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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۵۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
با توجه به اتفاقات بیمارستان پورسینا رشت که به بیماران و همراه آنان توسط تعدادی از اراذل و اوباش حمله شد و جسارت 
ایجاد ترس و امنیت مردم که حاصل خون بهای شهدای گرانقدر در عرصه های مختلف خصوصا در عرصه مقاومت ایجاد شده 
است و بمنظور جلوگیری از اتفاقات مشابه در سایر بخش های کشور این با دو مولفه ارائه می گردد.۱) حداکثر مجازات برای 

عاملین ۲) مجازات و صدور حکم سریع. 

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
مهرداد گودرزوندچگینی - سیدغنی نظری خانقاه - سیدعلی یزدی خواه - بهروز محبی نجم آبادی - عباس جهانگیرزاده - 
رجب رحمانی - عبدالناصر درخشان - رحمت اله نوروزی - محمدرضا دشتی اردکانی - محمدمهدی فروردین - خلیل بهروزی 
فر - غالمرضا مرحباء - احمد دنیامالی - جبار کوچکی نژادارم ساداتی - محمدرضا احمدی - سیدامیرحسین قاضی زاده 
هاشمی - محسن علیزاده - احسان ارکانی - رحیم زارع - سیدمحمود نبویان - مجتبی رضاخواه - محمد صفری ملک میان - 
علیرضا منادی سفیدان - محمدجواد عسکری - محمد باقری - سیدسلمان ذاکر - غالمحسین کرمی - رسول فرخی میکال - 
رمضانعلی سنگدوینی - روح اله عباس پور - معین الدین سعیدی - پرویز محمدنژادقاضی محله - حمیدرضا حاجی بابائی - 
علیرضا شهبازی - علی بابائی کارنامی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - ولی اله فرزانه - فرهاد بشیری - حسین امامی راد - 
سیدکاظم دلخوش اباتری - مصطفی رضاحسینی قطب آبادی - مهدی باقری - فریدون حسنوند - حسن محمدیاری - محمد 
خدابخشی - سیدمسعود خاتمی - روح اله نجابت - غالمرضا نوری قزلجه - حجت اله فیروزی - علیرضا سلیمی - ابراهیم 

عزیزی شیراز - عباس مقتدایی - جعفر راستی - محمدتقی نقدعلی - علی اکبر بسطامی 
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عنوان طرح:
طرح تشدید مجازات تهدیدکنندگان مردم

کسانیکه که بهر شکل از انحا با سالح سرد و یا سالح گرم و یا هر وسیله دیگری موجبات ترس، وحشت،  تهدید 
زورگیری در مکانهای عمومی و خصوصی، فضاهای عمومی و خصوصی،  با چاقو، قمه، چماق، اسلحه با وسائط 
نقلیه و یا پیاده، فردی و یا جمعی مرتکب اینگونه جرم و جنایت می شوند به اشد مجازات مندرج در قانون 
مجازات اسالمی محکوم و رسیدگی به اینگونه جرم و جنایت خارج  از نوبت حتی در روزهای تعطیل هم 

رسیدگی خواهد شد. 
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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 تشدید مجازات تهدیدکنندگان مردم 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 سند چشم انداز: طرح مزبور با وجود احکام مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ کتاب پنجم قانون مجازات 
اسالمی(تعزیرات و مجازات های بازادارنده) مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵ ضرورتی به قانونگذاری ندارد. 

ماده ۶۱۷ - هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا 
اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گالویز شود در صورتیکه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و 

تا ( ۷۴ ) ضربه شالق محکوم خواهد شد . 
ماده ۶۱۸ - هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخالل نظم و آسایش و آرامش 
عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شالق محکوم خواهد شد 

 .
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: طرح تقدیمی از حیث در نظر گرفتن عنوان مستقل و عدم 
پیشبینی محل اصالح یا الحاق مفاد پیشنهادی به قانون مجازات اسالمی ، مغایر با سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی 

است. 
جهت رفع ایراد پیشنهاد میشود ماده ۲۷۹ قانون مجازات جهت اصالح مدنظر قرار گیرد. همچنین دالیل توجیهی ضرورت 

قانونگذاری را بطور مناسب تبیین نکرده است. 
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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
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