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 قضایی و حقوقیگزارش كميسيون 
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 معاونت نظارت

  اداره كل امور كارشناسی نظارت
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 تعاليبسمه

 1 :شماره

 1/10/1399: تاريخ

 
 هيأت رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمی

 

 با سالم

 

در  25/9/1399مورخ  951039احتراماً، بازگشتتته به هامه شتتتماره  

سه     صوص درخوا سالمي      32خ شوراي ا هفر از همايندگان محترم مجلس 

سالمي در    ( قاهون آئين234مبني بر اعمال ماده ) شوراي ا هامه داخلي مجلس 

( قاهون مدهي از ستتتوي حجه امستتتالم   1استتتتن از از ایراي ماده)»رابطه با 

سن ر حاهي رئي    سلمين یناب آقاي دکتر ح محترم د لتهاي يازدهم   س یمهورالم

کميسيون قضايي   حقوقي با      29/10/1399موضوع در یلسه مورخ    ،«  د ازدهم

حضتتتور هماينده درخواستتته کنندگان   معا ن امور مجلس رئيس یمهور مورد        

 .بررسي قرار گرفه

( قاهون آيين هامه داخلي، یهه قرائه       234گزارش آن در ایراي ماده)  اينک  

 ..شودارائه ميدر صحن علني 

 
 موسی غضنفرآبادي

 قضایی و حقوقی رئيس كميسيون
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 قضایی و حقوقیكميسيون گزارش 

 

 طرح مسأله-بخش اول

( قاهون اساسي یمهوري اسالمي ايران 123مطابق اصل ي صد   بيسه   سوم)

را هتيجه همه پرسي  يا مصوبات مجلس شوراي اسالميیمهور موظف اسه رئيس»

  ابالغ به  ي امضاء کند   براي ایراء در اختيار مسؤ من  قاهوهي س از طي مراحلپ

مصوبات » 14/08/1370اصالحي  ن مدهيقاهو (1ماده)  مطابق  همچنين « بگذارد

به رئيس  قاهوهي مجلس شوراي اسالمي   هتيجه همه پرسي پس از طي مراحل

امضاء   به شود. رئيس یمهور بايد ظرز مدت پنج ر ز آن را  یمهور ابالغ مي

مجريان ابالغ همايد   دستور اهتشار آن را صادر کند   ر زهامه رسمي موظف اسه 

 «.ساعه پس از ابالغ منتشر همايد 72ظرز مدت 

در صورت استن از رئيس یمهور از امضاء يا ابالغ براساس تبصره ماده مذکور، 

ر زهامه ه دستور رئيس مجلس شوراي اسالمي ، بمذکور ر زه 5مهله در قاهون 

 .را چاپ   منتشر همايد متن قاهون ساعه  72رسمي موظف اسه ظرز مدت 

( قاهون مدهي کليه قواهين بايد در ر زهامه رسمي منتشر 3ح م ماده) با عنايه به

تاريخ مزم امیراء شدن قواهين پاهزده ر ز پس  مذکور ( قاهون2شود   مطابق ماده)

شود. بنابراين عدم امضاء   عدم صد ر از اهتشار در ر زهامه رسمي محاسبه مي

دستور اهتشار قواهين توسط رئيس یمهور منتج به تأخير در ایراي اح ام   ت اليف 

 شود.   تضييع حقوق د لتي مي مردمقاهوهي   متضرر شدن 

شوراي اسالمي در مجلس محترم هفر از همايندگان  32تقاضاي تعداد  ا تویه بهب

آقاي حسينعلي حایي دليگاهي، مبني بر اعمال ماده  یناب ييازدهم با همايندگد ره 

قاهون آيين هامه داخلي مجلس شوراي اسالمي درخصوص استن از از ایراي  234
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 يدکتر حسن ر حاه يیناب آقا نيحجه امسالم  المسلم( قاهون مدهي 1ماده)

 اسهيبه ر ياز زمان تصد هاي يازدهم   د ازدهم د له محترمرئيس یمهور 

 (1ح م ماده) يدر موارد متعدد مرت ب استن از از ایرا رانيا ياسالم يیمهور

 قاهون مذکور شده اسه. 

با تویه به استعالمات صورت گرفته از معا هه محترم قواهين مجلس شوراي   

 رئيس یمهور د لتهاي يازدهم   د ازدهم یناب آقاي دکتر حسن ر حاهي اسالمي،

از زمان تصدي به پسه رياسه یمهوري اسالمي ايران از امضاء، صد ر دستور 

به شرح ید ل  مصوب مجلس شوراي اسالمي قاهون فقره (13اهتشار   ابالغ سيزده )

 ذيل استن از هموده اسه:

 

