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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۱۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
نظام انتخاباتی فعلی ایران که یک نظام انتخاباتی اکثریتی است دارای اشکاالت عمده ای است که بطور خالصه 

ایرادها و اشکاالت نظام انتخاباتی فعلی به شرح زیر است:
۱- عدم امکان رقابتهای درون حزبی یا درون جریانی قبل و یا حین رای گیری

۲- مشخص نبودن سهم هر حزب و تشکل سیاسی از اراء کاندیداهای منتخب و یا راه نیافته به ریاست 
جمهوری

۳- عدم پایبندی کاندیداهای منتخب ریاست جمهوری به جریانها و تشکلهای سیاسی حامی
۴- سرخوردگی مردم از انتخابهای انجام شده و عدم امکان برخورد با جریانها و تشکلهای حامی رئیس جمهور 

انتخاب شده در صورت عدم پایبندی رئیس جمهور به شعارها و تعهدات خود.
۵- عدم استفاده رئیس جمهور منتخب از افراد هم حزبی به علت مشخص نبودن وزن سیاسی این افراد.

در دور گذشته ریاست جمهوری، در سازمان دیده بان شفافیت با حضور تعدادی از نمایندگان دور دهم و 
ادوار قبلی، این طرح که توسط طراح تهیه شده بود، ایرادهای ان با کمک و همفکری این بزرگواران برطرف 

شد. اکنون این طرح در معرض رای نمایندگان گذاشته میشود.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
جعفر قادری - رسول فرخی میکال - سیدعلی یزدی خواه - شهباز حسن پوربیگلری - حسن نوروزی 
- سیدمصطفی آقامیرسلیم - رحمت اله نوروزی - مجتبی یوسفی - محمدصالح جوکار - محمد باقری 
- سیدسلمان ذاکر - احد آزادی خواه - محمدحسین فرهنگی - سیدکاظم دلخوش اباتری - انور حبیب 

زاده بوکانی - محمدتقی نقدعلی - بهروز محبی نجم آبادی - کمال حسین پور 
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عنوان طرح:
طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهموری

ماده واحده: متن زیر به عنوان ماده ... مکرر به قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه می شود:

ماده ... مکرر- رای افراد به نامزدهای انتخاباتی و چگونگی انتخاب رئیس جمهور بر مبنای ترتیبات زیر می 
باشد:

۱- هر جبهه سیاسی می تواند دو گزینه درون جبهه ای را در قالب یک ائتالف برای ریاست جمهوری معرفی 
نماید.

۲- هر نامزد ریاست جمهوری امکان معرفی خودش را در دو حالت مستقل و یا وابسته به یک جبهه سیاسی 
را دارد.

۳- هر رای دهنده فقط امکان انتخاب یک نامزد مستقل و یا ائتالفی را دارد. اگر گزینه انتخابی رای دهنده، 
عضوی از یک ائتالف باشد رای دهنده باید مشخص کند که رای او به این نامزد، رای به یک فرد مستقل است 
و یا به او به عنوان یک فرد وابسته به یک جبهه رای میدهد (جلو اسم هر نامزد ائتالفی، دو گزینه مستقل و 

وابسته به یک جبهه سیاسی پیش بینی می شود که رای دهنده باید یکی از دو گزینه را انتخاب کند).

۴- الف- هر جبهه سیاسی در صورتی برنده انتخابات است که در مرحله اول انتخابات، آراء یکی از نامزدهای 
ان جبهه از مجموع آراء مستقل خودش و آراء جبهه ای هر دو نامزد (خودش و دیگری)، بیش از ۵۰ درصد 

اراء صحیح ماخوذه رای دهندگان باشد. در اینصورت آن فرد در آن جبهه برنده انتخابات است.

ب- هر فرد مستقل در صورتی برنده انتخابات است که بیش از ۵۰ درصد آراء صحیح ماخوذه را به خود 
اختصاص دهد.

۵- در صورتیکه هیچکدام از کاندیداهای جبهه های سیاسی و یا افراد مستقل براساس ترتیبات ذکر شده در 
باال، موفق به کسب بیش از نصف اراء صحیح ماخوذه نشوند، انتخابات به دور دوم کشیده شده و دو نفراز 
افراد دارای بیشترین رای صحیح ماخوذه (با احتساب مجموع اراء افراد وابسته به جبهه ها و افراد مستقل آن 
فرد بدون توجه به اینکه هر دو نفر در یک جریان و یا دو جریان سیاسی قرار دارند)، به دور دوم راه خواهند 

یافت.
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۶- کلیه مواد، تبصره ها و بندهای مغایر با این ماده از جمله ..... لغو می شود.
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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: 

طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهموری 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
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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: ۱- الزم است عنوان طرح پیشنهادی به «طرح الحاق یک ماده 
به قانون انتخابات ریاست جمهوری» اصالح شود. 

۲- مقدمه طرح تقدیمی ناقص و فاقد دالیل توجیهی متناسب با مواد پیشنهادی است و ضرورت قانونگذاری در آن تبیین 
نشدهاست. 

۳- در مقدمه متن طرح تقدیمی «اصول نگارش متون قانونی» رعایت نگردیده است، مثال در ابتدای طرح پیشنهادی به شماره 
ماده مکرر اشاره ای نشده است و الزم است که شماره ماده ذکر شود. 

۴- الزم است بند(۵) طرح مذکور در قالب تبصره بیان شود. 
۵- مفاد قانون باید صریح و منجز باشد. در طرح حاضر، عبارت ذکر شده در بند(۶) ماده واحده مبهم و الزم است این ابهام 

به صورت واضح و روشن مشخص شود. 
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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 ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران مصوب ۰۵ /۰۴ /۱۳۶۴ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 
۱۳۹۷/۲/۳۱ مصوب: ۱۳۶۴/۰۴/۰۵

بخش های قانون: همه متن
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