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چالشقانون

دكترمحمدرضاناریابيانه

اش�اره:نوش�تارحاضربهبحثوبررسیپيرامونآش�نايیباچگونگی
تصويبقانوندرمجلسمیپردازدكهازنظرخوانندگانمیگذرد:

مقدمه
 قانون گ��ذاری در جمهوری اس��المی اي��ران، طبق اص��ول 58 و 71 قانون 
اساسی در انحصار مجلس شورای اس��المی )قوه مقننه( است. قانون گذاری 
در جمهوری اس��المی ايران، طبق اصول 58 و 71 قانون اساسی در انحصار 
مجلس ش��ورای اسالمی )قوه مقننه( اس��ت. قوه مقننه به عنوان تنها مرجع 
صاح��ب صالحي��ت در قانون گذاری، از دو نهاد مجلس ش��ورای اس��المی و 
شورای نگهبان تشکيل شده است. طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمی 
تواند   حق قانون گذاری را به نهادی ديگر واگذار كند. فرايند قانون گذاری در 
ايران با ارائه اليحه توس��ط دولت يا شورای عالی استان ها به مجلس شورای 
اس��المی يا با ارائه طرح به امضای 15 نماينده، به مجلس ش��ورای اسالمی 

آغاز می شود. 
 

 تقدیم الیحه یا طرح به هیئت رئیسه مجلس
دولت ب��ا تقديم اليحه )با امضای رئيس جمه��ور و وزير مربوطه( به مجلس 
تقاض��ای تصويب قانون می كند. پس از اعالم وصول اليحه دولت، توس��ط 
رئيس مجلس، پروس��ه قانون گذاری ش��روع می شود. لوايح قبل از تقديم به 

مجلس بايد به تصويب هيئت وزيران برسد. )اصل 74 قانون اساسی( 
- ش��ورای عالی اس��تان ها می تواند تقاضای قانون را با ارائه اليحه به دولت 
دنب��ال كند يا مس��تقيم اليحه تنظيمی را تقدي��م مجلس كند. )اصل 102 
قانون اساس��ی- م��اده 140 قانون آيين نامه داخلی مجلس( ش��ورای عالی 
استان ها، مركب از نمايندگان شوراهای استان هاست كه به منظور ارائه برنامه 
های عمرانی و نظارت بر حس��ن اجرای آن تش��کيل می ش��ود. )اصل 101 

قانون اساسی( 
- ش��ورای عالی اس��تان ها تنها نهادی است كه می تواند مستقل از دولت به 
مجل��س اليحه تقديم كند. بقيه نهادها مثل قوه قضاييه بايد اليحه تنظيمی 

را جهت تقديم به مجلس به هيئت دولت تقديم كنند. 
- نماين��دگان مجلس با امضای حداقل 15 نف��ر از نمايندگان، می توانند با 
ارائه طرح به هيئت رئيس��ه مجلس تقاضای تصويب قانون كنند. )ماده 131 

قانون آيين نامه داخلی مجلس( 
 

 اعالم وصول و ارجاع به کمیسیون های تخصصی مجلس
هيئت رئيس��ه مجلس مکلف اس��ت اليحه يا طرح دريافتی را اعالم وصول و 
پس از قرائت عنوان، آن را برای بررس��ی و اعالم نظر در اختيار كميس��يون 
های تخصصی مرتبط قرار دهد. بر اساس ماده 144 قانون آيين نامه داخلی 
مجلس، رئيس جلس��ه مکلف است وصول كليه طرح ها و لوايح عادی كه به 
مجلس تقديم می ش��ود را با رعايت اصل هفتاد و پنجم )75( قانون اساسی 
در هم��ان جلس��ه و يا حداكثر دو جلس��ه بعد مجلس، اع��الم و همزمان به 
كميس��يون های مربوطه ارجاع نمايد و به دستور وی فورا تکثير و در اختيار 

