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  نامة داخلي مجلس شوراي اسالمي فهرست مندرجات آئين

  صفحه  عنــــوان

  ۱  كليات - باب اول 

  ۱  تشكيل و افتتاح مجلس -فصل اول      

  ۱  تشكيل و افتتاح مجلس -مبحث اول           

  ۱  تشكيل مجلس - اول        

  ۱  افتتاح مجلس -دوم        

  ۲  دتشريفات سوگن -سوم        

  ۲  اجايگاهه -چهارم        

  ۳  انتظام مجلس -پنجم        

  ۴  تشكيالت قانونگذارى مجلس - مبحث دوم           

  ۴  هاى رئيسه مجلس هيأت - اول        

  ۴  هيأت رئيسه سنى - الف             

  ۵  هيأت رئيسه موقت -ب             

  ۵  هيأت رئيسه دائم -ج             

  ۱۱  مسؤوليت مشترك هيأت رئيسه در برابر مجلس - د             

  ۱۲  شعب و كميسيونها -دوم        

  ۱۲  شعب –الف             

  ۱۴  كميسيونها -ب     

    

 اول



  نامة داخلي مجلس شوراي اسالمي فهرست مندرجات آئين

  صفحه  عنــــوان

  ۱۵  كميسيونهاى خاص                   

  ۱۵  كميسيون تحقيق - ۱         

  ۱۵  نامه داخلى مجلس آئين كميسيون تدوين - ۲         

  ۱۶  قانون اساسى) ۹۰(ميسيون اصل نودم ك - ۳         

  ۱۶  كميسيونهاى تخصصى - ۴         

  ۲۱  مقررات مشترك كميسيونها - ۵         

  ۲۵  ساير مقررات - ۶         

  ۲۶  كميسيون مشترك - ۷         

  ۲۶  كميسيون ويژه - ۸         

  ۲۷  تشكيالت ادارى و پشتيبانى مجلس -مبحث سوم   

  ۲۷  و خدماتى مجلس امور ادارى ، مالى    

  ۲۹  نمايندگان - فصل دوم      

  ۲۹  رسيدگى به اعتبارنامه نمايندگان -مبحث اول   

  ۳۴  حقوق و تعهدات نمايندگان - مبحث دوم   

  ۳۴  مصونيت نمايندگان - اول     

  ۳۵  تعهدات نمايندگان - دوم     

  ۳۶  حقوق نمايندگان -سوم     

  ۳۶  موريتهاأم -چهارم     

  ۳۷  هايطيالت و مرخصتع -پنجم     

 دوم



  نامة داخلي مجلس شوراي اسالمي فهرست مندرجات آئين

  صفحه  عنــــوان

  ۳۸  غيبت نمايندگان -ششم     

  ۳۹  استعفاء نماينده و نحوه بررسى آن -هفتم     

  ۴۰  گردش كار مجلس - فصل سوم      

  ۴۰  جلسات مجلس -مبحث اول   

  ۴۴  ها و مذاكرات نطق - مبحث دوم   

  ۴۴  ها نطق - اول     

  ۴۹  مذاكرات - دوم     

  ۵۲  آراء -مبحث سوم   

  ۵۲  ءت آراكمي - اول     

  ۵۵  كيفيت آراء - دوم     

  ۵۸  اعالم نتيجه رأى -سوم     

  ۵۸  وظائف و اختيارات مجلس شوراى اسالمى -باب دوم 

  ۵۸  قانونگذارى -فصل اول      

  ۵۸  طرحها و لوايح قانونى -مبحث اول   

  ۵۸  طرحهاى قانونى - اول     

  ۵۹  لوايح قانونى - دوم     

  ۶۱  عالى استانها طرحهاى شوراى -سوم     

  ۶۱  مقررات مشترك طرحها و لوايح -چهارم     

    

 سوم



  نامة داخلي مجلس شوراي اسالمي فهرست مندرجات آئين

  صفحه  عنــــوان

  ۶۲  مراحل بررسى و تصويب طرحها و لوايح عادى - مبحث دوم   

  ۶۳  شور اول - اول     

  ۶۳  ها بررسى طرحها و لوايح در كميسيون - الف          

  ۶۶  بررسى و تصويب طرحها و لوايح در مجلس -ب          

  ۶۷  شور دوم -دوم          

  ۶۷  بررسى مواد و پيشنهادها در كميسيون - الف          

  ۶۷  بررسى و تصويب مواد در مجلس -ب          

  ۷۰  مراحل بررسى و تصويب طرحها و لوايح فورى -مبحث سوم   

  ۷۰  كليات موضوع طرحها و لوايح فورى - اول          

  ۷۲  يتىطرحها و لوايح يك فور -دوم          

  ۷۲  طرحها و لوايح دوفوريتى -سوم          

  ۷۳  طرحها و لوايح سه فوريتى -چهارم          

  ۷۳  طرحها و لوايح طبق اصل هشتادوپنجم بررسى – مبحث چهارم  

  ۷۵  تفسير قوانين - مبحث پنجم   

  ۷۶  نكات مشترك مربوط به بررسى طرحها و لوايح - مبحث ششم   

  ۷۹  رسيدگى آنها مراحل گهبان ون مجلس به شوراى وباتارجاع مص  - مبحث هفتم   

  ۸۱  نظارت –فصل دوم      

  ۸۱  نحوه بررسى و رأى اعتماد به هيأت وزيران -مبحث اول   

    

 چهارم



  نامة داخلي مجلس شوراي اسالمي فهرست مندرجات آئين

  صفحه  عنــــوان

  ۸۴  اساسى قانون )۷۶(وهفتادوششم )۸۸(هشتادوهشتم اصول بررسى نحوه –مبحث دوم   

  ۸۴  تذكر و سؤال - اول        

  ۸۴  رتذك - الف             

  ۸۵  سؤال -ب     

  ۸۸  تحقيق و تفحص -دوم        

  ۹۳  نحوه بررسى موارد خاص و مهم -مبحث سوم   

  ۹۳  المللى نحوه تصويب معاهدات و قراردادهاى بين - اول        

  ۹۵  اصالح جزئى درخطوط مرزها -دوم        

  ۹۶  محدوديتهاى ضرورى -سوم        

  ۹۶  ساير موارد -چهارم        

  كشـور   برنامـه وبودجـه سـاليانه كـل     نحوه بررسى - بحث چهارمم  

  بودجه اجراى بر نظارت و                             
۹۷  

  ۹۸  تصويب برنامه توسعه - اول        

  ۱۰۰  تصويب بودجه ساليانه كل كشور -دوم        

  ۱۰۳  كشور انه كلنحوه رسيدگى ديوان محاسبات بر اجراى بودجه سالي - سوم                

  ۱۰۳  استيضاح –مبحث پنجم   

  ۱۰۳  استيضاح وزيران - اول        

  ۱۰۶  استيضاح و عدم كفايت رئيس جمهور -دوم        

  ۱۰۸  پرسي تقاضاي همه – ششممبحث   
 

 پنجم



 ۱

  نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى آئين

  كليات –باب اول 

  تشكيل و افتتاح مجلس - فصل اول 

  تشكيل و افتتاح مجلس -مبحث اول 

  تشكيل مجلس - اول 

محل مجلس شوراى اسالمى ايران محل تشكيل اولين مجلس  -  ۱ماده   

خبرگان است كه قانون اساسى ايران در آن به تصويب رسيده است و هيچ محل 

گرى براى تشكيل جلسات عمومى رسميت ندارد مگر باتصويب دوسوم دي

  .نمايندگان حاضر در مجلس

درمواقع اضطرارى كه اجتماع و تشكيل جلسات در محل  - تبصره   

رسمى ممكن نباشد، محل جديدتشكيل جلسات بايد رسماًازطرف هيأت رئيسه 

  .اطالع نمايندگان برسد به

  افتتاح مجلس -وم د

ستين جلسه هر دوره مجلس شوراى اسالمى طبق اصل نخ - ۲ماده   

قانون اساسى با حضور حداقل دوسوم مجموع نمايندگان ) ۶۵(شصت و پنجم 

  .شود سوره شورى تالوت مى) ۴۲(تا ) ۳۵(در آغاز جلسه آيات . يابد رسميت مى

پس از قرائت پيام مقام معظم رهبرى مراسم سوگند انجام و در پايان   

به منظور بزرگداشت بنيانگذار جمهورى اسالمى ايران  جلسه، نمايندگان

و شهيدان انقالب اسالمى و اداى احترام وتجديد عهد  )ره(حضرت امام خمينى 

  .با آنان در مرقد مطهر آن حضرت و بهشت زهرا حضور خواهند يافت



 ۲

  تشريفات سوگند -وم س

) ۶۷(نمايندگان حاضر در مجلس طبق اصل شصت و هفتم  -  ۳ماده   

شود  متن سوگند نامه توسط رئيس قرائت مى. كنند نون اساسى سوگند ياد مىقا

و نمايندگان به حالت اجتماع در حال قيام آن را تكرار و پس از انجام مراسم 

  .تحليف، سوگندنامه را امضاء ميكنند

هاى دينى اين سوگند را با ذكر كتاب آسمانى خود ياد  نمايندگان اقليت  

  .خواهند كرد

دگانى كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه رسمى نماين  

  .كنند سوگند را بجا آورند و ذيل سوگندنامه را امضاء كنند كه حضور پيدا مى

  جايگاهها –چهارم 

جايگاه نمايندگان، پس از ارائه اعتبارنامه نمايندگان به مجلس  -  ۴ماده   

كشى  قرعه. ثبت خواهد شدشود و در دفتر مخصوص  به حكم قرعه تعيين مى

نمايندگانى كه در قرعه قبل در قسمت . شود هر شش ماه يكمرتبه تجديد مى

. اند به حكم قرعه در قسمت دوم مجلس استقرار خواهند يافت جلو مجلس بوده

در دو رديف اول رئيس جمهور، معاونان و مشاوران او، اعضاى شوراى نگهبان 

نامه  آئينلس و ديگر افراد مجاز طبق اين و هيأت وزيران و معاونان امور مج

جه مجاز به نشستن در صندلى نمايندگان و هيچ هخواهند نشست و افراد مذكور ب

  .باشند و يا تردد در محل استقرار نمايندگان نمى

خبرنگاران و تماشاچيان با داشتن كارت مخصوص همان  -  ۵ماده   

مخصوص، حق حضور هاى  جلسه و نيز مامورين انتظامات مجلس در محل



 ۳

نظمى  خواهندداشت و بايد در تمام مدت جلسه ساكت باشند و از هرگونه بى

در غيراين صورت با دستور رئيس، تاالر جلسه را ترك . خوددارى كنند

در صورتى كه عمل آنان مستوجب تعقيبات كيفرى بشود فرد خاطى . نمايند مى

ف و به مراجع صالحه بارعايت مقررات توسط مامورين انتظامات مجلس توقي

  .تسليم خواهد شد

تواند درهر جلسه براى حداكثر سه  هريك از نمايندگان مى - ۱تبصره   

نفر كه به آنها اعتماد دارد، درخواست صدور كارت ورود به محل تماشاچيان را 

  .باشد به صدور كارت براى آنان مىانتظامات مجلس موظف . بنمايد

، با رعايت موازين تعيين شده از سازمان ادارى مجلس - ۲تبصره   

طرف هيأت رئيسه، براى خبرنگاران جرائد داخلى كه طبق قانون مطبوعات 

اجازه انتشار دارند و براى خبرنگاران خارجى با معرفى وزارت فرهنگ و ارشاد 

  .نمايد اسالمى كارت موقت غيرقابل انتقال صادر مى

  انتظام مجلس - پنجم 

نيت محوطه مجلس بعهده رئيس مجلس و در حفظ انتظام وام - ۶ماده   

اى بدون اجازه رئيس،  هيچ مقام و قوه. غياب او به عهده نواب رئيس است

  .مداخله در محوطه و امور مجلس را ندارد حق

رئيس جمهور و معاونان او، وزيران به اجتماع يا به انفراد  -  ۷ماده   

مشاوران خود را نيز توانند  شركت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى حق

همراه داشته باشند و رئيس قوه قضائيه براى شركت در مراسم تحليف 

كند و همچنين اعضاى شوراى نگهبان حق  جمهور در مجلس شركت مى رئيس



 ٤

اى با  حضور در كليه جلسات رسمى مجلس را دارند و چنانچه طرح يا اليحه

ضاء شوراى نگهبان بايد قيد دو  يا  سه فوريت در دستور مجلس قرار گيرد  اع

  .در آن جلسه شركت نمايند

ساير مسؤولين دستگاههاي اجرائي و قضائي اعم از دولتي يا  -۱تبصره 

غيردولتي كه از طرف هيأت رئيسه براي دفاع و توضيح طرح يا اليحه دعوت 

  .توانند در جلسات مجلس شركت نمايند اند مي شده

ت، معاون امورمجلس هريك از رئيس و دادستان ديوان محاسبا -۲تبصره 

وزيران و آن عده از كاركنان مجلس كه حضور آنان در صحن مجلس ضروري 

باشد و معاونين امورمجلس ديگر دستگاهها و نهادها با اجازه هيأت رئيسه حق 

توانند در جلساتي كه موضوع دستور  اين افراد مي. حضور در جلسات را دارند

  ۱.زمان آنها باشد شركت نمايندمجلس مرتبط با وزارتخانه و سا

حمل هر نوع اسلحه براى كسانى كه وارد ساختمان اصلى  - ۸ماده   

  .شوند مطلقاً ممنوع است مجلس مى
  

  تشكيالت قانونگذارى مجلس - مبحث دوم 

  هاى رئيسه مجلس هيأت - اول 

  هيأت رئيسه سنى -الف 

سنى و فرد  يسعنوان رئ ترين فرد از نمايندگان حاضر به مسن -  ۹ماده   

 ۲دبيرنفر از جوانترين نمايندگان حاضر به سمت رئيس و دو عنوان نايب بعدى به

                                                 
 .الحاق گرديده است ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۱(به موجب ماده ) ۲(و ) ۱(هاي  تبصره -۱

 .تغيير يافت »دبير«به  »منشي«عنوان  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۵(به موجب ماده  -۲



 ٥

درصورت تساوى سن، . گيرند شوند و در جايگاه هيأت رئيسه قرار مى عين مىم

ترين و جوانترين نمايندگان حاضر  هيأت رئيسه سنى با قيد قرعه از بين مسن

  .تعيين خواهد شد

  .ى با اداره كل قوانين مجلس استاعالم هيأت رئيسه سن  

وظايف هيأت رئيسه سنى، اداره جلسه افتتاحيه، انجام مراسم  - ۱۰ماده   

  .تحليف، اقتراع شعب و اجراى انتخابات هيأت رئيسه موقت است

  هيأت رئيسه موقت -ب 

انتخاب هيأت رئيسه موقت در دومين جلسه علنى مجلس  - ۱۱ماده   

  رز انتخاب آن مانند هيأت رئيسه دائم است، تركيب و ط. انجام خواهد شد

  .به جز اينكه اكثريت نسبى در انتخاب رئيس كافى خواهد بود

هيأت رئيسه موقت بالفاصله پس از انتخاب، با متن سوگندنامه هيأت   

  .رئيسه دائم مراسم تحليف را بجاى خواهد آورد

ان وظايف هيأت رئيسه موقت اداره جلسات مجلس تا زم -  ۱۲ماده   

تأييد اعتبارنامه دوسوم نمايندگان و اجراى انتخابات هيأت رئيسه دائم و 

  .تمشيت امور ادارى مجلس است

  هيأت رئيسه دائم -ج 

پس از تصويب اعتبارنامه حداقل دوسوم مجموع نمايندگان،  -  ۱۳ماده   

كند، اعضاى هيأت  هيأت رئيسه موقت اقدام به انتخاب هيأت رئيسه دائم مى

مبناى تجديد انتخابات ساليانه، . شوند ئم براى يكسال انتخاب مىرئيسه دا

سالروز انتخابات هيأت رئيسه قبلى بوده و درصورتى كه با تعطيالت مصادف 



 ٦

گردد و مسووليت هيأت رئيسه جديد از  گردد در جلسه قبل از آن انجام مى

  .سالروز انتخابات قبل تفويض خواهد گرديد

 ۱دبير از رئيس، دو نايب رئيس، شش ئم مركبرئيسه دا هيأت – ۱۴ماده   

  .باشد مى ۲ناظرو سه 

انتخاب رئيس در نوبت اول با اكثريت مطلق آراء نمايندگان  - ۱۵ماده   

هر كدام جداگانه و  ۴ناظرانو  ۳دبيرانصاحب رأى است و انتخاب نواب رئيس، 

انتخاب در صورتى كه در . با اكثريت نسبى و رأى مخفى و با ورقه خواهد بود

رئيس در نوبت اول اكثريت مطلق حاصل نشود، در نوبت دوم اكثريت نسبى 

  .كافى خواهد بود

   ۶ناظران،  ۵دبيرانچنانچه آراء براى رئيس، نواب رئيس،  -  ۱تبصره   

  .شوند با يكديگر برابر باشد، حسب مورد به قيد قرعه تعيين مى

رأى داد كه قبل  توان در صورتى به فرد غايب در جلسه مى - ۲تبصره   

از تشكيل جلسه مربوط به انتخاب هيأت رئيسه، كتباً نامزدى خود را به اداره كل 

  .قوانين مجلس اعالم كرده باشد

قبل از اخذ رأى براى هيأت رئيسه، اسامى داوطلبان به  - ۱۶ماده   

  .ترتيب وصول به هيأت رئيسه بدون بحث در جلسه علنى اعالم خواهد شد

                                                 
 .۴زيرنويس صفحه . ك.ر -۵و۳و۱

  .تغيير يافت» ناظر«به » كارپرداز«عنوان  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۵(به موجب ماده  -۶و۴و۲

  

  
  
  



 ۷

ضاء هيأت رئيسه دائم، پس از انتخاب، در حضور نمايندگان اع -  ۱۷ماده   

  .باشند به ترتيب زير سوگند ياد ميكنند و موظف به رعايت دقيق مفاد آن مى

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

من به عنوان عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى در برابر قرآن «  

كثر توان خود را براى كنم كه حدا مجيد به خداوند قادر متعال سوگند ياد مى

نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى با مراعات بى طرفى كامل در  آئيناجراء 

  ».نامه اجتناب نمايم آئينم مخالف انجام وظايف بكارگيرم و از هرگونه اقدا

  

