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با  2990يه در سال زارش كارشناسي درخصوص بودجه قوه قضائگ

 نگاه به تكاليف آن قوه در برنامه ششم توسعه

 

 

 

 
 

 

 

 مقدمه

 هايازمانس و قضائيه قوه برعهده را تكاليفي قضايي و حقوقي عنوان با توسعه، ششم برنامه نوزدهم بخش

 .است نهاده (111) تا (111) مواد ذيل در آن تابعه

 :داردمي بيان كه است (111) ماده ،قضائيه قوه سنواتي بودجه منظر از فصل اين ماده مهمترين

 منابع زا (% 1/2) درصد دهمنه و دو حداقل برنامه قانون اجراي سنوات طول در است موظف دولت»

 هايبودجه در وابسته هايسازمان و قضائيه قوه هايبرنامه و تكاليف اجراي براي را دولت عمومي بودجه

 الهس هر توسعه، ششم برنامه اجراي هايسال طول در اساس اين بر .«نمايد تأمين و بينيپيش سنواتي

 .يابد اختصاص قضائيه قوه به بايد دولت عمومي بودجه منابع درصد 1/2

 و عهتوس ششم برنامه در تابعه هايسازمان و قضائيه قوه كلي تكاليف بررسي به گزارش اين در

 .پرداخت خواهيم 1111 سال در شده بينيپيش ميزان به همچنين

 تدوين توسعه ششم برنامه قانون براساس بايد 1111تا 1111 هايسال در ساالنه بودجه هاياليحه

 بودجه ينقوان توسعه، ششم برنامه قانون براساس بايد نيز اسالمي شوراي مجلس .شود تقديم مجلس به و

 در مقرر يفتكال توسعه، هايبرنامه قوانين تصويب فلسفه به نيز امر اين چرايي .كند تصويب را سنواتي

 قوانين تمام تطابق لزوم برمبني مجلس داخلي نامهآيين حكم ،1111 سال مصوب بودجه و برنامه قانون

 مواد در مندرج ايبودجه احكام نهايت در و مشخص( تصويب نصاب رعايت با )مگر برنامه قانون با مصوب

 .است برنامه قانون

 

  توسعه ششم برنامه قانون در قضائيه قوه تكاليف بررسي ـ اول قسمت

 و بتصوي مجلس در ساالنه كه است سنواتي بودجه نيازمند قضائيه قوه ازجمله دستگاهي هر كاركرد

  :كرد تقسيم توانمي نوع دو به را وابسته هايسازمان و قضائيه قوه كاركرد .شودمي داده اختصاص

 طتوس رسمي سند صدور يا دعوا طرفين بين دادرسي مانند قضائيه قوه معمول كاركردهاي الف(

  .... و هازندان سازمان توسط زندانيان نگهداري يا امالك و اسناد ثبت سازمان

 نيازهاي به توجه با و ضرورت و اهميت دليلبه كه توسعه هايبرنامه در مقرر خاص وظايف ب(

  .شودمي نهاده دستگاه آن برعهده توسعه برنامه يك طول در قانونگذار توسط كشور،
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 اييقض عدالت تحقق قضايي، خدمات ارائه در سرعت و دقت افزايش منظوربه توسعه ششم برنامه در

 آحاد دسترسي براي برابر فرصت ايجاد و دادرسي اطاله كاهش و كيفيت ارتقاي عامه، حقوق احياي و

 مجرمان اصالح و دعاوي و جرم وقوع از پيشگيري و هاپرونده ورودي كاهش و قضايي خدمات به مردم

 ايهسازمان و قضائيه قوه معمول وظايف از برخي اجراي در رشد يا و انجام نحوه ،كيفري جمعيت كاهش و

 مندنياز كه است شده نهاده قضائيه قوه برعهده جديد وظايف برخي نيز و آن( اهميت دليل)به وابسته

 است. شدن اجرايي براي بودجه

 ناي در .دارد اختصاص قضايي و حقوقي بخش به توسعه ششم برنامه قانون از (111) تا (111) مواد

 دنيازمن و اجراست درحال اكنونهم كه بوده فرآيند يك موقت تغيير درصدد يا تكاليف، از برخي مواد

 هايبند مانند ندارد ايبرنامه ماهيت كه هستند احكامي اينكه يا و نيست ايجداگانه بودجه تخصيص

 ايبرنامه ماهيت بدون كه احكامي شدن مشخص با قضائيه قوه تكاليف . ... و «ت» بند از 1 شق ،«ب»

 يكتفك به زير جدول در بودجه، به نيازمند احكام همچنين و ندارند بودجه به نياز نتيجه در و هستند

 .است آمده

 بهزيستي سازمان بودجه در بايد كه است بودجه نيازمند (111) ماده از «الف» بند است ذكر شايان

 .قضائيه قوه بودجه در نه شود تأمين

 

 قوه قضائيه در بخش حقوقي و قضايي برنامه ششم توسعهتكاليف  .2 جدول

 ماده متن ماده

 نيازمند

 به

 بودجه

 بدون

 به نياز

 بودجه

 ماده

(229) 

 «الف» بند

 عدالت تحقق قضايي، خدمات ارائه در سرعت و دقت افزايش منظوربه (111) ماده

 تفرص ايجاد و دادرسي اطاله كاهش و كيفيت ارتقاي عامه، حقوق احياي و قضايي

 و هاپرونده ورودي كاهش و قضايي خدمات به مردم آحاد دسترسي براي برابر

 :كيفري جمعيت كاهش و مجرمان اصالح و دعاوي و جرم وقوع از پيشگيري

 سبتن خانواده نهاد تحكيم راستاي در است مكلف كشور بهزيستي سازمان (الف

 مقام معرفي با مالي تمكن فاقد افراد براي رايگان ايمشاوره خدمات ارائه به

 مقام توسط 1/12/1111 مصوب خانواده حمايت قانون اجراي در كه قضايي

 فيمعر خانواده مشاوره براي سازمان آن به اختالف رفع براي صالحيتدار قضايي

 .آورد عملبه را الزم اقدام شوند،مي

  

 ماده

(229) 

