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  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسیده است 231احتراماً طرح ذیل که  به امضاي 

  .شود ت طی مراحل قانونی تقدیم میجه
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
هـاي   قانون اساسی و در راستاي سیاستدر اجراي اصول مربوط به 

سازي  منظور سامان بخشیدن به قوانین و همچنین شفاف کلی انتخابات و به
هاي انتخاباتی مجلس شـوراي اسـالمی    منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت

شـایان  . شـود  طرح ذیل، با قید دوفوریت تقدیم مجلس شوراي اسالمی می
ـ  ذکر است با عنایـت بـه در پـیش    ودن برگـزاري دوره یـازدهم انتخابـات    ب

مجلس شوراي اسالمی ضرورت دوفـوریتی شـدن ایـن طـرح بـه خـوبی       
  :شود احساس می

ــد - دلیگــانی حــاجی ــورقلی - کولیون ــور ن ــورابراهیمی - پ    - داورانــی پ
ــوي ــور شــریف - سیداحســن عل ــوالدگر - پ ــرده - مصــري - ف   - دهم
 - خضري - شاهرودي حسینی - ادیانی - هاشمی زاده سیدامیرحسین قاضی

 - الهــوتی - علیرضــا ســلیمی - بیگلــري پــور حســن - حســینی نقــوي
ــایی ــوچی رض ــی - ک ــی عل ــر کریم ــی - اکب ــور قاض ــار - پ   - پورمخت
  - عبـاس گـودرزي   - کاشـانی  سـالک  - خجسـته  - آبادي ایمن جعفرزاده

 - نظرافضـلی  - محمدحسـین قربـانی   - همایون هاشمی - پورحقیقی کرم
 - فرهنگـی  - گلمـرادي  - خـدري  - قدوسی کریمی - بنایی - نژاد شریعت

- شـیویاري  - نـژاد  ساداتی - خادمی - دامادي - ابطحی - احمدي الشکی
 - جمـالی سوسـفی   - عبدالرضا عزیـزي  - حسینعلی شهریاري - فالحتی
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 - زاهـدي  - چـی  وقـف  - نوري - امینی - مفتح - محمداسماعیل سعیدي
 - باستانی - ترکی - الرگانی موسوي - بهمنی - خاتمی - داوودي - بنیادي

 - امیرحسنخانی - فراهانی امیرآبادي - بابایی حاجی - نژاد یوسف - ابوترابی
 - رضابیگیعلی - پژمانفر - ساداتی نژادارم کوچکی - راد ملکشاهی - گرمابی

 - اويغـر  کوسـه  - کواکبیـان - انصـاري  - ملکشـاهی  - شرفی - خانی قره
 - فیروزآبـادي  دهقـانی  - بهـادري  - ابراهیمـی  علـی  - تابش - پوربافرانی

 - صـالح  بابـایی  - پـور  کمـالی  - قـوامی  - خراسانی شیران - نیکو میرزایی
 - منصـوري  - پالنگان زاده پاپی - زاده عبدالکریم حسین - حضرتی - فتحی
 - عابـدي  - اکبریـان  - نـادري  - برزگرکلشانی - رضیان - خامکانی امیري

ــاهري ــازآذ - ظ ــتمیان - رينی ــلیمانی - رس ــانی - زارع - س ــی قرب  - عل
 - حمـزه  - سروش - ساري - نشین شاه محمودي - ذوالنوري - نانواکناري

 - حقیقی نوبخت - کامران - درازهی - لطفی - بیگدلی - میرزاده - عبدالهی
   - محمدرضـا نجفـی   - تجـري  - فاطمه حسـینی  سیده - زرآبادي - مافی

 - سلحشوري - شقالن پورحسین - شرفی - رضا کریمی - مسعود رضایی
 - عبـادي  - زهـرا سـعیدي   - آقاپورعلیشاهی - اوالدقباد - فاطمه سعیدي
 - بیرانوندي - شیخ - )تهران(محمدي - بدري - نیا محبی - محمود صادقی

ــرادي  ــد م ــري  - احم ــی اکب ــزازي - عل ــان - اع ــور کی ــار - پ    - طی
 - بختیـاري  - علیرضا ابراهیمی - داداشی - بروجردي - سیدفرید موسوي