نمايندگان قرار گيرد. 
از روز 23 بهمن ماه س��ال 1387، طبق دس��تور مقام معظم رهبری، رئيس 
مجلس مکلف ش��ده اس��ت پس از اعالم وصول طرح يا اليحه ای، نسخه ای 
از آن را برای انطباق با سياس��ت های كالن نظام، مصوب مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام به اين مجمع ارس��ال كن��د و چنانچه اين مجمع كل طرح يا 
اليحه يا ماده ای از آن را مغاير اين سياس��ت ها دانس��ت نسبت به اصالح آن 
اقدام كند. همچنين از اين تاريخ ش��ورای نگهبان نيز مکلف ش��ده است كه 
در بررس��ی مصوبات مجلس و انطباق آن با ش��رع و قانون اساسی، مصوبات 
مجلس را با سياس��ت های كالن مصوب مجمع تش��خيص مصلحت نظام نيز 
انطباق دهد. در نامه مقام معظم رهبری خطاب به رئيس مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام آمده اس��ت: رئيس مجلس شورای اسالمی موظف است پس 
از اع��الم وصول طرح ه��ا و لوايح در مجلس، نس��خه ای از آن را برای اطالع 
مجمع ارس��ال نمايد. همزمان با بررس��ی طرح ها و لواي��ح به خصوص قانون 
برنام��ه، قانون بودجه و تغييرات بعدی آن ها در مجلس ش��ورای اس��المی، 
كميس��يون نظارت مجمع نيز محتوای آن ها را ازنظر انطباق و عدم مغايرت 
با سياست های كلی مصوب و بررسی می نمايد، كميسيون نظارت مواردی را 
كه مغاير يا غيرمنطبق )حسب مورد( با سياست های كلی می بيند به شورای 
مجم��ع گزارش می نمايد. درصورتی ك��ه مجمع هم مغايرت و عدم انطباق را 
پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت و عدم انطباق )حسب مورد( را در 
كميسيون های ذی ربط مجلس مطرح می كنند و نهايتا اگر در مصوبه نهايی 
مجلس مغايرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختيارات و 
وظايف خويش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر می نمايد. 
- يك نس��خه از طرح اعالم وصول ش��ده برای اطالع و اعالم نظر در اختيار 
دولت )وزارتخانه مرتبط( قرار می گيرد. نماينده دولت می تواند در جلس��ات 

كميسيون شركت و نظر دولت را اعالم كند. 
- اليح��ه و ط��رح تقديمی بايد دارای عنوان و موضوع مش��خص باش��د. در 
مقدم��ه، دولت يا نمايندگان طراح باي��د دليل خود را برای ضرورت تصويب 

قانون پيشنهادی، به اختصار بيان كنند. 
- پس از اعالم وصول، اليحه و طرح قابل استرداد است.

 پ��س از اعالم وصول طرح قانونی، چنانچه جمعی از امضاكنندگان تقاضای 
كتبی اس��ترداد آن را بنمايند، به طوری كه امضاكنن��دگان باقی مانده، كمتر 
از پان��زده نفر گردند، درصورتی كه تقاضای اس��ترداد قبل از تصويب كليات 
باش��د طرح مس��ترد و گزارش آن به مجلس داده خواهد شد و درصورتی كه 
كليات به تصويب رس��يده باش��د پس از توضيح يك نف��ر از تقاضاكنندگان 
و صحب��ت يك نفر مخالف، هري��ك به مدت ده دقيقه ب��ا تصويب مجلس، 
طرح قابل اس��ترداد است. )ماده 133 قانون آيين نامه داخلی مجلس شورای 
اس��المی(. اس��ترداد لوايح قانونی با تصويب هيئت وزيران نيز به ترتيب ذيل 

امکان پذير خواهد بود: 
- درصورتی ك��ه اس��ترداد پي��ش از تصويب كليات اليحه در مجلس باش��د 
رئيس جمه��ور كتب��ا با ذكر دليل آن را مس��ترد می نماي��د و گزارش آن در 

جلسه علنی اعالم می شود. 
- درصورتی ك��ه اس��ترداد پ��س از تصويب كليات اليح��ه و در هر مرحله تا 
پيش از تصويب نهائی باش��د، وزير مربوط يا يک��ی از معاونان رئيس جمهور 
به تناس��ب موضوع با ارائه درخواست رئيس جمهور می تواند با ذكر دليل در 
جلس��ه علنی مجلس و صحبت يك نفر مخالف هر يك به مدت ده دقيقه و 

تصويب مجلس آن را مسترد نمايد. 

