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تعاليباسمه  

 
 اي اسالميریاست محترم مجلس شور

 

 شود.نفر از نمايندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقديم می 22احتراماً طرح ذيل که به امضای 
 

  مقدمه )دالیل توجيهي(:

قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح ( 36) سی و ششم  براساس اصل

قبال افرادی که هايی که از سوی ستاد ملی کرونا و يا مراجع ديگر، دربه موجب قانون باشد. لذا محدويت و

طرح ذيل تقديم  بنابراين  اند اعالم شده غیرقانونی است و نیاز به مصوبه مجلس دارد.واکسن کرونا نزده

 شود:می
  
 

 -نصراله پژمان فر  -حسين ميرزائي  -مجيد نصيرائي  -یعقوب رضازاده  -روح اله ایزدخواه 

  -قاسم ساعدي  -احمدحسين فالحي همدان  -محمدحسن آصفري  -محسين کرمي غال

 -یحيي ابراهيمي  -فداحسين مالکي  -سيدناصر حسيني پور گچساران  -حسينعلي حاجي دليگاني 

 -مجتبي رضاخواه  -احسان ارکاني  -انور حبيب زاده بوکاني  -فرهاد طهماسبي  -عليرضا عباسي 

 سلمان اسحاقي  -سيدعلي موسوي  -عليرضا زندیان  -ي علي اکبر عليزاده برم
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 های اعالم شده درخصوص واکسن کرونا منع محدودیت عنوان طرح:
 

سن ويروس وضع و اعمال هرگونه محدوديت و يا مجازات برای کسانی که اقدام به تزريق واک -واحدهماده

با  اًيت و يا مجازاتی در اين خصوص صرفه محدوداند ممنوع بوده و تعیین هرگون)کرونا( نکرده ۱۹کوويد 

  مصوبه مجلس شورای اسالمی امکان پذير است.
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 رئيسه محترم مجلس شوراي اسالميهيأت
 

( قاانون تادوين و تنقایح 4نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و مااده )احتراماً، در اجرای قانون آيین

هاي اعالالم منع محدودیت طرح معاونت قوانین در ماوردنظر  2۵/3/۱3۸۹قوانین و مقررات کشور مصوب 

 .شودمی تقديمشده درخصوص واکسن کرونا  

 قوانينمعاون 
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 کل تدوین قوانيننظر اداره
 معاون محترم قوانين

کال نظر اين اداره 2۵/3/۱3۸۹تدوين و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب   ( 4( ماده )4( و )2احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:شرح زير تقديم میبه

 قبال تقديم نگرديده است ██ ۱3۰ماده  سابقه تقدیم: -۱

 در            تاريخ در و تقديم        مورخ        شماره علنی جلسه در قبالً ☐ 

☐ 
    کمیسیون

☐ 
 :باقانون اساسی( رد شده و اينك  ۸۵)موضوع اصل    صحن

     

 مجلس( نفر از نمايندگان )مشروط به تصويب ۵۰تقاضای کتبی با  ☐ با تغییر اساسی ☐

 بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

 نفر از نمايندگان ۵۰با تقاضای کتبی کمتر از  ☐ با انقضاء شش ماه ☐
    

 می باشد ☐ می باشد ☐   مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس

 

 دوین و تنقيح قوانين و مقررات کشور:( قانون ت۴( ماده )۲در اجرای بند ) -۲
 رعايت شده است. ☐ 

 رعايت شده است)با نظر کارشناسی( ☐ در طرح تقديمی آيین نگارش قانونی و ويرايش ادبی

 رعايت نشده است، داليل مغايرت به ضمیمه تقديم می شود. ██ 

 

 نامه داخلي مجلس )شكلي(از نظر آیين -۳

       -1۳1ماده  -الف

   ندارد ☐ دارد ██ نفر( ۱۵حداقل امضا الزم ) -لاو

   ندارد ☐ دارد ██ موضوع و عنوان مشخص   -دوم

   ندارد ☐ دارد ██ داليل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه -سوم

موادی متناسب با اصل موضوع و  -چهارم

 عنوان

 ندارد ☐ دارد ██
 

  