ـ  - سیدمصطفی ذوالقـدر   - کعبـی  - نوریـان  - خـادم  - ه کریمـی حمدال
 - محمـد عزیـزي   - نوروزي - پیشه فالحت - بافقی صباغیان - نژاد ناصري
 - محمـودزاده  - خـالقی  - هالن وحدتی - هزارجریبی - مسعودي - کبیري
 - اصـغر سـلیمی   - تختـی نـژاد   هاشـمی  - پناه نیکزادي - محمدي انارکی

ــلی ــین افض ــاري - سیدحس ــاظمی - افتخ ــا ک ــاعدي - حمیدرض  - س
 - شـاعري  - علـی نجفـی   - حیـدري  - صـفري  - اسـمعیلی  - کرم اسدي
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 - نسـب  کـاظم  - سـاعی  - فرادنبـه  ربیعـی  - همتی - اختیاري - نژاد تربتی
 - بیمقـدار  - سـامري  - )قـزوین (محمدي - سمیه محمودي - تاجگردون

 - آبرامیـان  - خالدي - کوچی رضایی - پور جعفر - نژاد حسن - خواه آزادي
 - نیـا  بهـرام  - یجاسم - زر کشت - لیالستانینیکفر - خدابخشی - مطهري
 - مقدسـی  - مـال  یوسـفیان  - محمد حسینی - سعادت - بختیار - فرشادان

   - مسـعود گـودرزي   - محمـدیان  - زنگیـر  فیضـی  - شـکري  - بند خسته
 - الـــدین تـــاج - پارســـایی - نـــژاد طباطبـــایی - محمـــد کـــاظمی

 - مقصــودي - بیگلــري - زاده کــاظم - علیــزاده - عنــایتی شــاه سیاوشــی
 - طاهرخـانی  - بیگی حسن - قمی - فریدون احمدي - بحرینی زاده حسین

  زارعی - شریفی - پورطالتپه حضرت - زمانی علیجانی
  

  :عنوان طرح
  هاي انتخاباتی  تسازي منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالی شفاف
  اصالح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی با

  
مجلـس  انتخابات  به قانون) ٢مكرر ٦٥(عنوان ماده  ماده ذيل به - 1 ماده

بــه ) مكــرر٦٥(الحــاق و شــماره مــاده  ٧/٩/١٣٧٨شــوراي اســالمي مصــوب 
  :شود اصالح مي) ١مكرر٦٥(

منظور نظارت بر منـابع مـالي و نحـوه تـأمین      به -٢مكرر ٦٥ماده 
، هیچ شخص و يـا نـامزدي   آنهاكرد  هاي انتخاباتی و هزينه مالی فعاليت

تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی  نمی
نمایـد،   آنهـا كرد  هاي انتخاباتي و هزينه جهت تأمین منابع مالی فعاليت

  .مگر به صورتی که در اين قانون مقرر شده است
رسيدگي و بررسي عملكرد حساب مذكور در اين ماده، توسط  - تبصره

هـا   ن بررسي تبليغات هر استان صورت خواهد گرفت و نتايج رسيدگيكميسيو
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هاي اجرائي و نظارت مركـزي و در صـورت مشـاهده تخلـف نـزد       نزد هيأت
  .مراجع قضائي نيز ارسال خواهد شد

  :شود به قانون  الحاق مي) ٣مكرر  ٦٥(ماده ذيل به عنوان ماده  - ٢ ماده
منابع قانونی تأمین مالی تبليغـات و   و امكانات - ٣مكرر ٦٥ماده 

هاي انتخاباتي نامزدهاي انتخابـات، اعـم از نقـدي و غيرنقـدي و      فعاليت
  :مستقيم و غيرمستقيم منحصراً شامل موارد زير است

  نامزد؛ شخصي دارايي -١
   ؛سياسي گروههاي و احزاب مستقيم كمكهاي -٢
  ايراني؛ حقيقي اشخاص كمكهاي -٣
 مرتبط قوانين ساير و قانون اين مطابق كه عمومي تامكانا و منابع - ٤
، از قبيـل  اسـت  مجاز انتخاباتي تبليغات و ها فعاليت انجام براي آن از استفاده

