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 ماهيت با احكام تشخيص معيارهاي
 مجلس داخلي ينامهآيين

 *محمد برزگرخسروی
 

 ایران قم، دانشگاه تهران،دكتری حقوق عمومي پردیس فارابي 
 

 51/9/6931: رشيپذ  67/6/6931: افتيدر

 يدهكچ
های حاكم بر محتوای احكام مندرج در آن حائز اهميت از حيث بایسته« ی داخلي مجلسنامهآیين»

ی داخلي مجلس حاوی احكام متعددی است كه در خصوص وجه مشترك و نامهاست. قانون آیين
 احكامي چه» ها اختالف نظر وجود دارد. این سؤال مطرح است كهذاتي آن -تعيين عناصر ماهوی

برای پاسخ به این « چيست؟ اینامهآیين احكام ماهوی -عناصر ذاتي دارند؟ اینامهآیين ماهيت
و مفاد قانون  نگهبان شورای ای و بررسي موردی نظرهایبا استفاده از منابع كتابخانهپرسش، 

ای نامهكنيم. براساس نتایج این پژوهش، احكامي آیينانتقادی استفاده مي -مزبور، از روش تحليلي
 ی تصویباعمال صالحيت مجلس مانند نحوه آیين و هستند كه یا ارتباط مستقيم و موثقي با نحوه

 مجلس، یرئيسه هيأت و رئيس انتخاب (، ترتيب56قانوني )موضوع اصل  لوایح و هاطرح
 (؛ یا ارتباط55 اصل )موضوع مذاكرات به مربوط داخلي مجلس، امور هایكميسيون صالحيت

داخلي  هایكميسيون تركيب موثقي با سازماندهي داخلي مجلس مانند تعداد، انواع و و مستقيم
 در مصرح مراجع ی اعمال صالحيت سایراینكه راجع به نحوه نه داشته باشند؛ 55مذكور در اصل 

ی نامهاست كه در قانون آیين محورنگهبان باشند. این معيار بایسته شورای مانند اساسي قانون
  صورت كامل لحاظ نشده است.داخلي مجلس به

گهبان، قانون، مجلس شورای ای، شورای ننامهی داخلي، احكام آیيننامهآیين :هادواژهيلك
 اسالمي.

 

                                                                                                                                                       
*E-mail: mbarzegarkhosravi@gmail.com 
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 مقدمه
با توجه به قانون اساسي، برخي موضوعات ماهيت خاصي دارند و به این دليل مقنن 

توان به موضوعات تقنين، ها حكم خاصي مقرر كرده است. برای نمونه مياساسي برای آن

های شورای نگهبان نيز ی داخلي مجلس اشاره كرد. استقرا در نظرنامهو آیين (1)اجرا، بودجه
 مؤید این برداشت است.

 برای و است آنان خود یعهده بر مجالس داخلي ینظامنامه امروزه ابتكار تهيه و تصویب

 ,Carroll, 7002: 702شود )مي محسوب موضوعي اساسي نمایندگان، و پارلمان استقالل حفظ

716-715; Ardant, 7002: 667هایي خودسری پارلمان، محدودیت منظور پيشگيری از(. البته به

در این زمينه وجود دارد؛ بر همين اساس در جمهوری پنجم فرانسه، دو محدودیت در وضع 
ی داخلي پارلمان فرانسه ایجاد شد: اول، درج بسياری از موضوعات مربوط به نامهآیين

ظر شورای قانون ؛ دوم، كسب نسازماندهي عملكرد پارلمان در قانون اساسي یا قوانين ارگانيك

قانون اساسي  51ی پارلمان بر قانون اساسي موضوع ماده داخلي یاساسي در مورد انطباق نظامنامه

 (.Ardant, 7002: 65, 112؛ 772: 1120 ؛ قاضي،125: 1122؛ زارعي، 212: 1121فرانسه )قاضي، 
وقي كه خود مجلس در بين هنجارهای حق داخلي ینامهحقوقي آیين فارغ از موضوع اعتبار

ای مستقل، پس از تعيين و اثبات ماهيت مستقل آن از سایر قوانين عادی است، نيازمند مقاله

مجلس است. محتوا و  داخلي ینامهموضوع این مقاله معيارهای تشخيص احكام آیين

و  56مجلس )موضوع اصول  داخلي ینامهفرد آیينماهوی منحصربه -های عناصر ذاتيمؤلفه
 دارد كه وجود اساسي اساسي( نيازمند واكاوی است. در این زمينه این پرسش قانون 55

  چيست. اینامهآیين احكام تشخيص معيار و شاخصه

 ینامهآیين» اول، دارد: مرتبط وجود یمقاله در خصوص موضوع این مقاله، از حيث عنوان دو
 ینامهآیين هایضعف و هاقوت كه صرفاً (7)«بنيادی تغيير و بازنگری ضرورت مجلس؛ داخلي

 مجلس داخلي ینامهآیين اصالح برای پيشنهادهایي» دوم، است؛ كرده بيان را 1151 مصوب داخلي

 .است بودجه لوایح بررسي احكام مورد در پيشنهادهایي بر ناظر كه (1)«اسالمي شورای
ورت صنظر به اینكه در خصوص پرسش مذكور تحقيق تحليلي صورت نگرفته و فقط به

تحقيق  مجلس پرداخته شده است، در ضرورت اجرای این داخلي ینامهكلي به موضوع آیين

 ایكتابخانه منابع از انتقادی با استفاده -تحليلي روش رسد. در این مقاله ازنظر نميتردیدی به
لي ی داخنامهنگهبان را بررسي موردی كرده و مفاد قانون آیين شورای بریم و نظرهایمي بهره
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كنيم. برای نقد مي و ای تحليلنامهمحور احكام آیينبراساس معيارهای ماهوی بایسته مجلس را

 گيریم:ميهای زیر پي تبيين و تحليل و پاسخ به پرسش اصلي این مقاله، مقاله را در قسمت

. نقد 1 ای؛ ونامه. ماهيت احكام آیين7های حاكم بر آن؛ ی داخلي و بایستهنامه. تعریف آیين1
 ای در آن.نامهی داخلي مجلس از حيث درج احكام غير آیيننامهقانون آیين

 ي داخلي، فايده، آثار و روش تعريف حقوقينامهتعريف آيين .1
رو تعریف آن به تبيين این از دو واژه تشكيل شده است؛ ازاین« ی داخلينامهآیين»ی واژه

 مقامات كه است های حقوقي به معنای مقرراتينامهنگدر فره« نامهآیين»واژگان نياز دارد. 
 هدف خواه گذارند؛مي اجرا معرض در كنند ومي آن را وضع شهردار یا وزیر مانند باصالحيت

 اساساً كه باشد مواردی در خواه باشد، موضوعه قوانين از قانوني تشریح و اجرا تسهيل آن
گاه مجلس نيز  .است شده استعمال هم منامهنظا لفظ معنا، همين در. است نشده وضع قانوني

نامه مقرراتي است كه مقام (. آیين1: 1122كند )جعفری لنگرودی، نظامنامه وضع مي
ی قانون به معنای خاص آن كند. این واژه در مقابل واژهجز پارلمان وضع ميدار بهصالحيت

 است االجرایيالزم كلي قواعد نامه،(. آیين62: 1، ج 1125شود )جعفری لنگرودی، استعمال مي
 مثل نامهآیين بنابراین،. كنندمي وضع خود صالحيت حدود در اداری باصالحيت مقامات كه

 مرجع لحاظ از فقط نامهآیين و قانون بين فرق. كندایجاد مي تكليف و حق افراد برای قانون
 توسط نامهآیين يول شود؛مي وضع قانونگذار توسط كه است عملي قانون یعني است؛ وضع
طوركه مالحظه (. همان52: 1126 زاده،شود )رضایيمي اجرایي وضع و اداری مقام یك
صالح است، ی مرجع ذیبر خالف معنای عام آن كه به معنای مصوبه« نامهآیين»شود، لفظ مي
نچه از كند. البته آی مقننه ميذهن را منصرف به مصوبات غير قوه خاص، معنای تنهایي و دربه

 یكنندهتبيين شود، قواعدبه ذهن حقوقدان متبادر مي« ی داخلينامهآیين»لفظ مزبور در تركيب 
 نهاد، ارگان، توسط یك اختيارات و صالحيت اعمال ترتيبات و هاروش عملكرد، ینحوه

 با مترادف معنا، این به نامهآیين است؛ یا هيأت و نيز ساختار دروني آن ارگان سازمان شركت،
 ارگانيك قوانين به و بيشتری دارد اعتبار نهادها آن داخلي مصوبات اساسنامه است كه نسبت به

