اظهارنظر مجمعمشورتیحقو یق
درخصوص:

ـ طرح اصالح موادی از قانون آئین نامه
داخلی مجلس (اعاده شده)

ـ طرح الحاق موادی به قانون آيیننامه
داخلی مجلس شورای اسالمی

کد گزارش۹074743 :
تاريخ انتشار93۹0/74/9۹ :

شناسنامه گزارش

موضوع :اظهارنظر مجمع مشورتی حقوقی درخصوص

ـ طرح اصالح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس (اعاده شده)0 ..
ـ

طرح الحاق موادی به قانون آيیننامه داخلی مجلس

شورای اسالمی6 ...........................................................................

تهیهکننده :پژوهشکده شورای نگهبان
شماره گزارش9704043 :
تاریخ تنظیم9397/04/99 :

طرح اصالح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس (اعاده شده)
ماده  -7موضوع اصالح ماده 13
براساس بند دوم اظهارنظر شورا ،فراز دوم ماده  7مغایر اصل  93شناخته شد.
مجلس بهمنظور رفع این ایراد در مصوبه خود صرفاً ذیل فراز مورد ایراد را اصالح
كرده و به ارجاع گزارش رسیدگی به اعتبارنامه توسط كمیسیون تحقیق اشاره كرده
است .این درحالی است كه چنین موضوعی )ارسال گزارش توسط كمیسیون
تحقیق به مجلس( در ماده  3همین مصوبه موضوع اصالح ماده  93قانون ،ذكر
شده بود و لذا ایراد شورای نگهبان ناظر به این موضوع نبوده ،بلکه بهدلیل عدم
وجود حق اعتراض برای نمایندگان بهصورت مستقل و سپردن صالحیت مجلس
در تصویب اعتبارنامهها به شعب بوده است .بنابراین ایراد شورای نگهبان نسبت
به فراز دوم ماده  7كماكان باقی است.
ماده  -31موضوع اصالح ماده 13
مطابق سومین ایراد از ایرادات شورای نگهبان ،صدر ماده  90و تبصره  2آن نیز
مغایر اصل  93است ،با این توضیح كه براساس صدر این ماده درصورتیكه
كمیسیون تحقیق نظر به تأیید اعتبارنامه رد شده ازسوی شعبه رسیدگی كننده
داشته باشد ،تصویب آن اعالم خواهد شد .لذا در این ماده نیز صالحیت مجلس
در رسیدگی به اعتبارنامهها )حتی درصورتیكه شعب نیز به اعتبارنامه اعتراض
داشته باشند( به كمیسیون تحقیق محول شده است و صرفاً در صورتی امکان طرح
اعتبارنامه در مجلس وجود دارد كه كمیسیون تحقیق به تبع اعتراض شعب،
اعتبارنامهای را رد كند.
حال مجلس در مصوبه اصالحی خود ضمن اینکه عبارت «و اعتراضی پذیرفته

2

نمیشود» را از ماده مورد ایراد حذف نموده است ،تبصره مورد ایراد را نیز حذف
كرده است .این درحالی است كه ایراد شورای نگهبان تنها ناظر به چنین حکمی
نبوده و همانگونه كه توضیح آن گذشت عدم طرح تصویب اعتبارنامه در صحن
مجلس مغایر اصل  93است .فارغ از اینکه در مواد دیگر نیز امکان اعتراض
نمایندگان نسبت به اعتبارنامه ها در صحن مجلس پذیرفته نشده است و لذا حذف
چنین عبارتی وافی به مقصود نیست .همچنین حذف تبصره نیز اگرچه ایراد
شورای نگهبان نسبت به این تبصره را به جهت منتفی شدن تبصره ،مرتفع میكند،
ولکن ایراد این شورا نسبت به موضوع این تبصره مبنیبر عدم امکان طرح
اعتراض در صحن مجلس ضمن ماده  7كماكان باقی است.
ماده  -31موضوع اصالح ماده 13
بهموجب بند چهارم از اظهارنظر شورا ،ماده  92مبنیبر ایراد سابق )مغایرت با
اصل نودوسوم( واجد ایراد شناخته شده است؛ زیرا این ماده ناظر به اخذ رأی
نسبت به اعتبارنامههایی است كه در شعبه و یا كمیسیون تحقیق رد شده و نه
نسبت به كلیه اعتبارنامه ها .حال كمیسیون بهمنظور رفع ایراد مزبور عبارت
«رأیگیری برای اعتبارنامه مورد اعتراض» را جایگزین عبارت »اعتبارنامه هایی كه
در شعبه یا كمیسیون تحقیق رد شده« كرده است .لذا با توجه به اینکه اوالً ایراد
سابق كماكان باقی بوده و ثانیاً اصالح صورت گرفته نیز صرفاً اصالح عبارتی بوده
و رأی گیری را همچنان ناظر به اعتبارنامههایی دانسته كه اعتراض نسبت به آن در
شعبه یا كمیسیون تحقیق پذیرفته شده ،ایراد شورا كماكان باقی است.
ماده  -13موضوع الحاق ماده  21مکرر
شورای نگهبان ماده  92مکرر  2مصوبه را به جهت اینکه مشخص نیست
رأیگیری مجلس نسبت به طرح تنقیحی بهصورت انحاللی میباشد و یا
مجموعی ،واجد ابهام دانسته است .حال مجلس بهمنظور رفع این ایراد مقرر
داشته درصورتی كه گزارش كمیسیون بیش از یك ماده داشته باشد ،برای هریك
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از مواد فقط رأیگیری بهعمل میآید .بنابراین كمیسیون سعی كرده با پیشبینی
رأیگیری مجزا برای هریك از مواد ،ایراد شورای نگهبان نسبت به رأیگیری
مجموعی را مرتفع كند .اصالح صورت گرفته اگرچه در ظاهر ایراد شورا را
مرتفع كرده است ولکن با عنایت به اینکه ،برخی مصوبات مجلس و بهخصوص
طرحهای تنقیحی بیشتر مشتمل بر اجزای مختلف میباشند ) و نه مواد( و ایراد
شورای نگهبان ناظر به تصویب مجموعی طرحها ،شامل چنین صوری نیز
می باشد ،لذا ابهام شورای نگهبان نسبت به مواردی كه طرح تنقیحی مشتمل بر
بندها و اجزاء مختلف ولی به صورت ماده واحده است ،كماكان باقیست .بهعنوان
مثال میتوان به طرح تنقیحی ذیل اشاره نمود كه مشتمل بر یك ماده واحده و
 999بند در قالب پیوست میباشد.
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طرح الحاق موادی به قانون آيیننامه داخلی مجلس شورای
اسالمی
مقدمه
طرح الحاق موادی به قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی در
جلسه علنی مورخ  9397/4/5مجلس با اصالحاتی به تصویب رسیده است.
این مصوبه در نظر دارد تا با الحاق یك مبحث تحت عنوان «گزارش
رئیسجمهور و وزرا به مجلس شورای اسالمی» به فصل سوم قانون
آییننامه داخلی مجلس ،رئیسجمهور و وزرا را مکلف كند تا مرداد ماه هر
سال ،گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خودشان را بر اساس
برنامههای ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا ،اسناد و
قوانین باالدستی و شاخصهای عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود كه
هیأت رئیسه مجلس تعیین میكند ،به صورت كمی و مقایسهای به مجلس
ارائه دهند .در این گزارش به بررسی انطباق این مصوبه با قانون اساسی و
اسناد باالدستی پرداخته خواهد شد.
بررسی مصوبه
ماده ( -)3شبهه مغايرت با اصول  33 ،37و  32و ايراد ابهام و
مغايرت با اصل 33
 )3این ماده در راستای ایجاد نظام گزارش دهی مستمر ساالنه رئیس
جمهور و وزراء به مجلس شورای اسالمی است .به موجب مصوبه رئیس
جمهور و وزراء مکلف شدهاند در راستای برنامههایی كه در هنگام تشکیل
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دولت و اخذ رأی اعتماد وزراء 9و اسناد و قوانین باالدستی به صورت ساالنه
 -9ماده  204قانون آیین نامه داخلی مجلس :رئیس جمهور ،ظرف دو هفته پس از انجام مراسم
تحلیف و یا بعد از استعفاء یا سقوط دولت ،کتباً اسامی هیأت وزيران را به همراه شرح حال
هر يك از وزيران و برنامه دولت تسلیم مجلس می نمايد .رئیس مجلس مکلف است در اولین
فرصت در جلسه علنی وصول معرفی نامه وزیران را اعالم و پس از قرائت دستور تکثیر آن را
صادر نماید.
ماده  :205یك هفته پس از معرفی دولت ،براي بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه
دولت و اخذ رأي اعتماد براي هیأت وزيران جلسات مجلس به طور متوالی تشکیل میگردد.
با پیشنهاد رئیس و تصویب مجلس  ،جلسات بصورت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد .
مجلس در این جلسات نطق نخواهد داشت.
ماده  :202قبل از تشکیل اولین جلسه بررسی برنامه های دولت و اخذ رأی اعتماد هیأت وزیران
 ،نمایندگان مخالف و موافق برنامه ،خط مشی و اصول کلی و تركیب هیأت وزیران و نیز
نمایندگان مخالف و موافق هریك از وزیران به تفکیك برنامه و هر وزير در برگه های جداگانه
ثبت نام می نمایند .
هریك از نمایندگان حق دارند تمام یا قسمتی از وقت خود را در اختیار نماینده دیگر قرار دهد.
در شروع بحث در مورد هیأت وزیران ،رئیس جمهور برنامه دولت را تشريح و ضمن معرفی
وزیران از تركیب هیأت وزیران دفاع خواهد نمود  .پس از آن مجلس ،بررسی برنامه دولت و
ترکیب هیأت وزيران را با اظهارات پنج نفر از نمایندگان مخالف و پنج نفر از نمایندگان موافق
با حفظ ترتیب یکنفر مخالف و یکنفر موافق و هر كدام برای مدت پانزده دقیقه انجام خواهد داد.
رئیس جمهور یا كسانی كه او تعیین خواهد نمود به سواالت و اظهارات مخالفان پاسخ می دهند.
مجموع مدت نطق اولیه رئیس جمهور و دفاعیات اخیر دو و نیم ساعت خواهد بود .در پی
اظهارات و دفاعیات رئیس جمهور ،مجلس شور در مورد برنامه ها و صالحیت هر يك از
وزيران را به صورت جداگانه آغاز خواهد نمود .درمورد هر وزیر دو نفر از نمایندگان مخالف
و دو نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یکنفر مخالف و موافق هركدام برای مدت پانزده
دقیقه فرصت خواهند داشت  .پس از آن وزیر و در صورت صالحدید رئیس جمهور به مدت
سی دقیقه براي دفاع از برنامه و صالحیت وزير مطروحه وقت خواهند داشت .
بحث و بررسی برای تك تك وزیران به ترتیب حروف الفبای وزارتخانه به همین شیوه انجام می
گیرد ،رئیس جمهور می تواند با استفاده از وقت وزیران در پایان و به طور یکجا از آنان دفاع
نماید  .پس از آن رأی گیری به عمل می آید و شمارش و اعالم نتیجه آرا پس از رأی گیری
برای همه وزراء صورت خواهد گرفت  .سواالت كتبی نمایندگان در طول مدتی كه برنامه دولت
مطرح است از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور یا وزیر مربوط داده خواهد شد.
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به مجلس گزارش دهند .الزم به ذكر است كه الزام رئیس جمهور و وزرا به
گزارش دهی به مجلس امری مسبوق به سابقه بوده و مجلس شورای
اسالمی در برخی از قوانین رئیس جمهور و وزراء را مکلف به ارائه گزارش
به مجلس شورای اسالمی نموده است .از جمله این موارد میتوان به ماده
( )293قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ،اشاره كرد
كه رئیس جمهور را مکلف كرده بود كه گزارش عملکرد برنامه را ساالنه به
همراه الیحه بودجه به مجلس تقدیم نماید 9.مستند این الزام را میتوان اصل
 922قانون اساسی دانست كه ایجاد وظیفه برای رئیس جمهور به موجب
قوانین عادی را مجاز دانسته است البته این وظایف نباید مغایر اصول قانون
اساسی باشد.
البته این دیدگاه نیز وجود دارد كه تکلیف رئیس جمهور به ارائه گزارش
مغایر اصول  57و  88و  89است چرا كه در اصول  88و  89قانون اساسی
به طرق مستقیم نظارت مجلس شورای اسالمی بر رئیسجمهور و وزرا
(سوال و استیضاح) اشاره شده و تکلیف رئیسجمهور به ارائهی گزارش
عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده به مجلس ،برخالف شیوههای
مذكور كه جنبهی موردی دارند ،شیوهای جدید و مستمر از نظارت محسوب
 -9ماده 293ـ به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت كشور در چهارچوب
سیاست های كلی برنامه ،دستگاههای اجرائی مکلفند تا پایان شهریور ماه هر سال گزارشی از
عملکرد هر یك از مواد ذی ربط سال قبل را به معاونت تسلیم نمایند.
معاونت موظف است گزارش عملکرد مذكور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و
شاخص ها و متغیرهای مربوطه به رئیس جمهور ارائه نماید .رئیس جمهور مکلف است
گزارش مذکور را همزمان با اليحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس
شوراي اسالمی ارائه و خالصه آن را در جلسه علنی به اطالع نمايندگان برساند.
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میشود كه در قانون اساسی پیشبینی نشده و در صورت نیاز امکان اخذ
اطالعات مذكور در این نوع گزارشها به صورت موردی و از طریق
سازوكارهای موجود همچون سوال وجود دارد .بر این اساس پیشبینی الزام
مذكور مغایر با اصل استقالل قوا در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و
به تبع آن استثنا بودن نظارت قوا از طرق پیشبینی شده در قانون اساسی بر
یکدیگر میباشد .لذا ،سازوكار مقرر در این ماده مغایر با اصل  57قانون
اساسی است.
در هر حال به نظر میرسد این بخش از ماده بر اساس نظر اول مغایر
قانون اساسی نیست.
 )1به موجب ماده ( )9این مصوبه ،رئیسجمهور و وزرا مکلف شدهاند
تا گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خودشان را بر اساس
«شاخصهای عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود ،كه هیأت رئیسه
مجلس تعیین میكند» به مجلس تقدیم كنند .در خصوص صالحیت هیأت
رئیسه مجلس جهت تعیین شاخصهای عملکردی متناسب با حوزه وظایف
رئیسجمهور و وزرا باید به این نکته توجه كرد كه عالوه بر اینکه منظور
قانونگذار از شاخصهای عملکردی مورد اشاره مشخص نیست و در این
زمینه ابهام وجود دارد ،علیاالصول تعیین چنین شاخصهایی باید توسط
خود قانونگذار صورت پذیرد و تفویض آن به هیأت رئیسه مجلس مغایر با
اصل  85قانون اساسی است.
ماده ( -)1شبهه مغايرت با اصل 71
در قسمت اخیر ماده ( )3مصوبه ،عبارت «رئیس جمهور برای دفاع از
عملکرد خود حداكثر سی دقیقه ...فرصت صحبت دارند ».ظهور در تکلیف
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رئیسجمهور جهت حضور در مجلس و دفاع از عملکردش دارد؛ با توجه
به اینکه به استناد فراز اخیر اصل  70قانون اساسی كه مقرر داشته است «در
صورتی كه نمایندگان الزم بدانند وزرا مکلف به حضورند» ،نمایندگان
مجلس صرفاً صالحیت دارند تا بدون ترتیبات مقرر در قانون اساسی راجع
به سؤال و استیضاح وزرا ،آنها را جهت ارائه توضیحات به مجلس
فرابخوانند ،و این صالحیت نسبت به رئیس جمهور وجود ندارد ،شمول این
ماده نسبت رئیسجمهور مغایر با اصل  70قانون اساسی است و مجلس
نمیتواند خارج از ترتیبات قانونی راجع به سؤال یا استیضاح ،رئیسجمهور
را مکلف به حضور در مجلس نماید.
در این خصوص بند « »90نظر مورخ  9378/2/8شورای نگهبان مقرر
داشته است« :ماده  24كه غیر از وزرا مقامات دیگری را نیز مکلف به حضور
در مجلس نموده خالف اصل  70قانون اساسی است و دعوت رئیسجمهور
به نحویکه در ذیل ماده آمده خالف اصل مذكور میباشد».
البته اگر این ماده را در مقام تعیین حداكثر سقف زمانی جهت دفاع از
عملکرد رئیسجمهور  -در صورتی كه ایشان تمایل به حضور در مجلس
داشته باشد -بدانیم ،نه اینکه در مقام الزام رئیس جمهور به حضور در
مجلس باشد ،این ماده مغایرتی با اصل  70نخواهد داشت.
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