 «ب» بند

 رسمي اسناد مفاد اجراي ادارات طريق از جرااالالزم رسمي اسناد مفاد (ب

 مذكور ادارات .شوندمي اجرا كشور امالك و اسناد ثبت مانساز االجرايالزم

 اموال توقيف و شناسايي به نسبت اجرائيه تقاضاي از پس بالفاصله مكلفند

 تقاضاي از ماه دو مدت ظرف دنتوان مذكور مرجع چنانچه .كنند اقدام مديون

 1 تمد ظرف يا كند اقدام سند، متعهد اموال توقيف و شناسايي به نسبت ،اجرا
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 ماده متن ماده

 نيازمند

 به

 بودجه

 بدون

 به نياز

 بودجه

 از انصراف با تواندمي سند لهمتعهد نمايد، اقدام سند مفاد راياج به نسبت ماه

 .نمايد رجوع دادگستري محاكم به سند مفاد اجراي

 ماده

 بند ،(229)

 ؛«ب»

 تبصره

«2» 

 با و دادگستري وزارت پيشنهاد به بند اين اجرايي نامهآيين ـ «1» تبصره

 قوه رئيس تصويب به و تهيه كشور امالك و اسناد ثبت سازمان همكاري

 .رسدمي قضائيه

  

 ماده

 بند (،229)

 ؛«ب»

  «1»تبصره

 به نسبت روز بيست مدت ظرف ،جرااالالزم سند متعهد چنانچه ـ «2»تبصره

 ايههزينه پرداخت از نمايد، اقدام سند لهمتعهد رضايت جلب يا خود تعهد جامان

 سجل سامانه در درج جهت مراتب صورت اين غير در .بود خواهد معاف اجرايي

 خواهد منعكس قانون اين (111) ماده«پ» بند موضوع مالي هايمحكوميت

 انعقاد از اعتباري و مالي مؤسسات و هابانك و اجرايي هايدستگاه كليه .شد

 نيبازرگا كارت صدور اصولي، موافقت تسهيالت، پرداخت و مالي قرارداد هرگونه

 حكم اين از تخلف .هستند ممنوع شخص اين به واردات و صادرات پروانه و

 .بود خواهد اجتماعي( حقوق از )محروميت 1 درجه تعزيري مجازات موجب

  

 ماده

 بند (،229)

 ؛«ب»

 تبصره

«9» 

 قانون رعايت با تواندمي باشد، اعسار مدعي سند متعهد چنانچه -«1» تبصره

 صالح قضايي مرجع به را خود اعسار دادخواست مالي هايمحكوميت اجراي نحوه

 اخير قسمت شمول از سند متعهد اعسار، حكم صدور صورت در و كند تقديم

 .بود خواهد معاف «2»تبصره
  

 (229)ماده

 «پ» بند

 راستاي در است مكلف كشور تربيتي و تأميني اقدامات و هازندان سازمان (پ

 وضعيت به بخشيدن بهبود موضوع ششم، برنامه كلي هايسياست اجراي

 اخلد زندان بيست انتقال در تسريع براي الزم اقدامات ها،بازداشتگاه و هازندان

 انجام زير طرق از را شهرها از خارج به شهرهاكالن اولويت با شهرها محدوده

 :دهد

  

  (229)ماده

 «پ» بند

  2 شق

 توافق و مذاكره روش به نياز بر مازاد اموال و شهرها داخل هايزندان فروش. 1

 عمومي نهادهاي ساير و غيردولتي عمومي هايسازمان ديگر و هاشهرداري به

 هب حداقل نقد صورتبه مزايده به مربوط قوانين و مقررات رعايت به الزام بدون

 به نياز بر مازاد اموال و شهرها داخل هايزندان فروش يا كارشناسي قيمت

 اب جزء( اين صدر در شده ذكر اشخاص استثناي)به حقوقي و حقيقي اشخاص

 مربوط مقررات و قوانين كليه رعايت

 توافق براساس و تدريجبه كه مذكور هايزندان از كدام هر فروش از حاصل وجوه

 درآمد عنوانبه گرددمي واريز كل داريخزانه نزد ويژه حساب به آمده عملبه

 و رددگمي تلقي كشور تربيتي و تأميني اقدامات و هازندان سازمان اختصاصي

 استان همان در جايگزين هايزندان احداث صرف سنواتي بودجه چارچوب در

 .گرددمي
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 ماده متن ماده

 نيازمند

 به

 بودجه

 بدون

 به نياز

 بودجه

 تكميل، صرف مذكور اعتبار فوق، بند از حاصل درآمد مازاد وجود صورت در

 .گرددمي استان همان هايزندان ديگر تجهيزات و اساسي تعميرات

 خارج به شهرها از هازندان انتقال عنوان تحت رديفي است مكلف دولت -تبصره

 فروش محل از جديد هايزندان احداث از پس كه نحويبه نمايد ايجاد شهرها

 .گردد اعاده خزانه به مذكور مبلغ قديمي هايزندان

 قانون (2) ماده بر (111) ماده «پ» بند «1» جزء حكم برنامه، اجراي طول در

 وبمص شهر از خارج به موجود تربيتي و تأميني اقدامات مراكز و هازندان انتقال

 .است حاكم مغايرت بخش در 1/1/1131

  (229ماده)

 «پ» بند

 1 شق

 اب كشور تربيتي و تأميني اقدامات و هازندان سازمان بين تفاهم صورت در. 2

 تا شهر داخل زندان ساختمان رسمي، قرارداد عقد از پس و خريداران يا خريدار

 سازمان اختيار در اجاره صورتبه جديد زندان از برداريبهره و احداث اتمام

 بلغم از آن بهاياجاره و گيردمي قرار كشور تربيتي و تأميني اقدامات و هازندان

 .گرددمي كسر زندان قيمت تفاهم مورد

  

  (229ماده)

 «پ» بند

 9 شق

 و كشور( آبخيزداري و مراتع ها،جنگل )سازمان كشاورزي جهاد وزارت .1

 و نقواني رعايت با رايگان زمين واگذاري به نسبت مكلفند اراضي امور سازمان

 .دنماين اقدام مذكور هايزندان احداث براي هازندان سازمان به مربوطه مقررات

 در را الزم همكاري مورد حسب مكلفند اجرايي هايدستگاه كليه همچنين

 زا )اعم نياز مورد زيربنايي تأسيسات تأمين و ايجاد و قانوني مجوزهاي صدور

 لعمبه ها،طرح اين در دسترسي( مسيرهاي و نوري كابل تلفن، گاز، برق، آب،

 .آورند

  

  (229ماده)

