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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۷۰ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
با گسترش مراودات بینالمللی و روابطی که میان مدیران دولتی و مسؤوالن دیگر کشورها صورت میگیرد، 
بیم نفوذ بیگانگان در کشور و ورود صدمات جبرانناپذیر به نظام اسالمی افزایش مییابد. یکی از موضوعاتی 
که اخیراً بهعنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی و اقتصادی متعدد بوده 
است، موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسؤوالن ارشد دولتی است. این موضوع پس از کشف فساد اقتصادی 
موسوم به «سههزار میلیاردی» و فرار یکی از متهمان اصلی به کشور کانادا که از مدیران ارشد نظام بانکی کشور 
بود، توجه اذهان عمومی و صاحبنظران را به خود جلب نمود. در این مورد بعد از اقداماتی که از سوی مقامات 
رسیدگیکننده به پرونده صورت گرفت، کشور کانادا با این استدالل که فرد مذکور از اتباع این کشور محسوب 
میشود از استرداد او خودداری و عمالً موجبات تأخیر در کیفر وی را فراهم کرده است. از جمله پیامدهای 
تابعیت مضاعف، اختالف دولتها در مورد حمایت سیاسی از این افراد است. دولتها با اعطای تابعیت مضاعف 
به برخی افراد از آنها سوءاستفاده کرده و با رصد شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه از آنها در برنامههای 
ضدامنیتی خود بهره میگیرند. بهطور مثال فردی که دارای دو گذرنامه ایرانی و آمریکایی بوده با گذرنامه 
آمریکایی به مناطق مختلف سفر نموده بدون اینکه هیچ سابقهای در گذرنامه ایرانی وی درج شود. اشخاصی 
که تابعیت کشور دیگر بهویژه آمریکا و کانادا را أخذ میکنند، باید نسبت به قوانین و مقررات، منافع ملی آن 
کشور و مقابله با دشمنان آنها تعهد عملی داشته باشند که این امر موجب سنگینشدن جرم آنها میشود زیرا 
همزمان عالوه بر اعالم وفاداری به قوانین جمهوری اسالمی ایران، به قوانین دو کشوری سوگند وفاداری یاد 
کردهاند که بهصورت بنیانی دارای تضادهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک با کشورمان هستند. به همین دلیل 
أخذ تابعیت ثانویه توسط هر فرد مستلزم سلب تابعیت اولیه است؛ چرا که هر شخص حقیقی برای أخذ چنین 
تابعیتی مکلف به اقرار و امضای سوگندنامه مربوطه است. با توجه به آسان شدن مسافرت، امکان دارد که 
مجرمین پس از ارتکاب جرم و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. چنانچه شخص متواری 
دارای تابعیت کشوری باشد که به آنجا متواری شده است، امکان استرداد آنها علیالخصوص از دولتهای 
متخاصم با ایران موجب تأخیر در دادرسی خواهد شد. اگر چه در ماده (٩۸٩) قانون مدنی، مقرر نموده: «هر 
تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ١٢۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد 
تبعیت خارجی اوکانلمیکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با 
نظارت مدعیالعموم محل به فروش رسیده و پس از وضعمخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به 
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عالوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و والیتی و بلدی و 
هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود» اما عمالً این قانون متروک مانده است و ضمانت اجرای جدی 
برای ممنوعیت کسب تابعیت خارجی پیشبینی نشده است و با عنایت به اینکه اشتغال به مشاغل دولتی همزمان 
با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب ایجاد اختالل در 
اجرای تعهدات شغلی میشود که میتواند تبعات حقوقی بینالمللی را برای کشور ایران به همراه داشته باشد 
و از آنجا که گزارش تحقیق و تفحص صورتگرفته درخصوص «وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین
کارت در حوزه مسؤوالن و مدیران ارشد و شناسایی خألهای قانونی» حاکی از خألهای قانونی متعدد می

باشد، لذا ضرورت دارد جهت رفع خألهای تابعیتی، مجلس شورای اسالمی تصمیمات قانونی مناسب اتخاذ 
کند. به دلیل اهمیت موضوع و اجرای ضعیف احکام قانونی موجود و در جهت تکمیل موضوع و نیز شمول 
کسانی که با رعایت مقررات قانونی تابعیت مضاعف أخذ نمودهاند و ممکن است مسؤولیتهای مهمی را در 

