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طرح استفساریه چگونگی امهال وام
(اعاده شده)
باتوجه به اصالح صورت گرفته و تصریح به اینکه سود تسهیالت
موضوع این استفساریه برعهده دولت مي باشد ،ایراد شورای نگهبان
مرتفع مي باشد.
الیحه حمایت از حقوق معلوالن
(اعاده شده)
باعنایت به اصالحات صورت گرفته در مصوبه مجلس ،به نظر ایرادات
شورای نگهبان مرتفع گردیده است .لکن در ماده ( )4باتوجه به اینکه تبصره
مورد ایراد شورا حذف گردیده ،الزم بود در تبصره « »3ماده ( )5و همچنین
تبصره « »0ماده ( )15نیز اصالحاتي صورت ميگرفت .چراكه در تبصرههای
مزبور مجازاتهای مقرر به تبصره ماده ( )4ارجاع گردیده است.
این نکته نیز قابل ذكر است كه با عنایت به اصالحي كه در بند «الف»
ماده ( )1بهمنظور رفع ایراد شورای نگهبان صورت گرفته است ،حکم مقرر
در این بند مشابه تبصره ماده (« )1قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن»
(مصوب  1)1333/00/11گردیده است.

 .7تبصره -منظور از معلول در این قانون به افرادی اطالق مي گردد كه به تشخیص كمیسیون پزشکي
سازمان بهزیستي بر اثر ضایعه جسمي  ،ذهني  ،رواني یا توأم ؛ اختالل مستمر و قابل توجهي در سالمت و
كارآئي عمومي وی ایجاد گردد ،به طوری كه موجب كاهش استقالل فرد در زمینه های اجتماعي و
اقتصادی شود.
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طرح اصالح موادي از قانون آئين نامه داخلی مجلس شوراي
اسالمی
مقدمه
طرح فوقالذكر كه در تاریخ  1391/7/4اعالم وصول گردیده است در
چند محور اساسي به اصالح موادی از قانون آئیننامه داخلي مجلس شورای
اسالمي پرداخته است .این محورها عبارتند از حذف هیأت رئیسه موقت از
ساختار مجلس ،اصالح شیوه رسیدگي به اعتبارنامه منتخبین انتخابات
مجلس شورای اسالمي ،تبدیل كمیسیون اصل  90به دیوان اصل  ،90اصالح
روند تصویب جزئیات طرحها و لوایح در صحن مجلس ،تعیین تکلیف
كمیسیونها در خصوص گزارشات درخصوص لوایح برنامه و بودجه و
نحوه تصویب طرحهای تنقیحي .البته مصوبه حاضر در حوزههای دیگر نیز
برخي اصالحات موردی را نسبت به قانون مزبور اعمال نموده است.
شرح و بررسی
ماده ( -)0تذکر
این ماده در مقام حذف هیأت رئیسه موقت از ساختار مجلس و به تبع
تعیین تکلیف وظایف و صالحیتهای هیأت رئیسه موقت در قانون فعلي
ميباشد .نکتهای كه در این خصوص وجود دارد این است كه باتوجه به
حذف مواد ( )10و ( )13قانون آئیننامه داخلي مجلس و نظر به اینکه در
تشکیالت جدید پیشنهادی ،تقسیمبندی «هیأت رئیسه» به «دائم» و «موقت»
حذف شده است؛ لذا ،الزم است به تبع اصالحات صورت گرفته ،عناوین
جزءهای «ب» («هیأت رئیسه موقت») و «ج» («هیأت رئیسه دائم») از بند
اولِ («هیأت رئیسه مجلس») مبحث دومِ (تشکیالت قانونگذاری) فصل اول
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(تشکیل و افتتاح مجلس) قانون آئیننامه داخلي نیز اصالح شوند.
ماده( -)4مغايرت با اصل 39
باتوجه به اصالحاتي كه در مصوبه حاضر صورت گرفته است ،منتخبین
انتخابات مجلس ،پیش از تصویب اعتبارنامه نیز از حق رأی جهت انتخاب
اعضای هیأت رئیسه دائم برخوردارند .لذا در این ماده عبارت «صاحب حق
رأی» از ماده ( )11كه مربوط به نصاب الزم جهت تعیین اعضای هیأت
رئیسه ميباشد ،حذف شده است .درحاليكه بهنظر ميرسد تا پیش از
تصویب اعتبارنامه سمت نمایندگي واقع نشده است و لذا اعطای چنین
حقي به همه منتخبین و پیش از تصویب اعتبارنامهها ميتواند مغایر اصل 93
قانون اساسي باشد.
