
  1729     شماره چاپ         چهارمـ سال  همددوره 
  696       ثبت    شماره       7/10/1398تاریخ چاپ 

  
  

  شوري یک
  

  قانون اساسی توسط هیأت وزیران) 138(وه اجراي اصلحنطرح 

  
  )نامه داخلی قانون آیین) 45(ماده ) 1(در اجراي تبصره (

  
  

  ارجاعی  کمیسیون
  : اصلی 
  : فرعی 

  
  
  
  
  
  
  قوانین معاونت

  قضائی و حقوقی

 -------  
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٢ 

  تعالی باسمه
  
  ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی
  نفر از نمایندگان رسـیده اسـت،    17احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .شود جهت طی مراحل قانونی تقدیم می
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
مهندسـی و کنتـرل   هاي قانون نظام  نامه هاي آیین در بررسی مغایرت

ساختمان کـه توسـط کمیسـیون عمـران انجـام شـده و گـزارش آن وفـق         
نامه داخلی مجلس در صحن قرائت گردید مشخص شد کـه   آیین) 45(ماده

نامه را بـه جـاي    اختیار وضع آیین) 138(هیأت وزیران بعضاً برخالف اصل
 هاي مرکب از چند وزیر به یک وزیـر تفـویض نمـوده و متعاقبـاً     کمیسیون

شود لذا پیشنهاد  نتایج این تفویض براي تطبیق به رئیس مجلس ارسال نمی
و این طرح به مجلس شوراي  شده قانونی براي حل این مشکل وضع شود

  :شود  میاسالمی تقدیم 
 - پیشـه  فالحـت  - فـرد  امینـی  - برزگـر  - رضیان - ابوترابی - یارمحمدي - بدري
ـان  - نـژاد  ایـران  - انیعلی قرب - نوبندگانی جمالی - طیار - غراوي کوسه  - پـور  کی

  فراهانی امیرآبادي - تختی هاشمی - بیمقدار - درازهی
  :عنوان طرح

  قانون اساسی توسط هیأت وزیران) 138(وه اجراي اصلحن
  

قـانون اساسـی، تفـویض    ) 138(درراستاي اجـراي اصـل   - واحده ماده
وزیـران    نامـه از سـوي هیـأت    اختیار صالحیت وضع مقررات و تصویب آیین

تواند ایـن   هاي متشکل از چند وزیر مجاز است و دولت نمی صرفاً به کمیسیون
صالحیت را در قالب دستورالعمل یا عناوین مشابه دیگر بـه وزیـر مربـوط یـا     

  . هاي مستقل دولتی و دیگر اشخاص تفویض کند رؤساي سازمان
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٣ 

  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

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

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

قـانون اساسـی   ) 138(وه اجـراي اصـل  حنطرح در مـورد   معاونت قوانین

  .شود تقدیم میتوسط هیأت وزیران 

 معاون قوانین
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٤ 

  .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(احتراماً در اجراي بندهاي 
  :شود میکل به شرح زیر تقدیم  نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .قبالً تقدیم نشده است ¢ -  130ماده 
  کمیسیون   £/ مجلس £قبالً در جلسه علنی شماره         مورخ            تقدیم و در تاریخ              در  £ -        

  :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(داخلي مجلس نامه  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
  

  است و پیشنهاد آن به عنوان                       مواجه با ایراد                    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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٥ 

  . 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 ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است £

  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 تعداد یک برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می  

 
 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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٦ 

  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :بيان مستندات و داليل مغايرت
موضوع طرح تقدیمی از طریق درخواست نظر تفسیري شوراي نگهبان قابـل حـل و فصـل     - 1

توان از ابزارهاي نظارتی  مضافاً این موضوع داراي جنبه نظارتی است و براي تحقق آن می. است
  . بهره گرفت

شـود بـه جهـت جلـوگیري از      در صورت اصرار طراح محترم به ارائه این طرح پیشنهاد می - 2
اي بـه   اوین قانونی و ممانعت از تورم قوانین، مفاد طرح تقدیمی در قالب الحاق مـاده افزایش عن

قانون اساسی جمهـوري اسـالمی ایـران در رابطـه بـا      ) 138(و ) 85(ل وقانون نحوه اجراي اص
تنظـیم و در صـورت لـزوم     08/12/1378هاي رئیس مجلس شوراي اسالمی مصوب  مسؤولیت

داراي موضـوعات متعـددي اسـت و     )138(علی ایحال اصـل   .عنوان قانون أخیر اصالح شود
  .ضروري است در خصوص جزئیات این اصل، قانون جامعی تدوین و تصویب شود

» قـانون اساسـی   )138(در راستاي اجراي اصل«واحده عبارت  شود در صدر ماده پیشنهاد می - 3
 )138(ع اصـل  موضـو «در سطر دوم، عبـارت  » از سوي هیأت وزیران«حذف و پس از عبارت 

  .اضافه گردد» قانون اساسی
. مبهم و الزم اسـت مـوارد مـدنظر احصـاء و تصـریح گـردد      » عناوین مشابه دیگر«عبارت  - 4

 .واحده مبهم و محل ایراد است در انتهاي ماده» دیگر اشخاص«همچنین عبارت 
 

 
 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir

