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چكيده
«آیيننامهی داخلي مجلس» از حيث بایستههای حاكم بر محتوای احكام مندرج در آن حائز اهميت
است .قانون آیيننامهی داخلي مجلس حاوی احكام متعددی است كه در خصوص وجه مشترك و
تعيين عناصر ماهوی -ذاتي آنها اختالف نظر وجود دارد .این سؤال مطرح است كه «چه احكامي
ماهيت آیيننامهای دارند؟ عناصر ذاتي -ماهوی احكام آیيننامهای چيست؟» برای پاسخ به این
پرسش ،با استفاده از منابع كتابخانهای و بررسي موردی نظرهای شورای نگهبان و مفاد قانون
مزبور ،از روش تحليلي -انتقادی استفاده ميكنيم .براساس نتایج این پژوهش ،احكامي آیيننامهای
هستند كه یا ارتباط مستقيم و موثقي با نحوه و آیين اعمال صالحيت مجلس مانند نحوهی تصویب
طرحها و لوایح قانوني (موضوع اصل  ،)56ترتيب انتخاب رئيس و هيأت رئيسهی مجلس،
صالحيت كميسيونهای داخلي مجلس ،امور مربوط به مذاكرات (موضوع اصل )55؛ یا ارتباط
مستقيم و موثقي با سازماندهي داخلي مجلس مانند تعداد ،انواع و تركيب كميسيونهای داخلي
مذكور در اصل  55داشته باشند؛ نه اینكه راجع به نحوهی اعمال صالحيت سایر مراجع مصرح در
قانون اساسي مانند شورای نگهبان باشند .این معيار بایستهمحور است كه در قانون آیيننامهی
داخلي مجلس بهصورت كامل لحاظ نشده است.

كليدواژهها :آیيننامهی داخلي ،احكام آیيننامهای ،شورای نگهبان ،قانون ،مجلس شورای
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
اساسي برای آنها حكم خاصي مقرر كرده است .برای نمونه ميتوان به موضوعات تقنين،
اجرا،

بودجه()1

و آیيننامهی داخلي مجلس اشاره كرد .استقرا در نظرهای شورای نگهبان نيز

مؤید این برداشت است.
امروزه ابتكار تهيه و تصویب نظامنامهی داخلي مجالس بر عهدهی خود آنان است و برای
حفظ استقالل پارلمان و نمایندگان ،موضوعي اساسي محسوب ميشود

( Carroll, 7002: 702,

 .)716-715; Ardant, 7002: 667البته بهمنظور پيشگيری از خودسری پارلمان ،محدودیتهایي
در این زمينه وجود دارد؛ بر همين اساس در جمهوری پنجم فرانسه ،دو محدودیت در وضع
آیيننامهی داخلي پارلمان فرانسه ایجاد شد :اول ،درج بسياری از موضوعات مربوط به
سازماندهي عملكرد پارلمان در قانون اساسي یا قوانين ارگانيك؛ دوم ،كسب نظر شورای قانون
اساسي در مورد انطباق نظامنامهی داخلي پارلمان بر قانون اساسي موضوع مادهی  51قانون اساسي
فرانسه (قاضي212 :1121 ،؛ زارعي125 :1122 ،؛ قاضي772 :1120 ،؛ .)Ardant, 7002: 65, 112
فارغ از موضوع اعتبار حقوقي آیيننامهی داخلي مجلس در بين هنجارهای حقوقي كه خود
نيازمند مقالهای مستقل ،پس از تعيين و اثبات ماهيت مستقل آن از سایر قوانين عادی است،
موضوع این مقاله معيارهای تشخيص احكام آیيننامهی داخلي مجلس است .محتوا و
مؤلفههای عناصر ذاتي -ماهوی منحصربهفرد آیيننامهی داخلي مجلس (موضوع اصول  56و
 55قانون اساسي) نيازمند واكاوی است .در این زمينه این پرسش اساسي وجود دارد كه
شاخصه و معيار تشخيص احكام آیيننامهای چيست.
در خصوص موضوع این مقاله ،از حيث عنوان دو مقالهی مرتبط وجود دارد :اول« ،آیيننامهی
داخلي مجلس؛ ضرورت بازنگری و تغيير

بنيادی»()7

كه صرفاً قوتها و ضعفهای آیيننامهی

داخلي مصوب  1151را بيان كرده است؛ دوم« ،پيشنهادهایي برای اصالح آیيننامهی داخلي مجلس
شورای اسالمي»( )1كه ناظر بر پيشنهادهایي در مورد احكام بررسي لوایح بودجه است.
نظر به اینكه در خصوص پرسش مذكور تحقيق تحليلي صورت نگرفته و فقط بهصورت
كلي به موضوع آیيننامهی داخلي مجلس پرداخته شده است ،در ضرورت اجرای این تحقيق
تردیدی بهنظر نميرسد .در این مقاله از روش تحليلي -انتقادی با استفاده از منابع كتابخانهای
بهره ميبریم و نظرهای شورای نگهبان را بررسي موردی كرده و مفاد قانون آیيننامهی داخلي
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مجلس را براساس معيارهای ماهوی بایستهمحور احكام آیيننامهای تحليل و نقد ميكنيم .برای
تبيين و تحليل و پاسخ به پرسش اصلي این مقاله ،مقاله را در قسمتهای زیر پي ميگيریم:
 .1تعریف آیيننامهی داخلي و بایستههای حاكم بر آن؛  .7ماهيت احكام آیيننامهای؛ و  .1نقد
قانون آیيننامهی داخلي مجلس از حيث درج احكام غير آیيننامهای در آن.

