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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
درقانوناساسیجمهوریاسالمیایرانحق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها صراحتاً به رسمیت شناخته شده 
است.به موجباصلبیست و هفتم قانون اساسی «تشکیالجتماعاتو راهپیمایی ها، بدون حمل سالح، به شرط 

آن که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است» 

این بیان متضمن اینحقیقتاستکه اصل بر «آزادی و برگزاریاجتماعاتو  راهپیمایی ها میباشدو ممانعت از 
آن امری خالف اصل و استثناءاست.»دراینارتباطنظرشوراینگهبانبه هنگام تصویب قانون فعالیت احزاب، 
جمعیتها و انجمنهایسیاسیو صنفی و انجمنهایاسالمی یا اقلیت های دینی شناخته شده 
مصوب  ۷ /۶  /۱۳۶۰ قابلتوجهاست .مصوبهاولیهمجلسدر مورد تبصره  (۲ )ماده(۶ )این قانونچنین بود:

«تشکیل اجتماعات وراهپیماییهاطبق اصلبیست وهفتم( ۲۷ ) قانوناساسیآزاداستولیبرگزاریآن در پارکها، 
میادین و معابرمنوطبه کسبمجوزاز وزارت کشور است » شورای نگهبان چنین اظهارنظر کرد:

«آنقسمتاز تبصره  (۲ )ماده(۶ )کهتشکیلراهپیماییدر معابر عمومی  رامنوطبه کسب اجازه قبلی از وزارت 
کشور دانسته، با توجه به اینکه اصوالً راهپیمایی در غیر معابر عمومی مصداق ندارد و طبقاصلبیست 

وهفتمقانوناساسیتشکیلراهپیماییبدونحملسالحو در صورتی

کهمخلبه مبانی اسالم نباشد بدون قید دیگری آزاد است مغایر قانون اساسی میباشد.»

وضعیت جاری وحوادثسالهایأخیرو تأکید مسؤوالن بر اعتراض قانونی و نیزمکاتباتو پیگیری هایی که در 
این رابطه از مجاری ذیربط از جمله وزارت کشور انجام شد، حاکی از خأل و سکوتقوانینو آییننامه های 
مرتبط در این خصوص است.لذاپیشنویس طرح «نحوهتشکیالجتماعاتو برگزاری راهپیمایی ها» برای 

سیر مراحل قانونی تقدیم میشود:

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمدصالح جوکار - جعفر قادری - الهویردی دهقانی - رسول فرخی میکال - حسینعلی حاجی دلیگانی 
- مهدی باقری زنجان - سیدمحمد مولوی - احمدحسین فالحی همدان - احمد محرم زاده یخفروزان - 
محمدحسین فرهنگی - اصغر سلیمی - علیرضا سلیمی - حسین امامی راد - موسی احمدی - علی اکبر 
علیزاده برمی - امیرقلی جعفری بروجنی - سیدمصطفی آقامیرسلیم - غالمرضا منتظری - روح اله ایزدخواه 
- الیاس نادران - کیوان مرادیان کوچکسرائی - مجید نصیرائی - حبیب آقاجری - محمدحسن آصفری 
- سیدجواد حسینی کیا - سیدعلی یزدی خواه - جواد نیک بین - قاسم ساعدی - غالمحسین کرمی - 
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مجتبی توانگر - جعفر راستی - علی اکبر بسطامی - حسین حاتمی - یعقوب رضازاده - انور حبیب زاده 
بوکانی - علی اصغر عنابستانی - محمدرضا رضائی کوچی - مهدی عسگری 
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عنوان طرح:
نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها 

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده۱- تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها برای افراد، احزاب و سایر تشکلها، به شرط آنکه بدون 
حمل سالح بوده و مخل به مبانی اسالم نباشد، در چهارچوب این قانون آزاد است. هیچکس را نمی توان به 

شرکت در اجتماعات یا راهپیماییها مجبور کرد یا از شرکت در آنها بازداشت.

ماده۲- اصطالحات مورد استفاده در این قانون در معانی مشروحه زیر بهکار میروند: 

الف- اجتماع: هرگونه تجمع ارادی و موقت اشخاص است که در یک مکان عمومی باز یا محصور به منظور 
بیان عقاید، دیدگاهها وخواستهها در خصوص موضوعاتی از قبیل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صنفی 

و فرهنگی گردهم میآیند. 

 ب- راهپیمائی: هرگونه تجمع ارادی و موقت اشخاص است که به منظور بیان عقاید، دیدگاهها وخواستهها 

در خصوص موضوعاتی از قبیل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صنفی و فرهنگی از یک مکان عمومی 
شروع میشود و در مکان عمومی دیگر یا با بازگشت به همان مکان اولیه خاتمه مییابد.

پ- برگزارکننده: شخص حقیقی یا حقوقی است که برنامهریزی و برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را بر عهده 
دارد.

ت- مکان عمومی: خیابانها، میادین، بوستانها، معابر و مکانهایی هستند که استفاده از آنها برای عموم مردم 
آزاد است.

 

 

فصل دوم: اعالم برگزاری اجتماع و راهپیمایی

ماده۳- شخص برگزارکننده یا نماینده وی موظف است تصمیم به برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را حداقل 
هفت روز قبل از زمان برگزاری از طریق اطالعیهای مکتوب مطابق ماده (۴) این قانون، به فرمانداری محل 
برگزاری اعالم کند. فرمانداری موظف است به محض دریافت اطالعیه، رسیدی مبنی بر وصول اطالعیه و 
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تاریخ آن به ارائهدهنده تسلیم کند. در موارد کمتر از هفت روز چنانچه برگزارکننده، برگزاری اجتماع یا 
راهپیمایی را فوری تشخیص دهد باید اطالعیه برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را حداقل بیست و چهار ساعت 
قبل از برگزاری به فرمانداری محل ارائه کند و فرمانداری موظف است به محض دریافت اطالعیه به ارائهدهنده 

رسید دهد. 

ماده۴- اطالعیه برگزاری اجتماع یا راهپیمایی باید مشتمل بر موارد زیر باشد: 

۱- اسامی، مشخصات و امضای برگزارکننده یا برگزارکنندگان 

۲- هدف از برگزاری اجتماع یا راهپیمایی

۳- تاریخ برگزاری اجتماع یا راهپیمایی

۴- ساعت شروع و پایان اجتماع یا راهپیمایی 

۵- مکان یا مسیر برگزاری اجتماع یا راهپیمایی

۶- ترکیب و تعداد تخمینی شرکتکنندگان، 

۷- فهرست اسامی سخنرانان، در صورت استفاده از سخنران 

۸- نحوه انجام انتظامات داخلی اجتماع یا راهپیمایی 

۹- علت فوریت در موارد کمتر از هفت روز

۱۰- فهرست تجهیزات مورداستفاده در اجتماع یا راهپیمایی در صورت استفاده از تجهیزات.

ماده۵- برگزارکننده باید هرگونه تغییر در موارد مذکور در

ماده (۴) را بهصورت مکتوب به فرمانداری اعالم کند. فرمانداری مکلف است به اعالمکننده رسید بدهد.

ماده۶- چنانچه فرماندار پس از أخذ نظر شورای تأمین شهرستان برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را با حمل 
سالح یا مخل مبانی اسالم تشخیص دهد، ظرف مدت هفتاد و دو ساعت از زمان دریافت اطالعیه تصمیم 
خود مبنی بر ممنوعیت اجتماع یا راهپیمایی را به صورت مستدل و مکتوب به اطالع برگزارکننده میرساند. 
در موارد کمتر از هفت روز، فرصت فرمانداری برای اعالم ممنوعیت اجتماع و راهپیمایی، دوازده ساعت از 

زمان دریافت اطالعیه خواهد بود.
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تبصره۱- فرماندار و شورای تأمین شهرستان در تشخیص  اقدامات مخل مبانی اسالم موارد زیر را مدنظر قرار 
میدهد:

۱- بیان مطالب الحادی و مخالف موازین اسالمی و ارائه مطالبی که به اساس جمهوری اسالمی لطمه وارد 
میکند.

۲- اهانت به دین مبین اسالم و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری ومراجع مسلم تقلید

۳- تنفر دینی، مذهبی یا قومی

۴- بهکارگیری خشونت شدید و گسترده  

تبصره۲- منظور از خشونت شدید و گسترده ارتکاب اعمالی از قبیل قتل، ایراد جراحت شدید و تخریب اموال 
در ابعاد وسیع است.

تبصره۳- منظور از سالح کلیه مصادیق مواد (۲) و (۳)  قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و 
مهمات غیرمجاز مصوب  ۷/  ۶/ ۱۳۹۰ است.