 «پ» بند

 4 شق

 رد زندانيان استقرار از پس است مكلف كشور امالك و اسناد ثبت سازمان. 1

 پس و دارايي و اقتصادي امور وزارت همكاري با شهر از خارج جديد زندان محل

 نزندا مدارك و اسناد كليه انتقال به نسبت دادگستري وزارت رسمي اعالم از

 .نمايد اقدام خريداران يا خريدار به مذكور

  

  (229ماده)

 «پ» بند

 5 شق

 و مشاركت است مجاز كشور تربيتي و تأميني اقدامات و هازندان سازمان. 1

 توسعه يا و برداريبهره حوزه در را عمومي و غيردولتي بخش گذاريسرمايه

 از پس و حبس حين اشتغال آموزي،حرفه هايزمينه در الزم هايزيرساخت

 كمك و زندانيان خانواده از حمايتي هايطرح درمان، و سالمت آموزش، آزادي،

 عهتوس يا و جلب رسمي قراردادهاي مختلف انواع قالب در هازندان خودكفايي به

 .دهد

 اين شدن جرااالالزم از پس ماه 1 مدت ظرف بند اين اجرايي نامهآيين -تبصره

 كاريهم با و كشور تربيتي و تأميني اقدامات و هازندان سازمان وسيلهبه قانون

 .رسدمي وزيران هيئت تصويب به و تهيه دادگستري وزارت

  

  (229ماده)

 «ت» بند

 2 شق

 ساالنه (% 11) درصدي ده كاهش هدف با جرم وقوع از پيشگيري منظوربه (ت

 :مجرمان آمار

 رايياج هايدستگاه تمامي هايظرفيت از استفاده با است مكلف قضائيه قوه. 1

 علمي مراكز و نهادمردم هايسازمان و مردم اجتماعي مشاركت از گيريبهره و

  

www.irpublicpolicy.ir



 

 

1 

 ماده متن ماده

 نيازمند

 به

 بودجه

 بدون

 به نياز

 بودجه

 و جرم وقوع از پيشگيري جامع برنامه تدوين و تهيه به نسبت كشور پژوهشي و

 ونقان اجراي اول سال پايان تا مربوط قوانين رعايت با اجتماعي سالمت ارتقاي

 .نمايد اقدام برنامه

  (229ماده)

 «ت» بند

 1 شق

 منظورهب برنامه قانون اجراي دوم سال پايان تا حداكثر است مكلف قضائيه قوه. 2

 در رمؤث عوامل شناسايي به نسبت اختالفات، و دعاوي جرم، كاهش و پيشگيري

 از پس و اقدام استان هر قضايي هايحوزه در تفكيك به جرائم و دعاوي بروز

 ترعاي با و تهيه را نياز مورد لوايح و انجام را الزم اقدامات پژوهشي، جامع بررسي

 .نمايد تقديم اسالمي شوراي مجلس به اساسي قانون چهارمهفتادو اصل

  

  (229ماده)

 «ت» بند

 9 شق

 هيآگا ضمن است مكلف كشور تربيتي و تأميني اقدامات و هازندان سازمان. 1

 زندان، آزاد فضاي و زندانيان آمار وضعيت درخصوص قضايي مقامات به دادن

 ياراخت در امنيتي جهات رعايت با و برخط صورتبه را زندانيان پذيرش ظرفيت

 اسبتن و شده اعالم ظرفيت لحاظ با قضات .دهد قرار صالحيتدار قضايي مقامات

 رد جز حبس احكام يا و بازداشت به منتهي تأمين قرارهاي صدور از تأمين، قرار

 از مربوط قوانين رعايت با و خودداري مربوط قوانين موجببه ضروري موارد

 كم،ح صدور تعويق مجازات، يا تعقيب تعليق مانند كيفري جديد هايتأسيس

 .نمود خواهند استفاده حبس جايگزين هايمجازات و مشروط هايآزادي

 .كندمي نظارت بند اين اجراي حسن بر قضات انتظامي دادسراي

 تأميني اقدامات و هازندان سازمان توسط بند اين اجرايي دستورالعمل  -تبصره

 وهق رئيس تصويب به و تهيه دادگستري وزارت همكاري با و كشور تربيتي و

 .رسدمي قضائيه

  

  (229ماده)

 «ت» بند

 حداكثر ساالنه تواندمي ايران( اسالمي جمهوري )دادگستري قضائيه قوه (ث

 و ودخ مصوب بالتصدي قضايي هايپست تكميل براي جديد قاضي هشتصد

 ميلتك براي پشتيباني و اداري نيروي نفر دويستهزاروسه تعداد به حداكثر

 ريقط از مصوب اعتبارات سقف در خود بالتصدي پشتيباني و اداري هايپست

 نخبگان و برتر استعدادهاي ميان از رقابتي فضاي در و استخدامي آزمون

 .نمايد جذب حوزوي و دانشگاهي

  

 (229ماده)

 «ج» بند

 يازن مورد قانوني پزشكي خدمات است مجاز كشور قانوني پزشكي سازمان (ج

 درماني، و تشخيصي مراكز عمومي، نهادهاي غيردولتي، و دولتي هايدستگاه

 سازمان تشكيل قانون (1) ماده در مذكور وظايف از بخشي و مردم ها،بيمه

 «1» بند موضوع موارد استثناي به 21/1/1112 مصوب كشور قانوني پزشكي

 به كه معتمد پزشكي گروه به كامل نظارت اعمال با را مذكور قانون (1) ماده

 .نمايد واگذار شد خواهند تعيين منظور اين

 همكاري اب و قانوني پزشكي سازمان وسيلهبه بند اين اجرايي نامهآيين -تبصره

 .رسدمي قضائيه قوه رئيس تصويب به و تهيه دادگستري وزارت

  

 (229ماده)

 «چ»بند

 عناوين كاهش هدف با و ييجزا قوانين در بازنگري سياست اجراي در (چ

 عناوين مصاديق در بازنگري منظوربه است مكلف قضائيه قوه مجرمانه

 و مجرمانه عناوين كاهش شرايط، تغيير به توجه با حيات سالب هايمجازات
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 ماده متن ماده

 نيازمند

 به

 بودجه

 بدون

 به نياز

 بودجه

 و ترميمي و اداري مدني، انضباطي، انتظامي، اجراهاي ضمانت از استفاده

 وانينق هايخأل رفع و اصالح تنقيح، به نسبت جرائم، با هامجازات سازيمتناسب

 مصوب كشور مقررات و قوانين تنقيح و تدوين قانون رعايت با ييجزا

 اجراي دوم سال پايان تا حداكثر و اقدام آن بعدي اصالحات و 21/1/1131

 .آورد عملبه را نياز مورد قانوني اقدامات برنامه قانون

 (229ماده)

