
معاونت قوانین

عادی

طرح اصالح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

کمیسیون های ارجاعی

  دوره یازدهم سال اول

تاریخ چاپ۲۵ / ۰۹ / ۱۳۹۹
۲۸۲ شماره چاپ

۲۰۴ شماره ثبت
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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۱۶ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
مقدمه (دالیل توجیهی): نظر به نوسان شدیدی که اخیراً در خصوص قیمت سکه و طال رخ داده است برخی 
از محکومٌعلیهمی که مأخذ تقسیط دین آنها سکه طال بوده است مانند محکومان پرداخت مهریه در پرداخت 
اقساط دین خود دچار مشکل شدهاند. با توجه به اینکه عدم پرداخت اقساط محکومٌبه موجب حبس محکومٌ

علیه میشود، این اشخاص مجبور به طرح دعوای تعدیل اقساط محکومٌبه خواهند بود. نظر به اینکه این دعوا 
خارج از نوبت رسیدگی نمیشود و نیز نظر به اینکه در شرایط اقتصادی کنونی امکان طرح انبوهی از دعاوی 
تعدیل محکومٌبه وجود دارد این امر عالوه بر ایجاد مشکل برای قوه قضائیه موجب بروز مشکل برای محکومان 
مالی میگردد. این طرح در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد تدوین شده 

است. لذا طرح ذیل تقدیم مجلس شورای اسالمی میشود: 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
حسن نوروزی - صدیف بدری - سیدجواد حسینی کیا - پرویز اوسطی - موسی احمدی - سیدناصر 
موسوی الرگانی - جالل محمودزاده - عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی - سیدحمیدرضا کاظمی - 
حسن لطفی - اردشیر مطهری - قدرت الله حمزه شلمزاری - جبار کوچکی نژادارم ساداتی - 

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - روح اله نجابت - محمدعلی محسنی بندپی 
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عنوان طرح:
طرح اصالح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ماده۱- متن زیر بهعنوان تبصره (۱) به ماده(۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب  ۲۳/  ۳/ ۱۳۹۴ 
مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق میشود و شماره تبصرههای(۱) و(۲) آن به (۲) و(۳) تغییر مییابد:

تبصره۱- در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد، مانند دیه، مهریه و 
خسارات ناشی از جرائم غیرعمد، حبس نمیشود مگر آنکه مالئت وی اثبات گردد.

ماده۲- دو تبصره به شرح زیر بهعنوان تبصرههای(۳) و(۴) به ماده(۱۱) قانون الحاق میگردد:
تبصره۳- در موردی که دادگاه به تقسیط پرداخت مهریه حکم نماید و محکومبه نیز به مأخذ سکه طال باشد، 
در صورتیکه به دلیل نوسان شدید در بازار، قیمت سکه تغییر فاحش(بیش از بیست درصد(۲۰%)) یابد به
نحوی که به تشخیص رئیس قوهقضائیه نوعاً پرداخت اقساط محکومٌبه برای افرادی که تغییر خاصی در 
وضعیت مالی آنان رخ نداده است موجب عسر و حرج شود، به صرف تقاضای محکومٌعلیه، حکم تقسیط 
مهریه بدون نیاز به تشریفات رسیدگی به مدت دوسال به نسبتی که توسط رئیس قوهقضائیه در مورد اختالف 
قیمت سکه قبل و بعد از نوسان اعالم میگردد، تعدیل میشود این حکم مانع تقدیم دادخواست تعدیل اقساط 
محکومٌبه از سوی طرفین طبق مقررات مربوط نمیباشد در هر حال، رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط 

محکومٌبه اعم از مهریه و غیر آن خارج از نوبت است.
تبصره۴- عدم امکان وصول کل مهریه میتواند به تشخیص قاضی، از مصادیق عسر و حرج مذکور در تبصره 

ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی مصوب  ۸/  ۸/ ۱۳۱۴ با اصالحات و الحاقات بعدی آن باشد.
ماده۳- در ماده (۲۹) قانون پس از عبارت «ماده(۵۲۴) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی مصوب  ۲۱/  ۱/ ۱۳۷۹» عبارت «و ماده(۲۲) قانون حمایت خانواده مصوب  ۱/  ۱۲/ ۱۳۹۱» اضافه می

شود./
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

طرح اصالح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ██ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شکلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد
☐

دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ██ یک موضوع ██
ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع

☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد.

☐

مواجه با ایراد

www.dotic.ir

http://dotic.ir


6

۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ☐

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ██ الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح / الیحه تقدیمی با سند چشم انداز: ۱-نظر به اینکه رئیس محترم قوه قضائیه جز در ماده۴۷۷ قانون آئین 
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خالف شرع بیّن تشخیص می دهد رسیدگی 
ماهوی به دعاوی دادگستری به عمل نمی آورد. بنابراین پیشنهاد می شود «رئیس قوه قضائیه» در تبصره ۳ به «دادرس داگاه» 

جایگزین گردد. 
۲- کاهش ارزش ریال در برابر ارز موجب افزایش قیمت کاالهایی از قبیل خودرو و مسکن نیز می شود و هر چند غالب 
مهریه های امروزی به صورت سکه تعیین میشود، لیکن منحصر نمودن تبصره ۳ ماده ۲ طرح به سکه طال توجیه منطقی 
ندارد و در مصادیق دیگر که تورم بر آنها اثرگذار است موجب ابهام حکم این تبصره می شود و از این حیث حکم این 

تبصره با اصول قانونگذاری و قانون نویسی موضوع بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایر است. 
تبصره ۳ طرح تقدیمی با بند (۱) سیاستهای کلی نظام برای حفظ شأن و استقالل قضات مصوب ۲۷/۰۲/۱۳۸۴که بر استقالل 
قضات در رسیدگی به پرونده ها، تفسیر از قوانین در مقام تشخیص حق، اتخاذ تصمیم و انشاء رای تصریح دارد، و همچنین 

با استقالل قضات موضوع بند ( ۷) سیاستهای کلی قضائی پنجساله مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۸ مغایر است. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
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