دستگاههای دولتی داشته باشند، طرح ذیل به مجلس شورای اسالمی تقدیم میشود: 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
حسینعلی حاجی دلیگانی - جالل محمودزاده - جعفر قادری - محمدحسن آصفری - غالمحسین رضوانی 
- نصراله پژمان فر - مجید نصیرائی - رسول فرخی میکال - علیرضا عباسی - محمد صفری ملک میان 
- بهزاد علیزاده - رمضانعلی سنگدوینی - حسین میرزائی - کیوان مرادیان کوچکسرائی - احمدحسین 
فالحی - روح اله ایزدخواه - علی خضریان - موسی احمدی - علی علی زاده - علی جدی - 
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - زهرا شیخی مبارکه - حسین حق وردی - حسین رجایی ریزی - حسن 
رزمیان مقدم - محمدحسین فرهنگی - سیدعلی یزدی خواه - عباس مقتدایی - فاطمه رحمانی - مجتبی 
توانگر - مالک شریعتی نیاسر - سلمان اسحاقی - سیدموسی موسوی - علیرضا سلیمی - علیرضا نظری 
- بهروز محبی نجم آبادی - اصغر سلیمی - محمدصالح جوکار - معصومه پاشائی بهرام - مهدی سعادتی 
بیشه سری - انور حبیب زاده بوکانی - علی اکبر بسطامی - سیدجواد حسینی کیا - ذبیح الله اعظمی 
ساردوئی - علی آذری - قاسم ساعدی - پروین صالحی مبارکه - سیدمصطفی آقامیرسلیم - بهزاد رحیمی 
- مهدی عسگری - محمدتقی نقدعلی - علی اکبر علیزاده برمی - ابراهیم رضائی - فریدون حسنوند - 
عبدالجالل ایری - احمد محرم زاده یخفروزان - مجتبی یوسفی - احسان ارکانی - هاجر چنارانی - 
سیدکاظم دلخوش اباتری - جلیل مختار - رضا آریان پور - یعقوب رضازاده - مجتبی بخشی پور - 
رحیم زارع - جواد نیک بین - علی اصغر عنابستانی - ابراهیم عزیزی شیراز - یوسف داودی - غالمعلی 

کوهساری 
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عنوان طرح:
طرح  ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای 

خارجی(اصالح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی)

طرح  ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای 
خارجی(اصالح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی)

 

ماده۱-  ماده ٩۸٢ قانون مدنی اصالحی( ١۴/  ۸/ ١٣۷۰) به شرح زیر اصالح میشود: 

١- در بند(١) بعد از عبارت«معاونین» عبارت «مشاورین» اضافه شود.

٢- در بند(٢) بعد از عبارت «ریاست قوه قضائیه» عبارت «دادستانی کل کشور» اضافه شود.

٣- در بند(٣) بعد از عبارت «وزارت و» عبارت «معاونت و مدیرکل وزارت» اضافه شود.

۴- در بند(۴) عبارت «عضویت در» به عبارت «نمایندگی» اصالح شود.

۵- در به انتهای بند(۵) عبارت «روستا» نیز اضافه شود.

۶-  در بند(٩) عبارت «پستهای مهم اطالعاتی و امنیتی» به عبارت«کلیه پستهای حساس یا اطالعاتی یا 
امنیتی» اصالح شود. 

۷- سه تبصره به شرح زیر الحاق میشود:

«تبصره١- تعیین مصادیق پستهای حساس یا اطالعاتی یا امنیتی بهموجب آییننامهای است که با 
همکاری وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی تهیه و ظرف ششماه پس از 

تصویب این تبصره به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره٢- کلیه افراد مشمول بندهای (۴) و (۵) ماده (٩۷۶) قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر 
قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون تحصیل تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان 

تحمیل شده است یا خواهد شد مشمول محرومیت موضوع این ماده میشوند.
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تبصره٣- افرادی مشمول این ماده و تبصرههای آن، که پیش از الزماالجراء شدن این قانون به مقامات 
مذکور اشتغال یافتهاند، مکلفند ظرف مدت سهماه پس از الزماالجراء شدن این قانون از پست سازمانی خود 
استعفاء نمایند. در غیر این صورت عالوه بر اخراج از محل خدمت خود به انفصال دائمی از خدمات دولتی 

و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم میشود.»

ماده ۲- ماده(٩۸٩) قانون مدنی به شرح زیر اصالح شود:

١- فراز اول عبارت «به عالوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و 
انجمنهای ایالتی و والیتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.» به عبارت « بهکارگیری یا 
استخدام کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را تحصیل نمودهاند یا مجوز اقامت 
دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها را دریافت نموده یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای 
خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات 
یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و موسسات خارجی عضو بوده یا 
دارری صرافی در کشورهای خارجی بوده به هرنحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره در 
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٢٩) قانون برنامه پنجساله ششم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب ١۴/١٢/١٣٩۵ ممنوع است و در صورت 
عدم اعالم موارد مذکور توسط مستخدم در زمان استخدام، وی عالوه بر اخراج از محل خدمت به پرداخت 

تمام حقوق و مزایای دریافتی محکوم میشود.» اصالح شود.