نواب رئيس به ترتيب تعداد آراء به عنوان نايب رئيس اول و  -  ۱۸ماده   

شوند و در  ء با قيد قرعه انتخاب مىنايب رئيس دوم و درصورت تساوى آرا

  .غياب رئيس مجلس به ترتيب، وظايف و اختيارات او را برعهده خواهند داشت

تواند حتى هنگام حضور خود، اداره جلسه  رئيس مجلس مى - تبصره   

  .رسمى را به ترتيب به عهده نواب رئيس بگذارد

استعفاء اگر رئيس مجلس پيش از انقضاى مدت از رياست  - ۱۹ماده   

سازند و متن  دهد يا فوت شودنواب رئيس به ترتيب تقدم، جلسه را منعقد مى

درمورد فوت به احترام متوفى . دارند استعفاءنامه را قرائت يا فوت را اعالم مى

شود و در هر صورت در جلسه بعد نايب رئيس جلسه را تشكيل  جلسه ختم مى

  .شود لس انتخاب مىنامه داخلى مج آئيندهد و رئيس جديد طبق  مى



 ۸

در مورد استعفاء بعد از اعالم و قرائت متن استعفاء نامه در مجلس و   

استماع توضيحات رئيس مستعفى و مذاكراتى كه نمايندگان الزم بدانند، چنانچه 

آيد،  استعفاء پس گرفته نشود، انتخاب رئيس جديد در جلسه بعد به عمل مى

  .دگان يكساعت خواهد بودحداكثر توضيحات رئيس و مذاكرات نماين

در مورد فوت يا استعفاء ساير اعضاى هيأت رئيسه نيز بايد  -  ۱تبصره   

  .بدون تشريفات در جلسه بعد انتخاب فرد يا افراد جديد به عمل آيد

انتخاب رئيس و هريك از اعضاى هيأت رئيسه جديد براى  - ۲تبصره   

  .مدت باقيمانده از يكسال خواهد بود

تواند به عضويت  يچيك از اعضاء هيأت رئيسه مجلس نمىه -  ۲۰ماده   

كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انتخاب شود و در صورتى كه 

هريك از اعضاء اين كميسيون به عضويت هيأت رئيسه انتخاب گردند از 

نامه نسبت به  آئينكميسيون مستعفى شناخته شده و مطابق مراتب منظور در اين 

توانند به عنوان رئيس  ون جديد اقدام خواهند نمود و همچنين نمىتعيين كميسي

هاى مجلس انتخاب گردند و درصورتى كه رئيس يا  كميسيون ۱سخنگوييا 

ها به عضويت هيأت رئيسه انتخاب گردند از سمت خود  كميسيون ۲سخنگوي

  .شوند در كميسيون مستعفى شناخته مى

  :عبارتند از و اختيارات رئيس مجلسوظايف  - ۲۱ماده   

  .نامه آئينشرح مواد اين  اداره جلسات مجلس به - ۱  

                                                 
  .تغيير يافت» سخنگو«به » مخبر«عنوان  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۵(به موجب ماده  -۲و۱

  



 ۹

  .كليه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس ۱اداره – ۲  

نامه استخدامى كاركنان  آئينامضاى كليه احكام استخدامى براساس  - ۳  

  .مجلس و ساير قوانين و مقررات

  .گذارى و پارلمانى مجلس انونهاى مربوط به امور ق امضاى كليه نامه - ۴  

  .حضور در نهادهاى قانونى كه رئيس مجلس عضو آنها است - ۵  

ارائه گزارش كامل از تصميمات و اقدامات هيأت رئيسه در رابطه با  -  ۶  

  .مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهاى تابعه آن هر سه ماه يكبار به نمايندگان

  .اسى و ديگر مقرراتساير موارد مذكور در قانون اس -۷  

  :عبارتند از ۲دبيرانوظايف  - ۲۲ماده   

  .مراقبت در ضبط و تحرير صورت مذاكرات و چاپ و توزيع آنها - ۱  

ها و مطالبى كه بايد به  قرائت طرحها و لوايح، پيشنهادها، نوشته -  ۲  

  .اطالع مجلس برسد

  ل تنظيم پيشنهادهاى واصله از طرف نمايندگان به ترتيب وصو - ۳  

  .با قيد شماره

  خواهند،  ترتيب اجازاتى كه نمايندگان در جلسه براى نطق مى - ۴  

  .با رعايت حق تقدم و قيد شماره ترتيب

  

  

                                                 
» اداره«حـذف و كلمـه   » نظـارت بـر  «عبـارت   ۱۳۸۷قانون اصـالحي مصـوب   ) ۲(ماده » الف«موجب بند به  -۱

  .جايگزين شد

  .۴زيرنويس صفحه . ك.ر -۲



 ۱۰

  :وظايف و اختيارات هيأت رئيسه عبارتند از - ۲۳ماده   

  .كليه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس ۱نظارت بر – ۱  

ساليانه مجلس و ارجاع آن به كميسيون تصويب بودجه پيشنهادى  -  ۲  

  .برنامه و بودجه و محاسبات مجلس  جهت طى مراحل قانونى

  .نامه آئينتصويب حقوق مالى نمايندگان طبق اين  ۲- ۳  

  .انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس - ۴  

  .نظارت بر انجام امور مربوط به گزارشها و چاپ و توزيع آنها - ۵  

  .رنامه هفتگى مجلستهيه و تنظيم ب - ۶  

هاى قانونى مذكور  مسؤوليت و نظارت بر رعايت اوقات و مهلت -  ۷  

  .نامه آئيندر اين 

تصميم گيري در خصوص دعوت از اشخاص حقيقي و حقوقي و  - ۸  

  ۳.موافقت با حضور اشخاص متقاضي جهت شركت و يا اظهارنظر در مجلس

  .يندگان به وزارت كشوراعالم مراتب رد اعتبارنامه يا استعفاى نما - ۹  

   ها و شعب بررسى و حل و فصل مسائل و مشكالت كميسيون - ۱۰  

  ۴.نامه و اتخاذ تصميم در موارد اختالفي يا عدم رعايت آئين

حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جايگاه  -  ۱۱  

  .قانونى نمايندگان

                                                 
حـذف و عبـارت   » مسـؤوليت «كلمـه   ۱۳۸۷قانون اصـالحي مصـوب   ) ۲(ماده ) ب(بند ) ۱(به موجب جزء  -۱

  .جايگزين شد» نظارت بر«

 .شد حذف» مشاركت در«عبارت ۱۳۸۷وباصالحي مصقانون ) ۲(ماده) ب(بند) ۲(به موجب جزء -۲

 .به شرح فوق اصالح گرديد) ۸(بند  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۲(ماده ) ب(بند ) ۳(به موجب جزء  -۳

و اتخـاذ تصـميم در مـوارد    «عبـارت   ۱۳۸۷قانون اصـالحي مصـوب   ) ۲(ماده ) ب(بند ) ۴(به موجب جزء  -۴

 .الحاق گرديد» نامه اختالفي يا عدم رعايت آئين



 ۱۱

ارتي و ساماندهي تصويب سازوكار الزم جهت بهبود روشهاي نظ -  ۱۲  

  ۱.مجلس وكميسيونها درمجامع و شوراها و دريافت گزارش آنان امورناظرين منتخب

اعضاء كه  دوسومجلسات هيأت رئيسه با حضور حداقل  - تبصره   

يابد و مصوبات آن با  رئيس يا يكى از نواب رئيس جزء آنان باشد رسميت مى

  .رأى اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود

  مسؤوليت مشترك هيأت رئيسه در برابر مجلس - د 

رئيس مجلس و ساير اعضاى هيأت رئيسه در مورد انجام  -  ۲۴ماده   

  .نامه در برابر مجلس مسؤوليت مشترك دارند آئينوظايف محوله در اين 

هرگاه نمايندگان به كيفيت اداره جلسات يا ساير امور  - ۲۵ماده   

ساير اعضاى هيأت رئيسه معترض مجلس و نحوه ايفاى وظايف رئيس يا 

توانند طى تقاضاى كتبى با امضاى حداقل بيست و پنج نفر و يا  باشند، مى

، تشكيل هيأت رسيدگى ۲نامه داخلى مجلس آئيندرخواست كميسيون تدوين  به

و اعضاء كميسيون  ۳هاى تخصصى به اعتراضات، مركب از رؤساى كميسيون

نامه  كميسيون تدوين آئين. واست نمايندنامه داخلى مجلس را درخ آئينتدوين 

مكلف است ظرف مدت سه روز نسبت به تشكيل هيأت رسيدگى به  ۴داخلي

هيأت اخير مكلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر . اعتراضات، اقدام نمايد

درصورتى كه اكثريت اعضاء . از منتخبين معترضين، به موضوع رسيدگى نمايد

                                                 
 .به شرح فوق اصالح گرديد) ۱۲(بند  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۲(ماده  )ب(بند ) ۵(به موجب جزء  -۱

 .حذف شد» از هيأت رئيسه«عبارت ۱۳۸۷اصالحي مصوب قانون ) ۳(ماده» الف«به موجب بند -۳

 .حذف شد» هيأت رئيسهو«عبارت ۱۳۸۷اصالحي مصوب قانون ) ۳(ماده» الف«به موجب بند -۳

  حـذف  » هيـأت رئيسـه مكـلف اسـت    «عبـارت   ۱۳۸۷ن اصالحي مصـوب  قانو) ۳(ماده ) ب(به موجب بند  -۴

 .جايگزين شد» نامه داخلي مكلف است كميسيون تدوين آئين«و عبارت 



 ۱۲

رد مورد اعتراض دادند عضويت وى در هيأت هيأت رأى بر عدم صالحيت ف

گزارش هيأت در اين باره در جلسه غيرعلنى مورد . گردد رئيسه تعليق مى

گيرى  گيرد و در اولين جلسه علنى مجلس بدون بحث به رأى بررسى قرار مى

درصورت رد عدم صالحيت، عضو مزبور به كار خود ادامه . شود گذاشته مى

شود و حق  ورت از سمت خود مستعفى شناخته مىخواهد داد و درغير اين ص

  .شركت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد

هيأت رسيدگى كننده به اعتراض، در ابتداى نخستين جلسه  -  ۱تبصره   

ها،  اى را وفق مقررات مربوط به انتخاب هيأت رئيسه كميسيون خود هيأت رئيسه

يابد و  رم اعضاء رسميت مىجلسات هيأت باحضور سه چها. نمايند انتخاب مى

  .باشد مناط اعتبار تصميمات آن، رأى اكثريت مطلق حاضرين مى

نمايندگان معترض و اعضاء مورد اعتراض هيأت رئيسه  - ۲تبصره   

  .مجلس، حق رأى در جلسه هيأت رسيدگى كننده به اعتراضات را ندارند

ن اصل رسيدگى فوق مانع از انجام وظايف قانونى كميسيو -  ۳تبصره   

قانون اساسى نسبت به طرز كار مجلس نخواهد بود و نمايندگان ) ۹۰(نودم 

  .توانند از آن طريق نيز نسبت به عملكرد هيأت رئيسه نظارت و پيگيرى نمايند مى

  ها شعب و كميسيون -دوم 

  شعب –لف ا

پس از انجام مراسم تحليف، نمايندگان به حكم قرعه بطور  -  ۲۶ماده   

ترتيب از شعبه اول به  شوند و افراد باقيمانده به ه شعبه تقسيم مىمساوى به پانزد



 ۱۳

كنند  نمايندگانى كه بعداً سوگند ياد مى. شوند بعد، يك يك به شعب افزوده مى

  .شوند به حكم قرعه به عضويت شعبى كه كسرى دارند پذيرفته مى

 ۲دبيرو دو  ۱سخنگوهر شعبه داراى يك رئيس، دو نايب رئيس، يك   

بود كه جداگانه با رأى مخفى با ورقه و با اكثريت نسبى بيش از يك  خواهد

شوند و در صورت تساوى به حكم قرعه  سوم كل اعضاء شعبه، انتخاب مى

  .عمل خواهد شد

به اطالع  ۳سخنگووسيله  نتيجه انتخابات با ذكر آراء طى گزارشى به  

اقل حد مناط اعتبار براى رسميت جلسات شعب، حضور. رسد مجلس مى

جز در مورد انتخاب افراد، با  باشد و تصميمات شعب، به دوسوم اعضاء مى

  .اكثريت مطلق آراء عده حاضر خواهد بود

هر يك از شعب براى تمام دوره نمايندگى رسميت دارند و  - ۲۷ماده   

  :وظايف و اختيارات آنها عبارتند از

  .ها رسيدگى به اعتبارنامه -۱  

  .تحقيقتعيين اعضاى كميسيون  -۲  

  .نامه داخلى مجلس آئينتعيين اعضاى كميسيون تدوين  -۳  

هاى  بررسى و تشخيص صالحيت نامزدهاى عضويت دركميسيون -۴  

  .تخصصى مجلس

                                                 
  .۸زيرنويس صفحه . ك.ر -۳و۱

  .۴زيرنويس صفحه . ك.ر -۲
  



 ۱٤

هر يك از شعب موظفند صورتجلسات خود را با قيد اسامى  -  ۲۸ماده   

حاضرين و غايبين و تأخيركنندگان به وسيله دبير شعبه تنظيم و تقديم هيأت 

  .ئيسه مجلس نمايندر

  ها كميسيون -ب 

هاى خاص شامل كميسيون تحقيق،  مجلس داراى كميسيون -  ۲۹ماده   

هاى تخصصى با  ، و كميسيون)۹۰(نامه داخلى مجلس، اصل نودم  آئينتدوين 

تعداد اعضاء . نامه خواهد بود آئينشرح مواد اين  محدوده وظايف مشخص به

نامه داخلى مجلس هر كدام پانزده نفر  ينآئكميسيون تحقيق و كميسيون تدوين 

قانون اساسي و تخصصي و )۹۰(تعداد اعضاء كميسيونهاي اصل نودمو 

نامه و رأي اكثريت نسبي اعضاء جلسه  نيزنفرات عضو با رعايت مواد اين آئين

  ۱.شود مشترك هيأت رئيسه و رؤساي شعب تعيين مي

  رات كميسيونها شرح وظايف و اختيا تعيين مصاديق و تهيه -تبصره  

توسط هيأت رئيسه نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي  با رعايت كليت آئين

شود  نفر از نمايندگان پيشنهاد مي مجلس يا هريك از كميسيونها و يا حداقل پنجاه

و پس از تصويب در جلسه مشترك هيأت رئيسه مجلس، اعضاي كميسيون 

  .شود صصي اجراء مينامه داخلي و رؤساي كميسيونهاي تخ تدوين آئين

است  رئيس يا يكي از نواب رئيس الذكر به ري جلسه مشترك فوق  

يابد و مصوبات آن با رأي  مجلس و با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسميت مي

                                                 
جـايگزين  » الـخ ... تعـداد اعضـاء كميسـيونهاي    و «عبارت  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۴(به موجب ماده  -۱

و ساير كميسيونهاي خاص و تخصصي بنا به تشخيص هيـأت رئيسـه و رؤسـاي شـعب داراي حـداقل      «عبارت 

 .گرديده است» نوزده و حداكثر بيست و سه نفر عضو خواهند بود



 ۱٥

حداقل دوسوم اعضاء حاضر معتبر خواهد بود و مصوبات به اطالع نمايندگان 

  ۱.خواهد رسيد

  كميسيونهاى خاص 

  كميسيون تحقيق -  ۱

هايى كه توسط شعب مورد تأييد  به منظور بررسى اعتبارنامه - ۳۰ماده   

قرار نگرفته و يا از سوى نمايندگان مورد اعتراض واقع شده است هر يك از 

شعب موظفند پس از تعيين هيأت رئيسه خود، بالفاصله دو نفر از اعضاى خود 

برخوردار  را كه آگاهى بيشترى به مسائل حقوقى داشته و از صالحيت الزم

البدل كميسيون تحقيق انتخاب نمايند و  عنوان اعضاى اصلى و على باشند به

  .نتيجه را به هيأت رئيسه گزارش تا در جلسه علنى قرائت گردد

  نامه داخلى مجلس آئينكميسيون تدوين  -  ۲

هر شعبه يك نفر ديگر از اعضاء خود را كه واجد صالحيت  - ۳۱ماده   

نامه داخلى مجلس معين و نتيجه را به  آئينيون تدوين باشد براى تشكيل كميس

نامه  آئيناين كميسيون طرحهاى مربوط به مواد . مجلس گزارش خواهد كرد

نمايد تا  داخلى مجلس را رسيدگى كرده و نظر خود را به مجلس گزارش مى

  .نامه مورد بررسى قرار گيرد آئينمطابق 

  

                                                 
س شـوراي اسـالمي مـتن      ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۶(بنا به تجويز ماده  -۱ با تصميم هيأت رئيسه مجـل

بـه عنـوان   » تبصـره «قانون اصالحي يادشده پس از حذف كلمـه  ) ۳۲(آن موضوع ماده  و تبصره) ۴(ماده الحاقي 

  .يك تبصره به ماده فوق الحاق گرديد



 ۱٦

  قانون اساسى) ۹۰(يسيون اصل نودم كم -  ۳

به منظور سامان دادن و كارآمد سازي مجلس و نمايندگان،  - ۳۲ماده  

خصوصاً نسبت به طرز كار قواي مجريه و قضائيه و مجلس مبتني بر اصول 

) ۹۰(، كميسيوني به نام اصل نودم)۹۰(متعدد قانون اساسي باالخص اصل نودم

ه و گردد تا طبق قوانين مصوب مربوط به خود ادار قانون اساسي تشكيل مي

  :اعضاء اين كميسيون به شرح ذيل است. انجام وظيفه نمايد

  .نفر با معرفي كميسيون مربوطه از هركميسيون تخصصي يك -۱  

نفر ازنمايندگان كه توسط رؤساي شعب و هيأت رئيسه ) ۸(هشت -۲  

 .شوند به عنوان اعضاء ثابت انتخاب مي
از بين اعضاء سيون با پيشنهاد هيأت رئيسه مجلس يرئيس كم - ۱تبصره   

  .گردد ثابت كميسيون و با رأي مجلس انتخاب مي

اعضاء ثابت كميسيون نبايد عضو كميسيونهاي تخصصي  -۲ تبصره  

  ۱.مجلس باشند

  هاى تخصصى كميسيون -  ۴

هاى تخصصى مجلس كه مطابق اين  هريك از كميسيون - ۳۳ماده   

يف و اختياراتى گردند در محدوده تخصصى خود داراى وظا نامه تشكيل مى آئين

  :باشند به شرح زير مى

  .اسالمي شوراي آن به مجلس ارجاعي و گزارش طرحها ولوايح بررسي -۱  

  .رسيدگي به درخواستهاي تحقيق و تفحص -۲  

                                                 
 .به شرح فوق اصالح گرديد) ۳۲(ماده  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۵(به موجب ماده  -۱



 ۱۷

  .رسيدگي به سؤال نمايندگان از رئيس جمهور و وزيران -۳  

بررسي موارد ارجاعي از لوايح برنامه توسعه و بودجه ساالنه و  -۴  

  .رش آن به كميسيون تلفيقگزا

كسب اطالع از كم و كيف اداره امور كشور، دريافت و بررسي  -۵  

  .ربط گزارشهاي عملكردي و نظارتي از اجراء قوانين مربوط به دستگاههاي ذي

  تهيه گزارش موردي و ساالنه در خصوص امور اجرائي دستگاهها  -۶  

ه و بودجه ساالنه و ارائه نكات و نحوه اجراء قوانين به خصوص قانون برنامه توسع

  ۱.تمثبت، منفي و پيشنهاد نحوه اصالح آن و تقديم گزارش به مجلس جهت قرائ

توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با  كميسيونها مي - تبصره   

  ربط موضوع را بررسي نموده  تخلفات يا سوء مديريت، با دعوت از مسؤولين ذي

تواند گزارش مذكور را  هيأت رئيسه مي. ئيسه ارائه نمايندو گزارش آن را به هيأت ر

كميسيون و نماينده سخنگوي در اين صورت . در دستور كار مجلس قراردهد

نفر از نمايندگان به قيد قرعه از بين  دولت هركدام به ميزان پانزده دقيقه و شش

  . نمايند متقاضيان هركدام به ميزان پنج دقيقه، نظرات خود را بيان مي

با هرگاه كميسيون همراه با گزارش پيشنهادهايي براي تصويب به مجلس ارائه نمايد 

در دستور حداكثر دوهفته بعد مجلس قرارخواهد نامه داخلي  رعايت مفاد آئين

توانند پيشنهادهاي  نمايندگان مي.شود نامه داخلي رسيدگي مي آئينمطابق گرفت و 

                                                 
 .ه شرح فوق اصالح گرديدب) ۶(الي ) ۱(بندهاي  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۶(ماده ) الف(موجب بند  به -۱



