبي و تحقق شاخص هاي عدالت اجتماعي 
و اقتصادي باشد را تا پايان سال سوم برنامه تدوين و جهت تصويب به مجلس شوراي 
ــالمي مبناي تهيه  ــوراي اس ــالمي ارائه دهد. اين الگو پس از تصويب در مجلس ش اس

برنامه ششم و برنامه هاي بعدي قرار مي گيرد.
ــاي  ــتقر خواهد بود و رؤس تبصره : دبيرخانه تهيه اين الگو در قوه مجريه مس
ــه گانه كشور موظفند با اتخاذ سازوكارهاي الزم در هر قوه به فرآيند تهيه آن  قواي س

كمك كنند.
ــتورالعمل ها و هم چنين  ــنامه ها، دس ــا، بخش ــه تصويب نامه ه مـاده29. كلي
ــع قوه مجريه به  ــات اجرايي و مراج ــاء و مقام ــات هيأت هاي امن ــات و مصوب تصميم
ــتگي يا  ــتثناء احكام محاكم قضايي كه متضمن بار مالي براي صندوق هاي بازنشس اس
ــت كه بار مالي ناشي از  ــد در صورتي قابل اجراء اس ــتگاه هاي اجرايي و دولت باش دس
ــور و يا بودجه ساالنه دستگاه يا صندوق  ــبه و در قوانين بودجه كل كش آن قباًل محاس

1روزنامه ی رسمی شماره ی 1389/11/14-19204

تعالی حقوق
سال سوم/ شماره ی 10/ فروردین و اردیبهشت 1390
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ــع مذكور در حكم  ــد. در غير اين صورت عمل مراج ــده باش ذي ربط تأمين اعتبار ش
ــت و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق هاي مربوطه  تعهد زائد بر اعتبار اس
ــتگاه ها و صندوق هاي مربوط مجاز به اجراي احكام مقامات اجرايي و  نخواهد بود. دس
ــت، نيستند. اجراي احكام يادشده  ــده اس مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين نش
فقط در حدود منابع مذكور ممكن است در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت و 
ــتگاه هاي اجرايي و صندوق ها غيرقابل پذيرش مي باشد. مسؤوليت اجراي اين بند  دس

به عهده رؤساي دستگاه ها و صندوق ها و مديران و مقامات مربوط است.
ماده37. براي پيشگيري و مقابله با بيماري ها و عوامل خطرساز سالمتي كه 

بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند اقدامات زير انجام مي شود: 
الف ( فهرست اقدامات و كاالهاي آسيب رسان به سالمت و داروهاي با احتمال 
ــت، درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض براي  ــوء مصرف توسط وزارت بهداش س
ــال توسط كارگروهي با مسؤوليت وزارت بهداشت، درمان  اين كاالها در ابتداي هر س
و آموزش پزشكي و با عضويت وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، رفاه و 

تأمين اجتماعي و صنايع و معادن و معاونت تعيين و ابالغ مي شود.
ــاالنه  ــالمت كه مصاديق آن س ــغ خدمات و كاالهاي تهديدكننده س ج( تبلي
ــوي كليه  ــود از س ــروه موضوع بند )الف( اين ماده تعيين و اعالم مي ش ــط كارگ توس

رسانه ها ممنوع است.
ــتوجب جزاي نقدي از ده  ــاد بند )ج( اين ماده مس تبصـره : عدم رعايت مف
ميليون )10.000.000( ريال تا يك ميليارد )1.000.000.000( ريال با حكم مراجع 
ــت درصد به  ــود. در صورت تكرار براي هر بار حداقل بيس ــالح قضايي خواهد ب ذي ص

جريمه قبلي اضافه مي شود.
ماده46. به منظور بسط خدمات دولت الكترونيك، صنعت فناوري اطالعات، 
ــي و فرهنگي  ــاي اقتصادي، اجتماع ــش بهره وري در حوزه ه ــواد اطالعاتي و افزاي س

اقدامات زير انجام مي شود:
… و( سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است:

ــاير  ــور و همكاري س ــه برداري كش ــازمان نقش 1ـ با همكاري و هماهنگي س
ــتگاه هاي ذي ربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطالعات حقوقي امالك و  دس
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تكميل طرح حدنگاري )كاداستر( اقدام نمايد.
ـــمي و امـالك،  ــامانه يكپارچه ثبـت اسناد رس ـــعه س ـــتاي توس 2ـ در راس
نسبـت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقاالت، ثبت اسناد رسمي و امالك 

تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.
ــركت ها و مؤسسات ثبت شده و  ــبت به تكميل پايگاه داده اطالعات ش 3ـ نس
ــاس الگو و استانداردهاي اعالم شده توسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران،  براس
اعضای هيأت  مديره و شماره كدملي آن ها و نيز شناسه يكتا و با قابليت جست وجو و 

دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.
ــور و وزارت بازرگاني با همكاري سازمان  ــازمان ثبت اسناد و امالك كش ز( س
ــامانه الكترونيكي امن معامالت امالك و  ــترش س ــبت به گس امور مالياتي مكلفند نس
ــور اقدام نمايند. كليه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط موظف به  ــتغالت در سطح كش مس

همكاري براي اجراي كامل اين سامانه مي باشند...
ــرزي و كنترل مؤثر  ــدار مناطق م ــتاي تأمين امنيت پاي مـاده203. در راس
ــت با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي،  ــور موظف اس مرزها، وزارت كش
دادگستري، اطالعات و نيروي انتظامي و ساير وزارتخانه ها و سازمان هاي ذي ربط طرح 
جامع امنيت پايدار مناطق مرزي را تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب شوراي 
عالي امنيت ملي برساند به گونه اي كه تا پايان برنامه طرح هاي مصوب كنترل و انسداد 

مرزها به صورت كامل اجراء گردد.
تبصره : طرح جامع شامل كنترل، مديريت، حريم امنيتي، اقدام هاي عمراني، 
ــادي و تقويت  ــي و اجتماعي، اقتص ــي، تجهيزاتي، فرهنگ ــدادي، اطالعاتي، علم انس
ــت. هرگونه اقدام در مرزها و مناطق  ــيج و نيروي مردمي اس مرزباني، به كارگيري بس

مرزي براساس برنامه و شاخص هاي مندرج در اين طرح صورت مي پذيرد.
ــدف دفاع از حاكميت و منافع  ــت با ه ماده 205. وزارت اطالعات موظف اس
ــه با تهديدات و تهاجم  ــگيري و مقابل ــي و تقويت تعامل با جامعه اطالعاتي و پيش مل
اطالعاتي و امنيتي داخلي و خارجي به ويژه استكبار جهاني اقدامات زير را انجام دهد:

ــاخت هاي اطالعاتي با هدف تحكيم و تقويت  ــف( ارتقاء كمي و كيفي زيرس ال
امنيت پايدار و فراگير

قانون برنامه پنج  ساله پنجم توسعه جمهوری...
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ــادي، جرايم  ــالل در امنيت اقتص ــاد و اخت ــا فس ــه ب ــگيري و مقابل ب( پيش
ــتي و تهديدات نرم امنيتي در مقام ضابط  ــازمان يافته ضدامنيتي، اقدامات تروريس س

دادگستري
ــترش زيرساخت ها و ساز و كارهاي الزم براي مشاركت هرچه  ج( ايجاد و گس

بيشتر مردم در راستاي تقويت و تحكيم امنيت پايدار كشور
آيين نامه اين ماده حداكثر تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت اطالعات و با 

همكاري معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ــور  ــت در محدوده قوانين موضوعه كش ماده206. وزارت اطالعات موظف اس
ــتگاههاي ذي ربط در خصوص  و در چهارچوب اختيارات قانوني خود با هماهنگي دس

مورد ذيل اقدام قانوني به عمل آورد:
الف( تهيه طرح بانك جامع اطالعاتي كشور

ــتفاده  ــور اس ــتگاه ها و نهادهايي كه از بودجه عمومي كش تبصـره: كليه دس
مي نمايند موظفند نسبت به در اختيار قراردادن بانك هاي رقومي )ديجيتالي( خود به 
استثناء موارد طبقه بندي شده، حريم خصوصي و مواردي كه در قوانين افشاء اطالعات 

ممنوع شده است، اقدام نمايند.
ــاغل دولتي، عمومي  ــي تعيين صالحيت امنيتي مش ــه طرح نظام مل ب( تهي
ــده  ــناد و اطالعات طبقه بندي ش ــاماندهي حفاظت از اس ــي و طرح نظام س و خصوص
ــمنان نظام به اطالعات و  ــي عوامل بيگانه و دش به منظور جلوگيري از نفوذ و دسترس

اسناد طبقه بندي شده
ج( تشكيل كميسيون ويژه اي مركب از دستگاه هاي اصلي ذي ربط براي تهيه 
ــم زيستي )بيوتروريسم( و تعيين وظايف هريك  و اجراي طرح جامع مبارزه با تروريس
ــم زيستي )بيوتروريسم( به صورت  ــتگاه ها به منظور مبارزه هماهنگ با تروريس از دس

يك اصل نهادينه شده در كشور تا پايان برنامه
ــم را به  ــيون مذكور موارد نيازمند قانون در زمينة بيوتروريس تبصره: كميس

مجلس شوراي اسالمي ارائه مي كند.
ماده207. دولت مجاز است:

ــنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سياست هاي كلي مبارزه  الف( به پيش
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ــارزه همه جانبه با مواد  ــاي ذي ربط، اليحه جامع مب ــاركت نهاده با مواد مخدر با مش
ــوراي اسالمي  ــازها را تهيه و جهت تصويب به مجلس ش مخدر، روانگردان ها و پيش س

ارائه نمايد.
ــي، صنايع و معادن  ــتگاه هاي ذي ربط و اتاق هاي بازرگان ــاركت دس ب( با مش
ــاق كاال و ارز اقدام نموده و جهت  ــبت به تهيه اليحه جامع مبارزه با قاچ ــاون نس و تع

بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.
ــازي و  ــعه حرفه گرايي و كارآمدس ــازي و توس مـاده208. به منظور مدرن س
ــتاد كل نيروهاي  ــالمي ايران با توافق دولت و س تقويت نيروي انتظامي جمهوري اس

مسلح اقدامات زير در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته مي شود:
الف( فراهم آوردن ساز و كار و امكانات الزم براي بهره مندي نيروي انتظامي از 

فناوري هاي نوين و تجهيزات پيشرفته در جهت » فن آور پايه سازي پليس«
ب( تقويت حرفه گرايي با توسعه آموزش هاي تخصصي

ــگيري و  ماده209. به منظور تحكيم و ارتقاء امنيت اجتماعي، اخالقي و پيش
مقابله با هرگونه ناهنجاري فرهنگي و اجتماعي و اخالل در امنيت عمومي؛

ــاز و كارهاي اجرايي الزم را با تأكيد بر موارد زير  ــت س الف( دولت موظف اس
فراهم و اجرايي نمايد:

1ـ مبارزه با جريانات، گروه ها و باندهاي سازمان يافته مروج انحرافات اخالقي، 
خرافه پرستي، ابتذال و پوچ گرايي

2ـ ارتقاء احساس امنيت و سالم سازي فضاي عمومي جامعه
3ـ بهره گيري و هماهنگ سازي اقدامات فرهنگي، آموزشي، تربيتي، تبليغي و 

رسانه اي براي مقابله با ناهنجاري هاي فرهنگي و اجتماعي
ب( كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند اقدامات الزم را براي اجراي طرح جامع 
ــبت به متناسب سازي محيط خدمتي با  ــته و نس فرهنگ عفاف و حجاب معمول داش

اقتضائات جامعه اسالمي اقدام نمايند.
ــت بر اجراي صحيح طرح، نظارت  ــاد اسالمي موظف اس وزارت فرهنگ و ارش

داشته باشد.      
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ماده211. 
ــور كاهش عنـاوين مجرمانه و دعاوي،  ــت به منـظ الف( قوه قضاييه مكلف اس
ايجاد پليس قضايي، استانداردسازي ضمانت اجراهاي كيفري و جايگزين كردن ضمانت 
اجراهاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي 
حداكثر تا پايان سال اول برنامه لوايح قضايی مورد نياز را تهيه نمايد تا از طريق دولت 

به مجلس شوراي اسالمي تقديم گردد.
ــت هاي كلي نظام در امور قضايي نيازهاي قوه  ب( در اجراي بند )12( سياس
قضاييه در زمينه هاي مالي، تشكيالتي و استخدامي با توجه به اصول )156( ، )157( 
ــاالنه ده درصد از  ــي در طول برنامه به نحوي تأمين گردد كه س و )158( قانون اساس

پست هاي بالتصدي مصوب موجود در پايان سال 1388 تكميل گردد.
تبصره: سقف جذب قضات ساالنه تا 800 نفر است.

ــت هاي كلي نظام  ج( در اجراي بندهاي )1( ، )6( ، )8( ، )11( و )12( سياس
در امور قضايي، قوه قضاييه موظف است اقدامات زير در جهت تسريع در رسيدگي به 

پرونده ها را انجام دهد:
ــور بر  ــي از جمله ديوان عالي كش ــازماندهي نهادهاي نظارت ــت و س 1ـ تقوي

عملكرد محاكم و كاركنان قضايي و اداري جهت افزايش دقت در انجام امور محوله
ــازي و  ــي كردن ضابطان قضايي در جهت توانمندس ــن طرح تخصص 2ـ تدوي

آموزش تخصصي آنان، تا پايان سال اول برنامه
ــتگاه هايي كه به نحوي ضابط قوه قضاييه مي باشند مكلفند  تبصره: كليه دس
ــت قوه قضاييه نسبت به اجراي آموزش هاي تخصصي مربوطه زير نظر قوه  با درخواس

قضاييه اقدام نمايند.
د( به منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي، اصالح رفتار حقوقي و قضايي 
مردم، نهادينه سازي فرهنگ قانون مداري و نيز در راستاي پيشگيري از وقوع جرايم و 

كاهش دعاوي حقوقي، اقدامات ذيل انجام مي شود:
1ـ آموزش همگاني طبق برنامه مصوب قوه قضاييه از طريق صدا و سيما

ــور مالياتي، اداري،  ــهروندي در خصـوص ام ــوزش همگاني حقـوق ش 2ـ آمـ
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ــابه آن توسط دستگاه هاي  ــت، بانكي، بيمه اي و مش كار و تأمين اجتماعي، محيط زيس
ذي ربط از طريق صدا و سيما

3ـ پيش بيني مواد درسي الزم براي آموزش هاي مذكور در دوره هاي راهنمايي 
تحصيلي و متوسطه

تبصره: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مكلف است در اجراي 
ــط  ــب را براي پخش برنامه هايي كه در اين خصوص توس اجزاء )1( و )2( زمـان مناس

قوه قضاييه، دستگاه هاي مربوطه يا آن سازمان تهيه مي شود، اختصاص دهد.
ــال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ نمايد كه ضمن  ــت تا س 4ـ قوه قضاييه مكلف اس
حفظ حريم خصوصي اشخاص، آراء صادره از سوي محاكم به صورت بر خط )آنالين(، 

در معرض تحليل و نقد صاحب نظران و متخصصان قرار گيرد.
ــاله ابالغي از  ــت هاي كلي قضايي پنج س ـــ( به منظور تحقق بند )3( سياس ه
ــازمان  ــتگاه هاي اجرايي از جمله نيروي انتظامي، س ــم رهبري، دس ــوي مقام معظ س
ــات عمومي غيردولتي نظير جمعيت هالل احمر  ــتضعفين، نهادها و مؤسس بسيج مس
ــهرداري ها، مكلفند در چهارچوب وظايف خود همكاري الزم را با قوه قضاييه در  و ش

اجراي برنامه هاي پيشگيري از وقوع جرم، معمول دارند.
ــاله ابالغي مقام معظم  ــت هاي كلي قضايي پنج س و( در اجراي بند )9( سياس

رهبري، قوه قضاييه مكلف است:
1ـ نسبت به تشكيل شعب تخصصي دادسراها و دادگاه هاي كيفري و حقوقي 

اقدام كند.
ــتقل داوري داخلي و  ــه اليحه نهاد مس ــبت به تهي ــا همكاري دولت نس 2ـ ب
ــوراي  ــوم برنامه اقدام كند تا از طريق دولت به مجلس ش ــال س بين المللي تا پايان س

اسالمي تقديم گردد.
ــيدگي به  ــيدگي به پرونده ها و ارتقاء كيفيت رس ــهيل در رس ز( به منظور تس

پرونده ها قوه قضاييه مكلف به انجام موارد زير است:
ــور و نيـروي  ــتاني كل كش ــكي قانوني، دادس ــازمان پزش 1ـ با همـكاري س
ــجام گروه هاي  ــالمي ايران، اقدامات الزم را جهت تقويت و انس انتظامي جمهوري اس

قانون برنامه پنج  ساله پنجم توسعه جمهوری...
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ــنامه هويت ژنتيكي افراد با بهره گيري از نيروهاي  ــي صحنه جرم و تهيه شناس بررس
متخصص و روش ها و تجهيزات روزآمد به عمل آورد.

