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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
با عنایت به حساسیت فوق العاده پست های مهم دولتی و به کارگیری افراد در این مشاغل به نظر می رسد باید با دقت و 
وسواس بیشتریاین پست های کلیدی در اختیار افراد واجد شرایط قرار بگیرد این کار باعث میشود سالمت اداری یک جامعه 
و سازمان دچار خدشه نگردد و به میزان قابل توجهی از رانت خواری و خسارات احتمالی به بیت المال جلوگیری شود معموالً 
در تحقیق و تفحص از سازمان ها و نهادها هیئت تحقیق و تفحص به این نتیجه میرسد فرد یا افرادی مقصر می باشند و باید 
پاسخگوی اعمال و کردار خویش باشند و به کارگیری آنها در پست های مدیریتی و مشاغل حساس در قوای سهگانه به صالح 

نمی باشد و احتمال دارد که منجر به ضربه خوردن نظام گردد لذا باید از اینگونه انتصابات اجتناب شود 

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
محمدرضا صباغیان بافقی - علی علی زاده - سیدجواد حسینی کیا - رسول فرخی میکال - علی اصغر عنابستانی - مالک 
شریعتی نیاسر - علی اکبر کریمی - احمدحسین فالحی - کیوان مرادیان کوچکسرائی - علی خضریان - مهدی روشنفکر - 
حسینعلی حاجی دلیگانی - رضا آریان پور - فاطمه محمدبیگی - جعفر قادری - حسین میرزائی - سیدعلی یزدی خواه - 
جالل محمودزاده - روح اله نجابت - احسان ارکانی - حسن نوروزی - سلمان اسحاقی - سیدکاظم دلخوش اباتری - محمدتقی 

نقدعلی - انور حبیب زاده بوکانی - نصراله پژمان فر - بهزاد رحیمی - بهروز محبی نجم آبادی - جواد نیک بین 
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عنوان طرح:
طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق در مشاغل حساس مدیریتی دولتی

ماده واحده:
از تاریخ تصویب این قانون به کارگیری افراد محکوم شده با رای قطعی صادره از سوی قوه قضاییه ناشی از 

تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی در پست های مدیریتی و مشاغل حساس قوای سه گانه و کلیه 
نهادها و سازمان هایی که به نحوی از انحاء بودجه عمومی دولت استفاده میکنند ، ممنوع است

تبصره ۱- حکم این ماده واحده در خصوص افرادی که قبل از تصویب این قانون محکوم شدهاند نیز قابل 
اجراء است

تبصره ۲ آیین نامه اجرای این قانون پس از تصویب ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و 
به تصویب هیئت وزیران میرسد
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق در مشاغل حساس مدیریتی دولتی تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شکلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد
☐

دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع
☐

ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع ██

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد.

☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ██ الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

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

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- عنوان مطول و خالف اصل ایجاز است، همچنین تصویب 
عناوین مستقل موجب تورم قوانین میشود و مناسب است عنوان به صورت الحاق به یکی از قوانین موجود مدنظر قرار 

گیرد، برای مثال: «الحاق یک تبصره به ماده (۱۹) قانون مجازات اسالمی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲» 
۲- مناسب است که مستند قانونی مربوط به «پستهای مدیریتی و مشاغل حساس» جهت رفع ابهام در شناسایی این مشاغل 

به صراحت ذکر شود. 
۳- عبارات «از تاریخ تصویب این قانون» در صدر مادهواحده و «پس از تصویب» در تبصره (۲) باید حذف شود، زیرا وفق 

قاعده عمومی مندرج در ماده (۲) قانون مدنی زمان آغاز آثار قانون تاریخ الزماالجراءشدن آن است. 
۴- در تبصره (۱) حکم اشخاصی که در گذشته با وجود چنین محکومیتی استخدام شدهاند روشن نیست. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهكل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب: ۱۳۷۲/۰۹/۲۳

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون اساسی ایران جمهوری اسالمی ایران ( کل قانون اساسی) مصوب: ۱۳۵۸/۰۱/۱۰

بخش های قانون: فصل ششم-مبحث اول-اصل هفتاد و ششم

عنوان قانون: قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷-- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۸ مصوب: ۱۳۷۲/۰۹/۰۷

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون مجازات اسالمی مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۲ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۷/۸/۲۹ مصوب: 
۱۳۹۲/۰۲/۰۱

بخش های قانون: کتاب اول-بخش اول-فصل سوم-ماده ۱۰**کتاب اول-بخش اول-فصل سوم-ماده ۱۰-الف**کتاب اول-
بخش اول-فصل سوم-ماده ۱۰-ب**کتاب اول-بخش اول-فصل سوم-ماده ۱۰-ب-تبصره**کتاب اول-بخش دوم-فصل دوم-
ماده ۲۶**کتاب اول-بخش دوم-فصل دوم-ماده ۲۶-الف**کتاب اول-بخش دوم-فصل دوم-ماده ۲۶-ب**کتاب اول-بخش 
دوم-فصل دوم-ماده ۲۶-پ**کتاب اول-بخش دوم-فصل دوم-ماده ۲۶-ت**کتاب اول-بخش دوم-فصل دوم-ماده ۲۶-

ث**کتاب اول-بخش دوم-فصل دوم-ماده ۲۶-ج**کتاب اول-بخش دوم-فصل دوم-ماده ۲۶-چ**کتاب اول-بخش دوم-فصل 
دوم-ماده ۲۶-ح**کتاب اول-بخش دوم-فصل دوم-ماده ۲۶-خ**کتاب اول-بخش دوم-فصل دوم-ماده ۲۶-د**کتاب اول-
بخش دوم-فصل دوم-ماده ۲۶-ذ**کتاب اول-بخش دوم-فصل دوم-ماده ۲۶-ر**کتاب اول-بخش دوم-فصل دوم-ماده ۲۶-ر-

تبصره ۱**کتاب اول-بخش دوم-فصل دوم-ماده ۲۶-ر-تبصره ۲

عنوان قانون: قانون آیین نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۰==منقح ۱۳۹۹/۴/۱۸ مصوب: ۱۳۷۹/۰۱/۲۰

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


10

بخش های قانون: دوم-ماده ۲۱۴**دوم-ماده ۲۱۴-تبصره**دوم-ماده ۲۱۵**دوم-ماده ۲۱۵-مبحث دوم**دوم-ماده ۲۱۵-
مبحث دوم-ماده ۲۱۶**دوم-ماده ۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۶-ردیف۱**دوم-ماده ۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۶-ردیف۲**دوم-
ماده ۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۶-ردیف۳**دوم-ماده ۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۶-ردیف۴**دوم-ماده ۲۱۵-مبحث دوم-ماده 
۲۱۶-ردیف۵**دوم-ماده ۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۶-ردیف۶**دوم-ماده ۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۶-ردیف۷**دوم-ماده 
۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۶-ردیف۸**دوم-ماده ۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۶-ردیف۹**دوم-ماده ۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۶-

ردیف۱۰**دوم-ماده ۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۶-ردیف۱۱**دوم-ماده ۲۱۵-مبحث دوم-ماده ۲۱۷
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