ی اساسنامه بيشتر در طرز كار یك نهاد خصوصي البته واژه .شودتعبير مي دهندهسازمان یا
صورت (. به755: 1 ج ،1125 لنگرودی، ؛ جعفری11: 1122 لنگرودی، ظهور دارد )جعفری

ی سازماندهي و كاركردهای پارلمان است ی داخلي پارلمان، مقرركنندهنامهآیينمختصر، 
(Ardant, 7002: 112بنابراین فلسفه و مبنای وضع آیين .)ی داخلي مجلس، دو موضوع نامه
« ساختار دروني و سازماندهي داخلي مجلس»و « ی اعمال صالحيت مجلسآیين و نحوه»
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 است.
ی داخلي نياز نامههای قانوني خود به آیينطرز اعمال صالحيت منظور تعيينهر نهادی به

 ینامهقانون اساسي(، آیين 102ی داخلي مجلس خبرگان رهبری )موضوع اصل نامهدارد. آیين
هيأت وزیران،  داخلي ینامه(، آیين55و  56مجلس شورای اسالمي )موضوع اصول  داخلي

 قانون اساسي، تصویب 56براساس اصل اند. از این قبيلداخلي شورای نگهبان و ...  ینامهآیين
دارد  نياز ی رسميحاضران در جلسه سومدومجلس به رأی  داخلي ینامهآیين قانون اصالح و

 یابد.سوم مجموع نمایندگان رسميت ميو جلسات مجلس با حضور دو
ی داخلي نامهن آیينای این است كه اوالً، قانونامهی تعيين احكام با ماهيت آیينفایده

 ماهيت فقط باید احكامي كه ای باشد؛ به بيان دیگر،نامهمجلس نباید حاوی احكام غيرآیين
 با ی ایجابي(؛ ثانياً احكامآورده شود )جنبه مجلس داخلي ینامهآیين در دارند، اینامهآیين

 یعني شوند؛ تصویب عنوان این با قانوني در صرفاً باید مجلس، داخلي ینامهآیين ماهيت
 اینامهآیين ماهيت با احكام حاوی نباید مجلس داخلي ینامهآیين قانون جزبه عادی قوانين
« سومنصاب دو»ای باید با رعایت نامهسلبي(؛ ثالثاً، احكام با ماهيت آیين یجنبه) باشند

تواند در يت ميی اعمال یك صالحتعيين ترتيب و نحوهی شكلي(؛ رابعاً، تصویب شوند )جنبه
به همين سبب، برخي از ترتيبات اعمال صالحيت  (2)حدود و ثغور آن صالحيت تأثير بگذارد.

توان به اصول مجلس در قانون اساسي كه واجد اهميت بوده، تعيين شده است. برای نمونه مي
ظور منی رسمي بهسوم نمایندگان در جلسهبر این مبنا، نصاب دو اشاره كرد. 22و  20، 55

ی داخلي مجلس برای تضمين حداكثری اعمال صالحيت نامهتصویب یا اصالح قانون آیين
 توسط مجلس از جمله صيانت از حقوق نمایندگان و حفظ استقالل مجلس است.

« بایدانگارانه»ی داخلي، ماهيت نامهماهوی آیين -های ذاتيباید توجه داشت كه مؤلفه
ی داخلي مجلس باشيم كه فاقد یك یا نامهاحكامي در آیينرو ممكن است شاهد دارند؛ ازاین

ی داخلي نامهآیيندر  كهها باشند. به بيان دیگر، درصورتيها و مؤلفهچند ویژگي از این ویژگي
دارای ماهيت ، مذكور دیده شود، آن عناصرذاتي جز عناصر هعناصری باحكام و  مجلس،

 ی مزبور، توجيه حقوقي ندارد.نامهیينها در آاند كه درج آناینامهآیينغير
كند تصریح مي« ها و لوایحتصویب طرح»قانون اساسي تنها به موضوع  56از یك سو اصل 

صراحت داخل در مفاد مواردی را به 55و نه امور نظارتي مجلس، و از سوی دیگر، اصل 
ی حصری جنبه 55 شمارد. مشخص نيست كه آیا موارد مصرح در اصلی داخلي برمينامهآیين

 ی تمثيلي دارند، وجه مشترك موارد مصرحه چيست.ی تمثيلي و اگر جنبهدارند یا جنبه
ها استفاده و قسم تعریف به مؤلفه (6)از روش تعریف مفهوميها، منظور پاسخ به این پرسشبه
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ين ای تعيها و موضوعات ماهویبراساس این روش، مؤلفه (.22-22: 1125 خندان،)شده است 
ی نامههای آیينبيایند. برای شناخت مؤلفه مجلس داخلي ینامهشوند كه فقط باید در آیينمي

 داخلي ینامههای آیينداخلي مجلس باید از چيستي یا كاركردهای آن سؤال كرد. تعيين مؤلفه
انين عنوان قانون حاكم و نقد و تحليل سایر قومجلس نيازمند برداشت صحيح از قانون اساسي به

 داخلي ینامهقانون آیين هدف و مبنا، موضوع شناخت بدون برداشتي،و مقررات است. چنين 
 در هاسياست و اصول تأثير»امر را تحت عنوان  این پژوهشگران، برخي .نيست پذیرامكان مجلس
كه  (5)دشوار هایاساس در پرونده ین. بر ااندمطرح كرده «حقوقي مسائل حل و قانون تفسير

 یتفسير هاسياست و اصول از گيری، باید با بهرهنيستند پاسخگو ،حرنوشته و قواعد مص ينانقو
 122: 1150 ؛ هارت،62-62 :1125 وكس، ؛52-22 :1157 ریدی،) كرد ارائه (2)هخالقانه و سازند

 فقه در شود؛مي دیده تفسيری نگرش نوع این از اسالمي ردپایي موازین در (.127-121و 
 از و نيست غيرمشروط «بما یراه» كه است شده مقرر «الحاكم یراه بما التعزیر» بحث لذی اسالمي

عدالت  و فقاهت شرایط باید حاكم دروني، كنترل حيث از. شودمي كنترل بيروني و دروني حيث
-76 :1151 الهام،) است شرعي مصلحت ،«یراه بما» یضابطه بيروني، حيث از و باشد را داشته

 دولت مصوبات كه است شده تأكيد تصریح و «قانون روح» قانون اساسي بر 112 اصل در (.27
 تكليف اساسي قانون 155 اصل در همچنين. باشند مغایر قوانين روح نباید با بلكه متن، با تنها نه

 صادر حكم آن براساس كه باشد «اصولي و قانون مواد به مستند» باید ها،دادگاه آرای كه شده
 دیگری اصول تواندمي و نيست قانون فقط آرا، صدور مستند اینكه بر اصل این دتأكي است؛ شده
 (.12: 1151خواه و برزگر خسروی، )نجفي، كامالً با نظر یاد شده هماهنگ استباشد نيز

 در ی داخلي مجلس كهنامهو مبنای وضع قانون آیين حقوقي اصول به توجه بدون بنابراین،
 اساسي قانون در مندرج قواعد تفسير است، آن از نظر مورد اهداف مبين و آن قانون روح واقع

رفت. یكي از اصول حقوقي، تناسب داشتن عنوان  خواهد خطا در این مورد به عادی قوانين و
 ی داخلي مجلس مصوبنامهآن( قانون آیين 1)بند  116و  111و مفاد قانون است كه در مواد 

رو مفاد مندرج در قانون اصل تصریح شده است. ازاینبر آن  بعدی اصالحات با 12/2/1122
مجلس باید متناسب با عنوان آن بوده و نباید مربوط به آیين كار شورای  داخلي ینامهآیين

 ی مجریه یا سایر نهادهای قانوني باشد.نگهبان یا قوه

 ي داخلي مجلسنامههاي آييناي با تعيين مؤلفهنامه. ماهيت احكام آيين2
های آن، نخست باید ای از طریق تعيين مؤلفهنامهآیين احكام منظور تشخيص ماهيتبه
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عنوان مفسر قانون اساسي و و سپس براساس آن، نظرهای شورای نگهبان به قانون اساسي
 قوانين عادی را نقد و تحليل كرد.

