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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
مقدمه ( دالیل توجیهی ): در هر جامعه ای پیروی از قانون ضامن خوشبختی و آسایش مردم است. به همین 
منظور در تقنین قوانین، قوه مقننه با تمامی ظرفیت های خود و به عنوان نماینده مرد قوانین جامعه را تصویب 
می کند. از سویی قانونگذار برای ضمانت اجرای قانون تمهیداتی را می اندیشد. یکی از موارد زیان آور نقص 
قانون، وضع دستورالعملها یا بخشنامه هایی مغایر با قانون و الزام آحاد جامعه به تبعیت از آنها توسط افراد یا 
مراجعی است که اجازه این کار را ندارند. قانون شکنی از سوی آحاد جامعه قابل نبوده و قانون مجازات های 
مشخص را تعیین نموده است. لذا برای جلوگیری از: سلب اعتماد مردم به قانون سلب اعتماد مردم به وکالی 
خود تنزل مقام و شأن مجلس از طریق نقض مکرر قوانین مصوب آن خدشه دار شدن اصل تفکیک قوا و عدم 
دخالت در امر قانون گذاری لذا موکداً تأکید میگردد تا به هر طریق ممکن از این فرایند ویرانگر جلوگیری به 

عمل آید. متن زیر راهکاری است که به نظر میرسد بتواند در این راه مجلس محترم را یاری دهد. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمدرضا دشتی اردکانی - علی علی زاده - جالل محمودزاده - کمال حسین پور - مهرداد 
گودرزوندچگینی - علیرضا نظری - عبدالجالل ایری - انور حبیب زاده بوکانی - جواد کریمی قدوسی 
- رحمت اله نوروزی - رحیم زارع - جعفر قادری - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - روح اله نجابت - 
بهروز محبی نجم آبادی - موسی احمدی - رضا آریان پور - محمدحسین فرهنگی - سیدنظام الدین 
موسوی - احسان ارکانی - علی جدی - رضا تقی پورانوری - سیدجواد حسینی کیا - حسین حاتمی - 
علی اصغر عنابستانی - شهباز حسن پوربیگلری - علی خضریان - حسینعلی حاجی دلیگانی - محسن 
علیزاده - فریدون حسنوند - منصور شکرالهی - جعفر راستی - اسماعیل حسین زهی - علیرضا عباسی 

- محمدمهدی زاهدی - جواد نیک بین - بهزاد رحیمی - حسین حق وردی - اصغر سلیمی 
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عنوان طرح:
تعیین مجازات برای عامالن صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون

تعیین مجازات برای عامالن صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون
ماده واحده-

نصویب و صدور هر نوع آئین نامه ، تصویب نامه،بخشنامه و به طور کلی هر دستور اداری مغایر قانون ممنوع است.

در صورت ابطال هریک از مقررات مذکور در دیوان عدالت اداری، امضا کننده عالوه بر جبران خسارت وارده به اشخاص به مجازات درجه 
۷ محکوم خواهد شد.دادگاه مکلف است عالوه بر محکومیت کیفری نسبت به محرومیت مرتکب از اشتغال به مدت ۲ تا ۵ سال اقدام نماید.
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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: 

تعیین مجازات برای عامالن صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون 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 (شكلی)
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 / الیحه تقدیمی با قانون اساسی: پیش بینی مجازات برای تصمیمات جمعی یا فردی و اقدامات ماموران 
واحدهای دولتی و غیردولتی شامل رئیس جمهور و وزراء، هر یک از وزیران یا روسای واحدهای دولتی و غیر دولتی، 
موجب اخالل در وظایف آنان در اداره امور کشور میشود و در مورد وزراء با اصول ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون اساسی مغایر است. 

در رابطه با طرح / الیحه تقدیمی با سند چشم انداز: ۱- قانون گذار اساسی، در واقع، سه راه هم عرض را برای نقض 
مصوبات دولت مقرر کرده است: 

الف. تقنینی، که از طریق قوة مقننه (رئیس مجلس شورای اسالمی اصول ۸۵ و ۱۳۸) طی میشود؛ 
ب. قضایی، که از طریق قوة قضائیه (دیوان عدالت اداری اصل ۱۷۳ و دادگاهها اصل ۱۷۰) انجام میپذیرد. 

