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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۷۲ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
مجلس شورای اسالمی در هنگام بررسی و تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با برشمردن ۹ بند، ذیل 
ماده واحده مربوط به قانون "اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام"، احکام 

و تکالیفی را بر عهده دولت گذارد و امکان اجرای داوطلبانه اجرای برجام را مشروط به این بندها کرد.

در تبصره ۲ این قانون به دلیل نشان دادن حسن نیت جمهوری اسالمی ایران و به جهت بسط ید دولت در 
مناسبات و مراودات بین المللی، مجلس شورای اسالمی اقدام به لغو قوانین  ذیل نمود:

- قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته ای به شورای امنیت 
(۸۴   /۹      /۱    )

- قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی (    ۶/      ۱۰/   ۸۵)

- قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسالمی ایران (   ۲۹/      ۴/   ۸۹)

- قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران (   ۲/      ۴/   ۹۴)

که در پی اقدام اخیر تروئیکای اروپایی و عمل غیرمسئوالنه و غیرسازنده آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
صدور قطعنامه سیاسی شورای حکام این آژانس و با توجه به لطمات وارده ناشی از اجرای ناقص برجام و 
عدم پایبندی ۶ کشور مقابل ایران در توافق هسته ای؛ طرح ذیل جهت حفظ و صیانت از منافع ملت و کشور 

جمهوری اسالمی ایران تقدیم می گردد.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی - احسان ارکانی - جالل رشیدی کوچی - علی اصغر باقرزاده - جعفر 
قادری - پرویز اوسطی - محمدصالح جوکار - فاطمه محمدبیگی - احمدحسین فالحی همدان - احمد 
امیرآبادی فراهانی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - کمال علیپورخنکداری - روح اله متفکرآزاد - مهدی 
سعادتی بیشه سری - رحیم زارع - ابراهیم عزیزی شیراز - جواد نیک بین - موسی احمدی - سیدجواد 
حسینی کیا - رضا حاجی پور - علی خضریان - حسین امامی راد - علی جدی - حجت اله فیروزی - 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


4

بهروز محبی نجم آبادی - احمد راستینه هفشجانی - علی اصغر عنابستانی - حسن رزمیان مقدم - نصراله 
پژمان فر - صدیف بدری - سیدعلی یزدی خواه - جواد کریمی قدوسی - مجید نصیرائی - جعفر راستی 
- قاسم ساعدی - حسن نوروزی - جبار کوچکی نژادارم ساداتی - علی اکبر علیزاده برمی - حسینعلی 
شهریاری - سیدمحمد مولوی - ابوالفضل ابوترابی - احمد محرم زاده یخفروزان - محمدحسین فرهنگی 
- سیداحمد رسولی نژاد - سیدمجتبی محفوظی - امیرحسین بانکی پورفرد - مجتبی یوسفی - مالک 
شریعتی نیاسر - ابراهیم رضائی - سلمان اسحاقی - کمال حسین پور - سیدناصر موسوی الرگانی - 
علی آذری - سیدمحسن دهنوی - سیدجلیل میرمحمدی میبدی - اقبال شاکری - عبدالعلی رحیمی 
مظفری - الهویردی دهقانی - حسین میرزائی - سیدکاظم دلخوش اباتری - حسینعلی حاجی دلیگانی - 
علی علیزاده مراغه - علیرضا نظری - مهدی روشنفکر - محمدتقی نقدعلی - علیرضا سلیمی - اردشیر 
مطهری - رضا آریان پور - یعقوب رضازاده - غالمحسین رضوانی - امانقلیچ شادمهر - رسول فرخی 

میکال 
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عنوان طرح:
طرح حذف تبصره ۲ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای 

برجام  (مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱)

ماده واحده:

تبصره ۲ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام (مصوب  ۲۱/  ۷/ ۹۴) 
حذف می گردد. 
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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 حذف تبصره ۲ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در 

اجرای برجام  (مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱) 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: طراح محترم با حذف تبصره۲ قانون مزبور، درصدد احیاء ۴ 
قانون هستند که ممکن است ابهاماتی را در برداشت از قانون ایجادکند لذا به جهت رعایت سیاستهای تنقیحی مجلس پیشنهاد 

میشود مادهواحده بشرح ذیل مطرح گردد: 

مادهواحده- قوانین ذیل احیاء میگردند: 

- ۱- قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته ای به شورای امنیت مصوب 
 ۸۴ /۹ /۱

۲-- قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی مصوب ۶/ ۱۰/ ۸۵ 

۳-- قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسالمی ایران مصوب ۲۹/ ۴/ ۸۹ 

۴-- قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران مصوب ۲/ ۴/ ۹۴ 

تبصره--تبصره ۲ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام (مصوب ۲۱/ ۷/ ۹۴) حذف 
و شماره تبصره۱ آن به تبصره تغییر مییابد. 
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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 

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

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

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

بخش های قانون: -تبصره ۲
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