 ۱۸

. ت گزارش به كميسيون تحويل نمايندساعت پس از پايان قرائ)۴۸(خود را تا 

  ۱.دهد كميسيون تا يك هفته گزارش نهايي خود را به مجلس ارائه مي

بررسى و تصويب آزمايشى طرحها و لوايح و همچنين تصويب  - ۷  

دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت كه طبق 

  .گردد به آنها محول مىقانون اساسى ) ۸۵(اصل هشتاد و پنجم 

هاى تخصصى در  پاسخ دولت راجع به گزارشهاى كميسيون - ۱تبصره   

پس از آن حسب درخواست . دستور كار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد

هاى تخصصى، موضوع گزارشهاى ياد شده جهت بررسى به كميسيون  كميسيون

خود را به مجلس ارائه  ارسال و كميسيون مذكور نتايج بررسى) ۹۰(اصل نودم 

  .خواهد كرد

توانند به تعداد كافى  هاى تخصصى مجلس مى كميسيون - ۲تبصره   

به ويژه از ميان نمايندگان ادوارگذشته كه در مسائل كميسيون صالح  مشاور ذى

  .ازطريق هيأت رئيسه به خدمت بگيرند ۲صاحب تخصص و تجربه باشند

براى انجام وظايف محوله در كميسيون آموزش و تحقيقات  - ۳۴اده م  

اى، آموزش عالى،  محدوده آموزش و پرورش عمومى، آموزش فنى و حرفه

  .شود نامه تشكيل مى آئينآورى، مطابق ضوابط اين  تحقيقات و فن

                                                 
ـيك تبصـره بـه شـرح فـوق بـه ذيـل بنـدهاي          ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۶(ماده ) الف(به موجب بند  -۱

 .الحاق گرديد) ۳۳(ششگانه ماده 

به ويژه از ميان نماينـدگان ادوار گذشـته   «عبارت  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۶(ماده ) ب(به موجب بند  -۲

  .الحاق گرديد» صاحب تخصص و تجربه باشندكه در مسائل كميسيون 



 ۱۹

كميسيون اجتماعى براى انجام وظايف محوله در محدوده  -  ۳۵اده م  

اون مطابق ضوابط اين امور ادارى و استخدامى، كار، اشتغال، روابط كار و تع

  .شود نامه تشكيل مى آئين

كميسيون اقتصادى براى انجام وظايف محوله در محدوده  -  ۳۶ماده   

نامه  آئيناقتصاد و دارائى، بازرگانى داخلى، بازرگانى خارجى مطابق ضوابط اين 

  .شود تشكيل مى

كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى براى انجام وظايف  -  ۳۷ماده   

مطابق  ۱و امنيت، اطالعات دفاعه در محدوده سياست و روابط خارجى، محول

  .شود نامه تشكيل مى آئينضوابط اين 

كميسيون انرژى براى انجام وظايف محوله درمحدوده نفت،  - ۳۸ماده 

هاى نو مطـابق   گاز، برق، سدها و نيروگاههاى آبى و برقى، انرژى اتمى و انرژى

  .شود ىنامه تشكيل م آئينضوابط اين 

كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات براى انجام وظايف  - ۳۹ماده   

محوله درمحدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و 

نامه  آئينامور مالى مجلس و آمار و خدمات عمومى فنى مطابق ضوابط اين 

  .شود تشكيل مى

ات عالوه بر انجام وظايف كميسيون برنامه و بودجه و محاسب - تبصره   

  :ماده موظف است نسبت به امور زير اقدام نمايد اينو) ۳۳(تخصصى در ماده 

                                                 
جايگزين عبـارت  » و امنيت، اطالعات دفاع«عبارت  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۷(ماده ) الف(به موجب بند  -۱

  .گرديد» ها، اطالعات و امنيت داخلي، دفاع و امنيت خارجي و ثبت احوال شوراها، شهرداري ،سياست داخلي«



 ۲۰

نظارت و مراقبت بر اجراى مقررات بودجه و امور مالى مجلس و  - ۱  

  .نحوه هزينه كردن آن

رسيدگى به عملكرد بودجه ساليانه مجلس و ارائه گزارش آن حداكثر  -  ۲  

  .گردد اين گزارش جهت اطالع نمايندگان چاپ مى. سال بعد تا پايان شهريورماه

بازرسى و رسيدگى دقيق و نظارت درمورد كليه اموال و اشياء  - ۳  

منقول و غيرمنقول مجلس شوراى اسالمى و ارائه گزارش ساليانه جهت چاپ و 

  .توزيع بين نمايندگان

ه در كميسيون بهداشت و درمان براى انجام وظايف محول -  ۴۰ماده   

هاى اجتماعى  محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزيستى، تامين اجتماعى و بيمه

  .شود نامه تشكيل مى آئينو هالل احمر مطابق ضوابط اين 

كميسيون شوراها و امورداخلي كشور براي انجام وظايف محوله  –مكرر ۴۰ماده 

ت احوال در محدوده سياست داخلي، شوراها، امورغيرعمراني شهرداريها و ثب

  ۱.شود نامه تشكيل مي مطابق ضوابط اين آئين

كميسيون صنايع و معادن براى انجام وظايف محوله  - ۴۱ماده   

درمحدوده صنايع، پست، مخابرات، معادن، پتروشيمى، صنايع هوافضا و 

  .شود نامه تشكيل مى آئينارتباطات مطابق ضوابط اين 

                                                 
س شـوراي اسـالمي         ۱۳۸۷قانون اصـالحي مصـوب   ) ۳۶(مادهبنا بر تجويز  -۱   بـا تصـميم هيـأت رئيسـه مجـل

 .به شرح فوق تعيين گرديد) مكرر۴۰(به عنوان مادهقانون اصالحي مذكور ) ۷(ماده) ب(موضوع بندماده الحاقي 



 ۲۱

ف محوله در محدوده راه و كميسيون عمران براى انجام وظاي -  ۴۲ماده   

ها و  و امور عمراني شهرداريترابرى، مسكن، عمران شهرى و عمران روستايى 

  .شود نامه تشكيل مى آئينمطابق ضوابط اين  ۱ها دهياري

كميسيون فرهنگى براى انجام وظايف محوله در محدوده  - ۴۳ماده   

عى، تربيت بدنى و فرهنگ و هنر، ارشاد و تبليغات، صدا و سيما و ارتباطات جم

  .شود نامه تشكيل مى آئينجوانان و زنان و خانواده مطابق ضوابط اين 

كميسيون قضائى و حقوقى براى انجام وظايف محوله  - ۴۴ماده   

  .شود نامه تشكيل مى آئيندرمحدوده قضائى و حقوقى مطابق ضوابط اين 

وظايف كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى براى انجام  - ۴۵ماده   

محوله درمحدوده كشاورزى، منابع آب، دام و طيور، شيالت، محيط زيست و 

  .شود نامه تشكيل مى آئينهواشناسى مطابق ضوابط اين 

  ها مشترك كميسيون مقررات -  ۵

منظور آشنايى نمايندگان با سوابق تحصيلى و كارى  به -  ۴۶ماده   

براى تعيين اعضاى  يكديگر اداره كل قوانين موظف است قبل از تشكيل شعب

و تجربه و سابقه  )مستند(ها، اسامى نمايندگان به همراه تحصيالت  كميسيون

را تكثير و  )درصورتى كه سابقه نمايندگى داشته باشند(ها  عضويت در كميسيون

تشخيص صالحيت اعضاء هر شعبه براى . در اختيار نمايندگان قرار دهد

نهاد نماينده و رأى اكثريت نسبى هاى مجلس براساس پيش عضويت در كميسيون

                                                 
» هـا  ها و دهياري و امور عمراني شهرداري«عبارت  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۷(ماده ) ج(به موجب بند  -۱

  .الحاق گرديد



 ۲۲

هر نماينده ملزم است براى عضويت در يك كميسيون، . اعضاء شعبه خواهد بود

  .حداقل دو كميسيون را به ترتيب اول و دوم پيشنهاد دهد

هيأت رئيسه پس از دريافت گزارش بدوى شعب در باره  - ۴۷ماده   

درميان نمايندگان توزيع هاى مجلس اين گزارش را تكثير و  نامزدهاى كميسيون

چهل و هشت ساعت پس از اين توزيع، شعب مجدداً تشكيل جلسه . نمايد مى

دهند و با توجه به گزارش منتشرشده و بررسى همه اولويتها، دوباره  مى

. دهند نامزدهاى خود را براى هر كميسيون انتخاب و به هيأت رئيسه گزارش مى

از طرف شعب براى هر كميسيون بيش از شده  در صورتى كه تعداد افراد معرفى

شده براى هر كميسيون با دعوت يكى از  تعداد الزم باشد مجموع افراد معرفى

دهند تا در مورد افراد موردنياز در كميسيون به  نواب رئيس تشكيل جلسه مى

در صورتى كه توافق الزم به عمل نيايد افراد موردنياز هر . توافق برسند

ى با دعوت يكى از نواب رئيس با حق رأى و شركت ا كميسيون در جلسه

روساى شعب با رعايت اولويتهايى مانند تخصص، تجربه و سابقه عضويت در 

  .آن كميسيون و با رأى مخفى تعيين خواهند شد

نمايندگان مذكور حق شركت در جلسه فوق جهت دفاع از  - ۱تبصره   

گيرد مفاد اين  ان صورت مىگيرى بدون حضور آن پيشنهاد خود را دارند اما رأى

  .باشد تبصره شامل رؤساى شعب نيز مى

بين افرادى كه رأى مساوى آورده و احتساب آنان به عنوان عضو  -  ۲تبصره   

  .گيرد كشى انجام مى شود قرعه يك كميسيون باعث افزايش سقف آن كميسيون مى



 ۲۳

ود افرادى كه طبق اين ماده براى كميسيون اول موردنظر خ - ۳تبصره   

انتخاب نشوند در كميسيون دوم موردتقاضاى خود، در صورتى كه از متقاضيان 

اگر در اين مرحله . اولويت درجه اول تكميل نشده باشد، قرارداده خواهند شد

نيز تعداد افراد بيش از تعداد مورد نياز كميسيون باشد مجدداً با رعايت 

و روساى شعب براى الذكر و با رأى اكثريت هيأت رئيسه  اولويتهاى فوق

شوند و كسانى كه در اين مرحله نيز براى كميسيون  كميسيون دوم انتخاب مى

دوم مورد تقاضاى خود انتخاب نشوند به تشخيص اكثريت اعضاء جلسه 

  .گردند هاى ديگر مجلس تعيين مى الذكر براى يكى از كميسيون مشترك فوق

ف است از هاى تخصصى مجلس موظ هريك از كميسيون - ۴۸ماده   

هاى فرعى متناسب با موضوعات مربوط  ميان اعضاى خود كميته و يا كميته

 ۱دبيرهاى فرعى داراى يك رئيس، يك نايب رئيس و يك  كميته. تشكيل دهد

مصوبات . گردند خواهند بود كه توسط اعضاى همان كميته انتخاب مى

  .هاى فرعى بعد از تصويب در كميسيون رسميت خواهد داشت كميته

ها، هر كميسيون به رياست  پس از انتخاب اعضاى كميسيون - ۴۹ماده   

اعضاء خود منعقد و فوراً يك  دوسومترين عضو و با حضور حداقل  مسن

با رأى مخفى با ورقه با اكثريت  ۳دبيرو دو  ۲سخنگورئيس، دو نايب رئيس، يك 

  .نمايد نسبى به مدت يكسال انتخاب مى

                                                 
  .۴زيرنويس صفحه . ك.ر -۳و۱

  .۸زيرنويس صفحه . ك.ر -۲
  



 ۲٤

وظف است در شروع كار هر دوره مجلس اداره كل قوانين م - تبصره   

سوابق كارى و ميزان تحصيالت اعضاى هر كميسيون را قبل از انتخاب هيأت 

  .رئيسه آن كميسيون دراختيار اعضاء قرار دهد

ها حضور حداقل  مناط اعتبار براى رسميت جلسه كميسيون - ۵۰ماده   

ء عده حاضر مصوبات كميسيون با اكثريت مطلق آرا. باشد دوسوم اعضاء مى

  .خواهد بود

تواند پس از گذشت شش ماه از  هر نماينده هر شش ماه مى - ۵۱ماده   

. آغاز كار هر دوره مجلس از طريق هيأت رئيسه تقاضاى تغيير كميسيون را بنمايد

  .پذيرد ربط انجام مى هاى ذى ا موافقت اكثريت اعضاء كميسيونب اين تغيير و انتقال

مجلس حداقل يك نفر از كارشناسان با تجربه هيأت رئيسه  - ۵۲ماده   

دهد تا نسبت  عنوان دبير دراختيار هر كميسيون قرار مى و مناسب مجلس را به

به امور كارشناسى و ادارى مربوطه از قبيل ارتباط با هيأت رئيسه و ادارات 

ها و تنظيم و توزيع مراسالت، ضبط مذاكرات، بايگانى اوراق  مجلس و كميسيون

ها، تسريع جريان امور دفترى و تهيه صورتجلسات و ساير امور ادارى  دهو پرون

  .اقدام نمايد

ها بايستى هر ماه يكبار به هيأت  گزارش عملكرد كميسيون - ۵۳ماده   

  .رئيسه مجلس داده شود تا به نحو مقتضى به اطالع نمايندگان برسد

داى در صورتى كه نمايندگان از طرف كميسيون براى ا -  ۵۴ماده   

توضيح در زمينه سؤال و يا پيشنهاد خود دعوت شوند موظف به شركت 



 ۲٥

خواهند بود و عدم شركت بدون عذر موجه به منزله انصراف از طرح سؤال و يا 

  .پيشنهاد خواهد بود

ها  تمام اسناد و اوراق مربوط به امورى كه بايد در كميسيون - ۵۵ماده   

نمايندگان . شود سيون ارجاع مىبررسى شود از طرف هيأت رئيسه به آن كمي

. توانند آن اسناد را مالحظه كنند، اسناد مزبور نبايد از كميسيون خارج گردد مى

اين اسناد به انضمام اسناد مذاكرات و اقدامات جارى كميسيون در محل 

  .شود كميسيون بايگانى و در پايان هر دوره به بايگانى مجلس منتقل مى

 ۱)آزمايشي قوانين درخصوص( كميسيونهايا جلسماز آنكه  پس – ۵۶ماده   

اى رأى نهايى داد، اسناد و اوراق و صورتجلسات مربوط  باره طرح يا اليحهدر

  .شود آن، در اداره كل قوانين مجلس بايگانى مى به

  ساير مقررات -  ۶

هر نماينده به جز رئيس مجلس، ملزم است عضويت يكى از  -  ۵۷ماده   

هاى  تواند در كميسيون بپذيرد و درصورت تمايل مىهاى تخصصى را  كميسيون

  .ديگر مجلس، با حق اظهارنظر و بدون حق رأى شركت كند

نامه داخلى  آئينهاى تحقيق و تدوين  عضويت در كميسيون -تبصره   

  .مجلس مانع از عضويت در كميسيون ديگر نخواهد بود

  

  

                                                 
 درخصـوص قـوانين  (كميسـيونها   يـا «عبـارت   ۱۳۸۷قانون اصـالحي مصـوب   ) ۳۴(ماده ) ۱(به موجب بند  -۱

 .به صدر ماده الحاق گرديد» )آزمايشي



 ۲٦

  كميسيون مشترك -  ۷

كه به تشخيص هيأت رئيسه به دو درمورد طرحها و لوايحى  -  ۵۸ماده   

. گردد كميسيون ارتباط اساسى داشته باشد، كميسيون مشترك تشكيل مى چنديا 

تعيين سهم هر كميسيون . باشد تعداد اعضاء كميسيون مشترك بيست و سه نفر مي

  .باشد ربط مي رئيسه مجلس و انتخاب آنان توسط كميسيون ذي وسيلة هيأت به

و ساير تخاب هيأت رئيسه و ارائه گزارش در ان كرشتكميسيون م  

  .نمايد ها اقدام مى مانند ديگر كميسيون مقررات

  كميسيون ويژه -  ۸

آيد و  در مسائل مهم و استثنائى كه براى كشور پيش مى -  ۵۹ماده   

اى براى رسيدگى و تهيه گزارش  دراين خصوص تشكيل كميسيون ويژه

از نمايندگان و تصويب  نزده نفرپاكند، به پيشنهاد حداقل  ضرورت پيدا مى

 ۱اعضاى كميسيون ويژه كه پانزده نفر. شود مجلس، اين كميسيون تشكيل مى

خواهند بود، مستقيما در جلسه علنى توسط نمايندگان با رأى مخفى و اكثريت 

  .نسبى انتخاب خواهند شد

  .ها انتخاب خواهد شد هيأت رئيسه كميسيون ويژه همانند ديگر كميسيون  

تواند طرحها و لوايحي را كه در حـوزه   هيأت رئيسه مجلس مي –ره تبص

  ۲.مسائل مربوط به كميسيون ويژه تشخيص دهد به آن كميسيون ارجاع نمايد

                                                 
هفت تا پـانزده نفـر   «عبارت جايگزين » پانزده نفر«عبارت  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۸(به موجب ماده  -۱

  .گرديد» بنا به نظر پيشنهاد دهندگان

 .الحاق گرديد) ۵۹(يك تبصره به شرح فوق به ماده  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۸(به موجب ماده  -۲



 ۲۷

  تشكيالت ادارى و پشتيبانى مجلس -مبحث سوم 

  امور ادارى، مالى و خدماتى مجلس

س اعـم ا   -  ۶۰ماده  يالتي، تشـك  زمسؤوليت و اختيار كليه امور اجرائي مجـل

المللي،  داخلي و بين حقوقي، فني، پشتيباني، ارتباطات مالي، معامالتي،اداري، استخدامي،

  .حفاظت، حراست و نظاير آن به عهده رئيس مجلس شوراي اسالمي است

تواند بخشي از وظايف و اختيارات خـود را   رئيس مجلس مي - ۱تبصره 

  .ربط تفويض نمايد به معاونين خود يا مسؤولين ذي

مربـوط بـه   ، نظام مالي و ساختار تشكيالت سازمانها اساسنامه - ۲تبصره 

به جز امـور قانونگـذاري و همچنـين ضـوابط اجرائـي و      مجلس شوراي اسالمي 

كميسـيون تـدوين   العملهاي كليه اختيارات موضوع اين مـاده بـه تصـويب    دستور

  ۱.خواهد رسيدنامه داخلي مجلس شوراي اسالمي  آئين

  :عبارتند از ۲ناظرانف وظاي - ۶۱ماده   

ها و سياستهاى مالى، استخدامى، خدماتى، تبليغى و  تنظيم برنامه -۱  

  .انتظامات مجلس و ارائه آن به رئيس مجلس جهت طى مراحل بعدى

  .نظارت بر عملكرد رئيس سازمان و نحوه اجراى مصوبات هيأت رئيسه -۲  

لس و پيگيرى نظارت بر روند تهيه و پيشنهاد بودجه ساليانه مج -۳  

  .مراحل بعدى آن

                                                 
  و تبصـره آن اصـالح و بـا الحـاق ـيك تبصـره       ) ۶۰(ماده  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۹(به موجب ماده  -۱

