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  فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخاباتطرح 
  

احکام قانونی حوزه انتخابات، مذکور در پیوست این قانون اعم از اینکه منسوخ ضمنی  -واحده ماده
  .اعتبار هستند یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی



٣ 

 فهرست قوانین و احکام منسوخ ضمنی) الف

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

1

اجرای ه یم قانونی دائر بتصم
نامه مصوب  موقت آئین

کمیسیون اصالح آئین نامه 
  داخلی 

  25/02/1328مصوب 

  5ماده 

م متخذه دایر به اجرای موقت تصمی" 6ماده  مفادبا توجه به 
داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی بوسیله  نامه آیین

مفاد این مشابه که  16/12/1343مصوب  "منتخبه  میسیونک
اراده  دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال به ،باشد ماده می

  .گردد ، این ماده نسخ میگذار خر قانونؤم

  10ماده 

م متخذه دایر به اجرای تصمی"11ماده  مفادبا توجه به 
ه وسیله نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی ب موقت آیین
مفاد این مشابه که  16/12/1343مصوب  "منتخبه  کمیسیون
اراده  دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال به ،باشد ماده می

  .گردد ، این ماده نسخ میگذار خر قانونؤم

  49ماده 

 اجرای به دایر متخذه تصمیم"44 با توجه به مفاد ماده
 سیلهوه ب تنظیمی ملی شورای مجلس داخلی نامه آیین موقت

خ ونسماین ماده  16/12/1343 مصوب "منتخبه کمیسیون 
  .ضمنی شده است

  188ماده 

م متخذه دایر به اجرای تصمی"173ماده  مفادبا توجه به 
وسیله ه نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی ب موقت آیین

مفاد این مشابه که  16/12/1343مصوب  "کمیسیون منتخبه
اراده  تکراری بودن و به جهت اعمالدلیل  به ،باشد  یماده م

  .گردد ، این ماده نسخ میگذار خر قانونؤم

  213ماده 

ــه  ــا توجــه ب ــاده  مفــادب ــه تصــمی" 196م ــر ب م متخــذه دای
ــین  ــت آی ــرای موق ــی    اج ــورای مل ــس ش ــی مجل ــه داخل نام

ــ  ــی بـ ــه ه تنظیمـ ــیون منتخبـ ــیله کمیسـ ــوب  "وسـ مصـ
ــه  16/12/1343 ــن مشــابه ک ــاد ای ــیمف ــاده م ــه ،باشــد م  ب
خر ؤاراده مــ لیــل تکــراری بــودن و بــه جهــت اعمــال     د

  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  214ماده 
م متخذه دایر به اجرای تصمی"197ماده  مفادبا توجه به 
وسیله ه نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی ب موقت آیین
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

مفاد این مشابه که  16/12/1343مصوب  "کمیسیون منتخبه
اراده  دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال به ،باشد ماده می

  .گردد ، این ماده نسخ میگذار خر قانونؤم

  قانون شهرداری 2
 11/04/1334مصوب 

  4ماده 

 "قانون شوراهای محلی" 2ماده  3با توجه به مفاد بند 
الیحه " 33و  2و هم چنین مفاد مواد  02/04/1358مصوب 

 01/07/1358صوب م "قانونی شورای شهر و طریقه اداره آن
  .این ماده منسوخ ضمنی شده است

  7ماده
 انتخابات و قانون تشکیالت، وظایف" 7با توجه به مفاد ماده 

مصوب  "شهرداران  انتخاب و کشور اسالمی شوراهای
  .این ماده منسوخ ضمنی شده است، 01/03/1375

  8ماده

ی انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محل وقوعس ازپ
قانون شوراهای "توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

قانون تشکیالت " تصویب نیز  و 1358در سال "محلی
نظر   به،  01/09/1361مصوب  "شوراهای اسالمی کشور

های شهر بوده  انجمن ءبر انتفامبنی رسد اراده قانونگذار  می
 "حه قانونی انتخابات شورای شهر و طریقه اداره آنالی" 5عنایت به مراتب فوق و با توجه به مفاد ماده با  .است

کنندگان  که در خصوص شرایط انتخاب 01/07/1358مصوب 
  .خ ضمنی شده استونسنموده، این ماده متعیین تکلیف 

  9ماده

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعس ازپ
قانون شوراهای "توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

قانون تشکیالت  "تصویب نیز  و 1358در سال "حلیم
نظر  به،  01/09/1361مصوب  "شوراهای اسالمی کشور

های شهر بوده  انجمن ءبر انتفامبنی رسد اراده قانونگذار  می
 "الیحه قانونی انتخابات شورای شهر و طریقه اداره آن" 6عنایت به مراتب فوق و با توجه به مفاد ماده با  .است

که درخصوص شرایط انتخاب شوندگان  01/07/1358مصوب 
  .خ ضمنی شده استونسنموده، این ماده متعیین تکلیف 

  10ماده
انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعس ازپ

قانون شوراهای "توجه به تصویب  با در قانون اساسی و
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

قانون تشکیالت " تصویب نیز و 1358در سال "محلی
نظر  به، 01/09/1361مصوب  "سالمی کشورشوراهای ا

بوده  ی شهرها انجمن ءبر انتفامبنی رسد اراده قانونگذار  می
 "الیحه قانونی انتخابات شورای شهر و طریقه اداره آن" 7عنایت به مراتب فوق و با توجه به مفاد ماده با  .است

موجبات محرومیت از نامزدی در که  01/07/1358مصوب 
خ ونس، این ماده مه صورت مبسوط شرح دادهانتخابات را ب

  .ضمنی شده است

  10تبصره ماده 

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعازپس
قانون شوراهای "توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

قانون تشکیالت  "تصویب نیز  و 1358در سال "محلی
نظر  هب، 01/09/1361مصوب  "شوراهای اسالمی کشور

های شهر بوده  انجمن ءبر انتفامبنی رسد اراده قانونگذار  می
ماده  2عنایت به مراتب فوق و با توجه به مفاد تبصره با  .است

انتخابات شورای شهر و طریقه اداره  یقانون حهیالقانون " 7
خ ضمنی شده ونسم این تبصره ،01/07/1358مصوب  "آن

  .است

  12ماده 

قانون اصالح قانون تشکیالت، "46ده با توجه به مفاد ما
 انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف

، 06/07/1382مصوب "  01/03/1375مصوب  "شهرداران 
 انتخابات و قانون تشکیالت، وظایف" 82موضوع اصالح ماده 

مصوب  "شهرداران  انتخاب و کشور اسالمی شوراهای
  .شده است، این ماده منسوخ ضمنی 01/03/1375

  13ماده

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعس ازپ
قانون شوراهای "توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

قانون تشکیالت " تصویب نیز  و 1358در سال "محلی
نظر  به، 01/09/1361مصوب  "شوراهای اسالمی کشور

بوده  رهای شه انجمن ءبر انتفامبنی رسد اراده قانونگذار  می
قانون " 7مادهبا عنایت به مراتب فوق و با توجه به مفاد  .است

 01/09/1361مصوب  "تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

دلیل تکراری بودن و به  هب ،ماده می باشدمفاد این مشابهکه
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار خر قانونؤاراده م جهت اعمال

  13تبصره ماده

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعس ازپ
قانون شوراهای "توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

قانون تشکیالت " تصویب نیز  و 1358در سال "محلی
نظر  به، 01/09/1361مصوب  "شوراهای اسالمی کشور

های شهر بوده  انجمن ءبر انتفامبنی رسد اراده قانونگذار  می
 " 30مادهمراتب فوق و با توجه به مفاد با عنایت به  .است
 و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون

منسوخ  ، این تبصره01/03/1375مصوب  "شهرداران  انتخاب
  .ضمنی شده است

  14ماده 

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعس ازپ
قانون شوراهای "توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

قانون تشکیالت  "تصویب نیز  و 1358در سال "محلی
نظر  به،  01/09/1361مصوب  "شوراهای اسالمی کشور

های شهر بوده  انجمن ءبر انتفامبنی رسد اراده قانونگذار  می
 15ماده عنایت به مراتب فوق و با توجه به مفاد با  .است

 "اداره آنانتخابات شورای شهر و طریقه  یقانون حهیال"
که در خصوص شرایط داوطلبان  01/07/1358مصوب 

 این ماده منسوخ نموده،تعیین تکلیف عضویت در شوراها 
  .ضمنی شده است

های  و تبصره15ماده 
آن،  5و  3، 2، 1

و  19،  18، 17مواد 
22     

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعس ازپ
 "قانون شوراهای محلی"ه به تصویب توج با در قانون اساسی و

قانون تشکیالت شوراهای  "تصویب نیز  و 1358در سال 
رسد اراده  نظر می به، 01/09/1361مصوب  "اسالمی کشور

با عنایت  .های شهر بوده است انجمن ءبر انتفامبنی قانونگذار 
الیحه قانونی "فصل سوم  مفاد به به مراتب فوق و با توجه

مصوب  "ی شهر و طریقه اداره آنانتخابات شوراها
بر انتخابات  نظارت انجمنسازوکار که طی آن  01/07/1358

  .، این مواد منسوخ ضمنی شده اندشده مشخص شورای شهر
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

  16ماده

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعس ازپ
 "قانون شوراهای محلی"توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

قانون تشکیالت شوراهای " تصویب نیز  و 1358در سال 
رسد اراده  نظر می به،  01/09/1361مصوب  "اسالمی کشور

با عنایت  .های شهر بوده است انجمن ءبر انتفامبنی قانونگذار 
الیحه قانونی انتخابات " 7با توجه به ماده به مراتب فوق و 

 ، این01/07/1358مصوب  "شوراهای شهر و طریقه اداره آن
  .ماده منسوخ ضمنی شده است

  20ماده 

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعس ازپ
 "قانون شوراهای محلی"توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

قانون تشکیالت شوراهای  "تصویب نیز  و 1358در سال 
رسد اراده  نظر می به،  01/09/1361مصوب  "اسالمی کشور

عنایت با  .بوده است رهای شه انجمن ءبر انتفابنی مقانونگذار 
 قانون تشکیالت" 34ماده مفاد  به مراتب فوق و با توجه به

که طی آن  01/09/1361مصوب   "کشوری اسالمی شوراهای
انتخاب اعضای شورا به صورت غیرمستقیم تعیین شده و 

قانون تشکیالت، وظایف و " 67همچنین با عنایت به ماده 
مصوب  "شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران انتخابات

ورود سالح به شعبه اخذ رای که به موجب آن  01/03/1375
، این نه تنها ممنوع شده که توسط قانونگذار جرم تلقی شده

  .ماده منسوخ ضمنی شده است

   21ماده 

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعس ازپ
قانون شوراهای "توجه به تصویب   با ودر قانون اساسی 

قانون تشکیالت " تصویب نیز  و 1358در سال  "محلی
نظر  به، 01/09/1361مصوب  "شوراهای اسالمی کشور

های شهر بوده  انجمن ءبر انتفامبنی رسد اراده قانونگذار  می
الیحه " 12با توجه به ماده با عنایت به مراتب فوق و  .است

مصوب  "راهای شهر و طریقه اداره آنقانونی انتخابات شو
  .، این ماده منسوخ ضمنی شده است01/07/1358

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعس ازپ 23ماده
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

 "قانون شوراهای محلی"توجه به تصویب  با در قانون اساسی و
قانون تشکیالت شوراهای " تصویب نیز  و 1358در سال 

رسد اراده  نظر می به، 01/09/1361صوب م "اسالمی کشور
با عنایت  .های شهر بوده است انجمن ءبر انتفامبنی قانونگذار 

الیحه قانونی " 18تبصره ماده با توجه به به مراتب فوق و 
مصوب  "انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن

  .، این ماده منسوخ ضمنی شده است01/07/1358

  29تا  24مواد 

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعس ازپ
 "قانون شوراهای محلی"توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

قانون تشکیالت شوراهای  "تصویب نیز  و 1358در سال 
رسد اراده  نظر می به، 01/09/1361مصوب  "اسالمی کشور
یت با عنا. های شهر بوده است بر انتفاء انجمن یقانونگذار مبن

 قانونی الیحه" 23به مراتب فوق و با توجه به مفاد ماده 
 مصوب "آن اداره طریقه و شهر شوراهای انتخابات

که طی آن ترتیب اخذ رأی و قرائت آراء  01/07/1358
ای از سوی وزیر کشور شده و  موکول به تصویب آیین نامه

شوراهای اسالمی  قانون تشکیالت " 34ماده  به همچنین نظر
شیوه انتخاب   که به موجب آن 01/09/1361مصوب  "کشور

اعضای شورا به صورت غیرمستقیم بوده، لذا مباحث مربوط به 
ترتیبات اخذ رأی و نحوه برگزاری انتخابات در این قانون، 

  .خ ضمنی شده استونسم

  30ماده 

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعس ازپ
 "قانون شوراهای محلی"توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

قانون تشکیالت شوراهای  تصویب نیز  و 1358در سال 
رسد اراده  نظر می به، 01/09/1361اسالمی کشور مصوب

عنایت با  .های شهر بوده است انجمن ءبر انتفامبنی قانونگذار 
 قانونی الیحه" 26و  25مواد با توجه به  به مراتب فوق و

 مصوب "آن اداره طریقه و شهر ایشوراه انتخابات
، این سازوکار شکایت مشخص شده که طی آن 01/07/1358

  .گردد ماده نسخ می
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

  32و  31مواد 

انقـالب اسـالمی و بـا تأسـیس نهـاد شـوراهای        وقـوع  س ازپ
ــانون اساســی و  ــی در ق ــا محل ــه تصــویب   ب ــانون "توجــه ب ق

ــی ــز  و 1358در ســال  "شــوراهای محل ــانون  "تصــویب نی ق
ــک ــور  تشــ ــالمی کشــ ــوراهای اســ ــوب  "یالت شــ مصــ

ــه، 01/09/1361 بــر مبنــی رســد اراده قانونگــذار  نظــر مــی ب
عنایـت بـه مراتـب    بـا   .هـای شـهر بـوده اسـت     انجمـن  ءانتفا

ــوق و ــه   ف ــه ب ــا توج ــاده ب ــه" 24م ــانونی الیح ــات ق  انتخاب
 مصــــــوب  "آن اداره طریقــــــه و شــــــهر شــــــوراهای

  .این مواد منسوخ ضمنی شده اند ،01/07/1358

  41ماده 
الیحه قانون شورای شهر و طریقه " 38با توجه به مفاد ماده 

این ماده منسوخ ضمنی شده  01/07/1358مصوب  "اداره آن
 .است

  42ماده 
الیحه قانون شورای شهر و طریقه " 39با توجه به مفاد ماده 

این ماده منسوخ ضمنی شده  01/07/1358مصوب  "اداره آن
  .است

  43ماده 
تشکیالت اصالح قانون قانون  "43ماده وجه به مفاد با ت

مصوب  "و انتخابات شوراهای مزبور شوراهای اسالمی کشور
  .، این ماده منسوخ ضمنی شده است29/04/1365

 44ماده 

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعس ازپ
 "لیقانون شوراهای مح"توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

قانون تشکیالت شوراهای  "تصویب نیز  و 1358در سال 
رسد اراده  نظر می به، 01/09/1361مصوب  "اسالمی کشور

با عنایت  .های شهر بوده است انجمن ءبر انتفامبنی قانونگذار 
الیحه قانونی " 41ماده  مفاد به به مراتب فوق و با توجه

 مصوب "انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن
  .، این ماده منسوخ ضمنی شده است01/07/1358

، ماده 88تا  86مواد  
و تبصره آن و  89

 90ماده 

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعس ازپ
 "قانون شوراهای محلی"توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

قانون تشکیالت شوراهای  "تصویب نیز  و 1358در سال 
رسد اراده  نظر می به،  01/09/1361مصوب  "وراسالمی کش
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عنایت با  .های شهر بوده است انجمن ءبر انتفامبنی قانونگذار
 انتخابات قانونی الیحه" 28ماده با توجه به  به مراتب فوق و

، این 01/07/1358 مصوب  "آن اداره طریقه و شهر شوراهای
  .ندضمنی شده ا منسوخ مواد

3

اجرای تصمیم متخذه دایر به 
موقت آئین نامه داخلی مجلس 
شورای ملی تنظیمی به وسیله 

   کمیسیون منتخبه
  16/12/1343مصوب 

  6ماده 

ــا ــه ب ــه ب ــادتوج ــاده مف ــین" 7م ــس   آئ ــی مجل ــه داخل نام
ــالمی  ــورای اسـ ــوب "شـ ــه  23/03/1361مصـ ــابه کـ مشـ

ــن   ــاد ای ــی مف ــاده م ــد م ــه ،باش ــودن و   ب ــراری ب ــل تک دلی
ــال   ــت اعم ــه جه ــ ب ــانونؤاراده م ــ خر ق ــاده  ذارگ ــن م ، ای

  .گردد نسخ می

4

قانون اصالح پاره ای ازمواد 
والحاق مواد جدید بقانون 

  1334شهرداری مصوب سال 
  27/11/1345مصوب 

  2جزء

 انتخابــات و قــانون تشــکیالت، وظــایف" 7موجــب مــاده بــه
ــوراهای ــالمی ش ــور اس ــاب  و کش ــهرداران انتخ ــوب  "ش مص