 
 بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش به هیئت رئیسه مجلس

لواي��ح و طرح های ارجاعی به كميس��يون های تخصصی، پس از بررس��ی، 
در كميس��يون اصلی به رأی گذاش��ته می ش��ود. نتيجه رأی گيری و جمع 
بندی نظرات كارشناس��ی اعضای كميس��يون، طی گزارشی مکتوب، توسط 
هيئت رئيسه كميسيون به هيئت رئيسه مجلس تقديم می شود. هيئت رئيسه 
مکلف اس��ت با در نظر گرفت��ن فوريت لوايح و طرح های در دس��ت اقدام، 

رسيدگی به آن را در دستور كار مجلس قرار دهد. 
- طرح ه��ا و لوايح اگر جنبه های متعدد داش��ته باش��د ع��الوه بر ارجاع به 
كميس��يون اصلی، به كميس��يون های فرعی هم ارجاع می شود. كميسيون 
اصلی مکلف اس��ت گزارش كميس��يون های فرعی را ني��ز جمع آوری و در 
رس��يدگی لحاظ نمايد. چنانچه نظر كميس��يون های فرعی در كليات با نظر 
كميس��يون اصلی متفاوت باشد، قبل از رأی گيری سخنگو يا يکی از اعضای 
آن كميس��يون ها می توانند نظر كميسيون خود را توضيح دهد. )ماده 145 

آيين نامه داخلی مجلس( 
 

 بررسی و رأی گیری در صحن مجلس
بررس��ی و تصويب كليه طرح ها و لوايح عادی يك ش��وری خواهد بود به جز 
مواردی كه در اين آيين نامه نحوه رس��يدگی مشخص شده و يا به تشخيص 
هيئت رئيس��ه، بررسی آن ها به صورت دو شوری ضرورت داشته باشد. )143 
قانون آيين نامه داخلی مجلس(. رس��يدگی يك شوری يعنی اينکه كليات و 
مفاد طرح يا اليحه در يك جلس��ه رس��يدگی می شود، روال تصويب به اين 
ش��رح اس��ت: ابتدا كليات طرح يا اليحه به بحث و رای گذاشته می شود و 
چنانچه كليات تصويب ش��د مجلس بالفاصله وارد مفاد آن می شود؛ اما در 
رسيدگی دو شوری، ابتدا كليات بررسی و تصويب می شود و پس از تصويب 
كليات، طرح يا اليحه مذكور به كميس��يون های تخصصی برای رس��يدگی 
ارجاع می شود كه اين مهم به لوايح يا طرح های فوريت دار اختصاص دارد. 
چراكه طرح ها يا لوايح می تواند با قيد سه، دو يا يك فوريت، بسته به ميزان 

ضرورت و فوريت، به مجلس تقديم شوند. 
 

 اعالم نظر شورای نگهبان
پس از تصويب طرح يا اليحه در مجلس، هيئت رئيس��ه مصوبه را به شورای 
نگهبان ارجاع می دهد. ش��ورای نگهبان مکلف است ظرف ده روز نظر خود 
را ب��ه مجلس اع��الم كند. )ماده 199 قانون آيين نام��ه داخلی مجلس( اگر 
نظر شورای نگهبان بر تائيد مصوبه مجلس بود، مصوبه شکل قانون گرفته و 
رئي��س مجلس آن را امضاء و برای اجرا، به دولت ابالغ می كند؛ اما اگر نظر 
شورای نگهبان بر اصالح مصوبه بود، نظر شورا به كميسيون تخصصی ارجاع 
داده می شود، كميسيون تخصصی پس از بررسی نظر شورای نگهبان، اعالم 
نظر می كند. گزارش كميس��يون و نظر شورا در صحن مجلس بررسی و به 
رأی گذاشته می شود. اگر مجلس نظر شورای نگهبان را تمکين كرد، مصوبه 
اصالح ش��ده، مجدد به ش��ورای نگهبان ارجاع تا به تائيد نهايی برسد اما اگر 
مجلس بر نظر خود باقی ماند، مصوبه مجلس برای تائيد به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ارجاع می شود. )ماده 202 قانون آيين نامه داخلی مجلس( 
- چنانچه ش��ورای نگهبان ظرف ده روز اعالم نظر نکرد، مصوبه تائيد ش��ده 

قلمداد و توسط رئيس مجلس امضاء و به دولت ابالغ می شود. 
- در هنگام رسيدگی به نظر شورای نگهبان در كميسيون تخصصی يا صحن 
علنی مجلس، يکی از اعضای شورای نگهبان می تواند در جلسه حاضر و نظر 

شورا را شفاهی برای نمايندگان تشريح كند. 