 .گرديد به شرح فوق تصويب

  .۶زيرنويس صفحه . ك.ر -۲



 ۲۸

  .نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنيه و اموال و مؤسسات مجلس -۴  

نظارت بر عملكرد مركز پژوهشها، مركز اسناد، كتابخانه و موزه  -۵  

  .اند مجلس كه طبق قوانين مربوط به خود تشكيل گرديده

  .يسهحل مناسب به هيأت رئ پيگيرى مشكالت نمايندگان و ارائه راه -۶  

  .نظارت بر ساير امور ادارى و مالى و خدماتى مجلس -۷  

  تواند در چهارچوب امكانات موجود و  ميهيأت رئيسه  – ۶۲ماده  

نگارش، ويرايش حقوقي و  تشكيالت مناسبي را جهت تدوين،بودجه مصوب 

نظرات اين تشكيالت قبل از تصويب نهايي . ادبي طرحها و لوايح ايجاد نمايد

  ۱.شود ربط انجام مي ه در مجلس، با موافقت كميسيون ذيطرح يا اليح

در راستاي ايفاي هرچه بهتر وظيفه نمايندگي، همچنين حفظ  - ۶۳ماده   

به منظور تواند  ميشأن و منزلت مجلس و جايگاه حقيقي نمايندگان، هيأت رئيسه 

نمايندگان با موكلين و ) ديداري، شنيداري، مكتوب(برقراري ارتباط مؤثر 

يندگان دستگاههاي اجرائي و نهادهاي رسمي و غيررسمي در مركز و حوزه نما

هرگونه ) دفاتر كار و مالقات عمومي(انتخابيه با اختصاص فضاي فيزيكي مناسب 

نظام جمهوري اسالمي  افزاري مورد نياز را در شأن افزاري و نرم امكانات سخت

  ۲.شود لس پيش بيني مياعتبارات مورد نياز در بودجه ساالنه مج .فراهم نمايد

                                                 
  مزبـور  قـانون  ) ۳۶(مـاده  تجـويز بـه  بنا حذف و ) ۶۲(ماده ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۱۲(به موجب ماده -۱

  .جايگزين گرديدقانون فوق ) ۳۰(موضوع ماده ) ۲(ماده الحاقي  با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي

 .به شرح فوق اصالح شد) ۶۳(ماده  ۱۳۸۷وب قانون اصالحي مص) ۱۰(به موجب ماده  -۲



 ۲۹

درصورتى كه نمايندگان الزم بدانند  بنـا بـه پيشـنهاد رئـيس     ـ   ۶۴ماده ۱  

س شـوراى اسـالمى ، وزراء      مجلس و يا پانزده نفر از نمايندگان و تصـويب مجـل

باشند و هرگاه تقاضاكنند و مطلبى داشـته باشـند،    مكلف به حضور در مجلس مى

  .شود مطالب آنان استماع مى

تواند تمام يـا بخشـي از ـيك جلسـه      هيأت رئيسه مجلس مي - ۱ تبصره  

  .مجلس را براي رسيدگي به امور مهم و اساسي كشور اختصاص دهد

ـ دستور اين جلسات و چگونگي اداره آن توسط هيـأت رئيسـه     ۲تبصره  

  ۲.تعيين خواهد شد

  نمايندگان –فصل دوم 

  رسيدگى به اعتبارنامه نمايندگان -مبحث اول 

هاى انتخابى مجلس شوراى  شعب به موجب جدول حوزه -  ۶۵ماده   

اسالمى كه براساس حروف الفبا از طرف اداره كل قوانين مجلس با نظارت 

ها را شروع و نسبت  شود، رسيدگى به اعتبارنامه هيأت رئيسه تنظيم و توزيع مى

به مداركى كه در شوراى نگهبان مورد رسيدگى قرار نگرفته و يا پس از 

شوراى نگهبان بدست آمده است اتخاذ تصميم خواهد نمود و گزارش  رسيدگى

هر شعبه . دارند تصويب يا رد آن را از طريق هيأت رئيسه به مجلس تقديم مى

تواند يك يا چند شعبه فرعى تعيين كند كه اعضاى آن با  براى تسريع در كار مى

                                                 
  حضور اعضاء قوه مجريه  -مبحث چهارم«عنوان  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۱۱( به موجب ماده -۱

 .حذف شد» شوراي نگهبان در مجلسو 

 .الحاق گرديد) ۶۴(دو تبصره به شرح فوق به ماده  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۱۱(به موجب ماده  -۲



 ۳۰

ى نهايى در شعبه شوند، ولى رسيدگ قيد قرعه از بين منتخبين آن شعبه تعيين مى

شعبه طبق دستور جلسه  ۱سخنگويآيد و گزارش آن توسط  اصلى به عمل مى

و همچنين در صورتى  ۲سخنگوبه مجلس داده خواهد شد و درصورت غيبت 

شعبه در جلسه باشد، ليكن نخواهد درباره اعتبارنامه صحبت كند  ۳سخنگويكه 

  .و را انجام خواهد دادوظيفه ا ۴دبيرانبه ترتيب يكى از دو نايب رئيس يا 

هاى ارجاعى به  هيأت رئيسه موظف است فهرست اعتبارنامه - ۶۶ماده   

اى به هريك از  چنانچه نماينده. شعب را تكثير و دراختيار نمايندگان قرار دهد

ها معترض باشد، حداكثر ظرف مدت سه روز از تاريخ انتشار فهرست  اعتبارنامه

شعبه موظف . دارد به شعبه مربوطه تقديم مىالذكر اعتراض خود را كتبا  فوق

است حداقل بيست و چهار ساعت قبل از بررسى هر اعتبارنامه از معترضين 

  .جهت توضيح اعتراض خود دعوت به عمل آورد

درصورت عدم حضور معترض يا معترضين در شعبه، حق  -تبصره   

آنان به طرح اعتراض در جلسه علنى را نخواهند داشت مگر آنكه عدم حضور 

تشخيص هيأت رئيسه با عذر موجه بوده باشد و همچنين در صورتى كه شعبه 

توانند در  در موعد مقرر از معترض يا معترضين دعوت به عمل نياورد، آنان مى

  .جلسه علنى اعتراض نمايند

تواند تقديم گزارش خود را بيش از دوازده  اى نمى هيچ شعبه - ۶۷ماده   

درصورتى كه تأخير به حكم . رونده به تعويق اندازدروز از تاريخ دريافت پ

                                                 
  .۸زيرنويس صفحه . ك.ر -۳و۲و۱

  
  

  .۴زيرنويس صفحه . ك.ر -۴



 ۳۱

ضرورت پيش آمده باشد، رئيس و در غياب او نايب رئيس شعبه مكلف است 

هرگاه هيأت رئيسه علت را موجه دانست، . هيأت رئيسه مجلس را مطلع سازد

موضوع را دوباره به همان شعبه و در غيراين صورت به شعبه بعد ارجاع 

  .ه روز پس از دريافت پرونده، گزارش دهدمينمايد كه ظرف د

ها بدون  گزارش هريك از شعب درباره تأييد يا رد اعتبارنامه - ۶۸ماده   

بر رد  درصورتى كه گزارش شعبه مبنى. شود ذكر دليل در مجلس قرائت مى

اعتبارنامه باشد و يا اينكه معترضين بر اعتراض خود باقى باشند، اعتبارنامه به 

  .ق ارجاع خواهدشدكميسيون تحقي

درغيراين صورت اعتبارنامه مصوب تلقى گرديده و رئيس مجلس   

  .نمايد تصويب آن را اعالم مى

كميسيون تحقيق ظرف حداكثر پانزده روز به دالئل و  - ۶۹ماده   

كه بايد ظرف پنج روز از تاريخ ارجاع (توضيحات كتبى شعب و معترضين 

كند و پس از  رسيدگى مى )ن فرستاده باشنداعتبارنامه به كميسيون، به آن كميسيو

استماع و بررسى توضيحات شفاهى معترضين و مدافعات كتبى يا حضورى 

  .نماينده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال ميدارد

درصورت عدم حضور عمدى نماينده مورد اعتراض در كميسيون و يا   

 استماع مدافعات وى نظر نتواند بدو كميسيون مى كتبى  عدم ارسال مدافعات

  .دارد ارسال مجلس به را خود

اى مورد  اى از طرف شعبه يا نماينده چنانچه اعتبارنامه نماينده - ۷۰ماده   

اعتراض قرارگرفته و به كميسيون تحقيق احاله شده باشد نظر كميسيون مذكور 



 ۳۲

مه اگر گزارش كميسيون تحقيق مبنى بر رد اعتبارنا. شود در مجلس قرائت مى

در صورتى كه . دهد يسيون ادله رد اعتبارنامه را توضيح مىكم ۱سخنگويباشد 

بر تأييد صحت اعتبارنامه باشد و يا در موعد مقرر گزارش ندهد،  گزارش مبنى

دهد و نماينده  شعبه معترض، ادله رد اعتبارنامه را توضيح مى ۲سخنگويابتدا 

كند و در  مه صحبت مىمعترض حداكثر به مدت نيم ساعت در رد اعتبارنا

صورتى كه معترضان متعدد باشند حداكثر تا سه نفر با توافق بقيه و در صورت 

شوند و هريك حداكثر به مدت نيم ساعت  عدم توافق با قيد قرعه انتخاب مى

اش مورد اعتراض قرار  اى كه اعتبارنامه نماينده. كنند در رد اعتبارنامه صحبت مى

تواند قسمتى  تواند صحبت كند و مى قت مخالفين مىگرفته به مدت دو برابر و

  .از وقت خود را حداكثر به دو نفر از نمايندگان واگذار نمايد

 )به تشخيص هيأت رئيسه(چنانچه نماينده بدون عذر موجه  -  ۷۱ماده   

تا ده روز پس از ابالغ به وى براى دفاع از صحت اعتبارنامه خود در جلسه 

ماع گزارش كميسيون تحقيق و صحبت معترض حاضر نشود، مجلس با است

  .شود گيرى مى وارد رأى

درصورتى كه نماينده يا نمايندگان معترض به دالئل موجه در  -بصره ت  

توانند بااطالع قبلى هيأت رئيسه، دالئل اعتراض  جلسه حضور نداشته باشند مى

  .رددخود را كتباً به نماينده ديگرى تحويل تا توسط او در مجلس قرائت گ

اگر كميسيون تحقيق ظرف پانزده روز نظر خود را به مجلس  -  ۷۲ماده   

تواند  اش مورد اعتراض واقع گرديده، مى اى كه اعتبارنامه اعالم نكرد، نماينده
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 ۳۳

طرح اعتبارنامه خود را همراه با ارائه داليل عدم گزارش كميسيون تحقيق، از 

توانند چنين  مايندگان هم مىهمچنين پانزده نفر از ن. مجلس درخواست بنمايد

هيأت رئيسه موظف است در اولين فرصت اين . تقاضايى را از مجلس بنمايند

پس از استماع توضيح كميسيون، مجلس . درخواست را در مجلس مطرح نمايد

در صورت موجه بودن علت تاخير، مجلس . گيرد در اين مورد تصميم مى

در غيراين صورت، اعتبارنامه . ديد نمايدتواند مهلت را تا پانزده روز ديگر تم مى

گردد و نماينده معترض و در صورت نبودن  در جلسه بعد مجلس مطرح مى

شعبه مربوطه دالئل عدم تأييد صحت اعتبارنامه از طرف  ۱سخنگويمعترض 

پس از دفاع نماينده صاحب اعتبارنامه، مجلس . كند شعبه را در جلسه بيان مى

  .شود گيرى مى وارد رأى

اخذ رأى نسبت به اعتبارنامه مورد اعتراض مخفى وبا ورقه  - ۷۳ماده   

  .مخصوص خواهد بود

نمايندگانى كه هنوز اعتبارنامه آنان به تصويب نرسيده حق  - ۷۴ماده   

دادن رأى به جز در مورد اعتبارنامه نمايندگان و همچنين حق حضور در شعبه 

درصورتى كه . امه خود را ندارنديا كميسيون تحقيق، هنگام رسيدگى به اعتبارن

از طرف شعبه يا كميسيون يا با تقاضاى خود براى اداى توضيحات دعوت 

  .شوند، حق رأى نخواهندداشت ولى حق اظهارنظر دارند
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 ۳٤

  حقوق و تعهدات نمايندگان - مبحث دوم 

  مصونيت نمايندگان - اول 

ندگان قانون اساسى نماي) ۸۶(بر طبق اصل هشتاد و ششم  - ۷۵ماده   

مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهارنظر خود كامالً آزادند و 

اند يا آرائى كه در  توان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده نمى

اند تعقيب يا توقيف كرد و يا از حقوق اجتماعى  مقام ايفاى وظايف خود داده

  .محروم نمود

، بحثهاى داخل دستور، بحثهاى ۱طقوظايف نمايندگى شامل ن -تبصره   

) ۸۴(ها، اظهارنظراتى كه براى اعمال اصل هشتاد و چهارم  جلسات كميسيون

  .شود و ساير موارد نظارتى و قانونى است قانون اساسى انجام مى

اى در سخنان خود  چنانچه به تشخيص هيأت رئيسه نماينده -  ۷۶ماده   

يا هتك حرمت نمايد فرد مزبور  در جلسه علنى به كسى نسبت ناروا داده و

پاسخ . صورت مكتوب به اتهام وارده پاسخ گويد تواند در دفاع از خود، به مى

ارسالى درصورتى كه بيش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن 

  .توهين و افترا نباشد، در اولين فرصت در جلسه علنى قرائت خواهد شد

مذاكره صريحاً يا تلويحاً  ۲ي ضمن نطق ياجلسه رسماگر در  - ۷۷ماده   

نسبت سوئى به يكى از نمايندگان داده شود يا عقيده واظهار او را بر خالف 

جلوه دهند و نماينده مذكور براى رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه يا 
                                                 

 .حذف شد »قبل از دستور«عبارت ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۴(ماده) ۱۵(به موجب بند -۱

ه رسمي جلس«حذف شد و عبارت » ضمن«كلمه  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۴(ماده ) ۲(به موجب بند  -۲

  .جايگزين گرديد» ضمن نطق يا



 ۳٥

دقيقه اجازه نطق  ۱پنجدر جلسه بعد اجازه نطق بخواهد بدون رعايت نوبت تا 

  .شود داده مى

  تعهدات نمايندگان -دوم 

نمايندگان براساس مسؤوليت نمايندگى، متعهد و ملتزم به  -  ۷۸ماده   

نامه  آئينحفظ حيثيات مجلس و نمايندگان و رعايت نظم و نوبت و اجراء 

اى رعايت تعهدات فوق را ننمايد  كه نماينده در مواردى. باشند داخلى مى

  :عمل خواهد آمد به ترتيب از طرف رئيس اقدامات ذيل به

  .تذكر شفاهى در جلسه علنى - ۱  

  .اخطار در جلسه علنى - ۲  

  .احضار و توبيخ متخلف در جلسه هيأت رئيسه - ۳  

رئيس جلسه نسبت به نمايندگانى كه از موضوع مذاكره  - ۷۹ماده   

كنند وهمچنين نسبت به نمايندگانى  شوند و يا بدون اجازه صحبت مى خارج مى

نامه داخلى يا به انحاء ديگر رعايت نظامات  آئينطه عدم رعايت كه به واس

  .دهد نمايند تذكر مى مجلس را نمى

درصورتى كه رئيس  به يكى از نمايندگان دو بار تذكر داد و  - ۸۰ماده   

  .كند نماينده مجدداً از حدود نظم خارج گرديد، رئيس به او اخطار مى

شود  ده و گزارش در مجلس مىتوبيخ كه سبب درج در پرون - ۸۱ماده   

  :گردد در موارد ذيل اجراء مى
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 ۳٦

اى پس از اخطار در همان جلسه از حدود  درصورتى كه نماينده - ۱  

  .نظم خارج شود

اى ظرف مدت يك ماه چهار مرتبه در  درصورتى كه نماينده -  ۲  

  .جلسات متوالى يا شش مرتبه در مجموع مورد تذكر واقع شده باشد

بيش از سه جلسه متوالى يا در مجموع پنج جلسه در  كسانى كه -  ۳  

  .يك ماه تأخير غيرمجاز داشته باشند

  حقوق نمايندگان -سوم 

پس از مشورت هيأت رئيسه بودجه ساالنه مجلس به پيشنهاد  -۸۲ماده   

با كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و در موعد مقرر براي دولت ارسال 

در بودجه ساالنه كل  قانون اساسي) ۵۲(جاه و دوم شود تا با رعايت اصل پن مي

  . دوش كشور درج

در جلسه مشترك هاي نمايندگي درهرسال  مقرري و هزينه -تبصره  

با هيأت رئيسه با كميسيون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي 

توانند  مينمايندگان مجلس  .رسد به تصويب ميرعايت مقررات مالي مجلس 

قبل از تصميم مجدد در هر  .نمايند مزاياي خود را از مجلس دريافت  حقوق و

  ۱.شود الحساب مطابق مصوبه دوره قبل عمل مي دوره به صورت علي

  مأموريتها –چهارم 

مأموريتهاى رسمى فردى و جمعى نمايندگان براى شركت  - ۸۳ماده   

خارج از  در سمينارها، اجالسها و بازديدهاى فنى و تخصصى در داخل  و يا

                                                 
 .به شرح فوق اصالح شد) ۸۲(ماده  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۱۲(به موجب ماده  -۱



 ۳۷

نتايج . ربط و تاييد هيأت رئيسه انجام خواهد شد كشور با تصويب كميسيون ذى

  .گردد حاصل از ماموريت به آن كميسيون و هيأت رئيسه مجلس تسليم مى

  تعطيالت و مرخصيها - پنجم 

تعطيالت تابستانى مجلس در هر سال سى روز است كه  -  ۸۴ماده   

تواند در تنظيم  هيأت رئيسه مى. ودش زمان آن با تشخيص مجلس تعيين مى

اى عمل كند كه نمايندگان در هر ماه  گونه ها به برنامه جلسات علنى و كميسيون

  .يك هفته كارى هم براى رسيدگى به وظايف نمايندگى فرصت داشته باشد

تواند با تقاضاى  در صورت ضرورت، رئيس مجلس مى -تبصره   

درخواست دولت، با ذكر دليل، در اوقات حداقل پنجاه نفر از نمايندگان و يا 

  .العاده دعوت به انعقاد نمايد تعطيل، مجلس را بطور فوق

نمايندگان يكماه در هر سال حق استفاده از مرخصى با  - ۸۵ماده   

استفاده از مرخصى ضرورى بدون حقوق نيز، با موافقت هيأت . حقوق را دارند

توانند  درصورت عدم استفاده مى رئيسه، حداكثر يك ماه در سال خواهد بود و

  .هاى بعد استفاده نمايند در سال

اجازه مرخصى تمام مدت يك جلسه يا قسمتى از جلسات  - ۸۶اده م  

ها و شعب با رؤساى  مجلس با موافقت هيأت رئيسه مجلس و در كميسيون

  .ها و شعب خواهد بود كميسيون

تواند  ى نمىهيچيك از نمايندگان قبل از تحصيل مرخص - ۸۷ماده   

  .غيبت نمايد مگر با عذر موجه از قبيل بيمارى يا حوادث غيرمترقبه

  