 .1تعريف آييننامهي داخلي ،فايده ،آثار و روش تعريف حقوقي
واژهی «آیيننامهی داخلي» از دو واژه تشكيل شده است؛ ازاینرو تعریف آن به تبيين این
واژگان نياز دارد« .آیيننامه» در فرهنگنامههای حقوقي به معنای مقرراتي است كه مقامات
باصالحيت مانند وزیر یا شهردار آن را وضع ميكنند و در معرض اجرا ميگذارند؛ خواه هدف
آن تسهيل اجرا و تشریح قانوني از قوانين موضوعه باشد ،خواه در مواردی باشد كه اساساً
قانوني وضع نشده است .در همين معنا ،لفظ نظامنامه هم استعمال شده است .گاه مجلس نيز
نظامنامه وضع ميكند (جعفری لنگرودی .)1 :1122 ،آیيننامه مقرراتي است كه مقام
صالحيتدار بهجز پارلمان وضع ميكند .این واژه در مقابل واژهی قانون به معنای خاص آن
استعمال ميشود (جعفری لنگرودی ،1125 ،ج  .)62 :1آیيننامه ،قواعد كلي الزماالجرایي است
كه مقامات باصالحيت اداری در حدود صالحيت خود وضع ميكنند .بنابراین ،آیيننامه مثل
قانون برای افراد حق و تكليف ایجاد ميكند .فرق بين قانون و آیيننامه فقط از لحاظ مرجع
وضع است؛ یعني قانون عملي است كه توسط قانونگذار وضع ميشود؛ ولي آیيننامه توسط
یك مقام اداری و اجرایي وضع ميشود (رضایيزاده .)52 :1126 ،همانطوركه مالحظه
ميشود ،لفظ «آیيننامه» بر خالف معنای عام آن كه به معنای مصوبهی مرجع ذیصالح است،
بهتنهایي و در معنای خاص ،ذهن را منصرف به مصوبات غير قوهی مقننه ميكند .البته آنچه از
لفظ مزبور در تركيب «آیيننامهی داخلي» به ذهن حقوقدان متبادر ميشود ،قواعد تبيينكنندهی
نحوهی عملكرد ،روشها و ترتيبات اعمال صالحيت و اختيارات توسط یك ارگان ،نهاد،
شركت ،سازمان یا هيأت و نيز ساختار دروني آن ارگان است؛ آیيننامه به این معنا ،مترادف با
اساسنامه است كه نسبت به مصوبات داخلي آن نهادها اعتبار بيشتری دارد و به قوانين ارگانيك
یا سازماندهنده تعبير ميشود .البته واژهی اساسنامه بيشتر در طرز كار یك نهاد خصوصي
ظهور دارد (جعفری لنگرودی11 :1122 ،؛ جعفری لنگرودی ،1125 ،ج  .)755 :1بهصورت
مختصر ،آیيننامهی داخلي پارلمان ،مقرركنندهی سازماندهي و كاركردهای پارلمان است
( .)Ardant, 7002: 112بنابراین فلسفه و مبنای وضع آیيننامهی داخلي مجلس ،دو موضوع
«آیين و نحوهی اعمال صالحيت مجلس» و «ساختار دروني و سازماندهي داخلي مجلس»
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است.
هر نهادی بهمنظور تعيين طرز اعمال صالحيتهای قانوني خود به آیيننامهی داخلي نياز
دارد .آیيننامهی داخلي مجلس خبرگان رهبری (موضوع اصل  102قانون اساسي) ،آیيننامهی
داخلي مجلس شورای اسالمي (موضوع اصول  56و  ،)55آیيننامهی داخلي هيأت وزیران،
آیيننامهی داخلي شورای نگهبان و  ...از این قبيلاند .براساس اصل  56قانون اساسي ،تصویب
و اصالح قانون آیيننامهی داخلي مجلس به رأی دوسوم حاضران در جلسهی رسمي نياز دارد
و جلسات مجلس با حضور دوسوم مجموع نمایندگان رسميت ميیابد.
فایدهی تعيين احكام با ماهيت آیيننامهای این است كه اوالً ،قانون آیيننامهی داخلي
مجلس نباید حاوی احكام غيرآیيننامهای باشد؛ به بيان دیگر ،فقط باید احكامي كه ماهيت
آیيننامهای دارند ،در آیيننامهی داخلي مجلس آورده شود (جنبهی ایجابي)؛ ثانياً احكام با
ماهيت آیيننامهی داخلي مجلس ،باید صرفاً در قانوني با این عنوان تصویب شوند؛ یعني
قوانين عادی بهجز قانون آیيننامهی داخلي مجلس نباید حاوی احكام با ماهيت آیيننامهای
باشند (جنبهی سلبي)؛ ثالثاً ،احكام با ماهيت آیيننامهای باید با رعایت «نصاب دوسوم»
تصویب شوند (جنبهی شكلي)؛ رابعاً ،تعيين ترتيب و نحوهی اعمال یك صالحيت ميتواند در
حدود و ثغور آن صالحيت تأثير بگذارد )2(.به همين سبب ،برخي از ترتيبات اعمال صالحيت
مجلس در قانون اساسي كه واجد اهميت بوده ،تعيين شده است .برای نمونه ميتوان به اصول
 20 ،55و  22اشاره كرد .بر این مبنا ،نصاب دوسوم نمایندگان در جلسهی رسمي بهمنظور
تصویب یا اصالح قانون آیيننامهی داخلي مجلس برای تضمين حداكثری اعمال صالحيت
توسط مجلس از جمله صيانت از حقوق نمایندگان و حفظ استقالل مجلس است.
باید توجه داشت كه مؤلفههای ذاتي -ماهوی آیيننامهی داخلي ،ماهيت «بایدانگارانه»
دارند؛ ازاینرو ممكن است شاهد احكامي در آیيننامهی داخلي مجلس باشيم كه فاقد یك یا
چند ویژگي از این ویژگيها و مؤلفهها باشند .به بيان دیگر ،درصورتيكه در آیيننامهی داخلي
مجلس ،احكام و عناصری بهجز عناصر ذاتي مذكور دیده شود ،آن عناصر ،دارای ماهيت
غيرآیيننامهایاند كه درج آنها در آیيننامهی مزبور ،توجيه حقوقي ندارد.
از یك سو اصل  56قانون اساسي تنها به موضوع «تصویب طرحها و لوایح» تصریح ميكند
و نه امور نظارتي مجلس ،و از سوی دیگر ،اصل  55مواردی را بهصراحت داخل در مفاد
آیيننامهی داخلي برميشمارد .مشخص نيست كه آیا موارد مصرح در اصل  55جنبهی حصری
دارند یا جنبهی تمثيلي و اگر جنبهی تمثيلي دارند ،وجه مشترك موارد مصرحه چيست.
بهمنظور پاسخ به این پرسشها ،از روش تعریف مفهومي( )6و قسم تعریف به مؤلفهها استفاده

66

معيارهاي تشخيص احكام با ماهيت آييننامهي داخلي مجلس

شده است (خندان .)22-22 :1125 ،براساس این روش ،مؤلفهها و موضوعات ماهویای تعيين
ميشوند كه فقط باید در آیيننامهی داخلي مجلس بيایند .برای شناخت مؤلفههای آیيننامهی
داخلي مجلس باید از چيستي یا كاركردهای آن سؤال كرد .تعيين مؤلفههای آیيننامهی داخلي
مجلس نيازمند برداشت صحيح از قانون اساسي بهعنوان قانون حاكم و نقد و تحليل سایر قوانين
و مقررات است .چنين برداشتي ،بدون شناخت مبنا ،موضوع و هدف قانون آیيننامهی داخلي
مجلس امكانپذیر نيست .برخي پژوهشگران ،این امر را تحت عنوان «تأثير اصول و سياستها در
تفسير قانون و حل مسائل حقوقي» مطرح كردهاند .بر این اساس در پروندههای

دشوار()5

كه

قوانين نوشته و قواعد مصرح ،پاسخگو نيستند ،باید با بهرهگيری از اصول و سياستها تفسيری
خالقانه و سازنده( )2ارائه كرد (ریدی52-22 :1157 ،؛ وكس62-62 :1125 ،؛ هارت122 :1150 ،
و  .)127-121در موازین اسالمي ردپایي از این نوع نگرش تفسيری دیده ميشود؛ در فقه
اسالمي ذیل بحث «التعزیر بما یراه الحاكم» مقرر شده است كه «بما یراه» غيرمشروط نيست و از
حيث دروني و بيروني كنترل ميشود .از حيث كنترل دروني ،حاكم باید شرایط فقاهت و عدالت
را داشته باشد و از حيث بيروني ،ضابطهی «بما یراه» ،مصلحت شرعي است (الهام-76 :1151 ،
 .)27در اصل  112قانون اساسي بر «روح قانون» تصریح و تأكيد شده است كه مصوبات دولت
نه تنها با متن ،بلكه نباید با روح قوانين مغایر باشند .همچنين در اصل  155قانون اساسي تكليف
شده كه آرای دادگاهها ،باید «مستند به مواد قانون و اصولي» باشد كه براساس آن حكم صادر
شده است؛ تأكيد این اصل بر اینكه مستند صدور آرا ،فقط قانون نيست و ميتواند اصول دیگری
نيز باشد ،كامالً با نظر یاد شده هماهنگ است(نجفيخواه و برزگر خسروی.)12 :1151 ،
بنابراین ،بدون توجه به اصول حقوقي و مبنای وضع قانون آیيننامهی داخلي مجلس كه در
واقع روح آن قانون و مبين اهداف مورد نظر از آن است ،تفسير قواعد مندرج در قانون اساسي
و قوانين عادی در این مورد به خطا خواهد رفت .یكي از اصول حقوقي ،تناسب داشتن عنوان
و مفاد قانون است كه در مواد  111و ( 116بند  1آن) قانون آیيننامهی داخلي مجلس مصوب
 1122/2/12با اصالحات بعدی بر آن اصل تصریح شده است .ازاینرو مفاد مندرج در قانون
آیيننامهی داخلي مجلس باید متناسب با عنوان آن بوده و نباید مربوط به آیين كار شورای
نگهبان یا قوهی مجریه یا سایر نهادهای قانوني باشد.

