
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 1نامه سازمان تعزيرات حكومتيآئین

 اصالحات و الحاقات بعدي با 10/10/0131مصوب 

 تشكيالت -فصل اول

صالح قانون تعزيرات حكومتي مصوب  2در اجراي تبصره  -1ماده  مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب  22/12/76ماده واحده اليحه ا

شماره ينيآ 2و ماده  11/76/62 صوب 62-2272نامه  سازمان اهي 27/76/62م م صار نييكه در اين آ« تعزيرات حكومتي»ت دولت  نامه باخت

 . نمايدين نامه انجام وظيفه مييشود زير نظر وزير دادگستري تشكيل و براساس مقررات مندرج در اين آسازمان ناميده مي

صالحی   -2ماده  سط وزير  (50/50/05)ا ستري بوده و تو ستقل، رييس آن معاون وزير دادگ ست م سازماني ا سازمان تعزيرات حكومتي 

 2.به تعداد الزم معاون خواهد داشتدادگستري منصوب و 

سازمان بيامور اجرا -3ماده  ين نامه و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت يف قانوني را كه در اين آييس آن بوده و كليه وظايعهده ره ي 

 . نظام مشخص شده ايفاء خواهد كرد

 . گرددتشكيل ميها اداره تعزيرات حكومتي  ها اداره كل و در شهرستان در مراكز استان -4ماده 

  . يس سازمان و تصويب وزير دادگستري خواهد بوديساير شهرها به پيشنهاد ر تشكيل دفتر تعزيرات حكومتي در -1 تبصره

هاي استان تهران و تفكيك آن از اداره كل تهران بزرگ به  تشكيل اداره كل تعزيرات حكومتي شهرستان (50/12/01)الحاقی  -2تبصره  

 2.تزمان و تصويب وزير دادگستري با استفاده از اعتبارات مصوب و نيروي انساني موجود سازمان مجاز اسپيشنهاد رييس سا

صالحی   -0ماده  ستان (50/12/01)ا شهر شعبه اول تعزيرات حكومتي تهران و رييس اداره كل  شعبه رييس  ستان تهران و رييس  هاي ا

 4د.ييس اداره و دفتر مذكور خواهد بوو ساير شهرها ر ها مديركل و رييس شعبه اول شهرستان اول مراكز استان

صالحی   -0ماده  ستانانجام كليه امور اداري (50/50/05)ا سازمان در تهران و مراكز ا شتيباني  ستان، مالي، خدماتي و پ شهر ها با ها و 

  2.رييس سازمان يا افراد مجاز از طرف ايشان خواهد بود

                                                           
هیات وزیران در تاریخ  22/12/22مورخ  ـه 282/ت 41214این آیین نامه بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به استناد تصویب نامه شماره  -1

 منتشر شده است. 10/18/1222 -14442در روزنامه رسمی شماره توسط نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی تنظیم بازار )کارگروه کنترل بازار( تصویب و  11/18/1222

نمایندگان ویژه رییس جمهور  10/10/1211ه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب نامراجع به اصالح آیین 12/12/1211مورخ  ن42222/ت121121اصالح به موجب تصمیم نامه شماره  -2
 در کارگروه کنترل بازار:

 پیشین: رییس سازمان معاون وزیر دادگستری می باشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت. 2ماده 

وزیران عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک،  14/12/1211ک مورخ 48212/ت21211به موجب مصوبه شماره  1وان تبصره قبلی به تبصره و اصالح عن 4به ماده  2الحاق تبصره  -2
 .18/12/1212مورخ  11802منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 

مورخ  11802اجتماعی و دولت الکترونیک، منتشر شده در روزنامه رسمی شماره وزیران عضو کمیسیون  14/12/1211ک مورخ 48212/ت21211اصالح به موجب مصوبه شماره  -4
18/12/1212. 

