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  باسمه تعالی

  
  17117/52922: شماره
  19/2/1397: تاریخ

  الریجانی جناب آقاي دکتر
  رئیس محترم مجلس شوراي اسالمی

قانون برنامه سـوم توسـعه اقتصـادي،    ) 23(الی) 20(اصالح مواد«الیحه   
قـانون اجـراي   ) 30(ی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران تنفیذي در مادهعاجتما

کـه بـه پیشـنهاد    » قـانون اساسـی  ) 44(هاي کلی اصـل چهـل و چهـارم    سیاست
 16/12/1396هاي دادگستري و امـور اقتصـادي و دارایـی در جلسـه      وزارتخانه

هیأت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی بـه پیوسـت   
  .شود تقدیم می

  
  حسن روحانی
  رئیس جمهور



٣ 

):دالیل توجیهی(مقدمه  
توسعه اقتصـادي، اجتمـاعی و    قانون برنامه سوم) 23(الی) 20(بر اساس مواد

هـاي   قـانون اجـراي سیاسـت   ) 30(فرهنگی جمهوري اسالمی ایران تنفیذي در ماده
قـانون اساسـی، یـک هیـأت داوري بـا ترکیبـی از       ) 44(کلی اصل چهـل و چهـارم  

منظــور حــل و فصــل دعــاوي اختالفــات  متخصصــین حقــوقی، فنــی و مــالی بــه
اشـی از واگـذاري بنگاههـا،     و اشـخاص حقـوقی ن  ) سازي سازمان خصوصی(دولت

هاي زیـادي کـه از    سهام و اموال دولتی به اشخاص مذکور تشکیل و تاکنون پرونده
سازي یا اشخاص مذکور مطـرح شـده، در آن رسـیدگی و     جانب سازمان خصوصی

شـده، اهمیـت موضـوع     با توجه به تجربیات حاصل. منجر به صدور رأي شده است
ها و ابهامات موجود، الیحه زیر جهـت طـی    ساییمنظور حل نار دعاوي مربوط و به

  :شود تشریفات قانونی تقدیم می
  

  :الیحهعنوان 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی ) 23(الی) 20(اصالح مواد

اجراي قانون  )30(و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران تنفیذي در ماده
  قانون اساسی) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم سیاست

  

ی عقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتما) 23(الی) 20(مواد -واحده ماده
هـاي   قانون اجراي سیاسـت ) 30(و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران تنفیذي در ماده

  :شود شرح زیر اصالح می به قانون اساسی) 44(کلی اصل چهل و چهارم
  :شود میآن الحاق  شرح زیر اصالح و یک تبصره به  به) 20(ماده - 1

رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعـاوي و اختالفـات ناشـی از     - 20ماده 
فرآیند واگذاري بنگاههاي دولتی، سهام دولت در شـرکتهاي دولتـی و غیردولتـی و    

هاي کلـی اصـل چهـل و     هاي دولت موضوع قانون اجراي سیاست حقوق و دارایی



٤ 

موضـوع  . باشـد  نون مـی قانون اساسی در صالحیت هیأت داوري این قا) 44(چهارم
  .ها و قرارداد واگذاري درج گردد داوري باید در آگهی عرضه سهام و دارایی

فرآیند واگذاري عبارت از اقدامات قبل، حـین یـا بعـد از واگـذاري      - تبصره
طور مستقیم مرتبط با واگذاري باشد و محدود  است که به تشخیص هیأت داوري به

انونی آنهـا و کارکنـان بنگاههـا و شـرکتهاي دولتـی      مقام قـ  به طرفین قرارداد یا قائم
  .نفع باشد واگذارشده و سایر اشخاص ثالث ذي

شرح زیر بـه   شرح زیر اصالح و چهار تبصره به به) 21(خیر مادهقسمت أ - 2
  :شود آن الحاق می

نحـوه تشـکیل و   . دبیرخانه هیأت داوري در وزارت دادگستري مستقر اسـت 
رئیس و دبیر هیأت و چگونگی اتخاذ تصمیم و سـایر  اداره جلسات هیأت، انتخاب 
  اي اسـت کـه    نامـه  قـانون مزبـور بـر اسـاس آیـین     ) 22(امور اجرائی با رعایت ماده

هـاي   االجراء شدن این قانون به پیشـنهاد وزارتخانـه   ماه از تاریخ الزم سه مدت ظرف
  .دادگستري و امور اقتصادي و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

هیأت داوري با استماع اظهارات و دفاعیـات حضـوري یـا کتبـی      - 1تبصره 
هرگونـه تحقیـق یـا    طرفین دعوي و بررسی دالیل و مدارك مورد اسـتناد طـرفین،   

اقدامی که براي اتخاذ تصمیم الزم باشـد انجـام و سـپس مبـادرت بـه صـدور رأي       
  .نماید می

) داوري(داوري موضوع این قانون رایگان بوده و تابع بـاب هفـتم   - 2تبصره 
باشد، اما رسیدگی هیأت داوري از حیث حق دفاع  و  قانون آیین دادرسی مدنی نمی
ر طرفین در رسیدگی، رسیدگی بـه دالیـل طـرفین تـابع     استفاده از وکیل، حق حضو

  .قانون آیین دادرسی مدنی است
تواند به درخواست طـرفین، دعـوي را از طریـق     هیأت داوري می - 3تبصره 

در این صورت، شخص دولتی طرف دعوي باید . صلح و سازش حل و فصل نماید
ساسـی  قـانون ا ) 139(نسبت به أخذ مجـوز موضـوع اصـل یکصـد و سـی و نهـم      

  .جمهوري اسالمی ایران اقدام کند



٥ 

تواند به درخواست هر یک از طـرفین پرونـده و    هیأت داوري می - 4تبصره 
در صورت احراز ضرورت با رعایت مقـررات آیـین دادرسـی مـدنی مبـادرت  بـه       

اجـراي احکـام مـدنی دادگسـتري موظـف اسـت بـه        . صدور دستور موقت نمایـد 
  .دستور یادشده اقدام نمایددرخواست متقاضی نسبت به اجراي 

  :شود شرح زیر اصالح می به )23(ماده - 3
أي هیأت داوري پس از بیست روز از تاریخ ابـالغ بـه طـرفین،    ر - 23ماده 
االجراء است و چنانچه طی مدت مـذکور و پـس از انقضـاي مـدت      قطعی و الزم

ت مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه براي تأخیر، هر یک از طـرفین نسـب  
صورت کتبی رأساً یـا   به رأي صادره اعتراض داشته باشند باید اعتراض خود را به

اي از دادگاه تجدیدنظر اسـتان تهـران کـه     از طریق دبیرخانه هیأت داوري به شعبه
شـعبه مـذکور   . شود، تقدیم نمایند توسط رئیس قوه قضائیه براي این امر تعیین می

رأي . کنـد  و رأي مقتضـی صـادر مـی    خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی نمـوده 
  .االجراء است صادره قطعی و الزم

   
  جمهور رئیس                                  وزیر دادگستري

  
  اقتصادي و داراییوزیر امور 

    




