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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۳ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
فرآیند رسیدگی به طرح ها و لوایح در کمیسیون ها و صحن مجلس شورای اسالمی، فرآیندی زمان بر و 
ناکارآمد است. وقت نمایندگان در کمیسیون ها و صحن باید با باالترین بهره وری ممکن مصرف شود و طرح 
ها و لوایح مصوب مجلس الزاما باید منطبق بر نیازهای جامعه و در چارچوب سیاستهای کلی قانون کذرای 
ابالغی مقام معظم رهبری باشد. طرح حاضر با هدف اجرایی سازی بخشی از سیاستهای کلی قانونگذاری و 

افزایش کارامدی مجلس شورای اسالمی در حوزه تقنین، تقدیم شده است.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمدحسین حسین زاده بحرینی - جعفر قادری - سیدجواد حسینی کیا - محمدمهدی مفتح - 
محمدحسین فرهنگی - مهرداد ویس کرمی - سیدصادق طباطبائی نژاد - علی اصغر عنابستانی - علیرضا 
سلیمی - جواد کریمی قدوسی - سیدمصطفی آقامیرسلیم - ابوالفضل عموئی - اسماعیل حسین زهی - 
مجید نصیرائی - علیرضا نظری - موسی غضنفرآبادی - مالک شریعتی نیاسر - قاسم ساعدی - احسان 
ارکانی - مهرداد گودرزوندچگینی - مجتبی ذوالنوری - محمد رشیدی - سمیه محمودی - رضا آریان 
پور - آرش زره تن لهونی - سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی - نصراله پژمان فر - هادی بیگی نژاد - 

مصطفی طاهری - علیرضا عباسی - علی اکبر بسطامی - جالل محمودزاده - کمال حسین پور 
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عنوان طرح:
طرح اصالح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس

طرح اصالح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس
ماده واحده : اصالحات زیر در فصل اول از باب دوم قانون آئیننامه داخلی مجلس اعمال میشود:۱-
ماده (۱۳۷) با متن زیر جایگزین و یک تبصره به آن افزوده میشود:طرحهاى پیشنهادی نمایندگان باید در 
سامانه قانونگذاریِ مجلس شورای اسالمی بارگذاری شود. پس از این که تعداد امضاکنندگان یک طرح به 
پانزده نفر رسید، توسط هیأت رئیسه مجلس در صحن اعالم وصول شده و به کمیسیونهای مربوط ارجاع و 
نسخهاى از آن به دولت و اتاقهای بخش خصوصی ارسال مىگردد. طرحها نیز همانند لوایح، باید داراى 
موضوع و عنوان مشخص باشند و دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنین 
داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشد. طرحهای سه فوریتی به کمیسیون ارجاع نمیشود 
و مستقیماً در صحن رسیدگی میشود.تبصره- نمایندگان باید طرحهای پیشنهادی خود را قبل از درج در 
سامانه قانونگذاری، برای استفاده از نظرات اصالحی سایر نمایندگان، مرکز پژوهشها، دیوان محاسبات، 
معاونتهای قوانین و نظارت مجلس، اتاقهای سه گانه بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی و عموم 
صاحبنظران، در صفحه ای که برای آن طرح در «سامانه جمعنویسیِ» مجلس شورای اسالمی ایجاد میشود، 
بارگذاری کنند. مدیریت صفحه مزبور در اختیار نماینده پیشنهاددهنده است و میتواند پس از گذشت یک 
هفته از زمان بارگذاری، طرح موردنظر خود را عیناً یا پس از اعمال نظرات اصالحی ارائه شده، به سامانه 
قانونگذاری منتقل کند. مرکز پژوهشها، دیوان محاسبات، معاونت قوانین و معاونت نظارت مجلس موظفند از 
طریق سامانه جمع نویسی، پیشنهادهای کارشناسی الزم را برای غنیتر شدن طرح، به نماینده پیشنهاددهنده 
ارائه دهند.۲-متن زیر جایگزین ماده ۱۳۹ شده و سه تبصره به آن افزوده میشود:تعیین فوریت رسیدگی 
به طرحها و لوایح برعهده نمایندگان است. هیأت رئیسه مجلس موظف است در سامانه قانونگذاری، ذیل 
هریک از طرحها و لوایح اعالم وصول شده، امکان تعیین فوریت توسط نمایندگان را فراهم کند. شاخص 
فوریت، دربرگیرنده اعداد صفر تا ده به شرح زیر است:صفر تا چهار: عدم فوریت (عادی)؛ پنج تا هفت: یک 
فوریت؛ هشت تا ده: دوفوریت.میانگین اعداد تخصیص داده شده توسط نمایندگان به هر طرح یا الیحه، که 
توسط سامانه محاسبه میشود، فوریت رسیدگی به طرح یا الیحه موردنظر و رتبه آن در هریک از طبقات سه 
گانه (عادی، یک فوریتی، دوفوریتی) را مشخص میکند. نمایندگان میتوانند نظر خود را در مورد فوریت 
هرطرح یا الیحه، مادامی که در دستور کمیسیون قرار نگرفته، تغییر دهند؛ اما پس از آغاز رسیدگی توسط 
کمیسیون، تغییر ممکن نیست. عدم تعیین فوریت برای یک طرح یا الیحه توسط هریک از نمایندگان به منزله 
آن است که طرح یا الیحه موردنظر از نظر آن نماینده فاقد فوریت است. تبصره ۱- فرصت کمیسیون برای 
رسیدگی به طرحها و لوایح عادی در هر شور دو ماه، برای رسیدگی به طرحها و لوایح یک فوریتی در هر 
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شور یک ماه و نیم، و برای رسیدگی به طرحها و لوایح دوفوریتی، در هر شور دو روز کاری است. چنانچه 
طرح یا الیحه با برگزاری جلسات عادی و فوقالعاده در مهلت های مذکور قابل رسیدگی نباشد با درخواست 
کمیسیون و موافقت هیأت رئیسه مجلس، مدتهای مذکور تا دوبرابر قابل تمدید است. تبصره ۲- در صورتی 
که همزمان چند طرح یا الیحه عادی، یک فوریتی یا دوفوریتی در دستور کار کمیسیون باشد، باید طرح یا 
الیحهای که میانگین اعداد تخصیص داده شده توسط نمایندگان به آن طرح یا الیحه باالتر است، زودتر مورد 