  .مستندات تلويزيوني اجتماعات، جايگاههاي نصب تبليغات وسالنهاي 
اشخاص حقوقي به جز احزاب و گروههـاي سياسـي و    -١تبصره

هـاي انتخابـاتي    هرگونه كمـك بـه فعاليـت   ، از اوقافمؤسسات خيريه و 
اعـم از   ؛باشند تحت هرعنواني به صورت مستقيم و غيرمستقيم ممنوع مي

 خـدمات  اموال،صورت كمك نقدي يا غيرنقدي باشد و يا اينكه  اينكه به
 از کمتـر  یمتیق به را میرمستقیغ ای و میمستق ازاتیامت گرید ای

هـاي   نامزدها و يا درجهت فعاليـت  براي است، آنها متعارف متیق آنچه
  .ندینما فراهمو تبليغات  انتخاباتي

بـر مـوارد فـوق نامزدهـا و احـزاب و گروههـاي        عالوه -٢تبصره
گونه كمك مادي و غيرمادي اشخاصي كـه داراي   سياسي حق ندارند هيچ

تابعيت غيرايراني باشند و يا اشخاصي را كه به يكي از جـرائم اقتصـادي   
باشند، را اعـم از   صالح مي محكوم و يا متهم به اين جرائم در مراجع ذي

  . مستقيم دريافت دارندمستقيم و غير
توانند بـه منظـور جـذب كمكهـا و هـدايا از       نامزدها مي -٣تبصره

  . هاي مجاز نمايند اشخاص حقيقي ايراني اقدام به انتشار آگهي در رسانه
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تخلف از احكام اين ماده توسط اشخاص، مشمول مجازات  - ٤تبصره
  . باشد محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج قانون مجازات اسالمی مي

  :شود به قانون  الحاق مي) ٤مكرر ٦٥(ماده ذيل به عنوان ماده  - ٣ماده
دریافــت و پرداخــت کمــک مــالی نقــدی یــا  -٤مكــرر٦٥مــاده

های انتخاباتي بایـد شـفاف و    غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعاليت
  :شرح ذيل معلوم باشد کننده آن به کننده و دریافت هویت پرداخت
  : كننده پرداخت

نام و نام خانوادگي، كد ملي، محل اقامت و منبـع  : شخص حقيقي
  تأمين وجوه نقدی و غیر نقدی پرداختی 

عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نـام  : هاي سياسي احزاب و گروه
  خانوادگي دبيرکل حزب

  تاريخ دريافت نام و نام خانوادگي، سمت،: كننده دريافت
بايـد از طريـق اسـناد    هرگونه پرداخت و كمـك نقـدي    -١تبصره

  .بانكي يا به صورت الكترونيكي و از طريق شماره حساب انجام گيرد
ــا،    ــاتي نامزده ــتادهاي انتخاب ــق س ــد از طري ــدي باي ــاي غيرنق كمكه

هــاي حســابداري از حيــث ميــزان و ارزش  ســاماندهي و مطــابق اســتاندارد
 .ط گرددكه قابل ارزيابي باشد در سامانه مالي انتخابات ثبت و ضب نحوي به

ــرر   -٢تبصــره  ــات و ضــوابط مق درصــورت عــدم رعايــت الزام
درخصوص وجوه پرداختي، نامزدها حق استفاده از آن را ندارند و وجوه 

  . كننده عودت داده شود مذكور بايد به پرداخت
كننده كمك مشخص نباشد و يـا اطالعـات    درصورتي كه پرداخت

ه و يـا اشـتباه باشـد، امـوال     بيانگر موارد فوق نبود آنهاشده از سوي  ارائه
مذكور اعم از نقدي و غيرنقدي، درصورت شناسايي صاحب آن، بـه وي  

ــي ــه    رد م ــور ب ــوال مزب ــورت ام ــراين ص ــود و در غي ــوال   ش ــوان ام عن
  .گردد المالك شناخته شده و مشمول احكام اين اموال مي مجهول
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ايـن مـاده جـرم    ) ٢(و ) ١(هاي  تخلف از احكام تبصره -٣ تبصره
است و مرتكب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسالمی به استثنای 