ــتاني  ــبت به ايجاد دفاتر نمايندگي اس 2ـ از محل منابع و امكانات موجود نس
ديوان عدالت اداري در محل دادگستري استان ها اقدام كند.

ــرعت و كارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضايي، قوه  ح( به منظور افزايش س
ــعه فناوري اطالعات و ارتباطات انجام  ــت اقدامات زير را براي توس قضاييه مكلف اس

دهد:
1ـ سامانه هاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات 
ــامانه مديريت پرونده هاي قضايي، راه اندازي مركز ملي داده هاي قوه قضاييه،  به ويژه س
ــه خدمات حقوقي الكترونيك  ــامانه مديريت امنيت اطالعات، عرض اجراء و تكميل س
ــاير  ــتفاده از فناوري اطالعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضايي و س به مردم، اس
ــازمان ثبت اسناد و امالك كشور، سازمان زندانها،  نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل س

سازمان پزشكي قانوني راه اندازي، گسترش و ارتقاء يابد.
ــت به منظور ارتقاء ضريب  ــناد و امالك كشور مكلف اس ــازمان ثبت اس 2ـ س
امنيت در اسناد مالكيت، كاهش پرونده هاي مرتبط با اسناد در محاكم قضايی، رقومي 
نمودن اقالم اطالعاتي سند و اجرائي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطالعات، 

نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام كند.
تبصره: وزارت خانه هاي جهادكشاورزي و مسكن و شهرسازي و سازمان اوقاف 
ــتندات كليه  ــايي و ارائه مس و امور خيريه، مكلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناس
ــازمان ثبت اسناد و امالك كشور براي تهيه  اراضي ملكي و تحت توليت خويش، با س

نقشه امالك مذكور براساس استاندارد حدنگاري )كاداستر( همكاري نمايند.
ــط وزير  ــاس آيين نامه اي كه توس ــود براس 3ـ به قوه قضاييه اجازه داده مي ش
دادگستري با همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه  ملي جمهوري 
ــد، اسناد و اوراق پرونده هاي  ــالمي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضاييه مي رس اس
قضايي كه نگه داري سوابق آن ها ضروري مي باشد را با استفاده از فن اوري هاي اطالعاتي 
ــناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نمايد مشروط بر  روز، به اس
ــي سال از مدت بايگاني قطعي آن ها گذشته باشد. اطالعات و اسناد  آن كه حداقل س
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تبديلي در كليه مراجعه قضايي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.
ــط سازمان  ــنديت تاريخي دارد، توس اصل پرونده هاي مهم و ملي كه جنبه س

اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران حفظ و نگه داري خواهد شد.
ــازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد  4ـ س
ــاي حبس و قرارهاي تأميني، اقدام  ــامانه هاي الكترونيكي براي اجراي محكوميت ه س

نمايد.
ــأن و  ــي جامعه به عدالت قضايي و حفظ ش ــعه دسترس ــتاي توس ط( در راس

منزلت مراجعان و كاركنان قوه قضاييه مكلف به انجام موارد زير است:
ــازمان هاي تابعه از  ــعه فضاهاي فيزيكي قوه قضاييه و س ــازي و توس 1ـ نوس
جمله ساختمان هاي ستادي، دادسراها، دادگستري، زندان ها، بازداشتگاه ها، كانون هاي 
اصالح و تربيت در مناطق مورد نياز، واحدهاي ثبتي، واحدهاي پزشكي قانوني، ادارات 
ــازمان بازرسي كل كشور و سازمان قضايي نيروهاي مسلح، با رعايت استانداردهاي  س

الزم در سقف اعتبارات مصوب
ــهيـل در احقاق حق افراد نيازمـند مورد تأييد دستـگاه هاي حمايـتي  2ـ تس
ــتفاده اين افراد در موارد  ــب براي اس ــاز و كار مناس در پرونده هاي قضايي و تمهيد س
ــمي دادگستري از طريق كانون هاي مربوطه، عالوه  ــان رس ضروري از وكال و كارشناس
ــتفاده از ظرفيت هاي وكالت تسخيري، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از  بر اس

سازمان هاي مردم نهاد
ــرعت و همچنين رضايت مندي مردم از  ــاء كيفيت و افزايش دقت، س 3ـ ارتق

روند پرونده هاي اجرايي از طريق افزايش دواير اجرايي اسناد در مراكز استاني
ــتخدامي خود را تهيه  ــت اليحه جامع اداري و اس ي( قوه قضاييه موظف اس

نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي تقديم گردد.
ك( قوه قضاييه مكلف است سامانه الكترونيكي كاهش زمان دادرسي در كليه 

مراجع قضايی را طراحي نمايد به نحوي كه در اين سامانه حداقل:
ــي  ــيدگي براي اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترس ــت تجديد وقت رس 1ـ عل

باشد.
ــتن اوقات فوري خارج از نوبت  ــيدگي به پرونده ها با در نظر داش 2ـ وقت رس

قانون برنامه پنج  ساله پنجم توسعه جمهوری...
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به طور خودكار تعيين شود.
ــه ماه و  ــده در محاكم كيفري حداكثر س ــيدگي به پرون ــدت زمان رس 3ـ م

پرونده هاي حقوقي حداكثر پنج ماه بيشتر نباشد.
ــد كه براي تكميل پرونده و  تبصره : درصورتي كه موضوع دعوا به نحوي باش
صدور رأي به زمان بيشتري نياز باشد، اين امر با ذكر دليل به مقام باالتر اعالم مي شود 

به گونه اي كه براي اصحاب دعوا نيز قابل دسترسي باشد.
ــيدگي به  ــتمر وقت رس ــا نظارت مس ــند ب ــا موظف باش ــاي حوزه ه 4ـ رؤس
ــي كه معّد تصميم گيري بوده و بدون علت منتهي به تصميم نگرديده اند را  پرونده هاي

ضمن تذكر به قاضي و اعالم به مراجع ذي صالح معين نمايند.
ــودكار از پرونده هايي كه برابر قانون منتهي به  ــع نظارتي به طور خ 5 ـ مراج

تصميم گيري نگرديده اند اطالع حاصل نمايند.
ــت از طريق تقويت كميسيون هاي تخصصي  ل( ديوان عدالت اداري مكلف اس
ــاوران و كارشناسان و برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي قضات  و افزايش تعداد مش
ــتگاه هاي اجرايی موضوع ماده )5( قانون مديريت خدمات  ضمن افزايش تعامل با دس
ــبات عمومي كشور و اشراف به موضوعات تخصصي  ــوري و ماده )5( قانون محاس كش
ــيدگي به پرونده ها و كاهش زمان دادرسي  ــكايت، افزايش دقت و سرعت رس مورد ش

را فراهم نمايد.
ــناد و امالك كشور مكلف است در راستاي توسعه سامانه  م( سازمان ثبت اس
ــبت به  ــي داده هاي ثبتي، نس ــالك و راه اندازي مركز مل ــناد و ام ــه ثبت اس يكپارچ
ــال دوم برنامه اقدام كند،  ــل ثبت معامالت تا پايان س ــي كردن كليه مراح الكترونيك
ــخ آني و الكترونيك به استعالمات ثبتي و ثبت آني معامالت با  به نحوي كه امكان پاس

به كارگيري امضاء الكترونيكي مطمئن فراهم شود.
ــت با همكاري  ــات تأميني و تربيتي مكلف اس ــا و اقدام ــازمان زندان ه ن( س
ــدن  ــات عمومي و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعي ش ــتگاه هاي اجرايی، مؤسس دس

محكومان در طول برنامه اقدامات ذيل را به اجراء گذارد: 
1ـ با رويكرد ارتقاء بازدارندگي و جنبه اصالحي مجازات حبس، اصالح محيط 
زندان ها از طريق اقداماتي نظير طبقه بندي زندانيان و بازداشت شدگان براساس سابقه 
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ــتگاه هاي موقت در  ــان از محكومان در بازداش ــي، تفكيك متهم ــوع جرايم ارتكاب و ن
شهرهاي باالي بيست هزار نفر جمعيت

2ـ آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش
ــا همـكاري  ــاي زندانيان بي بضـاعت ب ــتي خانواده ه ــكل معيش 3ـ رفع مـش

كمـيته امداد امام خميني)ره(، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي ذي ربط
4ـ معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذي ربط پس از آزادي

ــت تحقيقات الزم براي بررسي عوامل  ــازمان پزشكي قانوني مكلف اس س( س
ــر به مصدوميت و مرگ هاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با توجه  منج
به نتايج به دست آمده، نسبت به برنامه ريزي و آموزش براي پيشگيري و كاهش جرايم، 

تخلفات و آسيب هاي اجتماعي ناشي از آن ها اقدام كند.
ــطح استفاده از  ــت تمهيدات الزم به منظور ارتقاء س ع( قوه قضاييه مكلف اس

ظرفيت هاي وزارت دادگستري را فراهم آورد.
فـ  دولت در طول برنامه اعتبارات الزم براي اجراي تكاليف مقرر در اين ماده 

را در قالب بودجه سنواتي پيش بيني مي نمايد.
ــت با رعايت سياست هاي كلي نظام در امور  ماده212. قوه قضاييه موظف اس
ــال اول برنامه تهيه و از  ــاوره حقوقي را در طول س ــی اليحه جامع وكالت و مش قضاي

طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد.
ماده227. دولت نسبت به تهيه و تدوين » سند ملي امنيت بانوان و كودكان 
در روابط اجتماعي« با مشاركت و برنامه ريزي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، 
قوه قضاييه، سازمان بهزيستي كشور، شهرداري، وزارت كشور، شوراي عالي استان ها، 
ــت جمهوري، وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش  مركز امور زنان و خانواده رياس
ــط دولت در طول سال هاي برنامه اقدام قانوني به  ــكي و كار و امور اجتماعي توس پزش

عمل آورد.
ــازمان ها و دستگاه هاي ذي ربط از جمله مركز  ماده230. دولت با همكاري س
امور زنان و خانواده با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در عرصه هاي اجتماعي 
ــرعي و قانوني بانوان در همه زمينه ها با تدوين و تصويب »برنامه  ــتيفاء حقوق ش و اس
جامع توسعه امور زنان و خانواده« مشتمل بر محورهاي تحكيم بنيان خانواده، بازنگري 

قانون برنامه پنج  ساله پنجم توسعه جمهوری...



10
ره 

شما
ق/ 

قو
 ح

لي
عا

ت

قوانين
112

ــعه و ساماندهي  ــيب هاي اجتماعي، توس ــگيري از آس قوانين و مقررات مربوطه، پيش
ــاغل خانگي براي زنان سرپرست  ــاماندهي مش ــتي با اولويت س امور اقتصاديـ  معيش
ــت، تأمين اجتماعي، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ  خانوار و زنان بدسرپرس
ــازمان هاي مردم نهاد، ارتقاء  ــعة توانايي هاي س ــالمت، توس عفاف و حجاب، ارتقاء س
توانمندي هاي زنان مدير و نخبه، توسعه تعامالت بين المللي، تعمـيق باورهاي ديني و 

اصـالح ساخـتار اداري تشكـيالتي زنان و خانـواده اقدام قانوني نمايد.
ــه اي و امنيت  ــت از اطالعات رايان ــطح حفاظ مـاده231. به منظور ارتقاء س
ــات ذيل انجام خواهد  ــت فضاي تبادل اطالعات، اقدام ــند امني فناوري ها و اجراي س

گرفت:
ــركت هاي غيردولتي  ــتگاه هاي اجرايی، نهادهاي عمومي و ش ــف( كليه دس ال
داراي زيرساخت هاي حياتي موظفند به منظور امن سازي زيرساخت ها و حفظ امنيت 
ــند امنيت فضاي تبادل  تبادل اطالعات در مقابل حمالت الكترونيك در چهارچوب س
ــاي تبادل اطالعات خود را ارتقاء  ــال دوم برنامه امنيت فض اطالعات )افتا( تا پايان س

بخشند.
ــتگاه هاي اجرايی و اشخاص حقوقي ارائه دهنده خدمات عمومي  ب( كليه دس
ــامانه مديريت اطالعات اقدام نموده  ــبت به اجراي س ــال دوم برنامه نس موظفند از س
ــتانداردهاي » افتا« از سال اول برنامه اقدام  ــتورالعمل ها و اس ــبت به اجراي دس و نس

نمايند.
ــات و فناوري اطالعات  ــا همكاري وزارت ارتباط تبصـره1: وزارت اطالعات ب
ــه صورتي در  ــتورالعمل هاي الزم براي » افتا« را ب ــتانداردها و دس ــت اس ــف اس موظ
ــه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تدوين  ــش ماهه اول برنامه با همكاري مؤسس ش
ــزات و نرم افزارهاي » افتا« تا پايان  ــد كه حداقل پنجاه درصد ارزش ريالي تجهي نماي

سال دوم برنامه از توانمندسازي شركت هاي غيردولتي داخلي تهيه شود.
ــت گزارش اجراي اين ماده را با همكاري  تبصره: وزارت اطالعات موظف اس
وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطالعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هر ساله 
ــوراي  ــت خارجي و صنايع و معادن مجلس ش ــيون هاي امنيت ملي و سياس به كميس

اسالمي تقديم نمايد.
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ماده. دولت مكلف است نسبت به ساماندهي حمل و نقل بار و مسافر روستاها 
ــتايي و برخورداري  ــازي شبكه  راه هاي روس ــش برنامه هاي نگه داري و ايمن س و پوش
روستاهاي باالي بيست خانوار و كانون هاي اسكان عشايري از راه مناسب اقدام نمايد.

