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مقدمه
طرح اصالح آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي به شماره ثبت  292با هدف کنترل تعداد زياد پيشنهادهاي
نمايندگان در حين رسيدگي به طرحها و لوايح و مديريت زمان در صحن اعالم وصول شده است .طراحان با
اين استدالل که تعداد زياد پيشنهادهاي فاقد کيفيت به اطاله در رسيدگي به طرح و لوايح و اتالف زمان و
اخالل در مديريت صحن منجر شده است ،سازوکاري جهت کنترل پيشنهادهاي بيرويه در صحن ،ارائه کردهاند.
در همين راستا طرح حاضر ارائه گزارش -شفاف و عمومي -فصلي يا ماهانه از درصد پيشنهادهاي مصوب و
غيرمصوب را بهعنوان ابزار کنترل و ارتقاي پيشنهادهاي نمايندگان مطرح کرده است .در ادامه به بررسي
جزئيات مفاد طرح خواهيم پرداخت:
ارزیابی طرح
 طرح پيشرو با الحاق يک تبصره به عنوان تبصره « »2ذيل ماده ( )149قانون آييننامه داخلي مجلس«هيئترئيسه را مکلف نموده است بهصورت ماهيانه ،فصلي و ساليانه گزارشي از درصد پيشنهادهاي مطرح

مشخصات گزارش
شماره مسلسل:

24017826

شده و رأي آورده و رأي نياورده در صحن توسط هريک از نمايندگان را به اطالع نمايندگان و مردم برساند.».
 ماده ( )149قانون آييننامه داخلي در مقام بيان فرايند رسيدگي طرحها و لوايح در صحن ترتيب رسيدگيبه پيشنهادهاي در صحن را به شرح.1 :پيشنهادهاي چاپ شده کميسيون فرعي .2 ،پيشنهادهاي نمايندگان

تاریخ انتشار:

ابتدا بازگشت به اليحه يا طرح  -حذف کل  -حذف جزء .3 ،پيشنهادهاي اصالحي .4 ،مصوبه کميسيون اصلي،

