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تعالیباسمه  
 

 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی
نفر از نمايندگان رسیده است، جهت طيی مراحيل قيانونی يقيدي   ۷۴احتراماً طرح ذيل که به امضای 

 شود.می

 
 مقدمه )دالیل توجيهی(: 

مقام معظ  رهبری ) مدظله  ۱۳۸۱مصوب  قضائیهای کلی در امور ( سیاست۱۳( و )۱2(، )۸با استناد به بندهای )

مین أگستردگی جامعه مشموالن حفاظت و يقانون اساسی و با يوجه به  (۱6۷)و اصل  (۱5۸)( اصل ۱بند )العالی(، 

مانند  قضائیهای راکز وابسته و مريبطان با پروندههای يابعه و مائیه اع  از مراجع قضائی، سازمانامنیت در قوه قض

ثیرگذار بر أپیرامونی ي ران و ديگر مراکز و اشخاصگران، داو، میانجیمی، مشاوران و مددکارانوکالء، کارشناسان رس

در سراسر کشور، با عنايت به اساسنامه مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه  قضائیهای فرآيند

ينوع   های اطالعايی بیگانه،های سرويسقضائیه، پیچیدگی روزافزون عملیاترئیس قوه  ۱۳۷۹ /۱۱/20 مصوب 

رده سايبری، جنگ روانی مخالفان و معاندان نظام جمهوری اسالمی ايران علیه   نوپديد، حمالت گستئاشکال جرا

کید بر استقالل قوه قضائیه در نظارت و پايش نسبت به أمین سالمت ارکان قوه قضائیه، با يأقضائی کشور، ينظام 

ردم و کارکنان موم مکارکنان، ضرورت پاسخگويی، مقابله همه جانبه با آنان، به منظور ايجاد امنیت قضائی برای ع

 ، افزايش سطح رضايتمندی مردم و پیشبرد اهداف قوه قضائیه در پريو اصلقضائین و منزلت أاين قوه، حفظ ش

قضائی و و مراجعان به مراجع  قضائیهای با يوجه به حج  انبوه پرونده قضائیقانون اساسی و سند يحول  (۱6۷)

بودن کارکنان اين مرکز در  قضائیالعالی( با ضابط مدظلههبری )و موافقت مقام معظ  ر قضائیهای يعدد سامانه

ه ذکر است قوه گردد. الزم بيقدي  می  «سیس سازمان حفاظت و اطالعات قوه قضائیهأطرح ي» ۱۳۹۴/5/۱۷ ياريخ 

 شود:طرح ذيل يقدي  می بنابراين .های احتمالی اين طرح را به عهده گرفته استقضائیه کلیه هزينه

  

  -حسن همتی -سيدمحمد مولوي -حسين حاتمی -یخفروزانزادهاحمد محرم -ذوالنوري مجتبی

  -پورشيوا قاسمی -غالمحسين کرمی -عباس گودرزي -عبدالکریم جميري -محمدصالح جوکار

  -آباديجهانجليل رحيمی -پورطالتپهاهلل حضرتروح -پورکمال حسين -جعفر راستی -جعفر قادري

  -ابوالفضل عموئی -سريبيشهمهدي سعادتی -زهره الهيان -شهریار حيدري -بيغشمحمود احمدي

  -دافساريسيدعلی آقازاده -ایالمسارا فالحی -یعقوب رضازاده -فداحسين مالکی -شبيب جویجري

  -برمیاکبر عليزادهعلی -اصغر باقرزادهعلی -عليرضا سليمی -فاطمه رحمانی -زادهوحيد جالل

  -محمد سرگزي -ورديحسين حق -والهکيومرث سرمدي -ليگانیدحسينعلی حاجی

  -محمدرضا مبلغی -سيدمجتبی محفوظی -زادهمهدي عيسی -همداناحمدحسين فالحی
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  -سيدحميدرضا کاظمی -حسينعلی شهریاري -ریزيحسين رجایی -گودرزوندچگينی مهرداد

-رگانیالسيدناصر موسوي  -ساداتیرمجبار کوچکی نژادا -احمد دنيامالی -علی حدادي -سلمان اسحاقی

