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  شوري یک
  
  

الزام أخذ نظریه وکیل یا کارشناس رسمی دادگستري در  طرح
  تنظیم قراردادهاي مالی بیشتر از پنج میلیارد ریال

  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 
  : فرعی 

  
  
  
  

  

  
  
  
  قوانین معاونت

  قضائی و حقوقی

ـارجی  - اقتصادي امـور داخلـی    - امنیت ملی و سیاست خ
  کشور و شوراها
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  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نماینـدگان رسـیده اسـت    32احتراماً طرح ذیل که به امضاي
  .دشو جهت طی مراحل قانونی تقدیم می

  

  ):توجیهیدالیل (مقدمه 
هـاي دولتـی    دیر زمانی است که اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان

و حکومتی در بسیاري از کشورها در تنظیم کلیه قراردادها و تعهـدات خـود   
گیرند تـا در آینـده دچـار     کارشناسان بهره می و از مشاوره و همفکري وکالء

بـه   ی نشوند و همـین امـر مراجعـه آنهـا    ئمسائل و مشکالت حقوقی و قضا
ـ   صـورت   همحاکم دادگستري براي رفع خصومت و سوءبرداشت طـرفین را ب

اگر قرارداد خوب تنظیم : گویند حقوقدانان می. بسیار جدي کاهش داده است
دوند و اگر بد تنظیم شود باید به دنبال دیگـران بدویـد و    شود به دنبالتان می

ـ   می واحده پرهیز از این دو محذور، انگیزه اصلی تهیه این ماده طـور   هباشـد، ب
 :توان در موارد زیر شماره کرد واحده را می کلی فواید این ماده

تردیدي نیسـت  : هاي محاکم دادگستري کاهش چشمگیر پرونده - 1
تنظـیم  که اگر قراردادها و تعهدات بدون تفکـر و اندیشـه حقـوقی و فنـی     

 استفاده و تفسیر شخصی طرفین قرار گرفتهشوند، در معرض تزلزل و سوء
وي آن توافـق شـده   و موضوع قرارداد نیز ممکن است همانی نباشـد کـه ر  

طرف برداشت هریک یا هردو خواهی و یا سوء است، در این گیرودار زیاده
ی را ایجاد خواهد کرد که مـدتهاي مدیـدي   ئقرارداد زمینه یک پرونده قضا

 .وقت طرفین و محاکم دادگستري را خواهد گرفت
هاي بـزرگ  هی که مدیران کارخانجات و بنگااز آنجای: رونق تولید - 2

باشـند، اگـر از اسـتحکام     اقتصادي بیشترین طرفهاي قراردادهاي سنگین مـی 
تري به اشتغال و تولیـد   قراردادهاي خود اطمینان داشته باشند، با خیال راحت
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ـ    خواهند پرداخت، حال آن علـت ضـعف    هکه اگر یکی از همـین قراردادهـا ب
مراجعـه بـه محـاکم     دچـار تفاسـیر مختلـف و نهایتـاً    کارشناسی و حقـوقی  

دادگستري شود، ممکن است روند کار عادي آن کارخانه و یا بنگاه تجـارتی  
 .را مختل کرده و حتی ممکن است به ورشکستگی آنها منجر شود

در حال حاضـر آمـار   : التحصیالن جوان ایجاد اشتغال بیشتر براي فارغ - 3
میلیارد ریال در کشور وجود ندارد و اگر نسبت این  دقیقی از معامالت باالي پنج
واحـده   هم باشد با تصویب ایـن مـاده   %)10(درصد قراردادها به سایر قراردادها ده

 .باید منتظر اشتغال هزاران وکیل و کارشناس دادگستري در این زمینه باشیم
توانـد   واحده و آثار مثبت آن مـی  عالوه بر موارد فوق، تصویب این ماده

مینه خوبی براي نهادینه شـدن مراجعـه عمـوم بـه کارشـناس و وکیـل را در       ز
  .چنان که در بسیاري از کشورها این اتفاق افتاده است جامعه فراهم آورد، هم
 :شود میتقدیم مجلس شوراي اسالمی  بهلذا طرح ذیل 

 - محجـوب  - آبـادي  ایمن جعفرزاده - محمودزاده - دهمرده - عابدي - مازنی
  - بـــادامچی - ســـاعدي - میـــرزاده - پـــور قاضـــی - زنگیـــر فیضـــی

 - الـدین  تـاج  - الهـوتی  - نـژاد  یوسف - سیدمحسن علوي - علی ابراهیمی
 - امیرحسـنخانی  - مقصـودي  - همتـی  - پورمختـار  - نـژاد  تربتی - اوالدقباد
 - نژاد شریعت - سماعیل سعیديمحمدا - خضري - سروش - سوسفی جمالی
 - هــالن وحــدتی - پــور کمــالی - محمــدي انــارکی - اکبــر کریمــی علــی

  )تهران(محمدي
  

  :عنوان طرح
  الزام أخذ نظریه وکیل یا کارشناس رسمی دادگستري در تنظیم 

  قراردادهاي مالی بیشتر از پنج میلیارد ریال
  

اشخاص حقیقی و حقوقی،  عقود و تعهدات مالی کلیه - واحده ماده
 سسات و شـرکتهاي دولتـی، بانکهـا و شـرکتهاي تحـت     ؤها و م وزارتخانه
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 هاي دولتی وسسات و شرکتؤها و م شهرداري هاي بیمه وپوشش آنها، شرکت 
کنند، نهادهـاي   کمک دولت استفاده می سساتی که به نحوي از بودجه وؤم