ماده233. دستگاه هاي اجرايی مي توانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد 
كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگان هاي حفاظت اقدام كنند. اين يگان ها از نظر 
ــالح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي باشند و با رعايت ضوابط  به كارگيري س

نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه ذي ربط اداره خواهندشد.
شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگان ها و آموزش 
ــاب فرماندهي هر يك از اين يگان ها و چگونگي ارتباط آن ها با نيروي انتظامي  و انتص

و نظارت بر عملكرد آن ها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد.
ــت هاي كلي برنامه پنجم دولت مكلف است در  ــتاي سياس ماده234. در راس
اجراي مفاد اين قانون به نحوي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجم اهداف زير تحقق 

يابد:
الف( رشد نرخ متوسط هشت درصد ساليانه توليد ناخالص داخلي.

ــاز و كارهاي  ــرمايه گذاري از طريق ايجاد س ــكاف پس انداز و س ب( كاهش ش
ــرمايه گذاري ملي و حفظ نسبت  ــويقي و انگيزش براي تبديل پس انداز ملي به س تش

پس انداز به توليد ناخالص داخلي به ميزان متوسط چهل درصد.
ــه درآمدهاي نفت و گاز تا پايان  ــتگي هزينه هاي جاري دولت ب ج( قطع وابس

برنامه.
ــام اقدامات ضروري و الزم براي كاهش نرخ بيكاري به هفت درصد در  د( انج

پايان برنامه.
ــه از طريق اتخاذ  ــن درآمدي جامع ــك باال و پايي ـــ( كاهش فاصله دو ده ه
ــت هاي اجرايی مناسب و نيز استقرار سيستم تأمين اجتماعي فراگير، گسترش  سياس
ــب جيني در پايان برنامه به  ــي و توزيع مجدد درآمدها به طوري كه ضري ــه ماليات پاي

)0/35( برسد.
و( توسعه و تقويت نظام استاندارد ملي.

ماده235. اين قانون تا پايان سال 1394 هجري شمسي معتبر است.

قانون برنامه پنج  ساله پنجم توسعه جمهوری...
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قانون فوق مشتمل بر 235 ماده و 192 تبصره در جلسه علني مورخ پانزدهم 
ــالمي تصويب و در تاريخ  ــتاد و نه مجلس شوراي اس ــيصد و هش دي ماه يكهزار و س
ــا مصلحت نظام  ــام موافق ب ــخيص مصلحت نظ ــع تش ــوي مجم 1389/10/25 از س

تشخيص داده شد.
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بخشي از قانون موافقت نامه همكاري حقوقي ايران و تركيه1
 

ــور مدني و كيفري بين  مـاده واحـده ـ موافقت نامه همكاري حقوقي در ام
ــت تصويب و اجازه مبادله  ــرح پيوس ــالمي ايران و جمهوري  تركيه به ش جمهوري اس

اسناد آن داده مي شود.2 

ــس » طرف هاي  ــه از اين پ ــران و جمهوري تركيه ك ــالمي اي ــوري اس جمه
ــتر روابط دوستانه و فراهم آوردن  ــتياق به ارتقاء بيش ــوند با اش متعاهد« ناميده مي ش
ترتيبات معاضدت دوجانبه در امور مدني، تجاري، كيفري، استرداد مجرمين و انتقال 
ــي، برابري حقوق و عدم مداخله در  ــاس اصول حاكميت مل محكومين به حبس براس
امور داخلي طرف هاي متعاهد، تصميم به انعقاد اين موافقت نامه گرفته اند و به همين 

منظور به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1.

1ـ اتباع طرف هاي متعاهد در قلمرو طرف ديگر با رعايت قانون داخلي از نظر 
ــاوي همانند  ــان از حقوق مس حمايت حقوقي و قضايي در مورد خود، اموال و منافعش

اتباع طرف اخير برخوردار خواهند شد.
ــي آزاد به  ــد در قلمرو طرف ديگر از حق دسترس ــاع طرف هاي متعاه 2ـ اتب
ــرح دعاوي و حفظ حقوق و منافع خود  ــاير مراجع صالحيت دار براي ط دادگاه ها و س
ــاس قيود و شرايط يكسان همانند اتباع  در مورد امور مدني، بازرگاني و كيفري، بر اس

طرف اخير برخوردار خواهند بود.
ــي از طرف هاي متعاهد واقع  ــخاص حقوقي كه مقر آن ها در قلمرو يك 3ـ اش

1.روزنامه ی رسمی شماره ی 1389/11/12-19203
ــری بين جمهوری  ــی دوجانبه در موضوعات كيف ــون موافقت نامه ی معاضدت حقوق ــت كه قان ــه ذكر اس 2.الزم ب
ــالمی رسيد و متن  ــورای اس ــالمی ايران و امارات متحده عربی نيز در تاريخ 1389/9/30 به تصويب مجلس ش اس
ــماره ی 19203 به تاريخ 1389/11/12 منتشر شده كه به لحاظ مشابهت زياد از درج  ــمی ش آن در روزنامه ی رس
ــی در موضوعات مدنی و تجاری بين  ــود. ضمناً قانون موافقت نامه ی معاضدت حقوقی و قضاي ــودداری می ش آن خ
جمهوری اسالمی ايران و امارات متحده عربی نيز در تاريخ 1389/9/30 به تصويب مجلس شورای اسالمی رسيد 

و متن آن در روزنامه ی رسمی شماره ی 19203 به تاريخ 1389/11/12 منتشر شده است.
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ــده اند، حق خواهند داشت كه از مفاد اين  ــيس ش ــت و طبق قوانين آن طرف تأس اس
موافقت نامه، تا حدودي كه قابل اعمال باشد، برخوردار شوند. 

ماده2. مراجع طرف هاي متعاهد براي اجرای اين موافقت نامه از طريق مجاري 
ديپلماتيك با يكديگر ارتباط خواهند داشت.

ــت،  ــب درخواس ــتري طرف هاي متعاهد، حس ماده 3. وزارتخانه هاي دادگس
ــائل حقوقي كه  ــور در خصوص مس ــي را در مورد قوانين و رويه ها در آن كش اطالعات
ــكيل مي دهند، با يكديگر به طور متقابل مبادله خواهند  موضوع اين موافقت نامه را تش

نمود.
ماده9. 

ــده در قلمرو خود براي  ــونده كليه هزينه هاي ايجاد ش 1ـ طرف درخواست ش
ــت آن ها را مطالبه  ــده خواهد گرفت و باز پرداخ ــت قضايی را بر عه ــرای درخواس اج

نخواهد نمود. 
ــد  ــنگين يا غيرمتعارف باش ــه هزينه هاي انجام معاضدت س ــي ك 2ـ درصورت
طرف هاي متعاهد قباًل در مورد شرايط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزينه ها توافق 

خواهند نمود.
ــد كه پذيرش درخواست معاضدت  ــته باش ماده10. اگر اين گمان وجود داش
قضايی موجب نقض حاكميت، امنيت يا نظم عمومي طرف درخواست شونده مي گردد 

يا با قانون اساسي طرف أخير مغايرت دارد، مي توان آن را رد نمود.
ماده12.

ــب احضاريه نزد  ــناس، صرف نظر از تابعيتش، كه به موج ــاهد يا كارش 1ـ ش
ــل حكمي كه قباًل در  ــود، به دلي ــت كننده حاضر مي ش مراجع قضايی طرف درخواس
قلمرو آن طرف در مورد هر گونه جرم ارتكابي پيش از رسيدن وي به آن كشور صادر 

شده است، تحت تعقيب، بازداشت يا هر گونه مجازات قرار نخواهد گرفت.
هر گاه شاهد يا كارشناس كه توسط مرجع دعوت كننده اطالع يافته كه ديگر 
ــت، قلمرو طرف درخواست كننده را ظرف پانزده روز متوالي  به حضور وي نيازي نيس
پس از اطالعيه، ترك نكند، مصونيت مزبور متوقف خواهد شد. مدت زماني كه شاهد 
ــناس به داليل خارج از كنترل آن نتواند آزادانه قلمرو طرف درخواست كننده  يا كارش
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را ترك كند، از مدت زمان مقرر در اين بند مستثني خواهد بود.
ــهادت مورد تعقيب يا بازداشت  ــخاص مزبور به دليل كارشناسي يا اداء ش اش

قرار نخواهند گرفت. 
ــناس احضارشده اطالع خواهد  ــت كننده به شاهد يا كارش 2ـ مرجع درخواس
ــفر، كمك هزينه امرار معاش و حق الزحمه هاي كارشناسي تحت  داد كه هزينه هاي س
شرايط مقرر در قانون آن دولت بازپرداخت خواهد شد. بنا به درخواست شخص مزبور، 
ــط مرجع درخواست كننده ارائه  ــفر و امرار معاش توس پيش پرداختي براي مخارج س

خواهد شد. 
ماده 19.

1ـ هر يك از طرف هاي متعاهد، احكام زير را كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر 
صادر شده است، طبق مفاد اين موافقت نامه شناسايي و اجرای خواهد نمود:

الف( احكام راجع به امور مدني يا بازرگاني؛
ب( احكام كيفري در مورد جبران ضرر و زيان؛

پ( احكام داوري صادره در امور مدني يا بازرگاني.
2ـ تصميمات موضوع جزء )الف( بند )1( باال فقط در صورتي مورد توجه قرار 
خواهند گرفت كه رابطه حقوقي در مورد آن تصميمات پس از الزم االجرای شدن اين 

موافقت نامه بدست آمده باشد.
ــخصيه حتي درصورتي كه آن تصميمات قبل  3ـ تصميمات راجع به احوال ش
ــدن اين موافقت نامه صادر شده باشند، مورد شناسايي قرار خواهند  از الزم االجرای ش

گرفت.
ــرايط  مـاده20ـ تصميمات مذكور در ماده )19( اين موافقت نامه منوط به ش

زير، استحقاق شناسايي و اجرای در طرف متعاهد ديگر را خواهند داشت: 
ــادره در هر طرف متعاهد، در قلمرو آن، قطعي و قابل اجرای  الف( تصميم ص

باشد؛
ب( قانون طرف متعاهدي كه اجرای يا شناسايي از آن درخواست شده است، 

دادگاه صادر كننده تصميم را نسبت به موضوع، داراي صالحيت بداند؛
پ( احضاريه ها به طور مناسب طبق قوانين طرف متعاهد صادركننده تصميم 

قانون موافقت نامه همكاری حقوقی در امور ...
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به محكوم عليه )طرف پرونده( ابالغ شده باشد؛
ــند، به آن ها اخطاريه  ــده باش ــي از حق دفاع محروم نش ت( طرف هاي دادرس
ــب ابالغ شده باشد و هر گاه قادر به طرح دعوي و  براي حضور در دادگاه به طور مناس

دفاع نباشند، به آنان فرصت حضور از طريق وكيل داده شده باشد؛
ــيدگي و براي همان  ــك تصميم قطعي دادگاه در چهارچوب همان رس ث( ي
ــايي يا اجرای از آن درخواست شده است  طرف ها در قلمرو طرف متعاهدي كه شناس

صادر نشده باشد؛
ــدف و در مورد همان  ــع و با همان ه ــر مبنای همان وقاي ــيدگي اي ب ج( رس
ــت  ــايي يا اجرای از آن درخواس طرف ها نزد مرجع قضايی طرف متعاهدي كه شناس

شده است، مطرح نباشد؛
ــايي يا اجرای از آن  ــد كه قانون طرف متعاهدي كه شناس چ( هرگاه الزم باش
ــت شده است در صدور تصميم اعمال شود، تصميم مزبور در صورتي ميتواند  درخواس

مورد شناسايي يا اجرای قرار گيرد كه:
اوالً: قانون مزبور به درستي اعمال شده باشد؛

ثانياً: قانون طرف متعاهدي كه شناسايي يا اجرای از آن درخواست شده است 
به طور اساسي با قانون طرف ديگر متفاوت نباشد.

ــم عمومي طرف متعاهدي كه  ــي قانون و نظ ح( تصميم مزبور با اصول اساس
شناسايي يا اجرای از آن درخواست شده است سازگار باشد.

ماده21ـ احكام داوري صادره، در قلمرو هريك از طرف هاي متعاهد كه عضو 
ــده در نيويورك )به  ــايي و اجرای احكام داوري خارجي تنظيم ش ــيون شناس كنوانس
ــد، مطابق  ــي برابر با دهم ژوئن 1958ميالدي( مي باش تاريخ 1337/4/3 هجري شمس

مقررات كنوانسيون  مزبور شناسايي و اجرای خواهد شد.
ماده23.

ــت كه  ــع قانون طرف متعاهدي اس ــرای احكام تاب ــايي و اج ــه شناس 1ـ روي
درخواست شناسايي يا اجرا از آن به عمل آمده است. 

2ـ در اجرای اين موافقت نامه، مرجعي كه شناسايي يا اجرای از آن درخواست 
ــت، به ماهيت پرونده ملتزم خواهد بود و فقط محقق شدن يا نشدن شرايط  ــده اس ش
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مقرر در اين موافقت نامه را بررسي خواهد كرد.
ماده24. مفاد اين موافقت نامه در زمينه شناسايي و اجرای احكام، بر مقررات 
ــد در خصوص انتقال پول و اموال، حاصله از اقدامات اجرايي  داخلي طرف هاي متعاه

قضايی، به يك كشور خارجي تأثيري نخواهد داشت.
ماده25.

1ـ طرف هاي متعاهد متعهد خواهند شد كه در موضوعات كيفري به يكديگر 
معاضدت متقابل ارائه دهند. 

2ـ معاضدت متقابل در امور كيفري به ويژه شامل موارد زير است:
الف( انجام ابالغ اسناد قضايی،

ب( جستجو، ضبط و تحويل اسناد و اموال تشكيل دهنده ی دليل،
پ( جستجو، ضبط و توقيف عوايد جرم،

ت( بررسي كارشناس،
ث( بازجويي از متهمين و مظنونين،

ج( استماع شهود و كارشناسان،
چ( بررسي اشياء و مكان،

ماده27.
1ـ مرجع درخواسـت شونده، درخواست معاضدت قضايی را مطابق با مقررات 
ــونده  ــت. با اين حـال، مرجع درخواسـت ش قوانين خود به مورد اجرای خواهد گـذاش
ــد، قوانين طرف درخواسـت كننده  مي تواند تا حدودي كه با قوانين خود معارض نباش

را اعمال كند. 
ــت را  ــونده صالحيت اجرای درخواس ــي كه مرجع درخواست ش 2ـ در صورت
ــد، درخواست را به مرجع صالحيت دار خود ارسال خواهد نمود و مراتب  نداشته نباش

را به اطالع مرجع درخواست كننده خواهد رساند. 
ــت طرف درخواست كننده تاريخ و  ــونده بنا به درخواس 3ـ طرف درخواست ش
محل اجرای درخواست را اطالع خواهد داد. مرجع صالحيت دار طرف درخواست شونده 
ــت كننده را در هنگام  ــخاص ذيربط طرف درخواس مي تواند اجازه حضور مأموران و اش

اجرای درخواست اعطاء كند.