 اساسي قانون تحليل پرتو در مجلس داخلي ينامهآيين هايمؤلفه. 2-1

 ینامهآیين» ماهوی -ذاتي هایطور ایجابي، عناصر و مؤلفهقانون اساسي به 55و  56اصول 
 انتخابات، برگزاری از پس» اساسي، قانون 56 اصل اند. براساسكرده تعيين را «مجلس داخلي

 و یابدمي رسميت نمایندگان مجموع سومدو حضور با اسالمي شورای مجلس جلسات
 در كه مواردی در مگر گيرد،مي انجام داخلي مصوب ینامهينآی طبق لوایح و هاطرح تصویب

 سومدو موافقت داخلي ینامهآیين تصویب برای. باشد شده تعيين خاصي نصاب اساسي قانون
ترین كاركرد مجلس، عنوان مهمبه« ها و لوایحتصویب طرح»در این اصل  .«است الزم حاضران

« تصویب»است. از این اصل این نكته قابل برداشت كه ی داخلي شده نامهمنوط به رعایت آیين
شود و نظر به مزبور اطالق دارد و شامل مراحل رسيدگي، ترتيبات و فرایند تصویب نيز مي

سبب مفهوم نامه بهی داخلي شده است و در آیيننامهاینكه این تصویب منوط به رعایت آیين
رو تصویب مزبور منصرف به نحوه و ترتيب اینآید؛ ازاصطالحي آن، صرفاً آیين )ترتيبات( مي

ها و لوایح منوط به رعایت ترین كاركرد مجلس یعني تصویب طرحتصویب است. مهم
، منوط (2)ی داخلي است؛ حال چگونه صالحيت دیگر مجلس كه اعمال نظارت استنامهآیين

كه نحوه و آیين اعمال شد تصریح مي 56 اصل ی داخلي نباشد. بهتر بود درنامهبه رعایت آیين
داخلي مجلس باشد. در نتيجه، تعيين  ینامههای مجلس باید با رعایت آیينتمامي صالحيت

تواند ی داخلي مجلس است، نمينامهطریق و آیين اعمال صالحيت كه ماهيت اساسيِ آیين
 د.حاوی احكامي ناظر بر تعيين حقوق و تكاليف برای مردم یا حتي نمایندگان مجلس باش

 نصاب اساسي قانون در كه مواردی در مگر»رسد كه مقنن اساسي باید در عبارت نظر ميبه
استفاده « حكم»ی از واژه ،«نصاب» یواژه جایبه ،56مذكور در اصل « شده باشد تعيين خاصي

قانون اساسي، قانونگذاری مجلس را به رعایت حدود مقرر در  27و  21كرد؛ زیرا اصول مي
بر امور ماهوی، شامل رعایت ترتيبات مقرر در اند و این حكم عالوهسي محدود كردهقانون اسا

شود. اصل بر عدم تكرار و عدم تأكيد در قانون اساسي ها نيز ميقانون اساسي از جمله نصاب
در مقام بيان احكام ترتيبات  25و  22، 25، 55است و برخي اصول قانون اساسي مانند اصول 

( و سایر امور مرتبط 725: 1127ها و لوایح قانوني )هاشمي، صویب طرحخاص رسيدگي و ت
 ی نظارت هستند.ی داخلي مجلس مانند ساختار و نحوهنامهبا آیين

ها و لوایح، بلكه ی تصویب طرحو روح حاكم بر آن، نه تنها نحوه 56براساس متن اصل 



 
 
 

 داخلي مجلس ينامهمعيارهاي تشخيص احكام با ماهيت آيين 
 

 

69 

ی داخلي مجلس انجام گيرد و نامههای مجلس باید با رعایت آیينی اعمال تمامي صالحيتنحوه
اساسي حكم  قانون در ای،نامهدليل اهميت، با وجود داشتن ماهيت آیينبرخي موضوعات به

مجلس مشتمل بر احكامي  داخلي ینامهفرض این امر این است كه باید آیينخاصي دارند. پيش
قانون  55 س، اصلمجلس باشد. بر همين اسا هایصالحيت تمامي اعمال یدر خصوص نحوه

 و هاكميسيون تعداد و مجلس رئيسه هيئت و رئيس انتخاب ترتيب» اساسي مقرر كرده است كه
 مجلس داخلي نامهآیين سيلهوبه مجلس انتظامات و مذاكرات به مربوط امور و هاآن تصدی رهدو

ر موارد مهم، بر تصریح بی شایان توجه در این اصل این است كه عالوهنكته .«گرددمي معين
مجلس، بر  انتظامات و مذاكرات به مربوط مجلس مانند امور هایصالحيت تمامي اعمال ینحوه

 هایكميسيون تركيب و تعداد مانند «مجلس داخلي یا سازماندهي دروني ساختار»موضوع 
نيز تصریح  داخلي هایكميسيون اعضای و مجلس یرئيسه هيأت و رئيس تصدی یدوره داخلي،

را  55، اصل بر این است كه مقنن اساسي موارد مصرح در اصل (5)است. هرچند در بادی امر شده
مجلس كه در  داخلي ینامهآیين قانون وضع صورت حصری نام برده باشد، با توجه به مبنایبه

 شورای مانند اساسي نهادهای موجود یآمد، و با توجه به عملكرد و رویه 1قسمت اول بند 
ی تمثيلي دارند. در موارد مصرح مزبور جنبه داخلي مجلس، ینامهآیين تأیيد قانوندر  نگهبان

موضوع « مجلس پشتيبانى و ادارى تشكيالت»االجرا، عنوان ی داخلي موجودِ الزمنامهقانون آیين
جزء موارد مصرحه نيست و این ماده پس از  55قانون مزبور است كه این امر در اصل  21ی ماده

 در مجلس، به تأیيد شورای نگهبان رسيده است.تصویب 
قانون اساسي را كه دیوان محاسبات كشور را زیر نظر مجلس اعالم داشته است،  62اصل 

نحو دانست، زیرا تصریح بر عنوان دیوان مزبور به «مجلس داخلي سازماندهي»نباید در شمار 
نحوی كه نباید سازماندهي به استقالل، بر استقالل نسبي این دیوان از مجلس داللت دارد،

ی نامهرو آیينداخلي دیوان محاسبات را از جنس سازماندهي داخلي مجلس دانست؛ ازاین
 محاسبات كشور باشد. دیوان داخلي داخلي مجلس نباید حاوی احكامي ناظر بر سازماندهي

 مجلس اخليد ینامهآیين ماهوی هایتوان مؤلفهدر مجموع و با توجه به قانون اساسي مي
های اعمال صالحيت مجلس و نمایندگان آن )و نه . ترتيبات و شيوه1را دو محور زیر دانست: 
 . سازماندهي و ساختار مجلس شورای اسالمي.7تعيين حدود صالحيت(؛ 

ی داخلي مجلس، نامهماهوی آیين -های ذاتيعنوان مؤلفهاز بين موضوعات مذكور به
مجلس با لحاظ وظایف كلي  داخلي ینامهاند. آیيناشاره كرده هاحقوقدانان به برخي از آن

(. 721: 1122های مختلفي را ترتيب داده است )ساعدوكيل و عسكری، مجلس، كميسيون
نامه نياز ی اعمال اختيارات خود به آیينی امور داخلي خود و تعيين نحوهمجلس برای اداره
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ها، حد نصاب انتخاب رئيس، تشكيل كميسيوننامه در مورد مسائلي چون دارد. این آیين
ی جلسات، چگونگي برگزاری ی ادارهتشكيل جلسات، تكاليف و حقوق نمایندگان، نحوه

(. در بين 120: 1157جلسات رأی اعتماد و استيضاح و تشریفات سؤال و تذكر است )پروین، 
 ای ندارد.نامهننمایندگان، ماهيت آیي حقوق و رسد كه تكاليفنظر ميامور مذكور به

توان از قانون اساسي استفاده ی داخلي مجلس نيز مينامهبا رویكرد تعریف سلبي از آیين
 كيفيت ،خبرگان شرایط و تعداد به مربوط قانون»قانون اساسي،  102كرد. براساس اصل 

 اولين فقهای سطتو باید دوره نخستين برای آنان جلسات داخلي ینامهآیين و هاآن انتخاب
 انقالب رهبر نهایي تصویب به و شود تصویب آنان آرای اكثریت با و تهيه نگهبان شورای

 به مربوط مقررات سایر تصویب و قانون این در نظر تجدید و تغيير گونه هر پس آن از. برسد
 ینامهآیين در صدر این اصل،با توجه به اینكه  .«است آنان خود صالحيت در خبرگان وظایف
توان با آمده، مي« هاآن انتخاب كيفيت ،خبرگان شرایط و تعداد»موضوعات  كنار در داخلي

