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مجازي در شرايط خاص و اضطراري به تشخيص هيئت رئيسه اعالم وصول شده است .طرح حاضر با اين استدالل كه
حجم زياد كارهاي مجلس در حوزههاي مختلف نظارتي و تقنيني مستلزم تشكيل جلسات زياد است و در شرايط خاص
مثل شيوع بيماري كرونا امكان برگزاري جلسات بهصورت جمعي ميسر نبوده و موجب اخالل در ايفاي وظايف نمايندگي
را فراهم نموده است ،لذا ضرورت برگزاري جلسات مجازي در شرايط اضطراري و در مواردي به تشخيص هيئت رئيسه
را پيشنهاد دادهاند .در ادامه به بررسي جزئيات مفاد طرح خواهيم پرداخت:
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بررسي طرح
 ماده ( )1قانون آييننامه داخلي مجلس در مقام بيان ضوابط و كيفيت محل تشكيل جلسات مجلس ،امكان تغييرمحل تشكيل جلسات رسمي در شرايط اضطراري به تشخيص هيئت رئيسه به محل ديگر را شناسايي كرده است .ادامه
و استمرار جلسات مذكور منوط به رأي اكثريت نمايندگان است .واژه «محل» در تبصره « »1ماده فوقالذكر ،با توجه
به تجربه شرايط خاص مانند كرونا ،جامع و مانع تمامي شرايط اضطراري نيست ،به اين معنا كه واژه «محل» ابهام
داشته و در تبادر اوليه داللت بر مكان فيزيكي دارد.
 طرح حاضر با الحاق يك تبصره بهعنوان تبصره « »3ماده ( )1قانون آييننامه داخلي مجلس به هيئت رئيسه ايناجازه را ميدهد تا درشرايط اضطراري و يا براي جبران عقبماندگيها ،تعدادي از جلسات را بهصورت مجازي برگزار
كند .به بيان ديگر طرح پيشنهادي درصدد رفع ابهام از عبارت «محل ديگري» است.
 پيشنهاد مذكور عليرغم شناسايي دقيق مسئله واجد ايرادهايي بهنظر ميرسد: .1جواز تشكيل جلسات مجازي مشروط به دو قيد «شرايط اضطراري» و «جبران عقبماندگيها» شده است .در مورد
قيود مطرح شده ضابطه و مالكي جهت تشخيص آن ارائه نشده است .به اين معنا كه شرايط اضطرار به چه
شرايطي اطالق ميشود؟ و يا عقبماندگيها به چه موارد و مصاديقي مربوط ميشود؟ بنابراين قيود فوقالذكر واجد
ابهام است.
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 .2به رعايت مالحظات امنيتي و اجرايي برگزاري و مصاديقي كه ميتواند موضوع بررسي در جلسات مجازي باشد ،اشارهاي نشده است؛
درحالي كه اقتضاي جلسات مجازي اعم از نحوه حضور ،كيفيت رأيگيري و ...مستلزم تعيين شرايط مشخص و خاص است.
بنابراين پيشنهاد ميشود اوالً جلسات مجازي بهصورت علني برگزار شود ،ثانياً در بررسي موارد تقنيني و مصاديقي كه مستلزم
رأيگيري است اصول مربوط به امنيت شبكه رعايت شود ،ثالثاً دستورالعمل اجرايي نحوه تشكيل جلسات مجازي توسط كميسيون
آييننامه داخلي تهيه و تدوين شود.
 .3درخصوص ادامه و استمرار جلسات بهصورت مجازي شرط و يا ضابطه خاصي مقرر نشده است ،درحالي كه استمرار جلسات در
صورت تغيير محل فيزيكي ،مشروط به موافقت اكثريت حاضران شده است .لذا تعيين سازوكاري متفاوت براي جلسات مجازي نسبت
به جلسات حقيقي بدون وجه قانوني يا اجرايي مغاير اصول قانوننويسي موضوع بند « »9سياستهاي كلي نظام قانونگذاري است.
بنابراين پيشنهاد ميگردد ،ايرادهاي فوقالذكر با اصالح از طريق اضافه شدن عبارت «يا هر روش ديگری بهصورت ارتباط مجازی»
در ماده ( )1پس از عبارت «تعيين هر محل ديگر» و در ذيل تبصره « »1ماده ( )1قانون آييننامه داخلي پس از عبارت «محل
ديگری» مرتفع ميشود.
جمعبندی
با توجه به مطالب پيشگفته؛ درخصوص ضرورت برگزاري جلسات مجازي در شرايط اضطراري و در مواردي ،به تشخيص هيئت رئيسه،
پيشبيني امكان برگزاري جلسات مجلس بهصورت مجازي مستلزم رعايت مالحظات نمايندگان محترم در امكان استفاده از روش
مجازي و نيز تعيين ضوابط تشخيص و كيفيت برگزاري موارد استثنائي و خاص جهت برگزاري جلسات مجازي است.
بنابراين ضمن موافقت با كليات ،پيشنهاد ميشود متن طرح بهشرح زير اصالح گردد:
 .1عبارت «يا هر روش ديگری بهصورت ارتباط مجازی» در ماده ( )1پس از عبارت «تعيين هر محل ديگر» و در ذيل
تبصره « »1ماده ( )1قانون آييننامه داخلي پس از عبارت «محل ديگری» اضافه ميشود.
 .2عبارت «امکان برگزاری جلسات مجازی صرفاً درخصوص جلسات علني مجلس است .دستورالعمل نحوه تشکيل
جلسات مجازی توسط كميسيون آييننامه داخلي با رعايت اصول محرمانگي در موارد تقنيني و مصاديقي كه مستلزم
رأیگيری است تهيه و تدوين ميشود» به انتهای تبصره « »1ماده ( )1قانون آييننامه داخلي اضافه شود.
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