
 نژاد جناب آقاي دکتر محمود احمدي

  رياست محترم جمھوري اسالمي ايران

قانون اساسي جمھوري اسالمي ايران قانون الحاق يک ) ١٢٣( در اجراي اصل يکصد و بیست و سوم        

قانون ) ٩٤٦( که با عنوان طرح الحاق يک تبصره به ماده ١٣٨٧قانون مدني اصالحي ) ٩٤٦(تبصره به ماده 

 ٢٦/٥/١٣٨٩شنبه مورخ   به مجلس شوراي اسالمي تقديم و در جلسه علني روز سه١٣٨٧صوبمدني م

و ) ٩٤(ھاي مقرر، موضوع اصول نود و چھار  است به لحاظ انقضاي مھلت مجلس با اصالحاتي به تصويب رسیده

ه پیوست قانون اساسي جمھوري اسالمي ايران و عدم وصول پاسخ شوراي محترم نگھبان، ب) ٩٥(نود و پنج 

  . گردد ابالغ مي

  رئیس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

   

   

   

  ٧/٧/١٣٨٩                                                              ١٤٧٢٣٨شماره

  وزارت دادگستري

شنبه   که در جلسه علني روز سه١٣٨٧قانون مدني اصالحي ) ٩٤٦( قانون الحاق يک تبصره به ماده        

مورخ بیست و ششم مردادماه يکھزار و سیصد و ھشتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و بدون ارائه 

، طي نامه شماره قانون اساسي) ٩٥(و ) ٩٤(ھاي مقرر، موضوع اصول  نظر از سوي شوراي نگھبان در مھلت

است، به پیوست جھت اجراء ابالغ   مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده٣١/٦/١٣٨٩ مورخ ٤١٩٢٥/٤٠٧

  .گردد مي

  نژاد جمھور ـ محمود احمدي ريیس

   

  ١٣٨٧قانون مدني اصالحي ) ٩٤٦(قانون الحاق يک تبصره به ماده 

  .گردد  الحاق مي٦/١١/١٣٨٧اصالحي مصوب قانون مدني ) ٩٤٦( تبصره ذيل به ماده ماده واحده ـ        

 مفاد اين ماده در خصوص وراث متوفايي که قبل از تصويب آن فوت کرده ولي ھنوز ترکه او تبصره ـ        

  .االجرا است است نیز الزم تقسیم نشده

 شنبه مورخ بیست و ششم  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده يک تبصره در جلسه علني روز سه       

ھاي مقرر موضوع اصول  مردادماه يکھزار و سیصد و ھشتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در مھلت

قانون اساسي جمھوري اسالمي ايران نظر شوراي محترم نگھبان واصل ) ٩٥(و نود و پنج ) ٩٤(نود و چھار 

  .نگرديد

  رئیس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني


