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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): 
وقتی سرپرست یا زوجین سرپرست، حکم سرپرستی کودک یا نوجوانی را از دادگاه اخذ مینمایند، مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۲ 
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست، سوابق هویت و نسبت واقعی طفل توسط اداره ثبت احوال در 
پرونده وی حفظ میشود و لذا دیگر نیازی نیست در شناسنامه جدید خود طفل هم مفاد حکم دادگاه درج شود. در حال حاضر 
به خاطر حکم ماده ۲۲ مبنی بر لزوم درج مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی در قسمت توضیحات 
شناسنامهی طفل، نارضایتیهای زیادی برای سرپرست و زوجین سرپرست ایجاد کرده است درحالیکه طبق حکم ماده ۱۴ قانون 
قبلی (قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست) الزم نبود این موارد در شناسنامه طفل درج شود و اضافه شدن این بخش در 
قانون جدید، بدون آنکه هیچ ضرورتی داشته باشد اسباب نارضایتی بسیاری را ایجاد کرده است. لذا پیشنهاد اصالح ماده ۲۲ 

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست و حذف قسمت ذیل آن تقدیم می گردد. 

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
سیدجلیل میرمحمدی میبدی - جالل محمودزاده - کمال حسین پور - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - جعفر قادری - ذبیح الله 
اعظمی ساردوئی - حسن نوروزی - فاطمه محمدبیگی - انور حبیب زاده بوکانی - علی خضریان - نصراله پژمان فر - قاسم 
ساعدی - بهزاد رحیمی - حسینعلی شهریاری - حسین میرزائی - سیدجواد حسینی کیا - احمد محرم زاده یخفروزان - جعفر 
راستی - علی علی زاده - حسین حاتمی - علی اکبر بسطامی - فریدون حسنوند - علی اصغر عنابستانی - موسی احمدی - 

ابراهیم عزیزی شیراز 
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عنوان طرح:
طرح اصالح ماده ۲۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست

ماده ۲۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به این شرح اصالح می شود:

«پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به 
اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابالغ میشود. اداره 
ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان 
تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی 
و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره 
ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان 
تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین 

سرپرست صادر نماید.»
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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 اصالح ماده ۲۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست 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 تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: - - وفق اصول نگارش متون قانونی در صورتی که اصالح به
عمل آمده در ماده، جزئی باشد مانند تغییر کلمهای یا اصالح عبارتی؛ از بازنویسی کل آن باید خودداری شود لذا صرفا به 

اضافه شدن جمله پایانی در انتهای ماده باید تصریح شود. 
- تکلیف سهتبصره سابق ماده ۲۲ در این طرح مشخص نشدهاست. 
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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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