قانون موافقت نامه همكاری حقوقی در امور ...
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ــونده پيرو اجرای درخواست، اسناد اثبات كننده اجرای  4ـ طرف درخواست ش
درخواست را به طرف درخواست كننده باز خواهد گرداند يا طرف أخير را از سبب عدم 

اجرای درخواست و داليل مربوطه مطلع خواهد نمود.
ماده28.

ــت كننده، حضور شخصي شاهد  1ـ درصورتي كه مرجع قضايی طرف درخواس
ــناس نزد آن مرجع را مورد نظر داشته باشد، مرجع قضايی مزبور اين موضوع  يا كارش

را در درخواست ابالغ دعوت نامه بيان خواهد نمود. 
2ـ درخواست مذكور در بند پيشين حاوي جريمه يا مجازاتي ديگر براي عدم 

رعايت احضاريه نخواهد بود. 
ــان بر عهده  ــهود و كارشناس ــفر و امرار معاش ش 3ـ كمك هزينه ها، هزينه س

طرف درخواست كننده خواهد بود. 
ــور داوطلبانه در يك مرجع  ــناس، با هر تابعيتي، كه به ط ــاهد يا كارش 4ـ ش
ــال پيش از عزيمتش  ــت كننده حضور مي يابد به دليل اعم ــی در طرف درخواس قضاي
ــت كننده تحت تعقيب  ــرف درخواس ــونده، در قلمرو ط ــرو طرف درخواست ش از قلم
ــد، محكوم نخواهد شد يا مشمول هيچ گونه  ــت نخواهد ش قرار نخواهد گرفت، بازداش
ــخصي خود قرار نخواهد گرفت. اشخاص مزبور همچنين در  محدوديت ديگر آزادي ش
ــيدگي را تشكيل مي دهند از  ــي كه موضوع تحقيق يا رس مورد اعمال مرتبط با دادرس

مصونيت كيفري مذكور بهره مند خواهند شد. 
ــناس پس از دريافت اطالعيه اي كه نشانگر  ــاهد يا كارش 5ـ  در صورتي كه ش
ــت قلمرو طرف درخواست كننده را ظرف  ــت كه حضور وي ديگر ضروري نيس اين اس
ــد، ديگر از مصونيت مقرر در بند  ــزده روز متوالي پس از اطالعيه مذكور ترك نكن پان
ــناس نتواند قلمرو  ــاهد يا كارش )4( اين ماده برخوردار نخواهد بود. مدت زماني كه ش
ــارج از كنترل وي ترك نمايد از مدت مقرر در  ــت كننده را به داليل خ طرف درخواس

اين بند مستثني خواهد بود. 
ماده32.

1ـ درخواست هاي معاضدت قضايی را مي توان در موارد زير رد نمود: 
ــونده بر اين عقيده باشد كه درخواست  الف( در صورتي كه طرف درخواست ش
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به حاكميت، امنيت و نظم عمومي آن لطمه وارد خواهد كرد. 
ب( در صورتي كه طرف درخواست شونده، اجرای درخواست را مغاير با قانون 

اساسي يا قوانين داخلي خود تلقي كند.
2ـ در صورتي كه درخواست معاضدت قضايی طبق مقررات بند قبلي اين ماده 

رد شود، داليل آن بايد ارائه گردد.
ماده34.

ــخاصي كه در قلمرو آنان  ــاي متعاهد موافقت خواهند كرد كه اش 1ـ طرف ه
يافت مي شوند را طبق مفاد اين موافقت نامه براي تعقيب، محاكمه يا اجرای محكوميت 

به طرف ديگر مسترد نمايند.
ــترداد به منظور تعقيب يا محاكمه فقط براي جرايمي پذيرفته خواهد  2ـ اس
شد كه طبق قوانين هر دو طرف متعاهد با مجازات حبس به مدت بيش از دوازده ماه 

يا مجازاتي شديدتر قابل مجازات مي باشند.
ــم داراي مجازات  ــرای محكوميت فقط براي جراي ــترداد به منظور اج 3ـ اس
حبس و در صورتي كه شخص به مجازات بيش از شش ماه محكوم شده باشد يا براي 

مجازات شديدتر به موجب قوانين هر دو طرف متعاهد پذيرفته خواهد شد. 
ــد كه  ــامل چند جرم جداگانه باش ــترداد ش ــت اس 4ـ در صورتي كه درخواس
ــيله حبس باشد،  هريك از آن ها طبق قوانين هر دو طرف متعاهد قابل مجازات به وس
ــاده را محقق ننمايند،  ــرايط مقرر در بندهاي )2( و )3( اين م ــي برخي از آن ها ش ول
طرف درخواست شونده حق خواهدداشت كه استرداد را براي جرايم أخير نيز بپذيرد.

ماده35.
1ـ استرداد درموارد زير پذيرفته نخواهد شد: 

الف( در صورتي كه شخص مورد نظر تبعه طرف درخواست شونده باشد؛ 
ــط طرف  ــت توس ــده اس ــت ش ــترداد براي آن درخواس ــه اس ــي ك ب( جرم

درخواست شونده به عنوان جرمي با ماهيت سياسي يا نظامي در نظرگرفته شود؛
ــن داخلي خود  ــه دليل قواني ــونده ب ــه طرف درخواست ش ــي ك پ( در صورت
ــت را قابل پذيرش تلقي ننمايد يا در صورتي كه مجازات به لحاظ مرور زمان  درخواس

يا به دليل ديگر مقرر در قوانين آن، ديگر قابل اجرای نباشد؛

قانون موافقت نامه همكاری حقوقی در امور ...
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ــمول  ــونده مش ــخص مورد نظر در طرف درخواست ش ــي كه ش ت( در صورت
ــد كه در مورد آن  تصميم قطعي دادگاه يا تصميم عدم تعقيب براي همان جرمي باش

استرداد درخواست شده است؛
ث( در صورتي كه جرم در قلمرو طرف درخواست شونده ارتكاب يافته باشد يا 
اگر در خارج از قلمرو طرف مذكور ارتكاب يافته، رسيدگي به آن در صالحيت محاكم 

درخواست شونده باشد.
ــه علت آن كه  ــورد نظر را ب ــخص م ــونده ش ــرف درخواست ش ــر گاه ط 2ـ ه
ــت طرف درخواست كننده عليه وي  ــترد ننمايد، بنا به درخواس تابعيت آن را دارد مس
ــيدگي كيفري را آغاز خواهد نمود. پرونده ها، اطالعات و ساير داليل توسط طرف  رس
ــد. نتايج رسيدگي هاي  ــت كننده به طرف درخواست شونده تسليم خواهد ش درخواس

مزبور به طرف درخواست كننده اطالع داده خواهد شد. 
ماده42.

ــه بدون رضايت طرف  ــده مطابق با مفاد اين موافقت نام ــخص مستردش 1ـ ش
درخواست شونده براي جرمي كه پيش از تسليم وي ارتكاب يافته و غير از جرمي است 
كه استرداد در مورد آن پذيرفته شده است، مورد تعقيب قرار نخواهد گرفت، محاكمه 
نخواهد شد يا حكمي در مورد او اجرای نخواهد گرديد يا به دليل جرمي كه پيش از 

تسليم وي ارتكاب يافته، به دولت ثالثي مجدداً مسترد نخواهد شد. 
2ـ رضايت طرف درخواست شونده در موارد زير الزم نيست: 

ــخص مستردشده قلمرو طرف درخواست كننده را ظرف  الف( در صورتي كه ش
ــرای محكوميت، در صورت صدور،  ــيدگي يا اج ــزده روز متوالي پس از تكميل رس پان

ترك ننموده باشد. 
اين مدت به استثناء مدت زماني است كه شخص آزاد شده نتوانسته داوطلبانه 

قلمرو طرف درخواست كننده را ترك كند.
ــده پس از ترك، مجدداً به قلمرو طرف  ــخص مسترد ش ب( در صورتي كه ش

درخواست كننده بازگشته باشد.
ماده 49.

ــت به عنوان  1ـ هر گونه اموال مربوط به ارتكاب جرم يا اموالي كه ممكن اس
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ــد، به طرف درخواست كننده تحويل داده خواهد شد،  ــيدگي كيفري باش دليل در رس
ــخص مورد نظر يا بنا به داليل ديگر  ــترداد به دليل عدم حضور ش حتي اگر انجام اس

امكانپذير نباشد. 
ــه اموال براي  ــد ك ــونده درصورتي كه بر اين نظر باش ــرف درخواست ش 2ـ ط
رسيدگي كيفري ديگري الزم است، مي تواند تحويل اموال را موقتاً به تعويق بياندازد. 
ــخاص ثالث در اموال مذكور حفظ مي شود. اين اموال به منظور  3ـ حقوق اش

تحويل به اشخاص مربوطه به طرف درخواست شونده بازگردانده خواهد شد. 
ــر عهده طرف  ــل اموال ب ــترداد و تحوي ــي از اس ــاي ناش مـاده50 . هزينه ه
ــرو طرف  ــراً در قلم ــه منحص ــي ك ــر هزينه هاي ــود، مگ ــد ب ــت كننده خواه درخواس

درخواست شونده ايجاد شده اند.
ماده51 . از نظر اين بخش از موافقت نامه:

ــود كه دادگاه هاي در  ــوري خواهد ب ــور صادركننده« به معناي كش 1ـ » كش
قلمرو آن محكوميت حبس يا ديگر مجازات محروم كننده از آزادي را در مورد شخصي 

كه مي تواند منتقل گردد و يا منتقل شده است صادر نموده اند.
2ـ » كشور اجراكننده« به معناي كشوري خواهد بود كه در قلمرو خود حكم 
ــده  ــخص تبعه ی خود صادر ش حبس يا مجازات محروم كننده ی از آزادي كه عليه ش

است را اجرا مي كند.
ــيله حكم  ــخصي خواهد بود كه به وس ــوم« به معناي ش ــخص محك 3ـ » ش
دادگاه هاي يكي از طرف هاي متعاهد به حبس يا محروميت از آزادي به دليل ارتكاب 

يك جرم محكوم گرديده است.
ــود كه در قانون  ــان معنايي خواهد ب ــخص محكوم« به هم ــتگان ش 4ـ » بس

كشوري كه محكوم تبعه ي آن است تعريف شده است.
ــتند كه مطابق با  5 ـ » مراجع صالحيت دار طرف هاي متعاهد« نهادهايي هس

قوانين مربوطه ي خود به هر نحو در انتقال شخص محكوم دخيل مي باشند.
ــه محروميت از آزادي در قلمرو طرف  مـاده52 . تبعه هر طرف متعاهد كه ب
ــده است بنا به درخواست هر يك از طرف ها، با موافقت طرف متعاهد  ديگر محكوم ش
ــور  ــاد مندرج در اين  موافقت نامه براي  اجرای محكوميت به كش ــر و مطابق با مف ديگ

قانون موافقت نامه همكاری حقوقی در امور ...
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متبوع خود منتقل خواهدشد. 
ــد كه فعل  ــخص محكوم فقط در صورتي انجام خواهد ش ماده54 . انتقال ش
ــور اجرا كننده نيز جرم  ــور صادركننده طبق قانون كش موضوع محكوميت وي در كش

تلقي شود. 
ماده55 .

1ـ انتقال اشخاص محكوم فقط با رضايت آنان صورت خواهد گرفت. 
2ـ در صورتي كه شخص محكوم در وضعيت رواني مثبت براي اعالم رضايت 

معتبر خود نباشد، رضايت نماينده قانوني وي أخذ خواهد شد. 
ــور صادركننده تضمين خواهد كرد كه رضايت مذكور در بند )1( اين  3ـ كش

ماده به طور آزادانه، داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامد آن اعالم شده است.
ــول يا مقام ديگر خود كه مورد  ــور اجرا كننده حق دارد از طريق كنس 4ـ كش
توافق كشور صادركننده مي باشد از رضايت شخص محكوم به انتقال آن و شرايط اين 

رضايت كه توسط كشور صادركننده اعالم شده است اطمينان حاصل كند.
ماده56 .

1ـ كشور اجرا كننده در اولين فرصت ممكن، كشور صادركننده را از پذيرش 
يا عدم پذيرش درخواست آگاه خواهد ساخت.

ــخص محكوم را به طور كتبي از اقدامات انجام شده  ــور صادركننده ش 2ـ كش
ــده  ــور اجراكننده به موجب اين موافقت نامه همچنين تصميمات اتخاذ ش خود يا كش

توسط هريك از دو كشور درخصوص درخواست انتقال مطلع خواهد ساخت.
ــور  ــر را درباره اجرای محكوميت ها به كش ــور اجراكننده اطالعات زي 3ـ كش

صادركننده ارائه خواهد نمود:
ــور  ــش از اتمام اجرای محكوميت در قلمرو كش ــخص محكوم پي ــف( آيا ش ال

اجراكننده فرار كرده است؟
ب( آيا كشور صادركننده درخواست گزارش ويژه اي در مورد وضعيت شخص 

محكوم نموده است؟
ماده57 .

ــال موافقت كنند، مراجع  ــه طرف هاي متعاهد در مورد انتق ــي ك 1ـ در صورت
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ــده در حكم  ــت و مدت محكوميت تعيين ش ــور اجراكننده به ماهي ــت دار كش صالحي
موضوع انتقال ملتزم خواهند بود.

2ـ در صورتي كه محكوميت از لحاظ ماهيت يا مدت با قانون كشور اجراكننده 
ــور چنان مقرر دارد، مرجع صالحيت دار كشور  ــته باشد، يا قانون آن كش مغايرت داش
اجراكننده محكوميت را به مجازات مقرر براي همان نوع جرايم در قانون خود تبديل 
ــد، از لحاظ ماهيت با ماهيت  ــد كرد. مجازات مـزبور تا جايي كه امكان پذير باش خواه
ــده  ــور صادركننده منطبق خواهد بود. مجازات تعيين ش محكوميت مقرر در حكم كش
ــط  ــده توس ــده نبـايد از لحاظ ماهيت و مدت از مجازات وضـع ش ــور اجرا كنن در كش
ــد و نبـايد از حداكثر مقرر به موجب قانون كشـور  ــور صادركنـنده سنگين تر باش كش

اجرا كننده براي همان نوع جرايم بيشتر باشد.
ــور صادركننده  ــور اجرا كننده به يافته ها در كش ــع صالحيت دار كش 3ـ مرج
ــري به جز مجازات  ــود و نمي تواند هيچ مجازات ديگ ــع ملتزم خواهد ب ــورد وقاي در م

محدودكننده آزادي را جايگزين كند. 
ماده58 . هر گاه طرف هاي متعاهد با درخواست انتقال موافقت كنند، مراجع 
ــب را تعيين  ــرايط انتقال در اولين زمان مناس ــا، محل، زمان و ش ــت دار آن ه صالحي

خواهند كرد. انتقال شخص محكوم در قلمرو كشور صادركننده انجام خواهد شد. 
ماده59 .

