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  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسیده اسـت  121احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .شود ت طی مراحل قانونی تقدیم میجه
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
تـوان از مهمتـرین    مـی  را شوراي اسالمیشک انتخابات مجلس  بی
رغم اینکه مجلس  علی. در نظام جمهوري اسالمی ایران برشمرد  انتخابات

شوراي اسالمی قـوانین متعـددي در زمینـه برگـزاري انتخابـات مجلـس       
شوراي اسالمی منعقد نموده ولی در دو دهه اخیر با اصالحات بیشـماري  

توانـد   ن دارد که قانون مربوط میمواجه شده است که این مهم نشان از ای
تواند زمینه حضور مـردم در عرصـه    داراي ایراداتی باشد و اصالح آن می

تر نماید از طرفی استانی شدن انتخابات نیـز دغدغـه    انتخابات را پر رنگ
فـوریتی بـه    باشد که این طرح در قالب یـک  بسیاري از مسؤوالن نظام می

یم مجلـس شـوراي اسـالمی    جهت اصالح این مهم بـه شـرح زیـر تقـد    
  :شود می

 - سعیدي اسماعیل محمد - سلحشوري - درازهی - اباتري دلخوش - کاتب
 - محمد عزیزي - فریدون احمدي - فاطمه ذوالقدر سیده - عنایتی شاه سیاوشی
 -علی قربـانی  -بیرانوندي -جعفرپور -گردون تاج -بند خسته -الهوتی
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 -زاهـدي  -قمـی  -مـرادي   محمد علی -هاشمی زاده قاضی احسان سید
   - کـاظمی  محمـد  - عبـدالهی  - حیـدري  - کیـانپور  - نجفی  علی - فالحتی
 -نیکـو  میرزایـی  -الشکی احمدي -پیشه فالحت -لطفی - کلشانیبرزگر

 -خجســته -گلمــرادي -نشــین شــاه محمــودي -ســلیمانی -تجــري
ــعیدي ــه س ــریفی -مبارک ــادي -ش ــیخ -زرآب ــانی -ش    -بختیارگلپایگ

 - خـادمی  - کـرد  - نطنـزي  صفاري - بدري - مفتح -کولیوند-امینی سالم
 -بیگلـري  پـور  حسـن  -بنـایی  -بیگـدلی  - سـلیمی  علیرضا - کیا حسینی

 - کریمـی  اکبـر  علی - صفري - محمودزاده - محجوب -)قزوین(محمدي
 - عابـدي  - شـاعري  - هـانی افر امیرآبـادي  - پژمـانفر  - فرشادان - گرمابی

ــدالکریم ــین عب ــوچکی - زاده حس ــژادارم ک ــاداتی ن ــی -س ــر امین  -دف
 -داورانــی  پــورابراهیمی -نــژاد ایــران -نقنــدر دهقــانی -یارمحمــدي

 –زاده کـاظم  - ذوالقدر مصطفی سید -همتی -بیگلري -بنیادي -افتخاري
ــري ــید - مص ــوي  س ــن عل ــواه آزادي - محس ــا - خ ــوچی ییرض    - ک

 - الرگانی موسوي - نژاد حسن - بادامچی - مقدسی - مختار - ییجالل میرزا
 - حقیقـی  پـور  کـرم  - مرادي احمد - قوامی - رضیان - نژاد شریعت - کعبی

ــه - پارســایی - ملکشــاهی ــژاد ناصــري - زاده قلــی ال  - نســب کــاظم - ن
 - ساعدي - باباحیدري کاظمی - داداشی - )شیراز(اکبري - یشیشوان جلیلی

 - ادهیـز عل - ملکی اعزازي - میرزاده - امیرحسنخانی - پور هاشمی - اسمعیلی
 - صدق مره - زارع - برومندي - حاتمیان - خدري - ادیانی - کوهکن - فتحی
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 - علــوي  احســن ســید - نعمتــی - ییرضــا مســعود - گــودرزي  مســعود
  بیوکی موسوي

 
  :عنوان طرح

  اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی
قانون انتخابات مجلـس شـوراي اسـالمی     )7(دو ماده ذیل ماده  -1ماده 

به عنوان مواد مکرر  بعدي آنبا اصالحات و الحاقات  7/9/1387مصوب 
  :شود الحاق می )2(و  )1(

در انتخابات مجلس شوراي اسالمی، محدوده جغرافیایی  -1مکرر  7ماده 
  .شود عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب می هر استان به

