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 مقدمه 

اين گزارش بررسي طرح پيشنهادي با عنوان »طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر حوزه صنعت« است. طرح  از  هدف  

( قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات  3ماده )  « 1»تبصره بند    « الف»مفاد جزء  پيشنهادي در راستاي عملياتي كردن  

(  5هاي موضوع مواد )كليه دستگاهين قانون اصالحات بعدي تهيه شده است. به موجب او    25/3/1389كشور مصوب  

استثناي مراجع مذكور در تبصره ماده  و قوه قضائيه به  8/7/1386( قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  117و )

 1389كليه قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود را كه تا پايان سال  1390( اين قانون موظف بودند تا پايان تيرماه 2)

در اجراي جزء ياد شده معاونت    و به معاونت قوانين مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايند.د  كنن ت تنقيح  تصويب شده اس

قوانين مجلس شوراي اسالمي با نظارت كارشناسي و همكاري وزارت صنعت، معدن، تجارت فهرست قوانين و احكام  

  انين و احكام نامعتبر حوزه صنعت« »فهرست قونامعتبر در حوزه صنعت را به تفكيک وضعيت تنقيحي در قالب طرح 

نيز درباره آن تدوين    16899هاي مجلس با شماره مسلسل  كه گزارش مركز پژوهشد  كرتدوين    11/6/1398مورخ  

به دستور   1400با اعمال اصالحاتي اين طرح در سال  كه به طرح وارد بود مجدداً  هاييايرادو منتشر شد. با توجه به 

»فهرست قوانين و احكام نامعتبر  اين اساس طرح حاضر در مقايسه با طرح   دن برگشت. بركار كميسيون صنايع و معا

 شود.  تغييراتي داشته كه در ادامه به بررسي آن پرداخته مي 11/6/1398مورخ  حوزه صنعت« 

 

 11/6/1398مورخ  »فهرست قوانين و احكام نامعتبر حوزه صنعت«مقایسه طرح حاضر با نتایج طرح 

هزار   12براساس مطالب ارائه شده در بخش داليل توجيهي طرح مذكور، در وهله اول كليه قوانين موضوعه )بيش از 

عنوان قانون( مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت و احكام مرتبط با موضوع صنعت استخراج و گردآوري شد. در گام  

اعتبار بررسي و پااليش قوانين    بعدي، احكام مربوط جهت تعيين وضعيت  ابتدا فهرست كليه  اين راستا  شدند. در 

حكم قانوني( تعيين و جهت انتشار به روزنامه    3050عنوان قانون )   436بر    منسوخ صريح در حوزه صنعت مشتمل

همراه داليل انقضاي  بر قوانين و مواد موقت و آزمايشي بهرسمي ارسال شد. در ادامه »قوانين مدت منقضي« مشتمل

د. پس از تعيين موارد غيرمعتبر قطعي )نامعتبر صريح(، تهيه فهرست قوانين نامعتبر حوزه صنعت  آنها مشخص ش

شامل قوانين و مواد منسوخ ضمني، منتفي و مدت منقضي در دستور كار معاونت قوانين مجلس شوراي اسالمي قرار  

آماري   فهرست  پيشنهادي،  طرح  مقدمه  در  ارائه شده  اطالعات  به  توجه  با  مرحله  گرفت.  در  حوزه صنعت  قوانين 

»فهرست  است كه با نتايج طرح    2و    1هاي تنقيحي به شرح جداول  آوري قوانين و همچنين به تفكيک وضعيتگرد

 مقايسه شده است.   11/6/1398مورخ  قوانين و احكام نامعتبر حوزه صنعت«
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 ** و دوم  *. مقایسه مرحله گردآوری در تنقيح اول1جدول  

 عنوان کد 
 تعداد احكام  تعداد عنوان قانون 

 12155 1450 تنقيح اول

 8100 950 تنقيح دوم  صنعت
 است.  11/6/1398مورخ  »فهرست قوانين و احكام نامعتبر حوزه صنعت«*: منظور طرح 

