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تعاليباسمه  

 
 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمي

 

 شود.نفر از نمايندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقديم می 2۴امضای احتراماً طرح ذيل که به 
 

  مقدمه )دالیل توجيهي(:

ساالر هستند. بدون آنها يا در وضعیت های مردماحزاب سیاسی از نهادهای اساسی و ارکان مهم نظام

  پذير نیست.ساالری و حق تعیین سرنوشت امکانضعف و ناتوانی آنها، تحقق مردم

کنند. آنها، کارکردهايی همچون احزاب سیاسی کارکردهای بسیاری را در سطوح مختلف جامعه ايفا می

دهندگان، آموزش شهروندان، ايجاد نمادهای هويت و وفاداری، بسیج مردم برای ها برای رأیتسهیل انتخاب

ع سیاسی، تجمیع منافع کارگیری و ادغام نخبگان سیاسی، تعلیم نخبگان سیاسی، بیان منافمشارکت، به

ها، ها و برنامهمشیدهی دولت، تحقق بخشیدن به اهداف خطسیاسی، ايجاد اکثريت در دولت، سازمان

الن، کنترل دستگاه اداری و فراهم کردن ثبات مسؤوپذيری و پاسخگويی در برابر اقدامات لیتمسؤوتضمین 

   بخشند.در دولت را تحقق می

کنند، نظام سیاسی و کشور را از ه فردی که احزاب سیاسی در جامعه ايفا میکارکردهای مهم و منحصر ب

را  -اعم از مادی و معنوی –های منافع آنها تضادها و تعارض دارند.های حاد و خطرناکی مصون میآسیب

کنند و در عین آمیز حل، و رفع کرده و ثبات و انسجام سیاسی را در جامعه تضمین میبه روش مسالمت

  دارند.ل پويايی سیاسی را تشويق و تقويت کرده و جامعه را از ايستايی و انسداد باز میحا

ش گیری بیش از پیساز و روندهای تصمیمامروزه، ضرورت حضور احزاب سیاسی در نهادهای تصمیم

دار های متعدد در کشور، احزاب از کارآمدی کافی برخوررغم وجود حزبشود. با اينحال و علیاحساس می

   ها نقش ندارند.ها و اجرای تصمیمگیریويژه در تصمیمنیستند و به

گیری نظام حزبی مطلوب در ايران هرچند که عوامل متعددی در ناکارآمدی احزاب سیاسی و عدم شکل

سازی شايان توجه است، ايجاد بسترهای قانونی مناسب و موثرند، اما آنچه از منظر قانونگذاری و نهادينه

  گیری و تقويت احزاب سیاسی است.( قانون اساسی، برای شکل2۶سب با مفاد و شروط اصل )متنا

و  و صنفی سیاسی هایها، انجمن، جمعیتاحزاب»( قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران 2۶اصل )

مشروط »رده است، را به رسمیت شناخته و آزاد اعالم ک« شدهشناخته دينی هایيا اقلیت اسالمیهای انجمن

«. نکنند را نقض جمهوری اسالمی و اساس اسالمی ، موازينملی ، وحدت، آزادیاستقالل اصول اينکه به

اند. برای مثال، مقام معظم رهبری )مدظله العالی( نیز همواره در بیانات خود بر اهمیت تحزّب تأکید کرده

طور اجمال بگويم ما با تحزّب  به»اند: ، فرموده2۴/۴/1379يخ ايشان در ديدار دانشجويان کرمانشاه در تار
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مطلقاً مخالف نیستیم. اينکه خیال کنند ما با حزب و تحزّب مخالفیم، نه، اينطور نیست. قبل از پیروزی 

های يک حزب بزرگ و فعال را خود ما ريختیم؛ اول انقالب هم اين حزب را تشکیل داديم، انقالب، پايه

دند که تحزّب با وحدت عمومی جامعه مخالف است. کريید کردند، ... همان وقت به ما اشکال میامام هم تأ

من آن وقت يک سخنرانی مفصلی کردم، که بعد هم پیاده شد و چاپ شد و پخش شد؛ تحت عنوان 

 «.ای نبیندتواند در جامعه انجام بگیرد، در عین حال وحدت هم صدمهتحزّب می«. وحدت و تحزّب»

با اتخاذ رويکردی مجوزمحور، « ۴/11/139۴قانون نحوه فعالیت احزاب سیاسی، مصوب »اين وجود،  با

گیری نظام حزبی کارآمد و مؤثر را که از تأسیس و فعالیت آزادانه آنها را غیرممکن ساخته و روند شکل

  ساالر دينی و حکمرانی اسالمی است، دشوار کرده است.ارکان يک نظام مردم

های سیاسی و صنفی و ها و انجمنقانون فعالیت احزاب، جمعیت»جايگزين 139۴ذکور که در سال قانون م

شد، نه تنها نواقص و کمبودهای « 7/۶/13۶0شده، مصوب های دينی شناختههای اسالمی يا اقلیتانجمن

ه بیشتری نیز بر کنندقانون سابق از جمله رويکرد مجوزمحور آن را حفظ کرد، بلکه شرايط غیرالزم و محدود

ای که، هم در زمان بررسی در صحن مجلس و هم پس از تصويب، احزاب سیاسی تحمیل کرد. به گونه

سال از تصويب اين قانون،  ۵مورد انتقاد جدی کارشناسان و فعاالن حزبی قرار گرفت. امروز با گذشت تنها 

مذکور امکان تأسیس حزب را از  آن بیش از پیش نمايان شده است. قانون ايرادات و اشکالت عديده

های حزبی شده های سیاسی سلب کرده و به عالوه موجب رکود و ضعف فعالیتبسیاری از ايرانیان و گروه

  است.

 از اينرو، ضروری است قانون جديدی متناسب با شرايط و نیازهای امروز جامعه و سازگار با مفاد اصل

حاضر با ابتنای بر يک  ويب شود. با چنین نگاهی، طرح( قانون اساسی تدوين و تص2۶) بیست و ششم

گیری محور به نگارش درآمده و تالش دارد بسترهای قانونی مطلوب برای تأسیس و شکلرويکرد ثبت

سعی کرده است تعريف دقیق، واقعی و کاربردی از احزاب  احزاب کارآمد و پايدار را فراهم آورد. اين طرح

ها و کارکردهای ذاتی احزاب سیاسی و کارکردهای مفیدی را که جزء نقشها سیاسی ارائه دهد و نقش

ها و در ازای ايفای هايی را متناسب با اين نقشها و مشوقهستند برای آنها در نظر گیرد. همچنین حمايت

های احزاب ها، برای احزاب سیاسی در نظر گرفته است. از طرف ديگر نظارت بر فعالیتمطلوب اين نقش

های سیاسی، بر اساس قیود و شروط های تبلیغاتی و انتخاباتی و فعالیتهای جاری، فعالیتاز فعالیتاعم 

 بنابراين  تمهید شده است. ای، در اين طرح( قانون اساسی به نحو شايسته2۶) بیست و ششم مصرح در اصل

 شود:طرح ذيل تقديم می
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  -نصیراله ژممیا   یر  -جعفیر ایادري  -وییا  سیيدمحمود نب -مجيد نصيرائي  -محمدصالح جوکار 

 - رهیاد ههماسیبي  -حسينعلي حاجي دليگیاني  -جبار کوچکي نمادارم ساداتي  -جالل محمودزاده 

 -سيدمسیعود خیاتمي  -حسن همتیي  -حبيب آااجري  -رسول  رخي ميکال  -سيدعلي یزدي خواه 

 -اصیرر سیليمي  -مدحسين  رهنگي مح -سيدالبرز حسيني  -سيدمصطفي آااميرسليم  -جعفر راستي 

عبدالحسين روح االميني نجی   -انور حبيب زاده بوکاني  -یعقوب رضازاده  -محمد آشوري تازیاني 

 موسي احمدي  -آبادي 
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 قانون احزاب عنوان طرح:
 

  صل اول ی جایگاه احزاب و تعاری 

گیری و تداوم احزاب قوی و دف شکل( قانون اساسی و با ه2۶) مدر اجرای اصل بیست و شش - (1ماده )

 توانند در چارچوب قانون، فعالیت های زير را انجام بدهند:کارآمد در کشور، احزاب می

 مشارکت در انتخابات، در سطوح ملی و محلی، از طريق معرفی و حمايت از نامزدهای انتخابات. -الف

 های اداره کشور.هدهی و هدايت افکار عمومی برای مشارکت در تمامی عرصشکل -ب

های سیاسی و اجتماعی همچون انتخابات آموزش شهروندان به منظور افزايش مشارکت آنان در فعالیت -ج

   و يا تصدی مناصب عمومی.

 ساالری در کشور.کمک به توسعه سیاسی و تقويت مردم -د

   های کشور.گذاریمشیسازی و خطمشارکت در فرآيندهای تصمیم -هـ

 های حکومتی و پیشنهاد راهکارهای اصالحی.ها و عملکردهای دستگاهاستنقد سی -و

حزب تشکلی از اشخاص حقیقی است که بر اساس اصول و مشی تعیین شده و با برنامه  - (2ماده ) 

مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصالح آن، به منظور اداره کشور فعالیت 

 کند.می

 هاي احزابو آزاديحقوق  - صل دوم 

هايی مانند تشکیل اجتماعات و تأسیس حزب آزاد است و احزاب در بیان عقیده و انجام فعالیت - (3ماده )

ها، شرکت در انتخابات و مبارزات انتخاباتی، در چارچوب قانون، آزاد هستند. فعالیت حزب نبايد راهپیمايی

ساالری و اساس جمهوری اسالمی را نقض اصل مردم اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی، تمامیت ارضی،

 کند.

بايستی بر اساس اصول دموکراتیک و احترام به حقوق و آزاديهای اعضاء صورت اداره امور داخلی حزب می

  بپذيرد.

ها مکلفند حداقل بیست و چهار ساعت قبل از احزاب برای برگزاری اجتماعات و راهپیمائی -(4ماده ) 

اع يا راهپیمايی موضوع را با ذکر علت، هدف، محل، مسیر، تاريخ، ساعت شروع، شیوه تشکیل هر اجتم

 الن آن به فرمانداری محل اعالم نمايند.مسؤوانتظامات و 

 

کلیه اتباع جمهوری اسالمی ايران، که به سن هیجده سال رسیده باشند، آزاد هستند که به -(۵ماده ) 

توان به عضو شدن در يک سیس شده درآيند و هیچ کس را نمیعضويت هر حزبی که مطابق اين قانون تأ

  حزب، عضو نشدن در يک حزب و يا خروج از عضويت آن مجبور کرد.
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سیس و يا أاههای امنیتی و اعضاء شاغل آنها حق تنیروهای مسلح نظامی و انتظامی و دستگ -1تبصره 

رود به ادارات حزب و مداخله در امور عضويت در حزب را ندارند. افراد مذکور بدون مجوز قضائی حق و

   آنها را نخواهند داشت.