ــاظر بــه اصــالح  2جــزء مفــاد ، 01/03/1375  7مــاده کــه ن
ــانون" ــهرداری ق ــوب  "ش ــک   11/04/1334مص ــاق ی و الح

  .شده است یضمن سوخمنباشد،  تبصره به آن می

  3جزء

 و شهر شوراهای انتخابات قانونیالیحه" 20به موجب ماده 
که ناظر  3، مفاد جزء 01/07/1358 مصوب  "آن اداره طریقه

مصوب  "شهرداری قانون"  8به الحاق یک تبصره به ماده 
  .شده است یضمن سوخمنباشد،  می 11/04/1334

  4جزء

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعازپس
قانون شوراهای "توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

قانون تشکیالت " تصویب نیز  و 1358در سال "محلی
نظر  به، 01/09/1361مصوب  "شوراهای اسالمی کشور

بوده  ی شهرها انجمن ءبر انتفامبنی ونگذار رسد اراده قان می
 "الیحه قانونی انتخابات شورای شهر و طریقه اداره آن" 7عنایت به مراتب فوق و با توجه به مفاد ماده با  .است

موجبات محرومیت از نامزدی در که  01/07/1358مصوب 
که ناظر  4، مفاد جزء انتخابات را به صورت مبسوط شرح داده

 11/04/1334مصوب  "شهرداری قانون" 10اده به اصالح م
  .شده است یضمن سوخمنباشد،  می

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعازپس 6جزء
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قانون شوراهای "توجه به تصویب  با در قانون اساسی و
قانون تشکیالت  "تصویب نیز  و 1358در سال "محلی

نظر   به، 01/09/1361مصوب "شوراهای اسالمی کشور
های شهر بوده  انجمن ءبر انتفامبنی رسد اراده قانونگذار  می

 15ماده عنایت به مراتب فوق و با توجه به مفاد با  .است
 "انتخابات شورای شهر و طریقه اداره آن یقانون حهیال"

که درخصوص شرایط داوطلبان  01/07/1358 مصوب
که  6فاد جزء م ،است نمودهتعیین تکلیف عضویت در شوراها 

مصوب  "شهرداری قانون" 14ناظر به اصالح ماده 
  .باشد، منسوخ ضمنی شده است می 11/04/1334

  7جزء

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعازپس
 "قانون شوراهای محلی"توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

اهای قانون تشکیالت شور "تصویب نیز  و 1358در سال 
رسد اراده  نظر می  به،  01/09/1361مصوب  "اسالمی کشور

با عنایت  .های شهر بوده است انجمن ءبر انتفامبنی قانونگذار 
الیحه قانونی "فصل سوم  مفاد به به مراتب فوق و با توجه

مصوب  "انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن
نتخابات بر ا نظارت انجمنسازوکار که طی آن  01/07/1358

که ناظر به اصالح  7، مفاد جزء شده شورای شهر مشخص
باشد،  می 11/04/1334مصوب  "شهرداری قانون" 15ماده 

  .منسوخ ضمنی شده است

  8جزء 

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعازپس
 "قانون شوراهای محلی"توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

قانون تشکیالت شوراهای " تصویب نیز  و 1358در سال 
رسد اراده  نظر می به، 01/09/1361مصوب  "اسالمی کشور

باعنایت  .های شهر بوده است انجمن ءبر انتفامبنی قانونگذار 
الیحه قانونی انتخابات " 7با توجه به ماده به مراتب فوق و 

، مفاد 01/07/1358مصوب  "شوراهای شهر و طریقه اداره آن
مصوب  "شهرداری قانون" 16ماده  که ناظر به اصالح 8جزء 

  .باشد، منسوخ ضمنی شده است می 11/04/1334
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  9جزء 

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعس ازپ
 "قانون شوراهای محلی"توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

قانون تشکیالت شوراهای " تصویب نیز  و 1358در سال 
رسد اراده  نظر می به،  01/09/1361مصوب  "می کشوراسال

باعنایت  .های شهر بوده است انجمن ءبر انتفامبنی قانونگذار 
الیحه قانونی " 18تبصره ماده با توجه به به مراتب فوق و 

مصوب  "انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن
 23ماده  1که ناظر به اصالح بند  9، مفاد جزء 01/07/1358
باشد، منسوخ  می 11/04/1334مصوب  "شهرداری قانون"

  .ضمنی شده است

  10جزء 

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعازپس
 "قانون شوراهای محلی"توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

قانون تشکیالت شوراهای " تصویب نیز  و 1358در سال 
رسد اراده  نظر می به، 01/09/1361مصوب  "اسالمی کشور

باعنایت  .های شهر بوده است انجمن ءبر انتفامبنی قانونگذار 
 انتخابات قانونی الیحه" 23ماده ا توجه به به مراتب فوق و ب

که  01/07/1358 مصوب "آن اداره طریقه و شهر شوراهای
طی آن ترتیب اخذ رأی و قرائت آراء موکول به تصویب آیین 

ماده  به ر کشور شده و همچنین باعنایتای از سوی وزی نامه
مصوب  "قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشور " 34
شیوه انتخاب اعضای شورا به   که به موجب آن 01/09/1361

که ناظر به اصالح  10جزء صورت غیر مستقیم درآمده، مفاد 
باشد،  می 11/04/1334مصوب  "شهرداری قانون" 24ماده 

  .شده است یضمن سوخمن

  11جزء 

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعازپس
 "قانون شوراهای محلی"توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

قانون تشکیالت شوراهای " تصویب نیز  و 1358در سال 
رسد اراده  نظر می به، 01/09/1361مصوب  "اسالمی کشور

باعنایت  .وده استهای شهر ب انجمن ءبر انتفامبنی قانونگذار 
 انتخابات قانونی الیحه" 23به مراتب فوق و با توجه به ماده 
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که  01/07/1358 مصوب "آناداره طریقه و شهرشوراهای
طی آن ترتیب اخذ رأی و قرائت آراء موکول به تصویب آیین 

 34ماده  به ای از سوی وزیر کشور شده و همچنین نظر نامه
مصوب  "المی کشورقانون تشکیالت شوراهای اس "

شیوه انتخاب اعضای شورا به   که به موجب آن 01/09/1361
که ناظر به اصالح  11مفاد جزء صورت غیر مستقیم بوده، 

باشد،  می 1334 /11/04مصوب  "شهرداری قانون" 29ماده 
  .منسوخ ضمنی شده است

  12جزء 

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعازپس
 "قانون شوراهای محلی"توجه به تصویب  با قانون اساسی ودر 

قانون تشکیالت شوراهای  تصویب نیز  و 1358در سال 
رسد اراده  نظر می به، 01/09/1361اسالمی کشور مصوب

عنایت با  .های شهر بوده است انجمن ءبر انتفامبنی قانونگذار 
 یقانون الیحه" 26و  25مواد با توجه به  به مراتب فوق و

 مصوب "آن اداره طریقه و شهر شوراهای انتخابات
مفاد ، سازوکار شکایت مشخص شده که طی آن01/07/1358

 مصوب "شهرداری قانون" 30که ناظر به اصالح ماده  12جزء 
  .باشد، منسوخ ضمنی شده است می 11/04/1334

  16جزء 

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعازپس
 "قانون شوراهای محلی"توجه به تصویب  با نون اساسی ودر قا

قانون تشکیالت شوراهای " تصویب نیز  و 1358در سال 
رسد اراده  نظر می به، 01/09/1361مصوب  "اسالمی کشور

باعنایت  .های شهر بوده است انجمن ءبر انتفامبنی قانونگذار 
شورای الیحه قانون " 38به مراتب فوق وبا توجه به مفاد ماده 

 16، مفاد جزء 01/07/1358مصوب  "شهر و طریقه اداره آن
مصوب  "شهرداری قانون" 41که ناظر به اصالح ماده 

  .باشد، منسوخ ضمنی شده است می 11/04/1334

5
قانون افزایش تعداد نمایندگان 

  مجلس شورای ملی 
  10/04/1346مصوب 

  کل قانون
ــده     ــاده واح ــاد م ــه مف ــه ب ــدول جدیــ  "باتوج ــانون ج د ق

، 15/03/1350مصــوب  "ملــی شــورای  مجلــس  انتخابــات
 .این قانون منسوخ ضمنی شده است
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6
قانون اصالح قانون تاسیس 

  وزارت آبادانی و مسکن 
 11/10/1346مصوب 

  1ماده 

منتفی بودن الیحه قانونی تشکیل " 1با توجه به مفاد ماده 
مصوب  "انجمنهای ده و اصالح امور اجتماعی و عمرانی دهات

که به موجب آن اصالح امور اجتماعی و کمک  03/08/1354
های ده محول گردید تا تحت  به عمران دهات به انجمن

هدایت وزارت کشور انجام وظیفه نمایند، این ماده منسوخ 
 .ضمنی شده است

7

قانون تفسیر تبصره قانون 
جلس افزایش تعداد نمایندگان م

شورای ملی مصوب تیرماه 
1346   

  05/02/1350مصوب 

  کل قانون

قانون افزایش "از آنجاکه این قانون ناظر به تفسیر تبصره 
 1346مصوب تیرماه  "تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی

قانون افزایش "اعتباری تبصره  به اعالم بی  باشد و با توجه می
 1346مصوب تیرماه  "تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی

دید انتخابات مجلس قانون جدول ج"به موجب ماده واحده 
، در قانون حاضر، این 15/03/1350 مصوب " شورای ملی

  .گردد تفسیر نیز به تبعیت از قانون اصلی نسخ می

8
قانون جدول جدید انتخابات 

  مجلس شورای ملی 
  15/03/1350مصوب 

  کل قانون

های  قانون تعیین محدوده حوزه"با توجه به مفاد ماده واحده
که  ،30/01/1366مصوب  "اسالمی انتخاباتی مجلس شورای

های انتخابیه  متضمن تغییر در تعداد نمایندگان و حوزه
  . باشد، این قانون منسوخ ضمنی شده است می

9
قانون تشکیل شرکتهای سهامی 

  زراعی 
  03/02/1352مصوب 

  ماده هیجدهم

قانون تشکیل انجمن ده و   "65ماده  مفادبا توجه به 
ماده مفاد این مشابه که 25/12/1353مصوب   "دهبانی

خر ؤاراده م  دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال به، باشد می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

10

 قانون اصالح پاره ای از مواد
ماده  6قانون شهرداری والحاق 

  به آن 
  15/04/1355مصوب 

   1بند 

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعس ازپ
 "قانون شوراهای محلی"توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

قـانون تشـکیالت شـوراهای    " تصـویب  نیـز   و 1358در سال 
رسـد اراده   نظـر مـی   به، 01/09/1361مصوب  "اسالمی کشور

عنایـت  با  .های شهر بوده است انجمن ءبر انتفامبنی قانونگذار 
قـانون  " 7به مراتب فوق و بـا توجـه بـه مفـاد تبصـره مـاده       

 و کشــور اســالمی شــوراهای انتخابــات و تشــکیالت، وظــایف
کـه   1بنـد  ، مفـاد   01/03/1375مصوب  "شهرداران انتخاب 

 "قـانون شـهرداری  " 7مـاده   تبصره الحاقی بهناظر به اصالح 
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  .شده است یمنسوخ ضمن ،باشد یم 11/04/1334مصوب

  2بند 

های محلی انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شورا وقوعس ازپ
قانون شوراهای "توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

قانون تشکیالت " تصویب نیز  و 1358در سال "محلی
نظر  به، 01/09/1361مصوب  "شوراهای اسالمی کشور

های شهر بوده  انجمن ءبر انتفامبنی رسد اراده قانونگذار  می
 5عنایت به مراتب فوق و با توجه به مفاد ماده با  .است
 "الیحه قانونی انتخابات شورای شهر و طریقه اداره آن"

کنندگان  که در خصوص شرایط انتخاب 01/07/1358مصوب 
بند که ناظر به اصالح  2، مفاد بند است نمودهتعیین تکلیف 

باشد،  می 11/04/1334مصوب  "شهرداری قانون" 8ماده  2
  .است  شده یضمن سوخمن

  3بند 

می و با تأسیس نهاد شوراهای محلی انقالب اسال وقوعس ازپ
قانون شوراهای "توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

قانون تشکیالت  "تصویب نیز  و 1358در سال "محلی
نظر  به، 01/09/1361مصوب  "شوراهای اسالمی کشور

های شهر بوده  انجمن ءبر انتفامبنی رسد اراده قانونگذار  می
 6و با توجه به مفاد ماده عنایت به مراتب فوق با  .است
 "الیحه قانونی انتخابات شورای شهر و طریقه اداره آن"

که در خصوص شرایط انتخاب  01/07/1358مصوب 
که ناظر به  3، مفاد بند است نمودهتعیین تکلیف شوندگان 

 11/04/1334مصوب  "شهرداری قانون" 9ماده  2بند اصالح 
  .شده است یضمن سوخمنباشد،  می

  4بند 

انقـالب اسـالمی و بـا تأسـیس نهـاد شـوراهای        وقـوع س ازپ
ــانون اساســی و  ــی در ق ــا محل ــه تصــویب   ب ــانون "توجــه ب ق

ــی ــز  و 1358در ســال  "شــوراهای محل ــانون " تصــویب نی ق
ــور    ــالمی کشــ ــوراهای اســ ــکیالت شــ ــوب  "تشــ مصــ

ــه، 01/09/1361 بــر مبنــی رســد اراده قانونگــذار  نظــر مــی ب
عنایـت بـه مراتـب     بـا  .بـوده اسـت   ی شـهر هـا  انجمـن  ءانتفا

الیحـه قـانونی انتخابـات    " 7فوق و بـا توجـه بـه مفـاد مـاده      



١٦ 
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 01/07/1358مصـــوب  "شــورای شـــهر و طریقـــه اداره آن 
ــه  ــه     ک ــات را ب ــامزدی در انتخاب ــت از ن ــات محرومی موجب

کـه نـاظر بـه     4اسـت، مفـاد بنـد     صورت مبسوط شرح داده
ــالح ــد  اصـ ــاده  1بنـ ــانون" 10مـ ــهرداری قـ ــوب  "شـ مصـ

  .شده است یضمن سوخمنباشد،  می 11/04/1334

  6بند 

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعس ازپ
قانون شوراهای "توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

قانون تشکیالت  "تصویب نیز  و 1358در سال "محلی
نظر  به، 01/09/1361مصوب  "شوراهای اسالمی کشور

های شهر بوده  انجمن ءبر انتفامبنی ار رسد اراده قانونگذ می
 15ماده عنایت به مراتب فوق و با توجه به مفاد  با .است
 "انتخابات شورای شهر و طریقه اداره آن یقانون حهیال"

، که درخصوص شرایط داوطلب عضویت 01/07/1358مصوب 
که ناظر به  6مفاد بند  ،است نمودهتعیین تکلیف در شوراها 

 11/04/1334مصوب  "شهرداری قانون" 14ماده  اصالح
  .شده است یضمن سوخمنباشد،  می

، 9، 8، 7بندهای 
  11و 10

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعس ازپ
 "قانون شوراهای محلی"توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

 شوراهای  قانون تشکیالت "تصویب نیز  و 1358در سال 
رسد اراده  نظر می به، 01/09/1361مصوب  "راسالمی کشو 

با عنایت  .های شهر بوده است انجمن ءبر انتفامبنی قانونگذار 
الیحه قانونی "فصل سوم  مفاد به به مراتب فوق و با توجه

مصوب  "انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن
بر انتخابات  نظارت انجمنسازوکار که طی آن  01/07/1358

و  10، 9، 8، 7است، مفاد بندهای  شده مشخص شورای شهر
آن  4و  3، 2، 1و تبصره های  15که ناظر به اصالح ماده  11
  .باشد، منسوخ ضمنی شده اند می

  12بند 
انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعازپس

 "قانون شوراهای محلی"توجه به تصویب  با در قانون اساسی و
 شوراهای  قانون تشکیالت" تصویب نیز  و 1358در سال 
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رسد اراده  نظر می به، 01/09/1361مصوب  "اسالمی کشور
با عنایت  .های شهر بوده است انجمن ءبر انتفامبنی قانونگذار 

الیحه قانونی انتخابات " 7با توجه به ماده به مراتب فوق و 
، مفاد 01/07/1358مصوب  "شوراهای شهر و طریقه اداره آن

مصوب  "شهرداری قانون" 16که ناظر به اصالح ماده  12د بن
  .باشد، منسوخ ضمنی شده است می 11/04/1334

و  15، 13بندهای 
16   

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعازپس
 "قانون شوراهای محلی"توجه به تصویب  با در قانون اساسی و

 شوراهای  شکیالتقانون ت "تصویب نیز  و 1358در سال 
رسد اراده  نظر می به، 01/09/1361مصوب  "اسالمی کشور 

با عنایت  .های شهر بوده است انجمن ءبر انتفامبنی قانونگذار 
الیحه قانونی "فصل سوم  مفاد به به مراتب فوق و با توجه

مصوب  "انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن
بر انتخابات  نظارت انجمنسازوکار که طی آن  01/07/1358

که  16و  15،  13، مفاد بندهای شده شورای شهر مشخص
 "شهرداری قانون" 23و  22، 19واد ناظر به اصالح م ترتیب به

  .اند باشد، منسوخ ضمنی شده می 11/04/1334مصوب 

  14بند 

انقالب اسالمی و با تأسیس نهاد شوراهای محلی  وقوعس ازپ
 "قانون شوراهای محلی"به تصویب توجه  با در قانون اساسی و

شوراهای   قانون تشکیالت" تصویب نیز  و 1358در سال 
رسد اراده  نظر می به،  01/09/1361مصوب  "اسالمی کشور

با عنایت  .های شهر بوده است انجمن ءبر انتفامبنی قانونگذار 
الیحه قانونی انتخابات " 12با توجه به ماده به مراتب فوق و 

، مفاد 01/07/1358مصوب  "و طریقه اداره آن شوراهای شهر
مصوب  "شهرداری قانون" 21ماده ناظر به اصالح که  14بند 
  .باشد، منسوخ ضمنی شده است می 11/04/1334

  17بند 

انقـالب اسـالمی و بـا تأسـیس نهـاد شـوراهای        وقـوع ازپس
ــانون اساســی و  ــی در ق ــا محل ــه تصــویب   ب ــانون "توجــه ب ق

ــی  ــوراهای محل ــال در  "ش ــز  و 1358س ــویب نی ــانون  تص ق
 تشـــــکیالت شـــــوراهای اســـــالمی کشـــــور مصـــــوب
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بــر مبنــی رســد اراده قانونگــذار نظــر مــی بــه،  01/09/1361
عنایـت بـه مراتـب    بـا   .هـای شـهر بـوده اسـت     انجمـن  ءانتفا

 قـــانونی الیحـــه" 26و  25مـــواد بـــا توجـــه بـــه  فـــوق و
ــات ــوراهای انتخابـ ــهر شـ ــه و شـ  مصـــوب "آن اداره طریقـ

ســـازوکار شـــکایت مشـــخص  کـــه طـــی آن01/07/1358
 30کــه نــاظر بــه اصــالح مــاده  17بنــد مفــاد اســت،  شــده
ــانون" ــهرداری قـ ــوب  "شـ ــی 11/04/1334مصـ ــد،  مـ باشـ

  .منسوخ ضمنی شده است

11

 مشاغل از محرومیت درباره
 و مجلسین نمایندگان دولتی

   گذشته رژیم وزرای
 31/02/1358 مصوب

  کل قانون

قانون " 21مادهین قانون با  با توجه به مشابهت مفاد ا
ها و مؤسسات دولتی و  بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه

و با عنایت به نسخ  05/07/1360مصوب  "وابسته به دولت
اصالحی مورخ  34( 23صریح قانون مذکور به موجب ماده 

مصوب  "قانون رسیدگی به تخلفات اداری") 02/07/1365
  .گردد می، این قانون نیز نسخ 09/12/1362

   محلی شوراهای قانون12
  02/04/1358 مصوب

   1ماده 

 یاسالم یشوراها التیقانون تشک" 1با توجه به مفاد ماده 
ماده  نیکه مشابه مفاد ا 01/09/1361مصوب  "یکشور

خر ؤاراده م ه دلیل تکراری بودن و به جهت اعمالباشد، ب یم
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  
  2صدر ماده 

 اسالمی شوراهای تشکیالت قانون" 3ماده  مفادا توجه بهب
ماده مفاد صدر این مشابه که  01/09/1361مصوب  "کشوری

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال به، باشد می
  .گردد ، نسخ می 2، این قسمت از ماده گذار قانون

  2ماده 1بند 

 اسالمی شوراهای التتشکی قانون" 25ماده  مفادا توجه بهب
 مفاد این بندمشابه که  01/09/1361مصوب  "کشوری

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال به ،باشد می
  .گردد ، نسخ می 2، این قسمت از ماده گذار قانون

  2ماده  2بند 

 اسالمی شوراهای تشکیالت قانون" 27ماده  مفادا توجه بهب
می  مفاد این بندمشابه که  01/09/1361مصوب  "کشوری

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال به، باشد
  .گردد ، نسخ می 2، این قسمت از ماده گذار قانون
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  2ماده  3بند 

قانون تشکیالت شوراهای اسالمی " 34ماده  با توجه به
انتخاب ، که به موجب آن 01/09/1361مصوب  "کشوری

مفاد این شود،  تعیین میر مستقیم اعضای شورا به صورت غی
  .منسوخ ضمنی شده است، 2قسمت از ماده 

 4بند بخش اول 
  2ماده 

 اسالمی شوراهای تشکیالت قانون" 36با توجه به مفاد ماده
، یعنی  4که با بخش اول بند  01/09/1361مصوب "کشوری
 شهر شورای منتخب نمایندگان از شهرستان شورای (عبارت 

 بدین شود می شهرستان تشکیل آن حوزه خشب شوراهای و
 برای را خود اعضای از یکی بخش هر شورای که ترتیب
مشابهت دارد، ) کند می انتخاب شورای شهرستان در شرکت

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال به
  .گردد نسخ می 4ماده  2، این بخش از بند گذار قانون

   4دوم بندبخش 
  2ماده 

 شوراهای تشکیالت قانون" 36توجه به مفاد تبصره مادهبا
 4، بخش دوم بند 01/09/1361مصوب  "کشوری اسالمی

 از شهر جمعیت چنانچه شهر، شورای(، یعنی عبارت  2ماده
 یک اضافی نفر هزار صد  هر به ازاء کند تجاوز نفر هزار صد

  .، منسوخ ضمنی شده است)کرد خواهد اعزام اضافی نماینده

  2ماده  5بند 
قانون تشکیالت شوراهای اسالمی " 39ماده با توجه به مفاد 

، این بند منسوخ ضمنی شده 01/09/1361مصوب  "کشوری
  .است

  4ماده 

حـــداقل ســـن در خصـــوص  4حکـــم قســـمت اول مـــاده
، ابتدا به موجب بنـد  سال تمام 15 به عنوان  کنندگان انتخاب

رای شهر و طریقـه اداره  الیحه قانونی انتخابات شو" 5ماده  3
سال تغییر نموده و سـپس  16به  01/07/1358مصوب  "آن

تشـکیالت شـوراهای    قـانون " 23مـاده   "الـف "به موجب بند 
   .یافتتغییر ، مجدداً 01/09/1361مصوب  "اسالمی کشوری

حداقل سن در خصوص  4حکم قسمت دوم ماده 
الف  بند، به موجب سال تمام 25 به عنوان شوندگان انتخاب

مصوب  "قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری" 24ماده 
لذا با عنایت به . پیدا کردتغییر سال  22به  01/09/1361
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  .شده استخ ضمنی ونسم مراتب فوق، این ماده،

13
الیحه قانونی انتخابات شوراهای 

   شهر و طریقه اداره آن
  01/07/1358مصوب 

، ماده 28الی 1مواد
، ماده 33،  ماده 31
و مواد  41، ماده 38

  45تا  43

  اساس مفاد این الیحه قانونی، شیوه برگزاری انتخاباتبر
شوراهای شهر به صورت مستقیم تعیین شده بود، لکن با 

مصوب  "شوراهای اسالمی کشوری  تشکیالت  قانون"تصویب 
آن، نحوه انتخاب اعضای  34و تصریح  ماده  01/09/1361

لذا مواد مرتبط با  یم درآمد،صورت غیرمستق شورای شهر به
مفاد قانون مذکور موجب  در این الیحه به تبرگزاری انتخابا

  .اند منسوخ ضمنی شده

14

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مجلس انتخابات قانون
 مجلس[ کشور شورایملی

 جمهوری] اسالمی شورای
  ایران اسالمی

  17/11/1358 مصوب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   1ماده

قانون انتخابات مجلس شورای  " 1 با توجه به مفاد ماده
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 09/12/1362مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  2ماده

قانون انتخابات مجلس شورای " 2 با توجه به مفاد ماده
 ماده نیمفاد ا که مشابه 09/12/1362مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  3ماده 

قانون اساسی که مدت دوره نمایندگی  63با توجه به اصل 
مجلس شورای اسالمی را چهار سال تعیین نموده است و با 

بات مجلس عنایت به تصویب قوانین بعدی در خصوص انتخا
، 1378و  1362های  از جمله قانون انتخابات مجلس سال 

  . گردد وجود این ماده غیرضروری بوده و نسخ می

  4ماده 

مجلس شورای  قانون انتخابات"8و  7مواد با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 09/12/1362مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م لدلیل تکراری بودن و به جهت اعما باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

   4ماده  1تبصره 

قانون انتخابات مجلس "  8 ماده 1تبصره با توجه به مفاد 
تبصره  که مشابه مفاد 09/12/1362مصوب  "شورای اسالمی

 دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می 4ماده  1
  .گردد سخ می، این تبصره نگذار خر قانونؤاراده م

قانون انتخابات مجلس "  8 ماده 2تبصره با توجه به مفاد  4ماده2تبصره
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تبصره  که مشابه مفاد 09/12/1362مصوب  "شورای اسالمی
 دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می 4ماده  2

  .گردد ، این تبصره نسخ میگذار خر قانونؤاراده م

  5ماده

قانون انتخابات مجلس شورای "10 د مادهبا توجه به مفا
می  ماده نیکه مشابه مفاد ا 09/12/1362مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

   6ماده

قانون انتخابات مجلس شورای " 11 با توجه به مفاد ماده
ماده  نیکه مشابه مفاد ا 09/12/1362مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  7ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 9 با توجه به مفاد ماده
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 09/12/1362مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م جهت اعمالدلیل تکراری بودن و به  باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

   7ماده  1تبصره 

قانون انتخابات مجلس "  9 ماده 2تبصره با توجه به مفاد 
این  که مشابه مفاد 09/12/1362مصوب  "شورای اسالمی

اراده  دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به میتبصره 
  .گردد ه نسخ می، این تبصرگذار خر قانونؤم

  7ماده  2تبصره 

قانون انتخابات مجلس "  9 ماده 3تبصره با توجه به مفاد 
این  که مشابه مفاد 09/12/1362مصوب  "شورای اسالمی

اراده  دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به میتبصره 
  .گردد ، این تبصره نسخ میگذار خر قانونؤم

  7ماده  3تبصره 

قانون انتخابات مجلس "  9 ماده 4تبصره به مفاد با توجه
این  که مشابه مفاد 09/12/1362مصوب  "شورای اسالمی

اراده  دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به میتبصره 
  .گردد ، این تبصره نسخ میگذار خر قانونؤم

  8ماده 
قانون انتخابات مجلس شورای "29 با توجه به مفاد ماده

 ماده نیکه مشابه مفاد ا 09/12/1362مصوب  "اسالمی



٢٢ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، بهمی
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  9ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 30با توجه به مفاد ماده
ماده  نیکه مشابه مفاد ا 09/12/1362مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م راری بودن و به جهت اعمالدلیل تک باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

   10ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 32با توجه به مفاد ماده
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 09/12/1362مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد سخ می، این ماده نقانون گذار

   11ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 31با توجه به مفاد ماده
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 09/12/1362مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  12ماده 

بات مجلس شورای قانون انتخا" 33با توجه به مفاد ماده
ماده  نیکه مشابه مفاد ا 09/12/1362مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  13ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 39با توجه به مفاد ماده
ده ما نیکه مشابه مفاد ا 09/12/1362مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

   14ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "47 با توجه به مفاد ماده
ماده  نیکه مشابه مفاد ا 09/12/1362مصوب  "اسالمی

 خرؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  15ماده 
قانون انتخابات مجلس شورای "52ماده  مفاد با توجه به

که به موجب آن، شرایط اعالم  9/12/1362مصوب " اسالمی
  .نامزدی تغییر نموده، این ماده منسوخ ضمنی شده است

ی قانون انتخابات مجلس شورا"49ماده مفاد با توجه به  16ماده



٢٣ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

که به موجب آن، شرایط اعالم 9/12/1362مصوب "اسالمی
  .نامزدی تغییر نموده، این ماده منسوخ ضمنی شده است

و  30، 28تا 17مواد 
32  

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات "با توجه به مفاد 
که به موجب  03/07/1359مصوب  "مجلس شورای اسالمی

بر انتخابات مجلس  های نظارت نحوه تشکیل هیئتآن، 
ها انتخاب آن وشده  دگرگونبه طور کلی  شورای اسالمی

گیرد و از آن  صورت میطی مراحلی از سوی شورای نگهبان 
نامه اجرائی قانون آئین"های فوق تابعهیئت کردعملجا که 

نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس 
باشد، لذا مواد می 23/04/1360مصوب   "شورای اسالمی
ضمنی  های نظارت در این قانون، منسوخمرتبط با هیئت

  .شده است

   29ماده 

قانون نظارت شورای نگهبان بر " 2با توجه به مفاد ماده
که  09/05/1365مصوب  "انتخابات مجلس شورای اسالمی

دلیل تکراری بودن و به  باشد، به می ماده نیمشابه مفاد ا
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار خر قانونؤاراده م جهت اعمال

  31ماده 

مجلس شورای  قانون انتخابات" 46با توجه به مفاد ماده
که به موجب آن وظایف  09/12/1362مصوب  "اسالمی

عهده ه بهای نظارت  موضوع این ماده از عهده هیأت
ضمنی  منسوخماده لذا این  تغییر یافته،های اجرایی  تأهی

  .شده است

  33ه ماد

قانون انتخابات مجلس شورای "43 با توجه به مفاد ماده
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 09/12/1362مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  34ماده 

ارت قانون الحاق چند ماده به قانون نظ" 3با استناد به ماده 
شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب 

قانون ) 20(و الحاق یک تبصره به ماده  09/05/1365
، مصوب " 7/9/1378انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب 

های متفاوتی برای ، که به موجب آن قسمت13/10/1378



٢٤ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

ضمنی  ر نظر گرفته شده، این ماده منسوخبرگه های رأی د
  .شده است

  35ماده 

قانون نظارت شورای "با توجه به قوانین بعدی از جمله 
مصوب  "نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسالمی

قانون انتخابات مجلس شورای "و همچنین  3/7/1359
که به موجب آن هیأت مرکزی  9/12/1362مصوب  "اسالمی

دار نظارت بر چنین اموری گردیده، لذا این ماده  نظارت عهده
  .گردد می نسخ

  36ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "17با توجه به مفاد ماده 
که به موجب آن مسئولیت  09/12/1362مصوب  "اسالمی

حفاظت از صندوق ها و ایجاد نظم به ماموران انتظامی محول 
  .شده، این ماده منسوخ ضمنی شده است

  37ماده 

مجلس شورای  قانون انتخابات"24ماده  با توجه به مفاد
که به موجب آن مسئولیت  09/12/1362مصوب  "اسالمی

اعالم نتایج انتخابات به وزارت کشور، بر عهده فرمانداران و 
  .شده است یمنسوخ ضمناین ماده ، بخشداران گذاشته شده

   38ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 56با توجه به مفاد ماده
 ماده نیابه مفاد اکه مش 09/12/1362مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  39ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "58با توجه به مفاد ماده 
ماده  نیکه مشابه مفاد ا، 09/12/1362 مصوب "اسالمی

خر ؤاراده م عمالدلیل تکراری بودن و به جهت ا به باشد، می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

قانون فوق الذکر عالوه بر  58الزم به ذکر است که ماده 
ممنوعیت انجام فعالیت های تبلیغی با اوصاف مندرج در 

  .ها را جرم تلقی نموده است ماده، ارتکاب این فعالیت

   40ماده 
س شورای قانون انتخابات مجل" 60با توجه به مفاد ماده

 ماده نیکه مشابه مفاد ا 09/12/1362مصوب  "اسالمی
خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می



٢٥ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

  .گردد، این ماده نسخ میگذارقانون

   41ماده 

قانون اصالح موادی از قانون "13مفاد ماده با توجه به 
 03/03/1395مصوب  "انتخابات مجلس شورای اسالمی

قانون انتخابات مجلس شورای "  61ر به اصالح  ماده ناظ(
باشد،  می 41، که مشابه ماده )07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال به
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  42ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 64با توجه به مفاد ماده
  ماده نیکه مشابه مفاد ا 09/12/1362مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  43ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "65 مادهبا توجه به مفاد 
، که به موجب آن ترتیبات 09/12/1362مصوب  "یاسالم

تغییر پیدا کرده، این ماده  دریافت و رسیدگی به شکایات
  . منسوخ ضمنی شده است

  44ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "69 با توجه به مفاد ماده
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 09/12/1362مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  45ماده 

قانون انتخابات مجلس "  68و 67واد با توجه به مفاد م
 نیکه مشابه مفاد ا 09/12/1362مصوب  "شورای اسالمی

اراده  دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می ماده
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار خر قانونؤم

  46ماده 

ــاده ــاد م ــه مف ــه ب ــا توج ــس  " 35ب ــات مجل ــانون انتخاب ق
کــه مشــابه مفــاد  09/12/1362مصــوب  "اســالمیشــورای 

دلیــل تکــراری بــودن و بــه جهــت  بــه باشــد، مــیمــاده  نیــا
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار خر قانونؤاراده م اعمال

  47ماده 
ــاد  ــه مف ــا توجــه ب ــ ب ــات " 73و  72،  27 وادم ــانون انتخاب ق

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــه  12/09/1362مصــوب  "مجل ــه ب ک
ازات هــای انتخابــاتی تغییــر کــرده، موجــب آن جــرائم و مجــ



٢٦ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

  .خ ضمنی شده استونسماین ماده

   48ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 71 با توجه به مفاد ماده
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 09/12/1362مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .ددگر ، این ماده نسخ میگذار قانون

  49ماده 

قانون " 12با توجه به احکام و قوانین بعدی ازجمله ماده 
 "نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسالمی

قانون انتخابات " 8ماده  2و تبصره   03/07/1359مصوب 
 این ماده منسوخ، 9/12/1362 "مجلس شورای اسالمی

  .ضمنی شده است

  50ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 5 دهبا توجه به مفاد ما
ماده  نیکه مشابه مفاد ا 09/12/1362مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  51ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "25 با توجه به مفاد ماده
 ماده نیمشابه مفاد ا که 09/12/1362مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  54ماده 
قانون انتخابات مجلس شورای "85ماده  با توجه به مفاد

، این ماده منسوخ ضمنی 09/12/1362مصوب   "اسالمی
  . شده است

  57ماده 

 شورای مجلس داخلی آئیننامه" 6 ادهبا توجه به مفاد م
می  ماده نیکه مشابه مفاد ا 23/03/1361 مصوب " اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  58ماده 
آئیننامه داخلی مجلس "با توجه به مفاد مبحث چهارم 

، این ماده نسخ 23/03/1361مصوب  "شورای اسالمی
  .گردد می

الیحه قانونی الحاق یک تبصره 15
به الیحه قانون انتخابات مجلس 

  کل قانون
، 33، 32، 31، 15قانون اصالح مواد " 3با توجه به مفاد ماده 

الحاق یک قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی و  69و  34
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

مجلس شورای [شورایملی 
   17/11/1358مصوب ] اسالمی

 16/12/1358مصوب 

 10که ناظر به الحاق بند  10/11/1370مصوب  "ماده به آن
مصوب  "قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی" 32به ماده 

  .خ ضمنی شده استونسمباشد، این قانون  می 09/12/1362

16

الیحه قانونی اصالح الیحه 
قانونی انتخابات مجلس 

مجلس شورای [شورایملی 
  انجمهوری اسالمی ایر] اسالمی

  24/01/1359مصوب 

  1بند 

قانون انتخابات مجلس شورای  "8و  7 مفاد موادتوجه بهبا
این قانون اصالحی  1، بند 09/12/1362مصوب  " اسالمی

ن انتخابات مجلس شورای قانو" 4که ناظر به اصالح ماده 
باشد،  می 17/11/1358مصوب  "ملی جمهوری اسالمی ایران

خر ؤاراده م جهت اعمالدلیل تکراری بودن و به  به
  .گردد ، نسخ میگذار قانون

  2بند 

 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی " 11مفاد توجه بهبا
این قانون اصالحی که ناظر به  2، بند 09/12/1362مصوب  "

ن انتخابات مجلس شورای ملی جمهوری قانو" 6اصالح ماده 
دلیل  بهباشد،  می 17/11/1358مصوب  "اسالمی ایران 

، نسخ گذار خر قانونؤاراده م تکراری بودن و به جهت اعمال
  .گردد می

  3بند 

قانون انتخابات مجلس شورای " 29مفاد ماده توجه بهبا
این قانون اصالحی  3، بند 09/12/1362مصوب  " اسالمی

ن انتخابات مجلس قانو" 8که ناظر به اصالح تبصره ماده 
 1358 /17/11مصوب  "ان شورای ملی جمهوری اسالمی ایر

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال بهباشد،  می
  .گردد ، نسخ میگذار قانون

  4بند 

 بر نگهبان شورای نظارت قانون" 3با توجه به مفاد ماده 
، که 03/07/1359 مصوب "اسالمی شورای مجلس انتخابات

ابات بر انتخ های نظارت نحوه تشکیل هیئتبه موجب آن، 
این  4، بند شده دگرگونبه طور کلی  مجلس شورای اسالمی

قانون " 23قانون اصالحی که ناظر به الحاق دو تبصره به ماده 
مصوب  "مجلس شورای ملی جمهوری اسالمی ایران انتخابات

  .باشد، منسوخ ضمنی شده است می 17/11/1358

  5بند 
ــا ــه ب ــه ب ــادهتوج ــاد م ــ  " 71مف ــات مجل ــانون انتخاب س ق

ایـــن  5، بنـــد 09/12/1362مصـــوب  " شـــورای اســـالمی



٢٨ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

ــاده     ــالح م ــه اص ــاظر ب ــه ن ــالحی ک ــانون اص ــانو" 48ق ن ق
 "انتخابــات مجلــس شــورای ملــی جمهــوری اســالمی ایــران

دلیـل تکـراری بـودن و     بـه باشـد،   مـی  17/11/1358مصوب 
  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م به جهت اعمال

17

تبصره الیحه قانونی الحاق چهار 
به الیحه قانون انتخابات مجلس 

مجلس شورای [شورای ملی 
  ] اسالمی

  15/02/1359مصوب 

   1ند ب

قانون انتخابات مجلس  " 9ماده  4مفاد تبصره توجه بهبا
این قانون  1، بند 09/12/1362مصوب  " شورای اسالمی

به  2اصالحی که ناظر به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 
انتخابات مجلس شورای ملی جمهوری اسالمی  نقانو" 8ماده 
دلیل تکراری بودن  بهباشد،  می17/11/1358مصوب  "ایران 

  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م و به جهت اعمال

  2بند

قانون انتخابات مجلس شورای " 9با توجه به مفاد ماده 
 به طور عام نحوه تعیین که،09/12/1362مصوب  "اسالمی
کند، ندگان در مرحله دوم انتخابات را مشخص میکن شرکت

این قانون اصالحی که ناظر به الحاق یک تبصره  2مفاد بند 
ن انتخابات مجلس شورای قانو" 7به ماده  4به عنوان تبصره 

باشد،  می 17/11/1358مصوب  "جمهوری اسالمی ایران  ملی
  .منسوخ ضمنی شده است

  3بند  1جزء 
 الحاقی به 2تبصره (

  )45ماده 

 قانون انتخابات"اعالم عدم اعتبار کلیه مواد با توجه به 
، به موجب مواد 17/11/1358مصوب  "ملی  شورای  مجلس 

مصوب  "قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی"مرتبط در 
ضمناً . گردد در این قانون، این جزء نسخ می 9/12/1362

رای قانون انتخابات مجلس شو" 8ماده  3مفاد تبصره 
شرایط برگزاری انتخابات  07/09/1378مصوب  "اسالمی

نماید، که در تعارض با این جزء ای را مشخص میمیان دوره
  .باشد می

  3بند  2جزء 
الحاقی به  3تبصره (

  )45ماده 

شورای   قانون انتخابات مجلس" 4با توجه به مفاد ماده 
ه ماند حداقل مهلت باقی که 09/12/1362مصوب  "اسالمی

تا پایان دوره مجلس جهت برگزاری انتخابات میان دوره ای را 
نماید، این قسمت از قانون اصالحی که ناظر به  تعیین می

ن انتخابات مجلس شورای قانو" 45به ماده  3الحاق تبصره 



٢٩ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

 1358 /17/11مصوب  "ملی جمهوری اسالمی ایران 
  .منسوخ ضمنی شده استباشد  می

18

 از خیبر اصالح قانونی الیحه
 انتخابات قانونی الیحه مواد

 مجلس[ ملی شورای مجلس
 جمهوری] اسالمی شورای

   ایران اسالمی
  12/04/1359 مصوب

 1بند 

ــا ــه ب ــه ب ــادهتوج ــاد م ــس   " 29مف ــات مجل ــانون انتخاب ق
ایـــن  1، بنـــد 09/12/1362مصـــوب  " شـــورای اســـالمی

ن قـانو " 8قانون اصالحی کـه نـاظر بـه اصـالح تبصـره مـاده       
 "ت مجلــس شــورای ملــی جمهــوری اســالمی ایــرانانتخابــا
دلیـل تکـراری بـودن و     بـه باشـد،   مـی  17/11/1358مصوب 

  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م به جهت اعمال

  2بند 

قانون انتخابات مجلس " 30ماده  7به مفاد بند با توجه
، که به موجب آن 09/12/1362مصوب  "شورای اسالمی

 2وندگان، مجدداً تغییر یافت، مفاد بند حداقل سن انتخاب ش
 9به ماده  1این قانون اصالحی که ناظر به الحاق تبصره 

 "ن انتخابات مجلس شورای ملی جمهوری اسالمی ایرانقانو"
  .منسوخ ضمنی شده استباشد،  می 17/11/1358مصوب 

   3بند 

قانون انتخابات مجلس شورای "54مفاد ماده با توجه به 
این قانون اصالحی که  3، بند 09/12/1362مصوب  "اسالمی

ن انتخابات مجلس قانو" 15ناظر به الحاق یک تبصره به ماده 
 17/11/1358مصوب  "شورای ملی جمهوری اسالمی ایران

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال بهباشد،  می
  .گردد ، نسخ میگذار قانون

  4بند 

قانون انتخابات مجلس شورای " 47مفاد ماده توجه بهبا
این قانون اصالحی  4، بند 09/12/1362مصوب  " اسالمی

ن انتخابات مجلس شورای قانو" 14که ناظر به اصالح ماده 
باشد،  می 17/11/1358مصوب  "ملی جمهوری اسالمی ایران

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال به
  .گردد ، نسخ میگذار قانون

19
نون تعیین مهلت قانونی جهت قا

قانون اساسی  123اجرای اصل 
  20/03/1360مصوب 

  کل قانون
 "قانون اصالح موادی از قانون مدنی" 1با توجه به مفاد ماده 

  .، این قانون منسوخ ضمنی شده است14/08/1370مصوب 

قانون اصالح قانون انتخابات 20
میان دوره ای مجلس شورای 

باشد، لکن  میمنقضی قانون مذکور، مدت  رغم اینکه علی  کل قانون
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  اسالمی 
 06/07/1360مصوب 

 2موجب بند  ، حکم مندرج درآن، بهپیش از پایان مدت اعتبار
 مصوب "قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی" 29ماده 

منسوخ ضمنی  قانونلذا این یافت، فتغییر ، 09/12/1362
  .شده است

21

 به الحاقی 3 تبصره اصالح قانون
 اولین انتخابات قانون 45 ادهم

   اسالمی شورای مجلس دوره
  05/03/1361 مصوب

  کل قانون

قانون انتخابات مجلس شورای " 4مفاد ماده توجه به با
، ماده واحده این قانون 09/12/1362مصوب  " اسالمی

 45الحاقی به ماده  3اصالحی که ناظر به اصالح تبصره 
 "جمهوری اسالمی ایرانن انتخابات مجلس شورای ملی قانو"

دلیل تکراری بودن و به  بهباشد،  می17/11/1358مصوب 
  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م جهت اعمال

22
 یقانون انتخابات مجلس شورا

  اسالمی
  09/12/1362مصوب  

  1ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 1 با توجه به مفاد ماده
 ماده نیه مفاد اکه مشاب 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  2ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 2 با توجه به مفاد ماده
به موجب آن تعداد  که 07/09/1378مصوب  "اسالمی

ده منسوخ نمایندگان نسبت به این قانون تغییر یافته، این ما
  .  ضمنی شده است

  2ماده  1تبصره 

قانون انتخابات مجلس شورای "2 ماده تبصره با توجه به مفاد
 نیا 1تبصره  که مشابه مفاد 07/09/1378مصوب  "اسالمی

اراده  دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می ماده
  .گردد نسخ می ، این تبصرهگذار خر قانونؤم

   3ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 3 ا توجه به مفاد مادهب
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  4ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 4ماده با توجه به مفاد 
که به موجب آن مواعد و  07/09/1378ب مصو "اسالمی

ای تغییر نصاب نمایندگان جهت برگزاری انتخابات میان دوره
  .یافته، این ماده منسوخ ضمنی شده است
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   5ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 5 با توجه به مفاد ماده
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م ی بودن و به جهت اعمالدلیل تکرار باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  6ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 6 با توجه به مفاد ماده
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

   7ماده

قانون انتخابات مجلس شورای " 7 با توجه به مفاد ماده
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  8ماده 
شورای  قانون انتخابات مجلس" 8با توجه به مفاد ماده 

موجب آن نصاب کسب  ، که به07/09/1378مصوب  "اسالمی
  .رأی تغییر یافته، این ماده منسوخ ضمنی شده است

  8ماده  1تبصره 

مجلس   قانون انتخابات" 8 ماده1تبصره با توجه به مفاد 
این که مشابه مفاد  07/09/1378مصوب  "شورای اسالمی

اراده  جهت اعمال بهدلیل تکراری بودن و  باشد، به میتبصره 
  .گردد نسخ می، این تبصره گذار خر قانونؤم

  8ماده  2تبصره 

مجلس   قانون انتخابات" 8 ماده2به مفاد تبصره با توجه
موجب آن  ، که به07/09/1378مصوب  "شورای اسالمی

مهلت برگزاری انتخابات مجدد تغییر یافته، این تبصره 
  .  منسوخ ضمنی شده است

   9ماده 

شورای  قانون انتخابات مجلس" 9 مادهبا توجه به مفاد 
، که به موجب آن نصاب رأی 07/09/1378مصوب  "اسالمی

جهت برگزاری مرحله دوم تغییر یافته، این ماده منسوخ 
  .ضمنی شده است

  9ماده  1تبصره 
مجلس   قانون انتخابات" 9 ماده1تبصره ا توجه به مفاد ب

موجب آن  به که 07/09/1378مصوب  "شورای اسالمی
مانده مساوی یا کمتر از  که تعداد نامزدهای باقی درصورتی



٣٢ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

نمایندگان مورد نیاز باشد انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد 
 9ماده  1شد و از آنجا که این حکم در تعارض با مفاد تبصره 

  . ضمنی شده است باشد، لذا این تبصره منسوخ ون میاین قان

  9ماده  2تبصره 

مجلس   قانون انتخابات" 9 ماده2تبصره با توجه به مفاد 
این که مشابه مفاد  07/09/1378مصوب  "شورای اسالمی

اراده  دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می تبصره
  .گردد ، این تبصره نسخ میگذار خر قانونؤم

  9ماده  3تبصره 

مجلس   نون انتخاباتقا" 9 ماده3تبصره با توجه به مفاد 
این که مشابه مفاد  07/09/1378مصوب  "شورای اسالمی

اراده  دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می تبصره
  .گردد ، این تبصره نسخ میگذار خر قانونؤم

  9ماده  4تبصره 

مجلس   قانون انتخابات" 9 ماده4تبصره با توجه به مفاد 
این که مشابه مفاد  07/09/1378مصوب  "شورای اسالمی

اراده  دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به میتبصره 
  .گردد ، این تبصره نسخ میگذار خر قانونؤم

   10ماده 

مجلس شورای  قانون انتخابات"10 با توجه به مفاد ماده
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م بودن و به جهت اعمالدلیل تکراری  باشد، به می
  .                   گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  11ماده 

انتخابات مجلس  قانون" 10 ماده3تبصره با توجه به مفاد 
 نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "شورای اسالمی

 دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، ب به می ماده
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار ر قانونخؤاراده م

  11ماده  1تبصره 

مجلس   قانون انتخابات"10 ماده4تبصره  با توجه به مفاد
این که مشابه مفاد  07/09/1378مصوب  "شورای اسالمی

اراده  دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به میتبصره 
  .گردد ، این تبصره نسخ میگذار خر قانونؤم

  11ماده  2بصره ت
مجلس   قانون انتخابات"10 ماده5تبصره  با توجه به مفاد
 این که مشابه مفاد 07/09/1378مصوب  "شورای اسالمی

اراده  دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به میتبصره 



٣٣ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

  .گردد ، این تبصره نسخ میگذارخر قانونؤم

  12ماده 

تخابات مجلس شورای قانون ان"11ماده با توجه به مفاد 
ماده  نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  13ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "12ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

   14ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "13ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤماراده  دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  15ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "14ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  17ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "16ماده به مفاد با توجه
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  18ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "18ماده با توجه به مفاد 
می  ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  19ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "19ماده با توجه به مفاد 
می  ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دن و به جهت اعمالدلیل تکراری بو باشد، به
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

قانون انتخابات مجلس شورای "20ماده با توجه به مفاد  20ماده
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 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب "اسالمی
خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می

  .رددگ ، این ماده نسخ میگذار قانون

  21ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "21ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  22ماده 

لس شورای قانون انتخابات مج"22ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

   23ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "23ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  24ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "24ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار نونقا

  25ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "25ماده با توجه به مفاد 
می  ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

   26ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "26 مادهد با توجه به مفا
می  ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

   27ماده 
قانون "  66ماده  تکرار جرائم موضوع این ماده دربا توجه به

 ، به07/09/1378مصوب  "شورای اسالمیانتخابات مجلس 
، گذار خر قانونؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال



٣٥ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

  .گردد این ماده نسخ می

   28ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "67 مادهبا توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م هت اعمالدلیل تکراری بودن و به ج باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

   29ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "27 مادهبا توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به یم
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

   30ماده 

خابات مجلس شورای قانون انت"28ماده با توجه به مفاد 
در آن برخی شرایط که  07/09/1378مصوب  "اسالمی

ضمنی شده  گان تغییر یافته، این ماده منسوخانتخاب شوند
  . است

  31ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 29مادهبا توجه به مفاد 
 ماده نیمفاد اکه مشابه  07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  31ماده  1تبصره 
های مقرر در این تبصره محدود به  با توجه به اینکه مهلت

باشد، این حکم منتفی  اولین مرحله دوره دوم مجلس می
  .باشد می

   32ماده  2تبصره 

قانون انتخابات مجلس " 29ماده  2تبصره ا توجه به مفاد ب
این که مشابه مفاد  07/09/1378مصوب  "شورای اسالمی

اراده  دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به میتبصره 
  .گردد نسخ می ، این تبصرهگذار خر قانونؤم

   32ماده 

ای قانون انتخابات مجلس شور"30ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  33ماده 
قانون انتخابات مجلس شورای "31ماده با توجه به مفاد 

 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی



٣٦ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال بهباشد،می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  34ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "32ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد این ماده نسخ می ،گذار قانون

   35ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "33ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

اراده موخر  دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میقانون گذار

   36ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "34ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  37ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "35ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیابه مفاد اکه مش 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

   38ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "36ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م عمالدلیل تکراری بودن و به جهت ا باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  39ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 37ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

   40ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "38ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون



٣٧ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

  41ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "  39ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "المیاس
خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می

  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  42ماده 

ــاد    ــه مف ــه ب ــا توج ــادهب ــس   " 40م ــات مجل ــانون انتخاب ق
ــالمی  ــورای اسـ ــوب  "شـ ــابه   07/09/1378مصـ ــه مشـ کـ

ــاد ا ــمف ــاده نی ــی م ــه  م ــد، ب ــودن و  دل باش ــراری ب ــل تک ی
ــال   ــت اعم ــه جه ــ ب ــانونؤاراده م ــذار خر ق ــاده  گ ــن م ، ای

  .گردد نسخ می

  43ماده

قانون انتخابات مجلس شورای "41 مادهبا توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ده نسخ می، این ماگذار قانون

  44ماده

قانون انتخابات مجلس شورای "42 مادهبا توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  45ماده

خابات مجلس شورای قانون انت" 43مادهبا توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  46ماده

قانون انتخابات مجلس شورای " 44مادهبا توجه به مفاد 
 ادهم نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  47ماده

ــاد    ــه مف ــه ب ــا توج ــادهب ــس  " 45م ــات مجل ــانون انتخاب ق
کــه مشــابه مفــاد  07/09/1378مصــوب  "شــورای اســالمی

دلیــل تکــراری بــودن و بــه جهــت  باشــد، بــه مــی مــاده نیــا
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانونخر ؤاراده م اعمال



٣٨ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

  48ماده

قانون انتخابات مجلس شورای "46 مادهبا توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  49ماده

قانون انتخابات مجلس شورای "47ماده  با توجه به مفاد
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  50ماده

قانون انتخابات مجلس شورای "48ماده با توجه به مفاد 
به موجب آن، مراجع که  07/09/1378مصوب  "اسالمی

چنین مهلت  صالح بررسی صالحیت داوطلبان و هم ذی
 .رسیدگی آنها تغییر یافته، این ماده منسوخ ضمنی شده است

  51ماده

قانون انتخابات مجلس شورای " 49ماده با توجه به مفاد 
می  ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دن و به جهت اعمالدلیل تکراری بو باشد، به
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  52ماده

قانون انتخابات مجلس شورای " 50ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .رددگ ، این ماده نسخ میگذار قانون

  53ماده

قانون انتخابات مجلس شورای " 51ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  54ماده

س شورای قانون انتخابات مجل"53ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  55ماده
قانون انتخابات مجلس شورای "54 مادهبا توجه به مفاد 

 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی



٣٩ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال اشد، بهبمی
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  56ماده

قانون انتخابات مجلس شورای "56ماده با توجه به مفاد 
موجب آن، زمان آغاز  بهکه  07/09/1378مصوب  "اسالمی
 دها تغییر نموده، این ماده منسوخهای تبلیغاتی نامز فعالیت
  .شده استضمنی 

  57ماده

 شورای  قانون انتخابات مجلس"58ماده با توجه به مفاد 
باشد،  می ماده نیکه مشابه مفاد ا 7/9/1378مصوب "اسالمی 

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال به
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  58ماده

 شورای  لسقانون انتخابات مج" 59مادهبا توجه به مفاد 
می  ماده نیکه مشابه مفاد ا 7/9/1378 مصوب "اسالمی 

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  59ماده

قانون انتخابات مجلس شورای " 60مادهبا توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال اشد، بهب می
 .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  60ماده

قانون انتخابات مجلس شورای " 61مادهبا توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میرگذا قانون

  61ماده

 شورای  قانون انتخابات مجلس"62ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 7/9/1378 مصوب "اسالمی 

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  62ماده

قـانون انتخابـات مجلـس شـورای     " 64مـاده با توجه به مفـاد  
ــالمی ــوب  "اس ــاد ا   07/09/1378مص ــابه مف ــه مش ــک  نی

 دلیـل تکـراری بـودن و بـه جهـت اعمـال       باشد، بـه  می ماده
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار خر قانونؤاراده م



٤٠ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

  63ماده

قانون انتخابات مجلس شورای "65ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیمفاد اکه مشابه  07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  64ماده

قانون انتخابات مجلس شورای "56ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤراده ما دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  65ماده

قانون انتخابات مجلس شورای "68ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  66ماده

قانون انتخابات مجلس شورای "69ماده جه به مفاد با تو
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  67ماده

قانون انتخابات مجلس شورای "70ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  68ماده

قانون انتخابات مجلس شورای "71ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م ودن و به جهت اعمالدلیل تکراری ب باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  69ماده

قانون انتخابات مجلس شورای "72ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .رددگ ، این ماده نسخ میگذار قانون

  70ماده
قانون انتخابات مجلس شورای "73ماده با توجه به مفاد 

 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی



٤١ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال به،باشدمی
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  71ماده

س شورای قانون انتخابات مجل" 74ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  72ماده

نظربه اینکه این ماده در مقام تعیین مجازات جرم موضوع بند 
هت باشد و باتوجه به مشابهمین قانون می 27ماده  16

قانون انتخابات مجلس "  77موضوعی این ماده با ماده 
که ناظر به تعیین  07/09/1378مصوب  "شورای اسالمی

همان قانون است و از  66ماده  16مجازات جرم مقرر در بند 
برای تعیین میزان و کیفیت  مجازات جرم  77آنجا که ماده 

 ")تعزیرات(قانون مجازات اسالمی " 617مذکور به ماده 
ارجاع داده، لذا به دلیل تفاوت  02/03/1375مصوب 
منسوخ ضمنی  72های مندرج در این دو ماده، ماده   مجازات

  .شده است

 73ماده

نظر به اینکه این ماده در مقام تعیین مجازات جرم موضوع 
باشد و با توجه به مشابهت همین قانون می 27ماده  17بند 

تخابات مجلس شورای قانون ان"  78موضوعی آن با ماده 
که ناظر به تعیین مجازات  07/09/1378مصوب  "اسالمی

همان قانون است و از آنجا که  66ماده  17جرم مقرر در بند 
برای تعیین میزان و کیفیت  مجازات جرم مذکور به  78ماده 
ارجاع  02/03/1375قانون مجازات اسالمی مصوب  555ماده 

های مندرج در این دو ماده،   داده، لذا به دلیل تفاوت مجازات
  .منسوخ ضمنی شده است 73ماده 

  74ماده 

نظر به اینکه این ماده در مقام تعیین مجازات جرم موضوع 
باشد و با توجه به مشابهت موضوعی همین قانون می 12ماده 

 "قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی"  79آن با ماده 
مجازات جرائم مقرر  که ناظر به تعیین 07/09/1378مصوب 

است و از آنجا که  همان قانون) 11(در موادی از جمله ماده 



٤٢ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

را  74میزان و کیفیت مجازات جرم مذکور در ماده  79ماده
  .تغییر داده، لذا این ماده منسوخ ضمنی شده است

  75ماده 

نظر به اینکه این ماده در مقام تعیین مجازات تخلف از 
باشد و همین قانون می  42ماده  2 و تبصره 36موضوع مواد 

قانون انتخابات "  79با توجه به مشابهت موضوعی آن با ماده 
که ناظر به  07/09/1378مصوب  "مجلس شورای اسالمی

و  34تعیین مجازات تخلفات مقرر در موادی از جمله مواد 
 79است و از آنجا که ماده  همان قانون 40ماده  2تبصره 

را تغییر  75ازات تخلفات مذکور در ماده میزان و کیفیت مج
  .داده، لذا این ماده منسوخ ضمنی شده است

  76ماده 

نظر به اینکه این ماده در مقام تعیین مجازات تخلف از 
باشد و با توجه به همین قانون می  54و  24موضوع مواد 

قانون انتخابات مجلس "  79مشابهت موضوعی آن با ماده 
که ناظر به تعیین  07/09/1378صوب م "شورای اسالمی

همان  53و  24مجازات تخلفات مقرر در موادی از جمله مواد 
میزان و کیفیت مجازات   79است و از آنجا که ماده  قانون

را تغییر داده، لذا این ماده منسوخ  76تخلفات مذکور در ماده 
 .ضمنی شده است

  77ماده 

ن مجازات جرم موضوع نظر به اینکه این ماده در مقام تعیی
باشد و با توجه به مشابهت موضوعی آن با ماده می 58ماده 

مصوب  "قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی" 81
 59که ناظر به تعیین مجازات جرم مقرر ماده  07/09/1378

برای تعیین مجازات  81همان قانون است و از آنجا که ماده 
ماده آن به  1بصره و ت 59جرم مذکور در قسمت اخیر ماده 

ارجاع  02/03/1375مصوب  "قانون مجازات اسالمی" 598
 59داده و میزان و کیفیت مجازات جرم مذکور در صدر ماده 

 77آن را به کلی تغییر داده است، لذا ماده  2و تبصره 
  .منسوخ ضمنی شده است

  78ماده 
 تخلف ازمجازات  نییماده در مقام تع نیا نکهینظر به ا

و با توجه به مشابهت  باشدیقانون م نیهم  60ماده ع موضو



٤٣ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

قانون انتخابات مجلس شورای " 82آن با ماده یموضوع
 مجازات نییکه ناظر به تع 07/09/1378مصوب  "اسالمی

 کهقانون است و از آنجا همان  61مقررات ماده  تخلف از 
 78میزان و کیفیت مجازات تخلفات مذکور در ماده  82ماده 
  .غییر داده، لذا این ماده منسوخ ضمنی شده استرا ت

  79ماده 

عدم امحای هرگونه آگهی (با توجه به اینکه برای این موضوع 
و آثار تبلیغاتی قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام 

مجازاتی  1378سال   "قانون انتخابات مجلس"در ) اخذ رأی
ادن اصل قانونی پیش بینی نشده است و نیز با مدنظر قرارد

بودن جرائم و مجازات ها و پیامد طبیعی آن که پیوستگی 
جرم و مجازات با یکدیگر است، لذا امکان تسری مجازات 

 1378مندرج در این ماده به موضوع مشابه آن در قانون سال 
  .وجود ندارد بنابراین، این ماده نسخ می گردد

  80ماده 

مجازات تخلف از  نییماده در مقام تع نیا نکهینظر به ا
و با توجه به مشابهت  باشدیقانون م نیهم  62موضوع ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "  83آن با ماده  یموضوع
مجازات  نییکه ناظر به تع 07/09/1378مصوب  "اسالمی

از آنجا و  همان قانون است 62ات موضوع ماده تخلفمرتکبین 
تخلفات مذکور در ماده مجازات  تیفیو ک زانیم 83 دهکه ما

  .شده است یماده منسوخ ضمن نیداده، لذا ا رییرا تغ 80

  81ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "85ماده  مفاد با توجه به
که ناظر به تعیین مجازات  07/09/1378مصوب  "اسالمی

این قانون می باشد لذا این  65برای اشخاص موضوع ماده 
  . ماده منسوخ ضمنی شده است

  82ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "87با توجه به مفاد ماده 
که میزان و کیفیت مجازات  07/9/1378مصوب  "اسالمی

طرفی ناظرین شورای نگهبان را تغییر داده،  عدم رعایت بی
  .این ماده منسوخ ضمنی شده است

  83ماده  
 قانون انتخابات مجلس شورای"88ماده با توجه به مفاد 

ماده  این که مشابه مفاد 07/09/1378مصوب  "اسالمی



٤٤ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال بهباشد،می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  84ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "89ماده با توجه به مفاد 
ماده  نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال هباشد، ب می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  85ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "90ماده با توجه به مفاد 
ماده  نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ین ماده نسخ می، اگذار قانون

  86ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "91ماده با توجه به مفاد 
 ماده نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  87ماده 

انون انتخابات مجلس شورای ق"92ماده با توجه به مفاد 
ماده  نیکه مشابه مفاد ا 07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

  88ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "93ماده با توجه به مفاد 
ماده  نیمفاد اکه مشابه  07/09/1378مصوب  "اسالمی

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال باشد، به می
  .گردد ، این ماده نسخ میگذار قانون

89  
این ماده این قانون،  سایر مواداعالم عدم اعتبارا توجه بهب

  . گردد موضوعیت نداشته و نسخ می

23

قانون اصالح یک تبصره و الحاق 
 چند تبصره به قانون انتخابات

  مجلس شورای اسالمی 
 20/12/1362مصوب 

   1بند 

ــه ــا توج ــرهب ــاد تبص ــه مف ــاده  1ب ــات"  9م ــانون انتخاب   ق
ــه 07/09/1378مصــوب  "مجلــس شــورای اســالمی  ــه ب ، ک

موجب آن مـالک انتخابـات مجـدد تغییـر یافتـه، مفـاد بنـد        
مـاده   1این قانون اصـالحی کـه نـاظر بـه اصـالح تبصـره        1
ــانون" 9 ــات ق ــس انتخاب ــ مجل ــالمی ورایش ــوب  "اس  مص

  .منسوخ ضمنی شده استنیز  باشد یم 09/12/1362



٤٥ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

   3بند

انتخابات مجلس  قانون"  45ماده  2تبصره با توجه به مفاد 
این قانون  3، بند 07/09/1378مصوب  "شورای اسالمی

به  2اصالحی که ناظر به الحاق یک تبصره بعنوان تبصره 
ی ملی جمهوری ن انتخابات مجلس شوراقانو" 47ماده 

دلیل  بهباشد،  می09/12/1362مصوب  "اسالمی ایران 
، نسخ گذار خر قانونؤاراده م تکراری بودن و به جهت اعمال

  .گردد می

24

قانون اصالح قانون انتخابات 
  مجلس شورای اسالمی 

   09/12/1362مصوب 
  11/02/1363مصوب 

  1بند 

شورای قانون انتخابات مجلس " 10مفاد ماده توجه بهبا
این قانون اصالحی  1، بند 07/09/1378مصوب  " اسالمی

ن انتخابات مجلس شورای قانو" 10که ناظر به اصالح ماده 
دلیل تکراری  بهباشد،  می09/12/1362مصوب  "اسالمی 

  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م بودن و به جهت اعمال

  3بند

بات مجلس شورای قانون انتخا" 31مفاد ماده توجه بهبا
این قانون اصالحی  3، بند 07/09/1378مصوب  " اسالمی

ن انتخابات مجلس شورای قانو" 33که ناظر به اصالح ماده 
دلیل تکراری  بهباشد،  می09/12/1362مصوب  "اسالمی 

  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م بودن و به جهت اعمال

  4بند

نون انتخابات مجلس شورای قا" 32مفاد ماده توجه بهبا
این قانون اصالحی  4، بند 07/09/1378مصوب  " اسالمی

ن انتخابات مجلس شورای قانو" 34که ناظر به اصالح ماده 
دلیل تکراری  بهباشد،  می09/12/1362مصوب  "اسالمی 

  .، نسخ می گرددگذار خر قانونؤاراده م بودن و به جهت اعمال

  5بند

قانون انتخابات مجلس  " 32ماده  2ره مفاد تبصتوجه بهبا
این قانون  5، بند 07/09/1378مصوب  " شورای اسالمی

ن انتخابات قانو" 34اصالحی که ناظر به اصالح تبصره ماده 
 بهباشد،  می09/12/1362مصوب  "مجلس شورای اسالمی 

، گذار خر قانونؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال
  .نسخ می گردد

  6ند ب
قانون انتخابات مجلس شورای " 79به مفاد ماده با توجه
میزان و که به موجب آن  07/09/1378مصوب  "اسالمی



٤٦ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

تغییر یافته، مفاد  75کیفیت مجازات تخلفات مذکور در ماده 
 قانون" 75 این قانون اصالحی که ناظر به اصالح ماده 6بند 

 09/12/1362 مصوب  "اسالمی شورای مجلس انتخابات
  .منسوخ ضمنی شده استنیز  باشد یم

  7بند

قانون انتخابات مجلس شورای " 55مفاد ماده توجه بهبا
این قانون اصالحی  7، بند 07/09/1378مصوب  " اسالمی

مجلس شورای ن انتخابات قانو" که ناظر به الحاق یک بند به
دلیل تکراری  بهباشد،  می 09/12/1362مصوب  "اسالمی 
  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م جهت اعمال بودن و به

25

قانون اصالح قانون انتخابات 
مجلس  09/12/1362مصوب 

  شورای اسالمی 
  14/04/1363مصوب 

  کل قانون

قانون انتخابات مجلس شورای " 8مفاد ماده توجه به با
نصاب ، که به موجب آن، 07/09/1378 مصوب "اسالمی

تغییر یافته، ری انتخابات مجدد های برگزا آوری و مهلت رأی
  .خ ضمنی شده استونسماین قانون 

26

 مجدد نامزدی منع قانون
 که هائی حوزه منتخبین
 عدم بعلت آنان اعتبارنامه
 مجلس در شخص صالحیت

 است شده رد اسالمی شورای
  24/07/1365 مصوب

  کل قانون

ــه   ــه ب ــا توج ــادب ــره  مف ــاده  4تبص ــات  " 8م ــانون انتخاب ق
ــورای   ــس شــ ــالمیمجلــ ــوب  "اســ  07/09/1378مصــ

ــاده مفــاد مشــابه کــه  ــانون م ــه ،باشــد مــیواحــده ایــن ق  ب
خر ؤاراده مــ دلیــل تکــراری بــودن و بــه جهــت اعمــال     

  .گردد ، این قانون نسخ میگذار قانون

27
 قانون از ای پاره اصالح قانون

  اسالمی شورای مجلس انتخابات
 25/11/1366 مصوب

  1ماده 

ل بر دستور نسخ صریح نسبت به از آن جا که این ماده مشتم
 "قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی" 2ماده  2تبصره 
و به  2باشد، و با توجه به نسخ ماده  می 9/12/1362مصوب 

قانون " 2های این ماده به موجب ماده  تبع آن تبصره
و با  07/9/1378مصوب  "انتخابات مجلس شورای اسالمی

قانون انتخابات مجلس "یه مواد عنایت به اعالم عدم اعتبار کل 
ماده نسخ   ، این09/12/1362مصوب "شورای اسالمی

  .گردد می

  2ماده

قانون انتخابات مجلس شورای " 4به مفاد ماده با توجه
که به موجب آن مواعد و  07/09/1378مصوب  "اسالمی

ای تغییر نصاب نمایندگان جهت برگزاری انتخابات میان دوره
این قانون اصالحی که ناظر به اصالح  2ماده  یافته، ، مفاد



٤٧ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

 مصوب  "اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون"4ماده
 .منسوخ ضمنی شده است، باشد یم 09/12/1362

  3ماده

قانون انتخابات مجلس "  8ماده  2به مفاد تبصره با توجه
که به موجب آن  07/09/1378مصوب  "شورای اسالمی

هائی که انتخابات آن  ات مجدد در حوزهموعد برگزاری انتخاب
این قانون  3باطل یا متوقف شده، تغییر یافته، مفاد ماده 

 انتخابات قانون" 8ماده  2اصالحی که ناظر به اصالح تبصره 
نیز  باشد یم 09/12/1362 مصوب  "اسالمی شورای مجلس

  .منسوخ ضمنی شده است

  4ماده 

تخابات مجلس شورای قانون ان"15با توجه به مفاد ماده 
این قانون اصالحی  4، ماده 07/09/1378مصوب  "اسالمی

 شورای مجلس انتخابات قانون" 16که ناظر به اصالح ماده 
دلیل تکراری  به باشد یم 09/12/1362 مصوب  "اسالمی

  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م بودن و به جهت اعمال

  5ماده

قانون انتخابات مجلس  " 67ده مفاد تبصره ماتوجه به با
این قانون  5، ماده 07/09/1378مصوب  " شورای اسالمی

ن قانو" 28اصالحی که ناظر به الحاق یک تبصره به ماده 
 09/12/1362مصوب  "انتخابات مجلس شورای اسالمی 

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال بهباشد،  می
  .گردد ، نسخ میگذار قانون

  6ماده

قانون انتخابات مجلس شورای "48به مفاد ماده با توجه
به موجب آن مراجع که  07/09/1378مصوب  "اسالمی

صالح بررسی صالحیت داوطلبان و همچنین مهلت  ذی
این قانون اصالحی که  6رسیدگی آنها تغییر یافته، مفاد ماده 

 شورای مجلس انتخابات قانون" 50ناظر به اصالح ماده 
نیز منسوخ ضمنی  باشد یم 09/12/1362 مصوب  "میاسال

  .شده است

28
 56 و 53 مواد اصالح قانون
 شورای مجلس انتخابات قانون

  28/08/1370 مصوب اسالمی
  1ماده 

قانون  "  52و تبصره آن و ماده  51مفاد ماده توجه بهبا
، 07/09/1378مصوب  " انتخابات مجلس شورای اسالمی

ن قانو" 53حی که ناظر به اصالح ماده این قانون اصال 1ماده 



٤٨ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

 1362 /09/12مصوب  "انتخابات مجلس شورای اسالمی 
خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال بهباشد،  می

  .گردد ، نسخ میگذار قانون

  2صدر ماده 
  )56ماده(

قانون انتخابات مجلس شورای " 56مفاد ماده توجه به با
این قانون  2، صدر ماده 07/09/1378مصوب  " اسالمی

ن انتخابات مجلس قانو" 56اصالحی که ناظر به اصالح ماده 
دلیل  بهباشد،  می1362 /09/12مصوب  "شورای اسالمی 

، نسخ گذار خر قانونؤاراده م تکراری بودن و به جهت اعمال
  .گردد می

  1بند 
  )56ماده  1تبصره (

انتخابات مجلس  قانون " 50مفاد تبصره ماده توجه به با
این  2ماده 1، بند 07/09/1378مصوب  " شورای اسالمی

ن قانو" 56به ماده  1قانون اصالحی که ناظر به الحاق تبصره 
 09/12/1362مصوب  "انتخابات مجلس شورای اسالمی 

خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال بهباشد،  می
  .گردد ، نسخ میگذار قانون

  2بند 
  )56ماده  2صره تب(

قانون انتخابات مجلس شورای "59به مفاد ماده با توجه
که به موجب آن، میزان  07/09/1378مصوب  "اسالمی

مجازات مرتکبین جرایم مندرج در این ماده تغییر یافته، مفاد 
 2این قانون اصالحی که ناظر به الحاق تبصره  2ماده  2بند 

 مصوب  "اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون" 56به ماده 
  .نیز منسوخ ضمنی شده است باشد یم 09/12/1362

  3ماده 
این ماده  ،م عدم اعتبار کلیه مواد این قانوناعالبهبا توجه

  .باشد اعتبار می بی موضوعیت نداشته و

29

قانون اصالح مواد 
قانون  69و  34،33،32،31،15

انتخابات مجلس شورای اسالمی 
  ه آن و الحاق یک ماده ب

  10/11/1370مصوب 

  1ماده

قانون انتخابات مجلس شورای "14با توجه به مفاد ماده 
این قانون اصالحی  1، ماده 07/09/1378مصوب  "اسالمی

 شورای مجلس انتخابات قانون" 15ماده که ناظر به اصالح 
دلیل تکراری  به، باشد یم 09/12/1362 مصوب "اسالمی

  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م بودن و به جهت اعمال

  2ماده
قانون انتخابات مجلس شورای "29با توجه به مفاد ماده 

این قانون اصالحی  2، ماده 07/09/1378مصوب  "اسالمی



٤٩ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

 انتخابات قانون" 31ماده  2و  1که ناظر به اصالح بندهای 
 به، باشد یم 09/12/1362 مصوب "اسالمی شورای مجلس

، گذار خر قانونؤاراده م به جهت اعمال دلیل تکراری بودن و
  .گردد نسخ می

 قانون" 31الحاقی به ماده  4الزم به ذکر است که تبصره 
 09/12/1362 مصوب "اسالمی شورای مجلس انتخابات

  .شود موردی بوده و منتفی می

  3ماده

قانون انتخابات مجلس شورای "30با توجه به مفاد ماده 
این قانون اصالحی  3، ماده 07/09/1378مصوب  "اسالمی

 مجلس انتخابات قانون" 32ماده که ناظر به الحاق یک بند به 
دلیل  به، باشد یم 09/12/1362 مصوب "اسالمی شورای

، نسخ گذار خر قانونؤاراده م تکراری بودن و به جهت اعمال
  .می گردد

  4ماده

قانون انتخابات مجلس شورای "32با توجه به مفاد ماده 
این قانون اصالحی  4، ماده 07/09/1378مصوب  "میاسال

 مصوب "اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون" 33ماده به  2که ناظر به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 
دلیل تکراری بودن و به جهت  به، باشد یم 09/12/1362

  .، نسخ می گرددگذار خر قانونؤاراده م اعمال

  5ماده

قانون انتخابات مجلس شورای " 32اده با توجه به مفاد م
این قانون اصالحی  5، ماده 07/09/1378مصوب  "اسالمی

 مصوب "اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون" 34ماده  به 5که ناظر به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 
دلیل تکراری بودن و به جهت  به، باشد می 09/12/1362

  .نسخ می گردد، گذار خر قانونؤاراده م اعمال

  6ماده

قانون انتخابات مجلس "  72با توجه به مفاد تبصره ماده 
، این ماده که ناظر به 07/09/1378مصوب  "شورای اسالمی

 شورای مجلس انتخابات قانون" 69الحاق یک تبصره به ماده 
دلیل تکراری  به، باشد می 09/12/1362 مصوب "اسالمی

  .گردد ، نسخ میقانون گذار خرؤاراده م بودن و به جهت اعمال



٥٠ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

  7ماده

قانون انتخابات مجلس شورای "55با توجه به مفاد ماده 
اصالح ، این ماده که ناظر به 07/09/1378مصوب  "اسالمی

قانون اصالح قانون انتخابات مجلس "ماده واحده  7بند 
 11/02/1363مصوب  "09/12/1362شورای اسالمی مصوب 

خر ؤاراده م ی بودن و به جهت اعمالدلیل تکرار بهباشد،  می
  .گردد ، نسخ میقانون گذار

  8ماده
این ماده  ،م عدم اعتبار کلیه مواد این قانوناعالبا توجه به

  .باشد اعتبار می بی موضوعیت نداشته و

30

تفسیر قانونی در خصوص ماده 
اصالحی قانون انتخابات ) 56(

  مجلس شورای اسالمی 
  29/11/1370مصوب 

 هیستفسارمتن ا

اصالحی قانون ) 56(ماده  ریقانون ناظر به تفس نیآنجاکه ااز
مصوب  "1362سال  انتخابات مجلس شورای اسالمی

ماده  یاعتبار یبه اعالم ب  و با توجه باشد یم، 28/08/1370
قانون انتخابات " 56به موجب ماده اصالحی قانون مذکور  56

قانون  در، 07/09/1378مصوب  "مجلس شورای اسالمی
نسخ  یاز قانون اصل تیبه تبع زینقانونی  ریتفس نیحاضر، ا

  .گردد یم

31

قانون اصالح قانون انتخابات 
  مجلس شورای اسالمی 

  02/06/1374مصوب 
  

  1ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 2با توجه به مفاد ماده 
، که به موجب آن عدۀ نمایندگان 7/9/1378 مصوب "اسالمی

این قانون اصالحی که ناظر به  1فته، ماده مجلس تغییر یا
 "قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی" 2اصالح ماده 

  .باشد نیز منسوخ ضمنی شده است می 12/09/1362مصوب 

    2ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 3با توجه به مفاد ماده 
این قانون اصالحی که  2ماده  ،7/9/1378 مصوب "اسالمی

 شورای  مجلس  انتخابات قانون" 3اصالح ماده ناظر به 
دلیل تکراری  به، باشد می 12/136209/مصوب  "اسالمی 

  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م بودن و به جهت اعمال

  3ماده 

 مجلس  قانون انتخابات"  8ماده 3و 2با توجه به مفاد تبصره 
قانون  این  3ماده  ،7/9/1378 مصوب "اسالمی  شورای 

و الحاق یک تبصره به  2  تبصره اصالحی که ناظر به اصالح
 شورای مجلس انتخابات قانون"  8به ماده  3عنوان تبصره 

دلیل تکراری  به، باشد می 09/12/1362 مصوب "اسالمی



٥١ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م بودن و به جهت اعمال

  4ماده 

انتخابات مجلس شورای قانون " 9با توجه به مفاد ماده 
این قانون اصالحی که  4ماده  ،7/9/1378 مصوب "اسالمی

 شورای مجلس انتخابات قانون" 9ناظر به اصالح ماده 
دلیل تکراری  به، باشد می 09/12/1362 مصوب "اسالمی

  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م بودن و به جهت اعمال

  5ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "15با توجه به مفاد ماده 
این قانون اصالحی که  5ماده  ،7/9/1378 مصوب "اسالمی

 شورای مجلس انتخابات قانون" 16ناظر به اصالح ماده 
دلیل تکراری  به، باشد می 09/12/1362 مصوب "اسالمی

  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م بودن و به جهت اعمال

   6ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "17ماده  با توجه به مفاد
، که به موجب آن محاکم صالحه 7/9/1378 مصوب "اسالمی

قضائی موظفند به جرائم و تخلفات انتخابات به صورت 
این قانون اصالحی که  6العاده رسیدگی نمایند، ماده  فوق

قانون انتخابات مجلس شورای " 17ناظر به اصالح ماده 
باشد نیز منسوخ ضمنی  می 12/09/1362مصوب  "اسالمی

  .شده است

  7ماده 

قانون انتخابات " 20ماده  3و 2با توجه به مفاد تبصره های
این  7ماده  ،7/9/1378 مصوب "مجلس شورای اسالمی
به ماده  3و  2های  تبصره الحاقبه قانون اصالحی که ناظر 

 مصوب "اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون" 20
دلیل تکراری بودن و به جهت  به، باشد می 09/12/1362

  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م اعمال

   8ماده

قانون انتخابات مجلس شورای "24مفاد ماده با توجه به 
این قانون اصالحی که  8، ماده 7/9/1378 مصوب "اسالمی
 شورای مجلس انتخابات قانون" 24ماده  اصالحبه ناظر 

دلیل تکراری  به، باشد می 09/12/1362 مصوب "اسالمی
  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م بودن و به جهت اعمال

قانون انتخابات مجلس شورای "26مفاد ماده با توجه به  9ماده



٥٢ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

این قانون اصالحی که  9، ماده 7/9/1378 مصوب"اسالمی
 شورای مجلس انتخابات قانون" 26ماده  اصالحبه ناظر 

دلیل تکراری  به، باشد می 09/12/1362 بمصو "اسالمی
  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م بودن و به جهت اعمال

   10ماده 

قانون انتخابات "با توجه به اعالم عدم اعتبار کلیه مواد 
در قانون  09/12/1362مصوب  "شورای اسالمیمجلس 

اعتبار  حاضر، این ماده اصالحی نیز موضوعیت نداشته و بی
  .باشد می

  11ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "28مفاد ماده با توجه به 
این قانون اصالحی که  11ماده  ،7/9/1378 مصوب "اسالمی

 انتخابات قانون" 30ماده  7و  5، 4اصالح بندهای  بهناظر 
 به، باشد می 09/12/1362 مصوب "اسالمی شورای مجلس

، گذار خر قانونؤراده ما دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال
  .گردد نسخ می

   12ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "29مفاد ماده با توجه به 
این قانون اصالحی که  12ماده  ،7/9/1378 مصوب "اسالمی
 شورای مجلس انتخابات قانون" 31اصالح  ماده  بهناظر 

دلیل تکراری  به، باشد می 09/12/1362 مصوب "اسالمی
  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م جهت اعمال بودن و به

  13ماده 

قانون انتخابات "  30ماده  11و8بندهای مفاد با توجه به
این  13ماده  ،7/9/1378 مصوب "مجلس شورای اسالمی
و الحاق بند  32ماده  8اصالح بند  بهقانون اصالحی که ناظر 

 "اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون" 32به ماده  11
دلیل تکراری بودن و به  به، باشد می 09/12/1362 مصوب

  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م جهت اعمال

  14ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 31ده ماده مفابا توجه به
این قانون اصالحی که  14ماده  ،7/9/1378 مصوب "اسالمی
 شورای مجلس انتخابات قانون" 33اصالح ماده  بهناظر 

دلیل تکراری  به، باشد می 09/12/1362 مصوب "اسالمی
  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م بودن و به جهت اعمال



٥٣ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

   15ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 32ده ماده مفابا توجه به
این قانون اصالحی که  15ماده  ،7/9/1378 مصوب "اسالمی

 مجلس انتخابات قانون" 33ده ما 2اصالح تبصره  بهناظر 
دلیل  به، باشد می 09/12/1362 مصوب "اسالمی شورای

، نسخ گذار خر قانونؤاراده م تکراری بودن و به جهت اعمال
  .گردد می

  16ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای " 32ده ماده مفابا توجه به
این قانون اصالحی که  16ماده  ،7/9/1378 مصوب "اسالمی

 شورای مجلس انتخابات قانون" 34اصالح ماده  به ناظر
دلیل تکراری  به، باشد می 09/12/1362 مصوب "اسالمی

  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م بودن و به جهت اعمال

  17ماده 

قانون انتخابات مجلس "  40ماده 2ده تبصره مفابا توجه به
انون این ق 17ماده  ،7/9/1378 مصوب "شورای اسالمی

 مجلس انتخابات قانون" 42اصالح ماده  بهاصالحی که ناظر 
دلیل  به، باشد می 09/12/1362 مصوب "اسالمی شورای

، نسخ گذار خر قانونؤاراده م تکراری بودن و به جهت اعمال
  .گردد می

  18ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "48ده ماده مفابا توجه به 
این قانون اصالحی که  18ده ما ،7/9/1378 مصوب "اسالمی
 شورای مجلس انتخابات قانون" 50اصالح ماده  بهناظر 

دلیل تکراری  به، باشد می 09/12/1362 مصوب "اسالمی
  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م بودن و به جهت اعمال

  19ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "52ده ماده مفابا توجه به 
این قانون اصالحی که  19ماده  ،7/9/1378 مصوب "اسالمی
 شورای مجلس انتخابات قانون" 53اصالح ماده  بهناظر 

دلیل تکراری  به، باشد می 09/12/1362 مصوب "اسالمی
  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م بودن و به جهت اعمال

  20ماده 
قانون انتخابات مجلس شورای "59ده ماده مفابا توجه به 

این قانون اصالحی که  20ماده  ،7/9/1378 مصوب "میاسال
 شورای مجلس انتخابات قانون" 58اصالح ماده  بهناظر 



٥٤ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

و الحاق یک تبصره به آن  09/12/1362 مصوب"اسالمی
خر ؤاراده م دلیل تکراری بودن و به جهت اعمال به، باشد می

  .گردد ، نسخ میگذار قانون

  21ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "61 ده مادهمفابا توجه به 
این قانون اصالحی که  21ماده  ،7/9/1378 مصوب "اسالمی
 شورای مجلس انتخابات قانون" 60اصالح ماده  بهناظر 

دلیل تکراری  به، باشد می 09/12/1362 مصوب "اسالمی
  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م بودن و به جهت اعمال

  22ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "63ده ماده مفا با توجه به
این قانون اصالحی که  22ماده  ،7/9/1378 مصوب "اسالمی

 مجلس انتخابات قانون"مکرر به   61 الحاق ماده بهناظر 
دلیل  به، باشد می 09/12/1362 مصوب "اسالمی شورای

، نسخ گذار خر قانونؤاراده م تکراری بودن و به جهت اعمال
  .گردد می

  23ماده 
مواد قانون انتخابات مجلس  هیبا توجه به اعالم عدم اعتبار کل

این ، حاضر قانوندر  09/12/1362مصوب  یاسالم یشورا
  .باشد اعتبار می ماده اصالحی نیز موضوعیت نداشته و بی

  24ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "68ده ماده مفابا توجه به 
این قانون اصالحی که  24ده ما ،7/9/1378 مصوب "اسالمی
 شورای مجلس انتخابات قانون" 65 اصالح ماده بهناظر 

دلیل تکراری  به، باشد می 09/12/1362 مصوب "اسالمی
  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م بودن و به جهت اعمال

  25ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "80با توجه به مفاد ماده 
 مجازات به موجب آنکه  07/09/1378مصوب  "اسالمی

 25ماده ، یافته رییتغ یغاتیتبل یمخدوش نمودن پوسترها
 قانون"مکرر به  77الحاق ماده  بهاین قانون اصالحی که ناظر 

 09/12/1362 مصوب "اسالمی شورای مجلس انتخابات
  .شده است یمنسوخ ضمن، باشد می

  26ماده 
تخابات مجلس شورای قانون ان"55ده ماده مفابا توجه به 

این قانون اصالحی که  26ماده  ،7/9/1378 مصوب "اسالمی
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انون قانون اصالح ق" ماده واحده 7بند اصالح بهناظر
 "09/12/1362مصوب  انتخابات مجلس شورای اسالمی

دلیل تکراری بودن و به  به، باشد یم 11/2/1363مصوب 
  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م جهت اعمال

32

 8قانون الحاق دو تبصره به ماده 
قانون انتخابات مجلس شورای 

  اسالمی 
 27/12/1376مصوب 

ماده واحده 
 5و  4 های تبصره(

 ) 8الحاقی به ماده 

قانون انتخابات مجلس شورای "8با توجه به مفاده  ماده 
این قانون که ناظر به الحاق  07/09/1378 مصوب "اسالمی

 "انون انتخابات مجلس شورای اسالمیق" 8دو تبصره به ماده 
دلیل تکراری بودن و به  باشد، به می 09/12/1362مصوب 

  .گردد ، نسخ میگذار خر قانونؤاراده م جهت اعمال

33

قانون تغییر عنوان اعضاء 
شوراهای اسالمی روستاهایی که 

  به شهر تبدیل شده اند 
   17/05/1378مصوب 

  تبصره ماده واحده

قانون اصالح قانون انتخابات مجلس " 5اده با توجه به مفاد م
و اصالح قانون تغییر عنوان اعضاء شوراهای   شورای اسالمی
مصوب  "تاهایی که به شهر تبدیل شده انداسالمی روس

که به موجب آن، مهلت استعفای کلیه اعضاء ، 25/08/1379
شورای اسالمی شهرها و روستاهایی که بخواهند کاندید 

ورای اسالمی شوند از چهار ماه به دو ماه انتخابات مجلس ش
  .تقلیل یافت، این تبصره منسوخ ضمنی شده است

الزم به ذکر است که درحال حاضر مهلت مقرر جهت *
قانون " 29ماده ) ب(و ) الف(استعفای مقامات مشمول بند 

عضاء شوراهای ا"جمله از، "انتخابات مجلس شورای اسالمی
ت در انتخابات مجلس جهت شرک "اسالمی شهر و روستا

  .باشد شورای اسالمی، شش ماه می

34

قانون اصالح موادی از قانون 
نتخابات مجلس شورای اسالمی ا

   1378مصوب 
 13/10/1378مصوب 

  ماده واحده 1بند 

قانون اصالح موادی از قانون "  3و  2مواد با توجه به مفاد 
که به 03/03/1395 مصوب"مجلس شورای اسالمی خاباتانت

این قانون  1آوری تغییر یافته، بند  ب آن نصاب رأیموج
قانون انتخابات " 9و  8اصالحی که ناظر به اصالح مواد 

باشد،  می 07/09/1378مصوب  "مجلس شورای اسالمی
  .شده است یمنسوخ ضمن

35
قانون اصالح قانون انتخابات 

مجلس شورای اسالمی و اصالح 
قانون تغییر عنوان اعضای 

  3ماده
مـاده  ) 2(قـانون اصـالح بنـد    "مفاد مـاده واحـدهبا توجه به

) 2(قــانون انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی و بنــد  ) 27(
ــاده  ــالمی    ) 36(م ــوری اس ــت جمه ــات ریاس ــانون انتخاب ق
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که  روستاهایی  شوراهای اسالمی
   اند  به شهر تبدیل شده

  25/08/1379مصوب 

ــران ــوب "ای ــب آن    12/10/1385مص ــه موج ــه ب ــن ک س
ــدگا أیر ــاده ن دهن ــه، م ــر یافت ــانون اصــالحی  3تغیی ایــن ق

ــد    ــالح بن ــه اص ــاظر ب ــه ن ــاده  2ک ــات " 27م ــانون انتخاب ق
ــالمی   ــورای اســ ــس شــ ــوب  "مجلــ  07/09/1378مصــ

    .شده است یمنسوخ ضمنباشد،  می

  4ماده

قانون اصالح قانون انتخابات " 6ماده "الف"بند با توجه به
به موجب که ، 26/01/1386مصوب  "اسالمی مجلس شورای

های مقرر برای استعفاء مقامات مشمول بندهای  آن مهلت
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی  29ماده ) ب(و ) الف(

این قانون اصالحی که ناظر به  4تغییر یافته است، ماده 
 "قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی" 29اصالح ماده 

    .شده است یمنسوخ ضمنباشد،  می 07/09/1378مصوب 

   5ماده 

 مجلس  انتخاباتقانون اصالح قانون " 6ماده با توجه به مفاد 
 موضوع اصالح ،26/01/1386مصوب  "اسالمی  شورای 

 مجلس  انتخاباتقانون " 29ماده ) ب(و ) الف(بندهای 
 جهتهای مقرر  مهلت موجب آن، که به "اسالمی  شورای 

 یر یافته استتغی الذکر، فوقاستعفاء مقامات مشمول بندهای 
 "اعضاء شوراهای اسالمی شهر و روستا"و با عنایت به اینکه 

این قانون اصالحی  5ماده لذا  این مقامات هستند، در زمره
قانون تغییر عنوان "تبصره ماده واحده که ناظر به اصالح 

اعضای شوراهای اسالمی روستاهایی که به شهر تبدیل شده 
شده  یمنسوخ ضمن ،باشد می ،05/1378/ 17مصوب  "اند

  .است

الزم به ذکر است که درحال حاضر مهلت مقرر جهت *
قانون " 29ماده ) ب(و ) الف(استعفای مقامات مشمول بند 

عضاء شوراهای ا"جمله از، "انتخابات مجلس شورای اسالمی
جهت شرکت در انتخابات مجلس  "اسالمی شهر و روستا

  .باشد شورای اسالمی، شش ماه می

الح موادی از قانون قانون اص36
تشکیالت، وظایف و انتخابات 

  21ماده 
، قانون تشکیالت" 31از آنجاکه این ماده ناظر به اصالح ماده 

وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 
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شوراهای اسالمی کشور و 
 1375انتخاب شهرداران مصوب 

  و اصالحات بعدی آن 
  27/08/1386مصوب 

و باعنایت به اینکه  باشد می 01/03/1375 مصوب" شهرداران
قانون  "ماده واحده  1بند قانون مزبور به موجب  31ماده 

اصالح موادی از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای 
و اصالحات  75مصوب  اسالمی کشور و انتخاب شهرداران

 21ماده نسخ شده است، ، 31/05/1389 مصوب "آن بعدی
به تبعیت از قانون اصلی نسخ نیز این قانون اصالحی 

  .گردد می
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  فهرست قوانین و احکام منتفی) ب
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1  
تصمیم قانونی راجع بامتداد 

  مجلس شورای ملی 
  20/08/1290مصوب 

 .باشد منتفی می این مصوبه، موردی بوده و  کل قانون

2  

تصمیم قانونی دائر بتشکیل 
کمیسیون دوازده نفری برای 

  اصالح قانون انتخابات 
 15/06/1323مصوب 

 .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می  کل مصوبه

3  

پرداخت مبلغ سی میلیون ریال 
برای هزینه انتخابات دوره 

هیجدهم مجلس شورای ملی از 
  درآمد عمومی کشور 

  16/9/1332ب مصو

کل تصویبنامه 
 .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می  قانونی

4  

اجازه مصرف هشت میلیون 
ریال اعتبار از محل درآمد 
عمومی کشور جهت مخارج 

انتخابات دومین دوره مجلس 
  سنا 

  9/10/1332مصوب 

کل تصویبنامه 
 .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می  قانونی

  هرداری قانون ش  5
 11/04/1334مصوب 

 11ماده

ــ ــوعس ازپ ــاد   وق ــا تأســیس نه انقــالب اســالمی و ب
ــانون اساســی و  ــی در ق ــا شــوراهای محل ــه  ب توجــه ب

ــی "تصــویب  ــوراهای محل ــانون ش ــال "ق  1358در س
قـانون تشـکیالت شـوراهای اسـالمی      "تصـویب  نیز  و

ــور ــوب  "کش ــه، 01/09/1361مص ــی  ب ــر م ــد  نظ رس
ــر امبنــی اراده قانونگــذار  ــاب  رهــای شــه انجمــن ءنتف

  .بوده است

6  
قانون اصالح بعضی از مواد 
  قانون انتخابات مجلس سنا 

  18/03/1339مصوب 
  کل قانون

پس از پیروزی انقـالب اسـالمی و بـا تصـویب قـانون      
اساسی جمهـوری اسـالمی ایـران و تشـکیل مجلـس      
ــنا    ــس س ــا مجل ــرتبط ب ــوانین م ــورای اســالمی، ق ش

  .اند موضوعاً منتفی شده

7  

اجازه استفاده از محل اعتبار 
قسمت دوم بودجه  112ردیف 
کل کشور تا مبلغ  41سال 
لیون ریال برای انجام یبیست م

  هزینه مراجعه به آراء عمومی  
 24/10/1341مصوب 

کل تصویبنامه 
 .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می  قانونی



٥٩ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

8  
قانون مربوط به تهیه اوراق 
   انتخابات بدون مناقصه

  01/10/1343مصوب 
 .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می  کل قانون

9  

قانون اصالح پاره ای ازمواد 
والحاق مواد جدید بقانون 

  1334شهرداری مصوب سال 
  27/11/1345مصوب 

   5جزء 

ــ ــوعس ازپ ــاد   وق ــا تأســیس نه انقــالب اســالمی و ب
ــانون اساســی و  ــی در ق ــا شــوراهای محل ــه  ب توجــه ب

ــا"تصــویب  پــس از انقــالب  "نون شــوراهای محلــیق
ــال  ــز  و 1358در س ــویب نی ــکیالت   "تص ــانون تش ق

ــور  ــالمی کش ــوراهای اس ــوب  "ش ، 01/09/1361مص
ــه ــی رســد اراده قانونگــذار  نظــر مــی ب ــامبن ــر انتف  ءب

  .های شهر بوده است انجمن

 قانون انتخابات مجلس مؤسسان   10
 27/12/1345مصوب 

  کل قانون
پس از انقالب اسالمی و یران ابا تغییر نظام سیاسی 

جمهوری اسالمی ایران، این تصویب قانون اساسی 
  .منتفی شده است قانون موضوعاً

قانون تأمین اعتبار اضافی برای   11
 18/04/1346انتخابات مصوب 

 .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می  کل قانون

12  
کل  1347قانون بودجه سال 
  کشور 

  29/12/1346مصوب 
  14تبصره 

ــره تبصــره  ــن تبصــره، در زم ــای دائمــی بودجــه   ای ه
بوده است امـا باتوجـه بـه اینکـه مجلـس مؤسسـان و       

ــن  ــی و انجم ــورای مل ــس ش ــتان و  مجل ــای شهرس ه
استان به لحـاظ موضـوعی منتفـی شـده و یـا تغییـر       

انــد، مفــاد ایــن تبصــره کــه نــاظر بــه   ماهیــت یافتــه
ــات نهادهــای مربوطــه مــی  ــز منتفــی انتخاب  باشــد نی

 .شده است

13  

قانون تامین اعتبار به مبلغ 
پنجاه میلیون ریال برای هزینه 
انتخابات انجمن های استان و 

  شهرستان 
  20/4/1349مصوب 

کل تصویبنامه 
  .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می  قانونی

14  

قانون اصالح قسمت اول ماده  
قانون انتخابات مجلس سنا  37

    1328اه م اردیبهشت 14مصوب 
  27/02/1350مصوب 

  کل قانون

پس از پیروزی انقالب اسالمی و با تصویب قانون 
ایران و تشکیل مجلس اساسی جمهوری اسالمی 

 ، قوانین مرتبط با مجلس سنا موضوعاًشورای اسالمی
  .اند منتفی شده

15  
 و ده انجمن تشکیل قانون

   دهبانی
  25/12/1353 مصوب

، ماده17الی7مواد
و   26ماده ، 24

و تبصره ماده  25بند
  62و ماده  27

اصـالح سـاختار   وقـوع انقـالب اسـالمی و    با توجه بـه  
سیاســی در قــانون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران 
و جایگزین شدن شـوراهای محلـی بـه جـای انجمـن      

قـانون  "های محلی، همچنین بـا عنایـت بـه تصـویب     
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ایـــن قـــانون ،  1358مصـــوب  "شـــوراهای محلـــی
مـاده   الزم بـه ذکـر اسـت کـه    . فـی شـده  موضوع منت

ــارات  " 93 ــایف و اختیــ ــکیالت وظــ ــانون تشــ قــ
 از 1375مصــــوب  "شــــوراهای اســــالمی کشــــور

هــای منحلــه  تحــت عنــوان انجمــن ،هــای ده انجمــن
  .نام برده است

16  
 ده انجمن تشکیل قانون اصالح

   دهبانی و
  19/03/1355 مصوب

  کل قانون

ح ساختار اصالوقوع انقالب اسالمی و توجه به با
سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و 

های  جایگزین شدن شوراهای محلی به جای انجمن
قانون شوراهای "محلی، همچنین با عنایت به تصویب 

قانون " 93ماده و نظربه  1358مصوب  "محلی
 "تشکیالت وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی کشور

حت عنوان های ده ت از انجمنکه  1375مصوب 
است، مواد این اصالحیه های منحله نام برده  انجمن

 و ده انجمن تشکیل قانون"که ناظر به اصالح 
  .باشد نیز موضوع منتفی شده است می "دهبانی

17  

اجازه استفاده ازمحل اعتبار 
هزینه های پیش بینی نشده در 

قانون بودجه  51103000ردیف  
و بودجه 1353اصالحی سال 

  کشور  کل1354سال 
 01/03/1354مصوب 

 با توجه به موردی بودن حکم، این بند منتفی  متن قانون 2بند
  .باشد می

18  

منتفی بودن الیحه قانونی 
تشکیل انجمنهای ده و اصالح 
  امور اجتماعی و عمرانی دهات 

  03/08/1354مصوب 

، مواد 1تبصره ماده 
و  8، ماده 6تا  2

  8تبصره ماده 

 حهیال"از  ینون، موادقا نیبه موجب موخره هم
تشکیل انجمنهای ده و اصالح امور اجتماعی و  یقانون

 ،است دهیقانون انشاء گرد نیکه در ا  "عمرانی دهات
  .شود یم یمنتف

19  
قانون اصالح  قانون تشکیل 

   استان انجمنهای شهرستان و
  26/03/1355مصوب 

 30، مواد27تا 1مواد
 ماده ،44 ماده ،32تا 

 ماده و 81 ماده ،45
84  

ــاد    ــا تأســیس نه ــوع انقــالب اســالمی و ب پــس از وق
ــا  ــانون اساســی و ب ــی در ق ــه  شــوراهای محل توجــه ب

