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طرح نمایندگان

██ عادی  ☐ یک فوریتی  ☐ دو فوریتی  ☐ سه فوریتی

                  

اين طرح در جلسه علني شماره  ۲۹  مورخ   ۱۳۹۹/۷/۲  مجلس شورای اسالمی

 به صورت                                   مطرح گردید و به صورت                               اعالم وصول گردید.

دبير هيأت رئيسه
امضا

قانون مجازات افرادی که از اجرای قانون امتناع می کنند./ اصالح ماده ۵۷۶ 
قاون مجازات اسالمی

معاونت قوانين؛ بررسي و اظهارنظر نماييد.       
دبير هيأت رئيسه

امضا

دوره: یازدهم
شماره چاپ: 

شماره ثبت: ۱۹۱

تذکر: اعالم وصول این طرح در اجرای ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور 
مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ پس از اخذ نظر معاونت قوانین و در صورت عدم مغایرت آن با مواد آیین 

نامه داخلی مجلس شورای اسالمی امکان پذیر خواهد بود.

عادی██

یک فوریتی☐

دو فوریتی☐

سه فوریتی☐

عادی██

یک فوریتی☐

دو فوریتی☐

سه فوریتی☐
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باسمه تعالي

معاونت قوانين

به منظور بررسي تقاضاي فوريت طرح در صحن علني توزيع شود.

تاريخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ ساعت ۹:۴۵

دبير هيأت رئيسه
امضا
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باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي 

احتراماً، طرح ذيل كه به امضا ۲۵ نفر از نمايندگان رسيده است جهت طي 
مراحل قانوني تقديم ميگردد.

مقدمه(داليل توجيهي):

  

یکی از معضالت کنونی کشور، عدم اجرای قوانین و معطل ماندن اسناد باالدستی و احکام قانونی و دستور 
مقامات صالح است. اجرای قانونی به رقم الزام درونی قانون، در مواردی از سوی صاحب منصبان اجرا نمی 

شود و عدم اجرا یا اجرای ناقص قوانین و حتی تاخیر در اجرای آن ها گاه منجر به ورود خسارت های قابل 
توجهی به بیت المال یا اشخاصی می شود که از قِبَل وضع آن مقرره، صاحب حقوقی شده اند. اما، به دلیل 

نقص یا سکوت قوانین در این حوزه نمی توان پاسخ درستی به متولیان امر داد. مکانیسم های سیاسی 
موجودنیز تاکنون در عمل نتوانسته متولیان را به اجرای درست قوانین و احکام و سیاست ها سوق دهد.حال 

آنکه قوانین مصوب و احکام و سیاست های صادره باید به نحو شایسته ای اجرایی شوند تا بتوانند اهداف 
مورد نظر را فراهم آورند. به منظور ایجاد ضمانت اجرای متناسب در قبال عدم اجرای قوانین و سیاست ها و 

احکام قانونی، پیشنهاد اصالح ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسالمی(کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های 
بازدارنده، مصوبه ۱۳۷۵) مطرح می شود:
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عنوان طرح

 موضوع طرح

قانون مجازات افرادي که از اجراي قانون امتناع می کنند./ اصالح ماده ۵۷۶ قاون مجازات اسالمی
ماده ۵۷۶ اصالحی

چنانچه هر يک از کارکنان دستگاه هاي حکومتي در هر رتبه و مقامي که باشد، قوانين يا سياست هاي کلي نظام يا فرامين حکومتي را 
اجرا ننمايد يا به طور ناقص اجرا کند يا در مهلت مقرر قانوني يا در مدتي که عرفاً قابل اجرا باشد، اجرا نکند يا تصميماتي مغاير با آن ها 

اخذ يا تاييد يا اجرا کند يا با سواستفاده از مقام يا جايگاه خود از اوامر کتبي دولتي يا اجراي قوانين مملکتي يا اجراي احکام يا اوامر 
مقامات قضائي  يا هر مقام قانوني ديگر، خودداري و يا از اجراي آن توسط مقام صالح جلوگيري نمايد، با توجه به آثار و تبعات عدم اجرا 
يا اجراي ناقص يا تاخير در اجراي قانون يا سياست هاي کلي يا اوامر يا احکام صادر شده از سوي مقامات قانوني به محروميت از حقوق 

اجتماعي (انفصال) درجه هفت يا شش محکوم مي شود.