 باشد.عضويت هر فرد در بیش از يک حزب ممنوع می - 2 تبصره

توانند از امتیازات اند، میثبت حزب اختیاريست. تنها احزابی که مطابق اين قانون به ثبت رسیده -(۶ماده ) 

 دار شوند:ناشی از ثبت حزب، از جمله موارد زير، برخور

 بینی شده در بودجه عمومی کشور.های پیشالف( دريافت کمک

رسانی دولتی برای ها و مؤسسات اطالعای صداوسیما يا ساير سازمانب( استفاده از خدمات رايگان يا يارانه

 تبلیغات.

 .ج( درج نام، نام اختصاری يا نشان حزب در کنار نام نامزدهای انتخاباتی بر روی ورقه رأی

 (الف)گیری درخصوص بندهای د( داشتن نماينده يا بازرس در مراحل مختلف انتخابات و در مراکز تصمیم

  اين ماده. (ب)و 

 ه( ائتالف با احزاب ثبت شده.

احزاب در استفاده از هر نام، نام اختصاری و نشان، با رعايت حقوق خصوصی اشخاص و  - (7ماده ) 

  ( و ساير مواد اين قانون آزاد هستند.3ذکور در ماده )های مها و محدوديتممنوعیت

  عین نام، نام اختصاری يا نشان حزب نبايد قبالً توسط حزبی ديگر مورد استفاده قرار گرفته باشد.

نام، نام اختصاری يا نشان حزب نبايد تا آن اندازه با نام، نام اختصاری يا نشانی که قبالً مورد استفاده حزبی 

 است شبیه باشد که فوراً از آن تمیز داده نشود. ديگر بوده

استفاده از نام اشخاص در نام، نام اختصاری و يا نشان حزب منوط به کسب اجازه از دارنده نام يا  -1تبصره 

 باشد.قائم مقام قانونی او می

 است.اند، ممنوع استفاده از نام و نام اختصاری احزابی که با رأی دادگاه منحل شده -2تبصره 

آمیز نسبت به آنها ممنوع احزاب در برخورداری از حقوق قانونی با هم برابرند و رفتار تبعیض -(۸ماده ) 

 است. امتیاز يک حزب نسبت به حزب ديگر تنها براساس معیارهای مندرج در اين قانون خواهد بود.

  
  صل سوم ی ثبت حزب

-قاضی ثبت به کمیسیون ملی انتخابات ارائه میدرخواست ثبت حزب توسط نماينده هیأت مت - (۹ماده )

باشند که به سن بیست و پنج شود. اعضای هیأت متقاضی ثبت حداقل پنج نفر از اتباع جمهوری اسالمی می

 سال رسیده باشند.

دولت مکلف است اليحه تشکیل کمیسیون ملی انتخابات را ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين  -تبصره

 ئه نمايد.قانون به مجلس ارا
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نماينده هیأت متقاضی ثبت، نامه درخواست ثبت را که به امضای تمامی اعضای هیأت رسیده  -(10ماده) 

است به ضمیمه اساسنامه حزب، شناسنامه کلیه اعضای هیأت متقاضی ثبت، يکصد فرم تعهد عضويت در 

ی فرعی حزب، به هاعضويت در حزب برای هر يک از شعبهحزب برای شعبه مرکزی و سی فرم تعهد 

 نمايد.کمیسیون ملی انتخابات تسلیم می

  
 در نامه درخواست ثبت، درج موارد زير الزامیست: -(11اده )م

( 7الف ـ نام، نام اختصاری و نشان حزب، در صورتیکه نام اختصاری يا نشان داشته باشد با رعايت ماده )

 اين قانون.

ج در نام حزب باشد و در صورتی که حزب شعبه داشته بايد يکی از کلمات مندر« حزب»تبصره: کلمه 

 شود.بايد به نام شعبه افزوده « شعبه»باشد، کلمه 

 ب ـ نشانی محل استقرار فیزيکی دفتر مرکزی حزب و شعب آن، در صورت داشتن شعبه.

د ج ـ نام، نام خانوادگی و ساير مشخصات سجلی ضروری و نشانی کلیه اعضاء هیأت متقاضی ثبت و تعه

 آنها به دارا بودن شرايط قانونی عضويت در هیأت متقاضی ثبت حزب.

بینی محل درج نام، نام خانوادگی و ساير در فرم تعهد عضويت در حزب، عالوه بر پیش -(12ماده ) 

امضای اين برگه به معنی »گردد: مشخصات سجلی ضروری، نشانی و امضای متعهد، جمله زير نیز درج می

  «.باشدنامه حزب و پذيرش آن و تعهد به واجد شرايط بودن برای عضويت در حزب میآشنايی با اساس

(، رسید 10در ماده ) کمیسیون ملی انتخابات مکلف است پس از دريافت کلیه مدارک مذکور -(13ماده ) 

باً به نماينده يک ماه، انطباق يا عدم انطباق مدارک ياد شده را با قانون، با ذکر داليل قانونی، کتبدهد و ظرف 

 هیأت متقاضی ثبت اعالم نمايد.