تعـداد نماینـدگان هـر حـوزه اسـتانی معـادل تعـداد نماینـدگان          -تبصره
کـه مسـتند بـه قـانون تعیـین       هاي انتخابیه موجود در استان اسـت  حوزه

 30/1/1366هاي انتخاباتی مجلس شوراي اسالمی مصوب  محدوده حوزه
  .هاي بعدي آن تعیین شده است و اصالحیه

هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلـس شـوراي اسـالمی     -2مکرر  7ماده 
نـام   هاي انتخابیه موجود در اسـتان ثبـت   باید منحصراً براي یکی از حوزه

نـام و   نام در بـیش از یـک حـوزه انتخابیـه، موجـب لغـو ثبـت        ثبت. کند
محرومیــت از داوطلبــی نماینــدگی آن دوره انتخابــات مجلــس شــوراي 

  .شود اسالمی می
  : شود قانون الحاق می) 28(دو تبصره به شرح زیر به ماده  -2ماده 
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هر داوطلب نمایندگی باید متولـد محـدوده جغرافیـایی حـوزه      -1تبصره
نام بوده یـا سـابقه حـداقل پـنج سـال سـکونت در آن        ثبت انتخابیه محل

محدوده و یا سابقه نمایندگی مجلـس شـوراي اسـالمی در آن حـوزه را     
  .داشته باشد

تغییر حوزه انتخابیه ناشی از اجراي قانون تغییر حوزه انتخابیـه   -2تبصره 
باید بـا   24/10/1382داوطلبان نمایندگی مجلس شوراي اسالمی مصوب 

  .روط این ماده انجام گیردرعایت ش
قـانون الحـاق   ) 10(یک ماده به عنـوان مـاده مکـرر ذیـل مـاده       -3ماده 
  :شود می
تواننـد بـراي هـر یـک از      دهندگان در هر استان مـی  رأي -مکرر 10 ماده
هاي انتخابیه موجود در استان از بین نامزدهـاي مربـوط بـه همـان      حوزه

موجـود، نماینـده یـا نماینـدگان      هاي حوزه انتخابیه به میزان تعداد کرسی
  .مورد نظر خود را انتخاب نمایند

  :شود قانون به شرح زیر اصالح می) 8(ماده  -4ماده 
از هر حوزه انتخابیه موجود در اسـتان نـامزد یـا نامزدهـایی کـه       -8ماده 

آراي صحیح مأخوذه حوزه انتخابیه موضـوع  %) 20(حداقل بیست درصد 
انون را کسب کرده و بـاالترین رأي را در کـل   این ق) 1(تبصره ذیل ماده 

اند، نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیـه   استان به دست آورده
  .شوند محسوب می

در صورتی که حد نصاب در این ماده، براي یک یا چند کرسـی   -تبصره
به دست نیاید، نامزد یا نامزدهایی کـه بیشـترین رأي را نسـبت بـه سـایر      
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عنـوان   هاي آن حوزه انتخابیه در سطح استان کسب کرده باشـند بـه  نامزد
  .یابند نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه به مجلس راه می

  .شود آن حذف می) 4(و ) 3(، )1(هاي  قانون و تبصره) 9(ماده  -5ماده 
  :شود قانون الحاق می) 32(به شرح زیر به ذیل ماده   مادهیک  -6ماده 
هاي انتخابیه موجود در  منظور تجمیع نتایج آراي حوزه به -مکرر 32ماده 

اجرائی استان در محل استانداري به ریاسـت    عنوان هیأت استان هیأتی به
استاندار و عضویت مدیرکل ثبت احوال استان، رئیس دادگستري استان و 

خابیه هاي انت نمایندگان معتمدین محلی عضو هیأتهاي اجرائی مرکز حوزه
  .شود موجود در استان تشکیل می

  .یابد با اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می  جلسات این هیأت -1تبصره 
هاي انتخابیه  معتمدین محلی عضو هیأتهاي اجرائی مرکز حوزه -2تبصره 

گیـري از میـان خـود     موجود در استان حداکثر یک هفته قبل از روز رأي
  ئی استان انتخاب و به این هیأتاجرا  یک نفر را براي عضویت در هیأت

  .کند معرفی می
هـاي انتخابیـه موظفنـد     فرمانداران و بخشـداران مراکـز حـوزه    -3تبصره 

گیري و شـمارش آراء، نتـایج حاصـله را بـا      بالفاصله پس از خاتمه رأي
اي به  جلسه هیأتهاي نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورت

  .م کننداجرائی استان اعال  هیأت
اجرائی استان مکلف اسـت پـس از تجمیـع آراء،      رئیس هیأت -4تبصره 

اي  جلسه نظارت استان تطبیق داده و طی صورت  نتایج حاصله را با هیأت
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هـاي   به وزارت کشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از طریـق رسـانه  
  .گروهی اعالم کند

  .شود قانون حذف می) 24(ماده  -7ماده 
  :شود قانون به شرح زیر اصالح می) 56(ماده  -8ماده 
هاي تبلیغی منحصر به موارد مجـاز مـذکور در    تبلیغات و شیوه -56ماده 

قانون بوده و مراجـع اداري، انتظـامی و قضـائی موظـف بـه برخـورد بـا        
مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی براي نامزدهاي . تبلیغات غیرمجاز هستند

ی پانزده روز قبل از روز أخذ رأي آغاز و نمایندگی مجلس شوراي اسالم
  .تا بیست و چهار ساعت قبل از أخذ رأي ادامه دارد
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(ماده نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و  آییناحتراماً، در اجراي 

  نظـر   25/3/1389قانون تـدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات کشـور مصـوب       

 ح مـوادي از قـانون انتخابـات مجلـس    اصال طرحدر مورد  قوانینمعاونت 

  .دشو تقدیم می شوراي اسالمی

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد £
 .ندارد ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :دشو کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ -  130ماده 
  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -        

  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

          دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب
  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك £
موضوع يك از بيش ¢

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده £
 مواد متعدد ¢

https://t.me/ekhtebar

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


١٠ 

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد £
.شود مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مياصول / اصلدارد،  ¢

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . ندارد £
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است £
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است ¢

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب      

  از نظر قانون اساسي؛: اول
  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم

     انداز مغایرت چشمهاي کلی نظام و سند  طرح تقدیمی با سیاست  
  

  از نظر قانون برنامه؛: سوم
  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  

  
  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
  نامه داخلی مجلس مغایرت  طرح تقدیمی با قانون آیین -الف  

  
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی - 140ماده  - ب  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                     برنامه مصوبموجب اصالح یا تغییر  - 181ماده  -ج  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   

٢  
٣  
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :بيان مستندات و داليل مغايرت
دالیل توجیهی متناسب با مفاد طرح، ارائـه نشـده و ضـرورت تقـدیم آن بـا قیـد        - 1

  .فوریت تبیین نگردیده است یک
نونی است و باید حتی المقـدور  ماده مکرر خالف اصول نگارش متون قااستفاده از  - 2

ـ  ن اجتناب کرد لذا پیشنهاد میاز آ طـرح بـه    )6( و) 3(، )1( وادگردد مواد مکرر ذیل م
  .عنوان بند ذیل مواد مرتبط قانون قرار گیرد

ـ   تبصره به آن الحاق می طرح دو )2(قانون که در ماده  )28(ماده  - 3 ار شـود داراي چه
  .باشد هاي الحاقی صحیح نمی گذاري تبصره تبصره است و لذا شماره

 )29(تواند در قالب الحاق یک بند به ماده  طرح می )2(مفاد تبصره الحاقی ذیل ماده  - 4
  .دگردتنظیم  انتخابات مجلس شوراي اسالمیقانون 

 معتبـر  تبصـره  پـنج داراي ) طرح )4(موضوع ماده (قانون )8(با توجه به اینکه ماده  - 5
صریحاً نسبت  )4(شده است لذا الزم است در ماده  بینی است و احکام مهمی در آنها پیش

  .ها حکمی بیاید آن تبصره يابقا عدمبه ابقاء یا 
  هاي مشابه از جمله نظریه با توجه به نظرات متعدد شوراي نگهبان در مورد طرح -6

به دلیل بروز و ازدیاد اختالفات  طرح) 4(ماده  21/4/1394مورخ  187/102/94شماره 
اي و مذهبی و از بین رفتن توسعه و تحکیم برادري اسالمی و تعاون  محلی، قومی، قبیله

قانون اساسی ) 3(اصل سوم ) 15(عمومی، خالف موازین شرع و مغایر بند پانزدهم 
نحو مذکور موجب کاهش مشارکت مردمی است  همچنین برگزاري انتخابات به. باشد می

  .باشد قانون اساسی می) 3(اصل سوم ) 8(لذا مغایر بند 
تبصره اسـت   هشتداراي ) طرح )5(موضوع ماده (قانون )9(با توجه به اینکه ماده  - 7