رسیدگی قرار گیرد.  تبصره ۳- لوایح مفصل که به تشخیص هیأت رئیسه مجلس در مهلت مقرر برای طرحها 
و لوایح دوفوریتی قابل رسیدگی نیستند، همچنین طرحها و لوایحی که توسط دولت یا پیشنهاد دهنده به 
صورت دوفوریتی تقدیم نشده است، نباید به صورت دوفوریتی رسیدگی شود.۴- ماده (۱۴۰) حذف 
میشود.۵-در سطر آخر از پاراگراف دوم ماده (۱۴۲)، عبارت «به کمیسیون اصلی و کمیسیونهای فرعی 
ارائه کنند» حذف و عبارت زیر افزوده میشود: «در سامانه قانونگذاری ثبت کنند. در خصوص طرحها و 
لوایح دوفوریتی، یک نفر نماینده از هریک از کمیسیونهای فرعی با حق رأی در مذاکرات کمیسیون اصلی 
شرکت میکند. سایر نمایندگان نیز میتوانند با حضور در مذاکرات کمیسیون اصلی، پیشنهاهای خود را 
فیالمجلس مطرح نمایند.»۶-عبارت زیر از انتهای ماده (۱۴۱) حذف میشود:«مهلت کمیسیون اصلی برای 
رسیدگی به کلیات و جزئیات طرح یا الیحه عادی حداکثر سه ماه و در طرحها و لوایح یکفوریتی حداکثر 
یکماه ونیم پس از تاریخ ارجاع است. چنانچه طرح یا الیحه با برگزاری جلسات عادی و فوقالعاده در مهلت 
های مذکور قابل رسیدگی نباشد با درخواست کمیسیون و موافقت هیأت رئیسه مجلس این فرصت حداکثر 
تا دوبرابر مدتهای مذکورقابل تمدید است.»۷-تبصره (۲) ماده (۱۴۱) به صورت زیر تغییر مییابد:درپایان 
مهلت های تعیینشده چنانچه گزارش شور اول کمیسیون اصلی ارائه نشود، هیأت رئیسه مجلس موظف است 
رسیدگی به کلیات طرح یا الیحه را طبق نوبت در دستور هفتگی مجلس قرار دهد. همچنین، اگر کمیسیون 
گزارش شور دوم خود را در مهلت مقرر ارائه نکند، هیأت رئیسه موظف است رسیدگی به جزئیات طرح یا 
الیحه مورد نظر را طبق نوبت در دستور کار هفتگی مجلس قرار دهد. در این صورت نمایندگان میتوانند 
پیشنهادهای خود را مستقیماً در صحن مطرح کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. درصورتیکه گزارش کمیسیون 
اصلی تا سهروز قبل از شروع رسیدگی شور اول یا شور دوم طرح یا الیحه در سامانه قانونگذاری بارگذاری 
شود گزارش کمیسیون مالک عمل خواهد بود.۸-در ماده (۱۴۲)، عبارت «و در بدو کار رئیس و دبیر آن 
را تعیین کند» حذف و به جای آن عبارت زیر اضافه میشود:«ریاست این کارگروه برعهده رئیس کمیته 
تخصصی ذیربط در کمیسیون است و در صورتی که کمیته تخصصی ذیربط در کمیسیون تشکیل نشده 
باشد، رییس کارگروه به پیشنهاد رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، توسط اعضای کمیسیون انتخاب میشود. 
همچنین رئیس مرکز پژوهشهای مجلس موظف است یکی از کارشناسان متخصص در موضوع را به عنوان 
دبیر کارگروه معرفی نماید.»۹-این عبارت به انتهای ماده (۱۴۲) اضافه میشود:«این گزارش پس از این که 
عیناً یا با اعمال اصالحات موردنظر کمیسیون به تصویب رسید، بهعنوان گزارش شور اول کمیسیون در سامانه 
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بارگذاری میشود.»۱۰-تبصره (۳) ماده (۱۴۲) به صورت زیر تغییر مییابد:«حداکثر زمان رسیدگی به طرحها 
و لوایح عادی در مرکز پژوهشها یکماه ونیم پس از ارجاع و در طرحها و لوایح یکفوریتی یکماه پس از 
ارجاع میباشد که به مهلتهای مذکور در تبصره (۲) ماده (۱۳۹) اضافه میشود. در صورت ضرورت این 
فرصتها با درخواست مرکز پژوهشها و تأیید کمیسیون اصلی قابل افزایش است. در طرحها و لوایح دوفوریتی 
در صورتی که کمیسیون بخواهد از کارگروه موضوع این ماده استفاده کند، باید جلسات کارگروه به ریاست 
رئیس یا یکی از نواب کمیسیون و با حضور اعضای کمیسیون برگزار شود؛ به نحوی که در پایان مهلت مذکور 
در تبصره (۲) ماده (۱۳۹) گزارش شور اول کمیسیون تهیه و در سامانه قانونگذاری بارگذاری شده باشد.»۱۱-