 حكيم اصل مغایر معنا در كنار هم توسط مقنن اساسيتوجه به اینكه استفاده از دو عبارت هم
مجلس، تعيين شرایط تعيين تعداد نمایندگان »است، استنباط كرد كه  مقنن و لغو بودن

از نظر ماهوی در شمار « ی انتخاب نمایندگان مجلسكاندیداهای مجلس و كيفيت و نحوه
 ی داخلي نيستند.نامهموضوعات مربوط به آیين
قانون اساسي كه موضوعاً و ماهيتاً اصلي  57 به ذیل اصل استناد با تواناستدالل مذكور را مي

قانون اساسي،  57ت كرد. توضيح اینكه براساس اصل است، تقوی 55 و 56 از اصول مستقل
 ،شوندمي انتخاب مخفي یأو با ر طور مستقيمبه كه ملت از نمایندگان ملي شورای مجلس»

 معين را قانون انتخابات و كيفيت شوندگانو انتخاب كنندگانگردد. شرایط انتخابمي تشكيل
ی اخير این اصل در برخي جمله (10)ی رسميوجود متن روزنامهشایان ذكر است با «. خواهد كرد
(، نيامده است. ذیل این اصل 107 :1125مقررات،  و قوانين تنقيح و تدوین كل یمنابع )اداره

را به قانون احاله داده است « انتخابات كيفيت و شوندگانانتخاب و كنندگانانتخاب شرایط»تعيين 
ی داخلي مجلس باشد، زیرا مقنن اساسي موضوعاتي را كه باید در نامهنكه این قانون نباید آیي

(، بيانگر تفاوت 57بيان كرده و اختصاص اصل دیگر )اصل  55و  56نامه بيایند، در اصول آیين
 است. 57نسبت به موضوعات ذیل اصل  55و  56ماهوی موضوعات اصول 

ی دیگری دانست. براساس این اصل، را هم قرینه 67پردازی صدر اصل شاید بتوان عبارت
 برای و تهيه لتدو طرف از شودمي مقرر قانون در كه ترتيبيبه كشور كل یساالنه یبودجه»

اینكه در این اصل گفته نشده «. گرددمي تسليم اسالمي شورای مجلس به تصویب و رسيدگي
 تهيه لتدو طرف از شوديم مقرر قانون در كه ترتيبيبه كشور كل یساالنه یبودجه»است كه 
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، بيانگر این است كه قانون موضوع «گرددمي تصویب و در مجلس شورای اسالمي رسيدگي و
ترتيب كشور است و ناظر بر  كل یساالنه یی بودجهترتيب تهيهصدر این اصل، صرفاً ناظر بر 

های الحيتمجلس نيست؛ زیرا یكي از ص ی كل كشور دری ساالنهبودجه تصویب و رسيدگي
كشور است كه ترتيب این رسيدگي و  كل یساالنه یبودجه تصویب و مجلس رسيدگي

 ی داخلي مجلس است.نامهتصویب در شمار موضوعات داخل در آیين

 نظرهاي نقد و تحليل پرتو در مجلس داخلي ينامهآيين هايمؤلفه. 2-2
 شوراي نگهبان

ی دهد كه این شورا صرفاً به جنبهل نشان مياستقرا در نظرهای شورای نگهبان به شرح ذی
 و آثار فایده، داخلي، ینامهآیين تعریف -1»این مقاله با عنوان  1شده در ذیل بند شكلي بيان

های ایجابي و سلبي آن اظهار توجه دارد و تاكنون در خصوص جنبه« حقوقي تعریف روش
 نظر نكرده است.

 مورد در 5/2/1122 مورخ 72525/10/22 یشماره نظر 75بند  در نگهبان . شورای7-7-1
داشت كه اشعار مي 71/2/1122 مصوب مجلس داخلي ینامهآیين قانون از موادی اصالح طرح

 به مربوط امور شامل آن اطالق اینكه به آن، نظر تبصره و( 2) الحاقي ماده موضوع( 17) ماده»
مزبور اشعار  17 یماده«. شد ناختهش اساسي قانون 56 اصل مغایر شود،مي نيز نامهآیين
 و وظایف شرح تغيير -2 الحاقي شود: مادهمي الحاق داخلي نامهآیين به ذیل ماده» داشت كهمي

 پنجاه حداقل یا و هاكميسيون از یك هر یا مجلس رئيسه هيئت توسط هاكميسيون اختيارات
 مجلس، رئيسه هيئت شتركم جلسه در تصویب از پس و شودمي پيشنهاد نمایندگان از نفر

شود. مي اجرا تخصصي هایكميسيون رؤسای و داخلي نامهآیين تدوین كميسيون اعضای
 حضور با و مجلس رئيس نواب از یكي یا رئيس ریاست به الذكرفوق مشترك جلسه -تبصره
 معتبر حاضر اعضای سومدو حداقل رأی با آن مصوبات و یابدمي رسميت اعضا سومدو حداقل

 مورخ اصالحي یمصوبه«. رسيد خواهد نمایندگان اطالع به مصوبات و بود واهدخ
 الحاقي ماده اول سطر»شورای نگهبان اشعار داشت كه  ایراد رفع منظوربه مجلس 77/2/1122

 با هاكميسيون اختيارات و وظایف شرح تغيير -2 الحاقي شد: ماده اصالح زیر شرح به( 2)
با وجود این «. ... رئيسه هيئت توسط اسالمي شورای مجلس خليدا نامهآیين كليت رعایت

خود ایراد سابقش را  7/5/1122 مورخ 75112/10/22 یشماره اصالح، شورای نگهبان در نظر
 ایراد رفع منظوربه مجلس 12/5/1122 مورخ اصالحي یبه قوت خود باقي دانست. مصوبه

 تعيين» عبارت و حذف «تغيير» كلمه ،(2) الحاقي ماده در»شورای نگهبان مقرر داشت كه 
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ی اخير رسد كه اطالق مصوبهنظر مي(. به1-7: 1152)فتحي، « شود جایگزین «تهيه و مصادیق
 مغایر روشود؛ ازاینكه ماهيت تقنيني نيز دارد مي نامهآیين به مربوط امور مجلس نيز شامل

چنين موضوعي را به  26است و مجلس مجاز نيست به استناد اصل  26و  56 اصول
توان در استدالل برخي از های داخلي خود واگذار كند. ردپایي از این برداشت را ميكميسيون

 مجلس داخلي ینامهآیين قانون از موادی اصالح اعضای شورای نگهبان در خصوص طرح
 (.51و  25: 1157 زاده،مجلس یافت )فاتحي 70/1/1151 مصوب

 در نگهبان شورای 75/17/1122 مورخ 12262/10/22 یشماره نظر 2. بند 7-7-7
مجلس مقرر  10/17/1122 مصوب كشور مقررات و قوانين تنقيح و تدوین طرح خصوص

 لغات تعریف و...  لوایح و هاطرح نگارش شيوه»، (1) ماده( 1) بند در»داشت كه مي
 اصول مغایر شود،مي نيز مقنن مراد در تغيير شامل كه ،«قانوني مراحل طي جهت... » «تخصصي

 «.شد شناخته اساسي قانون 22 و 56 ،62
 براساس لوایح و هاطرح نگارش نامهشيوه تدوین»طرح مزبور  1 یماده 1 براساس بند

 انتشار و مختلف موضوعات در استفاده مورد تخصصي لغات تعریف و علمي هایچارچوب
تنقيح بود.  امور در معاونت ظایفاز و« حكومتي هایدستگاه در قانوني مراحل طي جهت آن

شورای نگهبان اشعار  ایراد رفع منظوربه مجلس 76/1/1125 مورخ( نهایي) اصالحي یمصوبه
 تعریف و علمي هایچارچوب براساس لوایح و هاطرح نگارش نامهشيوه تدوین»داشت كه 

 هایدستگاه قانوني استفاده جهت مختلف موضوعات در استفاده مورد تخصصي لغات
نظر تنقيح است. به امور در معاونت وظایف از« نباشد مقنن مراد در تغيير كه ایگونهبه حكومتي

 نگارش نامهشيوه تدوین»مقنن ایجاد نشود،  مراد در رسد حتي در مواردی كه تغييریمي
ه باید ای دارد كنامه، ماهيت آیين«حكومتي هایدستگاه قانوني استفاده جهت ... لوایح و هاطرح

سوم نمایندگان حاضر برسد، واال بر تصویب در قانوني با این عنوان، به تصویب دوعالوه
 همچنان باقي است. 56مغایرت با اصل 

 طرح خصوص در نگهبان شورای 75/17/1122 مورخ 12262/10/22 یشماره نظر 11بند 
داشت كه يمجلس مقرر م 10/17/1122 مصوب كشور مقررات و قوانين تنقيح و تدوین