طرح محل اشکال است و امر  )5(بنابراین حذف متن خود ماده و سه تبصره آن در ماده 
  .کند تنقیح قوانین را با مشکل مواجه می

 :طرح به شکل زیر مطرح گردد )8(ده الزم است ما - 8
  .دگرد اصالح می» پانزده«به » هشت«قانون، کلمه ) 56(در ماده  - 8ماده

شوراي نگهبان اجراي طرح  21/4/1394مورخ  187/102/94با توجه به نظریه شماره  -9
  .قانون اساسی است) 75(هاي عمومی مغایر اصل هفتاد و پنجم  نیز به دلیل افزایش هزینه

هاي انتخابیه انتخابات مجلس شوراي اسـالمی بـه شـماره     طرح استانی شدن حوزه -10
شده شوراي نگهبان در حـال حاضـر در دسـتور کـار کمیسـیون        عنوان اعاده به 20ثبت 

 .شود به منظور تسریع در تصویب از طریق آن طرح اقدام شود پیشنهاد می. شوراها است
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١٢ 

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است £
 .الزم نيست ¢

  قوانينكل اسناد و تنقيح  نظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(احتراماً در اجراي بندهاي 
کل به شـرح زیـر    نظر این اداره 25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 

  :شود تقدیم می
  

 ):                    ١(در اجراي بند  -١
    درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
  درخصوص طرح تقديمي قوانين مرتبط  -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
 قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  با عنايت به بررسي 

  
  

  .شود كل به ضميمه تقديم مي برگ سوابق قانوني و نظر اداره  دو تعداد  
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين
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١٣ 

  کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره
  کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره

  
  كل ادارهنظر  - الف

دهد و طریق جبران آن  ایش میزهاي عمومی را اف از آنجایی که اجراي این طرح هزینه ـ1
  .قانون اساسی است )75(هفتاد و پنجم نیز ذکر نشده است مغایر با اصل 

 )2(، مغایر با بند طرح) 4(اي به شرح ماده  مرحله تجویز انتخابات به صورت یک ـ2
  .اي دانسته است مرحله که انتخابات را دو هاي کلی انتخابات است سیاست

هاي کلی انتخابات که  با توجه به ضرورت تطبیق مجموعه قوانین انتخابات با سیاست -3
 )14(کند و همچنین مستند به بند  ی خود را طی میئهم اکنون در دولت مراحل نها

کید دارد و تأ به یمعتنتغییر ندادن آن براي مدت هاي کلی انتخابات که بر  سیاست
  .دستی قانونگذاري در این مورد ضرورت نداردمغایرت با اسناد باال

هاي کلی انتخابات تغییر قوانین انتخاباتی نیاز به حداقل  سیاست )14(مطابق بند  ـ4
  .دوسوم رأي نمایندگان مجلس شوراي اسالمی دارد که رعایت آن الزامی است

قانون انتخابات  )9(ماده  )2(، مشابه تبصره طرح )1(موضوع ماده  )2مکرر  7(ماده  ـ5
  .باشد که این تبصره باید تعیین تکلیف شود مجلس شوراي اسالمی می

  .درخصوص فوریت طرح، در مقدمه توجیهی دلیلی ذکر نشده است ـ6
تبصره  سهقانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی داراي  )28(که ماده با توجه به این ـ7

طرح ضروري است که ) 2( ر صورت الحاق دو تبصره به شرح مادهباشد بنابراین د می
  .ها اصالح شود شماره تبصره

تبصره خابات مجلس شوراي اسالمی داراي پنج قانون انت) 8(که ماده با توجه به این ـ 8
 .هاي مذکور تعیین تکلیف شود طرح تبصره )4(باشد، بنابراین باید در ماده  می
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  سوابق قانوني - ب
  اسالمی شوراي مجلس انتخابات قانونطرح اصالح موادي از جدول سوابق قانونی 

    
 مواد تاریخ تصویب عنوان ردیف

1 
 اسالمی شوراي مجلس انتخابات قانون

 بعدي الحاقات و اصالحات با
7/9/1378 

24-10-9-8-7   
56-32-31- 28  

 داوطلبـان  انتخابیـه  حـوزه  تغییر قانون  2
 واحده ماده  24/10/1382  اسالمی شوراي مجلس نمایندگی

 انتخابـاتی  هاي حوزه محدوده تعیین قانون  3
 کل مواد  30/1/1366  اسالمی با اصالحات بعدي شوراي مجلس

  14و  2بندهاي   24/7/1395  سیاستهاي کلی انتخابات  4
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