ماده۷- فرماندار میتواند قبل از صدور دستور ممنوعیت برگزاری اجتماع یا راهپیمایی، مواردی را که موجب 
ممنوعیت برگزاری اجتماع یا راهپیمایی میشود، به اطالع برگزارکننده برساند و اصالح یا برطرف نمودن آنها 
را پیشنهاد نماید. همچنین فرماندار میتواند جایگزین مناسب برای زمان یا مکان یا شیوه برگزاری اجتماع یا 

راهپیمایی که بیشترین تطابق و شباهت را با زمان یا مکان یا شیوه مورد نظر برگزارکننده

داشته باشد، پیشنهاد کند. در هر صورت فرماندار نمیتواند نظر خود را در خصوص محل یا زمان برگزاری 
اجتماع یا راهپیمایی و همچنین شیوه برگزاری آنها به برگزارکننده تحمیل کند.

ماده۸- برگزاری اجتماع و یا راهپیمایی در مکانهایی که اختصاصاً در محدوده هر شهرستان برای برگزاری 
اجتماع و یا راهپیمایی توسط دولت تعیین میشوند، از شرط صدور اطالعیه موضوع ماده(۳) معاف میباشد. 
وزارت کشور مکلف است ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون، مکانهای موضوع این ماده را در 

هر شهر تعیین نماید و به اطالع عموم برساند.

ماده۹- چنانچه فرماندار پس از أخذ نظر شورای تأمین شهرستان در زمان تهیه مقدمات برگزاری یا در حین 
برگزاری اجتماع یا راهپیمایی، آن را  با حمل سالح یا مخل مبانی اسالم تشخیص دهد، دستور توقف برگزاری 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


7

اجتماع یا راهپیمایی را حسب مورد به نیروی انتظامی و یا برگزارکننده صادر مینماید. فرماندار مکلف است 
دلیل توقف برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را به صورت مکتوب به برگزارکننده اعالم نماید.

 

فصل سوم: نحوه برگزاری

ماده۱۰- حفاظت و تأمین امنیت اجتماع و راهپیمایی با رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر عهده 
نیروی انتظامی است و این نیرو موظف است امنیت شرکتکنندگان و خبرنگاران را از ابتدا تا پایان کامل 
اجتماعات و راهپیماییها تأمین کند و با کسانی که قصد برهم زدن اجتماعات و راهپیماییها را دارند، برخورد 
کند و همچنین نیروی انتظامی موظف است برای تسهیل در برگزاری اجتماع و راهپیمایی تمهیدات الزم از 

قبیل تنظیم مقررات راهنمایی و رانندگی را پیشبینی نماید.

ماده۱۱- انتظامات داخلی اجتماع و یا راهپیمایی برعهده برگزارکننده است و برگزارکننده و مسؤوالن انتظامات 
داخلی اجتماع یا راهپیمایی ملزم هستند با نیروهای انتظامی همکاری کنند. برگزارکننده اجتماع یا راهپیمایی 
مکلف است تغییر در بندهای (۴، ۵، ۸ و۱۰) ماده (۴) این قانون را در حین برگزاری اجتماع یا راهپیمایی با 

هماهنگی نیروی انتظامی انجام دهد. 

ماده۱۲- در صورت محدودیت در برگزاری اجتماعات و یا راهپیماییهای همزمان یا متقابل، حق تقدم با 
برگزارکنندهای است که اطالعیه برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را زودتر به فرمانداری محل ارائه کرده باشد.

ماده۱۳- پوشش خبری و رسانهای اجتماعات و راهپیماییها توسط رسانهها و مطبوعات مجاز نیازمند أخذ 
مجوز نمیباشد.

 

فصل چهارم: تخلفات و جرائم

ماده۱۴- چنانچه هر یک از افراد مسؤول اجرای این قانون و یا سایر مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و 
دستگاههای حکومتی بر خالف مفاد این قانون از برگزاری اجتماع یا راهپیمایی ممانعت کنند یا اجرای آن را 
متوقف کنند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از سهماه تا یکسال محکوم میشوند. به جرم موضوع این 
ماده در هر استان به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت در شعبهای که در مرکز استان به این موضوع اختصاص 

مییابد رسیدگی میشود.
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ماده۱۵- ارائهنکردن رسید موضوع مواد (۳) و (۵) و دالیل مکتوب موضوع مواد (۶) و (۹) این قانون، جرم 
است و با شکایت ذینفع، مرتکب به مجازات انفصال از خدمات دولتی یا عمومی به مدت یکماه تا ششماه 

محکوم میشود.