 .2ماهيت احكام آييننامهاي با تعيين مؤلفههاي آييننامهي داخلي مجلس
بهمنظور تشخيص ماهيت احكام آیيننامهای از طریق تعيين مؤلفههای آن ،نخست باید

65

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 59

قانون اساسي و سپس براساس آن ،نظرهای شورای نگهبان بهعنوان مفسر قانون اساسي و
قوانين عادی را نقد و تحليل كرد.

 .1-2مؤلفههاي آييننامهي داخلي مجلس در پرتو تحليل قانون اساسي
اصول  56و  55قانون اساسي بهطور ایجابي ،عناصر و مؤلفههای ذاتي -ماهوی «آیيننامهی
داخلي مجلس» را تعيين كردهاند .براساس اصل  56قانون اساسي« ،پس از برگزاری انتخابات،
جلسات مجلس شورای اسالمي با حضور دوسوم مجموع نمایندگان رسميت ميیابد و
تصویب طرحها و لوایح طبق آیيننامهی مصوب داخلي انجام ميگيرد ،مگر در مواردی كه در
قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد .برای تصویب آیيننامهی داخلي موافقت دوسوم
حاضران الزم است» .در این اصل «تصویب طرحها و لوایح» بهعنوان مهمترین كاركرد مجلس،
منوط به رعایت آیيننامهی داخلي شده است .از این اصل این نكته قابل برداشت كه «تصویب»
مزبور اطالق دارد و شامل مراحل رسيدگي ،ترتيبات و فرایند تصویب نيز ميشود و نظر به
اینكه این تصویب منوط به رعایت آیيننامهی داخلي شده است و در آیيننامه بهسبب مفهوم
اصطالحي آن ،صرفاً آیين (ترتيبات) ميآید؛ ازاینرو تصویب مزبور منصرف به نحوه و ترتيب
تصویب است .مهمترین كاركرد مجلس یعني تصویب طرحها و لوایح منوط به رعایت
آیيننامهی داخلي است؛ حال چگونه صالحيت دیگر مجلس كه اعمال نظارت است( ،)2منوط
به رعایت آیيننامهی داخلي نباشد .بهتر بود در اصل  56تصریح ميشد كه نحوه و آیين اعمال
تمامي صالحيتهای مجلس باید با رعایت آیيننامهی داخلي مجلس باشد .در نتيجه ،تعيين
طریق و آیين اعمال صالحيت كه ماهيت اساسيِ آیيننامهی داخلي مجلس است ،نميتواند
حاوی احكامي ناظر بر تعيين حقوق و تكاليف برای مردم یا حتي نمایندگان مجلس باشد.
بهنظر ميرسد كه مقنن اساسي باید در عبارت «مگر در مواردی كه در قانون اساسي نصاب
خاصي تعيين شده باشد» مذكور در اصل  ،56بهجای واژهی «نصاب» ،از واژهی «حكم» استفاده
ميكرد؛ زیرا اصول  21و  27قانون اساسي ،قانونگذاری مجلس را به رعایت حدود مقرر در
قانون اساسي محدود كردهاند و این حكم عالوهبر امور ماهوی ،شامل رعایت ترتيبات مقرر در
قانون اساسي از جمله نصابها نيز ميشود .اصل بر عدم تكرار و عدم تأكيد در قانون اساسي
است و برخي اصول قانون اساسي مانند اصول  22 ،25 ،55و  25در مقام بيان احكام ترتيبات
خاص رسيدگي و تصویب طرحها و لوایح قانوني (هاشمي )725 :1127 ،و سایر امور مرتبط
با آیيننامهی داخلي مجلس مانند ساختار و نحوهی نظارت هستند.
براساس متن اصل  56و روح حاكم بر آن ،نه تنها نحوهی تصویب طرحها و لوایح ،بلكه
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نحوهی اعمال تمامي صالحيتهای مجلس باید با رعایت آیيننامهی داخلي مجلس انجام گيرد و
برخي موضوعات بهدليل اهميت ،با وجود داشتن ماهيت آیيننامهای ،در قانون اساسي حكم
خاصي دارند .پيشفرض این امر این است كه باید آیيننامهی داخلي مجلس مشتمل بر احكامي
در خصوص نحوهی اعمال تمامي صالحيتهای مجلس باشد .بر همين اساس ،اصل  55قانون
اساسي مقرر كرده است كه «ترتيب انتخاب رئيس و هيئت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و
دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس بهوسيله آیيننامه داخلي مجلس
معين ميگردد» .نكتهی شایان توجه در این اصل این است كه عالوهبر تصریح بر موارد مهم،
نحوهی اعمال تمامي صالحيتهای مجلس مانند امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس ،بر
موضوع «ساختار دروني یا سازماندهي داخلي مجلس» مانند تعداد و تركيب كميسيونهای
داخلي ،دورهی تصدی رئيس و هيأت رئيسهی مجلس و اعضای كميسيونهای داخلي نيز تصریح
شده است .هرچند در بادی امر( ،)5اصل بر این است كه مقنن اساسي موارد مصرح در اصل  55را
بهصورت حصری نام برده باشد ،با توجه به مبنای وضع قانون آیيننامهی داخلي مجلس كه در
قسمت اول بند  1آمد ،و با توجه به عملكرد و رویهی موجود نهادهای اساسي مانند شورای
نگهبان در تأیيد قانون آیيننامهی داخلي مجلس ،موارد مصرح مزبور جنبهی تمثيلي دارند .در
قانون آیيننامهی داخلي موجودِ الزماالجرا ،عنوان «تشكيالت ادارى و پشتيبانى مجلس» موضوع
مادهی  21قانون مزبور است كه این امر در اصل  55جزء موارد مصرحه نيست و این ماده پس از
تصویب در مجلس ،به تأیيد شورای نگهبان رسيده است.
اصل  62قانون اساسي را كه دیوان محاسبات كشور را زیر نظر مجلس اعالم داشته است،
نباید در شمار «سازماندهي داخلي مجلس» دانست ،زیرا تصریح بر عنوان دیوان مزبور بهنحو
استقالل ،بر استقالل نسبي این دیوان از مجلس داللت دارد ،بهنحوی كه نباید سازماندهي
داخلي دیوان محاسبات را از جنس سازماندهي داخلي مجلس دانست؛ ازاینرو آیيننامهی
داخلي مجلس نباید حاوی احكامي ناظر بر سازماندهي داخلي دیوان محاسبات كشور باشد.
در مجموع و با توجه به قانون اساسي ميتوان مؤلفههای ماهوی آیيننامهی داخلي مجلس
را دو محور زیر دانست .1 :ترتيبات و شيوههای اعمال صالحيت مجلس و نمایندگان آن (و نه
تعيين حدود صالحيت)؛  .7سازماندهي و ساختار مجلس شورای اسالمي.
از بين موضوعات مذكور بهعنوان مؤلفههای ذاتي -ماهوی آیيننامهی داخلي مجلس،
حقوقدانان به برخي از آنها اشاره كردهاند .آیيننامهی داخلي مجلس با لحاظ وظایف كلي
مجلس ،كميسيونهای مختلفي را ترتيب داده است (ساعدوكيل و عسكری.)721 :1122 ،
مجلس برای ادارهی امور داخلي خود و تعيين نحوهی اعمال اختيارات خود به آیيننامه نياز
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دارد .این آیيننامه در مورد مسائلي چون انتخاب رئيس ،تشكيل كميسيونها ،حد نصاب
تشكيل جلسات ،تكاليف و حقوق نمایندگان ،نحوهی ادارهی جلسات ،چگونگي برگزاری
جلسات رأی اعتماد و استيضاح و تشریفات سؤال و تذكر است (پروین .)120 :1157 ،در بين
امور مذكور بهنظر ميرسد كه تكاليف و حقوق نمایندگان ،ماهيت آیيننامهای ندارد.
با رویكرد تعریف سلبي از آیيننامهی داخلي مجلس نيز ميتوان از قانون اساسي استفاده
كرد .براساس اصل  102قانون اساسي« ،قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ،كيفيت
انتخاب آنها و آیيننامهی داخلي جلسات آنان برای نخستين دوره باید توسط فقهای اولين
شورای نگهبان تهيه و با اكثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایي رهبر انقالب
برسد .از آن پس هر گونه تغيير و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به
وظایف خبرگان در صالحيت خود آنان است» .با توجه به اینكه در صدر این اصل ،آیيننامهی
داخلي در كنار موضوعات «تعداد و شرایط خبرگان ،كيفيت انتخاب آنها» آمده ،ميتوان با
توجه به اینكه استفاده از دو عبارت هممعنا در كنار هم توسط مقنن اساسي مغایر اصل حكيم
بودن مقنن و لغو است ،استنباط كرد كه «تعيين تعداد نمایندگان مجلس ،تعيين شرایط
كاندیداهای مجلس و كيفيت و نحوهی انتخاب نمایندگان مجلس» از نظر ماهوی در شمار
موضوعات مربوط به آیيننامهی داخلي نيستند.
استدالل مذكور را ميتوان با استناد به ذیل اصل  57قانون اساسي كه موضوعاً و ماهيتاً اصلي
مستقل از اصول  56و  55است ،تقویت كرد .توضيح اینكه براساس اصل  57قانون اساسي،
«مجلس شورای ملي از نمایندگان ملت كه بهطور مستقيم و با رأی مخفي انتخاب ميشوند،
تشكيل ميگردد .شرایط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين
خواهد كرد» .شایان ذكر است با وجود متن روزنامهی رسمي( )10جملهی اخير این اصل در برخي
منابع (ادارهی كل تدوین و تنقيح قوانين و مقررات ،)107 :1125 ،نيامده است .ذیل این اصل
تعيين «شرایط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و كيفيت انتخابات» را به قانون احاله داده است
كه این قانون نباید آیيننامهی داخلي مجلس باشد ،زیرا مقنن اساسي موضوعاتي را كه باید در
آیيننامه بيایند ،در اصول  56و  55بيان كرده و اختصاص اصل دیگر (اصل  ،)57بيانگر تفاوت
ماهوی موضوعات اصول  56و  55نسبت به موضوعات ذیل اصل  57است.
شاید بتوان عبارتپردازی صدر اصل  67را هم قرینهی دیگری دانست .براساس این اصل،
«بودجهی ساالنهی كل كشور بهترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و برای
رسيدگي و تصویب به مجلس شورای اسالمي تسليم ميگردد» .اینكه در این اصل گفته نشده
است كه «بودجهی ساالنهی كل كشور بهترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه
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و در مجلس شورای اسالمي رسيدگي و تصویب ميگردد» ،بيانگر این است كه قانون موضوع
صدر این اصل ،صرفاً ناظر بر ترتيب تهيهی بودجهی ساالنهی كل كشور است و ناظر بر ترتيب
رسيدگي و تصویب بودجهی ساالنهی كل كشور در مجلس نيست؛ زیرا یكي از صالحيتهای
مجلس رسيدگي و تصویب بودجهی ساالنهی كل كشور است كه ترتيب این رسيدگي و
تصویب در شمار موضوعات داخل در آیيننامهی داخلي مجلس است.

