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گزارش

چالش قانون گزارش های پژوهشی پژوهشکده شورای
نگهبان را معرفی ،نقد و بررسی ( )142می کند:

آزادی اظهار نظر و رای
نمایندگانمجلسشورای
اسالمی

دکتر محمدرضا ناری ابیانه
اش�اره :پژوهش�کده ش�ورای نگهبان ،بازوی تحقیقاتی شورای
نگهبان در انجام وظایفی است که قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران بر عهده این ش�ورا قرار داده اس�ت .گزارش های پژوهشی
یکی از مجموعه آثار علمی منتشر شده از سوی این پژوهشکده
است که توس�ط گروه های علمی پژوهشی ش�اغل در آن انجام
شده اس�ت .گزارش های پژوهشی معموال به مفاهیم پایه مرتبط
با وظایف ش�ورای نگهبان می پردازد .چال�ش قانون ضمن اعالم
آمادگی برای انعکاس متن جوابیه پژوهش�کده ش�ورای نگهبان،
پیش�اپیش از حس�ن توجه و پیشنهادات س�ازنده اندیشمندان
و نخبگان سپاس�گزاری می کند .این نوش�تار ب�ه معرفی ،نقد و
بررسی گزارش شرح مبس�وط قانون اساسی :شرح اصل هشتاد
و ششم قانون اساسی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان
گرامی می گذرد:

اصل هشتاد و ششم قانون اساسی

نماین��دگان مجلس در مق��ام ایفای وظایف نمایندگ��ی در اظهار نظر و رای
ال آزادند و نمی توان آنها را به س��بب نظراتی كه در مجلس اظهار
خ��ود كام ً
ك��رده اند یا آرائی ك��ه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب
یا توقیف كرد.
معرفی گزارش

شناسنامه گزارش
عنوان گزارش :ش��رح مبسوط قانون اساسی :شرح اصل هشتاد و ششم قانون
اساسی
مولف :سيد محمد هادي راجی
زیر نظر :دکتر عباسعلی کدخدایی
معاونت :پژوهشی
شماره مسلسل13940065 :
تاريخ انتشار04.1394/08 :
تعداد صفحات57 :صفحه
ناشر :پژوهشکده شورای نگهبان
منبع :درگاه الکترونیک پژوهشکده شورای نگهبان
در چکیده گزارش اینگونه آمده اس��ت :مصونی��ت پارلمانی به عنوان یكی از
ابزارهای طراحی شده برای تأمین آزادی بیان نمایندگان به دو قسم مصونیت
ماهوی (عدم مسئولیت) و مصونیت از تعرض تقسیم شده و در قوانین اساسی
كشورها نیز به انحای مختلف به رسمیت شناخته شده است .اصل  86قانون
اساس��ی جمهوری اسالمی ایران كه به نحوی به موضوع مصونیت نمایندگان
اختصاص یافته ،از جهات مختلف نیازمند بررسی است .این مقاله با رویكری
توصیفی-تحلیل��ی ب��ه ابعاد مختل��ف موضوع از جمله مبانی ،س��ابقه و انواع
مصونی��ت پرداخته و اص��ل  86و مصونیت پارلمانی را تحلیل نموده اس��ت.
برآیند كلی این مقاله در خصوص مصونیت نمایندگان آن است كه با توجه به
مت��ن اصل  86كه بر اظهارنظر در مقام ایفای وظایف نمایندگی تأكید كرده،
باید مصونیت نمایندگان را مقید به رعایت این ش��رط دانست و اجازه اثبات
خالف آن را به ش��اكی داد و نمیتوان ش��اكی را از شكایت بر ضد نمایندگان
منع كرد .البته قاضی رس��یدگی كننده به این امر باید با مقتضیات مجلس،
وظایف نمایندگان و نظارت بر دولت آشنایی كامل داشته باشد.
در مقدم��ه گزارش اینگونه آمده اس��ت :بر اس��اس اصل  86قانون اساس��ی
نماین��دگان مجلس در مق��ام ایفای وظایف نمایندگ��ی در اظهار نظر و رای
ال آزادند و نمی توان آنها را به س��بب نظراتی كه در مجلس اظهار
خ��ود كام ً
ك��رده اند یا آرائی ك��ه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب
یا توقیف كرد .این اصل كه در قانون اساس��ی مصوب سال  1358به تصویب
رس��ید ،در تجدید نظر قانون اساسی در سال  1368تغییری نكرد .مفاد این
اصل ك��ه در اصطالح حقوقی مصونیت پارلمانی نامیده می ش��ود ،در قانون
اساسی مشروطه و قوانین اساسی سایر كشورها نیز به نحوی دیده میشود .در
خصوص این موضوع و اصل  86قانون اساس��ی سؤاالت متعددی مطرح است
كه اهم آنها به چیس��تی ،چرایی و انواع مصونی��ت پارلمانی ،نحوه اعمال آن
در كش��ورهای مختلف و نیز چگونگی انعكاس آن در نظام حقوقی جمهوری