 1 هایتبصره«. شد شناخته اساسي قانون 22 و 56 اصول مغایر( 2) ماده( 7) و( 1) هایتبصره»
 و هاطرح در معاونت نظر چنانچه -1 تبصره»داشتند كه طرح مزبور اشعار مي 2 یماده 7 و

 مجلس تقدیم پيشنهادی الیحه یا طرح همراهبه فوق استعالمات پاسخ نشود، لحاظ لوایح
 فوق موضوعات در چنانچه -7 تبصره .شوند واقع آن جریان در نمایندگان تا شد خواهد
 یا طرح وصول اعالم از قبل عادی موارد در است موظف رئيسه هيئت باشد، نشده استعالم
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 اصالحي یمصوبه«. نماید استعالم معاونت از فوریت تصویب از بعد فوریتي موارد در و الیحه
 در -»شورای نگهبان اشعار داشت كه  ایراد رفع منظوربه مجلس 76/1/1125 مورخ( نهایي)

 تصویب مراحل طي مانع استعالم شد: این اضافه زیر جمله( 2) ماده اول پاراگراف انتهای
 نمایندگان سومدو از بيش مثبت رأی با( 2) ماده( 7) تبصره - .شد نخواهد لوایح و هاطرح

توسط مجلس،  1ی رسد با وجود اصالح تبصرهظر مينبه«. رسيد تصویب به عيناً حاضر
 در اوالً ،56رو باید براساس اصل ای دارد؛ ازایننامهماهيت آیين 1ی همچنان حكم تبصره

 نمایندگان سومدو تصویب باید به حكمي چنين ثانياً و برسد تصویب به عنوان این با قانوني
حكمي كه  چنين مجلس، باید توسط 7 یتبصره اصالح رسيد. همچنين با وجودمي حاضر
 برسد. تصویب به عنوان این با قانوني دارد، در اینامهآیين ماهيت

شود، متأسفانه شورای نگهبان در خصوص ممنوعيت درج احكام طوركه مشاهده ميهمان
 ی داخلي مجلس نظری نداده است.نامهای در قانوني با عنواني غير از آیيننامهبا ماهيت آیين

 مورخ 22765/10/50 یی اول( شماره)مرحله نظر 1در بند  نگهبان . شورای7-7-1
 5/2/1150 مصوب نمایندگان رفتار بر مجلس نظارت طرح خصوص خود در 10/2/1150

 ماهيت ، دارای(1) ماده در مذكور نحو به هيئت تشكيل اینكه به نظر»مجلس اشعار داشت كه 
 قانون 56 اصل اخير قسمت مغایر دارد، حاضران سومدو تصویب به نياز و است اینامهآیين

دليل این ایراد این بود كه اكثریت اعضای شورای نگهبان در خصوص «. شد شناخته اساسي
 انتظامات راستای در و است كميسيون نوعي كه - ماده این در مذكور نظارت هيأت تشكيل»

 نامهآیين تصویب شرایط باید» بودند كهای بودن معتقد نامهدليل آیين، به«-هست  نيز مجلس
 (.6: 1157زاده، است، رعایت شود )اميني« حاضران سوم دو موافقت به نياز كه داخلي

مطرح شده بود كه  5و  6طرح مزبور نيز در بندهای  2و  5ایراد مذكور در خصوص مواد 
 در خود 2/17/1150 مورخ 26252/10/50 یی دوم( شمارهشورای نگهبان در نظر )مرحله

مجلس اعالم داشت:  17/11/1150 مصوب نمایندگان رفتار بر مجلس نظارت طرح خصوص
 ماهيت دارای( 2) و( 5) ،(1) مواد اینكه به نظر آمده، شورا این قبلي نامه در طوركههمان»

 تا اعالم است، شده انجام حاضران سومدو نصاب با گيریرأی چنانچه هستند، اینامهآیين
 قانون 56 اصل اخير قسمت با مغایرت بر مبني شورا این سابق اشكال وگرنه گردد نظر ظهارا

 یهای مذكور در مصوبهمنظور رفع ایرادمجلس به«. است باقي خود قوت به كماكان اساسي
 آراء نصاب با 16/1/1151 مورخ مصوبه»خود اشعار داشت كه  16/1/1151 مورخ( نهایي)

بر رسد كه شورای نگهبان عالوهنظر ميبه«. است رسيده نمایندگان ویبتص به حاضران سومدو
ی نامهسوم، باید نسبت به درج نكردن این حكم در آیينایراد گرفتن به عدم رعایت نصاب دو
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 گرفت.داخلي مجلس )و بلكه درج آن در قانوني با عنوان دیگر( نيز ایراد مي
 خود در 1/7/1151 مورخ 25271/10/51 یهشمار نظر 7در بند  نگهبان . شورای7-7-2
مجلس اشعار  70/1/1151 مصوب مجلس داخلي ینامهآیين قانون از موادی اصالح طرح مورد

 قانون 56 اصل ، مغایر(11) ماده موضوع الحاقي ماده( 1) تبصره اخير قسمت»داشت كه 
 بودجه تصویب عدم صورت در»مزبور مقرر كرده بود كه  1ی تبصره«. شد شناخته اساسي
 روز پانزده طي حداكثر بودجه دوازدهمچند به رسيدگي اسفندماه، پانزدهم تا كشور كل ساالنه
«. نمایدمي تعيين اسالمي شورای مجلس رئيسه هيئت را آن به رسيدگي نحوه و شودمي انجام

ا ی مذكور ایراد شورای نگهبان رخود با حذف تبصره 10/7/1151ی مورخ مجلس در مصوبه
 این»ایراد مذكور شورای نگهبان بيان شده است كه  مستنددر سالبه به انتفای موضوع كرد. 

 اختيارات، طيف این به رئيسه هيئت تجاوز و مجلس تقنيني وظایف تحدید جهت به تبصره
 بودجه ترتيبات تمام باید مجلس تبصره، اصالح برای. است اساسي قانون( 26) اصل مغایر

 .(50: 1157 زاده،فاتحي)« كند بيان تفصيل به داخلي نامهآیين در را چنددوازدهم
 حقوقدان نامزدهای برای شرایط ای مانند تعييننامهالبته برخي اعضا به درج احكام غيرآیين

ی نامهكميسيون در قانون آیين اعضای مجدد )و نه ترتيب( انتخاب نگهبان و اصلِ شورای
كردند قانون اساسي تلقي مي 55و  56ا مغایر با اصول داخلي مجلس اعتراض داشتند و آن ر

 (.12و  5: 1157زاده، )فاتحي

 عادي قوانين نقد و تحليل پرتو در مجلس داخلي ينامهآيين هاي. مؤلفه2-3

ی داخلي مجلس به قانون نامهتوان از حيث تحليل مفاد و ماهيت آیينقوانين عادی را مي
 بندی كرد.یر قوانين عادی دستهو سا مجلس داخلي ینامهآیين

 و نقد آن مجلس داخلي ينامهآيينقانون  .2-3-1
 شود كه تمامياسالمي مشاهده مي شورای مجلس داخلي ینامهآیين با توجه به مفاد قانون

در دو  توانرا مي( گيرندمي قرار نقد مورد صراحتبه بعدها كه موادی جزبه) قانون آن مواد
ها قرار داد. نظر به كثرت مواد ی اعمال صالحيتندهي )ساختار( و نحوهقسمت كلي سازما

 شود.قانون مذكور، صرفاً فهرست این قانون تبيين مي
 و وظایف» دوم باب و «كليات» اول باب است: شده تنظيم دو باب در قانون مزبور

 «.اسالمي شورای مجلس اختيارات
افتتاحيه و » ، به«آن افتتاح مجلس و شكيلت» فصل دارد؛ فصل اول با عنوان سه اول باب
مشتمل بر ( دوم مبحث)« مجلس قانونگذاری تشكيالت»، (اول مبحث)« مجلس استقرار
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 مبحث)« مجلس پشتيباني و اداری تشكيالت»ها، مجلس، شعب و كميسيون یرئيسه هاىهيأت
 اختصاص یافته است.( سوم

)مبحث اول(، « مصونيت نمایندگان»بر مشتمل « نمایندگان»با عنوان  اول باب دوم فصل
)مبحث « هامأموریت»، (سوم مبحث) «حقوق نمایندگان»، (دوم مبحث) «تعهدات نمایندگان»

)مبحث ششم( و « غيبت نمایندگان»)مبحث پنجم(، « هاتعطيالت و مرخصي»چهارم(، 
 )مبحث هفتم( است.« ی بررسي آناستعفای نماینده و نحوه»