در صورت اعالم عدم انطباق مدارک با قانون، کمیسیون ملی انتخابات مکلف است هر زمان که مدارک 

جديد يا اصالح شده از طرف نماينده هیأت متقاضی ثبت ارائه گردد، آنها را دريافت کرده و رسید بدهد؛ و 

عدم انطباق آنها را با قانون، با ذکر داليل قانونی، کتباً به نماينده هیأت  ظرف مدت پانزده روز انطباق يا

 متقاضی ثبت اعالم نمايد.

درصورت کامل و صحیح بودن نامه درخواست ثبت حزب و مدارک ضمیمه آن، کمیسیون ملی  -(14ماده ) 

از  نمايد.ضی ثبت تسلیم میانتخابات فوراً آنها را ثبت نموده و گواهی ثبت حزب را به نماينده هیأت متقا

شود. اساسنامه و زمان ارائه گواهی ثبت حزب توسط کمیسیون ملی انتخابات، حزب ثبت شده تلقی می

الن شعب آن، چنانچه مسؤوصورت اسامی دبیرکل، اعضای شورای مرکزی، بازرسان حزب ثبت شده و 

 رسمی کشور آگهی خواهد شد. حزب دارای شعبه باشد، از سوی کمیسیون ملی انتخابات در روزنامه

اساسنامه و صورت اسامی دبیرکل، اعضای شورای مرکزی و بازرسان حزب، با آخرين تغییرات  -تبصره

 صورت گرفته، در پايگاه اطالع رسانی کمیسیون ملی انتخابات به آگاهی عموم خواهد رسید.
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توانند تحت نام و نشان ده میدر صورت ادغام دو يا چند حزب ثبت شده، احزاب ادغام ش -(1۵ماده ) 

جديد بعنوان يک حزب جديد درخواست ثبت بنمايند. درصورتیکه نام، نام اختصاری و يا نشان حزب 

آيد، نام، نام اختصاری و نشان يکی از احزاب جديدی که از ادغام دو يا چند حزب ثبت شده بوجود می

 باشد.ادغام شده باشد، نیازی به ثبت مجدد حزب نمی

 ساختار، ارکا  و تشکيالت احزاب -ل چهارم ص 

 هرحزب بايد دارای اساسنامه مکتوب باشد و درج موارد زير در اساسنامه الزامیست: -(1۶ماده )

 الف( اهداف حزب.

 ب( شهر محل استقرار دفتر مرکزی و شعب حزب در صورت داشتن شعبه.

 ج( شرايط و نحوه پذيرش اعضای حزب.

 حزب. د( حقوق و تکالیف اعضای

های حزب و نحوه ه( ساختار و تشکیالت حزب و شعب آن، در صورت داشتن شعبه، با ذکر ارکان و مقام

 انتخاب و ارتباط آنها با يکديگر.

های حزب و شعب آن، در صورت داشتن شعبه، با و( اختیارات و وظايف هريک از ارکان حزب و مقام

 نها.گیری توسط هريک از آتعیین دقیق روش تصمیم

 منابع و نحوه کسب درآمد و نحوه هزينه کردن آنها. نحوه عملکرد مالی حزب، مشتمل بر ز(

 ح( شیوه تغییر يا اصالح اساسنامه.

 ط( موجبات و نحوه انحالل حزب يا شعب آن.

گیری حزب است. تمامی اعضاء شرکت مجمع عمومی اعضاء حزب باالترين رکن تصمیم -(17ماده ) 

   باشند.مومی اعضاء حزب دارای رأی برابر میکننده در مجمع ع

تواند بر اساس اساسنامه مجمع عمومی اعضاء حزب و يا به جای آن مجمع حزب می -(1۸ماده ) 

نمايندگان اعضاء داشته باشد. اعضای مجمع نمايندگان اعضاء با رأی مستقیم و مخفی تمامی اعضای حزب 

 شوند.ق اساسنامه انتخاب میاز میان اعضای حزب و برای مدت مشخص مطاب

العاده آنها و تبصره: شرايط و نحوه برگزاری مجمع عمومی اعضاء، مجمع نمايندگان اعضاء و مجامع فوق

 نمايد.اساسنامه حزب تعیین می اختیارات هر يک از آنها را 

حزب به مواد زير منحصراً در صالحیت مجمع عمومی اعضاء يا مجمع نمايندگان اعضاء  -(1۹ماده ) 

 باشد:صورت عادی يا فوق العاده می

 های حزب.تصويب راهبردها و خط مشی -الف

 تصويب مقررات مالی، بودجه و گزارش عملکرد مالی سالیانه حزب. -ب

 انتخاب اعضای شورای مرکزی، بازرسان و اعضاء رکن انضباطی حزب. -ج

 تغییر يا اصالح اساسنامه. -د
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 تصويب انحالل حزب. -ه

 های مربوط به برگزاری مجامع حزب.يب مقررات و دستورالعملتصو -و

انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسان حزب با رأی مستقیم و مخفی توسط مجمع عمومی  -(20ماده ) 

گیرد. عضويت همزمان بازرسان حزب در اعضاء و يا مجمع نمايندگان اعضاء بموجب اساسنامه صورت می

 کان حزب ممنوع است.شورای مرکزی و يا ساير ار
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شورای مرکزی، دبیر کل و بازرسان حزب حسب مورد در مقابل مجمع عمومی اعضاء يا مجمع  -(21ماده )