  .شود حبس محكوم مي
  :شود به قانون  الحاق مي) ٥مكرر ٦٥(ماده ذيل به عنوان ماده  - ٤ماده
 ايـن  موضـوع  انتخاباتي هاي فعاليت مالي منابع مصرف - ٥مكرر ٦٥ماده

 مجاز انتخاباتي هاي فعاليت در جز به ،)به استثناي دارايي شخص داوطلب( قانون
درصورت تخلف مرتكب به مجازات درجه  .باشد مي ممنوع ،قانون اين موضوع

  .شود شش قانون مجازات اسالمی به استثنای حبس محكوم مي
  :شود به قانون  الحاق مي) ٦مكرر ٦٥(ماده ذيل به عنوان ماده  - ٥ ماده
در هـر دوره   انتخابـاتي،  نـامزد  هر هزينه حداكثر -٦مكرر ٦٥ ماده

انتخابات با پيشنهاد كميسيون بررسي تبليغات به تصويب هيـأت مركـزي   
  :رسد اجرائي و تأييد هيأت مركزي نظارت مي

 شـروع  زمـان  از خـارج  دراحـزاب و گروههـاي سياسـي     مخارج
  .باشد نمي محدوديت اين مشمول انتخابات فرآيند

 سـتاد  يـا  نامزدهـا  موافقـت  بـا  كـه  مخارجي و ها ههزين -١ تبصره
احـزاب و گروههـاي سياسـي     يا و حقيقي اشخاص توسط آنها انتخاباتي
  . شود مي محاسبه نامزدها  هزينه سقف در گيرد، مي صورت

هـاي آن توسـط    تخلف از احكـام ايـن مـاده و تبصـره     -٢تبصره 
شـش قـانون مجـازات     اشخاص، جرم است و مرتكب به مجازات درجه

  .شود اسالمی به استثنای حبس محكوم مي
  :شود الحاق مي به قانون) ٧مكرر ٦٥(ماده ذيل به عنوان ماده  - ٦ ماده

ميزان كمك و هـداياي هـر شـخص حقيقـي بـه       -٧مكرر ٦٥ماده 
هـاي انتخابـاتي، حـداكثر بـه ميـزان        مجموع نامزدها جهت تأمين هزينـه 

  .باشد انتخاباتي نامزد، ميهاي  هزينه%) ٢٠(درصد  بيست
تخلف از احكام اين ماده توسط اشخاص، جرم است و مرتكـب   - تبصره

  .شود به مجازات درجه شش قانون مجازات اسالمی به استثنای حبس محكوم مي
  :شود به قانون  الحاق مي) ٨مكرر ٦٥(ماده ذيل به عنوان ماده  - ٧ ماده

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


٨ 

 و تبليغـاتي  و انتخابـاتي  هـاي  هزينـه  كليـه  انجـام  - ٨مكـرر  ٦٥ ماده
 طور به که خدمات، ارائه ای محصوالت فروش ای و کارها انجام همچنين

 پـول  آن قبـال  در و اسـت  انتخابـات  به مربوط میرمستقیغ ای میمستق
 ایـ  و حـزب  يـا  نـامزد  از یکتبـ  تیرضـا  أخـذ  بدون شود، مي پرداخت

 مربوطـه  حسـاب  طريـق  از پرداخت بدون و آنها، یمال امور مجاز ندهینما
  .است ممنوع

تخلف از احكام اين ماده توسط اشخاص، جـرم اسـت و    -تبصره
مرتكب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسالمی به استثنای حـبس  

  .شود محكوم مي
  :شود به قانون  الحاق مي) ٩مكرر ٦٥(ماده ذيل به عنوان ماده  - ٨ ماده
 شـامل  صـرفاً  داوطلـب  هـر  انتخاباتي  هاي هزينه -٩مكرر ٦٥ ماده

