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  شوري یک
  
  

و ) 85(طرح اصالح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم
قانون اساسی جمهوري اسالمی ) 138(یکصد و سی و هشتم

  اسالمیهاي رئیس مجلس شوراي  ایران در رابطه با مسؤولیت
  

  )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
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسـیده اسـت   20احتراماً طرح ذیل که  به امضاي 

  .شود مراحل قانونی تقدیم میت طی جه
  

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

ساختمان کـه توسـط کمیسـیون عمـران انجـام شـده و گـزارش آن وفـق         
نامه داخلی مجلس در صحن قرائت گردیـد مشـخص    آیین قانون )45(ماده

قوانین، به دلیل گسـتره بـاالي امـور     شد که هیأت تطبیق مصوبات دولت با
ممکن است داراي ظرفیت کارشناسی الزم نبوده و مصوبات دولت به نحو 
مناسب کنترل نشود و پیشنهاد شده که در تطبیق مصوبات دولت با قـوانین  

هاي تخصصی مجلس استفاده شود تا رئیس  از ظرفیت کارشناسی کمیسیون
گیري  ات هیأت وزیران تصمیممحترم مجلس بهتر بتواند درخصوص مصوب

  :شود میمجلس شوراي اسالمی  لذا طرح ذیل تقدیم   .نماید
ــایی ــوچی رض ــاري - ک ــدي - افتخ ــوي  - یارمحم ــن عل   - سیداحس

ــژاد تختــی هاشــمی - زاده کــاظم - مســعود گــودرزي     - محمــدیان - ن
 - دلیگـانی  حـاجی  - خـالقی  - بهادري - رضیان - سیدابوالفضل موسوي

 - هاشـمی  زاده سیداحسـان قاضـی   - درازهـی  - نـژاد  ایـران  - پور کمالی
  فراهانی امیرآبادي - بدري - شریفی
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٣ 

:عنوان طرح  
و یکصد و ) 85(اصالح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در ) 138(سی و هشتم
  هاي رئیس مجلس شوراي اسالمی رابطه با مسؤولیت

  
نحـوه اجـراي اصـول هشـتاد و      قـانون ) 5(در تبصـره  - واحـده  ماده

قانون اساسـی جمهـوري اسـالمی    ) 138(و یکصد و سی و هشتم) 85(پنجم
الحـاقی  اسـالمی  هـاي رئـیس مجلـس شـوراي      ایران در رابطه با مسـؤولیت 

ربـط را   هـاي تخصصـی ذي   مزبور نظر کمیسـیون  هیأت«جمله  8/12/1378
همـه  . نماید خود تقدیم رئیس مجلس می ياستعالم و به همراه نظرات و آرا

مزبور جنبه مشورتی دارد و اتخـاذ تصـمیم نهـائی بـا رئـیس       ينظرات و آرا
هیأت مزبور جنبـه مشـورتی    ينظرات و آرا«جایگزین جمله » .مجلس است

  .شود می» .دارد و اتخاذ تصمیم نهائی با رئیس مجلس است
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٤ 

  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

مـاده  نامه داخلی مجلس شوراي اسـالمی و   آییناحتراماً، در اجراي 

  نظـر   25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشـور مصـوب   ) 4(

طرح اصالح قانون نحوه اجراي اصـول هشـتاد و   در مورد  معاونت قوانین

جمهـوري   قـانون اساسـی  ) 138(و یکصـد و سـی و هشـتم   ) 85(پنجم

 هاي رئیس مجلس شـوراي اسـالمی   در رابطه با مسؤولیت اسالمی ایران

  .شود تقدیم می

 معاون قوانین

    

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


٥ 

  .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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٦ 

 . ندارد ¢

  .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.شود مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مياصول / 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 چشمهاي کلی نظام و سند  طرح تقدیمی با سیاست  
  

  از نظر قانون برنامه؛: سوم
  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  

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

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

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می ...تعداد   

 
قوانینمدیرکل تدوین   

 
_______________________________________________ 

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

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
  

٢ 

٣  
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