ماده ( -)6نكته
در خصوص تبصره این ماده نکات ذیل حائز اهمیت است :اول اینکه
مشخص نیست اثر صدور گواهي موضوع این تبصره چه خواهد بود؟ آیا در
صورت عدم صدور گواهي مذكور ،اعتراض نسبت به اعتبارنامه محقق
نخواهد شد و یا صرفاً گواهي مزبور جنبه اطالعي دارد.
دوم اینکه درصورتي كه عدم صدور چنین گواهي به منزله عدم امکان
اعتراض باشد باید به این مسئله توجه داشت كه رسیدگي به موضوع توسط
شورای نگهبان همواره نميتواند به منزله عدم وجود محملي جهت اعتراض
به اعتبارنامه نماینده باشد .چراكه ممکن است اگرچه موضوع در شورای
نگهبان مطرح و مورد رسیدگي قرار گرفته ولي این مرجع به دالیلي از جمله
عدم دسترسي به اسناد و مدارك به تصمیمگیری خاصي نرسد.
نکته دیگر آنکه تعیین تکلیف جهت شورای نگهبان جهت بررسي
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موضوع این تبصره و صدور گواهي در اینخصوص به جهت صالحیتها و
امکانات این نهاد ،جهت احراز زمان حادث شدن موضوعات مورد اعتراض
ميتواند محل تأمل است.
الزم به ذكر است براساس تبصره ماده ( )71قانون انتخابات مجلس
شورای اسالمي ،1شورای نگهبان صرفاً مکلف شده «كلیه شکایات مربوط به
انتخابات را پس از صدور اعتبارنامهها به مجلس ارسال دارد» و تکلیفي از
جهت صدور گواهي یا استعالم در این رابطه متوجه این شورا نشده است.
همچنین براساس صدر ماده ( )30قانون فعلي آئین نامه داخلي «شعب ...
رسیدگى به اعتبارنامهها را شروع و نسبت به مداركى كه در شوراى نگهبان
مورد رسیدگى قرار نگرفته و یا پس از رسیدگى شوراى نگهبان به دست آمده
است اتخاذ تصمیم خواهد نمود »... .لذا در این ماده نیز تکلیفي مبنيبر اینکه
شورای نگهبان در این خصوص گواهي صادر نماید ،پیش بیني نشده است.
ماده ( –)1مغايرت با اصل 39
مسئله قابل تأملي كه در خصوص این ماده و برخي مواد دیگر این
مصوبه وجود دارد این است كه مطابق اصل  93قانون اساسي 0تصویب
اعتبارنامه نمایندگان در صالحیت مجلس شورای اسالمي قرار دارد .لکن در
مصوبه حاضر ترتیب رسیدگي به اعتبارنامهها بهگونهای مقرر شده است كه
 .7ماده  - 71كلیه شکایات مربوط به انتخابات ،قبل از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس توسط وزارت
كشور به هیأت مركزی نظارت ارسال و پس از آن  ،پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره  -شورای نگهبان موظف است كلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها به
مجلس ارسال دارد.
 .0مجلس شورای اسالمي بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه
نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان
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در مرحله اول شعب 15گانه كه وظیفه رسیدگي ابتدائي به اعتبارنامهها را
دارند و در مرحله بعد كمیسیون تحقیق تصمیمگیر اصلي درخصوص
اعتبارنامهها ميباشند .با این توضیح كه مطابق قانون فعلي در صورتيكه
هیچیك از نمایندگان نسبت به اعتبارنامهای اعتراضي نداشته باشند،اعتبارنامه
مزبور بهنوعي مصوب تلقي ميشود ،ولي درصورتي كه یك یا چند نماینده
و یا خود شعب بهصورت مستقل نسبت به اعتبارنامهای اعتراض داشته
باشند ،اعتبارنامه مورد اعتراض به كمیسیون تحقیق ارجاع و گزارش
كمیسیون در صحن قرائت و پس از صحبت معترضین و یا شعب معترض و
منتخبیني كه اعتبارنامه آنها مورد اعترض قرار گرفته ،نسبت به اعتبارنامه
مورد اعتراض رأیگیری ميگردد.