ها نطق»، «جلسات مجلس»در سه مبحث « گردش كار مجلس»عنوان  با اول باب سوم فصل
 است.« آرا»و « و مذاكرات

 است. آمده فصل سه در اسالمي شورای مجلس اختيارات و وظایف عنوان تحت دوم باب
 مراحل» ،(اول مبحث)« لوایح قانوني و هاطرح»مشتمل بر  «قانونگذاری» عنوان با اول فصل

 و هاطرح تصویب و بررسي مراحل» ،(دوم مبحث)« عادی لوایح و هاطرح تصویب و بررسي
 مبحث)« قانون اساسي 26اصل  طبق لوایح و هاطرح بررسي» ،(سوم مبحث)« فوریتي لوایح

 و برنامه بررسي ینحوه»، (پنجم مبحث)« مهم و خاص موارد بررسي ینحوه» ،(چهارم
 مشترك نكات» ،(هفتم مبحث)« انينقو تفسير»ششم(،  )مبحث« كشور كل یساالنه یبودجه
نگهبان،  شورای به مجلس مصوبات ارجاع» ،(هشتم مبحث)« لوایح و هاطرح بررسي به مربوط

تقاضای »و ( نهم مبحث)« هاآن به رسيدگي مراحل و مجمع تشخيص مصلحت نظام
 )مبحث دهم( است.« پرسيهمه

و فصل سوم « وزیران هيأت به اعتماد رأی و بررسي ینحوه» عنوان با دوم باب دوم فصل
اول(،  )مبحث« اساسي قانون 25 و 22 اصول بررسى ینحوه»ناظر بر « نظارت»با عنوان 

 دیوان رسيدگى ینحوه»)مبحث دوم(، « شوراها و هاهيأت مجامع، در ناظر نمایندگان»
م( و )مبحث چهار« استيضاح» ،(سوم مبحث)« كل كشور یساالنه یبودجه اجراى به محاسبات

 )مبحث پنجم( است.« سایر مقررات»
رسد كه احكام زیر نظر ميی داخلي مجلس، بهنامهبا استقرا در احكام مقرر در قانون آیين

 ای ندارند:نامهماهيت آیين
 مجلس به دولت از طرف كه قانونى لوایح»دارد كه قانون مزبور اشعار مي 116ی ماده
 پيشنهاد و تهيه لزوم . دالیل7 .باشد مشخص عنوان و ضوعمو . داراى1باید:  شودمى پيشنهاد

 عنوان و موضوع اصل با متناسب موادى . داراى1 .شود درج به وضوح الیحه مقدمه در آن
ی داخلي مجلس نيست؛ زیرا نامههای آیينیك از مؤلفهاین حكم ناظر بر هيچ«. باشد الیحه

ی ؛ بلكه در مقام بيان كيفيت الیحهناظر بر نحوه و ترتيب اعمال صالحيت مجلس نيست
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 تقدیمي دولت است. هرچند چنين حكمي ماهيت تقنيني دارد، باید در قانوني غير از قانون
 مجلس بياید. داخلي ینامهآیين

قانون مزبور  122و  120، 112و صدر مواد  121و  115، 115ایراد مذكور در خصوص مواد 
 امضای به باید مجلس به تقدیمى قانونى لوایح هكلي»، 115ی وجود دارد. براساس ماده

 امضای مسئول، وزیر نداشتن در صورت. باشد رسيده مسئول وزرای یا وزیر و جمهوررئيس
 علنى جلسه در باید قانونى لوایح»نيز  112ی براساس صدر ماده«. است كافى جمهوررئيس

 از نسخهیك »، 115ی اساس مادهبر«. گردد تقدیم دولت نماینده یا و مربوط وزیر توسط مجلس
 اختيار در هارسانه طریق از وصول، اعالم از پس شودمى تقدیم مجلس كه لوایحى و هاطرح كليه

 هااستان شوراى عالى مصوب هاىطرح»دارد كه اشعار مي 120ی صدر ماده«. گيردمى قرار عموم
، 121ی براساس ماده...«. باشد  متناسب مواد و مشخص توجيهى مقدمه و عنوان داراى باید كه
 یا و قرارداد نامه،مقاوله عهدنامه، تصویب تقاضاى دولت هاآن در كه قانونى لوایح تقدیم در»

 جهت باید هاآن كامل متن دارد، را المللىبين هاىپيمان به الحاق یا و المللىبين نامهموافقت
 الیحه در»حكم كرده است:  122ی صدر ماده«. باشد مذكور تقدیمى لوایح ضميمه بررسى
 براساس كه آن المللىبين عهدنامه كامل متن مرزى، خطوط در جزئى اصالح به مربوط تقدیمى

 «.گردد ضميمه باید بررسى جهت باشد، شده تنظيم اساسى قانون( 22) هفتادوهشتم اصل
ین ماده مقرر كرده ای است. انامهی آن( قانون مزبور نيز غيرآیين)و نه تبصره 121ی ماده

 مجلس تصویب با دارد حق دولت كه آن نظير اضطرارى شرایط و جنگ حالت در»است كه 
 و كامل متن محدودیت، اعمال از قبل نماید، برقرار ضرورى هاىمحدودیت اسالمى شوراى

 بررسى جهت قانونى الیحه با همراه الزم، توجيهى دالیل با ضرورى هاىمحدودیت دقيق
 محدودیت اعمال به مبادرت مجوز كسب بدون دولت چنانچه -تبصره .شودمى سمجل تقدیم
در . كند مطالبه جمهوررئيس از را محدودیت الیحه تقدیم است موظف مجلس رئيس نماید،

 خواهد محفوظ نمایندگان براى وزیران و جمهوررئيس استيضاح یا سؤال حق این خصوص،
ی اعمال صالحيت مجلس در این ر مورد نحوهاست و د 25این ماده تبيين اصل «. بود

ی این ماده برای رئيس مجلس و سایر نمایندگان خصوص حكمي ندارد؛ حال آنكه تبصره
 تكليفي را برای تضمين اجرای قانون اساسي مقرر كرده است.

، (11)125، (17)121، صدر مواد (11)127ی ای بودن در خصوص ذیل مادهنامهایراد غيرآیين
 مذكور مجلس توجه به اینكه با قانون مزبور وجود دارد. همچنين (15)776و  (16)712، (12)122

 7ی و تبصره (12)700ی ، بخشي از ذیل ماده(12)نيست نگهبان شورای شامل ،55 اصل در
 ای نيستند.نامهقانون مزبور نيز آیين (15)701ی ماده
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 . ساير قوانين عادي2-3-2
 و حق ایجاد مردم برای نباید ماهيتش سبببه مجلس داخلي ینامهآیين اینكه به نظر
 اسالمي شورای مجلس داخلي ینامهآیين به مربوط مصوبات بودن مستثنا قانون» كند، تكليف

 كه است داشته درستي اشعاربه مجلس 2/10/1127 مصوب «مدني قانون 7 یماده موضوع از
 نهایي تصویب از پس بالفاصله اسالمي شورای مجلس داخلي نامهآیين به راجع مصوبات كليه»

 .«است االجراالزم

 جمله از مقامات برای قانون مزبور نباید مجلس داخلي ینامهبا توجه به مبنای وضع آیين
 نظارت برخي مواد قانون مانند رفتاری قواعد. كند وظيفه یا اختيار ایجاد مجلس نمایندگان

 اساس همين بر شاید. ندارند اینامهآیين ماهيت 16/1/1151 مصوب نمایندگان رفتار بر مجلس
 صحيح رفتار ینحوه جداگانه، سندی طي معين، رفتاری قواعد مجموعه كشورها برخي در

 (.11: 1150 وكيليان،) كندمي مقرر را قواعد این از تخلف عواقب و پارلمان ینماینده
، 76/2/1156مصوب  ایران مياسال جمهوری اساسي قانون 50 اصل اجرای ینحوه قانون

 اختيارات حدود و )فصل اول قانون مزبور( و صالحيت 50ناظر بر تشكيالت كميسيون اصل 
قانون مزبور ماهيت  در مندرج احكام كميسيون )فصل دوم قانون مزبور( است. برخي

عمال ی اای دارند؛ زیرا یا ناظر بر تشكيالت كميسيون مزبورند یا ناظر بر نحوهنامهآیين
قانون اساسي. بنابراین، باید احكام واجد ماهيت  50صالحيت مجلس در خصوص اصل 

ی داخلي مجلس و ثانياً، با نامهاوالً، در قانون آیين 50 اصل اجرای ینحوه ای قانوننامهآیين
رسيد. بر این اساس، تصویب ی رسمي به تصویب ميسوم حاضران در جلسهكسب موافقت دو

ی ، صدر ماده7ی ماده 7ی ، تبصره(71)7ی ماده 1ی (، صدر تبصره(70))صدر آن 7و  1مواد 
 ینحوه در قانون 2ی و ماده (71)آن یو صدر تبصره 6ی ، ماده2ی ی آن، مادهو تبصره (77)1

ای دارند، بدون تصویب با نصاب نامهدليل اینكه احكام مزبور ماهيت آیين، به50 اصل اجرای
 قانون اساسي مغایر است. 55و  56اصول سوم، با دو

 منظوربه دولتي هایدستگاه با 50 اصل كميسيون به مستقيم تحقيق و مكاتبه یاجازه در قانون
آن  6/7/1152ی الحاقي مصوب ، صرفاً تبصره1/11/1165 مصوب مردم شكایات به رسيدگي

( كه ماهيت (72)جز ذیل آنمزبور )به قانون یواحدهرو باید مادهای ندارد؛ ازایننامهماهيت آیين
 سومدو موافقت كسب با ثانياً، و مجلس داخلي ینامهآیين قانون در ای دارد، اوالً،نامهآیين

 .رسيدمي تصویب به رسمي یجلسه در حاضران
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 يريگجهينت
ی داخلي مجلس باید مبين ساختار )سازماندهي( یا تعيين طریق و آیين اعمال نامهآیين

های حيت مجلس شورای اسالمي و اركان داخلي آن )مانند رئيس، هيأت رئيسه، كميسيونصال
داخلي و نمایندگان( باشد. این نظر مستنبط از قانون اساسي )متن و روح آن(، مباني وضع اصول 

عنوان مفسر قانون اساسي، قانون اساسي، اصول حقوقي، نظرهای شورای نگهبان به 55و  56
 است. حاكم یات و رویهقوانين و مقرر

آیين  بلكه لوایح، و هاطرح تصویب ینحوه تنها نه آن، بر حاكم روح و 56 اصل متن براساس
گيرد  انجام مجلس داخلي ینامهآیين رعایت با باید مجلس هایصالحيت تمامي اعمال یو نحوه

آیين  خصوص در احكامي بر مشتمل مجلس داخلي ینامهآیين كه است آن امر این فرضپيش و
تقویت  55این برداشت با نظر به متن اصل  .باشد مجلس هایصالحيت تمامي اعمال یو نحوه

های قانون اساسي موضوعات مهمي را كه ذاتاً )از حيث مفهومي( جزء مؤلفه 55شود. اصل مي
ی اعمال بر نحوهطور تمثيلي برشمرده است كه عالوهی داخلي مجلس است، بهنامهآیين

 در دارند، اینامهآیين ماهيت كه احكامي صالحيت مجلس، ناظر بر ساختار مجلس نيز است. باید
 ینامهآیين قانون جزبه عادی قوانين. ی ایجابي(آورده شود )جنبه مجلس داخلي ینامهآیين

 تماهي با احكام. ی سلبي(باشند )جنبه اینامهآیين ماهيت با احكام حاوی نباید مجلس داخلي
 .ی شكلي(شوند )جنبه تصویب «سومدو نصاب» رعایت با باید اینامهآیين

توجه دارد. غالب  سلبي( و ایجابي هایجنبه )و نه شكلي یجنبه به صرفاً شورای نگهبان
ای دارند؛ ليكن برخي احكام نامهی داخلي مجلس ماهيت آیيننامهاحكام مندرج در قانون آیين

 ینحوه اند. همچنين در برخي قوانين مانند قانونفاقد چنين ماهيتيموجود در قانون مزبور 
 با 50 اصل كميسيون به مستقيم تحقيق و مكاتبه یاجازه اساسي و قانون قانون 50 اصل اجرای
ای دارند؛ نامهمردم، برخي احكام ماهيت آیين شكایات به رسيدگي منظوربه دولتي هایدستگاه

سوم نمایندگان ی داخلي مجلس و با موافقت دونامهید در قانون آیينرو چنين احكامي باازاین
 شد.حاضر تصویب مي
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 هايادداشت
عنوان مفسر رسمي قانون اساسي بارها از ماهيت اجرایي، ماهيت تقنيني، ماهيت شورای نگهبان به .5

 ( سخن گفته است.12-12: 1152ای )قاسمي و برزگر خسروی، بودجه

 .1127 مهر و آبان ،2 راهبرد، ش و مجلس یمحمد، مجله سيد هاشمي، .2

 .1122 ،6 اساسي، ش حقوق یسيد محمود، مجله كاشاني، .9

ی كل كشور در ی ساالنهی بودجهتوان به قواعد حاكم بر رسيدگي به الیحهبرای نمونه مي .4

ي جدی و عميق به در عمل نمایندگان را از یك رسيدگ»ی داخلي مجلس اشاره كرد كه نامهآیين
 (.175: 1122 )كاشاني،« الیحه بودجه بازداشته است

1. Intentional definition. 

7. Hard cases. 

6. Constructive interpretation. 

 نباید نتيجه، در. كندمي كنترل را مجریه یقوه عملكرد كند،مي قانونگذاری مقننه یقوه كههنگامي .7

 كنترل برای دیگری روش تقنيني، نظارت. شد قائل تضاد مقننه یقوه نظارت و قانونگذاری بين
(. البته نظارت مبتني بر وجود قانون 725 :1150 است )وكيليان، مقننه یقوه طریق از مجریه یقوه

 است و بدون تقنين، فرض نظارت ناشدني است.

ی حصری را دارای جنبهشورای نگهبان براساس اصل اولي، موارد مذكور در اصول قانون اساسي  .3

شورای نگهبان در خصوص  76/2/1125مورخ  71520/10/25ی نظر شماره 1داند. برای مثال، بند مي
ایران مصوب  اسالمي جمهوری نظام كارگزاران و مسئوالن و مقامات دارایي به رسيدگي طرح

 127 اصل در كه يمقامات به آن شمول تسرّی بر مبني طرح اصل -1»دارد كه اعالم مي 6/2/1125
 «.شد شناخته آن مخالف و تلقي مذكور اصل از مستفاد حصر خالف نشده، ذكر اساسي قانون

 ، قابل رویت در:1162ی رسمي، سال های روزنامهمجموعه .51
http://www.dastour.ir/brows/?lid=100160 

 دولت باشد، باقى همچنان ضرورت مدت این انقضای از پس كهدرصورتى: »127 یدهما ذیل .55
 «.كند مجوز كسب مجلس از مجدداً است موظف

 ونهمیكصدوسى و( 21) هشتادوسوم ،(27) هشتادودوم ،(20) هشتادم اصول براساس» :121 یماده .52
 و گرفتن -1برسد:  مجلس ه تصویبب باید قبالً ذیل موارد در دولت اقدامات اساسى، قانون( 115)

 موارد در خارجى كارشناسان استخدام -7خارجي  و داخلى بالعوض هاىكمك یا وام دادن
در  كه فرد به منحصر ملى نفایس به استثناى ملى نفایس و دولتى اموال و بناها فروش -1ضروری 

 آن ارجاع یا دولتى و عمومى اموال به راجع دعاوى صلح -2بود.  نخواهد فروش قابل صورت هر

http://www.dastour.ir/brows/?lid=100350
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 مذكور، موارد تمام داخلى. در مهم موارد در همچنين و باشد خارجى دعوی طرف كه داورى به
 ...«نماید  مجلس تقدیم قانونى الیحه با همراه را هاآن تفصيلى متن است موظف دولت

 هر آذرماه همپانزد تا حداكثر را كشور كل ساالنه بودجه الیحه است موظف دولت» :125 یماده .59
 «.نماید تسليم مجلس به سال

 مجلس به نامهآیين این در شدهتعيين تاریخ تا كشور ساالنه بودجه الیحه چنانچه» :122 یماده .54
 «.نماید تسليم مجلس به نيز را بودجه چنددوازدهم الیحه است موظف دولت نشود تسليم

 و قضایى اجرایى، هاىدستگاه كليه و صو تفح تحقيق مورد دستگاه مسئوالن» :712 یماده .51
 در اختيار و هيئت نياز مورد تسهيالت و امكانات نمودن فراهم به موظف اسالمى انقالب نهادهاى
 مسئوالن همكارى، عدم در صورت و باشندمى هيئت درخواستى مدارك و اطالعات گذاردن
 «.گردندمى محسوب مجرم و متخلف ربطذى دستگاه

