
معاونت قوانین

عادی

طرح اصالح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 

کمیسیون های ارجاعی

  دوره یازدهم سال اول

تاریخ چاپ۲۶ / ۰۸ / ۱۳۹۹
۲۲۹ شماره چاپ

۱۹۹ شماره ثبت

آیین نامه داخلی مجلس اصلی:
- فرعی:
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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۱۷ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
اتالف وقت مجلس در رای گیری ها خصوصا در ابتدای دوره ایجاب میکند تا این اتالف وقتها به حداقل 

برسد.
برای افزایش کارآمدی مجلس این طرح تهیه شده است.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
جعفر قادری - مجید نصیرائی - روح اله نجابت - سیدمحمد مولوی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - 
جالل محمودزاده - احسان ارکانی - بهزاد رحیمی - علی اکبر کریمی - محمدتقی نقدعلی - بهروز 
محبی نجم آبادی - حسن نوروزی - سیدعلی یزدی خواه - علی بابائی کارنامی - سیدمسعود خاتمی - 

سیدکاظم دلخوش اباتری - جواد نیک بین 
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عنوان طرح:
طرح اصالح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 

ماده ۱- جزء ٢ بند الف ماده ۱۰۸ به شرح ذیل اصالح می شود:

٢- در مورد کلیات هر طرح یا الیحه، ابتداء سخنگوی کمیسیون اصلی حداکثر ده دقیقه گزارش مىدهد، پس 
از آن دو نفر مخالف و دو نفر موافق (در صورت نیاز، به تشخیص رییس جلسه حداکثر سه نفر مخالف و سه 
نفر موافق) بهترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق وسپس نماینده دولت و پس از آن سخنگوی کمیسیون 

هرکدام حداکثر پنج دقیقه صحبت مىکنند.
ماده٢ - یک تبصره به عنوان تبصره ٢ به ماده ۱۱۸ اضافه میشود:

تبصره٢: در تمام موارد رای گیری مخفی و یا علنی، رای گیری با استفاده از دستگاه الکترونیکی انجام میشود، 
مگر آنکه با پیشنهاد یکی از نمایندگان و رای اکثریت حاضرین، مجلس به انتخاب شیوه ی دیگری رای دهد.
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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 

۱۳۸۹/۳/٢۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

طرح اصالح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی  تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (٢) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/٢۵ 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  ٢/۳ 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: - اگرچه مقدمه طرحها و لوایح در بیان دالیل توجیهی تقدیم 
آنها دربردارنده حکم قانونی نیست و الزامآور نمیباشد، لیکن بهعنوان سند پشتیبان در تفسیر قوانین مربوط میتواند مورد 
توجه قرار گیرد. بنابراین مناسب است در مقدمه این طرح ضمن رعایت اصول نگارش متون قانونی، دالیل توجیهی آن بدور 

از نقص و اجمال ارائه گردد. 
- عنوان هرچند بطور صحیح انتخاب شده لیکن دقیق نیست پیشنهاد میشود به «طرح اصالح مواد ۱۰۸ و ۱۱۸ آییننامه 

داخلی مجلس شورای اسالمی اصالح گردد. 
در ماده ۱ عنوان کامل قانون موضوع اصالح باید درج 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 ۱۳۸۹/۳/٢۵ 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 آیین نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى مصوب ۱۳۷۹/۱/٢۰==منقح ۱۳۹۹/۴/۱۸ مصوب: ٢۰/۱۳۷۹/۰۱

بخش های قانون: دوم-ماده ۱۰۸**دوم-ماده ۱۰۸-الف**دوم-ماده ۱۰۸-الف-ردیف۱**دوم-ماده ۱۰۸-الف-ردیف٢**دوم-
ماده ۱۰۸-الف-ردیف٢-تبصره**دوم-ماده ۱۰۸-الف-ردیف۳**دوم-ماده ۱۰۸-الف-ردیف۴**دوم-ماده ۱۰۸-ب**دوم-
ماده ۱۰۸-ج**دوم-ماده ۱۰۸-ج-تبصره**دوم-ماده ۱۰۸-د**دوم-ماده ۱۰۸-ه**دوم-ماده ۱۰۸-ه-تبصره**دوم-ماده 
۱۱۸**دوم-ماده ۱۱۸-ردیف۱**دوم-ماده ۱۱۸-ردیف٢**دوم-ماده ۱۱۸-ردیف۳**دوم-ماده ۱۱۸-ردیف۴**دوم-ماده 

۱۱۸-ردیف۴-تبصره
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