 «ح» بند

 اجرايي هايدستگاه در مشاوران و كارشناسان خدمات از استفاده منظوربه (ح

 استخدامي، و اداري حقوقي، ريزي،برنامه ريزي،بودجه هايزمينه در ويژهبه

 ازمج موضوعه قوانين مطابق كه اجرايي هايدستگاه براي مذكور خدمات تعرفه

 حقوقي معاونت همكاري با و سازمان توسط هستند آنها از استفاده به

 .رسدمي وزيران هيئت تصويب به و تهيه جمهوررئيس

  

 (229ماده)

 «خ» بند

 دستورالعملي دولت، اموال و حقوق و المالبيت از بهينه حفاظت جهت در (خ

 هايپست در شاغالن ماندگاري و تشويق مختلف سازوكارهاي بر مشتمل

 حمايت العادهفوق مورد در ازجمله اجرايي هايدستگاه در حقوقي تخصصي

 رئيس دادگستري، وزير جمهور،رئيس حقوقي معاون توسط مشتركاً قضايي

 تصويب از پس و پيشنهاد سازمان رئيس و كشور استخدامي و اداري سازمان

 .گرددمي ابالغ قانون چارچوب در وزيران هيئت

  

 (229ماده)

 «د» بند

 ضاييق و حقوقي توسعه هايشاخص يارتقا به نسبت است مكلف قضائيه قوه د(

 دولت .كند اقدام 11 شماره جدول شرحبه حداقل برنامه قانون اجراي طول در

 بربنيم قضايي كلي هايسياست براساس را نياز مورد اعتبارات است مكلف نيز

 مندرج موارد ازجمله قضائيه قوه وظايف و هامأموريت با متناسب بودجه تأمين

  .نمايد تأمين و بينيپيش سنواتي هايبودجه در 11 شماره جدول در

 است( شده آورده جدول اين از پس ششم برنامه قانون 11 و 11 شماره )جدول

 اجراي طول در خود ساالنه عملكرد دقيق گزارش است مكلف قضائيه قوه (تبصره

 .كند ارائه اسالمي شوراي مجلس به هرسال پايان در را برنامه قانون

  

 (224)ماده

 قانون اجراي دوم سال پايان تا است موظف كشور امالك و اسناد ثبت سازمان

 يكالكترون صورتبه كشور امالك دفتر ساماندهي و اندازيراه به نسبت برنامه

 و آني صورتبه آن در را اراضي و امالك به راجع معامالت كليه و نموده اقدام

 و ايلحظه صورتبه معامالت ثبت امكان كه نمايد ثبت نحويبه الكترونيكي

 استعالمات به لحظه همان در برخط و آني پاسخ نيز و امالك دفتر در برخط

 كمح در و موجود امالك دفتر جايگزين تكميل از پس مذكور دفتر .باشد فراهم

  .بود خواهد آن

  

 (225)ماده

 و اموال موظفند اساسي قانون دومويكصدوچهل اصل موضوع قاماتم كليه

 الماع عدم .نمايند اعالم قضائيه قوه رئيس به مذكور اصل مطابق را خود دارايي

 درجه تعزيري مجازات مستوجب و جرم آن، ناقص گزارش يا آن كتمان يا اموال

 .باشدمي اجتماعي( حقوق از )محروميت 1
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 ماده متن ماده

 نيازمند

 به

 بودجه

 بدون

 به نياز

 بودجه

 ماده

(226،) 

 «الف»بند

 وفصلحل در تسريع و قضايي مراجع به مردم مراجعه كاهش راستاي در (الف

 فصلوحل منظورافزايش به دولت همكاري با است مكلف قضائيه قوه اختالفات،

 ايجاد و اعتمادسازي و داوري نهادهاي توسعه و ايجاد داوري، طريق از اختالفات

 تمهيدات برنامه قانون اجراي اول سال پايان تا آنها، از حمايت و عمومي اقبال

 .نمايد بينيپيش را الزم

  

 ماده

 بند (،226)

 «ب»

 يبازرس سامانه نوين، هايفناوري از گيريبهره با است مكلف قضائيه قوه (ب

 با و نموده فراهم را قضايي كاركنان و قضات تخلفات كشف جهت كارآمد

 .نمايد برخورد ممكن زمان كمترين در و قانوني ضوابط مطابق متخلفان
  

 ماده

 بند (،226)

 «پ»

 و اقتصادي هايفعاليت سازيشفاف راستاي در است مكلف قضائيه قوه  (پ

 ات نمايد ايجاد را مالي هايمحكوميت سجل سامانه اعتبارسنجي، زمينه ايجاد

 اين از عليهممحكومٌ اشخاص مالي هايمحكوميت كليه برخط استعالم امكان

 دفاتر و اجرايي هايدستگاه و اعتباري و مالي مؤسسات و هابانك براي سامانه

 .آيد فراهم رسمي اسناد

 اين شدن جرااالالزم از پس ماه 1 مدت ظرف بند اين اجرايي نامهآيين -تبصره

 امور و دادگستري هايوزارتخانه همكاري با و قضائيه قوه وسيلهبه قانون

 تصويب به و تهيه ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك و دارايي و اقتصادي

 .رسدمي وزيران هيئت

  

 ماده

(220) 

 «الف» بند

 دادرسي اطاله كاهش قراردادها، استحكام و مالكيت حقوق تضمين راستاي در

 رسمي اسناد مفاد و هادادگاه شده صادر احكام اجراي در اطاله كاهش و

 :جرااالالزم

 ايسامانه برنامه قانون اجراي دوم سال پايان تا است مكلف قضائيه قوه (الف

 مورد استعالمات به برخط و فوري پاسخگويي امكان كه نمايد ايجاد الكترونيك

 طوربه ٌعليهممحكوم اشخاص اموال درخصوص ذيصالح قضايي مراجع نياز

 ريقط از قضائيه قوه رئيس مستقيم نظارت تحت و قضائيه قوه براي متمركز

 حقوقي و حقيقي اشخاص اموال اطالعاتي هايبانك كليه به برخط دسترسي

 .ردگي انجام سهولت و سرعت به مزبور اموال توقيف تا شود فراهم عليهممحكومٌ

 سازمان مانند دارند، اشخاص اموال مورد در اطالعاتي نحو هر به كه مراجعي تمام

 انتظامي، نيروي مالياتي، امور سازمان ها،شهرداري كشور، امالك و اسناد ثبت

 و مالي مؤسسات و هابانك كليه و مركزي بانك بهادار، اوراق و بورس سازمان

 يهكل مكلفند امالك مشاوران اتحاديه رهگيري )كد( شناسه سامانه و اعتباري

 هب راجع تغييرات كليه و مذكور اشخاص به متعلق اموال مورد در خود اطالعات

 رخطب صورتبه اطالعات اين كه نحويبه را آنها بعدي انتقال و نقل نوع هر و آنها

 ضائيهق قوه اختيار در باشد، دسترس قابل مذكور سامانه طريق از آني و )آنالين(

 بنديطبقه داراي سامانه اين طريق از دسترسي قابل اطالعات .دهند قرار

 ستدرخوا به قضائيه قوه رئيس منصوب قضات تأييد با صرفاً و است محرمانه

 اسناد مفاد اجراكننده مراجع يا رأي اجراكننده مراجع يا صالح قضايي مراجع

 اينامهآيين موجببه بند اين اجراي نحوه .گيردمي قرار آنان اختيار در رسمي
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 ماده متن ماده

 نيازمند

 به

 بودجه

 بدون

 به نياز

 بودجه

 هقضائي قوه وسيلهبه قانون اين شدن جرااالالزم از پس ماه 1 مدت ظرف كه است

 امور و اطالعات فناوري و ارتباطات دادگستري، هايوزارتخانه همكاري با و

 .رسدمي وزيران هيئت تصويب به و تهيه دارايي و اقتصادي

 ماده

 بند (220)

 «ب»

 برنامه قانون اجراي اول سال پايان تا كشور امالك و اسناد ثبت سازمان (ب

 ميرس اسناد مفاد اجراي فرآيندهاي كردن الكترونيك براي الزم قانوني اقدامات

 .دهد انجام را
  

 ماده

(220) 

 «پ» بند

 متعهد شده توقيف اموال محل از صرفاً جرااالالزم اسناد مفاد اجراي هزينه (پ

 وصول ثبت اجراي وسيلهبه سند، متعهدٌله مطالبات وصول از پس و سند

 .گرددمي

 ماده بر مغايرت بخش در (111) ماده «پ» بند ،برنامه قانون اجراي طول در

 .است حاكم آن تبصره و 21/12/1111 مصوب امالك و اسناد ثبت قانون (111)

  

 ماده

(220) 

 «ت »بند

 درگاه برنامه قانون اجراي اول سال پايان تا است مكلف قضائيه قوه (ت

 هايدستگاه الكترونيك هايسامانه به اتصال با كه نمايد ايجاد الكترونيك

 انجام ابلق الكترونيك صورتبه قضايي مراجع نياز مورد استعالمات كليه ي،ياجرا

 قوه اب بند اين اجراي در مكلفند اجرايي هايدستگاه كليه .باشد پاسخگويي و

 ترونيكالك صورتبه را قضائيه قوه نياز مورد استعالمات و كنند همكاري قضائيه

 .دهند پاسخ مذكور سامانه طريق از ممكن زمان كمترين در و

 اين شدن جرااالالزم از پس ماه 1 مدت ظرف بند اين اجرايي نامهآيين -تبصره 

 ويبتص به و تهيه دادگستري وزارت همكاري با و قضائيه قوه وسيلهبه قانون

  .رسدمي وزيران هيئت

  

 (220) ماده

 «ث» بند

 الزم قانوني تمهيدات قضائيه قوه ششم برنامه قانون اجراي دوم سال پايان تا (ث

    .نمايد بينيپيش را مدني مسئوليت موضوع به مربوط

 (223)ماده

 وسطت تخلفات و جرائم بابت نقدي جريمه يا نقدي جزاي عنوانبه كه وجوهي كليه

 هب شودمي أخذ دولتي هايشركت و اداري و انتظامي قضايي،شبه قضايي، مراجع

 .ندارند را فوق درآمد از استفاده حق ذيربط هايدستگاه .گرددمي واريز خزانه

 -درآمد محل از كه را مذكور هايدستگاه نياز مورد اعتبار است موظف دولت

 اتيسنو بودجه عمومي اعتبارات هايرديف در است گرديده تأمين تاكنون هزينه

 .نمايد لحاظ مربوطه

  

 (223)ماده

 تبصره

«2» 

 قانون اين شدن جرااالالزم زمان از ذيل موارد ازجمله مغاير قوانين -«1» تبصره

 :گرددمي جرااالموقوف

 با 1/11/1112 مصوب ارز و كاال قاچاق با مبارزه قانون (11) ماده تبصره .1

 بعدي الحاقات و اصالحات

 و دولت درآمدهاي از برخي وصول قانون (11) ماده «1» بند «ب» جزء .2

 بعدي الحاقات و اصالحات با 21/3/1111 مصوب معين موارد در آن مصرف

 حوادث اثر در ثالث شخص به شده وارد خسارات اجباري بيمه قانون (1) ماده .1

 (نقدي جزاي قسمت )در 21/2/1111 مصوب نقليه وسايل از ناشي
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 ماده متن ماده

 نيازمند

 به

 بودجه

 بدون

 به نياز

 بودجه

 حل شوراهاي قانون مغايرت بخش در نقدي( جزاي قسمت )در (21) ماده .1

 11/1/1111 مصوب اختالف

 مصوب رانندگي تخلفات به رسيدگي قانون (21) ماده «د» و «ب» بندهاي .1

 آن بعدي اصالحات و 3/12/1131

 ماده

(223) 