الف) عنوان
 آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله آیا محتوای گزارش در راس��تای بحث و بررسی پیرامون عنوان تهیه و ارائهشده است؟ خیر
 آیا نام دس��ت اندرکاران تهیه و انتش��ار گزارش بطور کامل شامل نام و نامخانوادگی ،رتبه علمی ،محل کار و نش��انی پس��ت الکترونیک در گزارش قید
شده است؟ خیر
الف) چکیده
 آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ بله اگر چکیده به تنهایی مورد بررس��ی قرار گیرد ،آیا به اندازه کافی خالصه وچکیده کل مقاله است؟ خیر
 آیا چکیده گزارش دارای بخش واژگان کلیدی است؟ بلهب) فهرست
 آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش دارای فهرستاجمالی است.
 آیا جدول ها ،نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر آیا گزارش دارای فهرست اعالم و اشخاص ،مکان ها و  ...است؟ خیرپ) مقدمه
 آی��ا مقدمه ،توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله (بیانی از مش��کلموجود و بررسی متون) را شامل می شود؟ خیر
 آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خیر آیا از واژگان کلیدی و اصطالحات مهم گزارش تعاریف مشخص ارائه شدهاست؟ خیر
 آیا پیش��ینه تاریخی بحث مورد نظر در مناب��ع معتبر داخلی و خارجی درگزارش مطرح شده است؟ خیر
ت) روش کار
 آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد اس��تفاده ش��ده است؟ روش گزارشتوصیفی و اقتباسی است.
 آیا روش های انتخاب ش��ده توسط نویس��ندگان قادر به پاسخ به سواالتتحقیق می باشد؟ خیر
 آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر اگر یک مطالعه تحقیقاتی مش��ابه توسط محققین دیگری انجام شود ،میتواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر
ث) یافته ها
 آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خیر آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خیر آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ گزارش فاقد روش آماریاست.
 راستی آزمایی نتایج گزارش از طریق کدام آزمون انجام شده است؟ گزارشفاقد روش آماری است.
 آیا نتایج گزارش از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است؟ گزارش فاقدروش آماری است.
ج) بحث
 آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ خیر آیا نویس��ندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در این مطالعه ثابتشده یا نه؟ خیر
 آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مش��ابه پیشین در این زمینه مقایسهشده است؟ خیر
 آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر آیا برای انجام پژوهش های بعدی پیشنهاداتی ارائه شده است؟ خیرچ) جدول ها ،نمودارها و تصاویر
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ارزیابی اجتماعی گزارش