  -محمد سبزي -سهراب گيالنی -اردشير مطهري -فرنصراله پژمان -سيدرضا تقوي

  -محمدحسن آصفري -پور گچسارانسيدناصر حسينی -موسی احمدي -عليرضا ورناصري قندعلی

  -ساردوئیاهلل اعظمیذبيح –سيدمسعود خاتمی  -مجتبی یوسفی -عبداله ایزدپناه -جليل مختار

  -نژادمجيد ناصري -ميبديسيدجليل ميرمحمدي -بهزاد عليزاده دهلران -صدیف بدري -حسن لطفی

 -عليرضا زندیان -فرهاد طهماسبی -احمد مرادي -عباس مقتدایی -سيدمهدي فرشادان -مهدي طغيانی

 عليرضا عباسی  -اشرفيهآستانهابراهيم نجفی 
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  عنوان طرح:

 فاظت و اطالعات قوه قضائيهسيس سازمان حأت
 

عات قوه قضائیه را برای انجام شود مرکز حفاظت و اطالبه قوه قضائیه اجازه داده می -واحدهماده

  های قانونی آن به سازمان حفاظت و اطالعات قوه قضائیه اريقاء دهد.موريتأم

انجام و هداف اقضائیه را با شود سازمان حفاظت و اطالعات قوه به قوه قضائیه اجازه داده می -1ماده 

 های ذايی و قانونی به شرح ذيل اريقاء دهد؛موريتأم

های اطالعايی هوشمند برای شناسايی، پیشگیری و مقابله با انواع فساد در قوه ايجاد سرويس -الف

 های يابعه و مراکز وابسته.ی و سازمانئی و شبه قضائقضائیه اع  از مراجع قضا

نه فشار، يهديد، يطمیع و فريب علیه مقامات و کارکنان قوه قضائیه به منظور حفظ مقابله با هر گو -ب

 قوه قضائیه . استقالل

، خرابکاری، براندازی و های جاسوسیها و فعالیتکشف، شناسايی و مقابله با يوطئه پیشگیری، -پ

ئیه و پروندههای مورد ايجاد عوامل نارضايتی در بین مردم و اقدامات علیه امنیت ملی در سطح قوه قضا

  رسیدگی در آن قوه.

آمد روزانه اشخاص و نظارت و حفظ امنیت فردی و فیزيکی در حج  عظی  يرددها و رفت و  -ت

مینی و أمی و سازمان زندانها و اقدامات ي، انتظاقضائیها و زندانیان و متهمان بین مراجع اصحاب پرونده

 ها و مراکز يابعه .يربیتی و ديگر سازمان

ها، دارايی و هسیسات، اسناد، پروندأاز اماکن، ي )سايبری( رايانکیحفاظت و مراقبت فیزيکی و  -ث

 اموال دولتی و غیردولتی در قوه قضائیه.

ای در جامعه کارکنان یگانگان و رفتار خالف اخالق حرفهها، انحرافات فکری، نفوذ بشناسايی آسیب -ج

 و مقابله با آن. قضائی
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ر بر رفتار و عملکرد کارکنان مراجع مذکور در اين ماده و هماهنگی و راهبری حفاظتی نظارت مستم -چ

 های وابسته و مراکز يابعه.و امنیتی در قوه قضائیه و سازمان

يندهای دادرسی با هدف جلوگیری از مداخله افراد ناصالح و فاقد آنظارت بر سالمت و امنیت فر -ح

و نظارت بر محیط پیرامونی قوه قضائیه برای مقابله با يحرکات ی ئسمت در روندها و پروندههای قضا

 سودجويان و رفتارهای غیرقانونی به منظور اعمال نفوذ ناروا.