 يا همان طرح حاضر است.  »فهرست قوانين و احكام نامعتبر حوزه صنعت«**: منظور طرح اصالحي 

 . 1400، 732و شماره ثبت  1398، 654طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر حوزه صنعت، معاونت قوانين مجلس شوراي اسالمي، شماره ثبت  مأخذ:

 
 ** و دوم *های تنقيح اول. مقایسه تفكيك وضعيت2جدول  

 وضعيت تنقيحی اول
 کل قوانين 

 تعداد احكام  تعداد عنوان قانون 

 1239 154 قوانين منسوخه ضمني

 1255 160 قوانين منتفي

 3893 279 قوانين مدت منقضي

 6387 593 مجموع 

 وضعيت تنقيحی دوم 
 کل قوانين 

 تعداد احكام  تعداد عنوان قانون 

 404 110 قوانين منسوخه ضمني و منتفي

 2146 203 قوانين مدت منقضي

 2550 313 مجموع 
 است.   1398/ 6/ 11مورخ    »فهرست قوانين و احكام نامعتبر حوزه صنعت« *: منظور طرح  

 يا همان طرح حاضر است.   »فهرست قوانين و احكام نامعتبر حوزه صنعت« **: منظور طرح اصالحي  

 .  همان: مأخذ

 

 اظهارنظر کارشناسی درباره طرح

 پيشنهادي اشاره شده است: در ادامه به برخي نقاط قوت و ضعف درخصوص طرح 

 الف( نقاط ضعف 

عنوان   436اشاره شده است كه تعداد    1398مورخ  طرح »فهرست قوانين و احكام نامعتبر حوزه صنعت«  در مقدمه توجيهي   -

تعيين و جهت انتشار به روزنامه رسمي ارسال  عنوان قوانين منسوخ صريح )اعم از منسوخ كلي و جزئي(  بهحكم قانوني(    3050قانون )

تغييري نكرده است. با توجه به نامشخص بودن    1400مورخ  طرح »فهرست قوانين و احكام نامعتبر حوزه صنعت«  اين تعداد در    شد.

طرح »فهرست قوانين و ح از لحاظ زماني محل ابهام است. با توجه به متن بازه زماني قوانين تنقيح شده، جامعيت قوانين منسوخ صري

عنوان  بود. اين در حالي است كه به  1396، آخرين بازه زماني اشاره شده، قوانين بودجه سال  1398مورخ  احكام نامعتبر حوزه صنعت«  

(  104)اصالح ماده    و تقويت آنها در امر صادرات و   قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور مثال  

كشور و    يو خدمات  ي ديقانون حداكثر استفاده از توان تولمنسوخ و    1398در سال    1391م مصوب سال  هاي مستقيقانون ماليات

بوده بايد    1400سال  كه بازه موردنظر در اين طرح تا  صورتيدرجايگزين آن شد. لذا    15/2/1398ي مصوب  رانيا  ي از كاال  تيحما

 گفته نيز تعيين تكليف شود تا جامعيت زماني كافي را داشته باشد.قوانيني همچون قانون پيش

( قوانين به تفكيک و در جداول جداگانه با موضوع 1400مورخ  »فهرست قوانين و احكام نامعتبر حوزه صنعت«در طرح حاضر ) -

 ارائه نشده است.   ي مدت منقض قوانيني و منتف  ، قوانين منسوخه ضمني
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هاي انجام شده و تشخيص قوانين معتبر، تدوين آمده است كه پس از پااليش  1400در مقدمه توجيهي طرح تنقيح مصوب سال   -

هاي تكميلي درخصوص عنوان مرحله بعدي در دستور كار معاونت قوانين قرار گرفته است و انجام برخي كارشناسيقانون جامع به

معلوم نيست چه قوانيني پس از تبديل اين    نكته بسيار مهم آن است كه درنهايت ر، در آن مرحله انجام خواهد شد.  مفاد قوانين معتب