متن ماده (۱۴۹) با متن زیر جایگزین میشود:بررسی و تصویب کلیه طرحها و لوایح، بهجز طرحها و لوایح 
سه فوریتی، دوشوری خواهد بود. در شور اول، کلیات و در شور دوم، جزئیات به ترتیب زیر مورد رسیدگی 
قرار میگیرد.شور اولِ کمیسیونکمیسیون موظف است در شور اول، طرح یا الیحه را رأساً یا با تشکیل 
کارگروه ماده (۱۴۲) این قانون رسیدگی نماید. در این مرحله کلیه نمایندگان میتوانند پیشنهادهای خود را در 
سامانه ثبت نموده یا در زمان انجام مذاکرات مربوط به هر ماده، در کمیسیون حضور یافته و پیشنهاد خود را 
مطرح کنند. هیأت رئیسه کمیسیون موظف است پس از اتمام رسیدگی به طرح یا الیحه و پیشنهادهای 
نمایندگان، گزارش شور اول کمیسیون را تنظیم و در سامانه قانونگذاری بارگذاری کند. شور اولِ صحنهیأت 
رئیسه مجلس موظف است گزارش شور اول کمیسیونها را بهترتیب وصول، در نوبت رسیدگی در صحن 
قرار دهد. گزارش طرحها و لوایح دوفوریتی باید در اولین جلسه پس از بارگذاری در سامانه، در دستور صحن 
قرار گیرد. در شور اول رسیدگی به طرح یا الیحه در صحن، فقط نسبت به کلیات گزارش کمیسیون، به ترتیب 
زیر تصمیمگیری میشود: ابتداء سخنگوی کمیسیون حداکثر به مدت ده دقیقه توضیحات الزم را ارائه میکند 
و در صورت ثبتنام نمایندگان، حداکثر دو نفر مخالف و دو نفر موافق به ترتیب یک مخالف و یک موافق 
هرکدام حداکثر پنج دقیقه نظرات خود را درباره قبول یا رد کلیات بیان مینمایند و نماینده دولت و سخنگوی 
کمیسیون درصورت تمایل هرکدام حداکثر به مدت پنج دقیقه نظرات خود را بیان میکنند و برای کلیات 
رأیگیری میشود. درطرحها و لوایح مهم یا مفصل، به پیشنهاد کتبی پانزده نفر از نمایندگان یا رئیس جلسه و 
تصویب مجلس، تعداد موافقان و مخالفان تا دوبربر قابل افزایش است. در صورتی کلیات گزارش کمیسیون 
مورد تصویب قرار گیرد، نمایندگان ده روز کاری (در مورد طرحها و لوایح دوفوریتی، دو روز کاری) فرصت 
دارند پیشنهادهای خود را در مورد جزئیات گزارش شور اول کمیسیون در سامانه ثبت کنند. تبصره ۱- اگر 
کلیات گزارش کمیسیون در صحن رد شود، در مورد بازگشت آن به کمیسیون برای رسیدگی مجدد رأیگیری 
بهعمل میآید. در صورت مخالفت نمایندگان با بازگشت، طرح یا الیحه موردنظر بایگانی میشود و مشمول 
ماده (۱۳۰) این قانون خواهد بود. در صورت موافقت نمایندگان با بازگشت، طرح یا الیحه به کمیسیون ارجاع 
میشود. کمیسیون اجازه دارد حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع، گزارش بازنگری شده خود را در سامانه 
بارگذاری نماید.شور دومِ کمیسیوندر شور دوم رسیدگی به طرح یا الیحه در کمیسیون، فقط پیشنهادهای 
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نمایندگان بر روی گزارش شور اول که در مهلت مقرر در سامانه ثبت شدهباشد، مورد رسیدگی قرار میگیرد. 
هیأت رئیسه کمیسیون موظف است جدول زمانی رسیدگی به کلیه پیشنهادها را تهیه و از طریق سامانه 
قانونگذاری به اطالع نمایندگان برساند. در مورد هر پیشنهاد، در صورتی که پیشنهاددهنده در زمان مقرر در 
کمیسیون حضور نداشته یا فرصت طرح پیشنهاد وی فراهم نشود، هیأت رئیسه کمیسیون موظف است وقت 
دیگری را برای رسیدگی به پیشنهاد موردنظر تعیین کند. دو نوبت عدم حضور در کمیسیون، به منزله انصراف 
از پیشنهاد است.تبصره ۲- هیأت رئیسه کمیسیون نباید قبل از اتمام رسیدگی به کلیه پیشنهادها، گزارش شور 
دوم را به هیأت رئیسه مجلس ارسال کند. نتیجه رسیدگی به تک تک پیشنهادهای نمایندگان باید توسط دبیر 
کمیسیون در مقابل آن پیشنهاد در سامانه درج شده و پیشنهادهایی که مورد پذیرش کمیسیون قرار گرفته، در 
گزارش شور دوم کمیسیون اعمال شود. شور دومِ صحندر صحن، گزارش شور دوم کمیسیون ماده به ماده 
قرائت و در مورد هر ماده به ترتیب زیر عمل میشود:۱-   ابتدا سخنگوی کمیسیون بهمدت حداکثر پنج دقیقه 
توضیحاتی در مورد ماده موردنظر ارائه میکند. سپس یک نفر مخالف، یک نفر موافق، نماینده دولت و 
سخنگوی کمیسیون هرکدام حداکثر پنج دقیقه صحبت می کنند و ماده موردنظر به رأیگذاشته میشود. تبصره- 
در صورتی که هیچ پیشنهادی ذیل ماده موردنظر ثبت نشده، یا همه پیشنهادهای ثبت شده مورد تصویب 
کمیسیون قرار گرفته و در گزارش کمیسیون اعمال شده باشد، یا پیشنهاددهندگان از پیشنهاد خود صرفنظر 