س و مه  يا صیانت از جان، مال و آبروی قضات و ديگر کارکنان و خانواده آنان در پروندههای حسا -خ

 خیز.مناطق ناامن و يا جرم

ربط برای دستگیری ی ذیئو دستگاههای اجرا  المللپلیس بین ی امنیتی،همکاری با ديگر نهادها -د

 ملی و فراملی. قضائیهای جرمان و متهمان متواری در پروندهم

ی ئی مه  و حساس يحت نظارت مرجع قضائهای پروندههای قضافراه  آوردن اطالعات و گزارش -ذ

 شبه افکنی معاندان و مخالفان.صالح به منظور مقابله با يبلیغات استکباری جهانی و ذی

د صالح ها، جذب، گزينش، پذيرش و اعطای صالحیت و مجوزها به افرامشارکت در برگزاری آزمون -ر

های وابسته مانند کارشناسی، وکالت، ی و مديريتی و در حرفهئهای قضادر مشاغل حساس و مه ، پست

 مشاوره و مددکاری، میانجیگری و داوری.

  شود .بینی شده يا میقوانین و مقررات پیشکه در  ديگر مواردی -ز

 رسد.مان به يصويب رئیس قوه قضائیه میساختار و يشکیالت يفصیلی ساز -۱يبصره 

، بر اساس قانون ق، مزايا و امور مالی اين سازمانامور اداری و استخدامی کارکنان، نظام حقو -2يبصره 

باشد ا اصالحات و الحاقات بعدی آن و مقررات مربوط میب 25/۴/۱۳۷۴استخدامی وزارت اطالعات مصوب 

 شود.ماهنگی رئیس قوه قضائیه انجام میکه با موافقت و ه

امور مالی، معاماليی و اعتبارات اين سازمان از شمول قانون محاسبات عمومی خارج و يابع  -۳يبصره 

 باشد.قضائیه می نامه مالی و معاماليی مصوب رئیس قوهینيآ
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 مقابله با فساد، کارکنان و عوامل سازمان با منظور نظارت، پیشگیری، شناسايی، بازرسی،کشف، -۲ ماده

های کیفری که موضوع مربوط به اشخاص هديد و يطمیع و همچنین در پروندهيبعیض و يبانی، ي نفوذ،

شود و مشمول و يابعه باشد، ضابط خاص محسوب میهای وابسته يا کارکنان قوه قضائیه و سازمان حقوقی

باشند. يعقیب جرم و فراه  آوردن ادله اثبات جرم در اين بوط در قوانین و مقررات مربوط میاحکام مر

 شود.صالح انجام میامور، يوسط سازمان و يحت نظارت دادستان و دادگاه ذی

ی يا ئهای مراجع و نهادهای امنیتی در موضوعات قضادر صورت اختالف در نظرات يا گزارش -3ماده 

ی ئکننده را دارد و اعالم نظر نهااخلی و خارجی، سازمان نقش هماهنگ  ضد امنیت دئدر پروندههای جرا

 شود.ور يهیه و به مرجع صالح اعالم میو با مشارکت مراجع مذک سازمان يوسط اين

گر و ( قانون مديريت خدمات کشوری، نهادهای امنیتی دي5ی موضوع ماده )ئهای اجرادستگاه -4ماده 

  ، مکلفند همکاری الزم را در اجرای اين قانون با اين سازمان به عمل آورند.ها و نهادهای يابعهسازمان

 های احتمالی اجرای اين قانون را قوه قضائیه به عهده گرفته است.کلیه هزينه -يبصره
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 رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمیهيأت
 

( قيانون ييدوين و ينقيیح ۴داخلی مجلس شورای اسالمی و مياده ) نامهاحتراماً، در اجرای قانون آيین

سيس سازمان حفاظت و أطرح تنظر معاونت قوانین در ميورد  25/۳/۱۳۸۹قوانین و مقررات کشور مصوب 

 .شودمی يقدي   اطالعات قوه قضائيه

 قوانينمعاون 
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 كل تدوین قوانيننظر اداره
 معاون محترم قوانين
کيل نظر اين اداره 25/۳/۱۳۸۹يدوين و ينقیح قوانین و مقررات کشور مصوب   ( ۴( ماده )۴( و )2بندهای )احتراماً در اجرای 

 شود:شرح زير يقدي  میبه

  سابقه تقدیم -۱
 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی ۱۳0بر اساس ماده 