ای ساالنه و يا مانند آن، های منظم دورهوه بر ارائه گزارشباشند و عالنمايندگان اعضاء پاسخگو می

های موردی ندگان اعضاء مکلف به ارائه گزارشدرصورت درخواست مجمع عمومی اعضاء يا مجمع نماي

  باشند.نیز می

باشد که بموجب هر حزب دارای يک رکن انضباطی تحت نام هیأت داوری يا نام ديگر می -(22ماده ) 

شود و بر مبنای آيین نامه مصوب مجمع عمومی اعضاء و يا مجمع نمايندگان اعضاء به اساسنامه تأسیس می

 نمايد.رسیدگی میتخلفات اعضاء حزب 

اعضای رکن انضباطی با رأی مستقیم و مخفی مجمع عمومی اعضاء و يا مجمع نمايندگان  -(23ماده ) 

شوند. عضويت همزمان بازرسان، دبیرکل و يا اعضاء شورای مرکزی در اعضاء برای دوره معین انتخاب می

 رکن انضباطی ممنوع است.

  صل ژنجم ی بودجه و امور مالي احزاب 

 گردد:بودجه حزب فقط از منابع زير تأمین می - (24ماده )

  های منظم و يا غیر منظم از اعضاء.حق عضويت و يا ساير دريافت -الف

 فروش کتب، نشريات و اجناس تبلیغاتی حزب. -ب

 و مجالس. اهها، باشگاههااندازی نمايشگراه -ج

 های متعلق به حزب.درآمد حاصل از اموال و دارائی -د

 هدايای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی ايرانی. -ه

 بینی شده در بودجه عمومی کشور.های پیشکمک -و

 وام، هبه، وقف خاص، وصیت به نفع حزب. -ز

 آموزشی متناسب با اهداف حزب. برگزاری فعالیتهای فرهنگی، پژوهشی، -ح

طور کلی تمامی عملکردهای مالی خود را بهها و احزاب مکلفند تمامی اموال، درآمدها و هزينه -(2۵ماده ) 

ها و اسناد در دفاتر مخصوص، با رعايت اصول حسابداری، ثبت نمايند و آنها را به همراه صورتحساب

 مربوطه بصورت مرتب حداقل تا ده سال نگهداری نمايند.

 باشد.یها، افراد حقیقی و حقوقی خارجی ممنوع مهر گونه دريافت و کمک از سازمان -1تبصره 

  باشد.هرگونه فعالیت تجاری توسط حزب ممنوع می -2تبصره 

احزاب مکلفند کلیه دريافتها و پرداختهای خود را در دفاتر مالی حزب ثبت نمايند و گزارشهای  -3تبصره 

  مربوط را به کنگره ساالنه حزب ارائه نمايند.

ای نامهشور به احزاب، بر اساس آيیناختصاص کمکهای پیشبینی شده در بودجه عمومی ک -(2۶ماده ) 

  خواهد بود که ظرف شش ماه از تصويب اين قانون، توسط خانه احزاب و وزارت کشور تهیه خواهد شد.
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ها و درآمدهای حزب فقط در جهت اهداف حزب، بر اساس احزاب مکلفند از اموال، دارايی -(27ماده )

 قانون و اساسنامه، استفاده نمايند.

هر نوع هبه يا اعطای وام و هر نوع نقل و انتقال غیرقانونی به اعضاء حزب و يا ساير اشخاص  -(2۸ماده ) 

سسه وابسته به ؤاز انحالل حزب و يا شعبه و يا م پس ها و يا درآمدهای حزب ممنوع است.از اموال، دارائی

يا بستگان نسبی و سببی درجه های حزب به دبیر کل و شورای مرکزی حزب، انتقال اموال و يا دارايی، آن

 يک آنها، به هر طريق ممنوع است.

باشد. دار می، مسؤولیت امور مالی حزب را عهدهشورای مرکزی حزب، در دوره تصدی -(2۹ماده ) 

بايستی هر سال به تصويب مجمع عمومی اعضاء و يا مجمع نمايندگان گزارش عملکرد مالی حزب می

 اعضاء برسد.

اب مکلفند در مقابل کمکهای پیشبینی شده در بودجه عمومی، گزارشها، دفاتر و اسناد خود احز -(30ماده ) 

  را ساالنه به کمیسیون ملی انتخابات ارائه نمايند.

  صل ششم ی انحالل حزب 

 شود:حزب در موارد زير منحل می -(31ماده )

 به موجب اساسنامه و شرايط مندرج در آن. -الف

 ت منصفه.أه صالحیتدار دادگستری با حضور هیدادگا به موجب رأی نهائی -ب

تصفیه پیشبینی أت وال حزب، حسب مورد، زير نظر هیدرصورت انحالل حزب، کار تصفیه ام -(32ماده ) 

 پذيرد.شده در اساسنامه يا بر اساس رأی دادگاه صادرکننده رأی به انحالل حزب، انجام می

ن به موجب رأی نهايی دادگاه، تأسیس مجدد حزب يا شعبه آن پس از انحالل حزب يا شعبه آ -(33ماده )

 مادامی که علت انحالل مرتفع نشده است به هر شکل وتحت هر نام ممنوع است.

