
معاونت قوانین

عادی

نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

کمیسیون های ارجاعی

سال اول یازدهم دوره  

تاریخ چاپ۳۰ / ۰۱ / ۱۴۰۰
۵۵۸ شماره چاپ

۴۴۰ شماره ثبت

امورداخلی کشور و شوراها اصلی:
اجتماعی-آیین نامه داخلی مجلس فرعی:
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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
در جهت ایجاد توجه الزم وزرا به حق قانونی 
مصرح در قانون اساسی در خصوص سوال 
نمایندگان،  و با توجه به ضرورت اعمال هرچه 
سریعتر آن در راستای توجه به مطالبات و رفع 
مشکالت به حق و قانونی مردم، طرح زیر با قید 

۲ فوریت تقدیم میگردد

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:

محمدمهدی مفتح - جالل محمودزاده - سیدمحمد مولوی - جعفر قادری - حسینعلی حاجی دلیگانی - 
محمدصالح جوکار - حسین میرزائی - بهروز محبی نجم آبادی - انور حبیب زاده بوکانی - علیرضا 
سلیمی - سیدجواد حسینی کیا - موسی احمدی - علی خضریان - محمدرضا دشتی اردکانی - 
محمدحسین فرهنگی - رحمت اله نوروزی - رسول فرخی میکال - قاسم ساعدی - محمدمهدی زاهدی 
- علی اصغر عنابستانی - روح اله نجابت - علیرضا عباسی - یعقوب رضازاده - مجید نصیرائی - رضا 

آریان پور 
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عنوان طرح:
نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حد اقل ۳ بار از پاسخش به سوال و یا سواالت 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی قانع 
نشوند ، پس از اتمام دوران وزارت  از نامزدی در موارد بند الف و نیز اشتغال در موارد بند به مدت ده سال 

محروم است

الف: کاندیدای ریاست جمهوری ، کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسالمی ، کاندیدای عضویت در شورای 
اسالمی شهر و روستا

ب:اشتغال در موارد مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز شهردارو همچنین مدیر عامل و 
یا عضو موظف یا غیر موظف هیات مدیره تمامی شرکتها اعم از دولتی ،،وابسته به سازمانها و نهادهای عمومی 
غیر دولتی و هر شرکتی که دولت یا شرکتهای دولتی یا سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی به هر میزان در 

آن سهم یا سهام داشته باشند

تبصره ۱:در صورت تخلف از مفاد بند ب ، حکم مذکور کان لم یکن بوده و صادر کننده حکم به ده سال 
انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود

تبصره ۲: اعمال این قانون در مجلس یازدهم و در خصوص وزرای دولت دوازدهم منوط به تحقق مفاد این 
قانون و مشروط بر حداقل یک بار قانع کننده نبودن پاسخ وزیر پس از الزم االجرا شدن این قانون است

تبصره ۳: این قانون از زمان تصویب الزم االجرا است 
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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: 

نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر 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. █
█

مواجه با ایراد
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می باشد. ☐

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: در طرح آمده است که اگر پاسخ وزیر ۳ دفعه قانع کننده برای نمایندگان 
نبود، از بعضی مشاغل مانند ریاست جمهوری محروم می شوند. این حکم مغایر اصل ۲۸ قانون اساسی که اشعار می دارد 

هر کس حق دارد شغلی که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، می باشد. 

در رابطه با تعداد موضوع و ماده و مواجهه با ایراد: طرح تقدیمی از حیث ضوابط تدوین شرایط الزم جهت اعالم وصول را 
ندارد مقدمه آن ناقص و متن ماده واحده باید در قالب اصالح یک قانون اصلی و مرتبط مانند آیین نامه داخلی مجلس یا 
قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم می شد از این رو طرحی تهیه شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ در جلسه علنی به رویت 
طراح محترم جناب آقای مفتح رسید لکن ایشان بر ادامه فرآیند طرح خود در همان قالب اولیه اصرار داشتند و طرح کارشناسی 

اداره کل را نپذیرفتند. 

متن پیشنهادی اداره کل به شرح ذیل است: 

طرح الحاق یک تبصره به ماده (۲۰۹) قانون آییننامه داخلی مجلس 

مقدمه(دالیل توجیهی): 

وظیفه نظارتی مجلس شورای اسالمی از جمله وظایف مهم این نهاد است که یک فصل از باب دوم (وظایف و اختیارات 
مجلس) قانون آیین نامه داخلی را به خود اختصاص داده است. از جمله اهرم های نظارتی مهم این قوه در برابر قوه مجریه، 

سؤال از وزرا میباشد. 

اگرچه ماده (۲۰۸) قانون آیین نامه داخلی به بیان ضمانت اجرا برای سواالت نمایندگان میپردازد، اما به نظر میرسد که 
تقویت ضمانت اجرای این حق، جهت باال بردن اهمیت آن، الزم است. در ماده (۲۰۸) بیان شده است که اگر در سه مرتبه، 
اکثریت حاضران نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر قانع نشوند و سؤال را وارد بدانند، استیضاح وزیر به صورت خودکار اعالم 

وصول میشود. 

در طرح حاضر ضمانت اجرای دیگری نیز به آن افزوده شده و آن اینکه اگر مجلس سه مرتبه سؤال از وزیری را وارد بداند، 
او از انتساب به برخی سمتهای مهم و سمتهای سیاسی و مشاغل مهم تا ده سال محروم میگردد. این اقدام موجب تقویت 

ضمانت اجرای سوال نمایندگان مجلس از وزرا است. 

لذا جهت دستیابی به هدف فوق طرح ذیل تقدیم مجلس شورای اسالمی میشود. 

 ***

مادهواحده- یکتبصره به ماده (۲۰۹) قانون آییننامه داخلی مجلس به شرح ذیل الحاق میشود: 
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تبصره- بدون توجه به نتیجه استیضاح، وزیر مذکور در هر حال پس از اتمام دوران وزارت به مدت ده سال از موارد ذیل 
محروم خواهدبود: 

الف- نامزدی برای ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس شورای اسالمی و شورای اسالمی شهر و روستا 

ب- اشتغال در سمتهای مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، شهردار، مدیر عامل و یا عضو موظف یا 
غیرموظف هیأتمدیره تمامی شرکتها اعم از دولتی، وابسته به سازمانها و نهادهای عمومی غیردولتی و هر شرکتی که دولت 
یا شرکتهای دولتی یا سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی به هر میزان در آن سهم یا سهام داشته باشند. در صورت انتساب 
فرد به سمتهای موضوع این بند، حکم مذکور ابطال و صادرکننده حکم به ده سال انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود. 

اجرای این حکم درخصوص وزرای دولت دوازدهم منوط به این است که یکی از موارد قانعکننده نبودن پاسخ وزیر پس از 
الزماالجراء شدن این تبصره باشد. 

 ***
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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 

ادارهکل 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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