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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۴ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
طی سه دهه اخیر، دولت در راستای سیاست های کاهش تصدی گری، و بر اساس قوانین مصوب مجلس 
شورای اسالمی و یا مصوبات هیات وزیران بخشی از وظایف دولت و دستگاه های اجرائی به بهش های غیر 
دولتی و خصوص واگذار شده است و آنها نسبت به ارائه خدمات عمومی به مردم اقدام می نمایند و در برخی 
از این نهاد ها و بنگاه ها، سرمایه های مردم یا منابع عمومی بر حسب وظیفه به آنها سپرده می شود که به 
عنوان نومنه می توان به سازمان نظام مهندسی، نظام پزشکی و کانون و کال و کارشناسان رسمی دادگستری،بانک 
های غیر دولتی و خصوصی و نمایندگی های بیمه، صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری،سازمان 
بورس اوراق بهادار تهران،کارگزاری  های بورس و دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر خدمات قضائی و پلیس +۱۰ 
و ... اشاره نمود.این موسسات و بنگاه های غیر دولتی یا خصوصی، به دلیل در اختیار داشتن منابع عمومی، 
بعضاً حجم باالی سرمایه گذاری نهادهای عمومی، سپرده گذاری های مردمی گردش مالی بسیار باالیی دارند 
و یا به اطالعات اداری و طبقه بندی شده و ذی قیمتی دسترسی دارند و از طرفی به دلیل عدم امکان نظارت 
دستگاه های نظارتی، به بستر مناسبی جهت ارتکاب جرائم و تخلفات مالی، تضییع منابع و وجوه عمومی و 
سوء استفاده و رانت اطالعاتی تبدیل شده اند. که به عنوان مثال می توان به اختالس های کالن در بانک اهی 
غیر دولتی و خصوصی و شرکت های سرمایه گذاری آن ها و شرکت های زیر مجموعه آن و یا صندوق های 
بازنشستگی لشکری و کشوری و شرکت زیر مجموعه آن (شرکت شستا و ...) طی سال های اخیر اشاره نمود.

به صراحت قانون، مامورین به خدمات عمومی مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسالمی و مواد ۳ و ۵ قانون 
تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختالس و ...(مصوب) می باشد لکن به دلیل عدم تعریف دقیق از 
مامورین به خدمات عمومی در قوانین و عدم تعیین مصادیق آن، دادگاه های کیفری با تفسیر مضیق از قانون، 
علیرغم سوء استفاده های مالی و تصاحب غیر مجاز اموال و وجوه عمومی توسط کارکنان این بنگاه ها(که بر 
حسب وظیفه به آنها سپرده شده) و یا حیف و میل و تضییع وجوه و اموال مذکورو یا دریافت رشوه ، کارکنان 
این نهاد ها و بنگاه ها را علیرغم شکایت دستگاه ها ی نظارتی و امنیتی( سازمان بازرسی،وزارت اطالعات، 
پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی) مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسالمی و یا مواد ۳ و ۵ قانون تشدید 
مجازات مرتکبین به اختالس و ارتشاء نمی دانند و آنها را تبرئه می کنند.در حالی که کلیه این نهاد ها و 
موسسات بر اساس ضوابط و مقررات تعیین شئه توسط دولت و تحت نظارت آن، به عموم مردم خدمات ارائه 
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می نماید و در صورت هرگونه سوء استفاده و تصاحب غیر مجاز اموال و وجوه عمومی، دولت مکلف به 
جبران زیان مردم و سپرده گذاران می باشد اهمیت موضوع در پرونده های فساد موسسات مالی به روشنی

مشخص می نماید که حتی موسساتی مالی و اعتباری که هنوز مجوز نهایی فعالیت خود را از بانک مرکزی 
دریافت ننموده بودند، پس از فساد مالی مسئولین آن،دولت و بانک مرکزی مجبور به پرداخت خسارت به 

سپرده گذاران گردید که نمونه بارز آن می توان به موسسه غیر مجاز کاسپین و... اشاره نمود. 

همچنین عدم مجازات کارکنان این بانک ها در خصوص جرائم اختالس،ارتشاء و تضییع منابع عمومی، باعث 
شده جرائم مذکور در این گونه موسسات و بنگاه ها بسیار افزایش یابد.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمدصالح جوکار - سیدمحمد مولوی - علی علیزاده مراغه - سیدجواد حسینی کیا - فریدون حسنوند 
- علی اصغر عنابستانی - علی اکبر کریمی - حسن نوروزی - کیوان مرادیان کوچکسرائی - علی 
خضریان - سمیه محمودی - حسینعلی حاجی دلیگانی - رضا آریان پور - فاطمه محمدبیگی - 
محمدمهدی فروردین - حسین میرزائی - سیدعلی یزدی خواه - جالل محمودزاده - جعفر قادری - 
حسین امامی راد - محمد باقری بناب - سیدکاظم دلخوش اباتری - محمدتقی نقدعلی - انور حبیب زاده 
بوکانی - نصراله پژمان فر - موسی احمدی - یعقوب رضازاده - جواد نیک بین - علی اکبر علیزاده 
برمی - مجید نصیرائی - فاطمه رحمانی - رسول فرخی میکال - احمد محرم زاده یخفروزان - غالمحسین 

کرمی 
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عنوان طرح:
طرح استفساریه مامورین به خدمات عمومی موضوع مواد ۵۳۴ و ۵۹۸ قانون مجازات اسالمی 

بخش تعزیرات و نیز مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختالس و ارتشاء و 
کالهبرداری

آیا منظور از مامورین به خدمات عمومی در ماده ۵۳۴ و ۵۹۸ قانون مجازات اسالمی و ماده ۳ و ۵ قانون 
تشدید مجازات مرتکبین به اختالس و ارتشاء و کالهبرداری، کلیه کارکنان موسسات و نهادها و بنگاه های 

غیر دولتی و یا خصوصی که نسبت به ارائه خدمات عمومی اقدام می نمایند، می باشد.