 .2-2مؤلفههاي آييننامهي داخلي مجلس در پرتو تحليل و نقد نظرهاي
شوراي نگهبان
استقرا در نظرهای شورای نگهبان به شرح ذیل نشان ميدهد كه این شورا صرفاً به جنبهی
شكلي بيانشده در ذیل بند  1این مقاله با عنوان « -1تعریف آیيننامهی داخلي ،فایده ،آثار و
روش تعریف حقوقي» توجه دارد و تاكنون در خصوص جنبههای ایجابي و سلبي آن اظهار
نظر نكرده است.
 .1-7-7شورای نگهبان در بند  75نظر شمارهی  22/10/72525مورخ  1122/2/5در مورد
طرح اصالح موادی از قانون آیيننامهی داخلي مجلس مصوب  1122/2/71اشعار ميداشت كه
«ماده ( )17موضوع ماده الحاقي ( )2و تبصره آن ،نظر به اینكه اطالق آن شامل امور مربوط به
آیيننامه نيز ميشود ،مغایر اصل  56قانون اساسي شناخته شد» .مادهی  17مزبور اشعار
ميداشت كه «ماده ذیل به آیيننامه داخلي الحاق ميشود :ماده الحاقي  -2تغيير شرح وظایف و
اختيارات كميسيونها توسط هيئت رئيسه مجلس یا هر یك از كميسيونها و یا حداقل پنجاه
نفر از نمایندگان پيشنهاد ميشود و پس از تصویب در جلسه مشترك هيئت رئيسه مجلس،
اعضای كميسيون تدوین آیيننامه داخلي و رؤسای كميسيونهای تخصصي اجرا ميشود.
تبصره -جلسه مشترك فوقالذكر به ریاست رئيس یا یكي از نواب رئيس مجلس و با حضور
حداقل دوسوم اعضا رسميت ميیابد و مصوبات آن با رأی حداقل دوسوم اعضای حاضر معتبر
خواهد بود و مصوبات به اطالع نمایندگان خواهد رسيد» .مصوبهی اصالحي مورخ
 1122/2/77مجلس بهمنظور رفع ایراد شورای نگهبان اشعار داشت كه «سطر اول ماده الحاقي
( )2به شرح زیر اصالح شد :ماده الحاقي  -2تغيير شرح وظایف و اختيارات كميسيونها با
رعایت كليت آیيننامه داخلي مجلس شورای اسالمي توسط هيئت رئيسه  .»...با وجود این
اصالح ،شورای نگهبان در نظر شمارهی  22/10/75112مورخ  1122/5/7خود ایراد سابقش را
به قوت خود باقي دانست .مصوبهی اصالحي مورخ  1122/5/12مجلس بهمنظور رفع ایراد
شورای نگهبان مقرر داشت كه «در ماده الحاقي ( ،)2كلمه «تغيير» حذف و عبارت «تعيين
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مصادیق و تهيه» جایگزین شود» (فتحي .)1-7 :1152 ،بهنظر ميرسد كه اطالق مصوبهی اخير
مجلس نيز شامل امور مربوط به آیيننامه كه ماهيت تقنيني نيز دارد ميشود؛ ازاینرو مغایر
اصول  56و  26است و مجلس مجاز نيست به استناد اصل  26چنين موضوعي را به
كميسيونهای داخلي خود واگذار كند .ردپایي از این برداشت را ميتوان در استدالل برخي از
اعضای شورای نگهبان در خصوص طرح اصالح موادی از قانون آیيننامهی داخلي مجلس
مصوب  1151/1/70مجلس یافت (فاتحيزاده 25 :1157 ،و .)51
 .7-7-7بند  2نظر شمارهی  22/10/12262مورخ  1122/17/75شورای نگهبان در
خصوص طرح تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب  1122/17/10مجلس مقرر
ميداشت كه «در بند ( )1ماده (« ،)1شيوه نگارش طرحها و لوایح  ...و تعریف لغات
تخصصي» « ...جهت طي مراحل قانوني» ،كه شامل تغيير در مراد مقنن نيز ميشود ،مغایر اصول
 56 ،62و  22قانون اساسي شناخته شد».
براساس بند  1مادهی  1طرح مزبور «تدوین شيوهنامه نگارش طرحها و لوایح براساس
چارچوبهای علمي و تعریف لغات تخصصي مورد استفاده در موضوعات مختلف و انتشار
آن جهت طي مراحل قانوني در دستگاههای حكومتي» از وظایف معاونت در امور تنقيح بود.
مصوبهی اصالحي (نهایي) مورخ  1125/1/76مجلس بهمنظور رفع ایراد شورای نگهبان اشعار
داشت كه «تدوین شيوهنامه نگارش طرحها و لوایح براساس چارچوبهای علمي و تعریف
لغات تخصصي مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانوني دستگاههای
حكومتي بهگونهای كه تغيير در مراد مقنن نباشد» از وظایف معاونت در امور تنقيح است .بهنظر
ميرسد حتي در مواردی كه تغييری در مراد مقنن ایجاد نشود« ،تدوین شيوهنامه نگارش
طرحها و لوایح  ...جهت استفاده قانوني دستگاههای حكومتي» ،ماهيت آیيننامهای دارد كه باید
عالوهبر تصویب در قانوني با این عنوان ،به تصویب دوسوم نمایندگان حاضر برسد ،واال
مغایرت با اصل  56همچنان باقي است.
بند  11نظر شمارهی  22/10/12262مورخ  1122/17/75شورای نگهبان در خصوص طرح
تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب  1122/17/10مجلس مقرر ميداشت كه
«تبصرههای ( )1و ( )7ماده ( )2مغایر اصول  56و  22قانون اساسي شناخته شد» .تبصرههای 1
و  7مادهی  2طرح مزبور اشعار ميداشتند كه «تبصره  -1چنانچه نظر معاونت در طرحها و
لوایح لحاظ نشود ،پاسخ استعالمات فوق بههمراه طرح یا الیحه پيشنهادی تقدیم مجلس