ــور اجرا كننده  ــروط، تابع قانون كش 1ـ اجرای محكوميت، از جمله آزادي مش
خواهد بود.

2ـ شخص محكوم منتقل شده از عفو عمومي در هر دو كشور بهره مند خواهد 
شد.

3ـ شخص محكوم منتقل شده فقط در كشور اجرا كننده مي تواند مشمول عفو 
موردي قرار گيرد.

4ـ پـس از انتقال و در صورت هر گونه درخـواست، فقط كشور صـادركننده، 
حق تجديدنظر در حكم را دارد. 

ماده60 .
ــل يكديگر را از كليه تغييراتي كه ممكن  ــاي متـعاهد به طور متقاب 1ـ طرف ه
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ــي، عفو موردي يا هر گونه  ــرای محكوميت تأثير گذارد به ويژه عفو عموم ــت بر اج اس
درخواست تجديد نظر در حكم مطلع خواهند نمود. 

ــور  ــرای محكوميت، كش ــان يافتن اج ــه محض پاي ــده ب ــور اجرا كنن 2ـ كش
صادركننده را مطلع خواهد كرد. 

ماده67 .
ــي از طرف هاي متعاهد  ــخصي كه در قلمرو يك ــي كه حضور ش 1ـ در صورت
ــاهد باشد، طرف  ــت كننده به عنوان ش ــت مورد نياز طرف درخواس ــت اس در بازداش
ــرو طرف  ــخص به قلم ــال موقت آن ش ــبت به انتق ــد نس ــونده مي توان درخواست ش
ــروط برآنكه وي در بازداشت نگه داشته شود و در  ــت كننده رضايت دهد، مش درخواس

زودترين زمان مناسب بازگردانده شود. 
ــخصي كه در قلمرو دولت ثالثي در بازداشت است  2ـ در صورتي كه حضور ش
ــاهد مورد نياز باشد، طرف هاي متعاهد اجازه عبور از طريق قلمرو خود را  به عنوان ش

صادر خواهند نمود.
ــور در بندهاي )1( و)2( باال، مفاد ماده )28( در حد امكان  ــوارد مذك 3ـ در م

اعمال خواهد شد.
ــت در زمينه اجرای يا تفسير اين  ــكالتي كه ممكن اس ماده70. هر گونه مش

موافقت نامه بروز كند از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
ماده71. اين موافقت نامه تصويب و اسناد تصويب آن مبادله خواهند شد. اين 

موافقت نامه سي روز پس از تبادل اسناد تصويب الزم االجرای خواهد شد.
ــترداد مقصرين و  ــدن اين موافقت نامه، » عهدنامه اس از تاريخ الزم االجرای ش
ــاون قضايی در امور حقوقي و تجاري«  ــاون قضايی در امور جزايي« و » قرارداد تع تع
ــور كه در تاريخ 1315/12/23 هجري شمسي مطابق با 14 مارس 1937  بين دو كش

ميالدي در تهران به امضا رسيد، خاتمه خواهند يافت.
ماده72. اين موافقت نامه براي مدت نامحدود معتبر خواهد بود. در هر حال، 
ــليم اطالعيه اي به طرف متعاهد  ــر طرف متعاهد مي تواند در هر زمان از طريق تس ه

ديگر موافقت نامه را فسخ كند.
ــش ماه پس از تاريخي كه طرف ديگر اطالعيه مزبور را  ــخ موافقت نامه ش فس
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دريافت كند، نافذ خواهد شد. 
ــه تام االختيار طرف هاي متعاهد، اين  ــا تأييد مراتب فوق، نمايندگان مربوط ب

موافقت نامه را امضاء نمودند.
اين موافقت نامه در آنكارا در تاريخ 14 بهمن 1388 هجري شمسي )برابر با 3 
ــخه به زبان هاي فارسي، تركي و انگليسي، كه هر سه  فوريه 2010ميالدي( در دو نس
ــير، متن  ــان برخوردارند تنظيم گرديد. در صورت اختالف در تفس متن از اعتبار يكس

انگليسي مرجح خواهد بود.
ــامل هفتاد و  ــتمل  بر ماده واحده منضم به متن موافقت نامه ش قانون فوق مش
دو ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سي ام آذر ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و 
ــوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 1389/10/22 به تأييد شوراي نگهبان  نه مجلس ش

رسيد.
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بخشي از قانون موافقت نامه استرداد مجرمين 
بين ايران و امارات متحده عربي1

ــترداد مجرمين بين جمهوري اسالمي ايران و  ماده واحده ـ موافقت نامه اس
امارات متحده عربي به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.2

 
ماده1. تعهد به استرداد

ــخاصي  طرفين تعهد مي كنند بنا به تقاضا و با رعايت مفاد اين موافقت نامه اش
را كه در سرزمين آنان يافت مي شوند به منظور تعقيب يا براي اجراء حكم به يكديگر 

مسترد دارند.
ماده2. جرايم قابل استرداد

ــه موجب آن تقاضاي  ــود كه عملي كه ب ــترداد در صورتي انجام مي ش 1ـ اس
استرداد شده است مطابق قوانين هر دو طرف جرم باشد.

ــورد جرايمي انجام  ــخص در م ــترداد به منظور تعقيب كيفري عليه ش 2ـ اس
ــال يا  ــود كه به موجب قوانين دو طرف مجازات حبس به مدت حداقل يك س مي ش

مجازات شديدتري داشته باشد.
3ـ استرداد به منظور اجرای حكم در صورتي انجام مي شود كه مدت باقيمانده 
ــش ماه در زمان دريافت تقاضاي استرداد  ــترداد حداقل ش از محكوميت فرد مورد اس

باشد.
ــت كه به موجب قوانين دو طرف  4ـ در تعيين اين كه عمل ارتكابي جرمي اس
ــت، اهميتي ندارد كه قوانين دوطرف، عمل  ــق بند)1( اين ماده قابل مجازات اس مطاب

ارتكابي را يكسان توصيف نمايند يا اين كه آن جرم عنوان يكسان داشته باشد.
5 ـ چنان چه درخواست استرداد مربوط به چند عمل است كه بعضي از آن ها 

1.روزنامه ی رسمی شماره ی 1389/11/12-19203
ــالمی ايران و جمهوری اسالمی  ــترداد مجرمان بين جمهوری اس ــت كه قانون موافقت نامه ی اس 2. الزم به ذكر اس
افغانستان نيز با موادی تقريباً مشابه به تصويب رسيده كه متن آن در روزنامه ی رسمی شماره ی 19244 به تاريخ 

1390/1/9به چاپ رسيده است.
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ــده در بندهاي)1( تا )3( اين ماده انطباق ندارند، استرداد تنها براي  ــرايط ذكر ش با ش
اعمالي انجام مي شود كه داراي شرايط مذكور باشند.

ماده3. امتناع از استرداد
1ـ استرداد در موارد زير پذيرفته نمي شود :

الف ( اگر جرمي كه استرداد براي آن تقاضا مي شود يك جرم سياسي باشد.
ــت استرداد با حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا  ب ( چنان چه اجرای درخواس

اصول قانون اساسي طرف درخواست شونده منافات داشته باشد.
ج ( چنان چه طرف درخواست شونده براساس شواهد معتبر بر اين اعتقاد باشد 
ــترداد براي يك عمل مجرمانه عادي به منظور تعقيب يا مجازات فرد به دليل  كه اس
ــي وي درخواست شده يا به موقعيت آن شخص به  نژاد، مذهب، ملّيت يا عقايد سياس

واسطه داليل فوق لطمه وارد مي شود.
ــت  ــترداد صورت گرفته اس ــت اس ــه جرمي كه براي آن درخواس د ( چنان چ

براساس قوانين طرف درخواست شونده جرم نظامي باشد.
ــت تبعه طرف  ــترداد وي شده اس ــت اس ــخصي كه درخواس ه ـ ( چنان چه ش

درخواست شونده باشد.
و( چنان چه طرف درخـواست شونده عليه فردي كه استرداد او تقاضا شده است، 
ــت، حكم نهايي صادر كرده  ــده اس ــترداد بر مبنای آن تقاضا ش در مورد جرمي كه اس

باشد.
ــت استرداد توسط طرف درخواست كننده براساس حكم  ز( چنان چه درخواس
ــترداد، رسيدگي  ــت كننده تضمين ندهد كه پس از اس ــد و طرف درخواس غيابي باش

مجدد انجام خواهد شد.
ح ( چنان چه به موجب قوانين طرف درخواست شونده يا طرف درخواست كننده 
ــت به دليل مرور زمان يا دليل قانوني ديگر از  ــده اس ــترداد وي تقاضا ش فردي كه اس

تعقيب كيفري يا اجرای حكم معاف شده باشد.
ــت در قلمرو طرف  ــده اس ــترداد وي تقاضا ش ــخصي كه اس ط ( چنان چه ش
درخواست شونده مورد عفو واقع شده باشد يا قانون عفو عمومي در مورد جرمي كه به 

دليل ارتكاب آن تقاضاي استرداد شده است، تصويب شده باشد.

قانون موافقت نامه استرداد مجرمين بين ...
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2ـ استرداد ممكن است در موارد زير رد شود :
الف ( جرمي كه در مورد آن تقاضاي استرداد شده است كاًل يا جزئاً در قلمرو 

طرف درخواست شونده واقع شده باشد.
ب ( طرف درخواست شونده مطابق قوانين ملي خود براي رسيدگي به جرمي 
ــت، از جمله جرايمي كه خارج از  ــترداد در مورد آن صورت گرفته اس كه تقاضاي اس

قلمرو طرف درخواست شونده اتفاق افتاده داراي صالحيت باشد.
3ـ در اجرای اين موافقت نامه، موارد زير جرم سياسي به حساب نمي آيد:

ــالمي ايران: هر گونه سوءقصد عليه مقام رهبري،  الف ( در مورد جمهوري اس
ــه و رئيس مجمع  ــالمي، رئيس قوه قضايي ــوراي اس ــور، رئيس مجلس ش رئيس جمه

تشخيص مصلحت نظام يا هر كدام از اعضای خانواده هاي آن ها؛
ــوءقصد عليه رئيس دولت يا  ــورد دولت امارات عربي متحده: هر گونه س در م
نايب آن يا رئيس حكومت يا هر كدام از اعضای خانواده هاي آن ها يا هر يك از اعضاء 

شوراي عالي يا هر كدام از اعضای خانواده هاي آن ها؛
ب ( جرايم تروريستي؛

ــتند  ج ( جرمي كه در يك موافقت نامه بين المللي كه دو طرف عضو آن هس
ــد و به موجب آن ملزم باشند مجرم را به دليل آن جرم تحت  ــده باش به آن تصريح ش

پيگرد يا استرداد قرار دهند.
ماده 7 . اعالم نتيجه اقدامات

ــونده، بايد تقاضاي استرداد مجرم را مطابق قوانين ملي  1ـ طرف درخواست ش
خود بررسي نموده و طرف درخواست كننده را فوراً از تصميم خود مطلع نمايد.

ــرف  ــد ط ــونده باي ــرف درخواست ش ــترداد، ط ــاع از اس ــورت امتن 2ـ در ص
درخواست كننده را از دليل رد تقاضا مطلع نمايد.

ــونده را از نتايج پيگرد  ــرف درخواست ش ــت كننده بايد ط ــرف درخواس 3ـ ط
كيفري عليه شخص مورد استرداد آگاه كند و در صورت محكوميت، نسخه مصدقي از 

حكم نهائي را در اختيار طرف درخواست شونده قرار دهد.
ماده9. بازداشت شخص مورد درخواست

ــترداد، فرد خواسته شده  ــونده پس از دريافت تقاضاي اس طرف درخواست ش
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ــترداد تصميم گيري نمايد،  ــه در مورد تقاضاي اس ــن خود تا زماني ك ــق قواني را مطاب
بازداشت خواهد كرد.

ماده 11. كسر مدت بازداشت
ــرد در قلمرو طرف  ــت ف ــود، مدت بازداش ــترداد موافقت ش اگر با تقاضاي اس
درخواست شونده بايد از محكوميت فردي كه تقاضاي استرداد وي شده است در كشور 

طرف درخواست كننده كسر شود.
ماده 12. تقاضاهاي همزمان

اگر از بيش از يك كشور تقاضاي استرداد يك نفر براي يك جرم واحد يا چند 
ــود، طرف درخواست شونده در مورد اين كه شخص موردنظر  جرم متفاوت دريافت ش
ــود، با درنظر گرفتن تمام شرايط به ويژه شدت جرم يا  ــور مسترد ش بايد به كدام كش
ــخصي كه مورد تقاضاي استرداد  جرايم، محل ارتكاب جرم، تاريخ تقاضاها، تابعيت ش

است و امكان استرداد بعدي به كشور ديگر، تصميم خواهد گرفت.
ماده13. قاعده اختصاصي بودن

ــترد مي شود نبايد در قلمرو  ــخصي كه مطابق مفاد اين موافقت نامه مس 1ـ ش
طرف درخواست كننده براي هيچ جرمي كه قبل از استرداد مرتكب شده غير از جرمي 
ــت تحت پيگرد جزايي قرار گيرد يا حكمي در مورد  ــترد شده اس كه به خاطر آن مس
ــود. همچنين نمي توان او را به كشور ثالثي مسترد كرد مگر  ــته ش وي به اجراء گذاش

در موارد زير:
ــونده موافقت نمايد. طرف درخواست شونده مي تواند  الف ( طرف درخواست ش
ــده در ماده )6( اين  ــناد قيد ش ــراي چنين موافقتي تقاضاي دريافت اطالعات و اس ب

موافقت نامه را بنمايد با تصريح به اين كه فرد مسترد شده با آن جرم مرتبط است.
ــرو طرف  ــي  روز از آزادي نهايي قلم ــرف س ــده ظ ــترد ش ــخص مس ب ( ش
درخواست كننده را ترك نكرده باشد. اين مدت شامل دوره زماني كه شخص به داليل 
خارج از اراده خود نمي توانسته از قلمرو طرف درخواست كننده خارج شود، نمي گردد.

ج ( در صورتي كه شخص به اراده خود پس از ترك قلمرو طرف درخواست كننده 
به آن برگردد.

