
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

 

 

 

 

 

 

 

یگذارنظام قانون یکل یهااستیس 



 

 

  ، یقانون اساس   ۱۱۰اصل    کیبند    یدر اجرا   یاسالم رهبر معظم انقالب    یاخامنه   اهللت یضرت آح
آن مرقوم    هی موضوع در حاش  ت یرا ابالغ و با توجه به اهم   یگذارنظام قانون   ی کل  یهااستیس 

  شرفتها یو پ  یگانه ابالغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبند سه   ی به قوا   استهایکردند: »س 
 . ند«ی را گزارش نما

 

که پس از مشورت با مجمع    ی مصّوب مقام معظم رهبر  ی گذارنظام قانون   ی کل   ی استهایس   متن 
 شرح است:  ن ی شده است، به ا میمصلحت نظام تنظ  ص یتشخ

 

 م یاهلل الرحمن الرح  بسم

 یگذارنظام قانون   یکل  یهااستیس 

 

ها و طرح  بی و تصو میدر تنظ  یگذارمنشاء قانون  نیتری شرع به عنوان اصل  نی توجه به مواز -١
 . یقانون  حیلوا

و قانون    یشرع   نیبا مواز  رت ی مغا  ثیو مقررات موجود کشور از ح   ن یقوان   ش یو پال   یابیارز  -۲
 . یاصل چهارم قانون اساس  ن یتضم  یسازوکار لزم برا  جادیو ا رانیا  یاسالم یجمهور یاساس 

 . یمقررات با قانون اساس  رتیعدم مغا یسازوکار مناسب برا  نییتع -٣

نگهبان    یشورا  ینظام با همکار  یکل  یهااستیبا س   نیانطباق قوان   ای  رت ی نظارت بر عدم مغا  -۴
  ی کل  یهااست یاز س   ک یتحقق هر  یلزم برا   نی قوان   بی مصلحت نظام و تصو  صی و مجمع تشخ

 نظام. 

روشن و    فی ائه تعرو مقررات با ار  نی مراجع وضع قوان   تی و صالح  اراتیحدود اخت  ن ییتع  -۵
  ی ش ی«، »قانون آزما۱۳۸و بخشنامه موضوع اصل    نامهب یتصو  نامه،ن ی مشخص از »قانون«، »آ

«،  ۱۳۴موضوع اصل    ماتیدولت و تصم   ی«، »برنامه و خط مش۸۵و اساسنامه موضوع اصل  
  ن ییو تع  ی بندطبقه   ن یمقررات و همچن   ری« و سا۱۶۱موضوع اصل    بطو ضوا  هی »آراء وحدت رو

حسب    ی اصول قانون اساس   ر یتفس   ا یو مقررات کشور بر اساس نص    ن یقوان   ها،است یهرم س 
 . یاسالم یمجلس شورا قی مورد، از طر

 . حهی اهداف ل تیبا رعا  حیمجلس در اصالح لوا ارات یحدود اخت ن ییتع -۶

  ی نیبش یساختار و مفاد بودجه سالنه کل کشور )پ   بی مجلس در تصو  ار یمحدوده اخت   نییتع  -۷
هدف  هز   ها،یگذاردرآمدها،  تصو  نه یموارد  با  آ  ب یو...(  اصالح  و  لزم    ی داخل  نامهن ی قانون 

 مجلس. 



 

 

  ی قانون  ف یآنان، وظا  ارات یو اخت   ف ی دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظا  ف یوظا  ن ییتع  -۸
ا  ین اساس قانو  ۱۲۴و    ۶۰جمهور موضوع اصل    سیرئ انتزاع و  الحاق،  ادغام،    جاد ی و هر گونه 

 قانون.  بی تصو قی از طر ، یادار یهاسازمان

قانون   تیرعا-۹ قانون   یگذاراصول  تع   یس ینوو  برا  نییو  لوا  یسازوکار    یهاو طرح   حیانطباق 
 بر:  د یبا تأک ی قانون

 آن.  یقابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرا  -

 . یواقع یازها یمعطوف بودن به ن -

 و عدم ابهام.  ت یشفاف  -

 . یو اصطالحات حقوق ات ی استحکام در ادب -

 آن.  شنهاد یو علت پ یقانون  یهاو طرح  حیاز لوا ک یهر   ی شناسه تخصص  انیب -

 قانون.   یاجرا  ری تأث یاب یو ارز یابتناء بر نظرات کارشناس  -

 . یثبات، نگاه بلندمدت و مل -

 . یآنها بدون ذکر شناسه تخصص  ی اصالح ضمن ای رییو عدم تغ نی انسجام قوان -

در    یو صنف   ینهاد تخصص مردم   یقانون   یو نهادها  نفعانی مردم، ذ   یجلب مشارکت حداکثر   -
 . یگذارقانون  ند ی فرآ

  ت یبودن قانون و شمول و جامع   یناروا، عموم ضی و اجتناب از تبع  نی در قوان یعدالت محور  -
 . یقانون  ی از استثناها ز یپره  المکانی آن و حت 

موجود کشور در طول    نیشناسه قوان   نییو تع  حیتنق  ب،ی جامع، تبو  نی قوان  نی عناو  نییتع  -۱۰
 برنامه ششم توسعه. 

طرح در مجلس    تی قابل  صی تشخ  یبرا   یاسالم  یمجلس شورا   یاز سو  ی ساز و کار  ن ییتع  -۱۱
 ( قبل از طرح و اعالم وصول. یقانون اساس  ۷۵)موضوع اصل 

مصلحت نظام در موارد    صی ارجاع به مجمع تشخ  ینصاب بال برا  نییو تع  یمندسازضابطه   -۱۲
 نگهبان.  یتعارض مصوبه مجلس با نظر شورا 

شده    ب یمصلحت نظام تصو  صی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخ  ی در مصوبات  یبازنگر  -۱۳
 دوره اعتبار مصلحت.  ن ییتع ث یاست از ح

  ی شوراها  لی از قب  یینهادها  لی مربوط به تشک  نی سه گانه در قوان   ی قوا  یذات   ت یصالح  تی رعا  -۱۴
  ن ی تضم  ی رالزم ب   یساز و کار کارآمد قانون   ی نیبش ی نهادها؛ پ  ن ی موجود ا  ن یدر قوان   ی بازنگر  ؛ یعال

 . یعاد   نی مصوبات آنها با قوان رتیعدم مغا



 

 

کشور، اصول اجرانشده    ییاز امور اجرا  یی: گره گشاتیبا محور  یگذارقانون   یهات یاولو  نییتع  -۱۵
 . ینظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبر  ی کل  یهااست یانداز، س سند چشم   ،ی قانون اساس 

 مسلح.  یروها ین  ی برا یگذارمسلح در قانون  ی روهایکل ن  یفرمانده  ریتداب  ت یرعا -۱۶

مطالبه    ک یآن به    لی و احترام به قانون و تبد  ن ی تمک  ت، یفرهنگ رعا   یساز   نه ی و نهاد  ج یترو  -۱۷
 . یعموم

 