خواهد شد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند .تبصره  -7چنانچه در موضوعات فوق
استعالم نشده باشد ،هيئت رئيسه موظف است در موارد عادی قبل از اعالم وصول طرح یا
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الیحه و در موارد فوریتي بعد از تصویب فوریت از معاونت استعالم نماید» .مصوبهی اصالحي
(نهایي) مورخ  1125/1/76مجلس بهمنظور رفع ایراد شورای نگهبان اشعار داشت كه « -در
انتهای پاراگراف اول ماده ( )2جمله زیر اضافه شد :این استعالم مانع طي مراحل تصویب
طرحها و لوایح نخواهد شد - .تبصره ( )7ماده ( )2با رأی مثبت بيش از دوسوم نمایندگان
حاضر عيناً به تصویب رسيد» .بهنظر ميرسد با وجود اصالح تبصرهی  1توسط مجلس،
همچنان حكم تبصرهی  1ماهيت آیيننامهای دارد؛ ازاینرو باید براساس اصل  ،56اوالً در
قانوني با این عنوان به تصویب برسد و ثانياً چنين حكمي باید به تصویب دوسوم نمایندگان
حاضر ميرسيد .همچنين با وجود اصالح تبصرهی  7توسط مجلس ،باید چنين حكمي كه
ماهيت آیيننامهای دارد ،در قانوني با این عنوان به تصویب برسد.
همانطوركه مشاهده مي شود ،متأسفانه شورای نگهبان در خصوص ممنوعيت درج احكام
با ماهيت آیيننامهای در قانوني با عنواني غير از آیيننامهی داخلي مجلس نظری نداده است.
 .1-7-7شورای نگهبان در بند  1نظر (مرحلهی اول) شمارهی  50/10/22765مورخ
 1150/2/10خود در خصوص طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1150/2/5
مجلس اشعار داشت كه «نظر به اینكه تشكيل هيئت به نحو مذكور در ماده ( ،)1دارای ماهيت
آیيننامهای است و نياز به تصویب دوسوم حاضران دارد ،مغایر قسمت اخير اصل  56قانون
اساسي شناخته شد» .دليل این ایراد این بود كه اكثریت اعضای شورای نگهبان در خصوص
«تشكيل هيأت نظارت مذكور در این ماده  -كه نوعي كميسيون است و در راستای انتظامات
مجلس نيز هست  ،»-بهدليل آیيننامهای بودن معتقد بودند كه «باید شرایط تصویب آیيننامه
داخلي كه نياز به موافقت دو سوم حاضران» است ،رعایت شود (امينيزاده.)6 :1157 ،
ایراد مذكور در خصوص مواد  5و  2طرح مزبور نيز در بندهای  6و  5مطرح شده بود كه
شورای نگهبان در نظر (مرحلهی دوم) شمارهی  50/10/26252مورخ  1150/17/2خود در
خصوص طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب  1150/11/17مجلس اعالم داشت:
«همانطوركه در نامه قبلي این شورا آمده ،نظر به اینكه مواد ( )5( ،)1و ( )2دارای ماهيت
آیيننامهای هستند ،چنانچه رأیگيری با نصاب دوسوم حاضران انجام شده است ،اعالم تا
اظهار نظر گردد وگرنه اشكال سابق این شورا مبني بر مغایرت با قسمت اخير اصل  56قانون
اساسي كماكان به قوت خود باقي است» .مجلس بهمنظور رفع ایرادهای مذكور در مصوبهی
(نهایي) مورخ  1151/1/16خود اشعار داشت كه «مصوبه مورخ  1151/1/16با نصاب آراء
دوسوم حاضران به تصویب نمایندگان رسيده است» .بهنظر ميرسد كه شورای نگهبان عالوهبر
ایراد گرفتن به عدم رعایت نصاب دوسوم ،باید نسبت به درج نكردن این حكم در آیيننامهی
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داخلي مجلس (و بلكه درج آن در قانوني با عنوان دیگر) نيز ایراد ميگرفت.
 .2-7-7شورای نگهبان در بند  7نظر شمارهی  51/10/25271مورخ  1151/7/1خود در
مورد طرح اصالح موادی از قانون آیيننامهی داخلي مجلس مصوب  1151/1/70مجلس اشعار
داشت كه «قسمت اخير تبصره ( )1ماده الحاقي موضوع ماده ( ،)11مغایر اصل  56قانون
اساسي شناخته شد» .تبصرهی  1مزبور مقرر كرده بود كه «در صورت عدم تصویب بودجه
ساالنه كل كشور تا پانزدهم اسفندماه ،رسيدگي به چنددوازدهم بودجه حداكثر طي پانزده روز
انجام ميشود و نحوه رسيدگي به آن را هيئت رئيسه مجلس شورای اسالمي تعيين مينماید».
مجلس در مصوبهی مورخ  1151/7/10خود با حذف تبصرهی مذكور ایراد شورای نگهبان را
سالبه به انتفای موضوع كرد .در مستند ایراد مذكور شورای نگهبان بيان شده است كه «این
تبصره به جهت تحدید وظایف تقنيني مجلس و تجاوز هيئت رئيسه به این طيف اختيارات،
مغایر اصل ( )26قانون اساسي است .برای اصالح تبصره ،مجلس باید تمام ترتيبات بودجه
چنددوازدهم را در آیيننامه داخلي به تفصيل بيان كند» (فاتحيزاده.)50 :1157 ،
البته برخي اعضا به درج احكام غيرآیيننامهای مانند تعيين شرایط برای نامزدهای حقوقدان
شورای نگهبان و اصلِ (و نه ترتيب) انتخاب مجدد اعضای كميسيون در قانون آیيننامهی
داخلي مجلس اعتراض داشتند و آن را مغایر با اصول  56و  55قانون اساسي تلقي ميكردند
(فاتحيزاده 5 :1157 ،و .)12

 .3-2مؤلفههاي آييننامهي داخلي مجلس در پرتو تحليل و نقد قوانين عادي
قوانين عادی را ميتوان از حيث تحليل مفاد و ماهيت آیيننامهی داخلي مجلس به قانون
آیيننامهی داخلي مجلس و سایر قوانين عادی دستهبندی كرد.

 .1-3-2قانون آييننامهي داخلي مجلس و نقد آن
با توجه به مفاد قانون آیيننامهی داخلي مجلس شورای اسالمي مشاهده ميشود كه تمامي
مواد آن قانون (بهجز موادی كه بعدها بهصراحت مورد نقد قرار ميگيرند) را ميتوان در دو
قسمت كلي سازماندهي (ساختار) و نحوهی اعمال صالحيتها قرار داد .نظر به كثرت مواد
قانون مذكور ،صرفاً فهرست این قانون تبيين ميشود.
قانون مزبور در دو باب تنظيم شده است :باب اول «كليات» و باب دوم «وظایف و
اختيارات مجلس شورای اسالمي».
باب اول سه فصل دارد؛ فصل اول با عنوان «تشكيل مجلس و افتتاح آن» ،به «افتتاحيه و
استقرار مجلس» (مبحث اول)« ،تشكيالت قانونگذاری مجلس» (مبحث دوم) مشتمل بر
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هيأتهاى رئيسهی مجلس ،شعب و كميسيونها« ،تشكيالت اداری و پشتيباني مجلس» (مبحث
سوم) اختصاص یافته است.
فصل دوم باب اول با عنوان «نمایندگان» مشتمل بر «مصونيت نمایندگان» (مبحث اول)،
«تعهدات نمایندگان» (مبحث دوم)« ،حقوق نمایندگان» (مبحث سوم)« ،مأموریتها» (مبحث
چهارم)« ،تعطيالت و مرخصيها» (مبحث پنجم)« ،غيبت نمایندگان» (مبحث ششم) و
«استعفای نماینده و نحوهی بررسي آن» (مبحث هفتم) است.
فصل سوم باب اول با عنوان «گردش كار مجلس» در سه مبحث «جلسات مجلس»« ،نطقها
و مذاكرات» و «آرا» است.
باب دوم تحت عنوان وظایف و اختيارات مجلس شورای اسالمي در سه فصل آمده است.
فصل اول با عنوان «قانونگذاری» مشتمل بر «طرحها و لوایح قانوني» (مبحث اول)« ،مراحل
بررسي و تصویب طرحها و لوایح عادی» (مبحث دوم)« ،مراحل بررسي و تصویب طرحها و
لوایح فوریتي» (مبحث سوم)« ،بررسي طرحها و لوایح طبق اصل  26قانون اساسي» (مبحث
چهارم)« ،نحوهی بررسي موارد خاص و مهم» (مبحث پنجم)« ،نحوهی بررسي برنامه و
بودجهی ساالنهی كل كشور» (مبحث ششم)« ،تفسير قوانين» (مبحث هفتم)« ،نكات مشترك
مربوط به بررسي طرحها و لوایح» (مبحث هشتم)« ،ارجاع مصوبات مجلس به شورای نگهبان،
مجمع تشخيص مصلحت نظام و مراحل رسيدگي به آنها» (مبحث نهم) و «تقاضای
همهپرسي» (مبحث دهم) است.
فصل دوم باب دوم با عنوان «نحوهی بررسي و رأی اعتماد به هيأت وزیران» و فصل سوم
با عنوان «نظارت» ناظر بر «نحوهی بررسى اصول  22و  25قانون اساسي» (مبحث اول)،
«نمایندگان ناظر در مجامع ،هيأتها و شوراها» (مبحث دوم)« ،نحوهی رسيدگى دیوان
محاسبات به اجراى بودجهی ساالنهی كل كشور» (مبحث سوم)« ،استيضاح» (مبحث چهارم) و
«سایر مقررات» (مبحث پنجم) است.
با استقرا در احكام مقرر در قانون آیيننامهی داخلي مجلس ،بهنظر ميرسد كه احكام زیر
ماهيت آیيننامهای ندارند:
مادهی  116قانون مزبور اشعار ميدارد كه «لوایح قانونى كه از طرف دولت به مجلس
پيشنهاد مىشود باید .1 :داراى موضوع و عنوان مشخص باشد .7 .دالیل لزوم تهيه و پيشنهاد
آن در مقدمه الیحه به وضوح درج شود .1 .داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان
الیحه باشد» .این حكم ناظر بر هيچیك از مؤلفههای آیيننامهی داخلي مجلس نيست؛ زیرا
ناظر بر نحوه و ترتيب اعمال صالحيت مجلس نيست؛ بلكه در مقام بيان كيفيت الیحهی
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تقدیمي دولت است .هرچند چنين حكمي ماهيت تقنيني دارد ،باید در قانوني غير از قانون
آیيننامهی داخلي مجلس بياید.
ایراد مذكور در خصوص مواد  115 ،115و  121و صدر مواد  120 ،112و  122قانون مزبور
وجود دارد .براساس مادهی « ،115كليه لوایح قانونى تقدیمى به مجلس باید به امضای
رئيسجمهور و وزیر یا وزرای مسئول رسيده باشد .در صورت نداشتن وزیر مسئول ،امضای
رئيسجمهور كافى است» .براساس صدر مادهی  112نيز «لوایح قانونى باید در جلسه علنى
مجلس توسط وزیر مربوط و یا نماینده دولت تقدیم گردد» .براساس مادهی « ،115یك نسخه از
كليه طرحها و لوایحى كه تقدیم مجلس مىشود پس از اعالم وصول ،از طریق رسانهها در اختيار
عموم قرار مىگيرد» .صدر مادهی  120اشعار ميدارد كه «طرحهاى مصوب شوراى عالى استانها
كه باید داراى عنوان و مقدمه توجيهى مشخص و مواد متناسب باشد  .»...براساس مادهی ،121
«در تقدیم لوایح قانونى كه در آنها دولت تقاضاى تصویب عهدنامه ،مقاولهنامه ،قرارداد و یا
موافقتنامه بينالمللى و یا الحاق به پيمانهاى بينالمللى را دارد ،متن كامل آنها باید جهت
بررسى ضميمه لوایح تقدیمى مذكور باشد» .صدر مادهی  122حكم كرده است« :در الیحه
تقدیمى مربوط به اصالح جزئى در خطوط مرزى ،متن كامل عهدنامه بينالمللى آن كه براساس
اصل هفتادوهشتم ( )22قانون اساسى تنظيم شده باشد ،جهت بررسى باید ضميمه گردد».
مادهی ( 121و نه تبصرهی آن) قانون مزبور نيز غيرآیيننامهای است .این ماده مقرر كرده
است كه «در حالت جنگ و شرایط اضطرارى نظير آن كه دولت حق دارد با تصویب مجلس
شوراى اسالمى محدودیتهاى ضرورى برقرار نماید ،قبل از اعمال محدودیت ،متن كامل و
دقيق محدودیتهاى ضرورى با دالیل توجيهى الزم ،همراه با الیحه قانونى جهت بررسى
تقدیم مجلس مىشود .تبصره -چنانچه دولت بدون كسب مجوز مبادرت به اعمال محدودیت
نماید ،رئيس مجلس موظف است تقدیم الیحه محدودیت را از رئيسجمهور مطالبه كند .در
این خصوص ،حق سؤال یا استيضاح رئيسجمهور و وزیران براى نمایندگان محفوظ خواهد
بود» .این ماده تبيين اصل  25است و در مورد نحوهی اعمال صالحيت مجلس در این
خصوص حكمي ندارد؛ حال آنكه تبصرهی این ماده برای رئيس مجلس و سایر نمایندگان
تكليفي را برای تضمين اجرای قانون اساسي مقرر كرده است.
ایراد غيرآیيننامهای بودن در خصوص ذیل مادهی