ج. شرعی، که توسط فقهای شورای نگهبان از طریق دیوان عدالت اداری به عمل میآید. 
۲- در صورت تشخیص رئیس مجلس مبنی بر مخالفت مصوبة هیئت وزیران با قوانین و مقررات، هیئت وزیران ملزم است 
دستور فوری توقف اجرای مصوبه مورد ایراد را به دستگاههای اجرایی ذی ربط صادر نماید. در صورتی که این وظیفه قانونی 
انجام نپذیرد، میتواند موجبات مسئولیت سیاسی از جمله طرح سؤال بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی یا استیضاح وزیران یا 
حتی هیئت وزیران به استناد اصل ۸۹ و اصل ۱۳۴ قانون اساسی مسئولیت فردی و جمعی وزیران در برابر مجلس را فراهم 

آورد. 
۳- هیئت وزیران به عنوان رکن مهم قوة مجریه و واضع مقررات از اشخاص حقوق عمومی است. در ماده (۸) قانون مدیریت 
خدمات کشوری، امور حاکمیتی اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت، 
شامل همه اقشار جامعه میگردد و در بند الف آن، سیاستگذاری از مصادیق این امور ذکر شده است. بنابراین صدور آیین 
نامه و بخشنامه که برای سیاستگذاری اجرایی الزم است را میتوان از مصادیق اعمال حاکمیت دانست. پس اوالً هیات دولت 
به عنوان اشخاص حقوق عمومی بر اساس تبصره ماده (۲۰) قانون مجازات اسالمی در مواردی که اعمال حاکمیت میکند 

مسئولیت کیفری ندارد و نمی توان برای آن مجازات تعیین نمود. 
ثانیاً پیش بینی مجازات برای تصمیمات جمعی یا فردی و اقدامات ماموران واحدهای دولتی و غیردولتی شامل رئیس جمهور 
و وزراء، هر یک از وزیران یا روسای واحدهای دولتی و غیر دولتی، موجب اخالل در وظایف آنان در اداره امور کشور می

شود و در مورد وزراء با اصول ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون اساسی مغایر است. 
ثالثاً بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ـ تعیین میزان 
خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع 
تخلف با دادگاه عمومی است. بنابراین پیش بینی مسئولیت مدنی(جبران خسارت دوباره) برای صدور مقررات خالف قانون 

با وجود حکم صریح مذکور نیز توجیهی ندارد. 
نتیجه: با وجود ضمانت اجراهای سیاسی، تقنینی و قضایی مذکور در قانون اساسی و قانون عادی برای مصوبات خالف قانون 
و تاکید قوانین باالدستی بر کاهش تعداد عناوین مجرمانه، جرم انگاری و تعیین مجازات برای عامالن صدور بخشنامه یا 

دستورات اداری مغایر قانون با اصول قانونگذاری مغایر است و ضرورتی به قانونگذاری ندارد. 
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افزون بر این، یکی از مصادیق مجازاتهای درجه ۷ در قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ حبس از نود و یک روز تا شش 
ماه است و موضوع طرح از این حیث با بند ۱۴ سیاستهای کلی قضائی مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۷۱ مقام معظم رهبری و بند ۶۴ 
سیاستهای کلی قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ مقام معظم رهبری، که بر بازنگری در قوانین جزایی به منظور 
کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازاتهای دیگر و متناسب سازی مجازاتها با جرایم تصریح دارد، مغایرت 

است. 
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: - درباره موضوع این طرح قوانین معتبر متعددی وجود دارد 
که با عنایت به سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 
۲۵/۳/۱۳۸۹ مبنی بر جلوگیری از تورم قوانین، این طرح باید در قالب الحاق به کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی که دارای 

ارتباط موضوعی با آن است، تنظیم شود. 
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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 ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
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