 «1»تبصره

 در توسعه، ششم برنامه قانون اجراي طول در (113) ماده حكم -«2» تبصره

 :است حاكم ذيل موارد

 با 1/11/1112 مصوب ارز و كاال قاچاق با مبارزه قانون (11) ماده تبصره بر .1

 ردميليا دويست مبلغ تا ساالنه اختصاص بخش در بعدي، الحاقات و اصالحات

 مراجع و ذيربط هايدستگاه كاشفان به ارز و كاال قاچاق با مبارزه براي ريال

 كنندهرسيدگي

 مصرف و دولت درآمدهاي از برخي وصول قانون (11) ماده «1» بند «ب» جزء بر .2

 بخش در بعدي، الحاقات و اصالحات با21/3/1111  مصوب معين موارد در آن

 رانندگي مئجرا از حاصل وجوه (% 11درصد) پنجاه محل از (% 1درصد) سه اختصاص

 مئجرا از حاصل وجوه كليه معادل همچنين و تهران( از )غير شهرها از هريك در

 تشويق جهت شود،مي واريز كشور عمومي درآمد حساب به كه هاجاده در رانندگي

 .كنندمي اخطاريه صدور به اقدام و تشخيص را تخلف كه مأموراني

 ثالث شخص به شده وارد خسارات اجباري بيمه قانون (1) ماده «پ» بند بر .1

 اختصاص بخش در 21/2/1111 مصوب نقليه وسايل از ناشي حوادث اثر در

 .بدني هايخسارت تأمين صندوق به نقدي جزاي مبلغ صددرصد

 بخش در 11/1/1111 مصوب اختالف حل شوراهاي قانون (21) ماده بر .1

 .اختالف حل شوراهاي به قانوني هايجريمه از حاصل درآمد اختصاص

  

 (229)ماده
 درصددهمدوونه حداقل برنامه قانون اجراي سنوات طول در است موظف دولت

 قوه هايبرنامه و تكاليف اجراي براي را دولت عمومي بودجه منابع از(% 1/2)

 .مايدن تأمين و بينيپيش سنواتي هايبودجه در وابسته هايسازمان و قضائيه
  

 

 : است شده بيان (111) ماده «د» بند در

 انونق اجراي طول در قضايي و حقوقي توسعه هايشاخص يارتقا به نسبت است مكلف قضائيه قوه»

 دولت .كند اقدامقانون برنامه ششم توسعه(  11گزارش )جدول شماره  2 جدول شرحبه حداقل برنامه

 با تناسبم بودجه تأمين برمبني قضايي كلي هايسياست براساس را نياز مورد اعتبارات است مكلف نيز

قانون برنامه  11جدول شماره ) گزارش 1 جدول در مندرج موارد ازجمله قضائيه قوه وظايف و هامأموريت

  .«نمايد تأمين و بينيپيش سنواتي هايبودجه در (ششم توسعه

 ار برنامه قانون اجراي طول در خود ساالنه عملكرد دقيق گزارش است مكلف قضائيه قوه -تبصره

 .كند ارائه اسالمي شوراي مجلس به هرسال پايان در
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 قضايي و حقوقي توسعه هايشاخص .1 جدول

 شاخص رديف
واحد 

 گيرياندازه

وضعيت موجود سال 

 (2995پايه)

وضعيت 

مطلوب پايان 

 (2477) برنامه

متوسط 

 رشد

 روز هاپرونده به رسيدگي زمان ميانگين   .1

 11/1 11 11 عمومي دادسراي

 21/2 11 31 2 كيفري دادگاه

 هايدادگاه

 حقوقي
111 111 11/1 

 11/2 11 13 بخش هايدادگاه

 13/2 31 11 انقالب دادگاه

 2 11 111 نظرتجديد دادگاه

 11/1 221 211 1 كيفري دادگاه

2.   
 لك به قضايي اوراق الكترونيك ابالغ نسبت

 ابالغي اوراق
 11 11 1 درصد

1.   
هاي بايگاني الكترونيك به كل نسبت پرونده

 هاي بايگانيپرونده
 درصد

 31/1 111 31 ثبتي

  1/11  111 13 قضايي

  11/1 11/11 11/11 نفر پرونده هزار صد به قاضي سرانه   .1

1.   
 كل به اجرايي مختومه هايپرونده نسبت

 احكام اجرايي هايپرونده
  1/1 31/11 11/11 درصد

 1 11.121 11.121 فقره جمعيت نفر هزار 111 به پرونده ورودي سرانه   .1

1.   
 به سازش و صلح به منتهي هايپرونده ميزان

 ورودي هايپرونده كل
  11/1  1/22  1/21 درصد

  1/1  111  1/11 درصد قضات كل به قضايي كارنامه صدور نسبت   .3

  1/1  111  11 درصد عبش كل به انتظامي بازرسي مورد شعب نسبت   .1

11.   
هاي مختومه به وارده در دادسراي نسبت پرونده

 انتظامي قضات
  21  111  31 درصد

11.   
 از مردم شكايات به رسيدگي زمان ميانگين

 انضباطي مراجع در قضات و كاركنان عملكرد
 روز

 - 3/12 11 211 كاركنان

 - 1/1 11 11 )دادسرا( قضات

 - 1/11 11 211 )دادگاه( قضات

 - 3/1 212 233 نفر جمعيت نفر هزار 111 ازاي به زندانيان تعداد   .12

11.   
 كل به زندان به زندانيان بازگشتي نسبت

 زندانيان
 - 1/2  11  11 درصد

 - 1  21  21 درصد ارهاقر كل به قرار تحت شدگانبازداشت نسبت   .11

11.   
 نيكالكترو نظارت پوشش تحت زندانيان نسبت

 زندانيان كل به
  2  11 1 درصد

  1 11 11/3 مترمربع زنداني هر براي زندان فضاي سرانه   .11

  13/11  111  1/12 درصد ليم اراضي كل به ملي شده ثبت اراضي نسبت   .11
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 شاخص رديف
واحد 

 گيرياندازه

وضعيت موجود سال 

 (2995پايه)

