پارلمان

تیر و مرداد 1399

شماره اول

تحقیق نسبت به اعتبارنامههای اعتراضشده در

به عنوان جمعبندی مـیتــوان چنین گفت

بــه حــل ای ــن مــشــکــات نــخــواهــد ک ــرد و بــلــکــه بر

مجلس قرائت شده و اعتراض شعب ،معترضین

کــه بــا وجــود نــظــارت استصوابی ش ــورای نگهبان

مشکالت خواهد افزود .به نظر میرسد این اشکال

و دفــاعــیــات نماینده در صحن مجلس استماع

مستفاد از اصــل  99قانون اساسی و با توجه به

چندان دقیق نیست .مشکالت موجود در وضعیت

میشود و در نهایت نسبت به اعتبارنامهی آن فرد

جایگاه فــراقــوهای و همچنین کیفیت انتخاب

فعلی مجلس شورای اسالمی تا حد زیادی مولود

به صورت مخفی و با ورقه رأیگیری میشود.

اعــضــای ای ــن شـ ــورا کــه بــه صـ ــورت غیرمستقیم

وضعیت قانون انتخابات و ناقص ماندن فرآیند

این در حالی است که در نظام حقوقی ایران،

منتخب مــردم هستند و با دقتنظر به عملکرد

نظارت شــورای نگهبان و البته عملکرد ناصواب

شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات،

حقوقی شــورای نگهبان طی  40سال گذشته به

هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است .مراجعهی

صــاحــیــت نــامــزدهــای تــصــدی پــســت نمایندگی

نظر میرسد پیشبینی نهادی به نام اعتبارنامهی

اجمالی به عملکرد مجالس گذشته در مقام رد

مجلس را بررسی میکند و از همان ابتدا و پیش

نمایندگی در نظام حقوقی ایران ضرورت نداشته

یا تأیید اعتبارنامهی نمایندگان مؤید ایــن ادعا

از برگزاری انتخابات ،مانع حضور افرادی میشود

و چه بسا که وجود آن مایهی بروز آشفتگیهایی

خواهد بود .چنانکه از مجلس اول تا کنون تنها

کــه بــه دالی ــل مختلف صــاحــیــت آنه ــا را اح ــراز

هم باشد .از اینرو حذف این نهاد در کنار برخی

اعتبارنامهی  18نماینده رد شده است که اغلب

ننماید .همین مــوضــوع بــاعــث شــده تــا بــرخــی از

اصــاحــات ج ــدی و اســاســی در کیفیت نــظــارت

آنها به مجلس اول باز میگردد .از مجلس هفتم

نویسندگان از ساختار نظام نظارتی مــوجــود با

شورای نگهبان اقرب به صواب به نظر میرسد.

تا یازدهم اعتبارنامهی همهی نمایندگان مورد

عنوان نظارت مضاعف یاد کنند که توأمان از سوی

البته باید توجه داشت که با توجه به ذکر نهاد

تأیید قــرار گرفته اســت .در مجلس یــازدهــم نیز

مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان صورت

اعتبارنامه در اصل  93قانون اساسی ،حذف این

فقط یک نماینده نتوانست اعتبارنامهی خود را

نهاد مستلزم اصالح قانون اساسی خواهد بود و

از مجلس دریافت کند .این اعــداد در مقایسهی

اولین اشکالی که در خصوص نظارت مضاعف

تا آن زمان نا گزیر باید در جهت اصالح مشکالت

با مجموع نمایندگان ادوار مختلف مجلس بسیار

به وجود خواهد آمد ،فرض تعارض میان دو نهاد

فعلی از طــریــق اص ــاح قــانــون آییننامه داخلی

اندک به نظر میرسند.

ناظر است .قانونگذار در مقام رفع تعارض میان

مجلس تالش نمود .به نظر پیشبینی مؤلفههایی

چنانکه تبیین شــد نــگــارنــده مــوافــق وجــود

ای ــن دو نــهــاد در تــبــصــرهی  1از م ــاده  28قــانــون

جــامــع و دقــیــق ب ــرای تــأیــیــد یــا رد اعــتــبــارنــامـهی

چنین نهادی در نظام حقوقی کشور نیست ،لیکن

آییننامهی داخلی مجلس شورای اسالمی چنین

نمایندگان مجلس ش ــورای اســامــی میتواند تا

در حــال حاضر ایــن ســازوکــار در قــانــون اســاســی و

پیشبینی نموده است« :شعبه موظف است عدم

حــدودی از بار سیاسی این نظارت بکاهد و وزن

قانون آییننامهی داخلی مجلس شورای اسالمی

رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض

حقوقی آن را افزایش دهد.

