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مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانونی (مواد  127الی  )138و مبحث نکات مشترک

ارسال مـیدارد ».در این خصوص موارد متعددی

مربوط به بررسی طر حها و لوایح (مواد  191الی )196

مــشــاهــده ش ــده اس ــت کــه رئــیــس مجلس بــدون

پرا کنده از هم میباشد که قابلیت تجمیع دارد.

رأیگ ـیــری در خصوص اص ــرار مجلس بــر مصوبه،

نکته دیگر که الزم به ذکر است توجه به تنقیح

مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع

قوانین و پرهیز از تصویب قوانین جدید به صورت

داده است.

مستقل در رابطه با موضوعاتی است که در قانون

در ح ـ ــوزه ق ــان ــون ــگ ــذاری ب ــا ت ــوج ــه ب ــه اب ــاغ

آییننامه داخلی مجلس امکان اضافه شــدن یا

سیاستهای کلی قانونگذاری از سوی مقام معظم

اص ــاح آن وج ــود دارد .ایــن مــوضــوع در گذشته

رهبری ،الزم و ضروری است که آییننامه داخلی

م ــورد تــوجــه ق ــرار نگرفته اســت و شــاهــد قوانینی

اصــاح شود و مــواردی که در این سیاستها ذکر

هستیم که به صــورت مستقل تصویب شــده ،در

شــده اســت ،لحاظ گــردد .به عنوان نمونه توجه

حالی که نیازی به این کار نبوده است .به عنوان

به امــر کارشناسی و استفاده از نظرات گونا گون

مثال «قانون اجــازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به

از جمله ذینفعان و صنوف و مــردم و نهادهای

کمیسیون اصل ( )90با دستگاههای دولتی جهت

قانونی مــردم نهاد تخصصی اســت و یــا توجه به

رسیدگی بــه شکایات م ــردم» کــه بــه صــورت مــاده

اصول قانون نویسی و تبدیل آنها به عنوان موادی

واحده تصویب شده است .در حالی که میتوانست

از آییننامه داخلی مجلس به گونه ای که موجب

به عنوان اصــاح قانون آییننامه داخلی مجلس
باشد و یــا «قــانــون نحوه اج ــرای اصــل نــودم ()90

جــایـگــاه آییننامه داخ ـلــی بسیار
مهم اس ــت ،ز ی ــرا مبین روش و طریقه
اعمال صالحیت نمایندگان را مشخص
میکند و نظم دهنده به این امور است.
لذا برای آن که این امور به بهترین نحو
انجام شود ،الزم است آییننامه داخلی
ویژگیهای یک قانون متعالی برخوردار
باشد.

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران» که در قالب
 9ماده به تصویب رسیده است و این در حالی است
که در قانون آییننامه داخلی مواد  44و  101به این
موضوع پرداختهاند.
مــوضــوع دیــگــر کــه میبایست در اصــاحــات
آییننامه داخــلــی م ــورد تــوجــه واق ــع ش ــود ،نحوه
کــار کمیسیونها و نحوه عضویت نمایندگان در
آن اســت .همزمانی جلسات ،حضور نمایندگان
در کمیسیونهایی کــه عضو آن نیستند ،عدم
تشکیل برخی از کمیسیونها (مانند کمیسیون

انسجام بیشتر طر حها و لوایح گردد.

حقوقی  -قضایی در دوره یازدهم مجلس) ،حضور

در حــوزه تشکیالت مجلس ،به عنوان مثال

متخصصان و صاحبنظران در کمیسیونها برای

در خصوص اعتبارنامه نمایندگان ماده  29و  32از

بررسی طر حها و لوایح ،نحوه رأی گیری در آنها

لفظ «تصمیمگیری» استفاده کرده است .استفاده

و ...از م ــواردی اســت کــه اص ــاح آن الزم بــه نظر

از این لفظ باعث برداشتهای مختلف و متقابلی

میرسد.

شده است .به طوری که در ابتدای مجلس یازدهم

در پایان باید یادآور شد که از ابتدای تشکیل

نیز ایــن بحث مطرح شــد .برخی معتقد هستند

مجلس شورای اسالمی 45 ،مرتبه قانون آییننامه

که ایــن لفظ به معنای رأیگــیــری و نظرخواهی از

داخــلــی مجلس مــورد اصــاح جزیی یــا کامل قــرار

نمایندگان در صحن علنی است و برخی هم نظر

گرفته اســت .در ضمن مــواردی نیز بــوده است که

مقابل ایــن معنا را ارائ ــه کــردهانــد .لــذا الزم است

به تصویب نهایی مجلس نرسیده است .در حال

چنین مــواردی که بسیار مهم بــوده و در عضویت

حــاضــر نیز طــر حهــایــی از ســوی نمایندگان بــرای

یک نماینده در مجلس شورای اسالمی تأثیر دارد،

اصــاح برخی از مــواد مطرح شــده اســت کــه الزم

مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد.

است با یکدیگر تجمیع شده و مواردی که در این

یکی از قسمتهایی که الزم است مورد اصالح

یــادداشــت به آنهــا اشــاره شد نیز مــورد توجه قرار

قرار گیرد ،موارد مربوط به طر حها و لوایح میباشد.

گیرد تا شاهد اصالحات درست و اساسی باشیم و از

ذیــل فصل قانونگذاری مبحث طــر حهــا و لوایح

موارد پرا کنده و فاقد بنیان علمی پرهیز شود.
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