  



 ۳۸

  غيبت نمايندگان - ششم 

اى كه بيش از يكصد ساعت متوالى يا دويست و  نماينده - ۸۸اده م  
پنجاه ساعت غيرمتوالى از اوقات رسمى جلسات مجلس و كميسيون را بدون 

همچنين . ى شناخته خواهد شدعذر موجه در يكسال غيبت نمايد، مستعف
علت ناتوانى جسمى و يا بيمارى بيش از چهار ماه در يكسال  اى كه به نماينده

غيبت موجه داشته باشد بنا به درخواست سى نفر از نمايندگان و تصويب 
نمايندگان حاضر مبنى بر عجز وى از ايفاى وظايف نمايندگى، سمت  دوسوم

  .نمايندگى خود را از دست ميدهد
تا يك هفته پس از اعالم رسمى مستعفى شناخته شدن  - ۱تبصره   

نماينده، درصورتى كه خود وى يا نماينده ديگرى به غيرموجه بودن غيبت 
اعتراض كند و آن را تسليم هيأت رئيسه نمايد، اين اعتراض در اولين فرصت 

شود و پس از صحبت حداكثر دو مخالف و دو موافق  در مجلس مطرح مى
در صورتى كه مجلس به موجه بودن غيبت  )به مدت پانزده دقيقههريك (

  .نماينده مورد بحث رأى داد، غيبت موجه شناخته خواهد شد
عنوان  عنوان موافق و نماينده مورد بحث به يك نفر از هيأت رئيسه به  

  .مخالف براى صحبت، حق تقدم خواهند داشت
شده به غيرموجه درصورتى كه نماينده مستعفى شناخته  - ۲تبصره   

بودن غيبت خود اعتراض كرده باشد ولى در موقع طرح نتواند و يا نخواهد در 
تواند اليحه دفاعيه خود رابراى طرح در مجلس حداكثر  مجلس حضور يابد، مى

در اين صورت اين اليحه با حق تقدم در . تا موقع طرح، تحويل مجلس نمايد
. قرائت خواهد شد ۱دبيراناز فرصت مقرر براى صحبت مخالفين توسط يكى 
  .مدت قرائت اليحه حداكثر نيم ساعت خواهد بود
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 ۳۹

  .گيرد به غيبت و تأخير غيرموجه حقوق تعلق نمى - ۸۹ماده   

ها و  ها با رؤساى كميسيون محاسبه ساعات غيبت در كميسيون - ۹۰ماده   

باشد و در هر دو صورت، اعالن  در جلسات رسمى مجلس با هيأت رئيسه مى

هيأت رئيسه موظف است غيبت . مى غيبت با هيأت رئيسه مجلس خواهد بودرس

  .ها را هر ماه به اطالع نمايندگان برساند و تأخير غيرموجه نمايندگان در كميسيون

غيبت، تأخير غيرموجه نمايندگان پيش از پايان جلسه  - ۹۱اده م  

  .مجلس اعالن و درصورت مذاكرات مجلس ثبت خواهد شد

يبت غيرموجه از دو جلسه كميسيون در حكم غيبت از يك غ -تبصره   

  .باشد جلسه رسمى مجلس مى

  استعفا نماينده و نحوه بررسى آن -هفتم 

تواند  هر نماينده كه اعتبارنامه او به تصويب رسيده است مى - ۹۲ماده   

  .پذيرش استعفاء موكول به تصويب مجلس است. از مقام نمايندگى استعفاء دهد

نماينده تقاضاى استعفاء مدلّل خود را به عنوان رئيس  - ۹۳ماده   

نويسد و رئيس مجلس آن را در اولين جلسه علنى و بدون قرائت  مجلس مى

تواند قبل از شروع  نماينده مى. گذارد متن، اعالم و در دستور كار هفته بعد مى

  .بررسى در مجلس تقاضاى استعفاء خويش را مسترد دارد

تقاضاى استعفاء بدين ترتيب خواهد بود كه ابتدا بررسى  -  ۹۴ماده   

تقاضاى استعفاء قرائت شده و سپس شخص متقاضى استعفاء يا نماينده ديگرى 

مدت قرائت تقاضاى استعفاء و توضيح . به تعيين او تقاضاى دفاع خواهد نمود

مخالف يا مخالفين نيز . نماينده متقاضى استعفاء حداكثر نيم ساعت است



 ٤۰

گيرى به عمل  توانند صحبت كنند و پس از آن رأى ساعت مى حداكثر نيم

در صورت تصويب تقاضاى استعفاء مراتب از طريق هيأت رئيسه به . آيد مى

  .شود تا طبق قانون انتخابات اقدام نمايد وزارت كشور اعالم مى

هرگاه نماينده متقاضى استعفاء براى طرح تقاضاى استعفاى  -تبصره   

نشود و كسى را هم براى دفاع از خود تعيين ننمايد متن خود در مجلس حاضر 

تقاضاى استعفاء قرائت و در صورت وجود مخالف حداكثر به مدت پانزده 

  .آيد گيرى به عمل مى دقيقه صحبت خواهد كرد و سپس رأى

هرگاه تقاضاى استعفاء تعدادى از نمايندگان به نحوى باشد  -  ۹۵ماده   

  .گردد قابل طرح در مجلس نيست كه مانع از تشكيل جلسه رسمى

  

  گردش كار مجلس -فصل سوم 

  جلسات مجلس -مبحث اول 

انعقاد رسمى جلسات و اعتبار اخذ رأى منوط به حضور  -  ۹۶اده م  

شود  اكثريت مطلق وقتى حاصل مى. باشد مجموع نمايندگان مى دوسومحداقل 

ردى كه قانون كه بيش از نصف نمايندگان حاضر، رأى مثبت دهند، مگر در موا

  .نامه نصاب ديگرى تعيين شده باشد آئيناساسى و يا در اين 

براى ادامه مذاكراتى كه منجر به اتخاذ تصميم و يا اخذ رأى  - ۱تبصره   

  .شود حضور حداقل نصف نمايندگان كافى است نمى



 ٤۱

جلسات رسمى با تالوت آياتى چند از قرآن مجيد به  - ۲تبصره   

االمكان متناسب با جلسه آن روز باشد آغاز  تىتشخيص هيأت رئيسه كه ح

  .خواهد شد

نمايندگان بايد در روزى كه قبالً براى تشكيل جلسه رسمى  -  ۹۷ماده   

در صورت تاخير بدون عذر موجه از . شود در مجلس حاضر شوند معين مى

همچنين، هريك از نمايندگان كه در . طرف هيأت رئيسه توبيخ خواهند شد

با اعالم قبلى رئيس مجلس مبنى بر منع خروج از جلسه بدون موقع اخذ رأى 

عذر موجه خارج شود، مستحق توبيخ خواهد بود و در صورت تكرار تأخير 

. نامه ازطرف هيأت رئيسه درباره او اجراء خواهد شد آئينوغيبت، مقررات 

اسامى نمايندگانى كه سه بار غيبت غيرموجه در يك ماه داشته باشند در 

  .ها درج خواهد شد روزنامه

تشخيص عده حضار با استفاده از تابلو است كه در اول هر  - ۹۸ماده   

  .جلسه و قبل از اخذ آراء به وسيله رئيس جلسه بايد اعالم شود

در صورتى كه تابلو خراب شود، حداكثر تا پايان همان جلسه  - تبصره   

است قبل از خواهد بود و هيأت رئيسه موظف  ۱دبيرانتشخيص عده حاضر با 

  .انعقاد جلسه بعد به تعمير و اصالح تابلو اقدام نمايد

حداكثر مدت براى هر جلسه رسمى چهار ساعت است كه  -  ۹۹ماده   

باشد، مگر در موارد ضرورى كه به تشخيص  يكسره و يا با فاصله تنفس مى

                                                 
  .۴زيرنويس صفحه  .ك.ر -۱



 ٤۲

غايبين بعد از تنفس نيز مشمول مقررات . رئيس و تصويب مجلس خواهد رسيد

  .به غيبت و تاخير خواهند بود مربوط

وقت دستور جلسات رسمى مجلس چنان تنظيم خواهد شد  -تبصره   

  .كه جز در موارد اضطرارى با اول وقت اداى نماز برخورد نداشته باشد

اعضاى هيأت رئيسه مجلس بايد در ساعتى كه قبالً براى  - ۱۰۰ماده   

تاخير يا غيبت بدون شود، حاضر شوند و در صورت  تشكيل جلسات تعيين مى

  .شوند نامه جريمه مى آئينعذر موجه با تشخيص رئيس برطبق اين 

تشكيل جلسات و رعايت ترتيب مذاكرات و اجراى  - ۱۰۱ماده   

  .نامه به عهده رئيس جلسه است آئيننامه و حفظ نظم جلسه طبق اين  آئين

دستور هفتگى مجلس بايد به ترتيب وصول طرحها و  - ۱۰۲ماده   

ها توسط هيأت رئيسه مجلس تهيه و پس از چاپ و توزيع  يح از كميسيونلوا

طرحها و . رعايت ترتيب مذكور الزامى است. بر تابلو مخصوص نصب شود

لوايحى كه داراى اولويت باشند ممكن است بنا به تقاضاى دولت و يا پانزده نفر 

دستور  از نمايندگان و با موافقت هيأت رئيسه خارج از ترتيب وصول، در

اين دستور، به شرط پيشنهاد دولت و يا پانزده نفر از . هفتگى مجلس قرارگيرد

  .نمايندگان و تصويب مجلس، فقط يكبار ديگر قابل تغيير خواهد بود

گزارشهاي تحقيق و تفحص، تفريغ بودجه و كميسيونها  -۱تبصره   

ار جز گزارش طرحها و لوايح، خارج از نوبت در دستور كار مجلس قر به

ساعت قبل از طرح در مجلس چاپ و ) ۴۸(اين گزارشها بايد حداقل . گيرد مي



 ٤۳

ساعت در جلسه  در اختيار نمايندگان قرار گيرد وخالصه آن حداكثر به مدت نيم

  ۱.شود قرائت و متن كامل گزارش در مشروح مذاكرات چاپ 

ى ا در صورتى كه پنجاه نفر از نمايندگان براى طرح يا اليحه -۲تبصره   

تقاضاى اولويت كنند هيأت رئيسه موظف است آن را در دستور هفتگى مجلس 

  .قرار دهد

در صورت اضطرار كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به  - ۱۰۳ماده   

تقاضاى كتبى رئيس جمهور يا يكى از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسه 

بر  لّه خويش را مبنىدر اين صورت، تقاضاكنندگان اد. شود غيرعلنى تشكيل مى

وجود شرايط اضطرار و اقتضاى امنيت كشور و در نتيجه لزوم برگزارى 

غيرعلنى جلسه رسمى مجلس، حداكثر تا مدت پانزده دقيقه، متوالياً و يا متناوباً 

عنوان مخالف حداكثر تا پانزده دقيقه  در دو نوبت، ارائه و سپس يك نفر به

حاضران، كار رسيدگى در جلسه  ومدوسكند، در صورت تصويب  صحبت مى

يابد، در غيراين صورت، جلسه به حالت علنى بازگشته و به  غيرعلنى ادامه مى

  .روال عادى عمل خواهد كرد

مصوبات جلسه غيرعلنى در صورتى معتبر است كه با  - ۱تبصره   

  .چهارم مجموع نمايندگان برسد تصويب سه حضور شوراى نگهبان به

رفع شرايط اضطرارى براى انتشار مذاكرات و تشخيص  - ۲تبصره   

مصوبات جلسات غيرعلنى براى اطالع عموم با مجلس است كه با پيشنهاد 

                                                 
س شـوراي اسـالمي         ۱۳۸۷قانون اصـالحي مصـوب   ) ۳۶(مادهبنا به تجويز  -۱   بـا تصـميم هيـأت رئيسـه مجـل

 .تعيين گرديد) ۱۰۲(ماده ) ۱(قانون مزبور به عنوان تبصره ) ۳۱(موضوع ماده ) ۳(ماده الحاقي 



 ٤٤

حداقل ده نفر از نمايندگان و مذاكره به نحو مقرر در همين ماده، در جلسه 

  .گردد غيرعلنى و تصويب اكثريت حاضرين در مجلس عملى مى

ختم هر جلسه، روز و ساعت رئيس هر جلسه قبل از  - ۱۰۴ماده   

كند كه در صورت مذاكرات درج شود،  تشكيل و دستور جلسه بعد را اعالم مى

كه حداقل بيست و چهار  )تشخيص هيأت رئيسه به(مگر در موارد اضطرارى 

  .ساعت قبل از تشكيل جلسه، بايد بطور رسمى اعالم شود

د آيد كه نظمى و تشنج بوجو در صورتى كه در مجلس بى - ۱۰۵ماده   

مانع ادامه كار مجلس باشد و رئيس نتواند از آن جلوگيرى كند، در جاى خود 

هرگاه برخاستن رئيس موجب آرامش نشود جلسه را به مدت . نمايد قيام مى

شوند  كند و نمايندگان از جلسه خارج مى پانزده دقيقه به عنوان تنفس تعطيل مى

نظمى و  هرگاه بى. شود تشكيل مىو پس از انقضاى پانزده دقيقه مجدداً جلسه 

  .نمايد تشنج تجديد شود، رئيس جلسه را ختم و آن را به روز ديگرى موكول مى

  

  ها و مذاكرات نطق - بحث دوم م

  ها نطق - اول 

جز جلسات بررسى لوايح برنامه  ـ در هر جلسه رسمى به ۱۰۶ماده   

نفر از نمايندگان   سهتوسعه، بودجه ساالنه و استيضاح يا رأى اعتماد به وزيران، 

توانند به نوبت و طبق فهرستى كه از قبل به قيد قرعه توسط هيأت رئيسه  مى

نفر از  همچنين دو. دقيقه نطق نمايند   تنظيم شده است، حداكثر به مدت هفت

نمايندگانى كه در آن جلسه نوبت نطق نداشته باشند به جهت مسائل ضروري 



 ٤٥

جلسه در لوح مخصوص يا دستگاه توانند يك ساعت قبل از شروع  مي

درصورتى كه . دقيقه نطق نمايند  نام كرده وحداكثر به مدت پنج الكترونيكي ثبت

بيش از دو نفر از نمايندگان متقاضى اين نطق باشند، هيأت رئيسه به قيد قرعه 

  .نفر وقت خواهد داد به دو

نطق  توانند در مدت دوماه بيش از يك بار هيچ يك از نمايندگان نمى  

  .اي نمايند دقيقه  پنج

 ۱.نماينده حق واگذاري تمام وقت خود را به نماينده ديگر دارد
تواند در مورد گزارش  ، رئيس مجلس مى۲در هر جلسه - ۱۰۷ماده   

حوادث مهم و مسائل فورى روز مطالبى را كه آگاهى مجلس از آن ضرورى 

ن مطالب پانزده دقيقه حداكثر مدت براى اي. باشد به اطالع نمايندگان برساند

  .خواهد بود

  :ترتيب و مدت نطق بدين شرح است - ۱۰۸ماده   
  :شرح زير خواهد بود مدت نطق در جلسه علنى به -الف   
براى استيضاح يك وزير دو ساعت و براى استيضاح دولت يا بيش  -۱  

توانند از بين خود يك يا چند  استيضاح كنندگان مى. از يك وزير چهار ساعت
را براى بحث در موضوع استيضاح معرفى نمايند، ولى در هرحال مجموع  نفر

  .نطقهاى استيضاح كنندگان نبايد از مدت فوق تجاوز نمايد
كميسيون اصلي  سخنگويـ درمورد كليات هر طرح يا اليحه، ابتدا  ۲  
نفر  نفر مخالف و سه دهد، پس از آن حداكثر سه دقيقه گزارش مى حداكثر پنج

                                                 
 .به شرح فوق اصالح گرديد) ۱۰۶(متن ماده  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۱۳(به موجب ماده  -۱

  .حذف شد» قبل از ورود در دستور«عبارت ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۴(ماده) ۱۵(به موجب حكم بند -۲



 ٤٦

رتيب يك نفر مخالف و يك نفر موافق وسپس نماينده دولت و پس موافق به ت
 .كنند كميسيون هركدام حداكثر پنج دقيقه صحبت مى سخنگوياز آن 

ـ درمورد طرحها و لوايح مهم يا مفصل با پيشنهاد رئيس  ۱تبصره   
جلسه يا بيست و پنج نفر از نمايندگان و رأى اكثريت مطلق نمايندگان حاضر، 

 سخنگوياد و يا وقت مخالف و موافق و وقت نماينده دولت و توان تعد مى
 .برابر افزايش داد كميسيون را حداكثر تا دو

فوريتى و طرحهايى كه  ـ در بررسي كليات طرحهاى دو يا سه ۲تبصره   
تواند به  كميسيون اصلى در موعد مقرر گزارش نداده است يكى از طراحان مى

 ۱.يدگى در مجلس صحبت كنددر ابتدا و انتهاى رس سخنگوجاى 
  :براى موارد ذيل هر يك پنج دقيقه -۳۲  
  .توهين و تحريف نطق ۳دربرابردفاع  -  
  .مخالفت و موافقت نسبت به هريك از مواد طرحها و لوايح -  
  .توضيح پيشنهاد اصالحى نسبت به مواد طرحها و لوايح اعم از فردى و جمعى -  
  ۴.يسيون در مورد پيشنهادهاتوضيح نماينده دولت و سخنگوي كم -  

  
  

                                                 
و تبصره ذيـل آن  ) ۱۰۸(ماده) الف(بند) ۲(جزء ۱۳۸۷صوبقانون اصالحي م) ۱۴(ماده ) الف(به موجب بند  -۱

 .ماده مزبور با دو تبصره به شرح فوق اصالح گرديد) الف(بند ) ۲(به عنوان جزء 

و تبصره آن حذف و ) الف(بند) ۴(و)۳(جزءهاي  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۱۴(ماده) ب(به موجب بند -۲

 .اصالح شد) ۳(به ) ۵(شماره جزء

» برابـر دفاع در «به عبارت » دفاع از«ارت عب ۱۳۸۷اصالحي مصوب قانون) ۱۴(ماده) ج(بند) ۱(به موجب جزء -۳

  .اصالح شد

توجيـه پيشـنهاد كفايـت    «عبـارت   ۱۳۸۷قـانون اصـالحي مصـوب    ) ۱۴(مـاده   )ج(بند ) ۲(به موجب جزء  -۴

» توضيح نماينده دولت و سخنگوي كميسيون درمـورد پيشـنهادها  «حذف و عبارت » مذاكرات و يا مخالفت با آن

 .جايگزين گرديد



 ٤۷

  ۱.يا سلب فوريت و مخالفت با آنتوضيح پيشنهاد فوريت و  -  
  .پيشنهاد مسكوت ماندن طرح و يا اليحه و مخالفت با آن -  
  .پيشنهاد تنفس -  
  .پيشنهاد اخذ رأى مخفى -  
  .اى و يا اخطار قانون اساسى نامه آئينتذكر  -  
  .يضاحپيشنهاد انواع رأى در مورد است -  
، در صورتى كه ضرورت )الف(در تمام موارد مذكور در بند  - ب   

اقتضاء كند ممكن است استثنائاً بدون مذاكره و با پيشنهاد رئيس يا ده نفر از 
  .نمايندگان و تصويب مجلس، مدت نطق و شور اضافه شود

