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  شوري یک
  

هایی که اهداي عضو  از فرزندان ذکور خانواده یمعافیت یکطرح 
  در اثر مرگ مغزي دارند

  
  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 
  : فرعی 

  
  
  
  
  
  
 
  
  قوانین معاونت

  امنیت ملی و سیاست خارجی

  و درمانبهداشت 
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  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسـیده اسـت   35احتراماً طرح ذیل که  به امضاي 

  .شود ت طی مراحل قانونی تقدیم میجه
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
 توانـد  عضو در اثر مرگ مغزي یکی از راههایی است که مـی اهداي 

هـاي سـنگین اداره ایـن     جان هزاران بیماران نیازمند را نجات داده و هزینه
سـازي و   براي افزایش این کار خیر نیاز بـه فرهنـگ  . بیماران را کاهش دهد

باشد که یکی از آنها این است که سازمان نظـام وظیفـه    هاي الزم می مشوق
ـ   دان ذکـور  را مکلف نماییم تا پس از إذن مقام معظم رهبري یکـی از فرزن

اي که یکی از فرزندان آنها در اثر مرگ مغزي اهداي عضـو داشـته    خانواده
تقـدیم مجلـس    لـذا طـرح ذیـل    .از خدمت سربازي معاف نمایـد  را است

 :شود شوراي اسالمی می

 - هاشـمی  زاده سیداحسان قاضی - خالقی - پوربافرانی - حسینعلی شهریاري - همتی
ــم ــی هاش ــوب - زای ـاري - محج ــی  - سـ ـیدحمزه امین ـه - سـ ــی الـ    - زاده قل

ـعیدي  ـرزاده  - زنگیـر  فیضـی  - بیرانونـدي  - محمداسماعیل س ـادي  ایمـن  جعف  - آب
ـاج  - امیرحسنخانی - سیداحسن علوي - بنیادي - صالح بابایی ـاد  - الـدین  ت  - اوالدقب

ـانی  علـی  - علیرضا سلیمی - بهمنی - نظر افضلی - نوریان - فرادنبه بیعیر ـانی  ج  - زم
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ـانی  ـعودي  - محمدحسین قرب ـالقی  - مس ـینی  نقـوي  - خ  - حقیقـی  نوبخـت  - حس
  کبیري - حیدري - گودرزيعباس  - هانیافر امیرآبادي

  
  :عنوان طرح
هایی که اهداي عضو در  از فرزندان ذکور خانواده یمعافیت یک

  نداثر مرگ مغزي دار
  

سازمان نظام وظیفه مکلف است پس از اسـتیذان مقـام    - واحده ماده
اي که یکی از فرزندان آنهـا در   معظم رهبري یکی از فرزندان ذکور خانواده

از خـدمت سـربازي   را اثر مرگ مغزي داوطلبانه اهداي عضو داشته اسـت  
  .معاف نماید
و ابـالغ  ماه تـدوین   نامه اجرائی آن توسط هیأت وزیران طی سه آیین

 .شود می
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

نامه داخلی مجلس شوراي اسـالمی و   آیینقانون احتراماً، در اجراي 

 25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقـررات کشـور مصـوب    ) 4(ماده 

ـ  طـرح  در مـورد   نظر معاونـت قـوانین   از فرزنـدان ذکـور    یمعافیـت یک

  .دشو تقدیم می هایی که اهداي عضو در اثر مرگ مغزي دارند خانواده

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :دشو کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ -  130ماده 
  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -        

  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

    نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

          دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب
  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك ¢
موضوع يك از بيش £

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £
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  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.شود مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مياصول / اصلدارد،  £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است £

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب      

  از نظر قانون اساسي؛: اول
  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم

     انداز مغایرت چشمهاي کلی نظام و سند  طرح تقدیمی با سیاست  
  

    از نظر قانون برنامه؛: سوم
  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  

  
  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
     
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                     موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب - 181ماده  - ب  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد   

 
قوانین مدیرکل تدوین  

 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
 
 

٢  
٣  
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :و داليل مغايرتبيان مستندات 
مضافاً در صورت تصویب، عنوان مستقلی به . عنوان طرح مطول و برخالف اصل ایجاز است - 1

عناوین قانونی افزوده شده و این مغایر با سیاستهاي تنقیحی مجلس شوراي اسالمی مقرر در قانون 
یا اصالح  یک بند باید این طرح در قالب الحاق. تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور است

تنظیم  29/7/1363یک قانون اصلی و مرتبط از قبیل قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب بخشی از 
 .و ارائه گردد

حسب تدبیر و دستور رئیس محترم مجلس شوراي اسالمی در مورد طرحها و لوایح مرتبط با  - 2
. مسلح أخذ و لحاظ گردد نیروهاي نیروهاي مسلح باید قبل از طرح آن ابتدا نظر رسمی ستاد کل

با موافقت ستاد کل «به » مقام معظم رهبريپس از استیذان «شود عبارت  پیشنهاد میهمچنین 
 .تغییر یابد» نیروهاي مسلح