  :است زير موارد
 از اعـم  انتخابـات  سـتاد  محـل  دايركـردن  به مربوط هاي هزينه -١
  مربوطه؛ موارد ساير و نقل و حمل و خدمات هاي هزينه و آن بهاي اجاره

  انتخاباتي؛ اهداف با مرتبط عمومي تجمع برپايي هاي هزينه -٢
  ؛موارد ساير و ها رسانه در تبليغات از اعم مجاز تبليغات هاي هزينه - ٣
   .انتخاباتي هاي فعاليت در كارشناسي و اجرائي عوامل الزحمه حق و  هزينه - ٤

 از ،ماده اين موضوع موارد جز به تعهدات و ها هزينه ساير -تبصره
 از يـا  نامزد توسط افراد به غيرنقدي و نقدي خدمات و كمك ارائه جمله
. شــود مــي محســوب رأي فــروش و خريــد واســت  ممنــوع وي طــرف

 انجـام ارائه تـذكر كتبـي و    ضمن مكلفند مربوطه بخشداري و فرمانداري
 مراجـع  بـه  را مراتـب  اقـدامات،  ايـن  از جلـوگيري  جهت الزم اقدامات
  . دهند گزارش نظارت و اجرائي هيأتهاي و صالح قضائي

 نـوع  و نحـوه  خـود،  یانتخابات یستادها قیطر از مکلفند نامزدها
 یریجلـوگ  مقـرر در قـوانين   تخلفات از و كنند تیریمد را غاتیتبل
  . ندینما

  :شود به قانون  الحاق مي) ١٠مكرر ٦٥(ماده ذيل به عنوان ماده  - ٩ ماده
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 موظفنـد احزاب و گروههاي سياسي  يا و داوطلبان - ١٠مكرر ٦٥ ماده
 نقـدي  منابع و وجوه انتقال و نقل هرگونه و برداشت واريز، جهت را حسابي
 بانـك  داراي مجـوز از  بانكهـاي  از يكـي  نزد انتخاباتي، هاي هزينه به مربوط
 و شـماره  مجـوز،  درخواسـت  يـا  و نـام  ثبـت  هنگـام  وكننـد   افتتاح مركزي،

  . دهند ارائه خصوص  اين در را مربوطه بانك گواهي و آن مشخصات
 یمال منابع سوابق و مذكور حسابو نحوه بررسي  نگهداري - ١ تبصره

بـه   انتخابات مالي منابع از یده گزارشنحوه تقويم اموال غيرنقدي و  ی،انتخابات
 بـا  كـه است  اي نامه ينيآ موجب به قانون اين مطابق هيأتهاي اجرائي و نظارت،

  . رسد مي ييدارا و يامور اقتصاد وزارت تصويب به مركزي بانك پيشنهاد
 ضـمن  در اسـت  مكلـف  حسـاب  اين نگهدارنده بانك -٢ تبصره

 حسـابهاي  بـه  مربـوط  اطالعات آن از پس همچنين و انتخابات برگزاري
هيأتهـاي مركـزي اجرائـي و مركـزي      رسمي درخواست به بنا را يادشده
  .دهد قرار مراجع اين اختيار در الزم قانوني اقدامات جهت نظارت

  :شود به قانون  الحاق مي) ١١مكرر  ٦٥(ماده ذيل به عنوان ماده - ١٠ ماده
داوطلبـان و احـزاب و گروههـاي سياسـي      همـه  - ١١مكرر ٦٥ دهما
 مـالي،  نماينـده  عنوان به را يشخص حساب، شماره اعالم بر  عالوه موظفند،

 نـام  ثبـت  يـا  و مجـوز  درخواسـت  هنگـام  به آن كامل مشخصات همراه به
. نماينـد  معرفـي   وزارت كشور، فرمانداري و يا بخشـداري  به مورد حسب
 پـذير  امكـان  مربوطـه  مراجع به آن رسمي اعالم با صرفاً مالي نماينده تغيير
 هـاي  هزينـه  واحزاب و گروههاي سياسي  به مربوط هاي هزينه كليه. است
  .گيرد صورت مالي نماينده طريق از بايد نامزدها توسط انتخابات به مربوط