ماده۱۶- برگزاری هرگونه اجتماع و یا راهپیمایی توسط برگزارکننده بدون رعایت ضوابط این قانون ممنوع 
است. در اینصورت برگزارکننده برای مدت سه تا دوازده ماه حق برگزاری اجتماع یا راهپیمایی مجدد را 
نخواهد داشت. همچنین در اینگونه موارد یا در مواردی که ضوابط این قانون رعایت نگردیده است چنانچه 
اقدام شرکتکنندگان یا برگزارکنندگان منطبق با مواد (۵۱۲)، (۶۱۰) و (۶۱۱) قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) 
و یا سایر قوانین کیفری از جمله قانون جرم سیاسی باشد حسب مورد مطابق قوانین مزبور به مجازات مقرر 

محکوم میشوند.

ماده۱۷- حمل هرگونه اسلحه و مهمات اعم از مجاز و غیرمجاز توسط برگزارکننده یا شرکتکننده در اجتماع 
یا راهپیمایی جرم محسوب میشود و مرتکب عالوه بر مجازات مقرر در قوانین موضوعه به حبس یا جزای 

نقدی درجه شش محکوم میشود.

ماده۱۸- مسؤولیت جبران خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی یا اشخاص برعهده واردکننده 
خسارت  است و اگر ورود خسارت به دستور و هدایت برگزارکننده باشد، واردکننده خسارت و برگزارکننده 

متضامناً مسؤول میباشند.

 

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده۱۹- اجتماعات و راهپیماییهای مربوط به مناسبتهای ملی نظیر۲۲ بهمن و روز قدس و مراسم مربوط 
به عزاداریها و سوگواریهای مذهبی وگردهماییهای داخل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از شمول این 

قانون مستثنی هستند و تابع قوانین و مقررات مربوط به خود میباشند.

ماده۲۰- از تاریخ الزماالجراءشدن این قانون، بند (۶) ماده (۱۱) و  بند «خ» ماده (۱۳) قانون نحوه فعالیت 
احزاب و گروههای سیاسی مصوب  ۲۲/  ۸/ ۱۳۹۵ نسخ میشود.
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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 نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها  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: مفاد طرح تأمین کننده آزادی مندرج در اصل بیست و هفتم قانون اساسی 
نمیباشد زیرا: 

اوالً الزم است که اقدامات مخل مبانی اسالم به صراحت تعریف گردد. موارد مذکور در تبصره (۱) ماده (۶) لزوماً داخل در 
این مفهوم نمیباشد، مصادیقی همچون تنفر قومی یا خشونت شدید و گسترده. 

ثانیاً امکان شکایت از تصمیم فرماندار در مواد (۶) و (۹) پیشبینی نشده است. 

ثالثاً تصمیمگیری در مورد صدور اجازه و توقف راهپیمایی در این طرح از کمیسیون ماده (۱۰) قانون احزاب گرفته شده و 
برعهده یک نفر (فرماندار) گذاشته شده است. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: 

۱. درباره موضوع این طرح قانون معتبر وجود دارد که با عنایت به سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی مقرر در 
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ مبنی بر جلوگیری از تورم قوانین، این طرح باید در قالب 
اصالح و الحاق به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۵ که دارای ارتباط موضوعی با آن 

است، تنظیم شود. 

۲. پیرامون موضوع این طرح "الیحه قانونی راجع بامنیت اجتماعی مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۳۱ دکتر مصدق" و " الیحه قانونی 
حفظ امنیت اجتماعی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۳۵ مجلس شورای ملی" وجود دارد که با توجه به سیاستهای تنقیحی مجلس 

شورای اسالمی، الزم است نسبت به اعمال ضوابط تنقیحی از جمله نسخ صریح احکام غیرضرور اقدام گردد. 

۳. عبارت "بهکارگیری خشونت شدید و گسترده" در بند ۴ از تبصره ۱ ماده ۶ دارای ابهام است . توضیح مفهوم آن در تبصره 
۲ ابهام آن را بیشتر کرده است. 

۴. پیشنهاد می شود اختیار فرماندار در صدر ماده ۷ بعنوان یک وظیفه و تکلیف اصالح شود. 

۵. عبارت"ازتاریخ تصویب این قانون" در ماده ۸ به دلیل زائد بودن و عدم ضرورت بیان آن حذف شود. 

۶. عبارت " برخورد کند" در ماده ۱۰ مبهم است. 

۷. عبارت " انفصال از خدمات دولتی یا عمومی" در ماده ۱۵مانند ماده ۱۴ به "انفصال خدمات دولتی و عمومی" تغییر کند. 