وجود دارد و اقتضای اصل حا کمیت قانون ،تالش

میپذیرد.

یا حادثشدن آن بعد از اعــام صحت انتخابات

در ضمن ممکن است این اشکال مطرح شود

همهجانبه در راستای تحقق قانون است .با این

را احــراز کند ».در واقــع رسیدگی مجلس شــورای

کــه علیرغم نــظــارت مضاعف مــوجــود ،مشکالت

حال مجالس ادوار اخیر پیش از مجلس یازدهم

اسالمی به موضوع اعتبارنامهی نمایندگی فرد

جدی در وضعیت فعلی مجلس شــورای اسالمی

با بیتوجهی و مسامحهکارانه ایــن نهاد حقوقی

منتخب فقط در خــصــوص مــدارکــی اســت کــه یا

مشهود است ،حذف یکی از این نظارتها کمکی

را تبدیل بــه یــک اب ــزار بیخاصیت و تشریفاتی

توسط شورای نگهبان بررسی نشده است و یا بعد

نموده بودند که مجلس یازدهم گسستی در این

از بررسی شورا به دست آمده است.

زنجیرهی ناصواب ایجاد نمود .از ایـنرو نگارنده

ایــن تبصره ا گرچه تــاش نموده تا حــدودی
ً
اشــکــال پیشگفته را مــرتــفــع نــمــایــد ،لیکن اوال

خود را ملزم به قدردانی از مجلس یازدهم به دلیل

ضمانت اج ــرای آن مشخص نیست؛ یعنی ا گر
مجلس با ادلــه و مدارکی که در گذشته از سوی
ش ــورای نگهبان بــررســی شــده اســت ،اعتبارنامه
ً
منتخبی را رد نمود ،تکلیف چیست؟ ثانیا این
تبصره نتوانسته اســت احتمال تعارض را از بین
بــبــرد چــرا کــه نــظــارت ش ــورای نگهبان بــر اســاس
نــظــریــه تــفــســیــری ای ــن شـ ــورا از اص ــل  99قــانــون
اساسی نظارتی عام و استصوابی است و محدود
به دورهی زمانی خاصی نیست .به عبارت دیگر
نظارت شورای نگهبان نظارتی مؤثر است که مقید
بــه زمــان نیست .از ایــنرو احتمال بــروز تعارض
همچنان وجود دارد.

حــذف ایــن نـهــاد مستلزم اصــاح
قانون اساسی خواهد بود و تا آن زمان
ناگزیر باید در جهت اصــاح مشکالت
فعلی از طریق اصــاح قانون آییننامه
داخ ـلــی مجلس ت ــاش ن ـمــود .بــه نظر
پیشبینی مؤلفههایی جامع و دقیق
برای تأیید یا رد اعتبارنامهی نمایندگان
یتــوانــد تا
مجلس شـ ــورای اســامــی م ـ 
حدودی از بار سیاسی این نظارت بکاهد
و وزن حقوقی آن را افزایش دهد.

احــیــای اخــتــیــارات قانونی خــود م ـیدانــد .مجدد
تأ کید مـیشــود کــه ایــن نوشتار در مــقــام داوری
عملکرد مجلس یــازدهــم در خصوص درســتــی یا
نادرستی رد اعتبارنامهی منتخب مــردم شریف
گچساران و باشت نیست.

پینوشت:

 -1برخی از حقوقدانان محترم ،از تفکیک قوا با عنوان
اصــل یــاد میکنند .حــال آنکــه فــار غ از ناهمخوانی
این نظریه با برخی از موازین اسالمی ،امروزه مبانی
نظری تفکیک قوا با چالشهای جدی مواجه است
که باعث شــده اندیشمندان پیشگام بینالمللی،
آن را به مثابهی یک نظریه به بوتهی نقد و بررسی
سپرده و در معایب و نا کارآمدی سخن برانند.
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