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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۶ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
به منظور جلوگیری از تبعیض در استفاده از امکانات قانونی و رانت های در سایه قانون و حذف انحصار در 
برخورداری منابع مالی، الزم است امکان تاسیس دفتر کار برای همه فارغ التحصیالن حقوق یکسان باشد 
بنابراین این طرح جهت شکستن انحصار داده شده به سر دفتران اسناد رسمی در تاسیس دفاتر خدمات 

الکترونیک قضایی تنظیم شده و جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می گردد.

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
رحمت اله فیروزی پوربادی - حسینعلی حاجی دلیگانی - جالل محمودزاده - رضا آریان پور - روح 
اله ایزدخواه - مجید نصیرائی - محمدحسین فرهنگی - علی خضریان - حسن نوروزی - موسی احمدی 
- سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - انور حبیب زاده بوکانی - علیرضا نظری - فریدون حسنوند - یعقوب 
رضازاده - صدیف بدری - کیومرث سرمدی واله - سیدجواد حسینی کیا - بهروز محبی نجم آبادی - 
پرویز اوسطی - جواد نیک بین - امیرحسین بانکی پورفرد - علی اکبر علیزاده برمی - مجتبی بخشی پور 
- عادل نجف زاده - احمدحسین فالحی - رحمت اله نوروزی - علی اکبر بسطامی - کیوان مرادیان 
کوچکسرائی - قاسم ساعدی - هاجر چنارانی - مهدی باقری - احمد محرم زاده یخفروزان - احسان 

ارکانی - محمدتقی نقدعلی - رسول فرخی میکال 
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عنوان طرح:
اصالح تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری 

ماده واحده)عبارت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میتوانند از بین دفاتر اسناد رسمی وغیر آن انتخاب 
یا تاسیس شوند حذف گردد.و به جای آن عبارت مجوز تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید 
به فارغ التحصیالن رشته های حقوق ،فقه و حقوق و رشته فقه ومبانی حقوق داده شود جایگزین گردد.

www.dotic.ir

http://dotic.ir


4

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 اصالح تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری  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 (شكلی)
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
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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:
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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 

ادارهکل 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
۱- متن ماده واحده بدین صورت نوشته شود: عبارت "دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میتوانند از بین دفاتر اسناد رسمی وغیر آن 
انتخاب یا تاسیس شوند" مندرج در تبصره ۲ ماده (۶۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری حذف گردد و به جای آن عبارت "مجوز 
تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید به فارغ التحصیالن رشته های حقوق فقه و حقوق و رشته فقه ومبانی حقوق داده 

شود"جایگزین گردد.

۲- متن ماده واحده بدین صورت نوشته شود: عبارت "دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میتوانند از بین دفاتر اسناد رسمی وغیر آن 
انتخاب یا تاسیس شوند" مندرج در تبصره ۲ ماده (۶۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری حذف گردد و به جای آن عبارت "مجوز 
تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید به فارغ التحصیالن رشته های حقوق ،فقه و حقوق و رشته فقه ومبانی حقوق داده 

شود"جایگزین گردد.

ب- سوابق قانونی
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۸ مصوب: 
۱۳۹۲/۱۲/۰۴

بخش های قانون: بخش نهم-ماده ۶۵۵**بخش نهم-ماده ۶۵۵-تبصره ۱**بخش نهم-ماده ۶۵۵-تبصره ۲**بخش نهم-ماده 
۶۵۵-تبصره ۳

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: سیاستهای کلی قضایی مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۲۸-- منقح ۱۳۹۷/۱/۲۷ مصوب: ۱۳۸۱/۰۷/۲۸

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: سیاست های کلی قضایی پنجساله مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۰۱-- منقح ۱۳۹۷/۱/۲۷ مصوب: ۱۳۸۸/۰۹/۰۱
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بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۱۲

بخش های قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل یازدهم-اصل 
یکصد و پنجاه و ششم**قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل یازدهم-
اصل یکصد و پنجاه و ششم-۲ ـ**قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-

فصل یازدهم-اصل یکصد و پنجاه و ششم-۳ ـ

عنوان قانون: قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 
۱۳۹۷/۱/۲۹ مصوب: ۱۳۵۴/۰۴/۲۵

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی مصوب ۱۳۹۷,۰۷,۱۵ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 
۱۴۰۰/۱/۱۸ مصوب: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

بخش های قانون: تمام متن
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