،)11(127

صدر مواد

،)11(125 ،)17(121

 )16(712 ،)12(122و  )15(776قانون مزبور وجود دارد .همچنين با توجه به اینكه مجلس مذكور
در اصل  ،55شامل شورای نگهبان نيست( ،)12بخشي از ذیل مادهی
مادهی  )15(701قانون مزبور نيز آیيننامهای نيستند.

)12(700
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 .2-3-2ساير قوانين عادي
نظر به اینكه آیيننامهی داخلي مجلس بهسبب ماهيتش نباید برای مردم ایجاد حق و
تكليف كند« ،قانون مستثنا بودن مصوبات مربوط به آیيننامهی داخلي مجلس شورای اسالمي
از موضوع مادهی  7قانون مدني» مصوب  1127/10/2مجلس بهدرستي اشعار داشته است كه
«كليه مصوبات راجع به آیيننامه داخلي مجلس شورای اسالمي بالفاصله پس از تصویب نهایي
الزماالجرا است».
با توجه به مبنای وضع آیيننامهی داخلي مجلس قانون مزبور نباید برای مقامات از جمله
نمایندگان مجلس ایجاد اختيار یا وظيفه كند .قواعد رفتاری مانند برخي مواد قانون نظارت
مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب  1151/1/16ماهيت آیيننامهای ندارند .شاید بر همين اساس
در برخي كشورها مجموعه قواعد رفتاری معين ،طي سندی جداگانه ،نحوهی رفتار صحيح
نمایندهی پارلمان و عواقب تخلف از این قواعد را مقرر ميكند (وكيليان.)11 :1150 ،
قانون نحوهی اجرای اصل  50قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران مصوب ،1156/2/76
ناظر بر تشكيالت كميسيون اصل ( 50فصل اول قانون مزبور) و صالحيت و حدود اختيارات
كميسيون (فصل دوم قانون مزبور) است .برخي احكام مندرج در قانون مزبور ماهيت
آیيننامهای دارند؛ زیرا یا ناظر بر تشكيالت كميسيون مزبورند یا ناظر بر نحوهی اعمال
صالحيت مجلس در خصوص اصل  50قانون اساسي .بنابراین ،باید احكام واجد ماهيت
آیيننامهای قانون نحوهی اجرای اصل  50اوالً ،در قانون آیيننامهی داخلي مجلس و ثانياً ،با
كسب موافقت دوسوم حاضران در جلسهی رسمي به تصویب ميرسيد .بر این اساس ،تصویب
مواد  1و ( 7صدر آن( ،))70صدر تبصرهی  1مادهی  ،)71(7تبصرهی  7مادهی  ،7صدر مادهی
)77(1

و تبصرهی آن ،مادهی  ،2مادهی  6و صدر تبصرهی

آن()71

و مادهی  2در قانون نحوهی

اجرای اصل  ،50بهدليل اینكه احكام مزبور ماهيت آیيننامهای دارند ،بدون تصویب با نصاب
دوسوم ،با اصول  56و  55قانون اساسي مغایر است.
در قانون اجازهی مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل  50با دستگاههای دولتي بهمنظور
رسيدگي به شكایات مردم مصوب  ،1165/11/1صرفاً تبصرهی الحاقي مصوب  1152/7/6آن
ماهيت آیيننامهای ندارد؛ ازاینرو باید مادهواحدهی قانون مزبور (بهجز ذیل آن( ))72كه ماهيت
آیيننامهای دارد ،اوالً ،در قانون آیيننامهی داخلي مجلس و ثانياً ،با كسب موافقت دوسوم
حاضران در جلسهی رسمي به تصویب ميرسيد.
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نتيجهگيري
آیيننامهی داخلي مجلس باید مبين ساختار (سازماندهي) یا تعيين طریق و آیين اعمال
صالحيت مجلس شورای اسالمي و اركان داخلي آن (مانند رئيس ،هيأت رئيسه ،كميسيونهای
داخلي و نمایندگان) باشد .این نظر مستنبط از قانون اساسي (متن و روح آن) ،مباني وضع اصول
 56و  55قانون اساسي ،اصول حقوقي ،نظرهای شورای نگهبان بهعنوان مفسر قانون اساسي،
قوانين و مقررات و رویهی حاكم است.
براساس متن اصل  56و روح حاكم بر آن ،نه تنها نحوهی تصویب طرحها و لوایح ،بلكه آیين
و نحوهی اعمال تمامي صالحيتهای مجلس باید با رعایت آیيننامهی داخلي مجلس انجام گيرد
و پيشفرض این امر آن است كه آیيننامهی داخلي مجلس مشتمل بر احكامي در خصوص آیين
و نحوهی اعمال تمامي صالحيتهای مجلس باشد .این برداشت با نظر به متن اصل  55تقویت
ميشود .اصل  55قانون اساسي موضوعات مهمي را كه ذاتاً (از حيث مفهومي) جزء مؤلفههای
آیيننامهی داخلي مجلس است ،بهطور تمثيلي برشمرده است كه عالوهبر نحوهی اعمال
صالحيت مجلس ،ناظر بر ساختار مجلس نيز است .باید احكامي كه ماهيت آیيننامهای دارند ،در
آیيننامهی داخلي مجلس آورده شود (جنبهی ایجابي) .قوانين عادی بهجز قانون آیيننامهی
داخلي مجلس نباید حاوی احكام با ماهيت آیيننامهای باشند (جنبهی سلبي) .احكام با ماهيت
آیيننامهای باید با رعایت «نصاب دوسوم» تصویب شوند (جنبهی شكلي).
شورای نگهبان صرفاً به جنبهی شكلي (و نه جنبههای ایجابي و سلبي) توجه دارد .غالب
احكام مندرج در قانون آیيننامهی داخلي مجلس ماهيت آیيننامهای دارند؛ ليكن برخي احكام
موجود در قانون مزبور فاقد چنين ماهيتياند .همچنين در برخي قوانين مانند قانون نحوهی
اجرای اصل  50قانون اساسي و قانون اجازهی مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل  50با
دستگاههای دولتي بهمنظور رسيدگي به شكایات مردم ،برخي احكام ماهيت آیيننامهای دارند؛
ازاینرو چنين احكامي باید در قانون آیيننامهی داخلي مجلس و با موافقت دوسوم نمایندگان
حاضر تصویب ميشد.
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يادداشتها
 .5شورای نگهبان بهعنوان مفسر رسمي قانون اساسي بارها از ماهيت اجرایي ،ماهيت تقنيني ،ماهيت
بودجهای (قاسمي و برزگر خسروی )12-12 :1152 ،سخن گفته است.
 .2هاشمي ،سيد محمد ،مجلهی مجلس و راهبرد ،ش  ،2مهر و آبان .1127
 .9كاشاني ،سيد محمود ،مجلهی حقوق اساسي ،ش .1122 ،6
 .4برای نمونه ميتوان به قواعد حاكم بر رسيدگي به الیحهی بودجهی ساالنهی كل كشور در
آیيننامهی داخلي مجلس اشاره كرد كه «در عمل نمایندگان را از یك رسيدگي جدی و عميق به
الیحه بودجه بازداشته است» (كاشاني.)175 :1122 ،
1. Intentional definition.
7. Hard cases.
6. Constructive interpretation.
 .7هنگاميكه قوهی مقننه قانونگذاری ميكند ،عملكرد قوهی مجریه را كنترل ميكند .در نتيجه ،نباید
بين قانونگذاری و نظارت قوهی مقننه تضاد قائل شد .نظارت تقنيني ،روش دیگری برای كنترل
قوهی مجریه از طریق قوهی مقننه است (وكيليان .)725 :1150 ،البته نظارت مبتني بر وجود قانون
است و بدون تقنين ،فرض نظارت ناشدني است.
 .3شورای نگهبان براساس اصل اولي ،موارد مذكور در اصول قانون اساسي را دارای جنبهی حصری
ميداند .برای مثال ،بند  1نظر شمارهی  25/10/71520مورخ  1125/2/76شورای نگهبان در خصوص
طرح رسيدگي به دارایي مقامات و مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمي ایران مصوب
 1125/2/6اعالم ميدارد كه « -1اصل طرح مبني بر تسرّی شمول آن به مقاماتي كه در اصل 127
قانون اساسي ذكر نشده ،خالف حصر مستفاد از اصل مذكور تلقي و مخالف آن شناخته شد».
 .51مجموعههای روزنامهی رسمي ،سال  ،1162قابل رویت در:
http://www.dastour.ir/brows/?lid=100160