در كليات اليحه بودجه ساالنه كل كشور پس از نطق رئيس  -ج   
نفر  دهد سپس حداكثر ده ميسيون گزارش خود را ارائه ميكسخنگوي جمهور، 

عنوان موافق گزارش  نفر به عنوان مخالف گزارش كميسيون و ده از نمايندگان به
كميسيون به ترتيب يك نفر مخالف و يك نفر موافق هركدام حداكثر ده دقيقه 

 دقيقه و در پايان، پس از آن نماينده دولت به مدت بيست. كنند صحبت مي
كميسيون سخنگوي مجموع زمان صحبت . كند كميسيون صحبت ميسخنگوي 

 .دقيقه خواهد بود سي
اظهارات به  ،تبصره ـ در كليات متمم و يك يا چند دوازدهم بودجه  

  ۲.هاى مقرر در بند فوق است ميزان نصف مدت

                                                 
ارت حذف و عبـ » عدم فوريت«عبارت  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۱۴(ماده ) ج(بند ) ۳(به موجب جزء  -۱

 .جايگزين گرديد» يا سلب فوريت و مخالفت با آن«

فـوق   با الحاق يك تبصره به شرح) ۱۰۸(ماده) ج(بند ۱۳۸۷ن اصالحي مصوبقانو) ۱۴(ماده) د(به موجب بند -۲

 .اصالح گرديد



 ٤۸

مدت نطق براى مسائل مهم مربوط به سياست خارجى از قبيل  - د   
المللى حداكثر سه ساعت و براى  هاى بين ها و موافقتنامه نامه هها و مقاول عهدنامه

  .هر ناطق حداكثر پانزده دقيقه خواهد بود

پيش از أخـذ رأى بـراى انتخـاب حقوقـدانان شـوراى نگهبـان و        -هـ   

دقيقـه    تواند حـداكثر ده  همچنين رئيس و دادستان ديوان محاسبات، هر نامزد مي

هاى خـود   وابق كاري، تحصيالت و برنامهدر جلسه علنى مجلس مشخصات، س

  ۱.را به اطالع نمايندگان برساند

تواننـد   نامـه، نماينـدگان مـى    در كليه مواردى كه در اين آئـين  -تبصره   

نـام و يـا درخواسـت     عنوان موافق يا مخالف صحبت كنند رعايت ترتيب ثبت به

يان درمـواردى كـه قبـل از تشـكيل جلسـه علنـي متقاضـ       . صحبت الزامى است

بيش از تعداد تعيين شده در ايـن   ۲يا دستگاه الكترونيكيصحبت يا نطق در لوح 

نامه باشد يكى از اعضاء هيأت رئيسه موظف اسـت بـه قيـد قرعـه از بـين       آئين

افـراد  . اند افراد مورد نياز را تعيـين نمايـد   نام كرده افرادى كه در موعد مقرر ثبت

  ۳.اينده ديگر را خواهند داشتشده، حق واگذارى نوبت خود به نم تعيين

هرگاه رئيس . ناطق نبايد از موضوع موردبحث خارج شود -  ۱۰۹ماده   

تشخيص دهد كه ناطق از موضوع خارج شده و در ضمن يك نطق، دو نوبت به 

تواند وى را  وى تذكر خروج از موضوع را بدهد و باز ادامه دهد، دفعه سوم مى

                                                 
 .الحاق گرديد) ۱۰۸(به شرح فوق به ماده (  ه(بند  ۱۳۸۷ن اصالحي مصوبقانو) ۱۴(ماده (  ه(به موجب بند -۱

  .اضافه شد» يا دستگاه الكترونيكي«عبارت  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۴(ماده ) ۱۶(به موجب بند  -۲

  ) ۱۰۸(ـيك تبصـره بـه شـرح فـوق بـه مـاده         ۱۳۸۷قـانون اصـالحي مصـوب    ) ۱۴(ماده ) و(به موجب بند  -۳

 .الحاق گرديد



 ٤۹

كه مجلس ادامه  جلسه منع نمايد، مگر اين از ادامه نطق در آن موضوع در تمام

  .صحبت را تاييد كند

قطع كالم ناطق و عدم مراعات سكوت از طرف نمايندگان و  -  ۱۱۰ماده   

هرگونه تهمت و توهين و ايرادگيريهاى شخصى و حركات و تظاهراتى كه موجب 

نظمى مجلس باشد ممنوع است و مرتكب مشمول مجازاتهاى مندرج در اين  بى

  .رئيس مجلس مسؤول جلوگيرى از اين تخلفات است. نامه خواهد گرديد نآئي

  مذاكرات –دوم 

شود بايد  موضوعاتى كه طبق دستور در مجلس مطرح مى - ۱۱۱ماده   

ساعت قبل از موقع انعقاد جلسه در ورقه مخصوصى كه خارج از جلسه  يك

ق، در صورت ، ثبت شود تا مخالف و مواف۱يا دستگاه الكترونيك گردد نصب مى

در  ۲يا دستگاه الكترونيكتمايل، با تفكيك كليات و هريك از مواد، در آن ورقه 

حق تقدم نطق با كسانى است كه ثبت . ستون مخصوص، شخصاً ثبت نام نمايند

نام كرده باشند كه در اين صورت، يك مخالف و يك موافق به ترتيب نطق 

نام نكرده باشد، نمايندگان  درصورتى كه مخالف يا موافقى ثبت. خواهند كرد

توانند كتباً نوبت بگيرند و به تناوب صحبت  مخالف و موافق در مجلس مى

توانند به نوبت صحبت  اگر هيچ موافقى وجود نداشته باشد، مخالفان مى. كنند

عنوان  به ۳سخنگوكنند و اگر مخالفى موجود نباشد غير از نماينده دولت و يا 

  .كردموافق كسى صحبت نخواهد 

                                                 
 .اضافه شد» دستگاه الكترونيكيا «عبارت  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۴(ماده ) ۱۶(به موجب بند  -۲و۱

  

  .۸زيرنويس صفحه . ك.ر -۳



 ٥۰

درصورتى كه موضوعى در دستور كار مجلس قرار گيرد و به  - تبصره   

ثبت نام  ۱دالئلى مطرح نشود و همان موضوع در جلسه بعد مجلس مطرح شود

  .مخالف و موافق اوليه معتبر است

مذاكرات كامل هر جلسه همراه با مصوبات ضبط و ثبت و  - ۱۱۲ماده   

. شود ن نمايندگان توزيع مىحداكثر چهل و هشت ساعت پس از آن، بي

اى كه در صورت مشروح مذاكرات مطلبى برخالف اظهارات او ثبت  نماينده

تواند فقط نسبت به همان مورد در جلسه رسمى  شده باشد، بطور اختصار مى

تذكر دهد و بعداً اصالح آن قسمت از مذاكرات، در مجموعه مذاكرات مجلس 

رئيس  د به امضاى رئيس يا نايبصورت مذاكرات جلسات باي. شود درج مى

  .مجلس كه آن جلسه را اداره نموده است برسد

هرگاه هنگام بحث در باره طرحها و لوايح ، رئيس جمهور  - ۱۱۳ماده   

هاى  كميسيون ۲سخنگويانو معاونان او، وزيران و معاونان آنان و همچنين 

ه صحبت مربوطه الزم بدانند در موضوع موردبحث با رعايت مواد طرح شد

  .نامه به آنان اجازه داده خواهد شد آئينكنند، برابر مدت تعيين شده در 

  ۳.لغو گرديد – ۱۱۴ماده   

المللى  توانند درباره مسائل مهم مملكتى يا بين نمايندگان مى -  ۱۱۵ماده   

چنانچه . يا مناسبتهاى خاص بيانيه صادر نموده و به رئيس جلسه تحويل نمايند

                                                 
قانون اصالحي مذكور ) ۳۶(و تجويز موضوع ماده  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۴(ماده) ۱۶(بنددر اجراء  -۱

  .حذف شد» برگ« كلمه

  .۸زيرنويس صفحه . ك.ر -۲

 .حذف شد) ۱۱۴(ماده  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۱۴(به موجب ماده  -۳



 ٥۱

امضاء حداقل بيش از نصف مجموع نمايندگان برسد متن آن بيانيه صادره به 

بدون ذكر اسامى نمايندگان در پايان جلسه علنى مجلس قرائت و طى نامه 

ربط ارسال خواهد شد و اسامى نمايندگان امضاءكننده بيانيه  رسمى به مراجع ذى

 .شود در مشروح مذاكرات چاپ مى
ور و امثال آن در صحن تبصره ـ توزيع هرگونه نامه، گزارش، بروش  

مجلس طبق دستورالعملى خواهد بود كه توسط هيأت رئيسه تصويب و به 

  ۱.اطالع نمايندگان خواهد رسيد 

قانون اساسى پس ) ۹۰(گزارش نهايى كميسيون اصل نودم  -  ۱۱۶ماده   

از ارائه به هيأت رئيسه مجلس، درصورتى كه مربوط به عموم باشد، بدون رعايت 

  .گيرد  و در اولين جلسه علنى قرائت خواهد شد ر كار قرار مىنوبت در دستو

روساى جمهور، نخست وزيران، رؤساى مجلس و مقامات  -  ۱۱۷ماده   

رتبه كشورهاى ديگر كه به دعوت مقامات جمهورى اسالمى ايران به ايران  عالى

آيند و بنا به صالحديد همتاى آنان و تصويب هيأت رئيسه مجلس  مى

توانند در جلسه  جلسه رسمى و علنى به مصلحت باشد مىحضورشان در 

  .حاضر و عنداللزوم سخنرانى نمايند

  

  

  

                                                 
اصالح و با الحاق يك تبصره به شـرح فـوق   ) ۱۱۵(ماده  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۱۵(به موجب ماده  -۱

 .شدتصويب 



 ٥۲

  آراء –مبحث سوم 

  كميت آراء - اول 

مصوبات مجلس با رأى موافق اكثريت مطلق حاضرين  - ۱۱۸ماده   

نامه نصاب ديگرى  آئينمعتبر است مگر در مواردى كه در قانون اساسى و يا اين 

  .شدمعين شده با

ها و شعب به عمل  كليه انتخاباتى كه در مجلس و كميسيون -  ۱۱۹ماده   

، كه با اكثريت ۱آيد، اعم از اينكه فردى يا جمعى باشد باستثناء انتخاب رئيس مى

نامه حد و  آئينشود و موارد ديگرى كه در اين  مطلق عده حاضر انتخاب مى

نسبى است و در  نصاب ديگرى براى آن تعيين شده است با رأى اكثريت

. شود صورت تساوى آراء، به تعداد موردنياز از منتخبين به حكم قرعه تعيين مى

  .شود اسامى كليه نامزدها با تعداد آراء آنان توسط رئيس جلسه اعالم مى

گيرى در مجلس، كميسيون، كميته و شعبه در  نصاب رأى - ۱۲۰ماده   

 :باشد شرح زير مي موارد مختلف به
 :يت چهار پنجم مجموع نمايندگانالف ـ اكثر

  ).قانون اساسى هفتادوهشتماصل (اصالحات جزئى خطوط مرزى كشورـ   

 :ب ـ اكثريت سه چهارم مجموع نمايندگان
ـ توقف انتخابات و ادامه كار مجلس سابق در زمان جنگ و اشغال  ۱  

 ).قانون اساسى شصت وهشتماصل (نظامى 

                                                 
قـانون  ) ۳۶(و تجـويز موضـوع مـاده     ۱۳۸۷قـانون اصـالحي مصـوب   ) ۱۲۰(مـاده ) ز(بند) ۲(به موجب جزء -۱

 .حذف شد» اعضاء حقوقدان شوراي نگهبان« عبارتاصالحي مذكور 



 ٥۳

 ).قانون اساسىشصت ونهم ل اص(ـ مصوبات جلسه رسمى غيرعلنى  ۲  
 :ج ـ اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان

پنجاه و نهم اصل .(تصويب درخواست مراجعه به آراء عمومى - ۱  

 ).قانون اساسى
 ).قانون اساسى هشتادونهماصل . (تصويب عدم كفايت رئيس جمهور - ۲  
  .تصويب تقاضاى سه فوريت طرحها و لوايح - ۳  

 :يندگان حاضراكثريت دو سوم نما -د 
 .نامه داخلى مجلس و تفسير آن تصويب آئين - ۱  
با رعايت  يب تشكيل جلسه رسمى غيرعلنى مجلستصو - ۲  

 .نامه اين آئين) ۱۰۳(ماده
 .تصويب تقاضاى دوفوريت طرحها و لوايح - ۳  
  .قانون اساسي هفتادونهم تصويب موضوع اصل -۴  

 .لوايح و بودجه و ساير طرحهااصالح قانون برنامه توسعه درضمن اليحه  -۵  
 :ـ اكثريت مطلق نمايندگان حاضر ه

 ).مرحله اول(انتخاب رئيس مجلس  - ۱  
 . انتخاب رئيس و دادستان ديوان محاسبات كشور - ۲  
 .رأى اعتماد به وزيران - ۳  
 .وزيران عدم اعتماد بهرأى  - ۴  
 .قوانين طرحها و لوايح و تفسير – ۵  
 .يق و تفحصتصويب انجام تحق - ۶  



 ٥٤

  .تصويب تقاضاى يك فوريت طرحها و لوايح - ۷  

  .تغيير دستور هفتگي مجلس -۸  

 .از وزير سؤال نمايندگانوارد بودن رأي به  -۹  
) هشتادودوم(، )هشتادم(،)هفتادوهفتم(تصويب موضوعات اصول  - ۱۰  

  قانون اساسى ) هشتادوسوم(و 

ى اساسنامه سازمانها تصويب وضع قوانين آزمايشى و تصويب دائم - ۱۱  

 .قانون اساسى هشتادوپنجمتوسط كميسيونهاى مجلس و دولت طبق اصل 
  .ها در كميسيونها تعيين تعداد اعضاء كميته -  ۱۲  

تصويب اعتبارنامه نمايندگاني كه پرونده آنان به كميسيون تحقيق  -۱۳  

 .ارجاع شده است
ن براى آنها نامه و ساير قواني ساير مواردى كه در اين آئين -۱۴  

نامه نصاب آن  آورده شده و در اين آئين» موافقت مجلس«يا » تصويب«كلمات

 .مشخص نشده است
 :اكثريت نسبى با حداقل رأي بيش از يك سوم نمايندگان حاضر -و 

  .انتخاب اعضاء هيأت رئيسه شعبه  -۱  

انتخاب نمايندگان جهت عضويت در كميسيون تلفيق، مشترك  -۲  

  . تفحص وهيأت تحقيق و

   .نامه داخلى در شعبه تحقيق وتدوين آئين انتخاب اعضاء كميسيون تخصصي، -۳  

  .تصويب تغيير كميسيون نمايندگان -۴  

 .انتخاب اعضاء كميسيون ويژه در مجلس -۵  



 ٥٥

 :اكثريت نسبى -ز 
  .و ساير اعضاء هيأت رئيسه مجلس) مرحله دوم(مجلس انتخاب رئيس -۱  

  .شوراي نگهبان انتخاب اعضاء حقوقدان -۲  

 .انتخاب رئيس و اعضاء هيأت رئيسه كميسيون و كميته -۳  
  .انتخاب نمايندگان جهت نظارت در مجامع، شوراها و سازمانها -۴  

  .هاي هر كميسيون انتخاب اعضاء كميته -۵  

م يكصدوهفتاد و هفت نفر از نمايندگان در اجراء اصل انتخاب ده -۶  

 ۱.قانون اساسي
  اءكيفيت آر -دوم 

  :گيرد گيرى در مجلس به يكى از روشهاى ذيل انجام مى رأى -  ۱۲۱اده م  

  .با دستگاه الكترونيكى -۱  

  .علنى با ورقه -۲  

  مخفى با ورقه -۳  

هيأت رئيسه مجلس موظف است مجلس را به وسايل  - ۱۲۲ماده   

پيشرفته الكترونيكى مجهز نمايد تا شمارش عده حاضران در مجلس و اعالم 

لف، موافق و ممتنع با وسايل مذكور ممكن و ميسر گردد و نتيجه آراء رأى مخا

در موارد نقص فنى دستگاهها حداكثر . را در معرض ديد نمايندگان قرار دهد

تمديد . گيرى با قيام و قعود يا طرق ديگر انجام خواهد شد براى يك هفته رأى

  .اين مهلت با تصويب مجلس خواهد بود

                                                 
 .شدبه شرح فوق اصالح ) ۱۲۰(ماده  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۱۶(ده به موجب ما -۱



 ٥٦

  :ذيل اخذ رأى علنى با ورقه خواهد بوددر مورد  - ۱۲۳ماده   

جاى استفاده از دستگاه الكترونيكى  هرگاه حداقل ده نفر از نمايندگان به  

ابتدائاً بدون بحث نسبت به . و يا  قيام و قعود رأى علنى با ورقه را تقاضا نمايند

آيد و درصورت تصويب درخواست، اصل  گيرى به عمل مى درخواست، رأى

  .شود و بطور علنى به رأى گذاشته مى موضوع با ورقه

نوع كارت  در رأى علنى با ورقه، هر نماينده داراى سه - ۱۲۴ماده   

كارت . سفيد، كبود و زرد است كه اسم آن نماينده روى كارتها چاپ شده است

. سفيد عالمت قبول، كارت كبود عالمت رد و كارت زرد عالمت امتناع است

، نمايندگان كارت سفيد يا كبود يا زرد خودشان را هنگام اخذ رأى علنى با ورقه

نمايندگانى كه رأى ندهند و يا بعد از . ريزند درگلدانها مى ۱دبيرانبا نظارت 

  .شوند اعالم اخذ رأى از تاالر جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب مى

گيرى  اسامى موافقين، مخالفين و ممتنعين و كسانى كه در رأى - تبصره   

اند، بدون اينكه در  و يا بعد از اعالم اخذ رأى از تاالر خارج شدهشركت نكرده 

  .گردد جلسه قرائت شود، درصورت مشروح مذاكرات مجلس ثبت مى

  :در موارد ذيل اخذ رأى مخفى با ورقه الزامى است - ۱۲۵ماده   

انتخاب اعضاى هيأت رئيسه، حقوقدانان شوراى نگهبان، نمايندگان  -  ۱  

  .ها ، مجامع و شوراها و ساير انتخابات راجع به اشخاص هيأت مجلس در نهادها و

  .ها انتخابات داخلى شعب و كميسيون - ۲  

                                                 
  .۴زيرنويس صفحه . ك.ر -۱



 ٥۷

رأى اعتماد و عدم اعتماد به وزيران و هيأت وزيران و رأى عدم  - ۳  

  .كفايت به رئيس جمهور

  .رأى نسبت به اعتبارنامه نمايندگان - ۴  

خصوصى براى هيأت رئيسه موظف است كارتهاى م - تبصره   

گيرى به وسيله  رأى. اختيار نمايندگان قرار دهد گيرى مخفى تهيه و در رأى

  .هرگونه ورقه و كارتى غير از اين اوراق معتبر نخواهد بود

توسط بالفاصله در مواردى كه نتيجه اخذ رأى با قيام و قعود  -  ۱۲۶ماده   

ه بعد از اعالم رأى هيأت رئيسه و يا ظرف مدت پانزده دقيق ۱دبيراندو نفر از 

بيست و پنج نفر از نمايندگان حاضر در مجلس مورد ترديد باشد توسط مذكور

در  .گيري خواهد شد آمده رأيترديد به عمل نسبت به بدون بحث با ورقه 

كنندگان به تصويب نصف به عالوه يك نمايندگان  صورتي كه درخواست ترديد

چنانچه ترديد در . ر خواهدگرفتحاضر در جلسه برسد نتيجه آن مالك عمل قرا

  .گيري نمود رأيترديد نسبت به توان در جلسه  پانزده دقيقه آخر جلسه باشد، مى

كنندگان بايد اسامي خود را شخصاً در برگ مخصوصي  ترديد - ۱تبصره   

  .در جايگاه هيأت رئيسه ثبت و امضاء نمايند

از زمان ترديدكنندگان پس از گذشت مدت پانزده دقيقه  -۲تبصره   

  .توانند از درخواست خود انصراف بدهند گيري نمي رأي

  