 زمان بندی تصویب یک الیحه یا طرح
ف��ارغ از م��دت زمانی كه برای طراحی و تدوين ي��ك اليحه يا يك طرح در 
دولت و س��ازمان های پژوهش��ی و كارشناسی، صرف می شود، يك اليحه يا 
ي��ك طرح از زمان اع��الم وصول در صحن مجلس ت��ا رأی گيری و تصويب 
نهايی هريك بس��ته به فوريت آن، مدت زمانی متفاوتی را در پروسه تصويب 
س��پری می كند. طبق ماده 160 آيين نام��ه داخلی مجلس، اصل بر عادی 
بودن رس��يدگی طرح ه��ا و لوايح اس��ت؛ بنابراين فوريت آن ه��ا بايد مبين 

ضرورت و يا حالت استثنائی و مستند به داليل ذيل باشد: 
1- يك فوريت؛ نياز فوری جامعه و اولويت طرح و يا اليحه موردنظر نس��بت 

به ساير موارد مطروحه
2- دوفوريت؛ ضرورت جلوگيری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت

3- س��ه فوريت؛ حال��ت كامال اضط��راری و حياتی و برای مقابله س��ريع با 
خسارت حتمی

عادی يا فوريتی بودن طرح ها و لوايح تعيين كننده پروسه ی زمانی تصويب 
آن هاس��ت. قانون مدت زمان رس��يدگی به هريك را اين گون��ه تبيين كرده 

است: 
-طرحيااليحهسهفوريتی

س��ريع ترين پروس��ه تصويب قانون به طرح ها و لوايح سه فوريتی اختصاص 
دارد. همان طور كه در قانون آمده، طرح يا اليحه سه فوريتی تنها در شرايط 
اضطراری و برای مقابله س��ريع با خسارت حتمی قابل طرح در مجلس است. 
به ندرت طرح يا اليحه ای با قيد س��ه فوريت به مجلس تقديم می شود ولی 
اگر طرح يا اليحه ای با قيد س��ه فوريت تقديم مجلس ش��ود، هيئت رئيسه 
مکلف است در همان جلسه، پس از استماع استدالل دو موافق و دو مخالف 
ضرورت تصويب فوريت آن، سه فوريت را به رأی گذاشته و چنانچه مجلس 
رأی به س��ه فوريت داد در همان جلس��ه رسيدگی به آن طرح يا اليحه آغاز 
و در انته��ا رأی گيری می ش��ود. )م��اده 66 آيين نامه داخل��ی مجلس(. در 
رس��يدگی به طرح ها يا لوايح س��ه فوريتی، اعضای ش��ورای نگهبان بايد در 
صح��ن مجلس حاض��ر و همان جا در خصوص آن ط��رح و اليحه اظهارنظر 

كنند. 
-طرحيااليحهدوفوريتی

پروسه زمانی رس��يدگی به طرح ها و لوايح دوفوريتی نيز بسيار كوتاه است، 
به طوری ك��ه ظرف 72 س��اعت از تصوي��ب دو فوريت يك ط��رح يا اليحه، 
مجلس بايد نس��بت به تصويب ي��ا رد آن اقدام كند. م��اده 165 آيين نامه 
داخل��ی مجلس در اي��ن خصوص می گويد: نحوه رس��يدگی ب��ه طرح ها و 
لوايح دوفوريتی به ش��رح زير است: 1- حداكثر چهار ساعت پس از تصويب 
فوريت، طرح يا اليحه چاپ و توزيع و به كميسيون ذی ربط ارجاع می شود. 
2- حداكثر بيس��ت ساعت پس از تصويب فوريت، پيش��نهاد نمايندگان به 
كميس��يون مربوط تسليم می ش��ود. 3- حداكثر 72 ساعت پس از تصويب 

فوريت گزارش كميس��يون، در دس��تور كار مجلس ق��رار می گيرد. تبصره- 
چنانچه كميسيون در مهلت فوق گزارش خود را ارائه ننمايد طرح يا اليحه 
در دس��تور كار مجلس قرار می گيرد. 4- حداقل يك س��اعت قبل از ش��روع 

مذاكرات، پيشنهادهای نمايندگان چاپ و توزيع می شود. 
-طرحيااليحهيکفوريتی

برخ��الف طرح ها و لوايح س��ه و دوفوريتی كه قانون مدت زمان مش��خصی 
برای پروس��ه تصويب در نظر گرفته، ب��رای طرح ها و لوايح يك فوريتی زمان 
مش��خصی تعيين نش��ده تنها قيد خارج از نوبت برای رسيدگی به آن ها در 
نظر گرفته شده اس��ت. ماده 163 قانون آيين نامه داخلی مجلس می گويد: 
طرح ها و لوايح يك فوريتی، پس از تصويب فوريت، به كميس��يون های اصلی 
و فرعی ارجاع می ش��ود تا خارج از نوبت موردبررس��ی و تصويب قرار گيرد. 
گزارش كميس��يون درباره اين طرح ها و لوايح حداقل چهل وهش��ت ساعت 
قبل از موقع طرح در مجلس چاپ و بين نمايندگان توزيع می شود.  و ماده 
164 همين قانون تأكيد دارد كه پس از وصول گزارش كميس��يون، طرح ها 
و لوايح يك فوريتی بايد خارج از نوبت در دستور كار مجلس قرار گيرد و در 

يك شور نسبت به آن رسيدگی و رأی گيری شود. 
-طرحيااليحهعادی

قانون هيچ زمان بندی مش��خصی برای رسيدگی به طرح ها و لوايح عادی در 
نظر نگرفته اس��ت، لذا رس��يدگی به طرح ها و لوايح عادی گاهی به عمر يك 
دوره مجلس قد نمی دهد و در ادوار بعدی رسيدگی می شود چراكه معموال 
تعداد طرح ها و لوايح تقديمی به مجلس بسيار زياد است و هر طرح يا اليحه 
ای كه در مجلس اعالم وصول می ش��ود به كميسيون های تخصصی ارجاع 

می ش��ود و در نوبت رس��يدگی قرار می گيرد ولی معموال هيچ كميسيونی 
قادر به اتمام تمام طرح ها و لوايح دريافتی در يك دوره 4 س��اله نيس��ت و 
بسياری از آن ها برای ادوار بعد در كميسيون باقی می ماند. به همين دليل 
بيش��تر لوايح و طرح ها در هنگام تقديم به مجلس با قيد فوريت تقديم می 
ش��ود تا خارج از نوبت رس��يدگی شود ولی در بس��ياری از موارد نمايندگان 

فوريت آن طرح يا اليحه را تصويب نمی كنند. 

 جمع بندی
قانون گذاری در نظام جمهوری اس��المی ايران، در انحصار مجلس ش��ورای 
اس��المی اس��ت ولی مصوبات مجلس ش��ورای اس��المی بدون تائيد شورای 
نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر اينکه مجمع تش��خيص مصلحت نظام رأی 
به تائيد مصوبه ای داده باش��د كه پيش تر ش��ورای نگهبان آن را در مغايرت 
با شرع يا قانون اساسی تشخيص داده است. دولت، شورای عالی استان ها و 
نمايندگان مجلس )با امضای حداقل 15 نماينده( تنها مراجعی هس��تند كه 
می توانند مس��تقيما خواستار تصويب قانونی جديد شوند يا اصالحيه ای بر 
قانونی را خواس��تار شوند. قوه قضاييه، نقشی در پروسه قانون گذاری ندارد و 
تنها مس��ئول نظارت بر حسن اجرای قوانين است و مکلف است با متخلفان 
برخ��ورد كند. اين ق��وه تنها در تهيه و تدوين لوايح قضايی نقش دارد و بايد 
اليحه تدوين شده را جهت ارائه به مجلس، در اختيار هيئت وزيران قرار دهد. 
هي��چ اليحه ای بدون تصويب در هيئت وزي��ران امکان ارائه به مجلس ندارد؛ 
يعنی ابتدا وزرا و اعضای هيئت وزيران بايد به اليحه ای رأی دهند سپس آن 

اليحه امکان طرح در مجلس را پيدا می كند. 

پيامبراكرم)ص(: صدقه بال را برطرف می  كند و مؤثرترين داروست. همچنين، قضای 
حتمی را برمی  گرداند و درد و بيماری  ها را چيزی جز دعا و صدقه از بين نمی  برد.

سیاست روز در چالش قانون بررسی می کند: 

آشنایی با چگونگی تصویب 
قانون در مجلس