       

       -1۳۸ماده  -ب 

     

است و پیشنهاد آن به  يك موضوع ☐ ی دارایطرح تقديم

 عنوان

 مواد متعدد ☐

 ماده واحده ☐ موضوعبیش از يك  ☐

       

     نمی باشد. ☐ مواجه با ايراد

 می باشد. ☐
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 : ۲۵/۳/۱۳۸۹( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب ۴( ماده )۴در اجرای بند ) -۴
   قانون اساسي؛اول: از نظر 

 ندارد. ☐ طرح تقديمی با قانون اساسی به طور کلی مغايرت 

 دارد.اصول مغاير به ضمیمه تقديم می شود. ☐ 

های کلي نظام و سند دوم: از نظر سياست

 انداز؛چشم

  

طرح تقديمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 

 ندارد. ☐  انداز مغايرت

 یمه تقديم می شود.دارد.اصول مغاير به ضم ☐ 

   سوم: از نظر قانون برنامه؛

 ندارد. ☐ طرح تقديمی با قانون برنامه مغايرت    

 دارد.دلیل مغايرت به ضمیمه تقديم می شود. ☐ 

نامه داخلي مجلس چهارم: از نظر آیين

 )ماهوی(؛

 

  

رعايت اصل هفتاد و پنجم قانون  -۱4۰ماده  -الف

 شده است. ☐      اساسی

 نشده است.دلیل مغايرت به ضمیمه تقديم می شود. ☐ 

 نمی شود ☐ بموجب اصالح يا تغییر برنامه مصو -۱۸۱ماده  -ب

 می شود ☐ 

 ندارد. ☐ رای نمايندگان 3/2 به  نیاز و

 دارد. ☐ 

 .شودمي تقدیم ضميمه به اظهارنظر برگتعداد .......... 

  مدیر کل تدوین قوانين         
 

 

 ( قانون اساسی مغايرت۱۵6(اصل)۵طرح تقديمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند ) -۵
 

 معاونت اجتماعي و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه

 .ندارد 

 .دارد 
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کل تدوین قوانينضميمه نظر اداره  

      بيان مستندات و دالیل مغایرت:

 

 در رابطه با طرح تقديمی آيین نگارش قانونی و ويرايش ادبی: 

طرح رفع محدوديت های اعالمی در خصوص عدم تزريق »پیشنهاد می شود عنوان طرح به اين شکل تغییر کند :  -۱

 « واکسن کرونا

باشد، آور نمیاگرچه مقدمه طرحها و لوايح در بیان داليل توجیهی تقديم آنها دربردارنده حکم قانونی نیست و الزام -2

تواند مورد توجه قرار گیرد. بنابراين مناسب است در مقدمه اين طرح نین مربوط میعنوان سند پشتیبان در تفسیر قوالیکن به

 ضمن رعايت اصول نگارش متون قانونی، داليل توجیهی آن بدور از نقص و اجمال ارائه گردد. 

 موضوع طرح از جمله امور نظارتی است که بايد از طريق مذاکره يا تذکر به وزرای مربوط پیگیری شود.  -3

 بینی شود. در صورت تاکید بر تصويب طرح حاضر، الزم است ضمانت اجرائی برای حکم مندرج در ماده واحده پیش -4
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 کل اسناد و تنقيح قوانيننظر اداره

 معاون محترم قوانين

نظار ايان  2۵/3/۱3۸۹( قانون تدوين و تنقایح قاوانین و مقاررات کشاور مصاوب 4(  ماده )3( و )۱احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:کل به شرح زير تقديم میاداره
 

   (:۱. در اجرای بند )۱

 وجود ندارد ██ در خصوص طرح تقديمی قوانین متعارض -الف  

 وجود دارد که به شرح ضمیمه تقديم می شود. ☐ 

 وجود ندارد ☐ در خصوص طرح تقديمی قوانین مرتبط -ب  

 می شود. وجود دارد که به شرح ضمیمه تقديم ██ 

   (:۳. در اجرای بند )۲

های به عمل آمده قانونگذاری در اين با عنايت به بررسی

 الزم است. ☐ موضوع 

 الزم نیست. ☐ 

 