انحالل حزب به موجب رأی نهائی دادگاه، خود به خود به معنی انحالل شعب و مؤسسات -(34ماده ) 

 باشد.وابسته به آن و ابطال ثبت آن می

 های تخلفات و مجازات  صل هفتم 

در صورت تخلف حزب و يا شعبه و يا مؤسسه وابسته به آن از مفاد اين قانون، حزب و يا شعبه -(3۵ماده )

و يا مؤسسه مربوطه با در نظر گرفتن نوع و اهمیت تخلف، به يک يا چند مورد از موارد زير محکوم 

لیت مسؤوه آن به هر يک از موارد ذيل نافی شود. محکوم شدن حزب و يا شعبه و يا مؤسسه وابسته بمی

 حقوقی و يا کیفری حزب و يا اعضاء آن نمیباشد.

 تذکر شفاهی -الف

 تذکر کتبی با ذکر در سوابق حزب و با انتشار عمومی -ب

 محرومیت از تمام يا بعضی امتیازات ناشی از ثبت تا شش ماه -ج
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   ( اين قانون۶)ماده  «ب»و « الف»محرومیت از امتیازات بندهای  -د

 ابطال ثبت -ه

 ممنوعیت موقت فعالیت برای مدت حداکثر تا چهار سال از تمام يا بعضی فعالیتها -و

 انحالل -ز

محکومیت حزب و يا شعبه و يا مؤسسه وابسته به آن به هر يک از موارد و و ز تنها در صورت  -تبصره

  باشد.اين قانون امکانپذير می 7و  ۶، ۵، ۴ول تخلف حزب و يا شعبه يا مؤسسه وابسته به آن از مفاد فص

باشد. رسیدگی به تخلفات موضوع اين قانون منحصراً در صالحیت کمیسیون ملی انتخابات می-(3۶ماده ) 

کمیسیون ملی انتخابات با آگاهی از وقوع تخلف به هر طريق، از جمله شکايت و يا اعالم اشخاص و يا 

 ی بشود.تواند وارد در رسیدگاحزاب می

رسیدگی به تخلف در کمیسیون ملی انتخابات بموجب قانون و با رعايت کلیه حقوق دفاعی -(37ماده ) 

  گیرد.حزب و تشريفات قانونی مربوطه صورت می

درصورت محکوم شدن حزب و يا شعبه و يا مؤسسه وابسته به آن توسط کمیسیون ملی -(3۸ماده ) 

آن، محکوم علیه   «ب»و « الف»( اين قانون، به استثناء بندهای 3۵ماده ) موارد مذکور درانتخابات به يکی از 

شود از ديوانعالی کشور که توسط رئیس قوه قضائیه برای اين منظور تعیین می از هایتواند در شعبمی

 تصمیم صادره تجديد نظرخواهی نمايد.

دم ثبت حزب نیز در اين شکايت هیأت متقاضی ثبت حزب علیه کمیسیون ملی انتخابات در خصوص ع

  باشد.شعبه ديوانعالی کشور قابل رسیدگی می

  باشد.رأی شعبه مذکور در موارد فوق نهائی می

درصورت محکوم شدن حزب و يا شعبه و يا مؤسسه وابسته به آن به دلیل تخلف توسط -(3۹ماده ) 

میسیون ملی انتخابات يا دادستان و يا تواند بنا به درخواست ککمیسیون ملی انتخابات، دادگاه صالحیتدار می

هر ذينفع نسبت به ابطال عمل يا تصمیم غیرقانونی حزب و يا شعبه و يا مؤسسه وابسته به آن، جبران 

  خسارت و اصالح يا تغییر وضعیت غیرقانونی، اتخاذ تصمیم نموده، رأی بدهد.

نون، در قوانین کیفری جرم شناخته در صورتیکه هر يک از تخلفات احزاب مذکور در اين قا-(40ماده ) 

شوند، رسیدگی به آنها صرفاً در دادگاه صالحیتدار دادگستری، بصورت علنی و با حضور هیأت منصفه، 

   صورت خواهد گرفت.

بجز در مواردی که در اين قانون تصريح شده است، برای رسیدگی به جرائم احزاب، هیأت  -(41ماده ) 

شود و تشکیل می 1382اسفند  2۴ط مندرج در قانون هیأت منصفه مصوب منصفه مربوطه بر اساس ضواب

 نمايد.گیری میتصمیم

  شوند.باشند که براساس قرعه انتخاب میاعضاء هیأت منصفه هر دادگاه در کل کشور ده نفر می-(42ماده ) 

www.dotic.ir

https://dotic.ir


13 

 

افت. مالک اعضاء هیأت منصفه تشکیل شده و رسمیت خواهد يدادگاه با حضور همه  -(43ماده ) 

 باشد.اتفاق آراء اعضاء آن می منصفه گیری هر هیأتتصمیم

در صورتیکه مالک برای مجرم شناخته شدن متهم صرفاً رأی هیأت منصفه خواهد بود. اما  -(44ماده ) 

  تواند پس از رسیدگی رأی برائت صادر نمايد.هیأت منصفه متهم را مجرم بداند، دادگاه می

  
محکوم شدن متهم در دادگاه بدوی، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل  درصورت-(4۵) ماده

گیرد. رأی باشد. رسیدگی در مرحله تجديدنظر بدون حضور هیأت منصفه صورت میتجديدنظرخواهی می

 باشد.برائت قابل تجديد نظرخواهی نمی

ممنوعیت فعالیت آن  درصورت تبرئه شدن حزب يا محکوم شدن آن به مجازاتی که مستلزم-(4۶ماده ) 

نباشد، بالفاصله از هر نوع قرار و يا دستور دادگاه و يا ساير مراجع امنیتی و انتظامی مبنی بر توقف فعالیت 

 حزب رفع اثر خواهد شد.