٢-  چهار تبصره به شرح زیر الحاق شود:

«تبصره٢- کلیه اشخاصی که در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری 
و ماده(٢٩) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به هر نحو اشتغال 
داشته و در حین اشتغال تابعیت خارجی را تحصیل کنند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت 
دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها میباشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی 
داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا 
شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای 
صرافی در کشورهای خارجی بوده مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این تبصره استعفاء 
نموده و در صورت استنکاف عالوه بر اخراج و انفصال دائم به خدمات دولتی به استرداد تمامی حقوق و 

مزایای دریافتی از زمان تحصیل تابیعت خارجی محکوم می شوند.
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تبصره٣- کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت خارجی هستند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا 
دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها میباشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در 
کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام 
در مؤسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و موسسات خارجی 
عضو بوده یا داراری صرافی در کشورهای خارجی بوده و به هر نحو شاغل یا متقاضی اشتغال در دستگاههای 
اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(٢٩) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران هستند، مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطالع دهند. مستنکف از 

اجرای این حکم به مجازات حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه چهار محکوم میشود.

تبصره۴- اشخاصی که با علم و اطالع یا به دلیل سهالنگاری، افرادی را که به هر نحوی دارای تابعیت 
خارجی هستند سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر 
کشورها میباشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و 
مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار 
یورو بوده یا در شرکتها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده میباشند 
را در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(٢٩) قانون برنامه ششم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به کارگیری یا استخدام نمایند، به جزای نقدی 
درجه پنج و محرومیت و انفصال دائم از اشتغال در پستهای سازمانی مذکور در (٩۸٢) این قانون محکوم می

شوند.

تبصره۵- وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی مکلفند افراد متخلف 
موضوع این ماده را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضائی جهت اجرای احکام مقرر در این ماده 

معرفی نمایند.

تبصره۶- وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (پلیس 
امنیت) و سازمان ثبت احوال نسبت به تهیه بانک اطالعاتی افرادی که دارای تابعیت خارجی بوده یا سابقه 
تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها میباشند یا 
مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و 
اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در 
شرکتها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده جهت شناسایی این افراد 

اقدام نماید.
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تبصره۷-دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا مأموریتهای اداری از شمول حکم این ماده مستثنی 
هستند.

تبصره ۸- وزارت اطالعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، مناطق آزاد تجاریـ صنعتی و 
مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول احکام این ماده میباشند.»
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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 

١٣۸٩/٣/٢۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

طرح  ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی(اصالح کتاب دوم از جلد دوم 

قانون مدنی) تقدیم می شود.

معاون قوانین

www.dotic.ir

http://dotic.ir


11

نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (٢) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ١٣۸٩/٣/٢۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ١٣۰ 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 (١۵ 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 ١۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ██ ب- ماده ١۸١- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ٢/٣ 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(١۵۶) 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: ١- عنوان طرح پیشنهادی به صورت ذیل اصالح شود: 
«اصالح مواد٩۸٢ و ٩۸٩ قانون مدنی» 

٢- متن طرح تقدیمی «اصول نگارش متون قانونی» رعایت نگردیده است برای نمونه استفاده تبصره های فراوان زیرا تبصره 
علیاالصول مبین استثنائات از حکم اصلی ماده است درحالی که در این طرح مواردی که ذیل مواد(١) و(٢) بهعنوان تبصره 

آمده استثناء بر حکم آن نیست و باید در قالب بندهای ذیل مواد(١) و(٢) آورده شود. 
٢- در ماده(١) بعد از عبارت «به شرح زیر اصالح» عبارت « و سه تبصره به آن الحاق می¬شود» اضافه شود. 

٣- در تبصره(١) بند(۷) ماده(١) درج عبارت «از تاریخ تصویب این تبصره » در تبصره(١) بند(۷) ماده(١) طرح زائد است و 
باید حذف شود. وفق قاعدهعمومی مندرج در ماده(٢) قانون مدنی زمان آغاز آثار قانون، تاریخ الزماالجراءشدن آن است و 

نه زمان تصویب. 
۴- در تبصره٢ بند(۷) ماده(١) به جای عبارت «قانون مدنی» عبارت «این قانون» ذکر شود. 

۵- در تبصره(٣) بند(۷) ماده (١) بعد از عبارت «تبصره¬های آن» عبارت «می¬شوند» اضافه شود. 
۶- در تبصره(٣) بند(۷) ماده(١) عبارت «به مقامات مذکور» به عبارت «در مقامات مذکور» اصالح شود. 

۷- در بند(٢) ماده(٢) اشاره به الحاق چهار تبصره شده در حالی که به هفت تبصره اشاره شده است. بنابراین الزم است 
صدر بند(٢) ماده(٢) به شرح ذیل اصالح شود: 

ماده٢- ماده(٩۸٩) این قانون به شرح ذیل اصالح و هفت تبصره به آن الحاق می¬شود: 
۸- در بند(١) ماده(٢) بعد از عبارت «مدیریت خدمات کشوری» عبارت «مصوب۸/۷/١٣۸۶» اضافه شود. 

٩- در تبصره¬های(٢)، (٣)، (۴) و(۶) بند(٢) ماده(٢) بعد از عبارت «بیش از یکسال» عبارت «در» ذکر شود. 
١۰- در تبصره(۵) ماده(٢) عبارت «مراجع قضائی» دارای ابهام می باشد. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (١) و (٣)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ١٣۸٩/٣/٢۵ 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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