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 اظهارنظر كارشناسي درباره:

 «( قانون خدمت وظيفه عمومي35اليحه اصالح ماده )»

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 مقدمه

در ماده « يا خارج از»پيشنهاد شده كه عبارت « ( قانون خدمت وظيفه عمومي35اصالح ماده )»در اليحه 

حذف شود. دليل توجيهي اين امر مغايرت آن با  22/08/1390مصوب  ،قانون خدمت وظيفه عمومي 1(35)

( 36اساس ماده )صيل در خارج از كشور برادامه تح زيرا از منظر آنها، ،اين قانون بيان شده است 2(36ماده )

 :شودشرح ذيل بيان ميدر اين خصوص نكاتي بهباشد. داراي مدرك كارشناسي و باالتر ميبراي مشمولين 

 ماده. ندارد (36) ماده با تعارضي يا و ابهام عمومي وظيفه خدمت قانون (35) مادهرسد نظر ميبه .1

 باالتر را شامل و كارشناسي مدرك داراي ( مشمولين36) ماده و دهبو ديپلم مشمولين با رابطه در (35)

 شود. مي

 تبعيضات رفع»به  موظف ايران اسالمي جمهوري اصل سوم قانون اساسي، دولت «9»مطابق بند  .2

در نتيجه  .شده است «معنوی و مادی هایزمينه تمام در ،همه برای عادالنه امکانات ايجاد و ناروا

( موجب محروم شدن مشمولين ديپلم از تحصيل در خارج از كشور شده 35در ماده ) «از خارج يا»حذف عبارت 

 تحديد نوعي تواند بهمي محروميت تواند از مصاديق تبعيض ناروا و عدم ايجاد امكانات عادالنه باشد. اينمي كه

 3بيستم اصل با مغاير نيز نظر اين از كه نيز محسوب شود فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، سياسي، حقوق و آزادي

  .است نگهبان شوراي 1/5/1364 مورخ5 4041 شماره نظريه و اساسي قانون سوم اصل 4«7» بند و

                                                                                       

 و هادانشگاه از يكي در تحصيل از فراغت از پس سال يک حداكثر كه ديپلم مشمولين» :عمومي وظيفه خدمت قانون از موادي اصالح قانون (35) ماده .1

 به( 33) ماده «1» تبصره وفق كه زماني تا شوند پذيرفته باشندمي بهداشت و علوم هايوزارتخانه تأييد مورد كه كشور از خارج يا داخل عالي آموزش مؤسسات

 بار يک فقط مقطع هر براي معافيت اين. نمايند استفاده تحصيلي معافيت از نباشند غيرموجه غيبت داراي اينكه به مشروط توانندمي دارند، اشتغال تحصيل

 .شودمي داده

 .است تمديد قابل بار يک فقط تحصيل مدت طول در انصرافي دانشجويان تحصيلي معافيت ـ«1» تبصره 

 و اضطراري هايزمان در جزب باالتر و كارشناسي مقاطع در تحصيل ادامه جهت خدمت حين در اوليه غيبت بدون وظيفه كاركنان ترخيص ـ«2» تبصره 

 .است بالمانع جنگ
 مقررات نظر از كهصورتي در كشور از خارج در تحصيل به القمندع علميه هايحوزه در آن معادل و باالتر و كارشناسي مدرك داراي مشمولين» :(36) ماده. 2

 فوق هايوزارتخانه تأييد مورد آنها هايرشته و هادانشگاه و باشند كشور از خارج در تحصيل ادامه شرايط حائز بهداشت، و علوم هايوزارتخانه و قانون اين

 .«نمايند مسافرت كشور از خارج به تحصيل براي قانون اين مقررات از استفاده با الزم هايتضمين سپردن با توانندمي باشد،

 رعايت با فرهنگي و اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،انساني حقوق همه از دارند و قرار قانون حمايت در يكسان مرد و زن از اعم ملت افراد همه اصل بيستم؛ .3

 .برخوردارند اسالم موازين

 .قانون حدود در اجتماعي و سياسي هايآزادي تأمين سوم؛ اصل« 7»بند  .4

اسي همگان از آن برخوردارند و قانون اس بيستمحق مسافرت و آزادي سفر از اعمال عادي و حقوق مسلم فردي و اجتماعي هر شخص است كه طبق اصل  .5

 سلب اين حق در شرايط عادي با موازين شرعي و قانون اساسي مغايرت دارد.  مين شود،قانون اساسي برحسب قانون بايد تأاصل سوم  «7»حسب بند بر
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 و ملزومات به اياشاره هيچ مزبور ماده خورد، زيرامي چشمبه خدمت وظيفه عمومي قانون( 35) ماده متن در ابهام نوعي. البته 3

  . ديپلم عالقمند به ادامه تحصيل در خارج از كشور، نكرده است براي مشمولين نياز ردمو هايتضمين

 

 پيشنهادها

 كه شودمي ارائه زير پيشنهادهاي ( قانون خدمت وظيفه عمومي،36( و )35) ماده دو مقصود شدن ترروشن و ابهام رفع منظوربه

 از خارج در تحصيل ادامه از ديپلم مشمولين سازيمحروم به نيازي و شده ترصريح قانون متن آنها، از هريک انتخاب صورت در

 . بود نخواهد كشور

 . شود ذكر «كشور از خروج جهت الزم هايتضمين سپردن» عبارت ،(35) ماده انتهاي در. 1

 اضافه «ديپلم» واژه «مشمولين داراي مدرك»، بعد از عبارت (36) حذف و در ماده« يا خارج از»( عبارت 35ماده ) در. 2

 .شود

 

 

 

 

 