ــيدگي تغيير يابد  ــي در خالل رس ــف مجرمانه جرم ارتكاب ــه وص 2ـ چنان چ

قانون موافقت نامه استرداد مجرمين بين ...
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ــترد شده امكان پذير مي باشد كه جرم  ــخص مس فقط در صورتي تعقيب يا مجازات ش
ــترداد طبق ماده)2( اين  ــكيل دهنده، اس ــا توصيف جديد آن با توجه به عناصر تش ب

موافقت نامه را ميسر سازد.
ماده 14. تحويل اموال

1ـ طرف درخواست شونده مي تواند به تقاضاي طرف درخواست كننده و تا آنجا 
كه قوانين آن اجازه مي دهد، منافع حاصل از جرم، ابزار جرم و ساير دارايي هايي را كه 
ــتفاده قرار گيرد و در قلمرو طرف درخواست شونده  مي تواند به عنوان مدرك مورد اس
ــود، توقيف كند و چنان چه با استرداد موافقت شود، مي تواند اين اموال را  يافت مي ش

به طرف درخواست كننده تحويل دهد.
ــل داد، حتي اگر  ــد )1( اين ماده را مي توان تحوي ــده در بن ــوال ذكر ش 2ـ ام

استرداد شخص خواسته شده به دليل فوت، ناپديد شدن يا فرار وي انجام نشود.
ــونده مي تواند به منظور هر گونه پيگرد كيفري در حال  3ـ طرف درخواست ش
ــيدگي تحويل اموال فوق الذكر را تا پايان اقدامات مذكور به تعويق اندازد يا موقتاً  رس

آن ها را با شرط اعاده در اختيار طرف درخواست كننده قرار دهد.
4ـ مفاد اين ماده به حقوق طرف درخواست شونده يا اشخاص ثالث نسبت به 
ــت كننده بايد اين اموال را فوراً و به  ــوال فوق خللي وارد نمي آورد و طرف درخواس ام
صورت رايگان پس از پايان رسيدگي ها به طرف درخواست شونده بازگرداند مگر اين كه 

طرف درخواست شونده از دريافت آن ها خودداري نمايد.
ماده17. تحويل معوق يا مشروط

1ـ اگر بر عليه شخص مورد تقاضاي استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده 
اقامه دعوي شده باشد يا در حال تحمل محكوميت به دليل جرمي غير از جرمي باشد 
ــت، آن طرف مي تواند استرداد  ــده اس ــترداد وي مطرح ش كه به خاطر آن تقاضاي اس
ــارات شخص زيان ديده به  ــيدگي ها يا اجرای حكم يا پرداخت خس وي را تا پايان رس
تعويق اندازد. طرف درخواست شونده طرف درخواست كننده را از تعويق استرداد مطلع 

خواهد كرد.
ــث مرور زمان در مورد  ــترداد موضوع بند يك اين ماده باع ــر تعويق اس 2ـ اگ
ــيدگي هاي جزايي مرتبط با جرمي  شود كه تقاضاي  پيگيري كيفري گردد يا مانع رس
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ــونده مي تواند با  ــده است، طرف درخواست ش ــترداد به دليل ارتكاب آن مطرح ش اس
رعايت شرايط مصرحه در قوانين ملّي خود، شخص مورد تقاضاي استرداد را موقتاً به 
ــخصي كه بدين گونه موقتاً مسترد شده است  ــت كننده تحويل دهد. ش طرف درخواس

بايد پس از اتمام رسيدگي هاي مربوطه به طرف درخواست شونده بازگردانده شود.
ماده21. حل و فصل اختالفات

هر گونه اختالف ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقت نامه با مشورت طرفين از 
طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

ــخه به زبان هاي فارسي، عربي و انگليسي در تهران  اين موافقت نامه در دو نس
ــامبر 2009 ميالدي تنظيم  ــي مطابق با 8 دس در تاريخ 17 آذر 1388 هجري  شمس
گرديد و تمام نسخ آن داراي اعتبار واحد مي باشند. در صورت بروز اختالف در تفسير 

اين موافقت نامه، متن انگليسي مالك عمل خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت نامه و بيست و دو ماده 
در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سي ام آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس 

شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 1389/10/22 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

قانون موافقت نامه استرداد مجرمين بين ...
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بخشی از مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح 
جمهوري اسالمي ايران1

ماده5 . كميسيون مناقصه
الف ( كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي شود:

1ـ مقام مجاز يا نماينده وي؛
2ـ ذي حساب يا عامل ذي حساب تأمين كننده اعتبار يا مدير مالي حسب مورد؛

ــازمان منـاقصه گزار يا واحدي كه مناقصه به درخواسـت  3ـ مسـؤول فني س
وي برگزار مي شود.

ــيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء  ب ( كميس
مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. 

تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهدبود.
ج ( اعضای كميسيون مناقصه در شركت هاي وابسته به نيروهاي مسلح توسط 

هيأت مديره انتخاب مي شوند.
ماده7. هيأت رسيدگي به شكايات

به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه گزار هيأت رسيدگي در 
ــتاد كل تشكيل مي گردد. اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات جداگانه به تصويب  س

ستاد كل خواهدرسيد.
ماده8 . وظايف هيأت رسيدگي به شكايات

ــدن هر يـك از  ــكايات مربـوط به اجرانـش ــيـدگي به اعتراضات و ش الف( رس
مـواد اين مقررات.

ب( صدور رأي تجديد يا لغو مناقصه.
ــوي هيأت رسيدگي به شكايات  ــمول رسيدگي از س تبصره1: موارد زير مش

نيست:
1ـ معيارها و روش هاي ارزيابي پيشنهادها.

2ـ ترجيح پيشنهاددهندگان داخلي.

1.روزنامه ی رسمی شماره ی 1389/11/20-19209
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3ـ اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد.
4ـ شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.

تبصره2: آيين نامه اجرايي اين ماده پس از تصويب اساسنامه هيأت رسيدگي 
به شكايات به تصويب ستاد كل خواهد رسيد.

ماده27. ترك تشريفات مناقصه
ــاس گزارش توجيهي  ــام مناقصه در معامالت بزرگ براس ــواردي كه انج در م
مناقصه گزار به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده)28( اين 
ــد، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت  ــر نباش مقررات ميس
ــازمان ترتيب انجام اين گونه  ــريفات مناقصه با رعايت صرفه و صالح س هيأت ترك تش
ــورد براي يك نوع كاال يا خدمت  ــاير مقررات مربوط در هر م معامالت را با رعايت س

تعيين و اعالم خواهدنمود.
ماده28. تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه

تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده )27( اين مقررات به شرح 
زير خواهدبود:

ــازمان هاي نيروهاي مسلح )ستادكل، ستادهاي  ــتادهاي اصلي س الف ( در س
مشترك، حوزه ستادي وزارت، ستاد ناجا(

ــتاد يا وزير يا فرمانده ناجا 2ـ نماينده معاونت تخصصي  1ـ نماينده رئيس س
ذي ربط و 3ـ ذي حساب.

ــتاد يا وزير يا فرمانده  ــوي رئيس س معاونت ذي ربط در معامالت مختلف از س
ناجا تعيين مي شود.

ــلح 1ـ مقام مجاز يا  ــازمان هاي نيروهاي مس ــاير واحدهاي تابعه س ب ( در س
ــؤول آمادي يا مقام  يك نفر از كاركنان خبره و متعهد به انتخاب وي 2ـ نماينده مس

همطراز و 3ـ عامل ذي حساب.
ج ( در مورد انجام معامالت دانشگاه ها، بنيادها و شركت ها يا ساير مؤسسات، 
1ـ مقام مجاز يا نماينده وي 2ـ حسـب مورد ذي حساب يا مدير مالي و 3ـ يك نـفر 

به انتخاب هيأت امناء يا مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد.
ــه دعوت مقام مجاز  ــاده كه در هر مورد بنا ب تبصـره1: هيأت موضوع اين م

بخشی از مقررات برگزاری مناقصات نيروهای...
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تشكيل مي شود، با حضور هر سه نفر اعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف 
به حضور در جلسات هيأت و ابرازنظر خود نسبت به گزارش توجيهي سازمان يا واحد 
مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه و همچنين نحوه انجام معامله موردنظر هستند 

لكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهدبود.
تبصـره2: در اجراي ماده )27( اين مقررات در صورتي كه مبلغ معامله بيش 
ــام معامله پس از تصويب هيأت هاي  ــد، انج از پنجاه برابر نصاب معامالت كوچك باش
ــتاد يا وزير يا يكي از معاونين به انتخاب  ــه نفري موضوع اين ماده با تأييد رئيس س س

آن ها و در مورد معامالت مربوط به نيرو، فرمانده نيرو مجاز خواهدبود.
ــه مبلغ معامله بيش از  ــد )د( اين ماده در صورتي ك تبصـره3: در اجراي بن
دويست برابر نصاب معامالت كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت هاي سه 
نفري موضوع اين ماده منوط به تأييد هيأتي مركب از رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح 
ــازمان ذيربط )در مورد معامالت مربوط به نيروي انتظامي فرمانده  ــتاد س و رئيس س
ــلح جمهوري اسالمي ايران يا نمايندگان  ــتيباني نيروهاي مس نيرو( و وزير دفاع و پش

آن ها خواهد بود.
ــلح  ــتيباني نيروهاي مس ــالت مربوط به وزارت دفاع و پش ــوص معام در خص
جمهوري اسالمي ايران، به جاي وزير يا نماينده وي، نماينده معاونت آماد و مهندسي 

و تحقيقات صنعتي ستاد كل حضور خواهد داشت.
ماده29. موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه

ــازمان هاي اجرايي مندرج  ــت و س در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيس
ــريفات مناقصه، معامله موردنظر را  در ماده )1( اين مقررات مي توانند بدون انجام تش

انجام دهند:
الف ( خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسؤوليت مقام 

مجاز منحصر به فرد )انحصاري( بوده و داراي انواع مشابه نباشد؛
ــوال غيرمنقول كه به  ــرط تمليك يا اجاره گرفتن ام ــد، اجاره به ش ب ( خري
تشخيص و مسؤوليت مقام مجاز با كسب نظر از هيأت كارشناسان رسمي دادگستري 
حداقل سه نفر و يا هيأت كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي 

انجام خواهدشد؛
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ــده يا  ــد اموال منقول و غيرمنقول، كاال و خدمات با قيمت تعيين ش ج ( خري
كمتر يا حقوقي كه نرخ هاي آن ها از طرف مراجع قانوني ذي صالح تعيين شده باشد؛

ــن تجهيزات و  ــت و متحرك و تأمي ــين آالت ثاب ــر تجهيزات و ماش د ( تعمي
ماشين آالت صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه 
شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسؤوليت مقام مجاز با رعايت صرفه و صالح 

كشور و نيروهاي مسلح.
ــاور و مشاوره فني بازرگاني  ــاوره اعم از مهندسي مش هـ ( خريد خدمات مش
مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات 

مشاوره اي و كارشناسي.
مقررات اجرايي اين بند از جهت ضوابط، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره 
ــات خواهد بود.  ــاده »29« قانون برگزاري مناقص ــه اجرايي بند » ه« م ــع آيين نام تاب

اصالحات موردنياز حسب لزوم توسط ستاد كل اعمال مي شود.
ــخيص  ــي و نظاير آن به تش ــي و ورزش و ( خدمات فرهنگي و هنري، آموزش
ــا رعايت صرفه و صالح  ــد ب ــؤوليت مقام مجاز كه برگزاري مناقصه مقدور نباش و مس

نيروهاي مسلح.
ز( خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آالت 
ــايل اندازه گيري دقيق و لوازم  ــت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وس ثاب
ــام مجاز از  ــخيص مق ــي و نظاير آن كه تأمين آن با تش ــي و فن ــگاه هاي علم آزمايش
ــد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر  طريق مناقصه امكان پذير نباش

كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط مقام مجاز انتخاب مي شود.
ــه و صالح نيروهاي  ــالت داراي طبقه بندي با رعايت صرف ــورد معام ح ( در م

مسلح به تأييد رييس ستاد، وزير يا فرمانده نيرو حسب مورد.
ط ( خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي.

ــه دولتي و يا  ــرف معامله وزارتخانه يا مؤسس ــي كه ط ــورد معامالت ي ( در م
شركت دولتي باشد.

ــؤوليت مقام مجاز  ــخيص و مس ك ( در مورد معامالتي كه انجام آن ها به تش
ــات تابعه كه بيش از پنجاه درصد  ــات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسس با مؤسس

بخشی از مقررات برگزاری مناقصات نيروهای...
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ــرمايه و يا مالكيت آن ها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور است به  ــهام و يا س س
صرفه و صالح نيروهاي مسلح باشد.

ماده30. نسخ قوانين
از تاريخ تصويب اين مقررات كليه قوانين و مقررات مغاير منسوخ مي شود.

مقررات فوق مشتمل بر 30 ماده و 12 تبصره در سال1386 به تصويب رييس 
ستاد كل نيروهاي مسلح رسيده است و از تاريخ ابالغ ستاد كل الزم االجرا مي باشد.
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قانون پيش فروش ساختمان1

ــمي زمين  ــه موجب آن، مالك رس ــا هر عنوان كه ب ــر قراردادي ب مـاده1. ه
ــاختماني مشخص در آن زمين  ــنده( متعهد به احداث يا تكميل واحد س )پيش فروش
شود و واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در حين احداث و تكميل يا 
پس از اتمام عمليات ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد )پيش خريدار( درآيد از 

نظر مقررات اين قانون »قرارداد پيش فروش ساختمان« محسوب مي شود.
ــخاص ذيل نيز مي توانند در چهارچوب اين قانون و قراردادي كه  تبصره : اش
به موجب آن زميني در اختيارشان قرار مي گيرد اقدام به پيش فروش ساختمان نمايند:

1ـ سرمايه گذاراني كه در ازاء سرمايه گذاري از طريق احداث بناء بر روي زمين 
ــخصي از بناء احداثي بر روي آن زمين،  ــاختماني مش متعلق به ديگري، واحدهاي س

ضمن عقد و به موجب سند رسمي به آنان اختصاص مي يابد.
ــتأجرين اراضي اعم از ملكي، دولتي، موقوفه كه به موجب سند رسمي  2ـ مس

حق احداث بنا بر روي عين مستأجره را دارند.
ماده2. در قرارداد پيش فروش بايد حداقل به موارد زير تصريح شود:

1ـ اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي؛
2ـ پالك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك؛

ــاحت اعياني،  ــاختماني مورد معامله مانند مس ــاف و امكانات واحد س 3ـ اوص
تعداد اتاق ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه )پاركينگ( و انباري؛

4ـ مشخصات فني و معماري ساختماني كه واحد در آن احداث مي شود مانند 
ــاحت كل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و كل واحدها، نما، نوع  موقعيت، كاربري و مس
مصالح مصرفي ساختمان، سيستم گرمايش و سرمايش و قسمت هاي مشترك و ساير 
ــده يا عرفاً در قيمت  ــنامه فني هر واحد قيد ش ــاخت و شناس مواردي كه در پروانه س

مؤثر است.
5 ـ بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت

1.روزنامه ی رسمی شماره ی 1389/11/18-19207
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6 ـ شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي
7ـ زمان تحويل واحد ساختماني پيش فروش شده و تنظيم سند رسمي انتقال 

قطعي
8ـ  تعيين تكليف راجع به خسارات، تضمين ها و قرارداد بيمه اي، تغيير قيمت 

و تغيير مشخصات مورد معامله
9ـ تعهدات پيش فروشنده به مرجع صادركننده پروانه و ساير مراجع قانوني

10ـ معرفي داوران
ــره آن، )9(، )11(، )12(،  ــور در مواد )6(، )7( و )8( و تبص ــكام مذك 11ـ اح

)14(، )16( و )20( اين قانون
ــي از  ماده3. قرارداد پيش فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناش
ــناد  ــمي نزد دفاتر اس ــند رس آن بايد با رعايت ماده )2( اين قانون از طريق تنظيم س
ــال خالصه ی آن به اداره ثبت محل صورت  ــند مالكيت و ارس ــمي و با درج در س رس

گيرد.
ماده4. تنظيم قرارداد پيش فروش منوط به ارائه مدارك زير است:

ــمي اجاره با حق احداث بناء يا قرارداد  ــمي مالكيت يا سند رس ــند رس 1ـ س
ــق فروش از طريق  ــرمايه گذاري با ح ــي از اين كه مورد معامله در ازاء س ــمي حاك رس

احداث بناء بر روي عرصه به پيش فروشنده اختصاص يافته است.
2ـ پروانه ساخت كل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد

3ـ بيمه نامه مربوط به مسؤوليت موضوع ماده )9( اين قانون
4ـ تأييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان

5 ـ پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و امالك محل وقوع ملك
ــنده تعهداتي در برابر مرجع  تبصره : در مجموعه هاي احداثي كه پيش فروش
ــازي و انجام فضاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت  صادركننده پروانه از قبيل آماده س
ــي و نظارت آن دارد، اجازه پيش فروش واحدهاي مذكور منوط  حقوق دولتي و عموم
ــرجمع تعهدات مربوط و تأييد آن توسط  ــرفت در انجام س ــي درصد پيش به حداقل س

مرجع صادركننده پروانه مي باشد.
ــي از آن  ماده5 . تنظيم قرارداد پيش فروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناش
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نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حق الثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفاً در قبال 
پرداخت حق التحرير طبق تعرفه خاص قوه قضاييه صورت مي گيرد.