مواجه با ایراد است زیرا این قانون » .معاف نماید... سازمان نظام وظیفه مکلف است«جمله  - 3
عنوان مجري احکام قانون را  سازمان نظام وظیفه بهکند و  ص میاست که شرایط معافیت را مشخ

 . کند اجراء می
یکی از فرزندان خانواده معافیت صادر عضو اي نوشته شده که در صورت اهداي  گونه هطرح ب - 4

شود در حالی که با مرگ مغزي پدر یا مادر و اهداي عضو ایشان نیز قاعدتاً باید این سیاست  می
 .اصالح گردد» آنهاخانواده اعضاي «باید به » فرزندان آنها« راین عبارت بناب. تشویقی اعمال گردد

صورت اجباري و غیراختیاري  هاهداي عضو ب. زائد است و باید حذف گردد» داوطلبانه«عبارت  - 5
 .شود در کشور اعمال نمی

  .تغییر یابد» تصویب«واحده باید به  در انتهاي ماده» تدوین«واژه  - 6
  :شود عنوان و متن طرح به شرح ذیل اصالح گردد پیشنهاد میبا توجه به موارد فوق  - 7

  قانون خدمت وظیفه عمومی) 44(طرح الحاق یک بند به ماده«
 22/8/1390قانون خدمت وظیفه عمومی اصالحی مصوب ) 44(به ماده) 11(عنوان بند  یک بند به - واحده ماده
  :شود شرح زیر الحاق می به

 ».است هاي که یکی از اعضاء آنها بواسطه مرگ مغزي اهداي عضو داشت ز فرزندان ذکور خانوادهیکی ا - 11
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  .وجود ندارد ¢
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي £

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است ¢
 .الزم نيست £

  
  
  
  
  
  

  كل اسناد و تنقيح قوانين نظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(در اجراي بندهاي  احتراماً

به شـرح زیـر   کل  نظر این اداره 25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 
  :شود تقدیم می

  
 ):                    ١(در اجراي بند  -١

  درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
   تبططرح تقديمي قوانين مر درخصوص -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
 قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  بررسيبا عنايت به  
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  .شود كل به ضميمه تقديم مي و نظر ادارهبرگ سوابق قانوني سه  تعداد
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين
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  کل اسناد و تنقیح قوانین نظر اداره ضمیمه
  کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره

  

  كل نظر اداره - الف
ماده بـه   کیطرح در قالب الحاق  نیشود ا یم شنهادیپ نیتورم قوان از يریبه منظور جلوگ - 1

  .به مجلس ارائه شود 29/07/1363قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 
 .اضافه شود »فهیاز خدمت وظ«عنوان طرح عبارت  يانتهاشود در  یم شنهادیپ - 2

 
  سوابق قانوني - ب

هایی که  فیت یکی از فرزندان ذکور خانوادهجدول سوابق قانونی طرح معا
  اهداي عضودر اثرمرگ مغزي دارند

  مواد  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف
 اصالحات با عمومی وظیفه خدمت قانون  1

  45  29/07/1363  بعدي الحاقات و

  26  20/12/1396   معلوالن حقوق از حمایت قانون  2

 یا شده فوت بیماران اعضاي پیوند قانون  3
  واحده دهما  17/01/1379   است مسلم آنان مغزي مرگ که بیمارانی

   29/07/1363قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  )45(ماده 
  با اصالحات و الحاقات بعدي

 آنـان  خـواهر  یا برادر یا فرزند یا مادر یا پدر که مشموالنی) 22/08/1390 اصالحی(ـ 4 ماده
 شـده  جاویداالثر یا اسیر یا جانباز یا شهید آن استمرار و اسالمی انقالب رسیدن ثمر به راه در
 سـربازي  خـدمت  انجـام  از ذیـل  شرح به باشد ذیربط نهادهاي تأیید مورد مراتب و بشوند یا

 : میشوند معاف
 ضـرورت  دوره خـدمت  انجـام  از) مفقـودین ( جاویـداالثران  و شهدا ذکور فرزندان کلیه ـ 1

 .باشند می معاف
 حـداقل  بـا  جانبـاز  یا اسارت سابقه ماه چهار و بیست حداقل با آزاده یا شهید هر ازاء به ـ 2
 انجـام  از آنهـا  بـرادران  از نفـر  یـک  ذکـور  فرزند فاقد )مفقود( جاویداالثر یا جانبازي )25%(

  .شوند می معاف ضرورت دوره خدمت
 )% 10( درصـد  ده ، آزادگـی  مـاه  دوازده هـر  ازاء بـه  قوا کل فرماندهی تأیید صورت در ـ 3
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 و جانبـازان  ، آزادگـان  فرزنـدان  از نفـر  یـک  جبهـه  در حضـور  سابقه ماه دوازده و جانبازي
  .گردد می معاف رزمندگان

 کسانی معافیت درمورد و است جمع قابل بند این تسهیالت از مندي بهره براي امتیازات این
 یـک  معافیـت  حـد  در آنهـا  اسـارت  و آزادگی مدت یا جبهه در حضور یا جانبازي مدت که

 محاسبه اسارت دوران مدت و جبهه در حضور مدت و جانبازي درصد با ، نیست آنان فرزند
  .شود می

 مـی  محسوب )% 50( درصد پنجاه جانباز مشابه شهید فرزند) 10/11/1395 الحاقی(- تبصره
  .شود

 دوره خـدمت  انجـام  از جانبـازي  )%10( درصـد  ده حـداقل  داراي جانباز مشمولین کلیه ـ 4
  .باشند می معاف ضرورت

 ایثـارگران  امـور  و شـهید  بنیـاد  گواهی برابر که جانبازي ذکور قانونی خوانده فرزند یک ـ 5
  .شود می معاف ضرورت دوره خدمت انجام از شود نمی فرزند صاحب

 باالتر و )%25( درصد پنج و بیست جانبازي درصد داراي اناث جانبازان با که مشموالنی ـ 6
 از پـس  و شـوند  مـی  معـاف  ضـرورت  دوره خدمت انجام از موقت صورت به کنند ازدواج
 معافیـت  به موقت معافیت ازدواج استمرار صورت در آنان موقت معافیت از پنجسال گذشت

  .گردد می تبدیل دائم
 :  قوا کل فرماندهی اذن درصورت - 7
 از خدمت کسر ماه یک حضور ماه هر ازاي به جبهه در حضور سابقه با رزمندگان فرزندان -

  وظیفه نظام
  وظیفه نظام از خدمت کسر ماه یک اسارت ماه هر ازاي به آزادگان فرزندان -
  وظیفه نظام از خدمت کسر ماه یک جانبازي درصد هر ازاي به جانبازان فرزندان -

 صادره جانبازي درصد اساس بر جانبازان فرزندان مندي بهره) 14/12/1395 الحاقی(- تبصره
 آمـوزش  خصـوص  در و گـردد  مـی  اقـدام  بنیاد یا مسلح نیروهاي پزشکی عالی کمیسیون از

  .گردد می عمل مسلح نیروهاي کل ستاد مقررات براساس وظیفه نظام خدمت
 اجرایی نامه آیین در آنان خانواده و شدن شناخته معلول و مفقوداالثر و اسیر شرایط - تبصره
  .شد خواهد بینی پیش قانون این

  20/12/1396قانون حمایت از حقوق معلوالن مصوب 
 معلـول  آنها از یکی یا دو هر ( بوده معلول و ناتوان خود که اولیائی فرزندان از یکی -26 ماده
 عمومی وظیفه خدمت انجام از باشد معلول و ناتوان آنها فرزندان از نفر دو حداقل یا و) باشد
  .گردد می معاف

 سرپرسـتی  کـه  مـادامی  نمایند می سرپرستی را خود معلول و ناتوان زنان که همسرانی -تبصره 
  .گردند می معاف  عمومی وظیفه خدمت انجام از باشند داشته برعهده را معلول و ناتوان همسر
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١٢ 

است  مسلم آنان مغزي مرگ که بیمارانی یا شده فوت بیماران اعضاي پیوند قانون
 17/01/1379 مصوب

 وزارت از کتبـی  اجـازه  کسـب  از پس ، اعضاء پیوند براي مجهز بیمارستانهاي - واحده ماده
 بیمارانی یا شده فوت بیماران سالم اعضاي از توانند می ، پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت

م خُبره کارشناسان نظر طبق بر آنان مغزي مرگ که  یـا  بیمـار  وصـیت  شـرط  بـه  ، باشـد  مسلّ
ت ولّی موافقت فـوق  اعضـاي  یـا  عضو پیوند به حیاتشان ادامه که بیمارانی به پیوند جهت می 
 .نمایند استفاده دارد بستگی
 دانشگاههاي مجهز بیمارستانهاي در خبره کارشناسان توسط مغزي مرگ تشخیص - 1 تبصره
 به پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزیر حکم با کارشناسان این .گیرد می صورت دولتی
 .شوند می منصوب سال چهار مدت
 را کننـده  پیوند هاي تیم عضویت نبایستی مغزي مرگ تشخیص هاي تیم اعضاي - 2 تبصره
 .باشند داشته
ت بر وارده جراحات جهت از تیم عضو پزشکان - 3 تبصره گردید نخواهند دیه مشمول می.  
 نماینـده  و پزشـکی  آموزش و درمان ، بهداشت وزارت وسیله به قانون این اجرائی نامه آیین
 بیماریهـاي  امور بنیاد و ایران اسالمی جمهوري پزشکی نظام سازمان هماهنگی با قضائیه قوه

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به و تهیه قانون این ابالغ تاریخ از ماه سه ظرف خاص
 هفـدهم  مـورخ  چهارشنبه روز علنی جلسه در تبصره سه و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 شوراي تأییدیه و تصویب اسالمی شوراي مجلس نه و هفتاد و سیصد و یکهزار ماه فروردین
 .است نگردیده واصل اساسی قانون )94( چهارم و نود اصل در مقرر مهلت در نگهبان
 کروبی مهدي – اسالمی شوراي مجلس رئیس
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