
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 1 قانون تعزیرات حکومتی 45نامه اجرایی موضوع ماده آیین

 71/20/7714مصوب  - تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور
 

 مجمع یشالالال مص م الالالام، نراع  مرجع 91/70/9101در اجرای ماده واحده قانون اصالالالقا قانون یراتراک حتوممص م الالالو   -1ماده 

ش اص شتاتاک ا قانون مذکور برای کامه کاالها  91و  99  97  1  8  0  6  1  2حقمقص و حقوقص در مورد ی افاک موضوع مواد  رسمدگص به 

  .و خدماک سازمان یراتراک حتوممص اس،

صره   سص و یتممل مدارک -1تب شنا سص کار س، پس از برر شتاتاک موظف ا صورک درتاف،  سص و نرارک در  پرونده را به  سازمان بازر

 .ممص ارسال داردتورسمدگص به سازمان یراتراک حهمراه مسمنداک جه، 

 .ربط رسمدگص خواهد شدهای ذیبا درخواس، سازمان ها و دسمگاه 99و  97در مورد ی افاک مواد  -2تبصره 

 .گمری خواهد بودک ی مممدر مواردی که کاالها و خدماک قمم، رسمص نداشمه باشند قمم، ارشادی و تا ممرارف مق -2ماده 

صره  کننده از خبره تا کارشالالناا اسالالمرقع قمم، ممرارف عبارک از قمم، مرمول زمان خرتد که در صالالورک واوع شالالربه رسالالمدگص -تب

 .نماتدمص

نامه آتمننامه اجراتص سازمان یراتراک حتوممص  شرب سمار سازمان مذکور  در مورد ی افاک مندرج در آتمن 91در اجرای ماده  -3ماده 

 .رسمدگص خواهند نمود

 معاون اول رییس جمهور -حسن حبیبی 

 

                                                           
 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موافق قوانین موضوعه تشخیص داده شده است. 02/9/1835مورخ  564بموجب دادنامه شماره نامه مفاد این آیین - 1

 تقانونگذار در مقام اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیم:» هیات عمومی دیوان عدالت اداری 02/9/1835مورخ  564رای شماره 
نموده و به منظور اجتناب از اطاله دادرسی در مراجع قضائی و تسریع در تحقق اهداف مقنن،  1861 گذاری و ضوابط توزیع مبادرت به وضع قانون تعزیرات حکومتی مصوب

آن قانون را به شرح  19مؤسسات مندرج در ماده  رسیدگی به تخلفات مقرر در قانون مذکور و تعیین مجازات متخلفین و همچنین الزام عامالن خسارات وارده به شرکتها و
تصریح کرده است که  1818 ماده واحده قانون اصالح تعزیرات حکومتی مصوب 0در صالحیت مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی قرار داده و در تبصره  48ماده 

دنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرائی سازمان، تشکیالت و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم واجرای آن، تجدی»

قانون تعزیرات حکومتی در باب  45 الذکر سیاق عبارات ماده فوق مراتب به نظر. «…رسد ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت مینامهمالی و استخدامی به موجب آیین
کایت به واسطه خسارات ناشی از تخلفات موضوع قانون مزبور، ظهور در قابلیت رسیدگی به شکایت اشخاص به تبع رسیدگی حقانیت اشخاص حقیقی و حقوقی به طرح ش

نامه آیین 0نامه مورد اعتراض از حیث تصویب آن توسط هیأت وزیران و همچنین شقوق یک و به تخلفات مربوط در مراجع ذیصالح سازمان تعزیرات حکومتی دارد و آیین
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی  183الذکر و اصل ور با توجه به مقررات فوقمزب
 «.باشدینم