الف) مخاطبان و ذینفعان

ارزیابی های شکلی گزارش

الف) ویراستاری فنی
 آی��ا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع گزارش کافیاست؟ خیر
 آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درس��تی انجام ش��ده است؟خیر
 آیا نوع صفحه آرایی (نوع و اندازه خط ،فاصله خطوط ،حاشیه ها ،سرصفحهو پاورقی و  )...گزارش مناسب است؟ خیر
 آیا آیین نگارش واژگان و جمالت بر اس��اس زبان فارس��ی معیار در تدوینگزارش رعایت شده است؟ خیر
 آیا در گزارش برای واژگان و اصطالحات علمی بیگانه ،معادل سازی مناسبانجام شده است؟ خیر
 آیا نشانه گذاری در گزارش (مانند ویرگول ،نقطه ،خط تیره ،ویرگول نقطهو پرانتز و  )...به درستی انجام شده است؟ خیر
ب) ویراستاری علمی
 آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله آیا ناظر یا ویراستار تخصصی به وظایف خود عمل کرده است؟ خیر آیا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ خیر آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله آیا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستاری ادبی دارد؟بلهج) ویژگی های خاص
 آیا گزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های خالصه پیام ،سخنانبزرگان ،تاریخچه و ...است؟ خیر
 -آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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الف) سامان مندی
 آیا گزارش یک کل سامان مند را تشکیل می دهد؟ خیر آیا گزارش برای س��اماندهی محتوایی خود مدل مفهومی ارائه کرده است؟خیر
 آیا گزارش دارای فرضیه یا فرضیه هایی با سواالت مشخص است؟ خیر آیا عناوین موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خیر آی��ا بس��ط و توضیح مطالب در هر پاراگراف ،بخ��ش ،فصل و  ...در گزارشانجام شده است؟ خیر
 آی��ا در پایان ه��ر فصل ،بخش و  ...مؤلف به جم��ع بندی مطالب پرداختهاست؟ خیر
 آیا گزارش دارای بخش نتیجه گیری یا جمع بندی نهایی است؟ بلهب) نوآوری
 آی��ا محتوای گزارش دارای س��طح خاصی از ن��وآوری در نظریه پردازی واندیشه ورزی است؟ خیر
 آیا گزارش مدعی صورت بندی جدید از مبانی نظری قدیمی است؟ خیر آیا در گزارش توانایی های نوین فناورانه وجود دارد؟ خیر آیا گزارش مدعی ارائه محصوالت یا خدمات جدید است؟ خیر آی��ا محتوای گ��زارش دارای توانایی خاص در ایجاد یا گس��ترش گفتماناجتماعی را دارد؟ خیر
 آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ خیرپ) اهمیت
 آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافی است؟ خیر آی��ا چینش مطالب در گزارش بر اس��اس درج��ه اهمیت موضوعات و وزنمحتوایی آنها انجام شده است؟ خیر
 آی��ا در ن��گارش مطالب در گزارش ب��ه موضوعات اولویت دار توجه ش��دهاست؟ خیر
ت) شیوایی ،روشنی و قابل فهم بودن
 آیا متن گزارش روان و سلیس است؟بله آیا در گزارش مطالب به روش��نی توانس��ته اند موضوعات مرتبط با خود رامطرح کنند؟ خیر
 آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بلهث) جامعیت
 آی��ا گزارش به لح��اظ موضوعی جامعیت دارد و وج��وه مختلف موضوع راپوشش می دهد؟ خیر
 آیا استفاده از تصاویر ،نمودارها ،جدول ها و  ...توانسته است به همه جانبهبودن گزارش کمک کند؟ گزارش فاقد تصویر ،نمودار و جدول هاست.
 آیا مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیز سبک نویسندگیاستفاده کرده است؟ خیر
 آیا گزارش از ویژگی های بینامتنی برخوردار است؟ خیر آیا گزارش برای کمک به درک جامع ،الگو یا مدلی خاص برای ساده سازیروابط پدیده مورد نظر با سایر پدیده ها ارائه کرده است؟ خیر
ج) اعتبار
 آیا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه اس��ت؟خیر
 آیا شواهد ،منابع و استدالل های موجود در گزارش از اعتبار علمی الزم وکافی برخوردار است؟ خیر
 آی��ا اعتب��ار علمی گزارش از س��وی یافته های پژوهش��ی معتبر داخلی وخارجی تایید می شود؟ خیر
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ارزیابی بخش های گزارش

ارزیابی محتوایی گزارش
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اسالمی ایران باز میگردد و این نوشتار در پی پاسخ به این مسائل می باشد.
در مبح��ث آراء مخالفان و موافقان با این اصل اینگونه آمده اس��ت :مخالفان
با این اصل چنین اس��تدالل می كردند كه :عبارت تحقیق و داوری با حضور
نماین��ده مبعوث مجلس انجام می پذیرد .مدرک ش��رعی ن��دارد و از طرفی
عب��ارت ولی محاكم��ه در دادگاه صالح به صورتی ك��ه مزاحم ایفای وظایف
نمایندگی او در اثناء دادرس��ی نباش��د مثل تعطیل حكم خداس��ت ،چراكه
فردی مرتكب جرم ش��ده ولی محاكمه نمی ش��ود .و اص��والً مگر نماینده با
دیگ��ران چه تفاوتی دارد ك��ه محاكمه او با حض��ور نماینده مبعوث مجلس
همراه باشد.
در مقابل ،دالیل موافقان به شرح زیر بود:
 این اصل به معنای تعطیل ش��دن جریان دادرس��ی ب��رای نماینده مجرمنیس��ت ،بلكه بخاطر انجام وظایف نمایندگی او ،تنه��ا در صورتی كه مزاحم
ایفای وظایف نمایندگی باش��د ،ممكن اس��ت این امر چند ساعتی به تأخیر
بیفتد .همانند فرد زندانی كه در هنگام مراسم حج برای اعمال حج برده می
شود و بعد دوباره به زندان برمی گردد.
 مصونیت ،آزادی معقول و مش��روعی اس��ت كه بر اس��اس آن نماینده را بهص��رف اتهام توقیف نكنند بلكه به مجلس ف��ورا ً اطالع میدهند و مجلس در
صورتی كه مش��اهده كند كه قرائن كافی برای توقیف نماینده وجود دارد ،از
او س��لب مصونیت میكند ،و اال از او س��لب مصونیت نمی كند .با این كار ،در
اصل حقوق مردم حفظ میش��ود .در اینجا ،مجلس به نوعی مرجع تشخیص
است و صالحیت رسیدگی دارد.

