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 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

  

  فصل اول ـ کلیات

ـ به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شوراي 1ماده

  .باشد شـود به شرح مندرج در این قانون می اسالمی که به اخـتصار معاونت نامیده می

حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شوراي اسالمی تبصره ـ اعمال وظایف این معاونت شامل 

  .باشد نمی

  

کنند از قبیل هیأت دولت، شـوراي عالی  ـ کلـیه دستگاههاي حکومتی که مـقررات وضع می2ماده

انقـالب فرهنگی، هیأت عمومی دیـوان عـالی کشـور، هـیأت عمومـی دیوان عدالت اداري 

لـزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصـوبات خود را جهـت همچنیـن دستگاههایی که مقررات آنها 

  .اعمال این قـانون به مجـلس شوراي اسـالمی ارسال نمایند

تبصره ـ مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراي عالی امنیت ملی و شوراي نگهبان 

  .باشند از شمول این ماده مستثنی می

  

  فصل دوم ـ وظایف

  

  :درامور تنقیح به شرح زیر استـ وظایف معاونت 3ماده

  :ـ تنقیح کلیه قوانین کشور و اعالم قوانین معتبر و حاکم از راههاي زیر1

هاي  بندي موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرست آوري و تفکیک و طبقه ـ جمع1ـ1

  .موضوعی؛ تاریخی و سایر موارد

کننده جهت اقدام  جع تصویبـ تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعالم آن به مر1ـ2

  .قانونی

کننده جهت  ـ تشخیص مقرراتی که موضوع آنها منتفی شده است و اعالم آنها به مرجع تصویب1ـ3

  .اقدام قانونی

ـ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به 1ـ4

  .هیأت رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی

شده و ارسال به  هاي تنقیح ـ شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آنها در مجموعه1 ـ5

  .روزنامه رسمی جهت انتشار



٢

ـ اعالم قوانین و مقررات مغایر با سیاستهاي کلی نظام که توسط مقام معظم رهبري ابالغ شده 1 ـ6

  . اقدام قانونیشود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت رئیسه مجلس جهت اطالع و یا می

  .ـ تهیه شناسنامه براي کلیه قوانین و مقررات کشور1ـ7

این قانون موظفند ظرف شش ماه ) 2(تبصره ـ تمام دستگاههاي حکومتی و عمومی موضوع ماده 

االجراء شدن این قانون کلیه مقررات مصوب خود را تنقیح نموده و به طور مستمر ادامه  پس از الزم

. ماه پیشنهاد تنقیح کلیه قوانین مربوط به خود را به معاونت ارسال نماینددهند همچنین ظرف شش 

  .تواند حین بررسی از کارشناسان دستگاه مزبور دعوت به عمل آورد این معاونت می

ـ پاسخ به استعالمات هیأت رئیسه مجلس شوراي اسالمی؛ نمایندگان؛ دولت و شوراي عالی 2

  .استانها

تعالمات در مورد طرحها و لوایح دو فوریتی بیست و چهار ساعت و تبصره ـ مهلت پاسخ به اس

  .یک فوریتی چهل و هشت ساعت و در موارد عادي یک هفته خواهدبود

نامه نگارش طرحها و لوایح براساس چهارچوبهاي علمی و تعریف لغات تخصصی  ـ تدوین شیوه3

اي که تغییر  ي حکومتی به گونهمورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاهها

  .در مراد مقنن نباشد

  .شـده موضـوعی تـخصصی به صـورت کتـب و نسخ الکترونیکی هاي تنقیح ـ انتـشار مجموعـه4

 ـ ویراستاري مصوبات مجلس و کمیسیونها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر 5

  .نامه داخلی مجلس آئین

  .وانینرسانی ق  ـ اطالع6

قوانین و اصالح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد ) کدگذاري(گذاري  ـ شناسه7

  .از اقدامات تنقیحی

  . ـ ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیأت رئیسه؛ کمیسیونها و نمایندگان مجلس8

انها قبل از تقدیم طرح یا الیحه ـ نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، دولت و شوراي عالی است4ماده

نمایند این استعالم مانع طی مراحل تصویب  به مجلس درخصوص امور زیر از معاونت استعالم می

  :طرحها و لوایح نخواهدشد

  .ـ وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و الیحه پیشنهادي1

  .ـ انطباق طرح و الیحه پیشنهادي از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین2

  .ـ لزوم یا عدم لزوم قانونگذاري در موضوع یادشده3

انداز؛ سیاستهاي کلی  نامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم ـ انطباق طرح و الیحه با آئین4

  .نظام و اسناد باالدستی



٣

ـ نظر معاونت در مورد طرحها و لوایح به همراه طرح یا الیحه پیشنهادي تقدیم مجلس 1تبصره

  .نمایندگان در جریان آن واقع شوندخواهدشد تا 

ـ چنانچه در مورد موضوعات فوق استعالم نشده باشد هیأت رئیسه نظر معاونت را استعالم 2تبصره

  .نماید می

  

 ـ معاونـت موظف است حداکـثر یک سـال پس از اجـرائی شدن هر قانون گزارشی از 5ماده

هرگـونه ایراد اجرائی آن را به رئیـس نحـوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقـص و 

ربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصالحی الزم  مجلس؛ دولت، شوراي عـالی تنقیح و کمیسیونهاي ذي

  .براي رفع نقایص یادشده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید

  

ن مجلس  ، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تأیید معاونت قوانی1390 ـ از ابتداي سال 6ماده

  .امکانپذیر است

  .باشد تبصره ـ روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران از شمول این ماده مستثنی می

  

رسانی  رسانی عمومی درباره آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطالع ـ به منظور اطالع7ماده

 به انتشار شود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام در مجلس شوراي اسالمی تشکیل می

  .رسانی مجلس نماید قوانین از طریق پایگاه اطالع

  

  فصل سوم ـ مسائل متفرقه 

  

 ـ به منظور اجراء صحیح این قانون شوراي عالی تنقیح قوانین مرکب از اشخاص زیر تشکیل 8ماده

  :گردد می

  .الف ـ رئیس مجلس شوراي اسالمی به عنوان رئیس

  .ب ـ معاون حقوقی رئیس جمهور

  .ی از معاونان رئیس قوه قضائیهج ـ یک

  .د ـ معاونان قوانین و نظارت مجلس

  .باشد دبیرخانه شورا بر عهده معاونت می

  .تصمیمات شورا جنبه مشورتی براي رئیس مجلس خواهد داشت

  



٤

ها، دستگاهها و مؤسسات دولتی موظفند  ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سایر وزارتخانه9ماده

 نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را براي دو نسخه از کتب و

  .معاونت ارسال نمایند

  

 و 29/12/1350ـ قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب 10ماده

  .گردد هاي آن نسخ می نامه اصالحات بعدي و آئین

  

  .رسد تصویب رئیس مجلس میـ دستورالعمل اجرائی این قانون به 11ماده

  

  .باشد االجراء می ـ این قانون از تاریخ تصویب الزم12ماده

  

شنبه مورخ بیست و پنجم  قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه

 به 2/4/1389خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

  .وراي نگهبان رسیدتأیید ش

  

  رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی

1389قانون اصالح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ) 6(و ماده ) 3(ماده ) 1( تبصره بند ماده واحده ـ       

  :شود  به شرح ذیل اصالح می25/3/1389کشور مصوب 

  :شود به شرح ذیل اصالح می) 3(ماده ) 1(ـ تبصره بند 1       

قانون مدیریت خدمات کشوري ) 117(و ) 5( کلیه دستگاههاي موضوع مواد تبصره ـ       

این قانون موظفند ) 2( و قوه قضائیه به استثناء مراجع مذکور در تبصره ماده 8/7/1386مصوب 

  : مقررات انجام دهنداقدامات زیر را درخصوص تنقیح قوانین و

 کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1390 الف ـ تا پایان تیرماه       

 تصویب شده است تنقیح نمایند و توسط باالترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ 1389

ه را به تفکیک و با ذکر صریح وضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شد

  .دالیل آن به معاونت ارائه نمایند

 قوانیـن مربوط به حـوزه فعالیت خـود را که بـا سیاستهاي کلی 1390 ب ـ تا پـایان مهرماه       



٥

  .ابالغی از سوي مقام رهبري مغایر است با ذکر دالیل به معاونت اعالم نمایند

ها،  نامه  کلیه تصویب1390ست جمهوري تا پایان اسفند  ج ـ با همکاري معاونت حقوقی ریا      

طور کلی مقررات مربوط به خود را تنقیح نمایند و با شناسایی  ها و به  ها و دستورالعمل نامه آیین

موارد نسخ صریح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد، متروك و موضوع 

  .کننده ارسال کنند به مراجع تصویبمنتفی شده را مشخص و براي تنقیح 

 د ـ کلیه دستگاههاي مشمول این تبصره موظف به همکاري با معاونت قوانین مجلس       

باشند و نیز معاونت و  شوراي اسالمی براي تنقیح قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود می

رشناسی دستگاههاي توانند براي تنقیح قوانین و مقررات از ظرفیت کا دستگاههاي مشمول می

  .اجرائی و قضائی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با تمایل آنها استفاده کنند

  .یابد  تغییر می1391 به 1390تاریخ ) 6(ـ در ماده 2       

  .االجراء است ـ این قانون از تاریخ تصویب الزم3       

روز چهارشنبه مورخ هجدهم اسفندماه  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی       

 به تأیید 22/12/1389یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

  شوراي نگهبان رسید

  