پاسخ:

بلی، کمظور از مامورین به خدمات عمومی، کلیه کارکنان موسسات، نهاد ها،بنگاه ها و شرکت های غیر دولتی 
و یا خصوصی و همچنین کلیه سازمان های حرفه ای و صنفی که به موجب قانون ایجاد شده اند که نسبت 
به ارائه خدماتی که جنبه عمومی دارد اقدام می نمایند از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری،شرکت های 
بیمه،نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه،سازمان بورس و اوراق بهادار،کارگزاری های بورس،شرکت سهام 
عدالت،صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری، شرکت های آب و فاضالب،توزیع برق،مدیریت تولید 
برق،مخابرات و کلیه شرکت های سرمایه گذاری موارد فوق االشاره و شرکت های زیر مجوعه آن، سازمان 
نظام مهندسی، نظام پزشکی،کانون وکالء،مرکز وکالء و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون 
کارشناسان رسمی دادگستری،دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر خدمات قضائی، پلیس +۱۰ و کلیه شرکت های که 

تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به موارد فوق الشاره می باشد.
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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 استفساریه مامورین به خدمات عمومی موضوع مواد ۵۳۴ و ۵۹۸ قانون مجازات 

اسالمی بخش تعزیرات و نیز مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختالس و ارتشاء و کالهبرداری 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. در خصوص این استفساریه الزم به ذکر است که مؤسسات 
عهدهدار خدمات عمومی در بند (ب) ماده ۱ قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۸/۸/۱۲ مجلس 
شورای اسالمی تعریف شدهاند و بسیاری از مصادیق مذکور در این استفساریه نیز در بند (ب) نام برده شده است. بنابراین 
علیرغم اینکه در مقدمه طرح ذکر شده است که تعریفی از مؤسسات عهدهدار خدمات عمومی وجود ندارد اما در قانون 

مذکور این مؤسسات تعریف شدهاند و نیازی به طرح استفساریه وجود ندارد. 

۲. باتوجه به بند فوق و در صورت اصرار طراح محترم عنوان طرح مغایر اصول نگارش متون قانونی است و باید در قالب 
اصالح بند (ب) ماده ۱ قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد ارائه شود. 

۳. از آنجا که متن استفساریه موجب توسعه دامنه شمول قانون میشود مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی میباشد. 
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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

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب: ۱۳۸۱/۰۱/۱۸

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری مصوب: ۱۳۶۷/۰۹/۱۵

بخش های قانون: -ماده ۳**ماده ۳-تبصره ۱**ماده ۳-تبصره ۲**ماده ۳-تبصره ۳**ماده ۳-تبصره ۴**ماده ۳-تبصره ۵**-
ماده ۵**ماده ۵-تبصره ۱**ماده ۵-تبصره ۲**ماده ۵-تبصره ۳**ماده ۵-تبصره ۴**ماده ۵-تبصره ۵**ماده ۵-تبصره ۶

عنوان قانون: اساسنامه شرکت مخابرات ایران مصوب: ۱۳۵۰/۱۲/۲۸

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر)-- منقح ۱۳۹۷/۲/۱ مصوب: 
۱۳۸۱/۰۹/۲۷

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ مصوب: ۱۳۷۳/۰۴/۱۹

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر ) -- منقح ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ مصوب: ۱۳۴۷/۱۲/۱۷

بخش های قانون: همه متن
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عنوان قانون: کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و 
الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۲/۲ مصوب: ۱۳۷۵/۰۳/۰۲

بخش های قانون: کتاب پنجم-فصل پنجم-ماده ۵۳۴**کتاب پنجم-فصل سیزدهم-ماده ۵۹۸

عنوان قانون: قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲,۱۲,۲۴ با اصالحات و الحاقات بعدی == منقح ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ مصوب: 
۱۳۸۲/۱۲/۲۴

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب ۰۵ /۱۲ /۱۳۳۳ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۷/۵/۲ 
مصوب: ۱۳۳۳/۱۲/۰۵

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۶ /۰۸ /۱۳۸۳ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح 
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ مصوب: ۱۳۸۳/۰۸/۱۶

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب ۰۱ /۰۹ /۱۳۸۴ با اصالحات و الحاقات بعدی-- منقح 
۱۳۹۸/۴/۱ مصوب: ۱۳۸۴/۰۹/۰۱

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۴ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ 
مصوب: ۱۳۷۴/۱۲/۲۲

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ۰۲ /۱۱ /۱۳۵۲==منقح ۱۳۹۸/۱۱/۷ مصوب: ۱۳۵۲/۱۱/۰۲

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون استقالل شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب ۱۳۸۴,۱۲,۰۹با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 
۱۳۹۹/۶/۲۹ مصوب: ۱۳۸۴/۱۲/۰۹

بخش های قانون: همه متن

www.dotic.ir

http://dotic.ir


13

عنوان قانون: قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶,۰۴,۱۹با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۶/۲۹ مصوب: 
۱۳۴۶/۰۴/۱۹

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰,۰۳,۲۹با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح ۱۳۹۹/۷/۱ مصوب: 
۱۳۵۰/۰۳/۲۹

بخش های قانون: همه متن
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