پــس از انقــالب  "قــانون شــوراهای محلــی"تصــویب 
ــال  ــو ن 1358در س ــویب  زی ــکیالت   "تص ــانون تش ق
ــوراهای ــور  ش ــالمی کش ــوب  "اس ،  01/09/1361مص

ــه ــ  نظــر مــی ب ــاء  یرســد اراده قانونگــذار مبن ــر انتف ب
. و اســـتان بـــوده اســـت شهرســـتانهـــای  جمـــنان

ــین  ــایف و  "همچنـ ــذاری وظـ ــانونی واگـ ــه قـ الیحـ
ــه      ــتان ب ــتان و اس ــای شهرس ــن ه ــارات انجم اختی

مصــــوب  "کمیتــــه برنامــــه ریــــزی اســــتان   



٦١ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

هــم مؤیــد منتفــی بــودن ایــن انجمــن  04/02/1358
  .هاست

20  

ای از مواد  قانون اصالح پاره
ماده  6قانون شهرداری و الحاق 

  به آن
  15/04/1355ب مصو

  5بند 

ــ ــوعس ازپ ــاد   وق ــا تأســیس نه انقــالب اســالمی و ب
ــانون اساســی و  ــی در ق ــا شــوراهای محل ــه  ب توجــه ب

پــس از انقــالب  "قــانون شــوراهای محلــی"تصــویب 
ــال  ــز  و 1358در س ــویب نی ــکیالت   "تص ــانون تش ق

ــور  ــالمی کش ــوراهای اس ــوب  "ش ، 01/09/1361مص
ــه ــی رســد اراده قانونگــذار  نظــر مــی ب ــرمبن ــا ب  ءانتف

  .های شهر بوده است انجمن

  24تا  19بندهای 

ــاد    ــا تأســیس نه ــوع انقــالب اســالمی و ب پــس از وق
ــا  ــانون اساســی و ب ــی در ق ــه  شــوراهای محل توجــه ب

پــس از انقــالب  "قــانون شــوراهای محلــی"تصــویب 
ــال  ــو ن 1358در س ــویب  زی ــکیالت   "تص ــانون تش ق
ــوراهای ــالمی  ش ــور  اس ــوب  "کش ، 01/09/1361مص

ــه ــ  نظــر مــی ب ــاء  یرســد اراده قانونگــذار مبن ــر انتف ب
. و اســـتان بـــوده اســـت تانهـــای شهرســـ انجمـــن

ــین  ــایف و  "همچنـ ــذاری وظـ ــانونی واگـ ــه قـ الیحـ
ــارات انج ــه    اختی ــتان ب ــتان و اس ــای شهرس ــن ه م

ــزی برنامــه  کمیتــه  04/02/1358 مصــوب"اســتان  ری
 تیـ عنابا .هاسـت  هم مؤید منتفی بـودن ایـن انجمـن   

ــه مراتــب فــوق ــا  ب ــه مفــاد و ب فصــل ســوم توجــه ب
الیحــه قــانونی انتخابــات شــوراهای شــهر و طریقــه  "

ــا 01/07/1358مصــوب  "اداره آن ــرتبط ب انجمــن  م
ــاد   ــز مف ــارت و نی ــایف و  "نظ ــکیالت وظ ــانون تش ق

کــه کلیــه  01/03/1375مصــوب  "انتخابــات شــوراها
موضوعات مـرتبط بـا انتخابـات شـوراها در آن پـیش      

ـ      ه قـانون شـهرداری   بینی شـده، ایـن مـواد الحـاقی ب
  .گردد ، نیز نسخ می11/04/1334 مصوب

21  

الیحه قانونی مربوط به لغو  
مقررات و تشریفات دست و 

پاگیر موجود در ارتباط با برنامه 
 رفراندم و تسریع در انجام امور

  مربوط به آن  
 17/12/1357مصوب 

  .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می  کل قانون

نونی راجع به شرط الیحه قا  22
ــه ا   کل قانونسنی رأی دهندگان رفراندوم  ــه ب ــا توج ــهیب ــدرج در  نک ــنی من ــرط س ــا ش  نی

ــه  ــانونالیحـ ــه  ی،قـ ــتص بـ ــال   مخـ ــدوم سـ رفرانـ



٦٢ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

  انقالب اسالمی ایران 
 27/12/1357مصوب 

ــوده، 1358 ــذابـ ــدوم،  لـ ــزاری رفرانـ ــس از برگـ  پـ
  .شده استمنتفی  حهیاین ال

23  

الیحه قانون انتخابات مجلس 
ررسی نهائی قانون اساسی ب

  جمهوری اسالمی ایران
 07/04/1358مصوب 

  کل قانون

بــا توجــه بــه اینکــه مفــاد ایــن الیحــه قــانونی        
مخـــتص بـــه نحـــوه برگـــزاری انتخابـــات مجلـــس 
ــوری    ــی جمهــ ــانون اساســ ــائی قــ ــی نهــ بررســ
اســــالمی ایــــران بــــوده اســــت، لــــذا پــــس از  
برگــزاری اتنخابــات مجلــس مزبــور، ایــن الیحــه      

  .باشد شته و منتفی میموضوعیت ندا

24  

الیحه قانونی اجازه هزینه مبلغ 
دویست میلیون ریال باضافه 

ریال مانده  71668578مبلغ 
اعتبار صرفه جوئی در برنامه 

رفراندم جمهوری اسالمی 
بمنظور انجام انتخابات مجلس 

  بررسی نهائی قانون اساسی 
 20/04/1358مصوب 

  .باشد نتفی میوبه، موردی بوده و ماین مص  کل قانون
  

25  

الیحه قانونی مربوط به لغو 
مقررات و تشریفات دست و 

پاگیر موجود در ارتباط با برنامه 
انتخابات مجلس بررسی نهائی 

قانون اساسی و تسریع در انجام 
  امور مربوط به آن 

  24/04/1358مصوب 

  کل قانون
  

  .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می
 

26  

اجازه هزینه انجام الیحه قانونی 
 156انتخابات شوراهای شهر در 

شهر مرکز شهرستان از مانده 
اعتبار صرفه جوئی شده 

انتخابات مجلس بررسی نهائی 
  قانون اساسی 

 19/07/1358مصوب 

  کل قانون
  

  .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می
 

27  
الیحه قانونی همه پرسی قانون 
 اساسی جمهوری اسالمی ایران 

 20/08/1358مصوب 

  کل قانون

به منظور تعیین قواعد نحوه صرفاً الیحه قانونی این
به  1358همه پرسی قانون اساسی سال برگزاری 

پرسی قانون یب رسیده، لذا پس از برگزاری همه تصو
اساسی، این الیحه موضوعیت نداشته و منتفی 

  .باشد می
الیحه قانونی انتخاب اولین   28

با توجه به تصریح مقدمه این الیحه قانونی بر این امر   کل قانونر جمهوری رئیس جمهور کشو
که مقررات آن مخصوص انتخابات اولین رئیس 
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

  اسالمی ایران 
 28/09/1358مصوب 

جمهوری اسالمی ایران است و پس از تشکیل مجلس 
ادوار آینده بر اساس قوانین  اتانتخاب ،شورای اسالمی

واهد بود، لذا  این مصوب مجلس شورای اسالمی خ
  .باشدالیحه قانونی منتفی می

29  
قانون انتخابات مجلس شورای 

  ملی 
  17/11/1358مصوب 

  59و   52مواد 

قانون انتخابات "با توجه به اعالم عدم اعتبار کلیه مواد 
به موجب  17/11/1358مصوب  "مجلس شورای ملی
قانون انتخابات مجلس شورای "مواد مرتبط از 

و با عنایت به موردی  09/12/1362صوب م "اسالمی
 .باشند بودن، این مواد منتفی می

  53ماده 

قانون انتخابات مجلس "با توجه به تغییراتی که 
در مقدمات  09/12/1362مصوب " شورای اسالمی 

افتتاحیه مجلس ایجاد کرد، این ماده موضوعاً منتفی 
  .باشد می

ی تشکیل مجلس ی برابا توجه به اختصاص محل  60ماده 
  .باشد این ماده منتفی میشورای اسالمی، 

  61ماده 
باشد، و  می د حکمقفا این ماده ا توجه به اینکهب

باعنایت به اعالم عدم اعتبار کلیه مواد این قانون به 
  .باشد نیز منتفی میاین ماده موجب قانون حاضر، 

30  
الیحه قانونی راجع به تأمین 

  خابات های برگزاری انت هزینه
  17/11/1358مصوب 

  .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می  کل قانون

31  

الیحه قانونی پرداخت تعهدات 
راجع به انتخابات از محل مانده 

  اعتبار مربوطه 
 18/12/1358مصوب 

  کل قانون
  

  .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می
 

32  

الیحه قانونی راجع به استفاده 
 1358عتبارات سال از مانده ا

   1359وزارت کشور در سال  
  28/12/1358مصوب 

  .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می  ماده واحده 7بند 

33  

الیحه قانونی راجع به نحوه 
اداره دوره اول مجلس شورای 
ملی جمهوری اسالمی ایران تا 

هنگامیکه مجلس اعتبار قانونی 
 06/03/1359مصوب  یابد  می

  13، 10، 7، 6مواد 
  

  .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می
 

34  
قانون الحاق یک ماده به قانون 

 انتخابات مجلس شورای اسالمی 
 25/01/1360مصوب 

ــد      کل قانون ــه بن ــه ب ــا توج ــانون،     4ب ــن ق ــده ای ــاده واح م
اعتبــار ایــن مــاده واحــده منحصــر بــه دوره اول      



٦٤ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

ــانون       ــن ق ــذا ای ــوده، ل ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
  .باشد موضوع منتفی می

35  
قانون انتخابات مجلس شورای  

  اسالمی 
  09/12/1362مصوب 

 منتفـی  مـاده با توجه بـه مـوردی بـودن حکـم، ایـن        16ماده 
  .باشد می

36  

قانون اصالح یک تبصره و الحاق 
چند تبصره به قانون انتخابات 

  مجلس شورای اسالمی 
  20/12/1362مصوب 

  ماده واحده 2بند 
  

 بـه مـوردی بـودن حکـم، ایـن بنـد منتفـی        با توجـه 
 .باشد می

37  

قانون اصالح ماده شانزده قانون 
انتخابات مجلس شورای اسالمی 

و حذف  09/12/1362مصوب 
های آن مصوب  تبصره

02/12/1371  

  .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می  کل قانون

38  

قانون اصالح قانون انتخابات 
الح مجلس شورای اسالمی و اص

قانون تغییر عنوان اعضای 
شوراهای اسالمی روستاهایی 

   اند  که به شهر تبدیل شده 
  25/08/1379مصوب 

  )ب(جزء  1ماده

کـــه مشـــتمل بـــر  مـــادهایـــن  »الـــف«قســـمت 
باشــد، بــه قــوت   مــی 3و 2هــای  اصــالح تبصــره 

ــن    ــت، لکـ ــاقی اسـ ــود بـ ــمت خـ ــن   »ب«قسـ ایـ
ــاده  ــوصمـ ــه در خصـ ــره  کـ ــاق تبصـ ــه   5الحـ بـ
ون انتخابــــات مجلــــس شــــورای قــــان" 8مــــاده 
بــه دلیــل مــوردی بــودن،    باشــد،  مــی "اســالمی

 .شود منتفی محسوب می

39  

قانون الحاق یک تبصره به ماده 
قانون انتخابات مجلس ) 9(

  شورای اسالمی 
  07/02/1383مصوب 

  کل قانون

با توجه به موردی بودن مفاد این ماده واحده که ناظر 
نون انتخابات مجلس قا" 9به ماده  6به الحاق تبصره 
است، این  07/09/1378 مصوب "شورای اسالمی
  .باشد قانون منتفی می

قانون  9ست که ماده ا ذکر این نکته ضروری
فوق الذکر به همراه تبصره های آن بعداً به موجب 

قانون انتخابات مجلس  قانون اصالح موادی از" 3ماده 
 ، اصالح گردیده03/03/1395مصوب  "شورای اسالمی

 6و در اصالحیۀ مذکور هیچ اثری از مفاد تبصره 
  .الحاقی موضوع ماده واحده این قانون وجود ندارد

40  

قانون اصالح قانون تشکیالت ، 
وظایف و انتخابات شوراهای 

اسالمی کشور و انتخاب 
 04/05/1385شهرداران مصوب 

  .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می  کل قانون

  .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می  کل قانونع انتخابات دوره قانون تجمی  41
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

پنجم شوراهای اسالمی با دوره 
قانون [یازدهم ریاست جمهوری 

تجمیع انتخابات دوره چهارم 
شوراهای اسالمی با دوره 
  ] یازدهم ریاست جمهوری

 28/02/1387مصوب 

42  

قانون اصالح قانون تجمیع 
اهای انتخابات دوره پنجم شور

اسالمی با دوره یازدهم ریاست 
   1387جمهوری مصوب 

 02/04/1389مصوب 

  تبصره ماده واحده
  

  .باشد ، موردی بوده و منتفی میتبصرهاین 
  

43  

قانون اصالح قانون تجمیع 
انتخابات دوره پنجم شوراهای 
اسالمی با دوره یازدهم ریاست 

  جمهوری 
 19/03/1392مصوب 

  کل قانون
  

  .باشد دی بوده و منتفی میاین مصوبه، مور
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  ت منقضیانین و احکام مدفهرست قو) ج

  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

1  
راجع  1305بهمن ماه  27قانون تمدید قانون مصوب 

    ماه] چهار[باختیارات وزیر فعلی عدلیه بمدت چهاره
  28/03/1306  مصوب

  1 ماده 1تبصره 

   کل مملکتی 1309قانون بودجه سال   2
  28/12/1308  مصوب

جدول بودجه از  مخارج انتخابات دوره هشتم
  عوائد قسمت وزارت داخله

    مملکتی 1311قانون بودجه یک ساله   3
  ضمیمه قسمت دوماز فصل سوم   23/12/1310مصوب 

    رکشو1316قانون بودجه کل کشور سال   4
  ضمیمه باب دوماز  79ردیف   23/12/1315مصوب 

  کشور  1318قانون بودجه سال   5
  ضمیمه قسمت اولاز  8ردیف   14/12/1317مصوب 

  کشور 1320قانون بودجه کل سال   6
  از قسمت دوم ضمیمه 14ردیف   15/12/1319مصوب  

7  
االجرا بودن حکومت نظامی برای انتخابات دوره  قانون موقوف

  قانونگذاری  14
 01/08/1322مصوب 

  قانون کل

8  
تصمیم قانونی دائر به یکماه مهلت به کمیسیون انتخابات 

  برای اصالح قانون انتخابات 
 05/11/1323مصوب 

  کل مصوبه

  کل کشور  1328قانون بودجه سال   9
  ضمیمه جدول دوماز  68و  67 های ردیف  23/04/1328مصوب 

10  
قانون مربوط باعطای اختیارات برای مدت ششماه بشخص 

  وزیر  کتر محمد مصدق نخستآقای د
  20/05/1331مصوب 

  ماده واحده 1بند  

  کل کشور  1339قانون بودجه سال   11
 19/12/1338مصوب 

  از فصل دوم ضمیمه 139ردیف 

  کل کشور  1340قانون بودجه سال   12
  17تبصره   28/07/1343مصوب 

    1342قانون بودجه سال   13
  ضمیمه از قسمت سوم 15ردیف   24/08/1343مصوب 

14  
به قانون تشکیل شرکتهای سهامی  18و  17قانون الحاق مواد 

   زراعی 
  04/03/1347مصوب 

  متن 2بند 
  )یالحاق 18ماده(



٦٧ 

  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

  کل کشور  49قانون اضافه اعتبار بودجه سال   15
  01/10/1349مصوب 

 جدول اضافه اعتبار بودجهاز  106/1ردیف 
  1349سال 

16  
نتخابات مجلس شورای قانون نظارت شورای نگهبان بر ا
  اسالمی 

  03/07/1359مصوب 
  کل قانون

17  
مدت اعتباراجرای قانون نظارت شورای  قانون راجع به تمدید

  نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسالمی
 26/01/1360مصوب  

  کل قانون

قانون نظارت شورای نگهبان برانتخابات ریاست جمهوری   18
  کل قانون  10/04/1360مصوب 

انون انتخاب رئیس جمهور کشور جمهوری اسالمی ایران ق  19
  کل قانون  15/04/1360مصوب 

20  
راجع به تمدید مدت اعتبار اجرای قانون نظارت شورای قانون 

  نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسالمی
  05/03/1361مصوب 

  کل قانون

   یاز قانون مدن یقانون اصالح مواد  21
   1ماده   08/10/1361مصوب 

  ) تعزیرات(قانون مجازات اسالمی   22
  55و  54مواد    18/05/1362مصوب 

  کل کشور  1377قانون اصالح قانون بودجه سال   23
 22/07/1377مصوب 

از جدول کسری بودجه جاری سال  9ردیف 
1377   

  کل کشور 1382قانون اصالح قانون بودجه   24
 24/12/1381مصوب  

  کل قانون

  کل کشور 1385بودجه سال قانون اصالح قانون   25
 12/12/1385مصوب 

  ماده واحده "د"بند 

کل کشور  1392بودجه سال ) 3/12(قانون سه دوازدهم   26
 27/12/1391مصوب 

  احدهو  ماده "الف"بند 

 