رفع ابهام و ترديد از نظام حقوقي    طرح، تصويب اين    با شوند. درواقع قانونگذار  محسوب مي)منسوخ ضمني(  معتبر  لزوماً  طرح به قانون،  

هرگونه فعاليت اقتصادي، آگاهي كامل از قوانين معتبر  الزمه  . نهدميوا  اي نامعلوم رها را به آيندهوكاهاي مهم براي كسبدر اين حوزه

 پذيري طبق قوانين حاكم است؛ ولي طرح حاضر در صورت تصويب، كمكي به اين هدف نخواهد كرد.بينيريزي و پيشو برنامه

ترتيبي كه در طرح مورد بررسي در اين گزارش آمده است ـ تبديل آن به قانون ـ بهتهيه فهرستي از احكام و قوانين نامعتبر و         -

البته در طرح مورد بررسي آمده است: »ضمناً    حتي ممكن است به نتيجه رسيدن پروژه تدوين و تنقيح را با تأخير بيشتري مواجه كند.

قرار   نيدر دستور كار معاونت قوان يعنوان مرحله بعدجامع به قانون ني معتبر، تدو نيقوان  صيمذكور و تشخ يهاشيپس از انجام پاال

. اما تجربه تقنيني  د«معتبر، در آن مرحله انجام خواهد ش  نيدرخصوص مفاد قوان  يل يتكم  يها يكارشناس  يگرفته است و انجام برخ

شوند، انجام مراحل بعدي  اخير نشانگر آن است كه پس از تصويب قوانيني كه مقدمه يا مراحل اوليه تدوين قانون جامع محسوب مي

به   1396/ 30/1شود. براي نمونه، »قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور« در مورخ  تا تصويب قانون جامع، به زماني نامعلوم موكول مي

تصويب رسيد  يبتصو به  بررسي  مورد  با طرح  مشابه  برمبناي طرحي  قانون  اين  نيز  رسيد.  مالياتي كشور«  قوانين  تنقيح  »قانون   .

و احكام معتبر  شده    تفا بر مراحل اوليه تدوين و تنقيح كامل است؛ به اين معنا كه به ارائه فهرستي از احكام و قوانين منسوخ اكمشتمل

سهولت دسترسي تابعان قوانين مالياتي كمک كند. گرچه   اي احصا و تدوين نشده است، اما تصويب اين قانون نتوانسته بهدر مجموعه

م  اين مه  ا قرار بود گام نهايي، يعني تدوين قانون جامع مالياتي نيز بالفاصله پس از تصويب قانون تنقيح قانون مالياتي برداشته شود، ام

همچنان محقق نشده است. اين احتمال وجود دارد كه تدوين »قانون جامع حوزه صنعت« نيز پس از تبديل »طرح فهرست قوانين و 

ريزي براي  احكام نامعتبر حوزه صنعت« به قانون، به سرنوشت »قانون جامع مالياتي« دچار شود كه همچنان در مراحل اوليه برنامه

 تدوين قرار دارد. 

 وتب( نقاط ق

بر تبيين كد مفهومي صنعت بود. بندي قوانين و احكام حوزه صنعت مبتنياول نحوه غربالگري و طبقه ح ي وارد بر تنق  هايراديااز  ي كي

كه بررسي فهرست قوانين و احكام نامعتبر مطرح شده در طرح پيشنهادي حوزه صنعت، حاكي از آن بود كه برخي از مواد   ا معن نيبد

رفع شده است كه كاهش    تا حد زيادي  دوم   حيمشكل در تنق  نيها با موضوع صنعت ارتباطي ندارد. افهرست  جدولقانوني مندرج در  

  3دوم است. در جدول    حي با حوزه صنعت در تنق   مرتبطغير  نياز حذف قوان  يموضوع است و حاك اين  بر    يد ييتأ  ،قانون  نيتعداد عناو

 شده است.  رائهاول آمده بود ا ح يحوزه صنعت كه در تنق  اب مرتبط غير  نياز قوان يبرخ
  



 

4 

 . برخی از مواد قانونی نامرتبط با بخش صنعت 3جدول  

 ماده قانونی  عنوان قانون 

 ( 1117ماده ) 8/8/1314مصوب    ،قانون مدني 

 (6تا  1كل قانون )مواد   12/12/1314مصوب    ،قانون راجع به وادار نمودن محبوسين غيرسياسي به كار

 (29تا    1كل قانون )مواد   1/4/1354مصوب    ،اساسنامه شركت سهامي بخش كود شيميايي

 (67تا    1كل قانون )مواد   17/3/1356مصوب    ،قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران

 «48تبصره » 25/12/1356مصوب    ،كل كشور  2537قانون بودجه سال  

 « 2« بند »4جزء » 6/3/1358  مصوب  ،نامه قانوني انحالل كليه شوراهاي آموزشي و پرورش مناطق كشور تصويب

 ( و تبصره آن 1ماده ) 13/6/1358ها به وزارت دادگستري  اليحه قانوني واگذاري اداره امور زندان

 ( 7« ماده )1تبصره » 1353/ 3/ 19مصوب    ، منظور مداوا و اشتغال به كار معتادين اليحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرائم مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني به 

ها و مؤسسات  هاي انقالب در وزارتخانه و بانک اداليحه قانوني الحاقي به اليحه مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نه 

 12/4/1359مصوب    ،هاي دولتيو شركت 
 « آن 4واحده و تبصره » ماده 

 ( 4ماده ) 26/1/1365مصوب    ،قانون الحاق موادي به قانون خدمات وظيفه عمومي 

 ( 1ماده ) 1/8/1331مصوب    ،اليحه قانوني راجع به امنيت اجتماعي

 . همان: مأخذ

 

مرتبط با حوزه صنعت بود كه اين مشكل نيز در طرح قوانين  بعضي  تعيين تكليف  طرح تنقيح اول عدم    هاي ايراديكي ديگر از  

( قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي، مصوب  1« ماده )5تبصره »توان به  تنقيح دوم تا حدي رفع شده است، ازجمله اين قوانين مي

 اشاره كرد.   15/2/1387

 

 بندیجمع

عنوان يک مرحله از تنقيح  گفته است اما بههايي به شرح پيشداراي ضعف  »طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر حوزه صنعت« اگرچه  

، قابل اتكاست. لذا طرح حاضر با اصالحات مشتمل  1398قوانين حوزه صنعت و با توجه به اصالحات انجام شده نسبت به نسخه سال 

مدت    قوانيني و  منتف  ، قوانين منسوخه ضمنيارائه طرح به تفكيک و در جداول جداگانه با موضوع    ، محدوده زمانيبر مشخص شدن  

 ييد است.  أ، مورد تمنقضي

 

 های و نظرات مرکز پژوهش  فهرست قوانين و احكام نامعتبر حوزه صنعتجدول طرح  

 شماره ماده  موافق  مخالف  ارجاع به کميسيون 

  * 1 

 
متن  

 اصالحی
 اظهار نظر کارشناسی 

ارجاع به  

 کميسيون
 حكم  موافق  مخالف  

شماره  

 ماده

 

به شرح    هاييضعف  ياگرچه »طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر حوزه صنعت« دارا

اما    گفته  شيپ تنق  کي  عنوانبه است  از  به    نيقوان  حيمرحله  توجه  با  و  صنعت  حوزه 

، قابل اتكاست. لذا طرح حاضر با اصالحات  1398اصالحات انجام شده نسبت به نسخه سال  

و در جداول جداگانه با    کيطرح به تفك  ارائه  ،يمشتمل بر مشخص شدن محدوده زمان

 است.   دييأو قوانين مدت منقضي، مورد ت  يموضوع قوانين منسوخه ضمني، منتف

   * 
ماده  

 واحده 

ماده  

 واحده 

 
 