   گرديده است   نگرديده است طرح/اليحه جاری قبال يقدي   

 
 

 ( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور:۴( ماده )۲رای بند )در اج -۲

 طرح/اليحه يقديمی ، از حیث ضوابط يدوين ايراد اساسی ندارد 

   نیست   است دارای موضوع و عنوان مشخص :   ۱

   نیست   است عنوان با مفاد طرح/اليحه، منطبق :   2

   نیست   است و به دور از اجمال :  داليل مندرج در مقدمه يوجیهی کافی  ۳

۴ 
 يوضیحات راجع به ضرورت رسیدگی به قید فوريت در مقدمه ارائه :  

شده 

   است

نشده 

   است

   نیست   است طرح دارای موضوع واحد :   5

 
  : و ارائه آن در قالب 

ماده 

   واحده

مواد 

   متعدد

   : نیست با ايراد مواجه   است   

سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رعايت اصول قانون  ۹بند   6

 نويسی و قانونگذاری، لحاظ : 

شده 

   است

نشده 

   است

 

 شرح نظر کارشناسی اداره کل يدوين قوانین در خصوص ضوابط يدوين

   

و نتايج مربوط و با يوجه به اهمیت موضوع طرح شايسته بود در مقدمه يوجیهی معضالت، اهداف، آثار  -۱

ينظی  متن -2گرديد. در صوريی که مطالعايی برای اين امر انجام شده خالصه آن به ضمیمه طرح يقدي  می

طرحها يا به صورت ماده واحده بوده يا به صورت مواد متعدد، در حالیکه در طرح حاضر ه  از مواد متعدد 

ه خالف آيین نگارش قانون نويسی می باشد بايد مريفع استفاده شده و ه  از ماده واحده!!!! فلذا اين ايراد ک

( ۱دارای ابهام می باشد. بند )ج( ماده )« ديگر سازمانها و مراکز يابعه»( ذکر عبارت ۱در بند)ت( ماده)-۳گردد. 
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و « مراجع مذکور»( عبارات ۱دارای ابهام می باشد و نیاز به يبیین مفاهی  مندرج در آن دارد. در بند)چ( ماده)

دارای ابهام می « دستگاههای اجرائی ذی ربط»( عبارت ۱و در بند)د( ماده)« سازمانهای وابسته و مراکز يابعه»

( دارای ابهام می باشد زيرا از طرفی قانون استخدامی وزارت اطالعات مصوب ۱( ماده )2باشند. همچنین يبصره )

اند و از طرفی موافقت و هماهنگی رئیس قوه را حاک  بر مسائل اداری و مالی سازمان يازه ياسیس می د ۱۳۷۴

( سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنی ۹( بند )۳قضائیه را برای انجام آن الزم برمی شمارد. اين ابهامات با جزء )

( ۱5( مغاير اصل)۱در بند)ث( ماده)« سايبری»استفاده از لغت بیگانه -۴مغايرت دارد. « شفافیت و عدم ابهام»بر 

جايگزين آن شود و لغت مزبور در کمانک)پرانتز( درج « رايانیکی»شود کلمه اسی است. پیشنهاد میقانون اس

بینی جزئیات بیشتری دارد و از اين حیث ( نیاز به پیش۱رسد اجرای احکام بند )ج( ماده )نظر میبه -5گردد. 

شخص و مشتمل بر احکامی معین زمان منامه اجرائی اين طرح در ظرف مدتای به يصويب آيینبايد در ماده

( 2الزم است قوانین مورد استناد به درستی و به صورت کامل درج شود برای نمونه در يبصره)-6اشاره گردد. 

قانون محاسبات عمومی  -25/۴/۱۳۷۴قانون استخدامی وزارت اطالعات مصوب  -( :۴( و در ماده )۱( ماده)۳و)

مراجع »بايوجه به ذکر عبارت  -۷ ۸/۷/۱۳۸6ی مصوب قانون مديريت خدمات کشور-۱/6/۱۳66مصوب 

(، الزم است اين مراجع بطور مشخص و جامع مورد دسته بندی قرار گیرد ۱در بند )چ( ماده )« مذکوردر اين ماده

( طرح و ۱با يوجه به مباحث مطرح شده در بند )ر( ماده ) -۸يا موجب يفاسیر مختلف و ايجاد ابهام نشود. 