نمایندگان ویژه رییس جمهور  10/10/1211نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب راجع به اصالح آیین 12/12/1211مورخ  ن42222/ت121121اصالح به موجب تصمیم نامه شماره  0- 
 .در کارگروه کنترل بازار



 

2                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

صره  تواند در راسااتاي تمركز زدايي، امور اداري و مالي خود را به ادارات كل تعزيرات حكومتي سااازمان مي (22/50/20)الحاقی  -1 تب

 1.استان ها واگذار نمايد

سابقه خدمت در  (50/50/05)الحاقی  -2تبصره   سبت به تبديل وضعيت كاركنان خود كه حداقل داراي پنج سال  ست ن سازمان مجاز ا

 نمايد.يا قراردادي به رسمي اقدام  كارشناسي يا معادل حوزوي آن مي باشند، از پيمانيسازمان و حداقل مدرك 

( قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل اجرايي آن، بخشي 62توجه به ماده ) تواند باسازمان مي (50/50/05)الحاقی  -3 تبصره 

  .در واحدهاي استاني خود ذيحساب داشته باشداز اعتبار خود را به واحدهاي استاني ابالغ اعتبار نمايد و 

يس سازمان و ابالغ وزير دادگستري و مديران كل و رؤساي ادارات پس از تاييد وزير دادگستري يمعاونين سازمان به پيشنهاد ر -7ماده 

 . گردنديس سازمان منصوب مييو با ابالغ ر

صالحی   -2ماده  صدور راي (50/50/05)ا سيدگي و  شعبي تحت  به منظور ر سازمان تعزيرات حكومتي،  صالحيت  راجع به تخلفات در 

ظر، نشعب مزبور شامل شعب بدوي، تجديد ها تشكيل خواهد شد.ها و شهرستانعنوان شعب رسيدگي به تعزيرات حكومتي در مراكز استان

 .باشدعالي و تجديدنظر ويژه قاچاق كاال و ارز مي

  .شوددوي با حضور يك نفر رييس تشكيل ميشعب ب  (50/50/05)الحاقی  -1تبصره 

شعب تجديد نظر با حضور يك نفر رييس و دو نفر عضو تشكيل مي گردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر  (50/50/05)اصالحی  -2تبصره 

 . االجرا خواهد بودرسميت يافته و آراي صادره با دو راي موافق معتبر و الزم

صره   شار  شعب  (50/50/05)الحاقی -3تب ست سازمان مركزي از يك رييس و دو م شعب تجديدنظر ويژه قاچاق كاال و ارز در  عالي و 

  .تشكيل و وفق مقررات مربوط عمل خواهد كرد

 . شونديس سازمان منصوب مييرؤساء و اعضاي شعب بدوي و تجديد نظر به پيشنهاد مديركل استان و ابالغ ر -0ماده 

رؤسا و اعضاي شعب بدوي و تجديد نظر از بين قضات بازنشسته، فارغ التحصيالن رشته هاي حقوق و  (22/50/20)اصالحی   -15ماده 

شند،  سالم با شهرت و عامل به احكام ا سن  سانس ارايه نمايند و داراي ح صيلي معادل لي فقه و مباني حقوق و يا از روحانيوني كه مدرك تح

  2.شوندمنصوب مي

 2حذف شده است. -11ماده 

                                                           
نمایندگان ویژه رییس جمهور  28/11/1281مصوب  نامه سازمان تعزیرات حکومتیراجع به اصالح آیین 20/11/1281ن مورخ 44122/ت241122نامه شماره  تصویبالحاق به موجب  -1

 در کارگروه کنترل بازار.

نمایندگان ویژه رییس جمهور  28/11/1281مصوب  نامه سازمان تعزیرات حکومتییینراجع به اصالح آ 20/11/1281ن مورخ 44122/ت241122نامه شماره  تصویباصالح به موجب  -2
 در کارگروه کنترل بازار:

ای هتوانند از بین قضات، کارمندان شاغل یا بازنشسته، روحانیون، نیروهای مسلح بوده و یا از بین فارغ التحصیالن رشته رؤساء و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر میپیشین:  11ماده 
 .انتخاب شوند حقوق ،الهیات ،علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسالم باشند،

 نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار: 14/12/1211 -ن42821/ت 244422حذف به موجب تصمیم شماره  -2
رفت مان قرار خواهد گورد نیاز سازمان از بین کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهای عمومی که بصورت مأمور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازپرسنل مپیشین:  11ماده 

  . تواند نیروهای الزم را استخدام نمایدشود و در صورت نیاز می تأمین می
 .باشندها موظف به همکاری و مساعدت می ه دولت و شهرداریهای وابسته ب مسئولین نهادهای دولتی و شرکت



 

3                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

صالحی   -12 ماده شرح وظايف و طبقه (14/12/05)ا صيلي،  شكيالت تف سازمان و تت شنهاد رييس  سازمان با پي شاغل  ير ييد وزابندي م