 .55ذیل مادهی « :127درصورتىكه پس از انقضای این مدت ضرورت همچنان باقى باشد ،دولت
موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند».
 .52مادهی « :121براساس اصول هشتادم ( ،)20هشتادودوم ( ،)27هشتادوسوم ( )21و یكصدوسىونهم
( )115قانون اساسى ،اقدامات دولت در موارد ذیل قبالً باید به تصویب مجلس برسد -1 :گرفتن و
دادن وام یا كمكهاى بالعوض داخلى و خارجي  -7استخدام كارشناسان خارجى در موارد
ضروری  -1فروش بناها و اموال دولتى و نفایس ملى به استثناى نفایس ملى منحصر به فرد كه در
هر صورت قابل فروش نخواهد بود -2 .صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى یا ارجاع آن

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 59

67

به داورى كه طرف دعوی خارجى باشد و همچنين در موارد مهم داخلى .در تمام موارد مذكور،
دولت موظف است متن تفصيلى آنها را همراه با الیحه قانونى تقدیم مجلس نماید »...
 .59مادهی « :125دولت موظف است الیحه بودجه ساالنه كل كشور را حداكثر تا پانزدهم آذرماه هر
سال به مجلس تسليم نماید».
 .54مادهی « :122چنانچه الیحه بودجه ساالنه كشور تا تاریخ تعيينشده در این آیيننامه به مجلس
تسليم نشود دولت موظف است الیحه چنددوازدهم بودجه را نيز به مجلس تسليم نماید».
 .51مادهی « :712مسئوالن دستگاه مورد تحقيق و تفحص و كليه دستگاههاى اجرایى ،قضایى و
نهادهاى انقالب اسالمى موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيالت مورد نياز هيئت و در اختيار
گذاردن اطالعات و مدارك درخواستى هيئت مىباشند و در صورت عدم همكارى ،مسئوالن
دستگاه ذىربط متخلف و مجرم محسوب مىگردند».
 .57مادهی « :776وزیر یا هيئت وزیران موظفند ظرف ده روز پس از طرح استيضاح در مجلس حاضر
شوند و توضيحات الزم را بدهند».
 .56طبق اصل  51قانون اساسي ،مجلس شورای اسالمي ،بدون وجود شورای نگهبان ،اعتبار قانوني
ندارد ،مگر در خصوص تصویب اعتبارنامهی نمایندگان و انتخاب شش حقوقدان اعضای شورای
نگهبان؛ بنابراین ،ميتوان قوهی مقننه در ایران را دو ركني دانست كه ركن اول ،مجلس با كاركرد
قانونگذاری و نظارت است و ركن دوم ،شورای نگهبان است كه بهمنظور صيانت از قانون اساسي
و موازین اسالم ،كليهی مصوبات مجلس را بررسي ميكند (اصل  52قانون اساسي) .قرینهی دیگر
برای ركن بودن شورای نگهبان در قوهی مقننه ،درج این نهاد در فصل قوهی مقننه در قانون اساسي
است .با وجود این ،نميتوان لفظ «مجلس» در اصل  55را به شورای نگهبان نيز توسعه داد؛ زیرا در
اصل  56بر لفظ «مجلس شورای اسالمي» تصریح شده است .ثانياً ،تصویب ساختار و ترتيب اعمال
صالحيت شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسالمي معقول نيست .ثالثاً ،براساس نظر تفسيری
شمارهی  15/10/71512مورخ  1125/2/15شورای نگهبان« ،تصویب ضوابط و مقررات مالي،
اداری ،استخدامي و تشكيالتي شورای نگهبان كه انجام وظایف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها
است ،بر عهده خود این شورا» است .رابعاً ،رویهی عملي مجلس و شورای نگهبان در تصویب
آیيننامهی داخلي خود مؤید این امر است.
 .57ذیل مادهی « :700شوراى نگهبان ،در صورت رد مصوبات مجلس ،موظف است علت رد را
صریحاً به مجلس گزارش نماید».
 .53تبصرهی « :7شوراى نگهبان نمىتواند پس از گذشت مهلتهاى مقرر و رفع ایراد در نوبت اول،
مجدداً مغایرت موارد دیگرى را كه مربوط به اصالحيه نمىباشد بعد از گذشت مدت قانونى به
مجلس اعالم نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعى».
 .21صدر مادهی  7كه مورد نظر اشعار ميدارد« :عالوهبر اختيارات مصرحه در مادهواحده مصوب
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 65/11/1و تبصره الحاقي آن مصوب  ،52/7/6این كميسيون ميتواند جهت كسب اطالعات كافي
از مسئولين مذكور در آن ماده دعوت یا مستقيماً با آنها مكاتبه نمایند».
« .25تبصره  -1هر بخش ميتواند با موافقت رئيس كميسيون درصورتيكه مقتضي بداند از شاكي و
مشتكيعنه برای ادای توضيحات و روشن شدن چگونگي موضوع دعوت بهعمل آورد».
« .22مادهی  -1چنانچه شكایتي نياز به تحقيق و بررسي داشته باشد ،كميسيون ميتواند بازرس یا
بازرساني را از ميان نمایندگان مجلس شورای اسالمي به انتخاب هيئت رئيسه كميسيون اعزام نماید».
« .29تبصره -كميسيون پس از بررسي الزم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسيدگي قضایي
خارج از نوبت را مينماید».
 .24ذیل مادهواحده كه ماهيت آیيننامهای ندارد« :و آنها مكلفند در اسرع وقت جواب كافي بدهند».
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