تبصره ۱- عدم اجرا يا اجراي ناقص يا تاخير در اجراي آن دسته از سياست هاي کلي نظام به موجب اين ماده جرم است که اجراي آن ها 
نيازمند تقنين نبوده و پس از صدور مستقيماً قابل اجرا است.

تبصره ۲- در صورتي که ۵۰ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي يک مرتبه در خصوص اجراي قانون يا احکام مذکور در ماده تذکر 
داده يا از مسئول مربوطه سوال کرده باشند و به رغم آن مرتکب رفتارهاي موضوع اين ماده شوند، به جرم آنان خارج از نوبت رسيدگي 

مي شود.

قانون مجازات افرادی که از اجرای قانون امتناع می کنند./ اصالح ماده ۵۷۶ قاون مجازات 
اسالمی
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زمان امضا حوزه انتخابیه نام و نام خانوادگی ردی
ف

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۲:۱۸:۲۰ ب.ظ

شیراز و زرقان روح اله نجابت - 
۱۱۲۵۸ ۱

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۲:۵۶:۵۵ ب.ظ

همدان و فامنین احمدحسین فالحی - 
۱۱۱۹۰ ۲

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۳:۱۰:۴۷ ب.ظ

مرودشت، ارسنجان و 
پاسارگاد

جالل رشیدی کوچی - 
۱۱۱۱۶ ۳

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۸:۱۷:۳۰ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس علی خضریان - ۱۱۰۹۴ ۴

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۸:۲۳:۳۵ ق.ظ

اصفهان حسین میرزائی - 
۱۱۲۵۲ ۵

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۸:۲۴:۲۹ ق.ظ

مشهد و کالت نصراله پژمان فر - 
۱۱۰۵۰ ۶

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۸:۲۴:۵۴ ق.ظ

قاینات و زیرکوه سلمان اسحاقی - 
۱۱۰۲۲ ۷

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۸:۲۶:۴۲ ق.ظ

فردوس، سرایان، طبس و 
بشرویه

مجید نصیرائی - 
۱۱۲۶۱ ۸

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۸:۳۱:۳۳ ق.ظ

سبزوار، جفتای، جوین، 
خوشاب و داورزن

علی اصغر عنابستانی 
۱۱۱۸۰ - ۹

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۸:۳۱:۳۶ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

سیدنظام الدین موسوی 
۱۱۲۴۸ - ۱۰

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۹:۱۱:۳۰ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

رضا تقی پورانوری - 
۱۱۰۵۵ ۱۱

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۹:۲۵:۰۲ ق.ظ

ساوه و زرندیه محمد سبزی - ۱۱۱۳۷ ۱۲

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۹:۳۸:۳۴ ق.ظ

۱۱۰۸۳سیدجواد حسینی کیا - سنقر ۱۳

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۹:۴۴:۵۹ ق.ظ

مراغه و عجب شیر علی علی زاده - 
۱۱۱۷۶ ۱۴

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۹:۵۲:۵۷ ق.ظ

۱۱۰۱۴ابوالفضل ابوترابی - نجف آباد و تیران و کرون ۱۵

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۱۰:۳۴:۱۹ ق.ظ

یزد، اشکذر و بخش ندوشن 
و دهستان سورک

محمدصالح جوکار - 
۱۱۰۶۴ ۱۶

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۱۰:۴۳:۳۴ ق.ظ

آبادان سیدمجتبی محفوظی - 
۱۱۲۲۳ ۱۷

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۱۱:۲۴:۴۷ ق.ظ

رباط کریم و بهارستان حسن نوروزی - ۱۱۲۶۶ ۱۸

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۱۱:۲۶:۲۸ ق.ظ

مسجدسلیمان، اللی، هفتگل 
و اندیکا

علیرضا ورناصری 
قندعلی - ۱۱۲۷۳ ۱۹

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۱۱:۳۳:۱۳ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

مالک شریعتی نیاسر - 
۱۱۱۵۱ ۲۰

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۱۱:۴۰:۱۸ ق.ظ

تبریز، آذرشهر و اسکو محمدحسین فرهنگی - 
۱۱۱۸۹ ۲۱

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۱۲:۰۶:۴۷ ق.ظ

الهیجان و سیاهکل رسول فرخی میکال - 
۱۱۱۸۵ ۲۲

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۱۲:۱۶:۳۶ ب.ظ

شاهین شهر و میمه و 
برخوار

حسینعلی حاجی 
دلیگانی - ۱۱۰۷۰ ۲۳
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 ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۱۱:۱۰:۳۰ ق.ظ