وضعيت 

مطلوب پايان 

 (2477) برنامه

متوسط 

 رشد

13.   
 حدنگاري مالكيت اسناد صدور نسبت

 اسناد كل به )كاداستري(
  31/11 21.111.111 11.111.111 سند فقره

11.   
 به روز( دو از )كمتر فوري پاسخ نسبت

 هااستعالم كل به نسبت امالك استعالمات
  11/3  111  11 درصد

21.   
 روز( دو از )كمتر فوري الكترونيك ثبت نسبت

 معامالت كل به معامالت خالصه
  11/1  111  31 درصد

21.   
 حريم و بستر محدوده نقشه جانمايي ميزان

 اطالعات جامع بانك در سواحل و هارودخانه

 )كاداستر( حدنگاري و امالك

  11 - 111.112 هكتار

22.   
 كل به نسبت توافقي هايطالق نسبت

 گرفته صورت هايطالق
 - 1/1  11  11 درصد

  2 - - درصد آرا كل به نشده اعتراض آراي نسبت   .21

21.   
 مورد آراي به شده تأييد قضايي آراي نسبت

 اعتراض
  1 ------ ----- درصد

21.   
 اداري عدالت ديوان نشده اجرا آراي نسبت

 اجرايي آراي كل به نسبت
  23/1  11  11 درصد

21.   
 در قانوني پزشكي اظهارنظر زمان ميانگين

 فوت علت تشخيص
  11 11/11 روز

  2 ---- --- درصد قضايي خدمات از عمومي رضايت ميزان   .21

  12/1 2.113.111 1.111.131 مترمربع يهئقضا قوه قضايي هايساختمان زيربناي   .23

21.   
 براي شده تشكيل شخصيت پرونده نسبت

ادرسي ديين آ قانون (211)ماده موضوع متهمان

 مشمولين كل به نسبت يفريك

  21  111 1 درصد

11.   

 براي شده تشكيل شخصيت پرونده نسبت

آيين  قانون (231) ماده موضوع متهمان

 طفال)ا مشمولين كل به نسبت دادرسي كيفري

 نوجوانان( و

  21  111 1 درصد

11.   
 راداف براي شده تعيين معاضدتي وكيل تعداد

 بضاعت فاقد
  11 1211 1111 نفر

12.   
 فاقد افراد براي رايگان حضوري مشاوره تعداد

 بضاعت
  11 1.111.211 113211 نفر

11.   
 فاقد ادافر براي شده تعيين رسمي كارشناس نسبت

 دهكنندرخواست بضاعت فاقد افراد كل به بضاعت
  21  111 1 درصد

11.   
 اقدف افراد براي شده تعيين رسمي مترجم نسبت

 ندهكندرخواست بضاعت فاقد افراد كل به بضاعت
  21  111 1 درصد
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 شاخص رديف
واحد 

 گيرياندازه

وضعيت موجود سال 

 (2995پايه)

وضعيت 

مطلوب پايان 

 (2477) برنامه

متوسط 

 رشد

11.   
 هب اختالف حل موضوع با وارده هايپرونده نسبت

 ردهوا هايپرونده كل به نسبت كشور عاليديوان
  1  11  21 درصد

11.   
 ضوابط از قضات و كاركنان تخلفات كاهش

 پايه سال درصد پنجاه به اداري و قانوني
  11 - - درصد

11.   
 هايدادگاه شعب در شده صادر آراي نسبت

 آرا كل به تخصصي
  1 - - درصد

13.   
 هب داوري نهاد وسيلهبه شده صادر آراي نسبت

 دادگستري محاكم شده صادر آراي
  1 - - درصد

11.   
 شده اجرا آراي به داوري شده ابطال آراي نسبت

 داوري
 - 1 - - درصد
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 ششم برنامه در قضائيه قوه عمومي بودجه مصارف برآورد .9 جدول

 عنوان رديف
 پايه سال

2995 

 اول سال

2996 

 هدف سال

2477  
 برنامه مجموع

 رشد ميزان

 انهيسال

 واحد

 گيرياندازه

 نفر 311 1111 11.123 11.123 12.123 قضايي كادر تأمين 1

 نفر 1.211 11111 11.111 11.311 11.111 پشتيباني و اداري كادر تأمين 2

 پرونده 21  11.112.111 11.112.111 12.111.131 12.113.111 قضايي هايپرونده دادرسي فرآيند كردن الكترونيكي 1

 پرونده 11.111.111 11.111.111 11.111.111 11.111.111 1 راكد بايگاني هايپرونده الكترونيكي آرشيو 1

 پرونده 1.111.111 11.111.111 1.111.111 1.111.111 1.111.111 ثبتي هايپرونده الكترونيكي آرشيو 1

 ساعت نفر 21.111.111 111.111.111 21.111.111 21.111.111 1.311.111 مرتبط مشاغل و ضابطين اداري، قضايي، هايآموزش 1

 مربع متر 111.111 2.113.111 111.111 111.111  موجود فضاهاي تجهيز و سازيمقاوم تعمير، تكميل 1

 پرونده 111.111 2.111.111 111.111 111.111 1 پزشكانروان و پزشكان الزحمهحق و شخصيت پرونده تشكيل 3

1 
 رحط برمبتني طبيعي منابع و موقوفه دولتي، امالك و اراضي مالكيت اسناد صدور

 كاداستر
 فقره 2.111.111 12.111.111 2.111.111 2.111.111 11.111.111

 پرونده 311.111 1.111.111 311.111 311.111 1 نيقانو قضايي هايهزينه ساير و قانوني مشمول افراد براي معاضدتي وكيل تأمين 11
 

 .است شده بيان انهيسال طوربه و مشخص هايدرصد به كه است توسعه ششم برنامه در قضائيه قوه با مرتبط احكام عملياتي جداول حقيقت در جدول دو اين

 .است الزم اعتبار اختصاص و بودجه نيازمند آن، در مقرر هايپيشرفت براساس تكاليف اين انهيسال اجراي
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 توسعه ششم برنامه قانون (229) ماده در قضائيه قوه بودجه ـ دوم قسمت

 قانون اجراي سنوات طول در است موظف دولت»: داردمي بيان توسعه ششم برنامه قانون (111) ماده

 هايبرنامه و تكاليف اجراي براي را دولت عمومي بودجه منابع از (% 1/2) ددرص دهمدوونه حداقل برنامه

 است ضروري فلذا .«نمايد تأمين و بينيپيش سنواتي  هايبودجه در وابسته  هايسازمان و قضائيه قوه

 از ماده اين حقيقت در .گيرد قرار قضائيه قوه اختيار در دولت عمومي بودجه منابع از مقدار اين كه

 از مشخصي درصد قبل، هايدوره در برنامه قوانين ساير برخالف كه است توسعه ششم برنامه محسنات

  .است داده قرار قوه آن اختيار در قضائيه قوه وظايف انجام براي را بودجه

 و هقضائي قوه تكاليف كردن مشخص از پس قانونگذار كه است اين در نيز ماده اين اهميت دليل

 تكاليف هك تكاليفي ساير و تكاليف اين به توجه با توسعه، ششم برنامه طول در آن به وابسته هايسازمان

 كه درصورتي كه است رسيده نتيجه بدين است؛ آن به وابسته هايسازمان و قضائيه قوه معمول و ذاتي

 گيرد، قرار قضائيه قوه اختيار در انهيسال دولت، عمومي بودجه منابع از( % 1/2) درصد دهمنهدوو

 فتكالي و وظايف همچنين و معمول تكاليف و وظايف اين اجراي جهت قوه اين مالي نيازهاي پاسخگوي

  .بود خواهد توسعه ششم برنامه در مقرر

 نمايش را كشور كل بودجه خالصه كه كشور كل 1111 سال بودجه اليحه 1 شماره كالن جدول در

 و هزار صدوده و ميليون ونهوچهلدويست و ميليارد چهار دولت عمومي بودجه منابع دهد،مي

 ددرص دهمدوونه كه است شده مشخص ريال( ميليون 1211111311) ريال ميليون هشتصدونودويك

 ريال ونميلي وشانزدهدويست و هزار وچهاروبيستدويست و ميليون وسهصدوبيست با برابر مبلغ اين

 هزار 1/12) تومان ميليارد هزار دهمسه و دوازده حدود ديگر عبارتبه و ؛ريال( ميليون 121221211)

 .است ( تومان ميليارد

 اعتبارات برآورد كه بودجه اليحه 1 شماره كالن لجدو  رديف در كه است درحالي اين

 رابرب قضايي امور به يافتهتخصيص بودجه كل كندمي بيان را ايسرمايه هايدارايي تملك و ايهزينه

 و ريال( ميليون 31111111) ريال ميليون چهارصدوپنجاه و هزار وسهصدوچهل و ميليون هشتادونه

 .است تومان( ميليارد هزار 1/3 ) تومان ميليارد هزار دهم ونههشت حدود ديگر عبارتبه

 مقدار از تومان( ميليارد هزار 1/1) تومان ميليارد هزار دهموچهارسه حدو در يافتهتخصيص مبلغ

 23 به نزديك رقم، اين ديگر عبارتبه .است كمتر توسعه ششم برنامه قانون (111) ماده در اشاره مورد

 .است بوده الزامي ششم برنامه در كه مقداري آن از كمتر درصد
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 گيرينتيجه

 ردهايكارك الف(: است تقسيم قابل وظيفه نوع دو به آن به وابسته هايسازمان و قضائيه قوه وظايف .1

 توجه با و ضرورت و اهميت دليلبه كه توسعه هايبرنامه در مقرر خاص وظايف ب( قضائيه قوه معمول

 .است شده نهاده وابسته هايسازمان و قضائيه قوه برعهده كشور، نيازهاي به

 مشخص را آن تابعه هايسازمان و قضائيه قوه وظايف توسعه ششم برنامه قانون (111) تا (111) مواد .2

 .است كرده

 خاص بودجه اختصاص به احتياج است شده مشخص قبل بند در مذكور مواد در كه احكام اين از برخي .1

 البته .است شده بيان تفكيك به گزارش اين اول جدول در كه دارد بودجه به احتياج ديگر برخي و نداشته

 .شود لحاظ بايد سازمان آن بودجه در و بوده بهزيستي سازمان تكاليف از ، (111)ماده «الف» بند

 كه است (111) ماده در «د» بند ذيل در عملياتي جدول دو درج توسعه ششم برنامه محسنات از .1

 مصارف حتشري همچنين و قضايي و حقوقي توسعه هايشاخص تشريح به كمي و انهيسال و دقيق صورتبه

 .است پرداخته قضائيه قوه عمومي بودجه

 ولط در وابسته، هايسازمان و قضائيه قوه انهيسال بودجه به توسعه ششم برنامه قانون (111) ماده .1

 ددرص دهمونهدو حداقل برنامه قانون اجراي سنوات طول در آن براساس كه است پرداخته ششم برنامه

 هايسازمان و قضائيه قوه هايبرنامه و تكاليف اجراي براي را دولت عمومي بودجه منابع از (% 1/2)

  .شد خواهد تأمين و بينيپيش سنواتي هايبودجه در وابسته

 هزار صدوده و ميليون ونهوچهلدويست و ميليارد چهار دولت عمومي بودجه منابع بودجه، اليحه در .1

 ددرص دهمدوونه كه است شده مشخص ريال( ميليون 1211111311) ريال ميليون وهشتصدونودويك

 يالر ميليون وشانزدهدويست و هزار وچهاروبيستدويست و ميليون وسهصدوبيست با برابر مبلغ اين

 هزار 1/12) تومان ميليارد هزار دهموسهدوازده حدود ديگر عبارتبه و ريال( ميليون 121221211)

 .است تومان( ميليارد

 و ميليون هشتادونه برابر قضايي امور براي1111 سال بودجه اليحه در شده بينيپيش بودجه كل .1

 حدود ديگر عبارتبه و ريال( ميليون 31111111) ريال ميليون چهارصدوپنجاه و هزار وسهصدوچهل

 .است تومان( ميليارد هزار 1/3) تومان ميليارد هزار دهمونههشت

 1/1) تومان ميليارد هزار دهم وچهارسه حد در ،1111 سال بودجه اليحه در شده بينيپيش بودجه .3

 عبارتبه .است كمتر توسعه ششم برنامه قانون (111) ماده در اشاره مورد مقدار از تومان( ميليارد هزار

 روازاين .است بوده الزامي ششم امهبرن در كه مقداري آن از كمتر درصد 23 به نزديك رقم اين ديگر

 عمومي بودجه منابع 1/2 ميزان به قضائيه قوه بودجه است الزم توسعه، ششم برنامه قانون بر تطبيق براي

 .شود بينيپيش دولت
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 067: چاپ شماره        دوم سال ـ دهم دوره

 943: ثبت شماره       12/9/2996: چاپ تاريخ

 

 به نگاه با 1111 سال در قضائيه قوه بودجه درخصوص كارشناسي گزارش: گزارش عنوان

 توسعه ششم برنامه در قوه آن تكاليف

 

 

  حقوقي مطالعات :دفتر نام

 جوادي حكيم احمد ،رضايي محمود :كنندگانتدوين و تهيه

 عبدالملكي مهدي: مطالعه مدير

 حامد ناظميهمكار: 

  محبي جليل االسالم و المسلمينحجت :علمي ناظر

 كميسيون حقوقي و قضايي: متقاضي

 ـــــــ: تخصصي ويراستار

 ـــــــ: ادبي ويراستار
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