کرده باشند، ماده مورد نظر بدون مذاکره به رأی گذاشته میشود.۲- در صورت تصویب اصل ماده، پیشنهادهای 
الحاقی نمایندگان که در کمیسیون مطرح شده و به تصویب نرسیده است، قابل طرح خواهد بود.۳- در صورتی 
که گزارش کمیسیون در مورد ماده مورد بحث رأی نیاورد، بالفاصله حذف کل آن به رأی گذاشته میشود. 
اگر پیشنهاد حذف کل رأی بیاورد، ماده موردنظر حذف میشود. ۴- اگر پیشنهاد حذف کل رأی نیاورد، 
پیشنهادهای نمایندگان در خصوص اصالح کل، حذف جزء و اصالح جزء که در کمیسیون مطرح شده اما به 
تصویب نرسیدهاست، به ترتیب، توسط نمایندگان پیشنهاددهنده مطرح میشود و در هر مورد پس از توضیحات 
پیشنهاددهنده، یک مخالف، یک موافق، نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون هریک بهمدت حداکثر پنج دقیقه، 
رأیگیری بهعمل میآید. پس از اتمام پیشنهادها، مجدداً گزارش کمیسیون به رأی گذاشته میشود. در صورت 
تصویب، آن دسته از پیشنهادهای نمایندگان که به تصویب صحن رسیدهاست، در گزارش کمیسیون اعمال 
خواهد شد. پس از آن پیشنهادهای الحاقی نمایندگان که در کمیسیون مطرح شده و به تصویب نرسیده است، 
در صورتی که مغایر مصوبه قبلی صحن نباشد، قابل طرح خواهد بود. در صورتی که اصل ماده حتی پس از 
اصالحات رأی نیاورد، رئیس جلسه میتواند ماده موردنظر را مجدداً به کمیسیون ارجاع کند.۱۲-ماده (۱۵۰) 
حذف می شود.۱۳-ماده (۱۵۱) حذف می شود.۱۴-ماده (۱۵۵) حذف می شود.۱۵-یک تبصره به شرح 
زیر به ماده (۱۵۶) افزوده می شود:تبصره-دولت یا پانزده نفر از نمایندگان میتوانند از مجلس تقاضا کنند 
طرح یا الیحه موردنظر آنان با قید سه فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد. در این صورت، پس از توضیح 
پیشنهادکننده یا یکى از پیشنهادکنندگان و اظهارات دو نفر مخالف و دو نفر موافق، رأى گرفته مىشود. تقاضای 
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سه فوریت باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان برسد. هیأت رئیسه موظف است طرحها و لوایح داراى 
سه فوریت را حداقل یک ساعت قبل از طرح فوریت آنها در جلسه علنى تکثیر و دراختیار نمایندگان قرار 
دهد.۱۶- ماده (۱۵۷) حذف می شود.۱۷- ماده (۱۵۹) حذف می شود.۱۸- ماده (۱۶۰) حذف می 
شود.۱۹- ماده (۱۶۱) حذف می شود.۲۰-متن ماده (۱۶۴) با متن زیر جایگزین میشود:هرگاه دولت یا 
پانزده نفر از نمایندگان بعد از تصویب کلیات طرح یا الیحه، تقاضاى رسیدگی به شور دوم آن طرح یا الیحه 
را طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی بنمایند، این تقاضا در جلسه علنی اعالم و در دستور هفتگی 
بعدی مجلس قرار میگیرد.۲۱-متن زیر به عنوان ماده (۱۶۵ مکرر) اضافه میشود:ماده ۱۶۵ مکرر- در 
صورتی که مجلس با رسیدگی به طرح یا الیحه مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی موافقت کند، رسیدگی 
شور دوم آن طرح یا الیحه به کمیسیون مشترک متشکل از اعضای کمیسیون اصلی و سه نفر از هریک از 
کمیسیونهای فرعی به انتخاب اعضای آن کمیسیون محول میشود. هیأت رئیسه کمیسیون مشترک توسط 
اعضای آن کمیسیون انتخاب میشوند. تبصره ۱- تشکیل جلسات کمیسیون مشترک در ساعات برگزاری 
صحن، ممنوع است. تبصره ۲- جلسات کمیسیون مشترک باید بهصورت زنده از صدای جمهوری اسالمی 
ایران پخش شود. اسامی غائبان و متأخران هر جلسه، در ابتدای جلسه بعد، اعالم میگردد.۲۴-متن ماده (۱۶۶) 
با متن زیر جایگزین میشود:پس از موافقت مجلس با اصل هشتاد و پنجی شدن یک طرح یا الیحه، طرح یا 
الیحه موردنظر برای رسیدگی و تهیه گزارش شور دوم به کمیسیون اصلی فرستاده مىشود و نمایندگان 
میتوانند در مهلت مقرر در ماده (۱۴۱) پیشنهادهای خود را در مورد جزئیات گزارش شور اول در سامانه 
قانونگذاری ثبت کنند. کمیسیون اصلی موظف است پیشنهادهای نمایندگان را در مهلت مذکور در تبصره (۲) 
ماده (۱۳۹) رسیدگی نموده، گزارش شور دوم خود را در سامانه قانونگذاری بارگذاری کند. ترتیب رسیدگى 
به گزارش شور دوم این قبیل طرحها و لوایح در کمیسیون مشترک همان ترتیب رسیدگى و تصویب گزارش 
شور دوم سایر طرحها و لوایح در مجلس خواهد بود، اما با این تفاوت که کمیسیون مشترک بمنزله صحن 