  

                                                 
  .۴زيرنويس صفحه . ك.ر -۱



 ٥۸

  ىأاعالم نتيجه ر -وم س

به مجرد اعالم اخذ راى، توسط رئيس جلسه تعداد  -  ۱۲۷ماده   

گر اعالم و بالفاصله اخذ  استناد دستگاه شمارش نمايندگان حاضر در جلسه به

گر عده حاضران  در موارد نقص فنى دستگاه شمارش. آيد رأى به عمل مى

  .خواهد بود ۱دبيرانمستند به شمارش اكثريت 

وسيله  به در كليه موارد، نتيجه رأى مجلس بايد صريحًا - ۱۲۸ماده   

  .رئيس اعالم گردد

اسامى كليه تقاضاكنندگان رأى مخفى يا رأى علنى با ورقه  - ۱۲۹ماده   

  .درصورت مشروح مذاكرات مجلس ثبت خواهد شد

  

  و اختيارات مجلس شوراى اسالمى وظايف -باب دوم 

  قانونگذارى –فصل اول 

  طرحها و لوايح  قانونى -مبحث اول 

  طرحهاى قانونى - ول ا

طرحهاى قانونى با امضاء و ذكر نام حداقل پانزده نفر از  - ۱۳۰ماده   

شود و پس از اعالم وصول و قرائت  نمايندگان در مجلس به رئيس تسليم مى

، در همان جلسه به ۲دبيرانلس يا يكى از عنوان آن توسط رئيس مج

هاى  اين طرحها پس از ارجاع به كميسيون. شود هاى مربوط ارجاع مى كميسيون

اى از آن توسط رئيس براى وزير يا وزيران  ربط چاپ و توزيع و نسخه ذى

                                                 
  .۴زيرنويس صفحه . ك.ر -۲و۱

  



 ٥۹

طرحها نيز همانند لوايح، بايد داراى موضوع و عنوان . گردد مربوط ارسال مى

اليل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه بوضوح درج شود و مشخص باشند و د

  .همچنين داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نيز باشد

امضاءكنندگان طرحهاى قانونى حق دارند در كميسيون  - ۱۳۱ماده   

ن مربوط كه طرح آنها مطرح است، براى اداى توضيح حاضر شوند و كميسيو

  .نمايد به آنان اعالم مى رح را كتبًاتاريخ بحث پيرامون ط

پس از اعالم وصول طرح قانونى، چنانچه جمعى از  -  ۱۳۲ماده   

امضاءكنندگان تقاضاى كتبى استرداد آن را بنمايند بطورى كه امضاءكنندگان باقى 

مانده كمتر از پانزده نفر گردند، درصورتى كه تقاضاى استرداد قبل از تصويب 

طرح مسترد و گزارش آن به مجلس داده خواهد شد و  طرح در شور اول باشد

در صورتى كه طرح در شور اول به تصويب رسيده باشد پس از توضيح يك 

نفر از تقاضاكنندگان و صحبت يك نفر مخالف، با رأى مجلس، طرح قابل 

  .باشد استرداد مى

هاى موضوع  اگر طرحى مورد تصويب مجلس يا كميسيون - ۱۳۳ماده   

قانون اساسى واقع نشد بدون تغيير اساسى تا شش ماه ) ۸۵(و پنجم اصل هشتاد 

توان آن را مجدداً به مجلس پيشنهاد نمود مگر با تقاضاى كتبى پنجاه  ديگر نمى

  .نفر نماينده و تصويب مجلس

  لوايح قانونى -دوم 

  شود، بايد؛ لوايح قانونى كه ازطرف دولت به مجلس پيشنهاد مى -  ۱۳۴ماده   

  .موضوع و عنوان مشخص باشد داراى -۱  



 ٦۰

  .وضوح درج شود داليل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه اليحه به -۲  

  .داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان اليحه باشد -۳  

قانون اساسى كليه لوايح ) ۷۴(طبق اصل هفتاد و چهارم  - ۱۳۵ماده   

و وزير يا وزراء مسؤول قانونى تقديمى به مجلس بايد به امضاء رئيس جمهور 

  .درصورت نداشتن وزير مسؤول، امضاء رئيس جمهور كافى است. رسيده باشد

قانون ) ۷۴(لوايح قانونى با رعايت اصل هفتاد و چهارم  -  ۱۳۶ماده   

اساسى بايد در جلسه علنى مجلس توسط وزير مربوط و يا نماينده دولت تقديم 

تناسب موضوع  بوط يا يكى از وزراء بهگردد و درموقع طرح آن نيز بايد وزير مر

  .حاضر باشد

مديريت و سازمان معاونان امور مجلس رئيس جمهور و وزراء   

، رئيس يا رابط امورمجلس شوراى عالى استانها كه رسماً به ريزي كشور برنامه

توانند بجاى رئيس جمهور و وزراء در جلسات  مجلس معرفى شده باشند، مى

  .اى توضيح و دفاع الزم حضور يابندها بر مجلس و كميسيون

استرداد لوايح قانونى با تصويب هيأت وزيران به ترتيب  - ۱۳۷ماده   

  :ذيل امكانپذير خواهد بود

درصورتى كه استرداد پيش از تصويب كليات اليحه در شور اول  -  ۱  

مجلس باشد رئيس جمهور يا وزير مربوط كتباً با ذكر دليل آن را مسترد 

  .شود گزارش آن در جلسه علنى اعالم مى نمايد و مى

درصورتى كه استرداد پس از تصويب كليات اليحه و در هر مرحله  - ۲  

تا پيش از تصويب نهايى باشد، وزير مربوط يا نماينده امور مجلس دولت 



 ٦۱

تواند با ذكر دليل در جلسه علنى مجلس و صحبت يك نفر مخالف هر يك  مى

  .س آن را مسترد نمايدمدت ده دقيقه و تصويب مجل به

شود  مى مجلس يه طرحها و لوايحى كه تقديمنسخه از كل يك -۱۳۸ماده   

  ۲.گيرد قرار مى ۱ها در اختيار عموم از طريق رسانه ،پس از اعالم وصول

  عالى استانها طرحهاى شوراى -سوم 

عالى استانها كه بايد داراى عنوان  طرحهاى مصوب شوراى - ۱۳۹ماده   

يهى مشخص و مواد متناسب باشد، مستقيما يا توسط دولت به و مقدمه توج

وصول اين طرحها توسط رئيس اعالم و براى بررسى به . شود مجلس تقديم مى

اى از آن  ربط ارجاع و سپس چاپ و بين نمايندگان توزيع و نسخه كميسيون ذى

  .شود نيز براى هيأت وزيران به منظور حضور و دفاع از مواضع خود ارسال مى

نحوه رسيدگى به اين طرحها و نيز تقاضاى استرداد آنها مشابه  -تبصره   

  ۳.لوايح دولت خواهد بود

  مقررات مشترك طرحها و لوايح -چهارم 

در ابتداى هر دوره قانونگذارى، هيأت رئيسه صورتى از  - ۱۴۰ماده   

و در كند  طرحها و لوايحى را كه معوق مانده به وسيله اداره كل قوانين تهيه مى

                                                 
حذف و عبارت » آن در اختيار مطبوعات«عبارت  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۴(ماده ) ۴(به موجب بند  -۱

  .جايگزين شد» تيار عمومها در اخ ، از طريق رسانه«

) ۳۶(حـذف و بنـا بـه تجـويز مـاده      ) ۱۳۸(ماده  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۴(ماده ) ۳(به موجب بند  -۲

) ۱۳۸(اصـالحي بـه   ) ۱۳۹(قانون اصالحي مذكور با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسـالمي شـماره مـاده    

 .تغيير يافت

س شـوراي اسـالمي         ۱۳۸۷مصـوب  قانون اصالحي ) ۳۶(بنا به تجويز ماده  -۳   بـا تصـميم هيـأت رئيسـه مجـل

 .تغيير يافت) ۱۳۹(به ) ۱۴۰(شماره ماده 



 ٦۲

هر يك از . دارد گذارد و صورتى نيز براى دولت ارسال مى اختيار نمايندگان مى

طرحها و لوايح معوقه كه لزوم رسيدگى به آن به وسيله بيست و پنج نفر از 

هاى مربوطه  نامه به كميسيون آئيننمايندگان يا از طرف دولت تقاضا شود، طبق 

نامه انجام  آئينترتيب مندرج در اين ها رسيدگى را به  شود و كميسيون ارجاع مى

هرگاه شوراول آن طرحها يا لوايح قبالً خاتمه يافته باشد رسيدگى به . دهند مى

طرح يا اليحه با پيشنهاد كميسيون وتصويب مجلس يك شورى انجام خواهد 

درصورت تغيير دولت، چنانچه دولت جديد رسماً استرداد لوايحى را اعالم . شد

  ۱.هد شدكرده باشد، آن لوايح از جريان خارج خوا

توانند يك طرح يا اليحه  نمايندگان مجلس و دولت نمى -  ۱۴۱ماده   

عنوان ماده واحده پيشنهاد و تقاضاى  قانونى را كه بيش از يك موضوع دارد به

درصورتى كه طرح يا اليحه مشتمل بر بيش از يك موضوع باشد، . تصويب نمايند

هيأت رئيسه . قرار گيردها جزء به جزء طرح و مورد شور  بايد مواد و تبصره

  ۲.موظف است قبل از اعالم وصول طرحها و لوايح مفاد اين ماده را رعايت نمايد
  

  مراحل بررسى و تصويب طرحها و لوايح عادى - مبحث دوم 

شوري  بررسي و تصويب كليه طرحها و لوايح عادي يك -  ۱۴۲ماده   

ي مشخص شده و يا به نامه نحوه رسيدگ جز مواردي كه در اين آئين خواهد بود به

  .تشخيص هيأت رئيسه بررسي آنها به صورت دوشوري ضرورت داشته باشد

                                                 
س شـوراي اسـالمي         ۱۳۸۷قانون اصالحي مصـوب  ) ۳۶(بنا به تجويز ماده  -۱   بـا تصـميم هيـأت رئيسـه مجـل

  .تغيير يافت) ۱۴۰(به ) ۱۴۱(شماره ماده 

س شـوراي اسـالمي         ۱۳۸۷ قانون اصالحي مصـوب ) ۳۶(بنا به تجويز ماده  -۲   بـا تصـميم هيـأت رئيسـه مجـل

  .تغيير يافت) ۱۴۱(به ) ۱۴۲(شماره ماده 



 ٦۳

چنانچه نظر كميسيون مبني بر رد يا مسكوت ماندن طرح يا  –تبصره   

اليحه موضوع اين ماده باشد و درجلسه علني، كليات آن طرح يا اليحه به 

رسيدگي شوردوم  گونه طرحها و لوايح به كميسيون براي تصويب برسد اين

  ۱.شود ارجاع مي

  شور اول - اول 

رئيس جلسه مكلف است وصول كليه طرحها و لوايح  -  ۱۴۳ماده   

قانون ) ۷۵(شود با رعايت اصل هفتاد و پنجم  عادى را كه به مجلس تقديم مى

اساسى در همان جلسه و يا حداكثر دو جلسه بعد مجلس اعالم و همزمان به 

دستور وى فوراً تكثير و در اختيار  اع نمايد و بههاى مربوطه ارج كميسيون

  ۲.نمايندگان قرار گيرد

  ها بررسى طرحها و لوايح در كميسيون - الف 

هاى مختلف داشته و عالوه بر  طرحها و لوايحى كه جنبه -  ۱۴۴ماده   

نمايد، از طرف رئيس مجلس  كميسيون اصلى به كميسيون ديگرى هم ارتباط پيدا مى

هاى  هاى اصلى و فرعى و مواد مربوط به كميسيون ودن كميسيونپس از مشخص نم

شود تا نسبت به قسمتى كه مربوط به آن  ربط ارجاع مى هاى ذى فرعى به كميسيون

هاست شور و بررسى به عمل آورده و ظرف ده روز كه با موافقت  كميسيون

                                                 
با الحاق يك تبصره به شرح فوق اصالح شد ) ۱۴۳(ماده  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۱۷(به موجب ماده  -۱

  ي بــا تصــميم هيــأت رئيســه مجلــس شــوراي اســالم  مــذكورقــانون اصــالحي ) ۳۶(بنــا بــه تجــويز مــاده  و 

  .تغيير يافت) ۱۴۲(به  آنشماره 

س شـوراي اسـالمي         ۱۳۸۷قانون اصالحي مصـوب  ) ۳۶(بنا به تجويز ماده  -۲   بـا تصـميم هيـأت رئيسـه مجـل

  .تغيير يافت) ۱۴۳(به ) ۱۴۴(شماره ماده 



 ٦٤

ه كميسيون كميسيون اصلى تا ده روز ديگر قابل تمديد است، گزارش آن را تهيه و ب

كميسيون اصلى ، رسيدگى به طرحها و لوايح ارجاعى را پس از . اصلى ارسال نمايند

. هاى فرعى و دعوت نمايندگان آن شروع خواهد كرد ده روز و دريافت نظر كميسيون

هاى فرعى است  گزارش نهايى كه شامل گزارش كميسيون اصلى و گزارش كميسيون

  .گردد رسى در مجلس تقديم مىتوسط كميسيون اصلى براى طرح و بر

اى از طرف رئيس  چنانچه رسيدگى به تمام يا قسمت عمده طرح يا اليحه  

مجلس عالوه بر كميسيون اصلى به يك يا چند كميسيون ديگر ارجاع شده باشد و 

   ۱سخنگوهاى فرعى در كليات با نظر كميسيون اصلى متفاوت باشد،  نظر كميسيون

  .توانند نظر كميسيون خود را توضيح دهد ها مى ونيا يكى از اعضاء آن كميسي

هايى به نحوه ارجاع طرح يا  در مواردى كه كميسيون يا كميسيون - بصره ت  

كنند، هيأت  اليحه معترض باشند مراتب اعتراض خود را به هيأت رئيسه اعالم مى

  ۲.رئيسه موظف است در اولين فرصت به موضوع رسيدگى و اتخاذ تصميم نمايد

يا تصويب و تغيير يا تكميل  ۳ماندن يا مسكوتگزارش رد  - ۱۴۵ه ماد  

شود بايد، ظرف مدتى كه از  اى كه به كميسيون ارجاع مى هر طرح يا اليحه

شود و از  طرف هيأت رئيسه مجلس با توافق كميسيون مربوطه معين و اعالم مى

                                                 
  .۸زيرنويس صفحه . ك.ر -۱

س      ۱۳۸۷ مصـوب قانون اصالحي ) ۳۶(بنا به تجويز ماده  -۲   شـوراي اسـالمي    بـا تصـميم هيـأت رئيسـه مجـل

  .تغيير يافت) ۱۴۴(به ) ۱۴۵(شماره ماده 

  اضـافه  ) ۱۴۶(به صـدر مـاده   » يا مسكوت ماندن«عبارت  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۱۸(به موجب ماده  -۳

) ۱۴۵(اسالمي شماره آن به  شوراي رئيسه مجلس با تصميم هيأت قانون اصالحي مذكور) ۳۶(و بنا به تجويز ماده 

  .تغيير يافت



 ٦٥

س ارسال يك ماه از تاريخ وصول به دفتر كميسيون تجاوز نخواهد كرد، به مجل

در صورت تجاوز از مدت تعيين شده، هر يك از نمايندگان يا دولت حق . شود

  نامه،  آئيندارد از مجلس تقاضا نمايد كه آن را با حق تقدم طبق ضوابط اين 

  .در دستور مجلس قرار دهد

در مورد طرحها و لوايح مفصل، هرگاه كميسيون نتوانست رسيدگى به   

مام كند، بايد موضوع را به رئيس مجلس گزارش آن را در مدت تعيين شده ت

در اين صورت  با پيشنهاد كميسيون مربوطه و تصويب هيأت رئيسه اين . دهد

  .گردد مدت تمديد مى

توانند گزارش طرحها و لوايح مشابه يا با  كميسيونها مي -۱تبصره 

  ۱.موضوع مشترك يا نزديك به هم را در يك گزارش به مجلس ارائه نمايند

گزارش رد يا مسكوت ماندن طرح يااليحه، زماني در دستور  –۱۴۶ده ما

نفر از نمايندگان  گيرد كه دولت در خصوص اليحه يا پانزده كار مجلس قرار مي

ماه پس از چاپ و توزيع گزارش  طراح در خصوص طرح، ظرف مدت يك

كميسيون از هيأت رئيسه مجلس تقاضا نمايند در دستور كار مجلس قرارگيرد 

كه درگزارش كميسيون زمان  شود مگر اين صورت بايگاني مي ر غيرايند

                                                 
س شـوراي اسـالمي         ۱۳۸۷قانون اصالحي مصـوب   )۳۶( مادهبنا به تجويز  -۱   بـا تصـميم هيـأت رئيسـه مجـل

  قانون اصالحي مذكور به شرح فوق بـه عنـوان ـيك تبصـره بـه مـاده فـوق        ) ۳۳(موضوع ماده ) ۵( ماده الحاقي

 .الحاق گرديد



 ٦٦

مشخصي براي مسكوت ماندن تعيين شده باشد كه در اين صورت پس از پايان 

  ۱.يافتن مدت تعيين شده در دستور كار كميسيون قرار خواهد گرفت

توانند در كميسيون مربوطه حاضر  پيشنهاد دهندگان مى -  ۱۴۷ماده   

كميسيون موظف است، . باره پيشنهاد خود بدهندزم را دريحات الشوند و توض

حداقل بيست و چهار ساعت قبل از طرح پيشنهاد، كتباً پيشنهاددهندگان را به 

  .كميسيون دعوت كند

 در موقع رسيدگى به طرحها و لوايح،ها موظفند،  كميسيون - ۱۴۸ماده   

  .عمل آورندربط دعوت به  از وزراء و باالترين مقام دستگاه ذى

ها نمايندگانى كه عضويت در آن  درجلسات كميسيون - ۱۴۹ماده   

توانند حاضر شوند و در صورتى  كميسيون را ندارند بدون داشتن حق رأى مى

كه از طرف كميسيون براى اداى توضيح يا شركت در مذاكرات دعوت شده 

  .باشند بايد شركت نمايند ولى حق رأى ندارند

  طرحها و لوايح در مجلس بررسى و تصويب -ب 

ربط درخصوص  هاى ذى هنگامى كه گزارش كميسيون -  ۱۵۰ماده   

گردد، در باره نقاط  طرح يا اليحه عادى براى شور اول در جلسه علنى مطرح مى

ضعف و قوت، نقائص و امتيازات و لزوم يا عدم لزوم آن طرح و اليحه در 

گيرى به  طرح يا اليحه رأىشود و پس از آن نسبت به اصل  كليات مذاكره مى

                                                 
  تصـويب شـد   ) ۱۴۶(مـاده   تبصـره متن فـوق بـه عنـوان     ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۱۸(به موجب ماده  -۱