   .دادگستري خواهد بود

صره  صالحی   -تب تعداد شااعب بدوي، تجديدنظر، عالي و تجديدنظر ويژه قاچاق كاال و ارز با پيشاانهاد رييس سااازمان و  (50/50/05)ا

  1.شوددادگستري تعيين ميتصويب وزير 

صره  -13ماده  صالحی  )متن ماده و تب سيدگي به تخلفات (50/12/01های آن، ا شعبه به منظور ر شعب،  ضاي  سا و اع اي به انتظامي رو

سيدگي با تخلفات انتظامي»عنوان  شكيل مي «شعبه ويژه ر ضو در تهران ت شار و يك ع ست شعبه مذكور داراي يك نفر رييس، دو م شود. 

البدل خواهد بود. اعضاي شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و روساي شعب )حداقل با ده سال سابقه تصدي شعبه( خواهند بود كه علي

  .شوند( سال منصوب مي2ييد رييس جمهور توسط وزير دادگستري به مدت )ابا پيشنهاد وزارت دادگستري و ت

  . صدور رأي با اكثريت آرا خواهد بودتشكيل جلسه با حضور سه عضو و  -1 تبصره 

مجازات متخلفين اين ماده براساس دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تصويب وزير دادگستري  -2تبصره 

 2.رسدمي

 2حذف شده است. -14ماده 

صالحی   -10ماده  نامه و ينپرداخت و تشااكيالت سااازمان منحصاارا  تابع اين آيامور مالي، معامالتي، اسااتخدامي و نظام  (22/50/20)ا

شوري،  ستخدام ك سبات عمومي، ا شمول قوانين محا سد و از  صويب هيأت وزيران مي ر ستري به ت شنهاد وزير دادگ ست كه به پي مقرراتي ا

كه به موجب قانون از رعايت  مديريت خدمات كشاااوري و سااااير مقررات عمومي مساااتثني اسااات و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي

  2.باشدمي 4محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند،

                                                           
تعداد شعب رسیدگی کننده به پرونده های تعزیرات »نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار:  14/12/1211مورخ  ن40411/ت182104به موجب بند )ب( تصمیم شماره  -1

ی انسانی مورد نیاز به صورت قرارداد کار معین از فارغ التحصیالن رشته حقوق و اعتبارات مورد نیاز نیز از محل سر جمع اعتبارات ( شعبه افزایش می یابد. نیرو111در تهران به یکصد )

 «شود.تامین می -1222مصوب  –( ماده واحده قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی 0تبصره )

 مورخ 11802وزیران عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک، منتشر شده در روزنامه رسمی شماره  14/12/1211ک مورخ 48212/ت21211اصالح به موجب مصوبه شماره  -2
18/12/1212. 

 نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار: 14/12/1211 -ن42821/ت 244422حذف به موجب تصمیم شماره  -2
دولت در اختیار سازمان قرار میگیرد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و در سنوات آتی در بودجه اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف پیشین:  14ماده 

 . کشور ذیل ردیف جداگانه پیش بینی خواهد شد

نمایندگان ویژه رییس جمهور  28/11/1281مصوب  ان تعزیرات حکومتینامه سازمراجع به اصالح آیین 20/11/1281ن مورخ 44122/ت241122نامه شماره  تصویباصالح به موجب  -4
 در کارگروه کنترل بازار.

نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه  20/11/1281-ن44122/ت241122تصویب نامه شماره  4هیات عمومی دیوان عدالت اداری:  )بند  28/10/1212 -221الف( رای شماره  -0
 اصالحی آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی(: 10کنترل بازار، ماده 

سازمان، تشکیالت و عوامل نظارت و بازرسی، "مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده است  22/12/1242ماده واحده قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب  2در تبصره »
ظایف آن ها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی، استخدامی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح و

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر شده است }... دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های  128و مطابق اصل  "تصویب دولت می رسد....
ماده واحده قانون  2ساسی و در راستای تبصره از چند وزیر واگذار نماید...{ نظر به اینکه نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار با اجازه حاصل از اصل مذکور قانون ا متشکل

ماده واحده یاد شده کرده است و این تصویب نامه در  2ضوابط مقرر در تبصره در مقام ایجاد ضابطه مبادرت به وضع  20/11/1281-ن44122/ت241122مزبور و به موجب مصوبه شماره 
موضوعا خارج است و به عبارت دیگر موارد  1284قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال  122و  112اجرای قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از عموم و اطالق مواد 

نیست و با توجه به عدم یکسانی مرجع وضع قوانین مذکور، مصوبه مورد شکایت  1242انون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ماده واحده ق 2مذکور ناسخ حکم خاص تبصره 
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سازمان مي تواند به كاركنان و رؤساي شعب خود با در نظر گرفتن اهميت شغل و شاغل، تحصيالت و  (22/50/20)اصالحی   -1تبصره  

سقف شصت د سازمان پرداخت توانايي در انجام امور محوله به ترتيب تا  صد درصد حقوق به عنوان فوق العاده ويژه از محل اعتبارات  رصد و 

  . نمايد

صره   نامه مالي، معامالتي، اسااتخدامي و نظام پرداخت سااازمان سااازمان موظف اساات ظرف شااآ ماه آيين (50/50/05)الحاقی  -2تب

 .ت وزيران ارايه نمايداتعزيرات حكومتي را بر اساس مفاد اين ماده اصالح و جهت تصويب به هي

لوازم مورد نياز آنها از محل امكانات دولتي با همكاري كميساايون هماهن ي امور تعزيرات  محل اسااتقرار واحدهاي سااازمان و -10ماده 

 .مين خواهد شداگردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهيه و تمين مياها ت استان

 .باشندو وابسته به دولت در صورت اعالم نياز سازمان موظف به همكاري ميهاي دولتي  مسئولين سازمان -تبصره

صالحی  -17ماده  ضا (50/50/05)ا ست اه ق ضابطين د سازمان تعزيرات حكومتي يكليه  ضابط  سي و نظارت  سازمان بازر ي و مأمورين 

 1نمايند.ميقدام ن تعزيرات حكومتي اباشند و نسبت به اجراي دستورات مسئوليمي

 نحوه رسيدگی -دومفصل 

 :نمايندشعب بدوي تعزيرات حكومتي در موارد ذيل شروع به رسيدگي مي -12ماده 

 . گزارش مأمورين سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كاال و خدمات -الف

 . ي و دولتي و انتظامييگزارش سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع قضا -ب

 . حقوقيشكايت اشخاص حقيقي و  -ج

 2اطالعات، اخبار، گزارش هاي مردمي و اشخاص.اعالم  -د

ــه گزارش مأموران وزارت جهاد كشاورزي در ارتباط با محصوالت و كاالهاي اساسي كشاورزي موضوع قانون  (10/12/1455)الحاقی  - ـ

  1211.2 مصوبتمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخآ كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي 

همزمان با شروع رسيدگي در شعب بدوي يك نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسي  (10/12/1455)الحاقی  - 1تبصره  

ي به شااعبه مربوطه تساالي  اروز نظرات كارشااناسااي خود را جهت مالحظه در صاادور ر 12سااازمان اخيرالذكر حداكثر ظرف مدت ، ارجاع

 4د.نمايمي

                                                           
کومتی( خالف قانون اصالحی آیین نامه سازمان تعزیرات ح 10نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار، ماده  20/11/1281-ن44122/ت241122تصویب نامه شماره  4)بند 

 «شود و قابل ابطال نیست.و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نمی
موافقان و مخالفان نسبت به وی نظر به دالیل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده در جلسه هیأت عمومی از س»هیات عمومی دیوان عدالت اداری:   12/12/1212 -1881ب( رای شماره 

 «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبی برای نقض رای هیأت عمومی تشخیص نشد، در نتیجه رای یاد شده به اعتبار خود باقی است. 28/0/1212-221رای شماره 

 نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار. 12/12/1211مورخ  ن42222ت/121121نامه شماره  تصویباصالح به موجب  -1

 نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی بازار. 14/11/1222مورخ  21400وجب تصمیم شماره الحاق به م -2

 هیات وزیران. 10/12/1411 هـ مورخ 01011/ت 140040صمیم نامه شماره به موجب ت لحاقا- 2

 اداری موافق قوانین جاریه تشخیص داده شده است. عدالت دیوان عمومی هیأت 20/1/1212مورخ  440-444 شماره این تبصره بموجب دادنامه - 4

https://shenasname.ir/justice/38157-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa
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كنندگان و توليدكنندگان مكلف است ضوابط حاك  بر اعالم نظر كارشناسي را سازمان حمايت مصرف (10/12/1455)الحاقی  -2تبصره  