۸. عبارت " قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)" در ماده ۱۶ کامل نیست. لذا ضروری است عبارت " کتاب پنجم قانون 
مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵" جایگزین شود. 
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۹. عبارت «سایرقوانین کیفری» مندرج در ماده ۱۶ طرح مغایر با سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی است و در 
صورت تصویب موجب ابهام میشود. قوانین مدنظر باید بطور دقیق، احصاء و ذکر شوند و نباید آنها را بهطورکلی به قوانین 

ارجاع داد. 

۱۰. ذکر کلمه "اشخاص" در ماده ۱۸ مبهم است و شامل اشخاص حقوقی نیز می شود. لذا باید واژه "افراد" جایگزین شود. 

۱۱. کلمه "نظیر" در ماده ۱۹ به دلیل انحصاری بودن دو اجتماع ملی ۲۲ بهمن و روز جهانی قدس حذف شود. 

۱۲. درج عبارت «اززمان الزماالجراء شدن این قانون» در ماده ۲۰ طرح زائد است و باید حذف شود. در ماده(۲) قانون مدنی 
زمان آغاز آثار قانون، تاریخ الزماالجراءشدن آمده است. 
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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
۱- ۱)ماده ۳ طرح مغایر مدت زمان موضوع تبصره ۱ بند (خ) ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب 
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ است. مطابق با تبصره ۱ مزبور دبیران کل احزاب موظفند حداقل هفتاد و دو ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و 

راهپیمایی ها مراتب را به اطالع مسؤوالن ذی ربط برسانند.

۲)لحاظ قید (شدید و گسترده) در بند ۴ تبصره ۱ ماده ۶ و قید (شدید) و (ابعاد وسیع) در تبصره ۲ ماده ۶ محل تأمل است. پیشنهاد 
میشود قیود مزبور حذف شود.

۳)تعریف عبارت (خشونت شدید و گسترده) موضوع بند ۴ تبصره ۱ ماده ۶ در تبصره ۲ آن ماده مطابق با اصول قانون نویسی بنظر 
نمیرسد. 

۴)در تبصره ۳ ماده ۶ سالح به مصادیق موضوع مواد ۲ و ۳ قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز 
مصوب ۱۳۹۰ محدود شده است. پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت موضوع سالح سرد و گرم به طور مطلق موضوع حکم قرار 

گیرد. 

در ماده ۱۷ اسلحه اطالق دارد و با این توضیحات تبصره ۳ ماده ۶ و ماده ۱۷ طرح تقدیمی از حیث شمول و مصادیق سالح با 
یدیگر مغایرت دارند.

۵) پیشنهاد میشود که مفاد تبصره ۳ ماده ۶ در قالب یک بند در ماده ۲ که به تعریف اصطالحات این قانون اختصاص دارد لحاظ 
شود.

۶)پیشنهاد میشود حکم صدر ماده ۷ به صورت حکمی امری (و نه اختیاری) تنظیم شود و کلمه (باید) جایگزین (می تواند) شود. 

۷)پیشنهاد میشود در حکم صدر ماده ۱۵ کلمه (ممنوع) جایگزین (جرم) شود.

۸)نوع احاله به (مجازات مقرر در قوانین موضوعه) موضوع ماده ۱۷ طرح فاقد شفافیت است و الزم است به ماده مربوطه به طور 
مشخص تصریح شود.

ب- سوابق قانونی
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۱۲
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بخش های قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل اول ـ اصول 
کلی-اصل سوم**قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل اول ـ اصول 
کلی-اصل سوم-۷ ـ**قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل سوم-اصل 
بیستم**قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل سوم-اصل بیست و 
سوم**قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل سوم-اصل بیست و 
چهارم**قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل سوم-اصل بیست و 
ششم**قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل سوم-اصل بیست 

وهفتم**قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل سوم-اصل چهلم

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز مصوب: ۱۳۹۰/۰۶/۰۷

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیالت شورای امنیت کشور مصوب: ۱۳۶۲/۰۶/۰۸

بخش های قانون: ماده ۷**ماده ۷-بند۱**ماده ۷-بند۲**ماده ۷-بند۳**ماده ۷-بند۴**ماده ۷-تبصره**ماده ۷-بند۵**ماده 
۷-بند۶**ماده ۷-بند۷**ماده ۸**ماده ۸-بند۱**ماده ۸-بند۲**ماده ۸-بند۳**ماده ۸-بند۴**ماده ۹

عنوان قانون: کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و 
الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۲/۲ مصوب: ۱۳۷۵/۰۳/۰۲