مهاباد جالل محمودزاده - 
۱۱۲۲۹ ۲۴

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۶:۴۸:۳۱ ق.ظ

خمینی شهر محمدتقی نقدعلی - 
۱۱۲۶۴ ۲۵
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باسمه تعالي

مديركل محترم اسناد و تنقيح قوانين

بررسي و اقدام الزم به عمل آيد.

تاريخ   ۱۳۹۹/۶/۴   ساعت ۱۶:۵ 

معاون قوانين

_____________________________________________________________________

رؤساي محترم ادارات                       اقدام الزم به عمل 

آيد.

تاريخ   ........   ساعت   ........ 

مديركل اسناد و تنقيح قوانين

اسناد

تنقيح قوانين

www.dotic.ir

http://dotic.ir


نظر ادارهكل اسناد و تنقيح قوانين

معاون محترم قوانين
احتراما در اجراي بندهاي (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور 

مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر اين ادارهكل به شرح زير تقديم ميگردد:

۱. در اجراي بند (۱): 
                   

الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط 

 

۲. در اجراي بند (۳):
     با عنايت به بررسيهاي به عمل آمده قانونگذاري در اين موضوع 

   

مديركل اسناد و تنقيح قوانين
                                                                             

وجود ندارد██

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود.☐

وجود ندارد☐

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود.██

الزم است.☐

الزم نیست.☐
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باسمه تعالي

مديركل محترم تدوين قوانين

بررسي و اقدام الزم به عمل آيد.

تاريخ    ۱۳۹۹/۶/۴  ساعت ۱۵:۵۸

معاون قوانين

_____________________________________________________________________

رؤساي محترم ادارات         اقدام الزم به عمل آيد.                                                                                                                   

تاريخ    ........  ساعت ........

مديركل تدوين قوانين 

قوانين

مشاورتهاي تقنيني
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نظر ادارهكل تدوين قوانين 
معاون محترم قوانين

احتراما در اجراي بندهاي (۲) و (۴) ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور 
مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر اين ادارهكل به شرح زير تقديم ميگردد:

۱- سابقه تقديم:

   
   

                                      (موضوع اصل ۸۵ قانون اساسي) رد شده و اينك با:

-  مجدداً قابل پيشنهاد به مجلس 

۲- در اجراي بند (۲) ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور:

در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
توضیحات: ۱- عنوان طرح مطول و خالف اصل ایجاز است، لذا الزم است عنوان به 

«طرح اصالح ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازاتهای 
بازدارنده)» اصالح شود. ۲- جهت رعایت اصول نگارش متون قانونی، در ابتدای طرح 
عبارت زیر افزوده شود: مادهواحده- ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 
(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ به شرح زیر اصالح میشود: ماده 
۵۷۶-... ۳- در متن طرح اصول نگارش متون فارسی رعایت نشده است، مناسب است که 

در نگارش آن بازنگری صورت گیرد. ۴- عبارت «دستگاههای حکومتی» مبهم است، 
برای مثال روشن نیست شهرداریها که مشمول ماده (۵۷۶) فعلی هستند، در طرح 

پیشنهادی حذف شدهاند یا خیر. لذا مناسب است عبارت «دستگاههای موضوع ماده 
(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری» جایگزین شود. ۵- مجازاتهای «محرومیت از حقوق 

اجتماعی» منحصر در انفصال نمیباشند، اگر مقصود صرفاً اعمال مجازات انفصال 
است، باید به صراحت بیان گردد. ۶- در تبصره (۲) مطابق قانون اساسی تذکر و 

سؤال صرفاً از رئیس جمهور و وزراء ممکن است، لذا اصالح عبارت «مسؤولین 
مربوطه» الزامی است. 

۳- از نظر آييننامه داخلي مجلس (شكلي)
الف- ماده ۱۳۱-

اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)

دوم- موضوع و عنوان مشخص  

سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه

چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان 

ب- ماده ۱۴۲- 
طرح تقدیمی دارای                                                    است و پیشنهاد آن به عنوان                        

مواجه با ایراد 

قبال تقدیم نگردیده است██ماده ۱۳۴  -   

قبال در جلسه علني شماره - مورخ - تقديم و در تاريخ   -   در☐  

رعایت شده است.☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی)☐

رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.██

دارد██

ندارد☐

دارد██

ندارد☐

دارد██

ندارد☐

دارد██

ندارد☐

یک موضوع██

بیش از یک ☐
موضوع

ماده واحده██

مواد متعدد☐

نمی باشد.██

می باشد.☐

محلس☐

کمیسیون☐

می باشد☐

نمی باشد☐
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۴- در اجراي بند (۴) ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵: 

اول: از نظر قانون اساسي؛

طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 

   

دوم: از نظر سياستهاي كلي نظام و سند چشمانداز؛
طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز مغایرت

سوم: از نظر قانون برنامه؛

طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 

چهارم: از نظر آييننامه داخلي مجلس (ماهوي)؛

الف- طرح تقدیمی با قانون آیین نامه داخلی مجلس مغایرت 

ب- ماده ۱۴۴- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی

ج- ماده ۱۸۵- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب                                                  

و نیاز به       رای نمایندگان 

 

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضميمه تقديم ميشود.

مديركل تدوين قوانين

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

 
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه

         

     
 

                                                    

ندارد. ██
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

 ندارد.
 دارد.

۲
۳

شده است.██

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.☐

ندارد.██

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می ☐
شود.

ندارد.██

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.☐
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ضميمه نظر ادارهكل تدوين قوانين

بيان مستندات و داليل مغايرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- عنوان طرح مطول و خالف اصل ایجاز است، لذا الزم است عنوان 
به «طرح اصالح ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)» اصالح شود. ۲- جهت رعایت 
اصول نگارش متون قانونی، در ابتدای طرح عبارت زیر افزوده شود: مادهواحده- ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 

(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ به شرح زیر اصالح میشود: ماده ۵۷۶-... ۳- در متن طرح اصول نگارش متون 
فارسی رعایت نشده است، مناسب است که در نگارش آن بازنگری صورت گیرد. ۴- عبارت «دستگاههای حکومتی» مبهم است، 
برای مثال روشن نیست شهرداریها که مشمول ماده (۵۷۶) فعلی هستند، در طرح پیشنهادی حذف شدهاند یا خیر. لذا مناسب 
است عبارت «دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری» جایگزین شود. ۵- مجازاتهای «محرومیت از حقوق 
اجتماعی» منحصر در انفصال نمیباشند، اگر مقصود صرفاً اعمال مجازات انفصال است، باید به صراحت بیان گردد. ۶- در تبصره 
(۲) مطابق قانون اساسی تذکر و سؤال صرفاً از رئیس جمهور و وزراء ممکن است، لذا اصالح عبارت «مسؤولین مربوطه» الزامی 

است. 
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باسمهتعالي

                                                     
                                          شماره:
                                                                                            تاريخ:

هيأترئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي

احتراما، در اجراي آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي و 

ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 

قانون مجازات افرادی که از  ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانين درمورد طرح "

: " اجرای قانون امتناع می کنند./ اصالح ماده ۵۷۶ قاون مجازات اسالمی

.

تقديم ميگردد.

معاون قوانين
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ضميمه نظر ادارهكل اسناد و تنقيح قوانين
سوابق قانوني و داليل ضرورت قانونگذاري: 

قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :
بخش طرح/الیحه: ماده ۵۷۶ اصالحی

۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و 
الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۳ 

بخش قانون: کتاب پنجم,فصل دهم , ماده ۵۷۶
توضیحات: عنوان طرح، به اصالح ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسالمی( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) تغییر یابد. در ابتدای 

طرح، به این صورت نوشته شود: ماده واحده: ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسالمی( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) اصالح و دو 
تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:. در قسمت اخیر ماده ۵۷۶، انفصال از شش ماه تا پنج سال، جایگزین عبارت 
(محرومیت از حقوق اجتماعی (انفصال) درجه هفت یا شش) شود. به موجب تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون مجازات اسالمی، 

مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی 
یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون از خدمت منفصل می شوند. 

قانونگذاری در مورد این بخش: الزم است
 

www.dotic.ir

http://dotic.ir