 حاضر مجلس در استيضاح طرح از پس روز ده ظرف موظفند وزیران هيئت یا وزیر» :776 یماده .57
 «.بدهند را الزم توضيحات و شوند

 قانوني اعتبار نگهبان، شورای وجود بدون اسالمي، شورای مجلس اساسي، قانون 51 اصل طبق .56
 شورای اعضای حقوقدان شش انتخاب و نمایندگان یاعتبارنامه تصویب خصوص در مگر ندارد،

 كاركرد با مجلس اول، ركن كه دانست دو ركني را ایران در مقننه یقوه توانمي بنابراین، نگهبان؛
 اساسي قانون از صيانت منظوربه كه است نگهبان شورای دوم، ركن و است نظارت و قانونگذاری

 دیگر یقرینه(. سياسا قانون 52 اصل) كندمي بررسي را مجلس مصوبات یكليه اسالم، موازین و
 اساسي قانون در مقننه یقوه فصل در نهاد این درج مقننه، یقوه در نگهبان شورای بودن ركن برای

را به شورای نگهبان نيز توسعه داد؛ زیرا در  55در اصل « مجلس»توان لفظ است. با وجود این، نمي
صویب ساختار و ترتيب اعمال تصریح شده است. ثانياً، ت« مجلس شورای اسالمي»بر لفظ  56اصل 

صالحيت شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسالمي معقول نيست. ثالثاً، براساس نظر تفسيری 
 مالي، مقررات و ضوابط تصویب»نگهبان،  شورای 15/2/1125 مورخ 71512/10/15 یشماره
 آنها بر متوقف شورا تشخيص به آن وظایف انجام كه نگهبان شورای تشكيالتي و استخدامي اداری،
ی عملي مجلس و شورای نگهبان در تصویب است. رابعاً، رویه« شورا این خود عهده بر است،
 ی داخلي خود مؤید این امر است.نامهآیين

 را رد علت است موظف مجلس، مصوبات رد در صورت نگهبان، شوراى: »700 یماده ذیل .57
 «.نماید گزارش مجلس به صریحاً

 اول، نوبت در ایراد رفع و مقرر هاىمهلت گذشت از پس تواندنمى نگهبان شوراى» :7 یتبصره .53
 به قانونى مدت گذشت از بعد باشدنمى اصالحيه به مربوط كه را دیگرى موارد مغایرت مجدداً
 «.شرعى موازین با انطباق با رابطه در مگر نماید اعالم مجلس

 مصوب واحدهماده در مصرحه اختيارات برعالوه»رد: داكه مورد نظر اشعار مي 7ی صدر ماده .21
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 كافي اطالعات كسب جهت تواندمي كميسيون این ،6/7/52 مصوب آن الحاقي تبصره و 1/11/65
 «.نمایند مكاتبه هاآن با مستقيماً یا دعوت ماده آن در مذكور مسئولين از

 و شاكي از بداند مقتضي كهرتيدرصو كميسيون رئيس موافقت با تواندمي بخش هر -1 تبصره» .25
 «.آورد عملبه دعوت موضوع چگونگي شدن روشن و توضيحات ادای برای عنهمشتكي

یا  بازرس تواندمي كميسيون باشد، داشته بررسي و تحقيق به نياز شكایتي چنانچه -1 یماده» .22
 «اعزام نماید. كميسيون هرئيس هيئت انتخاب به اسالمي شورای مجلس نمایندگان ميان از را بازرساني

 قضایي رسيدگي تقاضای صالح دادگاه از تخلف احراز و الزم بررسي از پس كميسيون -تبصره» .29
 «نماید.مي را نوبت از خارج

 «.بدهند كافي جواب وقت اسرع در مكلفند هاآن و»ای ندارد: نامهواحده كه ماهيت آیينذیل ماده .24
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 و مآخذ منابع

 الف( فارسي
 اساسي قانون مجموعه (،1125) (تنظيم و تهيه) مقررات و قوانين تنقيح و تدوین كل یدارها

 چ جمهوری، ریاست مجلس امور و حقوقي تهران: معاونت ،ايران اسالمي جمهوري
 ششم.

 بر اسالمي مجازات قانون 272 یماده تحليل) قاضي به اعتماد» ،(1151) غالمحسين الهام،
 .27-76 صص ،62 ش ،قضايي حقوق هايديدگاه ،«(نگهبان ورایش فقهي نظریات مبنای

نظرات استداللي شورای نگهبان: طرح نظارت مجلس بر »(، 1157زاده، محمد )تدوین( )اميني
 به ،نگهبان شوراي يپژوهشكده گزارش، ناظر علمي: كاظم كوهي، «رفتار نمایندگان

 .15/11/1157، تاریخ انتشار: 11570052 :مسلسل یشماره

 اول. چ ، تهران: ميزان،اساسي حقوق هايآموزه و الزامات(، 1157) پروین، خيراهلل

ی گنج دانش، چ ، تهران: كتابخانهحقوق ترمينولوژي(، 1122محمدجعفر ) لنگرودی، جعفری
 دهم.

 گنج یكتابخانه: ، تهرانحقوق ترمينولوژي در مبسوط(، 1125) محمدجعفر لنگرودی، جعفری
 .1، ج سوم دانش،چاپ

 .اول چ ميزان، تهران: ،5 اداري حقوق (،1126محمدجواد ) زاده،رضایي

 .اول چ مجد،: تهران خسروی، حسن یترجمه ،حقوق يفلسفه ،(1157) ای دیوید ریدی،

، تهران: مركز قانونگذاري مجالس تطبيقي يمطالعه(، 1122) زارعي، محمدحسين
 های مجلس شورای اسالمي، چ اول.پژوهش

قانون اصالح موادی از قانون : نگهبان شورای استداللي نظرات»(، 1157) زاده، حسينيفاتح
 گزارش سلمان عمراني،: علمي ناظر ،«ی داخلي مجلس شورای اسالمينامهآیين

 .72/6/1157 ،11570016: مسلسل یشماره به ،نگهبان شوراي يپژوهشكده

در پرتو نظرات شورای نگهبان: اصل اصول قانون اساسي »(، 1152فتحي، محمد )تدوین( )
، به شماره نگهبان شوراي يپژوهشكده گزارش، ناظر علمي: كاظم كوهي، «وپنجمشصت

 .10/1/1152، 11520060مسلسل: 

 در احكام درج و تشخيص برای معيارهایي»(، 1152خسروی ) محمد برزگر و قاسمي، محمد
 .10-6، صص 22 ، ش77ی ، دورهراهبرد و مجلس ،«سنواتي هایبودجه

 ، تهران: دادگستر.اساسي حقوق هايبايسته، (1120) ابوالفضل قاضي،
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 ، تهران: ميزان، چ دوازدهم.سياسي نهادهاي و اساسي حقوق، (1121) ابوالفضل قاضي،

 شورای مجلس داخلي ینامهآیين اصالح برای پيشنهادهایي» (،1122محمود ) سيد كاشاني،
 .127 -175صص  ،6 ، شاساسي حقوق ،«اسالمي

 در اسالمي شورای مجلس صالحيت حدود»(، 1151) خسروی محمد برزگر و خواه، محسننجفي
 .25-76، صص 7، ش 15ی ، دورهراهبرد و ريزيبرنامه يفصلنامه، «بودجه یالیحه اصالح

 مسلم و انصاری باقر یترجمه ،مفيد و مختصر: حقوق يفلسفه ،(1125) ریموند وكس،
 .اول چ جنگل، جاودانه: تهران طوق،آقایي

 ، تهران: مجد.كنوني حقوقي نظم در اساسي قانون(، 1122پوریا عسكری ) و ساعدوكيل، امير

 مجموعه ،«قانونگذاری و قانون در گفتارهایي» (،1150) (ترجمه و تأليف) حسن وكيليان،
 چ اول.  اسالمي، شورای های مجلسمركز پژوهش تهران: ،مقاالت

 مركز حقوقي مطالعات دفتر گزارش، «نظارت بر رفتار نمایندگان»(، 1150سن )وكيليان، ح
 .15/11/1150، 17771ی مسلسل: ، شمارهمجلس هايپژوهش

 .دوم چ ني،: تهران. راسخ محمد یترجمه ،قانون مفهوم ،(1150) هربرت هارت،

، «بنيادی ييرتغ و بازنگری ضرورت مجلس؛ داخلي ینامهآیين»(، 1127) محمد سيد هاشمي،
 .722 -722، صص 2 ، شراهبرد و مجلس
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