 آیا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ خیر آیا جدول ها ،نمودارها و شکل ها ویژگی های کلیدی مطالعه را نشان میدهند؟ گزارش فاقد جدول ،نمودار و شکل است.
 آی��ا تصاوی��ر ،جدول ه��ا و نمودارها ش��فاف و قابل فهم هس��تند و دارایباالنویس و زیرنویس مناس��ب می باش��ند؟ گزارش فاقد جدول ها ،نمودارها
و شکل ها است.
ح) پیوست ها
 آیا پیوس��ت های گزارش حاوی اطالعات مفید است؟ گزارش فاقد پیوستاست.
 آیا پیوست ها به کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان کمک می کند؟ گزارشفاقد پیوست است.
 آیا پیوس��ت ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقدپیوست است.
خ) منابع
 آیا منابع کافی برای اهداف این مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله آیا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله آیا منابع مهم و کلیدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خیر شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقی آیا گزارش منابعی برای مطالعه بیشتر مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر آیا گزارش از منابع بین بخش��ی و بین رش��ته ای داخلی و خارجی معتبراستفاده کرده است؟ خیر

 مخاطب��ان و ذینفعان این گزارش چه کس��انی هس��تند؟ اعضای ش��وراینگهبان
 آیا انتشار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان قرار گرفته است؟نامشخص
 آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با موضوع تخصصیترغیب می کند؟ نامشخص
 آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان و ذینفعان خودرا دارد؟ نامشخص
ب) تاثیرگذاری اجتماعی
 آی��ا گزارش در بحث پیرامون پدیده مورد نظر خ��ود از جامعه نگری قابلقبول برخوردار است؟ خیر
 آیا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد نیاز برای فهم خودرا به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
 آیا گزارش برای علل و آثار مشکالت متعدد موجود در زندگی مردم تحلیلمناسبی ارائه کرده است؟ خیر
 آی��ا گ��زارش ب��رای حل مش��کالت زندگی م��ردم دارای ط��رح اجرایی باپیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
 آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیش��نهادی خود برای حل مشکالتزندگی مردم روش راستی آزمایی خاصی را پیشنهاد کرده است؟ خیر
 آیا گزارش توانس��ته اس��ت اهداف اجتماعی از پیش تعیین ش��ده خود رامحقق سازد؟ خیر
 آیا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پیرامونگزارش منتشر کرده است؟ خیر
 آیا گزارش نس��بت خود را با اسناد فرادست و فرودست کشور معین کردهاست؟ خیر
 آیا گزارش مطالبی پیرام��ون کارآمدی و عملکرد قوانین مرتبط با موضوعبحث خود را ارائه کرده است؟ خیر
 آیا انتش��ار این گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی داشته است؟خیر
پ) نیازمحوری
 این گزارش چه نیازی (بنیادی ،تخصصی ،درسی ،کمک درسی و عمومی)را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای عمومی
 آی��ا گزارش توانایی علم��ی و عملی برای تفکیک ن��وع نیازهای مخاطبان(خالءها ،کمبودها ،تهدیدها ،آسیب ها ،ضعف ها ،فرصت ها ،قوت ها ،ضرورت
ها و اولویت ها) و برنامه ریزی و اجرای برنامه های متناس��ب با آن را (برنامه
های ایجادی ،جبرانی ،پیشگیرانه ،مقابله ای ،تقویتی ،توانمندسازی ،ارتقایی،
تامینی و انتخابی) دارد؟ خیر
 آیا توانایی هدف گذاری ،راهبردگذاری ،سیاس��تگذاری و سازماندهی مرتبط باموضوع برای رفع سطوح گوناگون نیازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خیر
پ) رتبه ها و جوایز
 آیا گزارش دارای رتبه و جوایز ملی و بین المللی است؟ خیر آی��ا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از س��وی منابع علمی معتبراست؟ خیر
ت) تقدیر و تشکر
 آیا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در کار (اعم از امورعلمی و فنی و )...سپاسگزاری شده است؟ خیر
 آی��ا گ��زارش در مجامع علمی داخل��ی و خارجی مورد تقدی��ر قرار گرفتهاست؟ خیر
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