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در راستای ایجاد رویهی واحد در عملکرد سازمان و کلیهی واحدهای تابعهی استانی پیرامممون بند )ج( مممادهی )(24

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ،(2به پیوست شیوه نامهی اجرایممی ایممن
ماده ،جهت بهره برداری و اقدام ابل غ میگردد.

با احترامس مجدد

محمد باقر نوبخت

رونوشت:
 .امور حقوقی و قوانین برای اقدام
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بسمهتعالي

»شیوه نامه نحوه اجرای بند )ج( ماده )(24
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت) -(2مصوب «1393
در اجرای مفاد »بند )ج( ماده ) (24قححانون الحححاق

با عنایت به تکلیف مقرر برای این سازمان و به منظور ایجاد رویه هماهنگ
برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) -(2مصوب  «1393اقدامات زیر انجام می شود:

-1مکاتبات واصله از مراجع قضائی و ثبتی در خصوص ارسال احکام قطعی و لزم الجراء موضوع بند قانونی مزبور ،الزام ًا و در
بدو امر توسط امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه بررسی و پس از تائید و مشخص نمودن وجوه قابببل پرداخببت بببه
قالوکاله و سایر موارد احتمالی به همراه کلیه مدارک و مستندات لزم و
تفکیک اصل مبلغ ،نیم عشر دولتی ،هزینه دادرسی ،ح ا
فرم تکمیل شده پیوست در قالب نسخه الکترونیکی و از طریق سیستم اتوماسیون اداری به امور بخشی ذیربط ارسببال گببردد.
پس از ارسال موارد تائید شده از سوی امور حقوقی و قوانین ،اموربخشی اقدامات زیر را انجام خواهد داد:
-2.1

امور بخشی با بررسی نوع اعتبار موضوع حکم قضایی نسبت به تشخیص ملی یا استانی بودن موضوع محکومیت ظببرف
ینماید.
مدت یک هفته اقدام م ا
ملک تشخیص ملی یا استانی بودن اعتبار ،نوع اعتبار در زمان وقوع علت شکایت بوده و وضعیت کنونی اعتبارات
قابل استناد نمی باشد.

-2.2

در صورتیکه موضوع محکومیت از اعتبارات ملی تشخیص داده شد ،امور بخشی مربوطه مکلف است حداکثر ظرف مدت
 10روز ،موضوع را بررسی و نسبت به تعیین ردیف اعتباری )هزیناهای/تملک دارایی سرمایاهای( دسببتگاه محکببوم علیببه،
جهت کسر میزان محکوامبه مطابق فرم های موضوع بند )یک( اقدام نموده و به همراه کلیه مدارک و مسببتندات و فببرم
تکمیل شده به امور تلفیق بودجه اعلم نمایند.

تبصره :در صورت عدم اقدام امور بخشی مربوطه در زمان مقرر شده کمیته ای متشکل از امور حقببوقی و قببوانین ،امببور تلفیببق
بودجه و نماینده معاونت بخشی مربوطه در این خصوص تصمیم گیری خواهند نمود.
-2.3

در صورتیکه موضوع محکومیت از اعتبارات استانی تشخیص داده شد،امور بخشی سازمان نسبت به ارسال کلیه مببدارک
و مستندات لزم به همراه فرم تکمیل شده موضوع بند )یک( به سازمان برنامه و بودجه استان مربببوطه اقببدام نمببوده و
ینماید.
مراتب را به امور حقوقی و قوانین و امور تلفیق بودجه سازمان برای اطلع اعلم م ا

تبصره  -در صورتیکه دستگاه اجرایی محکوم علیه فاقد ردیف اعتباری در قانون بودجه باشد ،امور بخشی موضوع را بببه امببور
حقوقی منعکس نموده تا این امور نسبت به اعلم آن به مرجع قضایی یا ثبتی مربوطه مبنی بر عدم امکان اجرای دستور مقببام
قضایی توسط این سازمان ،اقدام نماید.