 موارد استنکاف رئيس جمهور از امضاء، ابالغ و دستور انتشار قوانين مجلس

 عنوان قانون ردیف

هایی تاریخ ن

شدن مصوبات 

 مجلس 

تاریخ ابالغ به 

 رئيس جمهور

تاریخ دستور  به 

رئيس  از سويانتشار 

 مجلس

از آمران به  تيقانون حما  .1

 از منکر انيمعروف و ناه
2/2/1394 9/3/1394 19/3/1394 

  قانون پيشگيري از وقوع جرم  .2

)مصوب مجمع تشخيص 

 مصلحت نظام(

21/6/1394 

 مجمع
20/7/1394 14/9/1394 

قانون رسيدگي به دارايي   .3

مقامات، مسئوالن و كارگزاران 

 جمهوري اسالمي ايران

)مصوب مجمع تشخيص 

 مصلحت نظام(

9/4/1394 

 مجمع
14/9/1394 7/10/1394 
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 عنوان قانون ردیف

هایی تاریخ ن

شدن مصوبات 

 مجلس 

تاریخ ابالغ به 

 رئيس جمهور

تاریخ دستور  به 

رئيس  از سويانتشار 

 مجلس

قانون اصالح قانون سنجش و   .4

ها و پذيرش دانشجو در دانشگاه

 مراكز آموزش عالي كشور

 

26/2/1395 3/3/1395 2/4/1395 

قانون احکام دائمي برنامه   .5

 توسعه كشور
27/11/1395 1/12/1395 16/1/1396 

قانون برنامه پنجساله ششم   .6

اجتماعي و  توسعه اقتصادي،

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

 (1396ـ1400)

)مصوب مجمع تشخيص 

 مصلحت نظام(

21/12/ 1395  

 مجمع
25/12/1395 16/1/1396 

به قانون  يقانون الحاق مواد  .7

 يمجلس شورا ينامه داخل نييآ

 ياسالم

20/4/1397 25/4/1397 10/5/1397 

شدن قانون  يقانون دائم  .8

 يمجازات اسالم
23/3/1397 9/4/1397 2/5/1397 

ماده به قانون  کيقانون الحاق   .9

 نيمعلم ياستخدام فيتکل نييتع

 ارانيو آموزش يسيحق التدر

در وزارت  ينهضت سوادآموز

21/6/1397 25/6/1397 14/7/1397 



6 

 

 عنوان قانون ردیف

هایی تاریخ ن

شدن مصوبات 

 مجلس 

تاریخ ابالغ به 

 رئيس جمهور

تاریخ دستور  به 

رئيس  از سويانتشار 

 مجلس

 پرورشآموزش و 

تبصره به ماده  کيقانون الحاق   .10

 ينامه داخل نيي( قانون آ182)

 ياسالم يمجلس شورا

23/5/1398 28/5/1398 24/6/1398 

قانون موافقتنامه خدمات   .11

هاي( هوايي دوجانبه )سرويس

بين دولت جمهوري اسالمي 

 ايران و دولت كشور كويت

30/2/1399 19/3/1399 22/6/1399 

قانون الزام دولت به پرداخت   .12

 ياساس يكاالها ارانهي
28/8/1399 1/9/1399 12/9/1399 

قانون اقدام راهبردي براي لغو   .13

تحريم ها و صيانت از منافع 

 ملت ايران

12/9/1399 12/9/1399 18/9/1399 

 

 

 اسالمیميسيون تخصصی  مجلس شوراي اقدامات نمایندگان / ك -بخش دوم
  234هفر از همايندگان محترم مبني بر اعمال ماده   32  صول درخواسه پس از

(  1از ایراي ماده)  استتتتن از رئيس یمهور  قاهون آئين هامه داخلي درخصتتتوص   

   29/10/1399یلستته مورخ در دستتتور کار یهه بررستتي موضتتوع ، قاهون مدهي

ضايي   حقوقي    سيون ق سينعلي   یناب آقاي    پس از  اظهارات گرفهقرار کمي ح

مجلس رئيس  معا ن امور  به همايندگي از درخواستتته کنندگان،       حایي دليگاهي   



7 

 

صوص          یمهور سيون درخ سپس کمي سخهايي را بيان همود.  یناب آقاي اميري پا

هامه داخلي درمورد یناب آقاي  قاهون آيين 234درخواستته اعمال ماده  ارد بودن 

به عمل         يازدهم   د ازدهم، رگي گيري  هاي  حستتتن ر حاهي رئيس یمهور د لت

 آ رد   با اکثريه آراء همايندگان حاضر درخواسه مذکور  ارد تشخيص داده شد.  

 

 

 بندي نهائی جمع-بخش سوم

 

 استتتن از یناب آقاي دکتر با تویه به مطالب فوق الذکر   مستتتندات مویود

حسن ر حاهي رئيس یمهور د لتهاي يازدهم   د ازدهم از زمان تصدي به پسه     

( قاهون مدهي مبني بر امضتتاء،  1رياستته یمهوري استتالمي ايران از ایراي ماده) 

( فقره قاهون مصتتوب مجلس شتتوراي  13صتتد ر دستتتور اهتشتتار   ابالغ ستتيزده )

سه   مطابق ماد       ضائي   حقوقي محرز ا سيون ق سالمي، براي کمي ( قاهون  234ه)ا

ماده مذکور تقديم   1هامه داخلي گزارش اين کميستتيون یهه ایراي تبصتتره آيين

 گردد. مجلس شوراي اسالمي مي

 

 موسی غضنفرآبادي                                                                         

 قضایی و حقوقیرئيس كميسيون                                                                