ماده6 . چنان چه پيش فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد واحد پيش فروش شده 
ــل پيش خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل  ننمايد عالوه بر اجراء بند)9(  را تحوي
ماده )2( اين قانون مكلف است به شرح زير جريمه تأخير به پيش خريدار بپردازد مگر 
اين كه به مبالغ بيشتري به نفع پيش خريدار توافق نمايند. اجراء مقررات اين ماده مانع 

از اعمال خيارات براي پيش خريدار نيست.
ــده و بخش هاي اختصاصي نظير توقفگاه  1ـ درصورتي كه واحد پيش فروش ش
ــد، تا زمان تحويل واحد به  ــگ( و انباري در زمان مقرر قابل بهره برداري نباش )پاركين

پيش خريدار، معادل اجرت المثل بخش تحويل نشده
ــاعي، روزانه به ميزان  ــمت هاي مش ــورت عدم انجام تعهدات در قس 2ـ درص

نيم درصد بهاي روز تعهدات انجام نشده به ميزان قدرالسهم پيش خريدار 
ــمت هاي خدمات عمومي موضوع بند  3ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قس
)9( ماده )2( اين قانون از قبيل خيابان، فضاي سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه 

به ميزان يك در هزار بهاي روز تعهدات انجام شده به ميزان قدرالسهم پيش خريدار
ــمي انتقال، روزانه به ميزان يك  ــند رس 4ـ درصورت عدم اقدام به موقع به س

در هزار مبلغ قرارداد
ــاحت بناء براساس صورت مجلس تفكيكي، كمتر يا  ماده7. درصورتي كه مس
ــد، مابه التفاوت براساس نرخ مندرج در  ــتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باش بيش
ــاحت بنا تا پنج درصد   ــبه قرار خواهد گرفت، ليكن چنان چه مس قرارداد مورد محاس
افزون بر زيربناي مقرر در قرارداد باشد، هيچكدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارند 

و در صورتي كه بيش از پنج درصد باشد صرفاً خريدار حق فسخ قرارداد را دارد.
چنان چه مساحت واحد تحويل شده كمتر از نود و پنج درصد مقدار توافق شده 
باشد پيش خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا مي تواند خسارت وارده را بر پايه قيمت 

روز بناء و براساس نظر كارشناسي از پيش فروشنده مطالبه كند.
ماده8 . در تمامي مواردي كه به دليل تخلف پيش فروشنده، پيش خريدار حق 
ــارت وارده را بر مبناء مصالحه  ــخ خود را اعمال مي نمايد، پيش فروشنده بايد خس فس

قانون پيش فروش ساختمان
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طرفين يا برآورد كارشناس مرضي الطرفين به پيش خريدار بپردازد.
تبصره : درصورت عدم توافق طرفين، پيش فروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي 
ــناس منتخب مراجع قضايي همراه ساير  ــاس قيمت روز بناء، طبق نظر كارش را براس

خسارات قانوني به پيش خريدار مسترد نمايد.
ــي از عيب بناء و تجهيزات آن  ــارات ناش ــنده در قبال خس ماده9. پيش فروش
ــخاص  ــي از عدم رعايت ضوابط قانوني، در برابر پيش خريدار و اش ــارات ناش و نيز خس
ــؤول است و بايد مسؤوليت خود را از اين جهت بيمه نمايد. چنان چه ميزان  ثالث مس
خسارت وارده بيش از مبلغي باشد كه از طريق بيمه پرداخت مي شود، پيش فروشنده 

ضامن پرداخت مابه التفاوت خسارت وارده خواهد بود.
ماده10. درمواردي كه بانك ها به پيش خريداران براساس قرارداد پيش فروش، 
تسهيالت خريد مي دهند، وجه تسهيالت از طرف پيش خريدار توسط بانك به حساب 
ــهم واحد پيش خريداري شده و نيز  ــنده واريز و مالكيت عرصه به نسبت س پيش فروش

حقوق پيش خريدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمين أخذ مي گردد. 
ــاط بهاي مورد قرارداد  ــاختمان نحوه پرداخت اقس ماده11. در پيش فروش س
ــند قطعي  توافق طرفين خواهد بود، ولي حداقل ده درصد از بها همزمان با تنظيم س

قابل وصول خواهد بود و طرفين نمي توانند برخالف آن توافق كنند.
ــاختماني متناسب با مفاد قرارداد پيشرفت  ماده12. درصورتي كه عمليات س
ــته باشد، پيش خريدار مي تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأييديه مهندس   نداش
ناظر مبني بر تحقق پيشرفت از سوي پيش فروشنده نمايد و مهندس ناظر مكلف است 

به تقاضاي هريك از طرفين ظرف يك ماه گزارش پيشرفت كار را ارائه نمايد.
ــاط پرداختي يا عوض قراردادي، مالك  ــبت اقس ماده13. پيش خريدار به نس
ملك پيش فروش شده مي گردد و در پايان مدت قرارداد پيش فروش و اتمام ساختمان، 
با تأييد مهندس  ناظر درصورتي كه تمام اقساط را پرداخت يا عوض قراردادي را تحويل 
ــد، با ارائه مدارك مبني بر ايفاء تعهدات، مي تواند با مراجعه به يكي از دفاتر   داده باش
ــت نمايد چنان چه  ــمي انتقال به نام خود را درخواس ــناد رسمي، تنظيم سند رس اس
ــمي مال  ــس از اعالم دفترخانه از انتقال رس ــر ظرف ده روز پ ــنده حداكث پيش فروش
ــند  ــده خودداري نمايد، دفترخانه با تصريح مراتب مبادرت به تنظيم س پيش فروش ش
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ــناد و امالك محل  ــمي به نام پيش خريدار يا قائم مقام وي مي نمايد. اداره ثبت اس رس
وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذي نفع نسبت به تفكيك و يا افراز ملك پيش فروش 

شده اقدام نمايد.
ــدار چنان چه  ــوي پيش خري ــام كامل تعهدات از س ــورت انج مـاده14. درص
ــروژه نگردد، با تأييد  ــدت قرارداد موفق به تكميل پ ــنده تا زمان انقضاء م پيش فروش
مهندس  ناظر ساختمان مبني  بر اين كه صرفاً اقدامات جزئي تا تكميل پروژه باقيمانده 
ــت )كمتر از ده درصد پيشرفت فيزيكي مانده باشد(، پيش خريدار مي تواند با قبول  اس
ــند  ــتار تنظيم س ــمي مراجعه نمايد و خواس ــناد رس تكميل باقي قرارداد به دفتر اس
رسمي به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتي و هزينه هايي كه طبق مقررات بر عهده 
ــتيفاء مبلغ  ــط پيش خريدار پرداخت مي گردد مانع از اس ــنده بوده و توس پيش فروش
هزينه شده از محل ماده )11( و غيره با كسب نظر هيأت داوري مندرج در ماده )20( 

اين قانون نخواهد بود.
ــده و نيز اقساط و وجوه وصول و  ماده15. عرصه و اعيان واحد پيش فروش ش
يا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمي واحد پيش فروش شده به پيش خريدار قابل 

توقيف و تأمين به نفع پيش فروشنده يا طلبكار او نيست.
ماده16. درصورت عدم پرداخت اقساط بها يا عوض قراردادي در مواعد مقرر، 
پيش فروشنده بايد مراتب را كتباً به دفترخانه تنظيم كننده سند اعالم كند. دفترخانه 
ــا ظرف يك ماه  ــه پيش خريدار اخطار نمايد ت ــرف مهلت يك هفته ب ــت ظ مكلف اس
ــنده حق  ــاط معوقه اقدام نمايد در غير اين صورت پيش فروش ــبت به پرداخت اقس نس

فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ــنده نسبت  ــي از حقوق و تعهدات پيش فروش ماده17. واگذاري تمام يا بخش
ــذ رضايت همه پيش خريداران يا  ــده و عرصه ی آن پس از اخ به واحد پيش فروش ش

قائم مقام قانوني آن ها بالمانع است.
ــبت به واحد  ــوق و تعهدات پيش خريدار نس ــورت انتقال حق مـاده18. درص
ــنده، پيش خريدار عهده دار پرداخت بها يا  ــده بدون رضايت پيش فروش پيش فروش ش

عوض قرارداد خواهد بود.
ــده و انجام كليه تعهدات،  مـاده19. پس از انتقال قطعي واحد پيش فروش ش

قانون پيش فروش ساختمان
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ــاده آن به دفترخانه  ــاقط و طرفين ملزم به اع ــرارداد پيش فروش از درجه اعتبار س ق
مي باشند. 

ماده20. كليه اختالفات ناشي از تعبير، تفسير و اجراء مفاد قرارداد پيش فروش 
توسط هيأت داوران متشكل از يك داور از سوي خريدار و يك داور از سوي فروشنده 
ــر داور مرضي الطرفين يك داور  ــك داور مرضي الطرفين و در صورت عدم توافق ب و ي
ــتري شهرستان مربوطه انجام مي پذيرد. درصورت نياز داوران  با معرفي رئيس دادگس
ــتفاده نمايد. آيين نامه اجرايي اين ماده  ــان رسمي محل اس مي توانند از نظر كارشناس
ــط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري تهيه و به تأييد هيأت وزيران  توس
خواهد رسيد. داوري موضوع اين قانون تابع مقررات آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي 

و انقالب خواهد بود.
ــغ و آگهي  ــه اقدام جهت تبلي ــد قبل از هرگون ــنده باي مـاده21. پيش فروش
ــاني و ساير  پيش فروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاه هاي اطالع رس
رسانه هاي گروهي و نصب در اماكن و غيره، مجوز انتشار آگهي را از مراجع ذي صالح 
ــخص مي شود أخذ و ضميمه درخواست آگهي  كه در آيين نامه اجرايي اين قانون مش
ــانه هاي يادشده ارائه نمايد. شماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهي  به مطبوعات و رس

درج و به اطالع عموم رسانده شود.
ــده حق درج و انتشار آگهي  ــانه ها قبل از دريافت مجوز يادش مطبوعات و رس
ــدت حداكثر دو ماه و جزاء  ــد. در غير اين صورت به توقيف به م ــروش را ندارن پيش ف
ــون )10.000.000(ريال تا يكصد ميليون )100.000.000( ريال و  نقدي از ده ميلي

در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد.
ــاختمان براي هر واحد  ــهرداري ها مكلفند هنگام صدور پروانه س ماده22. ش
ــنامه فني مستقل با ذكر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره  نيز شناس

مسلسل صادر و به متقاضي تسليم نمايند.
ــه پيش فروش  ــمي اقدام ب ــند رس ــخاصي كه بدون تنظيم س مـاده23. اش
ــار آگهي نمايند، به حبس از نود و  ــاختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتش س
ــار برابر وجوه و اموال دريافتي  ــال يا جزاء نقدي به ميزان دو تا چه ــك روز تا يك س ي

محكوم مي شوند.
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ــاكي  ــكايت ش ــود مگر با ش تبصره : جرائم مذكور در اين ماده تعقيب نمي ش
خصوصي يا وزارت مسكن و شهرسازي و با گذشت شاكي، تعقيب يا اجراء آن موقوف 

مي شود.
ماده24. مشاوران امالك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين را جهت 
ــند رسمي قرارداد پيش فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي داللت نمايند و  تنظيم س
ــاً مبادرت به تنظيم قرارداد پيش فروش نمايند. در غيراين صورت براي  نمي توانند رأس
ــب و براي بار سوم به  ــال تعليق پروانة كس ــال و براي بار دوم تا دو س بار اول تا يك س

ابطال پروانه كسب محكوم مي شوند.
ــط  ــه ماه از تاريخ تصويب توس ماده25. آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف س
ــازمان ثبت اسناد و  ــازي و س ــكن و شهرس ــتري با همكاري وزارت مس وزارت دادگس
ــور تهيه و پس از تأييد رئيس قوه قضاييه به تصويب هيأت وزيران خواهد  امالك كش

رسيد.
ــت و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز  ــتمل بر بيس قانون فوق مش
ــنبه مورخ دوازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسالمي  يكش

تصويب و در تاريخ 1389/10/29 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

قانون پيش فروش ساختمان
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قانون اصالح قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور 
مصوب 1389 1

ــاده )6( قانون تدوين و تنقيح  ــره بند )1( ماده )3( و م مـاده واحده ـ تبص
قوانين و مقررات كشور مصوب 1389/3/25 به شرح ذيل اصالح مي شود:

1ـ تبصره بند )1( ماده )3( به شرح ذيل اصالح مي شود:
تبصره : كليه دستگاه هاي موضوع مواد )5( و )117( قانون مديريت خدمات 
ــتثناء مراجع مذكور در تبصره ماده  ــوري مصوب 1386/7/8 و قوه قضاييه به اس كش
)2( اين قانون موظفند اقدامات زير را درخصوص تنقيح قوانين و مقررات انجام دهند:

الف ( تا پايان تيرماه 1390 كليه قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود را كه تا 
پايان سال 1389 تصويب شده است تنقيح نمايند و توسط باالترين مقام دستگاه خود 
ــوخ صريح وضمني، قوانين معارض و مغاير با يكديگر و يا موضوع  قوانين معتبر، منس

منتفي شده را به تفكيك و با ذكر داليل آن به معاونت ارائه نمايند.
ــا پـايان مهرماه 1390 قوانيـن مربوط به حـوزه فعاليت خـود را كه بـا  ب ( ت
ــت با ذكر داليل به معاونت  ــت هاي كلي ابالغي از سوي مقام رهبري مغاير اس سياس

اعالم نمايند.
ــت جمهوري تا پايان اسفند 1390 كليه  ج ( با همكاري معاونت حقوقي رياس
ــتورالعمل ها و به  طور كلي مقررات مربوط به خود را  تصويب نامه ها، آيين نامه ها و دس
ــخ صريح، آن ها را از مجموعه مقررات حذف و  ــايي موارد نس تنقيح نمايند و با شناس
ــده را مشخص و براي تنقيح به  ــخ ضمني، زائد، متروك و موضوع منتفي ش موارد نس

مراجع تصويب كننده ارسال كنند.
د ( كليه دستگاه هاي مشمول اين تبصره موظف به همكاري با معاونت قوانين 
ــالمي براي تنقيح قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود مي باشند و  ــوراي اس مجلس ش
ــتگاه هاي مشمول مي توانند براي تنقيح قوانين و مقررات از ظرفيت  نيز معاونت و دس
ــخاص حقيقي و حقوقي  ــي و همچنين اش ــتگاه هاي اجرايي و قضاي ــي دس كارشناس

غيردولتي با تمايل آن ها استفاده كنند.