الزم است طرح  ۱۳۳۳،۱2،05سری از احکام اليحۀ استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب يشابه آن با يک

ديگر مواردی که در قوانین و مقررات »ذکر جمله  -۹فعلی با عنايت به احکام آن اليحه مورد بررسی قرار گیرد. 

در  -۱0يامل دارد.  ( در قانونگذاری مرسوم نمی باشد و جای۱در بند )ز( ماده )« پیش بینی شده يا می شود

و « دادگاه ذی صالح»و« قوانین و مقررات مربوط»، «ضابط خاص»، «سازمانهای وابسته و يابعه»( عبارات 2ماده)

( بند ۳دارای ابهام می باشند و مغاير جزء )« نهادهای امنیتی ديگر و سازمانها و نهادهای يابعه»( عبارت ۴در ماده)

 می باشد. « شفافیت و عدم ابهام»ی مبنی بر ( سیاستهای کلی نظام قانونگذار۹)

 

 

 

 : ۲۵/۳/۱۳۸۹( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۴( ماده )۴در اجرای بند ) -۳

 طرح/اليحه يقديمی ، از حیث ضوابط ماهوی ايراد اساسی ندارد 

۱ 
 طرح/اليحه با سند چش  انداز و سیاست های کلی نظام :  

مطابقت 

   ددار

يعارض 

   ندارد

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  ۳طرح/اليحه با اصل   2

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  ۱5طرح/اليحه با اصل   ۳

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  52طرح/اليحه با اصل   ۴

   دارد   اردند قانون اساسی مغايرت :  5۳طرح/اليحه با اصل   5

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  60طرح/اليحه با اصل   6
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۱0 

 

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  ۷۳طرح/اليحه با اصل   ۷

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  ۱۳۸طرح/اليحه با اصل   ۸

   دارد   دندار قانون اساسی مغايرت :  ۱۱2طرح/اليحه با اصل   ۹

۱

0 
   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  ۱5۸طرح/اليحه با اصل  

۱

۱ 
   دارد   ندارد طرح/اليحه با ساير اصول قانون اساسی مغايرت :  

 

 شرح نظر کارشناسی اداره کل يدوين قوانین در خصوص ضوابط ماهوی 

   

 در خصوص سند چشم انداز و سياست هاي کلی نظام

 

  

   

 در خصوص مغایرت با اصول قانون اساسی 

 

  

    

بايوجه به برخی از ايردات که پیش از اين به اطالع طراح محترم رسیده است، مقرر شد اين موارد در زمان 

 بررسی در کمیسیون برطرف گردد. 

 

  

 

 

 .شودمي تقدیم ضميمه به اظهارنظر برگتعداد .......... 

  مدیر كل تدوین قوانين
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۱۱ 

 

 

 كل اسناد و تنقيح قوانيننظر اداره

 معاون محترم قوانين

نظير ايين  25/۳/۱۳۸۹( قانون يدوين و ينقيیح قيوانین و مقيررات کشيور مصيوب ۴(  ماده )۳( و )۱احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:کل به شرح زير يقدي  میاداره

 

 

 ( : 1در اجراي بند )

 مريبط و متعارض طرح/اليحه جاری به ثبت نرسیده است.نظر اداره کل مربوطه در خصوص قوانین 

 

 

 ( : 3در اجراي بند )

 نظر اداره کل مربوطه در خصوص لزوم قانونگذاری بر اساس طرح/اليحه جاری به ثبت نرسیده است.

 

  

 شود.كل به ضميمه تقدیم ميتعداد .......... برگ سوابق قانوني و نظر اداره

 
 

 وانينمدیركل اسناد و تنقيح ق
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۱2 

 

كل اسناد و تنقيح قوانينضميمه نظر اداره  

 قانونی سوابق انضمام به کلاداره نظر

 
 كلنظر اداره -الف

 

 

 سوابق قانوني -ب
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