1400/8/9

 .5پيشنهاد حذف .6 ،پيشنهادهاي جديد در صحن .7 ،پيشنهاد ارجاع به کميسيون اصلي ،بيان کرده است .اما
درخصوص سازوکار اولويتبندي و ترتيب طرح پيشنهادهاي اصالحي ،موارد اصالح جزئي ،قانونگذار شاخص يا
مالکي بهصورت شفاف مطرح نکرده است .در رويه عملي نيز تشخيص هيئترئيسه مالک طرح پيشنهادهاي
اصالحي و جديد در صحن است.
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 سازوکار پيشنهادي طرح حاضر با استفاده از ابزار شفافسازي و مطالبه عمومي نخبگان و آحاد جامعه درصدد ارتقاي کيفيتپيشنهادهاي نمايندگان در صحن است ،لکن صرفاً اعالم درصد تصويب پيشنهادهاي مطرح شده در صحن را بهعنوان ابزار
کنترلي شناسايي کرده است ،درحاليکه اوالً عبارت «پيشنهادهاي مطرح شده» ابهام دارد ،به اين معنا که آيا ثبت پيشنهاد
به روي مواد مربوطه مشمول حکم تبصره قرار ميگيرد يا خير فقط پيشنهادهايي که در صحن قرائت ميشود؟ در صورتي
که تمامي پيشنهادهاي ثبت شده اعم از قرائت شده و نشده در صحن مشمول حکم تبصره قرار گيرد ،ابزار شفافسازي نسبت
به مصاديقي که مورد بحث و رأيگيري قرار نگرفته است ،اثري نخواهد داشت .چراکه مطالبه عمومي از پيشنهاددهندگان با
پاسخ «عدم بررسي پيشنهادات در صحن مواجه» خواهد شد .افزون بر آن الزاماً بهکارگيري شفافيت و اطالعرساني در اين
حوزه ،کنترل و ارتقاي کيفيت پيشنهادها را به همراه نخواهد داشت ،بهدليل آنکه ترغيبکننده نمايندگان براي بروز فعاليت
بيشتر خواهد بود .لذا عرف رفتاري نمايندگان درخصوص واکنش به اين قاعده بسيار مؤثر خواهد بود .عليايحال در صورت
اصرار طراحان پيشنهاد ميگردد جهت رفع ابهام عبارت «پيشنهادهاي قرائت شده در صحن» جايگزين عبارت «پيشنهادهاي
مطرح شده» شود.
ثانياً اهم داليل طرح پيشنهادهاي زياد در صحن را ميتوان به دو دسته تقسيم کرد:
الف) متأسفانه بهرغم بررسيهاي کارشناسي و زمانبر در کميسيونهاي تخصصي و کارگروههاي ذيربط هر کميسيون،
مصوبات کميسيونهاي تخصصي پس از پيشنهادهاي چاپ شده کميسيون فرعي ،پيشنهادهاي نمايندگان ابتدا بازگشت به
اليحه يا طرح  -حذف کل  -حذف جزء و پيشنهادهاي اصالحي به رأي گذاشته ميشود؛ اين امر اوالً تضعيف جايگاه
کميسيونهاي تخصصي را به همراه دارد ،ثانياً زحمات و هزينههاي مادي و معنوي صرف شده در کميسيونهاي تخصصي
را به هدر ميدهد و در آخر پيشنهادهاي بدون پشتوانه و مطالعات کارشناسي دقيق ،مقدم بر مصوبات کميسيونها قرار
ميگيرد .بنابراين پيشنهاد ميشود با اصالح بند « »1ماده ( )149بهشرح ذيل پيشنهادهاي مصوب کميسيون اصلي در صحن
به رأي گذاشته شود:
«عبارت (مصوبه کميسيون اصلي و در صورت عدم تصويب مصوبه کميسيون اصلي) بعد از واژه (سپس) اضافه ميگردد و بند
« »2نيز حذف شده و شماره ساير بندها اصالح ميگردد».
ب) عدم سازوکار شاخص و شفاف جهت ساماندهي پيشنهادهاي نمايندگان در صحن؛ ساماندهي و تعيين مالک اولويتبندي،
پيشنهادهاي اصالحي در صحن – بهجز بازگشت به طرح و اليحه و حذف کل -تکميلکننده طرح حاضر خواهد بود .لذا در
راستاي تعيين شاخص و نظاممندسازي پيشنهادهاي اصالحي ،تأييد پيشنهاد -قبل از صحن -توسط تعدادي بيش از
نمايندگان متقاضي ثبت طرح قانوني_ 15نفر به باال -ميتواند بهعنوان مالک اولويت طرح پيشنهادهاي اصالحي در صحن
قرار گيرد .معالوصف پيشنهاد ميشود عبارت ذيل به انتهاي بند « »1ماده ( )149قانون آييننامه داخلي مجلس اضافه گردد:
«پيشنهادهاي اصالحي در صورت امضاي بيش از  15نفر از نمايندگان نسبت به ساير پيشنهادهاي اصالحي در اولويت قرار
ميگيرد».
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جمعبندی
براساس موارد فوق ،بهکارگيري ابزار شفافيت نسبت به پيشنهادهاي اصالحي در صحن و ميزان رأيآوري آنها ،باعث ارتقاي
کيفيت پيشنهادها و مانع سيل بيرويهاي از پيشنهادها در صحن خواهد بود .لکن .1 :عبارت «پيشنهادهاي مطرح شده» ذيل
طرح پيشنهادي مبهم بوده و پيشنهاد ميشود عبارت «پيشنهادهاي قرائت شده در صحن» جايگزين شود .2 .يکي از عوامل
طرح پيشنهادهاي زياد در صحن عدم سازوکار ساماندهي و شاخص شفاف براي پيشنهادهاي نمايندگان در صحن است.
بنابراين ضمن موافقت با رويکرد طرح نسبت به کاهش ميزان پيشنهادهاي غيرکارشناسي ،ازآنجاکه صرف اطالعرساني از
پيشنهادهاي واصله ازسوي نمايندگان ،ميتواند نتيجهاي غير از آنچه مدنظر طراحان محترم بوده را در پي داشته باشد ،لذا
در راستاي ساماندهي و ارتقاي کيفيت پيشنهادهاي در صحن ،پيشنهاد ميشود:
اوالً ،بند « »1ماده ( )149قانون آييننامه داخلي مجلس به شرح زير اصالح گردد:
«عبارت (مصوبه کميسيون اصلي و در صورت عدم تصويب مصوبه کميسيون اصلي) بعد از واژه (سپس) اضافه ميگردد و بند
« »2نيز حذف شده و شماره ساير بندها اصالح ميگردد».
ثانياً ،عبارت ذيل به انتهاي بند « »1ماده ( )149اضافه شود:
«پيشنهادهاي اصالحي در صورت امضاي بيش از  15نفر از نمايندگان يا پيشنهادهايي که مستند به گزارش کارشناسي مرکز
پژوهشهاي مجلس ارائه شده ،نسبت به ساير پيشنهادهاي اصالحي در اولويت قرار ميگيرد».
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