پس از محکومیت حزب يا شعبه آن به انحالل يا ممنوعیت موقت فعالیت، مادامی که علت -(47ماده ) 

وره محکومیت خاتمه نیافته است، هر کس که مبادرت به تأسیس مجدد حزب محکومیت مرتفع نشده و يا د

و يا شعبه آن بنمايد و يا خود را عضو يا نماينده حزب يا شعبه منحل شده معرفی نمايد يا از طرف آن 

شود. در صورتیکه فعالیت انجام يافته بطور فعالیتی انجام دهد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می

 شود.نیز جرم شناخته شود، به مجازات آن جرم نیز محکوم می مستقل

  شود.انحالل، ممنوعیت فعالیت و تأسیس مجدد حزب، شامل شعبه آن حزب نیز می -تبصره

هر کس فردی را به عضويت در حزبی مجبور نمايد يا از عضويت او در حزب قانونی  -(4۸ماده ) 

 شود.تا شش ماه محکوم می موردنظر خود جلوگیری نمايد به حبس از سه

( اين قانون، عالوه بر استرداد اموال و 28های موضوع ماده )در صورت انتقال اموال و دارايی -(4۹ماده ) 

های انتقال يافته، هر يک از انتقال دهنده و انتقال گیرنده به جزای نقدی معادل ارزش اموال و دارايی

 وند.شهای انتقال يافته محکوم میدارايی

 گردند.شدن اين قانون، کلیه قوانین و مقررات مغاير با آن منسوخ می ءاالجرااز تاريخ الزم -(۵0ماده ) 
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 رئيسه محترم مجلس شوراي اسالميهيأت
 

( قانون تدوين و تنقیح قوانین ۴نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده )احتراماً، در اجرای قانون آيین

 .شودمی تقديماانو  احزاب  هرحنظر معاونت قوانین در مورد  2۵/3/1389مصوب  و مقررات کشور

 اوانينمعاو  
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 كل تدوین قوانيننظر اداره
 معاون محترم قوانين

کـل نظر اين اداره 2۵/3/1389تدوين و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب   ( ۴( ماده )۴( و )2احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:تقديم می شرح زيربه

  سابقه تقدیم -۱
 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 130بر اساس ماده 

   گرديده است   نگرديده است طرح/اليحه جاری قبال تقديم  

 
 

 ( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور:۴( ماده )۲در اجرای بند ) -۲

 د اساسی ندارد طرح/اليحه تقديمی ، از حیث ضوابط تدوين ايرا

   نیست   است دارای موضوع و عنوان مشخص :   1

   نیست   است عنوان با مفاد طرح/اليحه، منطبق :   2

   نیست   است داليل مندرج در مقدمه توجیهی کافی و به دور از اجمال :   3

   نشده است   استشده  توضیحات راجع به ضرورت رسیدگی به قید فوريت در مقدمه ارائه :   ۴

   نیست   است طرح دارای موضوع واحد :   ۵

   : ماده واحده و ارائه آن در قالب   مواد متعدد   

   : نیست با ايراد مواجه   است   

سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رعايت اصول قانون نويسی و  9بند   ۶

 قانونگذاری، لحاظ : 
   ه استنشد   شده است

 

 شرح نظر کارشناسی اداره کل تدوين قوانین در خصوص ضوابط تدوين

   

درباره موضوع اين طرح قانون معتبر وجود دارد که با عنايت به سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی  -1

قوانین،  مبنی بر جلوگیری از تورم 2۵/3/1389مقرر در قانون تدوين و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

که « 139۴،11،0۴قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب »اين طرح بابید در قالب الحاق به 

مقدمه طرح تقديمی ناقص و فاقد داليل توجیهی متناسب با  -2دارای ارتباط موضوعی با آن است، تنظیم شود. 

از عنوان طرح بايد حذف « قانون»واژه -3 است.مواد پیشنهادی است و ضرورت قانونگذاری در آن تبیین نشده

در طرح پیشنهادی عنوان فصل اول ) جايگاه احزاب و تعاريف(، بايد به عنوان اختصارات و تعاريف  -۴گردد. 

تغییر نمايد زيرا در مفاد فصل اول، اشاره ای به جايگاه احزاب نشده و معموال فصل اول مربوط به اختصارات و 
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که در اين طرح به کرات اشاره شده، مفهوم « کمیسیون ملی انتخابات» زم است عبارت تعاريف است. همچنین ال

مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه، ضرورت و هدف از تقديم طرح بايد در  -۵شناسی و تعريف گردد. 

( به مقدمه 1ده )شود متن مندرج در ذيل ماشود و درج آن در متن مناسب نیست. بنابراين پیشنهاد میمقدمه بیان 

 -7( قانون اساسی است 1۵(مغاير اصل)3در ماده )« دموکراتیک»استفاده از لغت بیگانه  -۶توجیهی منتقل شود. 