1.روزنامه ی رسمی شماره ی 1390/1/24-19256
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2ـ در ماده )6( تاريخ 1390 به 1391 تغيير مي يابد.
3ـ اين قانون از تاريخ تصويب الزم االجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ هجدهم 
ــتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  ــفندماه يكهزار و سيصد و هش اس

1389/12/22 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

قانون تمديد مهلت اجرای آزمايشي قانون مجازات اسالمي1
 

ــالمي مصوب 1370/5/8  ــي قانون مجازات اس ماده واحده ـ اجرای آزمايش
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي تا پايان سال 1390 تمديد مي شود.

قانون فوق مشتمل  بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و 
هشتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

1389/10/15 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

قانون تبديل سازمان هاي تربيت بدني و ملي جوانان 
به وزارت ورزش و جوانان2

ــازمان هاي تربيت بدني و ملي  مـاده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون س
جوانان با اعتبارات، نيروي انساني و امكانات ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبديل 
مي شود و اقدامات قانوني براي انجام اصالحات الزم در مقررات مربوط به آن به عمل 

مي آيد.
تبصره : هزينه  ناشي  از تغيير عنوان دستگاه از محل  صرفه جويي در هزينه هاي 

جاري وزارت ورزش و جوانان تأمين مي گردد.
ــه علني روز يكشنبه  ــتمل بر ماده واحده و يك تبصره درجلس قانون فوق مش
ــيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب  مورخ دوازدهم دي ماه يكهزار و س

و در تاريخ 1389/10/29 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

1..روزنامه ی رسمی شماره ی 1389/11/14-19204
2. روزنامه ی رسمی شماره ی 1389/11/27-19215
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اصالحيه قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 1
)مصوب 1389/5/9 مجمع تشخيص مصلحت نظام(

ــواد  ــاده )1( و  م ــاي )1(، )2(، )3(، )4(، )5(، )6(، )7( و )9( م 1ـ در بنده
ــره آن(،  )2(، )3(، )11(، )12(، )13(، )14(، )19(، )20(، )23(، )26(، )28 و تبص
ــدر« عبارت » يا  ــارت »مواد مخ ــس از عب ــره آن(، )33(، )40( و )42( پ )30 و تبص

روان گردان هاي صنعتي غيردارويي« اضافه گرديد.
2ـ تبصره دو به شرح زير به ماده1 قانون الحاق گرديد:

ــي غيردارويي تابع  ــواد روان گردان هاي صنعت ــيدگي به جرايم م تبصره: رس
مقررات رسيدگي به جرايم مواد مخدر مي باشد.

3ـ ماده 4 قانون به شرح زير اصالح گرديد:
ــوخته، تفاله ترياك و  ــيره، س ماده4. هر كس بنگ، چرس، گراس، ترياك، ش
يا ديگر مواد مخدر يا روان گردان هاي صنعتي غيردارويي كه فهرست آن ها به تصويب 
مجلس شوراي اسالمي مي رسد را به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر 
ــال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش  يا ارس
قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازات هاي زير محكوم 

مي شود:
4ـ در بند )4( ماده )4( و تبصره ماده )4( و بندهاي )4(، )5( و )6( ماده )5( 
ــاده )6( و بند )6( ماده )8( و تبصره )1( ماده )8( به جاي عبارت »مصادره اموال  و م
ــتثناء هزينه زندگي متعارف براي خانواده محكوم« عبارت »مصادره اموال ناشي  به اس

از همان جرم« جايگزين گردد.
5 ـ ماده 8 قانون به شرح زير اصالح شد:

ماده8 . هر كس هرويين، مرفين، كوكايين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين 
ــي  مت  ــيد دي  اتيل آميد )ال.اس.دي(، متيلن دي اكس و كوكايين و يا ليزرژيك اس
ــي بوتيريك اسيد )جي.اچ.بي(،  ــي(، گاما هيدروكس  آمفتامين )ام.دي.ام.آ. يا آكستاس

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 1389/9/28-19166
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اصالحيه قانون اصالح قانون مبارزه با مواد ...

فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين )شيشه( و يا ديگر مواد مخدر يا روان گردان هاي 
ــوراي اسالمي مي رسد را  ــت آن ها به تصويب مجلس ش صنعتي غيردارويي كه فهرس
ــاخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش  ــور كند و يا مبادرت به س وارد كش
ــا حمل كند با رعايت  ــرض فروش قرار دهد و يا نگه داري، مخفي ي ــد و يا در مع نماي

تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهدشد.
6 ـ ماده 15 قانون همراه با دو تبصره به شرح ذيل اصالح و تصويب گرديد:

ــي، غيردولتي يا  ــه مراكز مجاز دولت ــادان مكلفند با مراجعه ب مـاده15. معت
ــدام به ترك اعتياد  ــيب، اق ــازمان هاي مردم نهاد درمان و كاهش آس خصوصي و يا س
ــبت به درمان خود اقدام و گواهي  ــد. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نس نماين
تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنان چه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب 
كيفري معاف مي باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند.

ــط  ــاس آيين نامه اي كه توس ــاز موضوع اين ماده، براس تبصـره1: مراكز مج
ــاه و تأمين اجتماعي ظرف  ــكي و رف ــت، درمان و آموزش پزش وزارت خانه هاي بهداش
ــد، تعيين  ــتاد مي رس ــس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب س ــه ماه پ مدت س

مي شود.
ــش  ــت ضمن تحت پوش تبصـره2: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف اس
ــام هزينه هاي ترك اعتياد  ــراردادن معتادان بي بضاعت، تم ــيب ق درمان و كاهش آس
ــت همه ساله در لوايح  ــتري قرار دهد. دولت مكلف اس ــمول بيمه هاي پايه و بس را مش

بودجه، اعتبارات الزم را پيش بيني و تأمين نمايد.
7ـ ماده 16 قانون به شرح زير اصالح و با سه تبصره تصويب شد:

ــردان مذكور در دو ماده )4( و )8(  مـاده16. معتادان به مواد مخدر و روان گ
ــتور مقام قضايي براي مدت  فاقد گواهي موضوع ماده )15( و متجاهر به اعتياد، با دس
ــوند.  ــيب نگه داري مي ش ــه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آس يك تا س
تمديد مهلت براي يك دوره سه ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بالمانع است. با 
گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضايي، چنان چه معتاد آماده تداوم درمان طبق 

ماده )15( اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بالمانع مي باشد.
ــام قضايي، معتادان  ــتور مق ــت مراكز مذكور و طبق دس تبصره1: با درخواس



10
ره 

شما
ق/ 

قو
 ح

لي
عا

ت

قوانين
150

ــند كه بنابر  ــراي تكاليف مراقبت بعد از خروج مي باش ــوع اين ماده مكلف به اج موض
ــتگاه هاي ذي ربط، تهيه و به تصويب رييس  ــنهاد دبيرخانه ستاد با همكاري دس پيش

قوه قضاييه مي رسد.
ــب و تعهد  ــام قضايي مي تواند براي يك بار با اخذ تأمين مناس تبصـره2: مق
ــش  ــبت به تلعيق تعقيب به مدت ش به ارائه گواهي موضوع ماده )15( اين قانون، نس
ــه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراكز مذكور  ماه
ــا نماينده وي ارائه  ــاد را به مقام قضايي ي ــه گزارش روند درمان معت ــد ماهيان موظفن
ــط  ــان و ترك اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توس ــد. در صورت تأييد درم نماين
دادستان، پرونده بايگاني و در غيراين صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي شود. تمديد 
ــه ماهه ديگر  ــت مراكز ذيربط براي يك دوره س ــت موضوع اين تبصره با درخواس مهل

بالمانع است.
تبصـره3: متخلف بدون عذر موجه از تكاليف موضوع تبصره)2( اين ماده به 

حبس از نود و يك روز تا شش ماه محكوم مي شود.
8 ـ ماده 17 به شرح زير به قانون الحاق گرديد:

ــدي اقدام به  ــران با هر قص ــالمي اي ــه اتباع جمهوري اس مـاده17. چنان چ
ــور  نگه داري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كش
ــه آنان ابطال و  ــال گذرنام ــدن حكم به مدت يك تا پنج س ــد، از زمان قطعي ش نماين
ــال گذرنامه آنان  ــوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده س ممنوع الخروج مي ش
ابطال و ممنوع الخروج مي شوند. صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج 
از كشور به سبب جرايم موضوع اين قانون محكوم شده اند مشمول ممنوعيت موضوع 

اين ماده مي باشد.
9ـ ماده 18 به شرح زير به قانون الحاق گرديد:

ماده18. هركـس براي ارتكاب هر يك از جرايم موضوع اين قـانون، اشخاصي 
ــازماندهي و يا مديريت كند و  را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آن ها را س
ــتيباني مالي يا سرمايه گذاري نمايد، در مواردي كه مجازات  از فعاليت هاي مذكور پش
ــي از ارتكاب اين جرم و  ــد به اعدام و مـصادره اموال ناش عمل مجرمانه حبس ابد باش
ـــاير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم مي شود. مجازات سركرده  در س



شماره 10
تعالي حقوق/ 

151

يا رييس باند يا شبكه اعدام خواهد بود.
10ـ ماده 35 به شرح زير به قانون الحاق گرديد:

ماده 35. هركس اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال تمام هجري شمسي 
ــور عقلي را به هر نحو به مصرف و يا به ارتكاب هر يك از جرايم موضوع  ــراد محج و اف
ــواد مخدر يا  ــر طريق مجبور به مصرف م ــد و يا ديگري را به ه ــون وادار كن ــن قان اي
روان گردان نمايد و يا مواد مذكور را جبراً به وي تزريق و يا از طريق ديگري وارد بدن 
ــم  برابر حداكثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد  ــد به يك وني وي نماي
ــود. در صورت ساير  ــي از ارتكاب اين جرم محكوم مي ش به اعدام و مصادره اموال ناش

جهات ازجمله ترغيب، مرتكب به مجازات مباشر جرم محكوم مي شود.
11ـ ماده 36 قانون به شرح ذيل اصالح و همراه با يك تبصره تصويب شد:

ــه در اين قانون، مرتكبين عالوه بر مجازات هاي  مـاده36. در كليه مواردي ك
ــوند، دادگاه  ــي از جرايم موضوع اين قانون محكوم مي ش مقرره به مصادره اموال ناش
مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره شده را دقيقاً در حكم يا در حكم اصالحي 
قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه چهار 

به باال مي باشد.
ــت كليه احكام صادرشده را پس از قطعيت به  تبصره: محاكم موظفند رونوش

ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
12ـ يك تبصره به شرح زير به ماده41 قانون الحاق گرديد:

ــت شقايق پاپاور سامنيو فرم الي فرا به درخواست وزارت  تبصره ماده41: كش
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت ستاد 

مبارزه با موادمخدر، براي مصارف دارويي و تأمين داروهاي جايگزين بالمانع است.
13ـ ماده 43 همراه با دو تبصره به شرح زير به قانون الحاق شد:

ــازه دارد در چارچوب  ــالمي ايران اج مـاده43. نيروي انتظامي جمهوري اس
ــالمي ايران و ساير دولت ها  موافقت نامه هاي قانوني دو يا چندجانبه بين جمهوري اس
ــورها به منظور شناسايي مجرمين موضوع اين قانون،  ــاركت مأمورين ديگر كش با مش
ــف  ــور، كش ــف طرق ورود يا عبور محموله هاي قاچاق از كش رديابي منابع مالي، كش
ــرح عملياتي و  ــواد مذكور با تنظيم ط ــاخت م ــت يا توليد يا س ــايل يا مكان كش وس

اصالحيه قانون اصالح قانون مبارزه با مواد ...
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ــتان كل كشور، محموله هاي تحت  ــت فرمانده نيروي انتظامي با حكم دادس درخواس
كنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير كشورها در قلمرو آن كشورها مورد تعقيب 
قرار داده و پس از تكميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان كل كشور يا قاضي اي 
كه او تعيين مي كند تسليم نمايد. هرگونه تغيير در طرح عملياتي مذكور در حين اجرا 

با مجوز كتبي دادستان كل كشور بالمانع است.
ــورها  ــخصات مأموران ديگر كش تبصره1: در هر حال احراز هويت و درج مش
ــي و يا جزيي و يا اجازه عبور  ــد. ضبط، جايگزيني كل در طرح عمليات الزامي مي باش
ــه داري، اخفا، حمل و يا تحويل  ــور و يا اخذ، نگ ــاي موضوع اين ماده از كش محموله ه
ــهيل اقدامات  ــايل و تس ــي غيردارويي و يا تهيه وس ــدر و روانگردان صنعت ــواد مخ م
ــا چندجانبه و با رعايت  ــق موافقت نامه هاي قانوني دو ي ــط ضابطان طب موردنياز توس

كنوانسيون هاي الحاقي با حكم دادستان كل كشور بالمانع است.
ــيدگي به اتهامات متهمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي  تبصره2: رس

در صالحيت مرجع قضايي است كه از طرف دادستان كل كشور تعيين مي شود.
14ـ ماده44 به شرح زير به قانون الحاق گرديد:

ــع آوري اطالعات الزم در  ــت ضمن جم مـاده44. وزارت اطالعات مكلف اس
ــازمان يافته مرتبط با جرايم  ــبكه هاي اصلي منطقه اي و بين المللي قاچاق س زمينه ش
موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آن ها با حكم 
دادستان كل يا قاضي اي كه او تعيين مي كند اقدام و همچنين نسبت به ارائه سرويس 

اطالعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذي صالح نيز اقدام نمايد.
15ـ ماده 45 همراه با يك تبصره به شرح زير به قانون الحاق گرديد:

ماده45. اصالح اين قانون توسط مجلس شوراي اسالمي بالمانع است.
ــاي موردنظر اين قانون افزون بر  ــت مواد مخدر و روان گردان ه تبصره: فهرس
مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا اليحه در مجلس شوراي اسالمي به تصويب 

خواهد رسيد.
ــه رسمي روز شنبه مورخ نهم مرداد  اصالحات مذكور طي 15 محور در جلس
ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و نه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.