-3

پرداخت احکام مربوط به اعتبارات ملي

-3.1

امور تلفیق بودجه پس از دریافت اطلعات لزم از امور بخشی )موضوع بند ) ،((2-2اقدام به تهیه ابلیغیه مبنی بر کسببر
اعتبار از دستگاه محکوامعلیه و اضافه شدن اعتبار مکسوره به سرجمع اعتبارات ذیل ردیفسازمان برنامه وبودجه کشببور-
سازمان برنامه و بودجه استانها ) 31استان( به شماره طبقاهبندی ) (102500-2خواهد نمود.

-3.2

پس از ابل غ جابجایی اعتبار ،امور تلفیق بودجه اقدام به جابجایی تخصیص اعتبار مورد نظر خواهد نمود.

-3.3

پس از جابجایی تخصیص اعتبار،امور تلفیق بودجه اطلعات پرداخت محکوامبه ،شبامل احکبام قضبایی و فبرم مرببوطه
)موضوع بند یک(را به ذیحسابی سازمان ابل غ خواهد نمود.

-3.4

ذیحسابی سازمان مبالغ را به واحدهای استانی سازمان ابل غ خواهد نمود.

-3.5

واحدهای استانی برنامه و بودجه مکلفند بلفاصله پببس از وصببول وجببه از سببازمان برنببامه و بببودجه ،آن را بببه شببماره
حسابهای اعلمی در درخواست مراجع قضایی و ثبتی )موضوع بند یک( واریز و مراتب را جهت پرداخت به محکوم له به
مراجع قضایی و ثبتی اعلم نمایند.

نها پس از واریز ،مبالغ مراتب را به امور حقوقی و قوانین و امور تلفیق بببودجه سببازمان
نهای برنامه و بودجه استا ا
تبصره :سازما ا
ینمایند.
اعلم م ا

-4

پرداخت احکام مربوط به اعتبارات استاني

-4.1

سازمان برنامه و بودجه استان پس از دریببافت اطلعبات لزم از امبور بخشبی )موضبوع بنببد ) ،((3-2مکلبف اسبت بببا
هماهنگی شورای برنامه ریزی و توسعه اسببتان و کمیتبه برنبامه ریبزی شهرسبتان نسبببت ببه تعییببن ردیببف اعتببباری
)هزیناهای/تملک دارایی سرمایاهای( دستگاه محکوم علیه ،جهت کسر میزان محکوامبه اقدام نماید.

-4.2

سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است پس از تعیین ردیف اعتباری موضوع بند ) (1-4نسبببت بببه جابجببایی ابل غ و
تخصیص اعتبار از محل اعتبارات ان استان اقدام نموده و مبالغ مربوطه را مطابق احکام به شماره حسابهای اعلمببی در
درخواست مراجع قضایی و ثبتی )موضوع بند یک( واریز و مراتب را جهت پرداخت به محکوم لببه بببه مراجببع قضببایی و
ثبتی اعلم نمایند.

نها پس از واریز مبالغ مراتب را به امور حقوقی و قوانین و امور تلفیبق ببودجه سبازمان
نهای برنامه و بودجه استا ا
تبصره :سازما ا
ینمایند.
اعلم م ا
-5

با عنایت به اینکه در بند )ج( ماده  24قانون الحاق ) (2مرجع قضایی و ثبتی باید مراتب اجرا را به سببازمان مببدیریت و برنببامه
ریزی سابق اعلم کند ،لذا عدم اعلم به سازمان برنامه و بودجه)سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق(توسط مراجع مزبور
تکلیفی برای سازمان متبوع ایجاد نخواهد کرد.

-6

مرجع هرگونه پاسخگویی به پیگیری مراجع قضایی و نظارتی بببا امببور حقببوقی و قببوانین سببازمان و مسببئولیت اجببراء و ارائه
گزارشهای عملکرد دوره ای حسب مورد بر عهده امور بخشی ذیربط ،امور تلفیق بودجه و سازمان هببای اسببتانی برنببامه و
یباشد.
بودجه م ا

 -7نظارت بر حسن اجرای این شیوه نامه بر عهده امور حقوقی و قوانین می باشد.

محمد باقر نوبخت