 
  

 شود.کل به ضميمه تقدیم ميتعداد .......... برگ سوابق قانوني و نظر اداره

 
 

 مدیرکل اسناد و تنقيح قوانين
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نقيح قوانينکل اسناد و تضميمه نظر اداره  

 قانوني سوابق انضمام به کلاداره نظر
 

 کلنظر اداره -الف
۱-  

 مقدمه توجیهی فاقد داليل کافی و متقن در خصوص ارائه طرح است.-۱

 حکم مندرج در طرح فاقد ضمانت اجرا است.-2

قام معظم رهبری ابالغ شده لذا ستاد ملی کرونا براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده و مصوبات آن با تايید م -3

 در صورتیکه به موجب مصوبات ستاد محدوديت هايی تعیین شده باشد مجلس نمی تواند آن محدوديت ها را لغو کند.

در خصوص  ۸/۱۱/۱3۹۹قانون طرز جلوگیری از بیماريهای آمیزشی و بیماريهای واگیردار اصالحی  22حکم موضوع ماده -4

جرای مقررات بهداشتی میشوند يا در اثر غفلت باعث انتشار يکی از بیماريهای واگیر میشوند هر چند مجازات اشخاصی که مانع ا

می تواند اشخاصی را که از تزريق واکسن خودداری می کنند را در بر گیرد ولی عدم تصريح به موضوع عدم تزريق واکسن و 

اين قانون موجب شده عمال  ۱۹ماری های واگیردار موضوع ماده ابهام در حکم ماده و نیز عدم ذکر بیماری کرونا در مصاديق بی

 قانون اثربخشی الزم را در اين خصوص نداشته باشد. 22اصالح ماده 

هشتاد سال از زمان تصويب قانون طرز جلوگیری از بیماريهای آمیزشی و بیماريهای واگیردار سپری شده است . منتفی بودن -۵

و ناکافی بودن و عدم بازدارندگی بیشتر مجازات های پیش بینی شده  ۱۹واگیردار مندرج در ماده بسیاری از مصاديق بیماری های 

 در آن ضرورت بازنگری در قانون مذکور را ايجاب می کند.

براساس گزارش های وزارت بهداشت بین تزريق واکسن و کاهش تلفات انسانی رابطه مستقیم وجود دارد لذا همگام با  -6

در مورد برقراری محدوديت و يا حتی اعمال مجازات در خصوص افرادی که از تزريق واکسن خودداری می  رويکرد جهانی

کنند پیشنهاد می گردد قانونی جامع در خصوص اتخاذ تدابیر سختگیرانه در صورت عدم رعايت تدابیر پیشگیری از انتشار يا 

ين و يا به منظور رعايت ضوابط تنقیح قوانین و جلوگیری از تورم انتقال بیماری و عدم تزريق واکسن بیماری های واگیردار تدو

 کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی الحاق شود. 6۸۸قوانین به عنوان يکی از مصاديق تهديد علیه بهداشت عمومی به ماده 

 

 

 سوابق قانوني -ب
 قوانين مرتبط به شرح زیر تقدیم مي گردد :

مصوب  ۱32۰خرداد ماه  ۱۱مصوب از بیماريهای آمیزشی و بیماريهای واگیردار  قانون طرز جلوگیری عنوان قانون:

 ۱32۰/۰3/۱۱مصوب:  ۱4۰۰/۱۰/۱4==منقح ۱32۰،۰3،۱۱

مصوب  ۱32۰خرداد ماه  ۱۱مصوب قانون طرز جلوگیری از بیماريهای آمیزشی و بیماريهای واگیردار  بخش هاي قانون:
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 اده بیست و دومم-فصل دوم-۱4۰۰/۱۰/۱4==منقح ۱32۰،۰3،۱۱

***** 
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