ماده 6

 _1ماده  6موضوع تبصره  1ماده  ،03از آنجا

كه روشن نيست مقصود از عبارت «بعد از در ماده ( ،)6تبصره ( )1ماده ( )03قانون ،بهشرح زير اصالح شد:
برگزاري انتخابات» روز رأي گيري است يا تبصره  _1شعبه موظف است عدم رسيدگي شوراي نگهبان به موضوع
تبصره_1

اتمام زمان انجام وظايف قانوني شوراي نگهبان،
ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد
شد .همچنين الزام شوراي نگهبان به صدور

مورد اعتراض يا حادثشدن آن بعد از اعالم صحت انتخابات را احراز
كند.

گواهي به نحوي كه در صدر اين تبصره آمده
است ،مغاير اصل  99قانون اساسي شناخته شد.

ماده7

 _2ماده  7موضوع اصالح ماده  ،01فراز
دوم اين ماده ،مغاير اصل  90قانون اساسي در ماده ( ،)7فراز دوم ماده ( )01قانون ،بهشرح زير اصالح شد:
شناخته شد.

تا گزارش رسيدگي به
اعتبارنامه را جهت تصميمگيري به مجلس ارائه كند
ماده13

 _0صدر ماده  13موضوع اصالح ماده  03متن ماده ( )03قانون موضوع ماده ( )13بهشرح زير اصالح شد:
و تبصره  2اين ماده ،مغاير اصل  90قانون
اساسي شناخته شد.

،

تبصره ( )2ماده ( )03موضوع ماده ( )13حذف شد.
ماده12

 _4ماده  12موضوع اصالح ماده  ،03مبنياً ماده ( )03قانون موضوع ماده ( )12بهشرح زير اصالح شد:
بر ايرادات قبلي اشكال دارد.

ماده  _03در هر مرحله ،رأيگيري براي اعتبارنامه مورد اعتراض،
مخفي و با ورقه مخصوص انجام ميشود.

ماده14

 _3ماده  14موضوع اصالح ماده  ،43تشكيل

ديوان اصل نود ،مغاير اصل  93قانون اساسي ماده ( ،)14موضوع اصالح ماده ( )43قانون حذف شد.
شناخته شد .همچنين چون به افزايش هزينه
عمومي ميانجامد و طريق جبران آن تأمين
نگرديده ،مغاير اصل  73قانون اساسي است.
ماده01

 _6ماده  01موضوع ماده  192مكرر ،2از
اين جهت كه مشخص نيست نسبت به
گزارش كميسيون در صورتيكه مواد
متعددي مطرح باشد بصورت انحاللي
رأيگيري ميشود يا به نحو مجموعي ،ابهام
دارد ،پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد يك تبصره بهشرح زير به ماده ( )192مكرر ( )2الحاقي اضافه شد:
شد.

تبصره_ درصورتيكه گزارش كميسيون بيش از يك ماده داشته باشد،
براي هريك از مواد به تفكيك رأيگيري بهعمل ميآيد.