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اما بر اساس فراز دوم این ماده از مصوبه حاضر ،اعتبارنامههایي كه مورد
اعتراض قرار گرفته است ،توسط خود شعبه رسیدگي ميشوند و صرفاً در
صورتي كه نظر شعبه بر رد اعتبارنامه باشد ،گزارش آن از طریق هیأت
رئیسه مجلس به كمیسیون تحقیق ارجاع ميشود و در نتیجه (بر فرض اینکه
كمیسیون تحقیق هم اعتراض را وارد بداند) تنها چنین مواردی امکان
رسیدگي در صحن را خواهند داشت و درصورتي كه تعداد زیادی از
نمایندگان نیز نسبت به اعتبارنامهای اعتراض داشته باشند ،درصورت عدم
پذیرش شعبه (و همچنین عدم پذیرش كمیسیون تحقیق) ،اعتبارنامه در
مجلس مورد رسیدگي قرار نخواهد گرفت .لذا ،در این موارد نیز برخالف
صالحیت مجلس ،شعبه تصمیمگیر خواهد بود.

 .7ماده  -33أخذ رأى نسبت به اعتبارنامه مورد اعتراض مخفى و با ورقه مخصوص خواهد بود.
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الزم به ذكر است كه در تبصره « »0ماده ( )35اصالحي موضوع ماده
( )10مصوبه حاضر نیز بهصراحت مقرر شده ،اگر اعتبارنامه مورد اعتراض
در شعبه و كمیسیون تحقیق تأیید شود ،اعتبارنامه مصوب تلقي خواهد شد
و اعتراض نسبت به آن در صحن علني امکانپذیر نیست.
ماده ( –)70مغايرت با اصل  39و ابهام
 )1ایراد فوق درخصوص این ماده نیز وجود دارد ،زیرا براساس صدر
این ماده درصورتي كه كمیسیون تحقیق نظر به تأیید اعتبارنامه رد شده از
سوی شعبه رسیدگيكننده داشته باشد ،تصویب آن اعالم خواهد شد .لذا در
این ماده نیز صالحیت مجلس در رسیدگي به اعتبارنامهها (حتي درصورتي
كه شعب نیز به اعتبارنامه اعتراض داشته باشند) به كمیسیون محول شده
است و صرفاً درصورتي امکان طرح اعتبارنامه در مجلس وجود دارد كه
كمیسیون تحقیق به تبع اعتراض شعب ،اعتبارنامهای را رد نماید.
 )2براساس ذیل این ماده در صورت رد اعتبارنامه توسط كمیسیون
تحقیق ،آنچه كه موضوع رأیگیری نمایندگان قرار ميگیرد« ،رد اعتبارنامه»
ميباشد و نه «اعتبارنامه» و لذا مقرر شده در صورتيكه رد اعتبارنامه به
تصویب نرسد ،اعتبارنامه مصوب تلقي خواهد شد .درحاليكه بهنظر ميرسد
باتوجه به اصل  93قانون اساسي «اعتبارنامه» باید بهتصویب مجلس برسد.
ماده ( -)70ابهام
همانگونه كه متذكر شدیم براساس صدر ماده ( )35اصالحي موضوع
ماده ( )10مصوبه ،درصورتيكه اعتبارنامه در شعبه رد شود ولي كمیسیون
تحقیق آن را تأیید نماید ،اعتبارنامه مصوب اعالم خواهد شد .درحاليكه
براساس ماده ( )33اصالحي موضوع ماده حاضر ،أخذ رأی در مجلس
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درخصوص اعتبارنامهها ،شامل اعتبارنامههایي كه در شعبه رد شده نیز
گردیده است.
ماده ( –)7۳مغايرت با اصول متعدد قانون اساسی
با توجه به اینکه به موجب اصل  93قانون اساسي تصویب اعتبارنامه
نمایندگان توسط مجلس شورای اسالمي به عنوان یکي از صالحیتهای
مجلس معرفي شده است و بر این اساس ،اعتبارنامه همه نمایندگان در بدو
امر باید به تصویب مجلس برسد تا آنها بتوانند به ایفای صالحیت
نمایندگي خود بپردازند ،لذا حکم این ماده مبنيبر اینکه نمایندهای كه به
اعتبارنامهاش اعتراض شده مانند سایر نمایندگان از كلیه حقوق اعم از اعالم
رأی و نامزدشدن برای عضویت در هیأت رئیسه و سایر انتخابات برخوردار
است ،مغایر با اصل مزبور و اصول متعدد قانون اساسي است كه
صالحیتهایي را برای نمایندگان مجلس تعیین كرده است ،ميباشد.
ماده ( –)74مغايرت با اصل 66
 )1نظر به اینکه به موجب اصل  11قانون اساسي تشکیالت داخلي
مجلس متشکل از رییس ،هیأت رئیسه و كمیسیونهای داخلي مجلس
دانسته شده است و بر طبق اصل  90قانون اساسي نیز رسیدگي به شکایات
از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه در صالحیت خود مجلس
قرار گرفته است .ایجاد تشکیالت مستقلي تحت عنوان «دیوان اصل نودم
( )90قانون اساسي» به منظور ایفای بخشي از صالحیتهای مجلس مغایر با
اصول  11و  90قانون اساسي است.
 )2حکم این ماده مبنيبر تصویب اساسنامه و تشکیالت دیوان اصل 90
توسط كمیسیون آئیننامه داخلي بهمنزله ایجاد یك نهاد مستقل و با
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شخصیت حقوقي مجزا از مجلس تلقي ميشود كه نظیر سازمانهای مستقل
واجد اساسنامه خواهد بود .لذا چنین امری عالوه بر اینکه مغایر اصل 90
قانون اساسي خواهد بود ،مغایر اصول مربوط به صالحیتهای مجلس نیز
ميباشد .همچنین باتوجه به اینکه مطابق اصل  35قانون اساسي صرفاً
ميتوان تصویب اساسنامه دائمي سازمانهای دولتي را به كمیسیونهای
داخلي مجلس تفویض نمود و دیوان مزبور نميتواند یك سازمان مستقل در
نظر گفته شود ،چنین تفویضي مغایر اصل مزبور نیز است.
ماده ( –)71مغايرت با اصل 191
در تبصره « »3الحاقي به ماده ( )55قانون آئیننامه داخلي مجلس ،تعیین
نحوه انتخاب نامزدهای ریاست و دادستان دیوان محاسبات در كمیسیون
برنامه ،بودجه و محاسبات به آئیننامه مصوب كمیسیون تدوین آئیننامه
داخلي واگذار شده است .در این خصوص باتوجه به نظر تفسیری شورای
نگهبان به شماره  73/01/4510مورخ  1373/1/05كه ارجاع تصویب
آئیننامه به كمیسیون یا كمیسیونهای مجلس را خالف اصل  133قانون
اساسي دانسته ،این تبصره مغایر با اصل مزبور و نظر تفسیری ذیل آن است.
ماده ( -)0۹نكته
صدر ماده اصالحي ( )134اگرچه بهنوعي دربردارنده الزام دولت به ارائه
الیحه ميباشد ولکن باتوجه به تکلیفي كه به صورت كلي برعهده دولت در
این خصوص ميباشد ،به نظر تعیین زمانبندی جهت ارائه لوایح برنامه
توسعه ،فاقد ایراد ایراد است.
الزمبهذكر است هماكنون براساس ماده ( )3قانون برنامه و بودجه كشور
(مصوب  )1351مقرر شده «دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره
9

برنامه الیحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید».
ماده ( –)۳7مغايرت با اصول متعدد قانون اساسی
با توجه به بند « »0نظر شماره  94/100/790مورخ  1394/0/03شورای
نگهبان در خصوص «طرح اصالح موادی از قانون آییننامه داخلي مجلس
شورای اسالمي» ،تصویب مصوبات به صورت كلي و بدون بررسي و
اظهارنظر مخالف و موافق در مورد جزءجزء مواد و نیز بدون استماع
پیشنهادات نمایندگان ،واجد اشکال است و رأیگیری در خصوص هر یك از
مواد و اجزاء طرح یا الیحه باید به صورت انحاللي صورت بگیرد .با عنایت
به نظر مذكور ،ماده ( 190مکرر  )0كه امکان طرح و رأیگیری در خصوص
گزارش طرحهای تنقیحي به صورت یك شوری و بدون تفکیك كلیات و
جزئیات در صحن مجلس را تجویز كرده ،مغایر با قانون اساسي است.
ماده ( –)۳1تذکر
در تبصره « »4الحاقي به جزء « »5ماده ( ،)009واژه «سواالت» دو مرتبه
به صورت «سوالت» نوشته شده است كه الزم است اصالح شود.
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