ارزش  نیروهاي مسلح کـه آنها و  پوشش کتهاي تحتشر انقالب اسالمی و
ییـد و  أریال باشد، باید به ت)5.000.000.000(نج میلیاردنها بیشتر از پآ مالی
ا یک کارشناس رسمی در زمینه مربـوط بـه   ییک وکیل دادگستري  يامضا

 .آن برسد
در صورتی که طرفین قرارداد در مورد وکیل یا کارشـناس   - 1تبصره

 .واند نماینده خود را معرفی کندت ی دادگستري توافق نکنند، هریک میرسم
در صورتی که طرفین قرارداد یا یکی از آنها داراي وکیل یـا   - 2تبصره

 .توانند از وکیل یا کارشناس خود استفاده کنند کارشناس حقوقی باشند، می
سان رسمی دادگستري الزحمه وکال و نیز کارشنا میزان حق - 3تبصره

صورت مساوي  هاز مبلغ ارزش قرارداد است که بین آنها ب %)5/0(درصد نیم
صورت مسـاوي پرداخـت    هب تقسیم خواهد شد، این مبلغ را طرفین قرارداد

طور جداگانه وکیل یا کارشناس خـود را   هخواهند کرد، مگر اینکه هر یک ب
بـوده   %)5/0(درصـد  صورت سهم هریک نیمی از نیم معرفی کند که در این

  .شود ع پرداخت مینف که توسط ذي
تـورم  واحده بـر اسـاس نـرخ رسـمی      مبلغ ریالی این ماده - 4تبصره  
 .اعالم خواهد شد ءیه محاسبه و براي اجرائیس قوه قضائساله توسط ر همه

کلیه دفاتر اسناد رسمی موظفند از ثبت معامالتی که بـرخالف   - 5تبصره
) 38( مـاده  )3(بـا متخلـف مطـابق بنـد      .این قانون تنظیم شده خودداري کنند

با  25/4/1354 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب
همچنین از کلیه دعاوي مربـوط   .رفتار خواهد شداصالحات و الحاقات بعدي 

به معامالتی که بر خالف این قانون تنظیم شده باشـد، دو برابـر بیشـتر هزینـه     
 .خواهد شد تمبر دریافت

 ، هـر یـک از  ورت اثبات تقصیر وکیل یا کارشـناس در ص - 6تبصره 
  .دیده پرداخت کنند الزحمه دریافتی را به زیان موظفند دو برابر حق ایشان
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

نامه داخلی مجلس شوراي اسـالمی   ینآیقانون احتراماً، در اجراي 

مصــوب  قــانون تــدوین و تنقــیح قــوانین و مقــررات کشــور ) 4(و مــاده 

الزام أخذ نظریه وکیل یـا  طرح نظر معاونت قوانین در مورد  25/3/1389

کارشناس رسمی دادگستري در تنظیم قراردادهاي مالی بیشـتر از پـنج   

  .شود تقدیم می میلیارد ریال

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :دشو کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ -  130ماده 
  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -        

  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

    نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

          دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب
  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك £
موضوع يك از بيش ¢

  

  .باشد نمي £
 .باشد مي ¢

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £
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  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.شود مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مياصول / اصلدارد،  £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است £

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب      

  از نظر قانون اساسي؛: اول
  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم

     انداز مغایرت چشمهاي کلی نظام و سند  طرح تقدیمی با سیاست  
  

    از نظر قانون برنامه؛: سوم
  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  

  
  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
     
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                     موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب - 181ماده  - ب  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد   

 
قوانین مدیرکل تدوین  

 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
 
 

٢  
٣  
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :و داليل مغايرتبيان مستندات 
هاي تنقیحی مجلس  عنوان مطول و خالف اصل ایجاز است، همچنین به جهت رعایت سیاست - 1

الحاق یـک  : الزم است که طرح در قالب اصالح یا الحاق به یکی از قوانین سابق ارائه شود نظیر
   دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریارانماده به قانون 

واحده، مغایر با اصـول   داراي موضوعات متعدد بوده و تقدیم آن در قالب مادهطرح تقدیمی  - 2
شـود   لذا پیشنهاد می. داخلی مجلس است نامه قانون آیین) 138(نگارش متون قانونی و ماده  آیین

  .متن طرح در قالب مواد متعدد تنظیم شود
خـذ إذن مقـام   أگیري در خصوص نیروهاي مسلح منوط بـه   واحده باید تصمیم در صدر ماده - 3

  . باشد معظم رهبري 
صرفاً مربوط به موارد » ...همچنین از کلیه دعاوي«) 5(مشخص نیست که حکم انتهایی تبصره  - 4

  .شود داراي سند رسمی است یا مابقی موارد را هم شامل می
ت اجراء در این طرح صرفاً براي معامالتی که به صورت رسمی ثبـت  نحوه نظارت و ضمان - 5

 . بینی شده است و در سایر موارد ساکت است شوند پیش می
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