بخش های قانون: کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و 
الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶****-کتاب پنجم-فصل اول-ماده ۵۱۲**کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات 
و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶****-کتاب پنجم-فصل 
اول-ماده ۵۱۲-تبصره**کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با 
اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶****-کتاب پنجم-فصل شانزدهم-ماده ۶۱۰**کتاب پنجم قانون مجازات 
اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶****-
کتاب پنجم-فصل شانزدهم-ماده ۶۱۱**کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب 
۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶****-کتاب پنجم-فصل هفدهم-ماده ۶۱۲**کتاب پنجم 
قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 
۱۳۹۹/۱۰/۱۶****-کتاب پنجم-فصل هفدهم-ماده ۶۱۲-تبصره**کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های 
بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶****-کتاب پنجم-فصل هفدهم-ماده 
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۶۱۳**کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و الحاقات 
بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶****-کتاب پنجم-فصل هفدهم-ماده ۶۱۴**کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و 
مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶****-کتاب پنجم-فصل 
هفدهم-ماده ۶۱۴-تبصره**کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با 
اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶****-کتاب پنجم-فصل هفدهم-ماده ۶۱۷**کتاب پنجم قانون مجازات 
اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶****-
کتاب پنجم-فصل هفدهم-ماده ۶۱۷-تبصره ۱**کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب 
۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶****-کتاب پنجم-فصل هفدهم-ماده ۶۱۷-تبصره ۲**کتاب 
پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 

۱۳۹۹/۱۰/۱۶****-کتاب پنجم-فصل هفدهم-ماده ۶۱۸

عنوان قانون: قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۲۷ /۰۴ /۱۳۶۹ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 
۱۳۹۷/۲/۱۸ مصوب: ۱۳۶۹/۰۴/۲۷

بخش های قانون: ماده ۴**ماده ۴-ردیف۳

عنوان قانون: آیین نامه چگونگی تأ مین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب ۳۱ /۰۶ /۱۳۸۱== منقح ۱۳۹۷/۹/۱۲ 
مصوب: ۱۳۸۱/۰۶/۳۱

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون مجازات اسالمی با اصالحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۲/۲ مصوب: ۱۳۹۲/۰۲/۰۱

بخش های قانون: قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده 
۱۹**قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۱۹-تبصره 
۱**قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۱۹-تبصره 
۲**قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۱۹-تبصره 
۳**قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۱۹-تبصره 
۴**قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۱۹-تبصره 
۵**قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۱۹-تبصره 
۶**قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل ششم-ماده ۴۷**قانون 
مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل ششم-ماده ۴۷-الف**قانون مجازات 
اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل ششم-ماده ۴۷-ب**قانون مجازات اسالمی 
مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل ششم-ماده ۴۷-پ**قانون مجازات اسالمی مصوب 
۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل ششم-ماده ۴۷-ت**قانون مجازات اسالمی مصوب 
۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل ششم-ماده ۴۷-ث**قانون مجازات اسالمی مصوب 
۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل ششم-ماده ۴۷-ج**قانون مجازات اسالمی مصوب 
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۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش سوم-فصل چهارم-ماده ۱۳۰**قانون مجازات اسالمی مصوب 
۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش سوم-فصل چهارم-ماده ۱۳۰-تبصره ۱**قانون مجازات اسالمی مصوب 
۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش سوم-فصل چهارم-ماده ۱۳۰-تبصره ۲**قانون مجازات اسالمی مصوب 
۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب دوم-بخش اول-ماده ۲۱۸**قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح 
۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب دوم-بخش اول-ماده ۲۱۸-تبصره ۱**قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-

کتاب دوم-بخش اول-ماده ۲۱۸-تبصره ۲**قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب دوم-بخش 
دوم-فصل هشتم-ماده ۲۷۹**قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب دوم-بخش دوم-فصل 

نهم-ماده ۲۸۸

عنوان قانون: قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷-- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۸ مصوب: ۱۳۷۲/۰۹/۰۷

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون جرم سیاسی مصوب: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۱۳۹۵,۰۸,۰۸==منقح ۱۳۹۹/۸/۲۵ مصوب: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسالمی یا اقلیتهای دینی شناخته شده 
مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۷==منقح ۱۴۰۰/۷/۲۴(منسوخ) مصوب: ۱۳۶۰/۰۶/۰۷

بخش های قانون: تمام متن

www.dotic.ir

http://dotic.ir