بوده و مناط در تصویب رأى حداقل دوسوم اعضای کمیسیون مشترک مىباشد.
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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 موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس 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: 

طرح اصالح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس 

۱- بند (۱) طرح، ازنظر جمله نویسی و نگارش متون قانونی دارای ایراد است و پیشنهاد می شود بدین شرح اصالح شود: « 
متن زیر جایگزین ماده (۱۳۷) میشود ...» همچنین بندهای (۱۱)، (۲۰) و (۲۴). 

۲- مفاد قانون باید صریح و منجز باشد. در بند (۱) طرح حاضر، عبارت های «اتاق های بخش خصوصی» و «اتاقهای سه 
گانه بخش خصوصی» مبهم و قابل تفاسیر مختلف است و از این حیث اجرای قانون را با مشکل مواجه میکند. پیشنهاد می 
شود عناوین کامل این اتاقها ذکر شود و اگر منظور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران است، تصریح شود. 

۳- پیشنهاد می شود واژه «صحن» در بند (۱) طرح، به «صحن علنی» اصالح شود. 

۴- در بندهای ۱ و ۲ طرح جهت رفع هرگونه ابهام الزم است به جای واژه «کمیسیون» یا «کمیسیون مربوطه» عبارت 
«کمیسیون اصلی و فرعی» استفاده شود. 

۵- در تبصره (۱) بند (۲) طرح حاضر مشخص نیست مهلت پیش بینی شده جهت بررسی طرح، مربوط به کمیسیون فرعی 
است یا اصلی. لذا باید در این خصوص تعیین تکلیف شود. 

۶- در بند (۵) طرح ناظر به اصالح ماده (۱۴۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس، عبارت «به کمیسیون اصلی و کمیسیونهای 
فرعی ارائه کنند» وجود ندارد. 

۷- پیشنهاد می شود در بند (۹) طرح، «این عبارت» به «عبارت زیر» اصالح شود. 

۸- عبارت « اصل هشتاد و پنجی شدن» در بند (۲۴) طرح، عبارتی عامیانه و مغایر با اصل فاخرنویسی و اصول نگارش متون 
قانونی است لذا پیشنهاد می شود نسبت به اصالح آن اقدام شود. 

� www.dotic.ir



12

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 

ادارهکل 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
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