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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
یکی از دالیل کاهش ازدواج و همچنین افزایش زندانیان موضوع مهریه می باشد که با افزایش بی رویه قیمت سکه بر مشکالت 

خانوادهادراین خصوصی افزوده است .لذااصالح این قانون ضروری است 

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
ابوالفضل ابوترابی - قاسم ساعدی - فرهاد بشیری - کمال حسین پور - سیدعلی یزدی خواه - احسان ارکانی - روح اله عباس 
پور - محمدمهدی زاهدی - علی اکبر کریمی - حسن محمدیاری - سیدجواد حسینی کیا - احمد محرم زاده یخفروزان - مجید 
نصیرائی - حسن نوروزی - سیدکاظم دلخوش اباتری - روح اله متفکرآزاد - امیرحسین بانکی پورفرد - حسینعلی حاجی 
دلیگانی - مهدی شریفیان - محمدحسین فرهنگی - سمیه محمودی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - جالل محمودزاده - 

محمد باقری - علیرضا سلیمی - نصراله پژمان فر - جواد کریمی قدوسی - علی علی زاده - بهزاد رحیمی 
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عنوان طرح:
اصالح ماده ۲۲قانون حمایت ازخانواده 

مهریه در زمان وقوع عقدبه قیمت روز و بصورت ریالی تایکصدوده سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم ،برذمه زوج 
می باشد.

تبصره:سازمان ثبت اسنادوامالک مکلف است.قیمت ریالی هرروز سکه رادرسامانه دفاترازدواج قراردهد.
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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: 

اصالح ماده ۲۲قانون حمایت ازخانواده  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

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


6

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: *حرف از در عنوان زائد است و باید حذف گردد. 
* با توجه به اینکه دو قانون با یک عنوان در این باره وجود دارد الزم است تاریخ تصویب آن در عنوان و متن درج گردد. 

* مادهواحده فاقد توضیحات ابتدائی راجع به اصالح ماده ۲۲ است. 
* ادبیات تقنینی طرح الزم است بازنگری شود. 

* مقدمه طرح ناقص است. 
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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

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون حمایت خانواده مصوب: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱

بخش های قانون: فصل سوم-ماده ۲۲

عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۱۲

بخش های قانون: -فصل اول ـ اصول کلی-اصل چهارم**-فصل سوم-اصل بیست و یکم**-فصل سوم-اصل بیست و یکم-۱ 
ـ**-فصل سوم-اصل بیست و یکم-۲ ـ**-فصل سوم-اصل بیست و یکم-۳ ـ**-فصل سوم-اصل بیست و یکم-۴ ـ**-فصل 

سوم-اصل بیست و یکم-۵ ـ

عنوان قانون: قانون مدنی مصوب ۰۸ /۰۸ /۱۳۱۴ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۷/۲/۱۸ مصوب: ۱۳۱۴/۰۸/۰۸

بخش های قانون: جلد دوم-کتاب هفتم-باب اول-فصل هفتم-ماده ۱۰۷۸**جلد دوم-کتاب هفتم-باب اول-فصل هفتم-ماده 
۱۰۷۹**جلد دوم-کتاب هفتم-باب اول-فصل هفتم-ماده ۱۰۸۰**جلد دوم-کتاب هفتم-باب اول-فصل هفتم-ماده ۱۰۸۱**جلد 
دوم-کتاب هفتم-باب اول-فصل هفتم-ماده ۱۰۸۲**جلد دوم-کتاب هفتم-باب اول-فصل هفتم-ماده ۱۰۸۲-تبصره**جلد دوم-
کتاب هفتم-باب اول-فصل هفتم-ماده ۱۰۸۳**جلد دوم-کتاب هفتم-باب اول-فصل هفتم-ماده ۱۰۸۴**جلد دوم-کتاب هفتم-
باب اول-فصل هفتم-ماده ۱۰۸۵**جلد دوم-کتاب هفتم-باب اول-فصل هفتم-ماده ۱۰۸۶**جلد دوم-کتاب هفتم-باب اول-
فصل هفتم-ماده ۱۰۸۷**جلد دوم-کتاب هفتم-باب اول-فصل هفتم-ماده ۱۰۸۸**جلد دوم-کتاب هفتم-باب اول-فصل هفتم-
ماده ۱۰۸۹**جلد دوم-کتاب هفتم-باب اول-فصل هفتم-ماده ۱۰۹۰**جلد دوم-کتاب هفتم-باب اول-فصل هفتم-ماده 
۱۰۹۱**جلد دوم-کتاب هفتم-باب اول-فصل هفتم-ماده ۱۰۹۲**جلد دوم-کتاب هفتم-باب اول-فصل هفتم-ماده ۱۰۹۳**جلد 
دوم-کتاب هفتم-باب اول-فصل هفتم-ماده ۱۰۹۴**جلد دوم-کتاب هفتم-باب اول-فصل هفتم-ماده ۱۰۹۵**جلد دوم-کتاب 
هفتم-باب اول-فصل هفتم-ماده ۱۰۹۶**جلد دوم-کتاب هفتم-باب اول-فصل هفتم-ماده ۱۰۹۷**جلد دوم-کتاب هفتم-باب 
اول-فصل هفتم-ماده ۱۰۹۸**جلد دوم-کتاب هفتم-باب اول-فصل هفتم-ماده ۱۰۹۹**جلد دوم-کتاب هفتم-باب اول-فصل 

هفتم-ماده ۱۱۰۰**جلد دوم-کتاب هفتم-باب اول-فصل هفتم-ماده ۱۱۰۱
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عنوان قانون: قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳ /۰۳ /۱۳۹۴== منقح ۱۳۹۷/۸/۱۲ مصوب: ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

بخش های قانون: -ماده ۲**ماده ۲-تبصره
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