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  شوري یک
  
  

  قانون مجازات اخاللگران ) 2(الحاق یک تبصره به ماده طرح 
  در نظام اقتصادي کشور

  
  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 
  : فرعی 

  
  
  
  

  

  
  
  قوانین معاونت

  قضائی و حقوقی

  اقتصادي
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  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسـیده اسـت   42احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .گردد جهت طی مراحل قانونی تقدیم می
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
هاي ارتکاب جـرم اگرچـه بعضـاً ممکـن اسـت بـا        افزایش هزینه

دلیـل ضـرورت و    افراد مواجه شـود لکـن بـه   تحدید و تعارض با حقوق 
ویژه در جرائم تعدي بـه امـوال مـردم قابـل      دستاوردهاي حاصل از آن به

تـوان بـه اعـالم اسـامی      اغماض و توجیه منطقی است که از جمله آن می
دلیل عدم قطعیـت و   در کشور ما به . متهمین به فساد اقتصادي اشاره کرد
نتیجــه الزم از مجــازات حاصــل هــا  حتمیــت الزم در اجــراي مجــازات

شود و مجرمان به فرار از اعمال مجازات بسـیار امیدوارنـد و وجـود     نمی
لذا  ؛دهد بعضی موانع آثار مترتب بر نظارت اجتماعی آن را نیز کاهش می

افـزایش آثـار   این طرح با هدف جمع بین حقوق عمومی و خصوصـی و  
  :شود یم میبه مجلس شوراي اسالمی تقد مجازات و کاهش جرائم

ــاجی ــانی حـ ــوچکی -دلیگـ ــژاد کـ ــاداتی ارم نـ ــار -سـ  -پورمختـ
 -ابــوترابی -علیرضــابیگی -خــادم -فرهنگــی -نــژاد تختــی هاشــمی

ــوش ــاتري دلخ ــرده -اب ــتح -دهم ــادري -مف ــایی -به ــژاد طباطب  -ن
 -علیرضـا سـلیمی   -کـوهکن  -حسینی  محمد -ابطحی -حسینی  نقوي

ــري ــوي -بیگل ــن عل ــی -سیداحس ــرادي عل ــد م ــوالدگر -محم    -ف
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 -نـوري  -نیکفرلیالسـتانی  -ذوالنوري -نژاد ساداتی -سیدفرید موسوي
   -ترکـی  -سردشـتی  خالـدي  -شکري -محمودزاده -شرفی -پور کیان

 -کبیري -هاشمی زاده سیدامیرحسین قاضی -صادقی -یالرگان موسوي
 -فراهـانی  امیرآبادي -یبافق صباغیان -اکبر کریمی علی -شانیکا سالک

  خضري
  

  :عنوان طرح
  قانون مجازات اخاللگران ) 2(الحاق یک تبصره به ماده 

  در نظام اقتصادي کشور 
  

  :شود الحاق می) 2(عنوان تبصره به ماده  متن زیر به –واحده  ماده
متهمـان موضـوع   قضائیه موظف است نوع اتهام و هویت کامل   قوه

این قانون را به محض تشکیل پرونده در دادسرا به صورت عمومی اعالم 
نماید و چنانچه پس از رسیدگی نهائی منجر به صدور حکم قطعی تبرئـه  

قضائیه، صدا و سیما  و نشـریات مکلفنـد بـه همـان نحـو       متهم شود قوه
  .هویت متهم را منتشر نمایند
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  ي اسالميرئيسه محترم مجلس شورا هيأت

نامه داخلی مجلـس شـوراي اسـالمی و     آیینقانون احتراماً، در اجراي 

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

قـانون  ) 2(طرح الحاق یک تبصره بـه مـاده   در مـورد   نظر معاونت قوانین

  .دشو تقدیم میمجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور 

 قوانینمعاون 
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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(احتراماً در اجراي بندهاي 
  :شود کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .قبالً تقدیم نشده است ¢ - 130ماده 

  کمیسیون   £/ مجلس £قبالً در جلسه علنی شماره         مورخ            تقدیم و در تاریخ              در  £ -       
  :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
  

  است و پیشنهاد آن به عنوان                       مواجه با ایراد                    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 اصول مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي/ دارد، اصل ¢

  . 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 هاي کلی نظام و سند چشم طرح تقدیمی با سیاست  

  
  از نظر قانون برنامه؛: سوم

  برنامه مغایرتطرح تقدیمی با قانون   
  

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

  
  

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

  
  .شود تعداد یک برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می  

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________  

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

  
  

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
  

٢  
٣  
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :بيان مستندات و داليل مغايرت
و سی و ) 37(طرح مذکور عالوه بر ایرادات نگارشی قانونی، مغایر اصل سی و هفتم  -1

  .قانون اساسی است) 39(نهم 
  .در مفاد طرح اصول و ادبیات تدوین متون قانونی رعایت نشده است -2
شود مفاد این طرح به  قانون هفت تبصره دارد، پیشنهاد می) 2(با توجه به اینکه ماده  -3

  .به ماده مذکور الحاق شود و شماره تبصره بعدي اصالح شود) 6(عنوان تبصره 
 .آیین دادرسی کیفري در تعارض استقانون ) 96(و ) 4(مفاد طرح تقدیمی با مواد  -4
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