های تنقیحی مجلس شورای اسالمی ( طرح مغاير با سیاست۵0مندرج در ماده )« کلیه قوانین و مقررات »عبارت 

ن مدنظر بايد بطور دقیق، احصاء و ذکر شوند و نبايد آنها شود. قوانیاست و در صورت تصويب موجب ابهام می

( سیاستهای کلی نظام قانونگذاری قبل از تقديم طرحها 1۶مستفاد از بند) -8طورکلی به قوانین ارجاع داد. را به

 (۵( ماده )1نیروهای مسلح أخذ و لحاظ گردد. لذا در تبصره )مرتبط با نیروهای مسلح بايد نظر رسمی ستاد کل

موسسات »و « ساير سازمان ها»( بند )ب(، عبارت ۶درماده ) -9طرح پیشنهادی اين مهم بايد درنظر گرفته شود. 

( زمان ارائه 30ابهام دارد. در ماده )« معیارهای مندرج در اين قانون»( عبارت 8ابهام دارد. در ماده )« اطالع رسانی

قصود آن که در چه ماه و روز از سال گزارش ارائه شود. گزارش به صورت ساالنه مشخص نشده و ابهام دارد . م

شده که « يا نام ديگر»( اشاره به عبارت 22ابهام دارد. در ماده)« تغییر وضعیت غیرقانونی» (، اصطالح 39در ماده )

ام برخی از احک -10( دارای ابهام می باشد. 37در ماده)« تشريفات قانونی مربوطه»دارای ابهام می باشد. عبارت 

ای است و بهتر است تصويب آن نامه( و.. . دارای شأن آيین12(، )11(، )10طرح همچون فصل سوم مواد )

شده که برخی  بینی( الزم است، مجازات پیش۴8( و )۴7در مواد ) -11نامه اجرائی قانون شود. موکول به آيین

الزام دولت به  -12ين ماده تنظیم گردد. ( قانون مجازات اسالمی است، مستند به ا19موارد آن مشمول ماده )

( رعايت نشده 9( قانون اساسی است که اين امر در تبصره ماده)7۴تقديم اليحه مغاير اصل هفتاد و چهارم )

( طرح زائد است و بايد 2۶( و ماده )9در تبصره ماده)« از تاريخ تصويب اين قانون»درج عبارت  -13است. 

شدن آن االجراء ( قانون مدنی زمان آغاز آثار قانون، تاريخ الزم 2درج در ماده)عمومی منحذف شود. وفق قاعده

رأی شعبه در موارد فوق قطعی و »( به شرح زير اصالح شود: 38فراز آخر ماده) -1۴است و نه زمان تصويب. 

 33و  28-۴-3 در مواد -1۶( آيین نگارش ادبیات تقنینی رعايت نشده است. ۴1در ماده) -1۵« الزم االجرا است

اين طرح نیاز به کار مطالعاتی و تحقیقاتی  -17طرح ضمانت اجرای الزم برای اجرای آن پیش بینی نشده است. 

 های مجلس شورای اسالمی أخذ گردد. بیشتری دارد و الزم است نظر کارشناسی مرکز پژوهش

 

 

 

 : ۲۵/۳/۱۳۸۹قررات كشور مصوب ( قانون تدوین و تنقيح قوانين و م۴( ماده )۴در اجرای بند ) -۳

 طرح/اليحه تقديمی ، از حیث ضوابط ماهوی ايراد اساسی ندارد 

   تعارض ندارد   مطابقت دارد طرح/اليحه با سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام :   1

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  3طرح/اليحه با اصل   2

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  1۵طرح/اليحه با اصل   3

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  ۵2طرح/اليحه با اصل   ۴

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  ۵3طرح/اليحه با اصل   ۵
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   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  ۶0طرح/اليحه با اصل   ۶

   دارد   ندارد ن اساسی مغايرت : قانو 73طرح/اليحه با اصل   7

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  138طرح/اليحه با اصل   8

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  112طرح/اليحه با اصل   9

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  1۵8طرح/اليحه با اصل   10

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت : طرح/اليحه با ساير اصول   11

 

 شرح نظر کارشناسی اداره کل تدوين قوانین در خصوص ضوابط ماهوی 

   

 در خصوص سند چشم انداز و سياست هاي کلي نظام

 

  

   

 در خصوص مرایرت با اصول اانو  اساسي 

 

  

    

   

 

 

 .دشومي تقدیم ضميمه به اظهارنظر برگتعداد .......... 

  مدیر كل تدوین قوانين
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 كل اسناد و تنقيح قوانيننظر اداره

 معاون محترم قوانين

نظـر ايـن  2۵/3/1389( قانون تدوين و تنقـیح قـوانین و مقـررات کشـور مصـوب ۴(  ماده )3( و )1احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:کل به شرح زير تقديم میاداره

 

 

 ( : 1در اجراي بند )

 ل مربوطه در خصوص قوانین مرتبط و متعارض طرح/اليحه جاری به ثبت نرسیده است.نظر اداره ک

 

 

 ( : 3در اجراي بند )

 نظر اداره کل مربوطه در خصوص لزوم قانونگذاری بر اساس طرح/اليحه جاری به ثبت نرسیده است.

 

  

 شود.كل به ضميمه تقدیم ميتعداد .......... برگ سوابق قانوني و نظر اداره

 
 

 مدیركل اسناد و تنقيح قوانين
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كل اسناد و تنقيح قوانينضميمه نظر اداره  

 اانوني سوابق انضمام به کلاداره نظر

 
 كلنظر اداره -الف

 

 

 سوابق قانوني -ب
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