هاي الزم براي اعمال ضاوابط را به رؤساا، اعضااي همچنين آموزش .به صاورت برخط )آنالين( در اختيار ساازمان تعزيرات حكومتي قرار دهد

هاي الزم ارايه شده باشد، اعمال مقررات اين تبصره الزم موزشنمايد. در مواردي كه ضوابط اعالم و آشعب و كاركنان تعزيرات حكومتي ارايه 

  1.نيست

صورت سيار اختصاص دهند و در صورت ه توانند تعدادي از شعب را ب ها مي ها و رؤساي ادارات شهرستانمديران كل استان -10ماده 

سان و مأمورين  شعب بازر شرايط مذكور در لزوم در معيت اين  سي و نظارت انجام وظيفه خواهند نمود. و همچنين افراد واجد  سازمان بازر

 هتوانند مسئوليت هر دو سازمان را بهاي تعزيرات حكومتي، و نظارت و بازرسي ميين نامه و با ابالغ از سوي مسئولين سازمانياين آ 17ماده 

 .صورت سيار انجام دهند

شعب بدوي  -25ماده  ستنادي ذكر گردد. و مقدمه آراء آراء  شد و مواد ا ستند به مواد قانون و مقررات مربوطه با  نيزو تجديد نظر بايد م

 . بايد حاوي گزارش كار و شرح تفصيلي تخلفات باشد

 ر در صورت ي قرارداد مايتوان در رابطه با آراء صادره از سوي آنان تحت تعقيب قض هيچ يك از اعضاء شعب رسيدگي را نمي -21ماده 

 . اثبات غرض مجرمانه

  كه مجازات پيآ بيني شده در قانون براي هر بار تا يكصد ميليون ريال آراء شعب بدوي در مواردي (10/12/1455)اصالحی   -2 22 ماده

  2.نظرخواهي است جريمه باشد قطعي و از ناحيه محكوم عليه نسبت به مازاد آن قابل تجديد

صره  سازمان تعزيرات حكومتي و ت (10/12/1455)الحاقی  -تب شنهاد رييس  شعب بدوي در موارد خاص به پي ستري اآراء  ييد وزير دادگ

 هد بود.نظر خواقابل تجديد

 :اشخاص ذيل نيز حق تجديد نظر خواهي از كليه آراء شعب بدوي را دارند -23ماده 

 . شاكي خصوصي پرونده در صورت برائت مته  - الف

 . كميسيون هماهن ي امور تعزيرات در استان و شهرستان مربوطهاعضاء  - ب

 . بازرسي و نظارت هاي تعزيرات حكومتي و رؤساي سازمان - ج

هاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت، آراء قطعي شعب تعزيرات عليه و يا رؤساي سازمانهرگاه محكومٌ (11/50/74)الحاقی  -تبصره 

توانند با ذكر دليل از وزير دادگسااتري تقاضاااي رساايدگي مجدد نمايند. چنانچه وزير دادگسااتري تقاضااا را وارد را خالف قانون بدانند مي 

                                                           
 هیات وزیران. 10/12/1411 هـ مورخ 01011/ت 140040به موجب تصمیم نامه شماره  لحاقا- 1
در خصوص صالحیت دیوان در ) :12/11/1281مورخ  14041منتشر شده در روزنامه رسمی شماره  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 12/18/1281 -202شماره وحدت رویه رأی -2

 :رسیدگی به آراء قطعی مطلق مراجع اختصاصی و اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها
نها آ قوانین و مقررات و یا مخالفت با مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض به آراء قطعی قانون دیوان عدالت اداری مفید صالحیت دیوان در رسیدگی 11ماده  2بند حکم مقرر در 

شعب  د وباشتعزیرات حکومتی از اجزاء قوه مجریه می مصلحت نظام سازمانمصوبات مجمع تشخیص است مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد. نظر به اینکه حسب
 2تجویز بند  قطعی شعب مزبور به شوند، بنابراین آراءماده فوق الذکر محسوب نمی 2مذکور در تبصره  مراجع قضائی تعزیرات حکومتی در زمره مراجع اختصاصی اداری قرار دارند و در عداد

 معنی باشد شعبه چهاردهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این 11/11/1221مورخ  1410دادنامه شماره  عتراض و رسیدگی در دیوان است وقابل اقانون دیوان عدالت اداری 11ماده 
مراجع ذیربط  دیوان و سایر برای شعب 11/2/1228اصالحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب  21آخر ماده  شود. این رأی به استناد قسمتموافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می

 .در موارد مشابه الزم االتباع است
 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار نیز یک بار اصالح شده است. 111281/18/1281 ن مورخ 40411ت 182104 ه شمارهبه موجب تصویب نام تبصره الحاقیو  22ماده 

 هیات وزیران. 10/12/1411 هـ مورخ 01011/ت 140040صمیم نامه شماره به موجب ت لحاقا- 2

https://shenasname.ir/justice/38157-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa
https://shenasname.ir/justice/38157-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa
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ي را غيرقانوني بداند پرونده را جهت رساايدگي به شااعبه عالي تجديدنظر كه به همين منظور در مركز تشااكيل اتشااخيص دهد و يا رأسااا  ر

 1.نظر خواسته نخواهد بودعي است و اقدامات موضوع اين تبصره مانع اجراي حك  تجديدي اين شعبه قطار .گردد ارجاع خواهد دادمي

ماه پس از تاريخ صدور  2روز از تاريخ ابالغ و نسبت به ساير اشخاص تا  17عليه و شاكي راي محكومنظرخواهي بمهلت تجديد -24ماده 

 . حك  خواهد بود

 2ابطال گرديد. -20ماده 

ي را نيز داشااته باشااد شااعب تعزيرات حكومتي مكلفند به يف اشااخاص عنوان يكي از جرائ  مندرج در قوانين جزاهرگاه تخل -20ماده 

ي مانع يي قانون صادر نمايند و مراتب را براي رسيدگي به آن جرم به دادگاه صالح اعالم دارند، هرگونه تصمي  مراجع قضااتخلف رسيدگي و ر

 .خواهد بودهاي تعزيرات حكومتي ناجراي مجازات

رسيدگي و صدور رأي در شعب بدوي پس از استماع دفاعيات مته  صورت خواهد گرفت دفاع ممكن است ضمن حضور در  -27ماده 

 . جلسه رسيدگي بوده و يا طي ارسال اليحه دفاعيه صورت گيرد

چنانچه مته  پس از اخطار از ناحيه شعبه رسيدگي كننده ظرف پنج روز از تاريخ ابالغ اخطاريه در وقت  (11/52/20)اصالحی  -22ماده 

 2شد. غيابا  درباره وي رسيدگي خواهدمقرر حضور نيابد يا اليحه اي ارسال ندارد 

صره   شي، (10/12/1455)الحاقی  -1تب شي،ك  در تخلفات، گران فرو س فرو ساب عدم درج قيمت، تقلب در ك صورتح صدور  ب و عدم 

جام عنه به نحو مقتضي اندات تخلف و استماع اظهارات مشتكيعنه و صرفا  با احراز صحت مستن(، رسيدگي بدون لزوم احضار مشتكي)فاكتور

ندات مربوط نظر نساابت به ارايه مسااتتواند در مرحله تجديدنظر بوده و متخلف ميدر اين موارد همه آراي محكوميت قابل تجديد .مي شااود

 4.نامه خواهد بود( اين آيين22اساس مقررات ماده ) نظرخواهي برنمايد. در خصوص ساير آرا، تجديد اقدام

صره   ارتباط تصااويري از راه دور، نمابر و تلفن براي  پيام ن ار، اي، مخابراتي،هاي رايانهاسااتفاده از سااامانه (10/12/1455)الحاقی  -2تب

  .ابالغ اوراق و همچنين نيابت به نحوي كه صحت ابالغ احراز گردد، بالمانع استاخطار، احضار و 

 . شود كه صالحيت رسيدگي به پرونده متخلف اصلي را دارد اي رسيدگي ميبه تخلفات شركاء و معاونين در شعبه -20ماده 

                                                           
 نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار. 11/14/1224مورخ  2121شماره  الحاق به موجب تصمیم -1

 گردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال 20/11/1212مورخ  444-440رویه شماره رای وحدت به موجب  -2
تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم مقرر شده است، دادگاه تجدیدنظر نمی 1228های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب سال قانون آیین دادرسی دادگاه 208بند ب. مطابق ماده »... 