ـا  و حقيقـي  شـخص  يك تواند مي مالي نماينده - ١تبصره  شـخص  يـك  ي
ـابق قـوانين       صـالحيت  واجد خصوصي حقوقي ـالي مط  .باشـد در حـوزه امـور م

مسـؤوليت  . توانند خود را به عنوان نماينده مالي معرفي نمايند همچنين داوطلبان مي
  .حسن اجراي وظايف نماينده مالي با نامزد و يا حزب و گروه سياسي مربوطه است

و گـروه   حزب چند يا نامزد، چند براي تواند نمي مالي نماينده - ٢تبصره
  . باشد مشتركو گروههاي سياسي  احزاب و نامزدها بين يا و سياسي
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 كمكهــاي و وجــوه كليــه اســت مكلــف مــالي نماينــده -٣تبصــره
 هـا  هزينه و نامزد يا و حزب به تبليغات و انتخابات جهت يافته اختصاص

 نمايـد  نگهداري و ثبتمطابق استانداردهاي حسابداري،  را آنها مخارج و
 تعهدشـده  هاي نهیهز مجموعه و ها افتیدر مجموعه شامل كه نحوي به
   .باشد احزاب هاي فعاليت ساير يا و انتخابات به مربوط شده انجام ای

هـايي كـه    تخلف نماينده مـالي از وظـايف و مسـؤوليت    -٤تبصره
مطابق اين قانون برعهده دارد جرم است و مرتكـب بـه مجـازات درجـه     

  .شود وم ميشش قانون مجازات اسالمی به استثنای حبس محك
هاي نماينده مالي مطابق اين قـانون،   وظايف و مسؤوليت -٥تبصره

هاي سياسي درخصوص اجراي  نافي مسؤوليت نامزدها و احزاب و گروه
  . باشد اين قانون و تضمين حسن اجراي وظايف نماينده مالي نمي

  :شود به قانون  الحاق مي) ١٢مكرر ٦٥(ماده ذيل به عنوان ماده  - ١١ ماده
 شرکت داوطلبان واحزاب و گروههاي سياسي  -١٢مكرر ٦٥ ماده

 یهـا  تیـ فعال بـا  مـرتبط  مخارج و مصارف یتمام موظفند انتخابات در
 و هـا  هزينـه  ايـن  مالي تأمين منابع و خود تبليغاتي هاي هزينه و یانتخابات

 بـا  و شفاف نحو به را یافتیدر یرنقدیغ و ینقد یمال یکمکها زانیم
 ثبـت مـالي انتخابـات    سـامانه  در یحسابدار استاندارد یروشها تیرعا
نحوه فعاليـت   قانون) ١٠( ماده كميسيون قیطر از که یا گونه به ند،ینما

 مـورد  حسـب  نظـارت  و اجرائـي  هيأتهای واحزاب و گروههاي سياسي 
  . باشد یدگیرس و یحسابرس دسترس، قابل

 گـزارش  تخلف، موارد مشاهده صورت در موظفند مربوطه مراجع
  .كنند ارسال دادگستري مراجع به را آن

 و اسـناد  ارائـه  بـر   عـالوه  مكلفند، نامزدها مالي نمايندگان -تبصره
 صـالح،  ذي مراجـع  بـه  انتخابـات  اريبرگـز  دوره طـول  در الزم مدارك
 و انتخاباتي هاي هزينه تأمين منابع مجموع بيانگركه  را خود مالي  گزارش
 تفصـيل  همچنين و) ٣مكرر ٦٥( ماده در مذكور موارد تفكيك به تبليغاتي

 و اشـخاص  كامل مشخصات بر مشتمل جزء به جزء صورت به منابع اين
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 عمـومي  منـابع  محـل  از كـه  امكانـاتي  همچنـين  و كننده كمك احزاب يا
 درخصـوص  الزم یمـال  اسـناد  بـا  همـراه ، باشـد  اسـت،  گرديده دريافت

 ازحـداكثر يـك هفتـه بعـد      شده، یمعرف حسابهاي از نهیهز و افتیدر
  . دهند ارائه هيأت مركزي اجرائي و هيأت مركزي نظارت به گيري رأي

  :شود به قانون  الحاق مي) ١٣مكرر ٦٥(ماده ذيل به عنوان ماده  - ١٢ ماده
 بـراي  تكـاليفي  قـانون  ايـن  در كـه  مورد هر در -١٣مكرر٦٥ ماده
 انـدركاران  دسـت  سـاير  و رأي أخـذ  شـعب  نظـارت،  و اجرائي هيأتهاي
 تكـاليف  و باشـد  شده مقررو يا ساير افراد  انتظامي نيروي يا و انتخابات

 انجـام  مربوطـه  افـراد  و نمسـؤوال  يا و هيأتها اين ياعضا سوي از مزبور
  بـه  است، گرديده تكليف تعيين قانون اين در كه مواردي در جز به نشود

و يـا   رأي أخـذ  شـعب  و مذكور هيأتهاي در عضويت از دائم محروميت
ــه صــورتي در و شــوند مــي محكــوممســؤوليت مربوطــه  ــان از ك  كاركن

 تخلفـات  بـه  رسـيدگي  صـالح  مراجع حكم با باشند اجرائي دستگاههاي
  .شوند مي محكوم سال يك تا ماه يك از موقت انفصال مجازات به اداري
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(ماده نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و  آییناحتراماً، در اجراي 

  نظـر   25/3/1389قانون تـدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات کشـور مصـوب       

سازي منابع تـأمین مـالی تبلیغـات و     شفافطرح در مورد  معاونت قوانین

هاي انتخاباتی با اصالح برخـی مـواد قـانون انتخابـات مجلـس       تفعالی

  .شود تقدیم می شوراي اسالمی

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
 .شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :شود کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ -  130ماده 

  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -    
  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب

  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك £
موضوع يك از بيش ¢

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده £
 مواد متعدد ¢
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 . ندارد ¢

  .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.شود اصول مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي/ اصلدارد،  £

 . ندارد ¢

  .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 . شده است ¢

  .شود نشده است، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 شود نمي ¢

  شود مي £
 . ندارد ¢

  .دارد £

 . ندارد £

  .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب      

 از نظر قانون اساسي؛: اول
  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم

     انداز مغایرت هاي کلی نظام و سند چشم طرح تقدیمی با سیاست  
  

  از نظر قانون برنامه؛: سوم
  برنامه مغایرتطرح تقدیمی با قانون   

  
  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين: چهارم
     
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  

  
  تغییر برنامه مصوب                    و نیاز به          رأي نمایندگانموجب اصالح یا  - 181ماده  - ب  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________ 

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(بندطرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با  -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
  

٢ 

٣  
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :بيان مستندات و داليل مغايرت
بـا توجـه بـه اینکـه طـراح محتـرم       . مطول و برخالف اصل ایجاز استطرح عنوان  -1

شـود   مجلس شوراي اسالمی است، پیشنهاد میدرصدد الحاق موادي به قانون انتخابات 
  .تغییر یابد» قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی الحاق موادي به«عنوان به 

مقدمه طرحهـا و لـوایح در بیـان    . مقدمه طرح، نارسا و ادله توجیهی آن ناقص است -2
ـ  و الـزام  ستین یآنها اگرچه دربردارنده حکم قانون میتقد یهیتوج لیدال  باشـد،  یآور نم

ـ مـورد توجـه قـرار گ    توانـد  یمربوط م نیقوان ریدر تفس بانیعنوان سند پشت به کنیل . ردی
لسفه و هـدف از ارائـه   طور کامل به ضرورت، ف هحاضر ب طرحبنابراین الزم است مقدمه 

  .تپرداخ آن می
طراح محترم یک است استفاده از ماده مکرر مغایر سیاستهاي تنقیحی است و مناسب  -3

ـ  » شفافیت منابع مالی انتخابات«با عنوان فصل  آن  لبه قانون الحاق و مواد مزبـور را ذی
  .گردید کرد و سپس شماره مواد بعدي نیز اصالح می بندي می فصل شماره

بینـی   پـیش  )9(مـاده  )1(نامه اجرائی موضوع تبصره آیینزمان تنظیم و تصویب  مدت -4
 .تاس نشده
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