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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۷۴ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
با عنایت به بدعهدی های مکرر آمریکا, اروپا و شورای حکام, اجرای پروتکل الحاقی که بازرسی های گوناگون 

خسارت بار را در پی دارد, باید متوقف شود. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
سیدمحمود نبویان - علی خضریان - حسین امامی راد - حسین حق وردی - سیدمحمد مولوی - 
سیدجواد حسینی کیا - رضا تقی پورانوری - حجت اله فیروزی - کیوان مرادیان کوچکسرائی - زهره 
الهیان - احد آزادی خواه - زهره سادات الجوردی - جواد کریمی قدوسی - علی اصغر عنابستانی - 
احمد راستینه هفشجانی - بهروز محبی نجم آبادی - روح اله متفکرآزاد - عبدالعلی رحیمی مظفری - 
محمدصالح جوکار - قاسم ساعدی - رمضانعلی سنگدوینی - سلمان اسحاقی - مجید نصیرائی - ابراهیم 
عزیزی شیراز - کمال علیپورخنکداری - عباس گودرزی - هادی بیگی نژاد - جالل رشیدی کوچی - 
حسین خسروی اسفزار - حسین میرزائی - علی بابائی کارنامی - عبدالرضا مصری - احسان ارکانی - 
نصراله پژمان فر - پرویز اوسطی - علی اکبر علیزاده برمی - سیدعلی یزدی خواه - صدیف بدری - 
محمدرضا دشتی اردکانی - روح اله نجابت - احمدحسین فالحی - جعفر قادری - مهدی عسگری - 
مجتبی یوسفی - فاطمه محمدبیگی - علی اصغر باقرزاده - ابراهیم رضائی - روح اله ایزدخواه - الهویردی 
دهقانی - احمد محرم زاده یخفروزان - محمدحسین فرهنگی - رسول فرخی میکال - عباس مقتدایی - 
پروین صالحی مبارکه - سیداحمد رسولی نژاد - احمد علی رضابیگی - جعفر راستی - حسن نوروزی 
- مالک شریعتی نیاسر - سیدناصر موسوی الرگانی - حبیب آقاجری - حسینعلی شهریاری - علی حدادی 
- غالمحسین رضوانی - حسن رزمیان مقدم - سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی - سیدکاظم دلخوش 
اباتری - حسینعلی حاجی دلیگانی - علی علی زاده - علیرضا نظری - سیدجلیل میرمحمدی میبدی - 

مهدی روشنفکر - محمدتقی نقدعلی - جواد نیک بین 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


3

عنوان طرح:
توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی

دولت موظف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت کامل متوقف نماید و نظارت های آژانس 
صرفا براساس توافقنامه پادمان باشد.
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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: 

توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 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 (شکلی)
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 / الیحه تقدیمی با قانون اساسی: بهتر است نظر مقام معظم رهبری در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی 
اخذ شود. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: طرح شرایط الزم برای اعالم وصول ندارد و مغایر با سیاستهای 
کلی نظام قانونگذاری ابالغی از سوی مقام معظم رهبری بویژه بند ۹ سیاستها است. 

عنوان ، مقدمه کوتاه و متن آن مبهم است. 
اگرچه متن مادهواحده کوتاه است اما در همین یک سطر عبارات مبهم و ناقص ، زیاد بکار رفته عبارتهای «پروتکل الحاقی 
» و «توافقنامه پادمان » مبهم است و عبارت اول با تکمیل آن ممکن است رفع ابهام شود. همچنین عبارت «آژانس » باید بطور 

کامل درج شود درج آن بصورت مطلق تداعی گر معانی دیگر نیز هست. 
ضمانت اجرای طرح پیشبینینشدهاست. 

قوانینی که با تصویب این طرح نیاز به اصالح دارند باید مدنظر قرار گیرد. 
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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 الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون کمک رسانی به هنگام وقوع حادثه هسته ای یا فوریت 
رادیولوژیکی و کنوانسیون اعالم فوری حادثه هسته ای مصوب: ۱۳۷۹/۰۲/۲۱

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد مربوط به منع آزمایشهای سالح هسته ای در جو و فضای 
ماورای جو و زیر آب مصوب: ۱۳۴۲/۱۰/۲۲

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون پیمان بین المللی منع گسترش سالحهای هسته ای مصوب: ۱۳۴۸/۱۰/۲۲

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون پیمان منع استقرار سالحهای هسته ای و سایر سالحهای انهدام دسته جمعی مصوب: ۱۳۵۰/۰۳/۳۱

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون دستیابی به فن آوری هسته ای صلح آمیز مصوب: ۱۳۸۴/۰۲/۲۵

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در اتحادیه جهانی بهره برداران هسته ای مصوب ۰۹ /۱۱ /۱۳۹۰==منقح 
۱۳۹۸/۱۱/۸ مصوب: ۱۳۹۰/۱۱/۰۹

بخش های قانون: همه متن
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عنوان قانون: قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام مصوب: ۱۳۹۴/۰۷/۲۱

بخش های قانون: همه متن

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 ششم-مبحث دوم - اختیارات و صالحیت مجلس شورای اسالمی (اصالحی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل 
هفتاد و هفتم**-فصل نهم قوه مجریه-مبحث اول - ریاست جمهوری و وزراء (الحاقی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل یکصد وسی ونهم
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