باشد که قانون مقرر کرده و این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظر خواه و یا مقامات مصرح بدوی را تشدید نماید، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی 
نامه آیین 20نظر به این که در ماده  قانون یاد شده قرار گیرد که در این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود. 220در ماده 

االطالق به شعب تجدیدنظر اجازه تشدید مجازات اعطا شده است ولیکن در قانون این ازمان تعزیرات حکومتی، در مواردی که مجازات کمتر از حداقل مقرر قانونی تعیین شده باشد، علیس
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  88و ماده  12ماده  1ند امر به رعایت جهاتی مقید شده است، بنابراین اطالق آن به دلیل مذکور مغایر قانون است و مستند به ب

 «.شود، حکم به ابطال آن صادر می1212سال 
 «توانند آن را تشدید نمایند.پیشین: شعب تجدید نظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می 20ماده »

 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار. 111281/18/1281 ن مورخ 40411ت 182104 ه شمارهتصویب نامموجب اصالح به  - 2
 هیات وزیران. 10/12/1411 هـ مورخ 01011/ت 140040به موجب تصمیم نامه شماره  لحاقا - 4

https://shenasname.ir/justice/38157-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa
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زه مرتكب تخلف گردد در حوزه اي رساايدگي به تخلفات متعدد متخلف توأما  و يكجا رساايدگي شااده و چنانچه در چند حو -35ماده 

شود كه تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است و چنانچه تخلفات از يك درجه باشد در محل اقامت متخلف يا محل اشتغال وي به پرونده مي

 .رسيدگي خواهد شد

 .چنانچه يك نفر مرتكب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محكوم خواهد گرديد -31ماده 

ست پس از قطعيت رمحكوم -32ماده  سبت به پرداخت جريمه متعلقه  17ي و ابالغ به وي حداكثر تا اعليه موظف ا روز از تاريخ ابالغ ن

شده او اجراي ر وصول خواهد « غير از مستثنيات دين»ي اقدام نمايد. در غير اينصورت جريمه از محل فروش اموال وي به نرخ رسمي اعالم 

 1.شد

و در موارد لزوم تعطيل كننده ي شااعبه رساايدگيامحل كسااب يا فعاليت مسااتنكف از پرداخت جريمه تا وصااول آن، به ر -33ماده 

 2.مستنكف بازداشت خواهد شد

 .شود واريز خواهد شد كليه جرائ  به حساب خاصي كه بهمين منظور نزد خزانه داري كل افتتاح مي -34ماده 

ها و نيروي انتظامي واحدهاي ابالغ و اجراء دادگستري،  قبيل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانهاي دولتي از  كليه سازمان -30ماده 

ها موظف به همكاري بوده و همانند آراء قطعي محاك  عمومي و انقالب موجبات اجراي آراء شاااعب تعزيرات حكومتي را فراه  خواهند  بانك

 .آورد

 به پيشاانهاد وزير دادگسااتري به تصااويب رساايده و الزم االجراء 71/70/62ره در تاريخ تبصاا 7 ماده و 27ين نامه در ياين آ -30ماده 

 . باشدمي

 حسن حبیبي -س جمهور ییمعاون اول ر

 

                                                           
 مجمع تشخیص مصاحت نظام: 22/12/1214ید مجلس شورای اسالمی و تای 10/12/1212قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب  22ماده  -1
عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای  موجب قانون، اجرای آنها بری و آرای مدنی سایر مراجعی که بهیهای اصالحی مراجع قضامقررات این قانون در مورد گزارش»

 مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است. 
و سایر مواد مرتبط قانون آیین دادرسی  021)مراجعه شوده به ماده « ها است.کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاههای تبصره ـ محکومیت

 مجلس شورای اسالمی( 1212کیفری مصوب 

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید: 20/11/1212مورخ  444-440در خصوص تعطیلی محل کسب به موجب رای شماره  22قسمت اول ماده  -2
های عمومی و  قانون آیین دادرسی دادگاه 024، وصول جریمه از مستثنیات دین ممنوع شده است و مطابق بند )و( ماده 1242قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال  00مطابق ماده د. »... 

وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل اوست از جمله مستثنیات ار کار کسبه، پیشه، وسایل و ابز1221انقالب در امور مدنی مصوب سال 
ه تا زمان وصول آن، به نامه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر تعطیلی محل کسب در فرض استنکاف از پرداخت جریمآیین 22دین ذکر شده است. با توجه به مراتب، حکم مقرر در ماده 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی  88و ماده  12ماده  1شود و مستند به بند رود و غیر قابل توقیف است، مغایر قانون تشخیص میلحاظ این که محل کسب از جمله مستثنیات به شمار می

 «.شودابطال می 1212دیوان عدالت اداری مصوب سال 