) ۱۴۶(عنوان ماده ي بهاسالم شوراي رئيسه مجلس با تصميم هيأت مذكور اصالحي قانون) ۳۶(ليكن بنا به تجويز ماده

 .تعيين گرديد



 ٦۷

درصورت تصويب كليات، جهت رسيدگى در شور دوم به . آيد عمل مى

  .شود كميسيون مربوطه ارجاع مى

  شوردوم –دوم 

  بررسى مواد و پيشنهادها در كميسيون -الف 

پيشنهادهاى اصالحى كتبى كه در فاصله شوراول و دوم  -  ۱۵۱ماده   

كميسيون مربوط تحويل و حداقل بيست و شود، بايد به هيأت رئيسه  داده مى

چهار ساعت قبل از شروع شور دوم در كميسيون چاپ و بين نمايندگان توزيع 

اعضاء كميسيون . شود و پيشنهاددهندگان به جلسات كميسيون دعوت شوند

توانند هنگام رسيدگى شور دوم در كميسيون پيشنهادهاى خود را هر  ربط مى ذى

  .د طرح نمايندچند به چاپ نرسيده باش

  بررسى و تصويب مواد در مجلس -ب 

در . شود در شوردوم گزارش كميسيون در مجلس مطرح مى - ۱۵۲ماده   

شود، ولى پيشنهادهايى كه در فاصله دو  اين مرحله پيشنهاد تازه پذيرفته نمى

شور به كميسيون داده شده و مورد توجه و تصويب كميسيون قرار نگرفته، به 

در اين . توسط پيشنهاددهندگان قابل طرح در مجلس خواهد بودترتيب مواد، 

 )در مورد پيشنهاد جمعى(صورت پيشنهاددهنده يا يكى از پيشنهاددهندگان 

تواند براى هر پيشنهاد ظرف پنج دقيقه توضيح بدهد و پس از اظهارنظر  مى

كميسيون يا نماينده  ۱سخنگويمخالف و يك موافق و عنداللزوم توضيحات  يك

پس از رد يا قبول . آيد ولت نسبت به پيشنهاد مزبور اخذ رأى به عمل مىد

                                                 
  .۸زيرنويس صفحه . ك.ر -۱



 ٦۸

چنانچه ماده به تصويب . آيد گيرى به عمل مى پيشنهاد نسبت به اصل ماده رأى

گيرى خواهد شد و در صورتى كه  نرسيد، بدون مذاكره نسبت به حذف آن رأى

جلسه  حذف ماده به تصويب نرسيد پيشنهادهاى اصالحى تازه در همان

  .پذيرفته خواهد شد

آيد مگر  در شور دوم در باره اصل مواد مذاكره به عمل نمى - ۱۵۳ماده   

آنكه در گزارش كميسيون مواد جديدى اضافه شده باشد يا به تشخيص هيأت 

در اين صورت اولين . باشدرئيسه در بعضى مواد تغييرات اساسى داده شده 

يك هر) ۱يا دستگاه الكترونيك نام تبراساس تابلو مخصوص ثب(موافق مخالف و

يا نماينده دولت  ۲سخنگوصورت لزوم كنند و در مدت پنج دقيقه صحبت مىبه 

  .شود گيرى مى كنند و آنگاه نسبت به ماده يا مواد مورد نظر رأى نيز صحبت مى

چنانچه در شوردوم، كميسيون بعضى از مواد طرح يا اليحه  - ۱۵۴ماده   

ى داده باشد، هريك از نمايندگان ميتوانند همان ماده را را حذف و يا تغيير كل

 ۳سخنگويپيشنهاد نمايند و پس از صحبت يك مخالف و يك موافق و 

چنانچه اصل ماده . شود گيرى مى كميسيون و نماينده دولت نسبت به ماده رأى

تصويب شد پيشنهادهاى اصالحى كه قبالً به كميسيون داده شده، قابل طرح و 

  .گيرى خواهد بود ىبحث و رأ

پس از تصويب كليات و در شورنهايي طرحها و لوايح،  -  ۱۵۵ماده   

 :اولويت رسيدگي به پيشنهادها در جلسه علني به ترتيب زير خواهد بود
 .پيشنهاد بازگشت به اليحه دولت يا طرح اصلى -۱  

                                                 
  .اضافه شد» يا دستگاه الكترونيك«عبارت  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۴(ماده ) ۱۶(به موجب بند  -۱

  .۸زيرنويس صفحه . ك.ر -۳و۲
  



 ٦۹

  .پيشنهاد حذف كل ماده -۲  

 .هاى فرعى پيشنهاد چاپ شده كميسيون -۳  
شده نمايندگان باتشخيص  شنهاد حذف جزء و پيشنهادهاي چاپپي -۴  

  .رئيسه اولويت جامع بودن توسط يكي از اعضاء هيأت

  .رأي گيري براي اصل ماده -۵  

  .گيري براي حذف كل ماده درصورتي كه اصل ماده رأي نياورد رأي -۶  

  .پيشنهادهاي جديد نمايندگان -۷  

درصورتي كه (جلسه ارجاع به كميسيون، به تشخيص رئيس -۸  

  ).الذكررأي نياورد پيشنهادهاي فوق

طرح  درصورت تصويب پيشنهاد بازگشت به اليحه دولت يا  -تبصره  

  ۱.شود پذيرفته مي)۴(و)۳(اصلي، پيشنهاد بندهاي

گردد قبل از خود ماده  نهاد مىاى پيش اصالحاتى كه در ماده - ۱۵۶ماده   

  .شود باره آنها در مجلس رأى گرفته مىدر

هنگام بحث نسبت به هر ماده، هرگاه پيشنهاد حذف تمام  - ۱۵۷ماده   

يا قسمتى از ماده يا رفع ابهام از آن بشود، پس از توضيح پيشنهاددهنده و 

اظهارات يك مخالف و يك موافق نسبت به پيشنهاد اخذ رأى به عمل خواهد 

به عمل درصورت تصويب پيشنهاد، نسبت به بقيه ماده بحث و اخذ رأى . آمد

  .خواهد آمد

  

                                                 
  .به شرح فوق اصالح شد) ۱۵۵(ماده  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۱۹(به موجب ماده  -۱



 ۷۰

  مراحل بررسى و تصويب طرحها و لوايح فورى -مبحث سوم 

  كليات موضوع طرحها و لوايح فورى - اول 

طرحها و لوايح فورى عبارتند از يك فوريتى، دوفوريتى و  - ۱۵۸ماده   

  .سه فوريتى

شود، پس از  اى تقاضا مى وقتى كه فوريت طرح يا اليحه - ۱۵۹ماده   

كننده يا يكى از پيشنهادكنندگان و اظهارات مخالف و موافق، توضيح پيشنهاد

درصورتى كه تقاضاى فوريت ضمن طرح . شود نسبت به فوريت، رأى گرفته مى

توانند كتباً تقاضاى  يا اليحه مطرح نشده باشد، پانزده نفر از نمايندگان نيز مى

با توجه به  تصويب فوريت طرحها و لوايح. فوريت آن طرح يا اليحه را بنمايند

  :باشد درجه فوريت به ترتيب ذيل مى

فوريت؛ با صحبت يك مخالف و يك موافق و با رأى اكثريت  يك -  ۱  

  .مطلق حاضران

با  به ترتيب سه فوريت؛ با صحبت دو مخالف و دو موافق و دو و -  ۲  

  ۱.و دوسوم مجموع نمايندگان رأى اكثريت دوسوم حاضران

ت طرحها و لوايح داراى فوريت را هيأت رئيسه موظف اس -تبصره   

حداقل يكساعت قبل از طرح فوريت آنها در جلسه علنى تكثير و دراختيار 

  .نمايندگان قرار دهد

                                                 
حذف » با رأي اكثريت دو سوم حاضران«عبارت  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۴(ماده ) ۵(به موجب بند  -۱

 .جايگزين شد» ع نمايندگانوم مجموبه ترتيب با رأي اكثريت دو سوم حاضران و دو س«و عبارت 



 ۷۱

بنابراين . اصل بر عادى بودن رسيدگى طرحها و لوايح است - ۱۶۰ماده   

  :فوريت آنها بايد مبين ضرورت و يا حالت استثنايى و مستند به دالئل ذيل باشد

يك فوريت؛ نياز فورى جامعه و اولويت طرح و يا اليحه مورد  -  ۱  

  .نظر نسبت به ساير موارد مطروحه

  .دوفوريت؛ ضرورت جلوگيرى از وقوع خسارت احتمالى و فوت فرصت -  ۲  

سه فوريت؛ حالت كامالً اضطرارى و حياتى و براى مقابله سريع با  - ۳  

  .خسارت حتمى

كه فوريت آنها تصويب شده باشد،  در طرحها و لوايحى - ۱۶۱ماده   

شود و پس از آن براى ورود به شور در ماده  ابتدا نسبت به اصل آن مذاكره مى

شود و آنگاه راجع به هر يك از مواد جداگانه  واحده يا مواد، رأى گرفته مى

  .آيد مذاكره و اخذ رأى به عمل مى

ن و تصويب با تقاضاى دولت يا پانزده نفر از نمايندگا - ۱۶۲ماده   

توان از  مجلس قبل از ورود به شور در ماده واحده يا مواد طرح و يا اليحه مى

آن سلب فوريت بطور مطلق، و يا سلب يك فوريت از دو فوريت، و يا يك يا 

 ۱سلبفوريت يا تقاضاى . دو فوريت از طرحها و لوايح سه فوريتى نمود

  .پذير استبار امكان فوريت براى هر طرح و يا اليحه فقط يك

  

  

                                                 
حـذف و عبـارت   » تقاضـاي سـلب  «عبـارت   ۱۳۸۷قـانون اصـالحي مصـوب    ) ۳۴(ماده ) ۶(به موجب بند  -۱

  .جايگزين شد» تقاضاي فوريت يا سلب«



 ۷۲

  طرحها و لوايح يك فوريتى -دوم 

طرحها و لوايح يك فوريتى، پس از تصويب فوريت، به  -  ۱۶۳ماده   

شود تا خارج از نوبت مورد بررسى و  هاى اصلى، فرعى ارجاع مى كميسيون

گزارش كميسيون درباره اين طرحها و لوايح حداقل چهل و . تصويب قرار گيرد

  .شود رح در مجلس چاپ و بين نمايندگان توزيع مىهشت ساعت قبل از موقع ط

طرحها و لوايح يك فوريتى يك شورى است و پس از  - ۱۶۴ماده   

گيرد و  وصول گزارش كميسيون، خارج از نوبت در دستور كار مجلس قرار مى

ترتيب كه ابتدا نسبت به اصل و  بدينآيد،  يك نوبت درباره آن شور به عمل مى

پيشنهاد . شود حده يا هر يك از مواد مذاكره و اخذ رأى مىسپس در باب ماده وا

دهندگان بايد پيشنهادهاى خود را در مهلتى كه توسط كميسيون تعيين و اعالم 

گردد به كميسيون ارسال و براى دفاع از آن در كميسيون حاضر شوند و  مى

  .دتوانند در مجلس آن را مطرح نماين درصورت عدم تصويب پيشنهاد آنان ، مى

  طرحها و لوايح دوفوريتى -سوم 

 :باشد نحوه رسيدگى به طرحها و لوايح دو فوريتى به شرح زير مى - ۱۶۵ماده 
ـ حداكثر چهار ساعت پس از تصويب فوريت، طرح يا اليحه چاپ  ۱  

 .شود و توزيع مي
ـ حداكثر بيست ساعت پس از تصويب فوريت، پيشنهادنمايندگان به  ۲  

  .شود هيأت رئيسه تسليم مي

ـ حداكثر هفتاد و دو ساعت پس از تصويب فوريت، در دستور كار  ۳  

  .گيرد مجلس قرار مي



 ۷۳

پيشنهادهاي نمايندگان  ،ساعت قبل از شروع مذاكرات ـ حداقل يك ۴  

  ۱.شود چاپ و توزيع مي

  طرحها و لوايح سه فوريتى -چهارم 

طرحها و لوايح سه فوريتى، پس از تصويب كليات،  -  ۱۶۶ماده   

  .گيرد الفاصله در همان جلسه در دستور مجلس قرار مىب

در طرحها و لوايح سه فوريتى، پس از تصويب كليات، در  - ۱۶۷ماده   

  .شود گيرى مى همان جلسه نسبت به ماده واحده يا هر يك از مواد مذاكره و رأى

پيشنهاد نمايندگان قبل از ورود به ماده واحده يا هريك از مواد پذيرفته   

ود و نسبت به آنها پس از اظهارات يك مخالف و يك موافق و نماينده ش مى

  .آيد دولت اخذ رأى به عمل مى

  

  )۸۵(بررسى طرحها و لوايح طبق اصل هشتاد و پنجم  - مبحث چهارم 

در مواردى كه مجلس ضرورى تشخيص دهد، طبق اصل  - ۱۶۸ماده   

بعضى از قوانين را قانون اساسى اختيار تصويب آزمايشى ) ۸۵(هشتاد و پنجم 

دائمى اساسنامه سازمانها، هاى خود و تصويب  كه جنبه دائمى دارند به كميسيون

هاى خود يا به دولت  ، مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت را به كميسيونشركتها

  .كند تفويض مى

ماه قبل از پايان مدت آزمايشي قانون مذكور  دولت بايد حداقل شش -۱تبصره 

  .اقدام قانوني الزم را معمول داردا تعيين تكليف دائمي آن، جهت تمديد ي

                                                 
 .به شرح فوق اصالح شد) ۱۶۵(ماده  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۲۰(به موجب ماده  -۱



 ۷٤

هيأت رئيسه موظف است از طريق اليحه يا طرح ترتيبي اتخاذ نمايد كه تا پايان 

  .زمان آزمايشي، تعيين تكليف شده باشد

تواند به صورت ماده واحده و بدون تغييرات يا با اصالح  طرح يا اليحه مي

  ۱.تنظيم شودموادي از قانون آزمايشي 

پس از انقضاء زمان آزمايشى ، اينگونه قوانين اعتبار قانونى  - ۲تبصره   

  .نخواهند داشت

هاي قانون آزمايشـي و برنامـه توسـعه      مدت اجراء اصالحيه -۳تبصره 

  ۲.تابع مدت اجراء اصل قانون خواهد بود

قبل از شروع هرگاه دولت يا پانزده نفر از نمايندگان  -  ۱۶۹ماده   

اى را طبق اصل هشتاد  تقاضاى ارجاع طرح يا اليحه ۳يدگي نهايي در مجلسرس

هاى مجلس و يا دولت بنمايد، اين تقاضا  به كميسيون يا كميسيون) ۸۵(و پنجم 

  .گيرد در جلسه علنى اعالم و به ترتيب در دستور كار مجلس قرار مى

و يا هنگام طرح تقاضاى مزبور در مجلس، نماينده دولت  - ۱۷۰ماده   

نماينده منتخب تقاضاكنندگان، دالئل ضرورت ارجاع طرح و يا اليحه را حداكثر 

نمايد و سپس دو نفر مخالف و دو نفر موافق كه قبالً  به مدت ده دقيقه بيان مى

اند، هر يك  اند و درصورت عدم ثبت نام، در مجلس نوبت گرفته نام كرده ثبت

  .شود گيرى مى به مدت ده دقيقه صحبت كرده و آنگاه رأى

                                                 
  .به شرح فوق اصالح شد) ۱۶۸(ماده ) ۱(تبصره  ۱۳۸۷ قانون اصالحي مصوب) ۲۱(به موجب ماده  -۱

 .گرديد الحاق) ۱۶۸(به ماده ) ۳(فوق به عنوان تبصره  متن ۱۳۸۷اصالحي مصوب قانون ) ۲۱(به موجب ماده  -۲

س «عبارت  ۱۳۸۷اصالحي مصوب  قانون) ۳۴(ماده ) ۷(بند به موجب  -۳ » قبل از شروع رسيدگي نهايي در مجـل

  .اضافه شد



 ۷٥

پس از موافقت مجلس، طرح يا اليحه به كميسيون فرستاده  - ۱۷۱ماده   

ترتيب رسيدگى اين قبيل طرحها و لوايح در كميسيون همان ترتيب . شود مى

رسيدگى و تصويب طرحها و لوايح در مجلس خواهد بود، اما مناط در تصويب 

  .باشد اعضاء كميسيون مى دوسومرأى حداقل 

ها، تعيين مدت اجراى  پس از تصويب قانون در كميسيون -  ۱۷۲ماده   

آزمايشى آن در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت، به اين ترتيب كه قانون 

مصوب كميسيون به همراه پيشنهاد مدت اجراء، چهل و هشت ساعت قبل از 

  .طرح در مجلس تكثير و دراختيار نمايندگان قرار گيرد

جلسه علنى، درصورتى كه پيشنهاد ديگرى  هنگام طرح تعيين مدت در  

درغيراين صورت، نسبت . شود گيرى مى نباشد، نسبت به پيشنهاد كميسيون رأى

به پيشنهاد نمايندگان به ترتيب وصول در جلسه علنى پس از صحبت يك 

  .گيرى خواهد شد مخالف و يك موافق رأى

انها، شركتها، درصورتى كه مجلس تصويب دائمى اساسنامه سازم -  ۱۷۳ماده   

ترتيب رسيدگى و . مؤسسات دولتى و يا وابسته به دولت را به دولت واگذار كند

  .نامه داخلى هيأت وزيران خواهد بود آئينهاى مذكور طبق  تصويب اساسنامه

  تفسير قوانين - مبحث پنجم 

رسيدگى به طرحها و لوايح مربوط به شرح و تفسير قوانين  -  ۱۷۴ماده   

تواند بطور عادى يا بصورت فوريت مورد مذاكره  ست و مىعادى يك شورى ا

  .شود قرارگيرد، در تفسير قوانين بحث در كليات و جزئيات از هم تفكيك نمى



 ۷٦

صورت عادى و يك فوريتى  به ۱يهاستفساردرصورتى كه  - ۱۷۵ماده   

، يك مخالف و يك موافق، ۲سخنگوباشد، پس از گزارش كميسيون و توضيح 

با پيشنهاد رئيس و يا ده نفر از . ه دقيقه صحبت خواهند كردهر يك به مدت د

 ۳تادوبرابرنمايندگان و تصويب مجلس مدت صحبت و تعداد مخالف و موافق 

  .تواند صحبت كند در مورد تفسير قوانين نماينده دولت هم مى. قابل تغيير است

طور پيشنهادهاى  درصورتى كه گزارش كميسيون و همين -  ۱۷۶ماده   

كه به كميسيون رسيده است، به تصويب مجلس نرسد، هر نماينده  ديگر

پيشنهادها به ترتيب وصول مورد . تواند نظر خود را كتباً به هيأت رئيسه بدهد مى

گيرد و اگر پيشنهادى به تصويب نرسيد موضوع براى بحث بيشتر  بحث قرار مى

  .شود به كميسيون ارجاع مى

ورت دوفوريتى و سه فوريتى باشد درصورتى كه تفسير بص - ۱۷۷ماده   

  .گيرد فوريتى مورد رسيدگى قرار مى همانند ديگر طرحها و لوايح دوفوريتى و سه

  

  نكات مشترك مربوط به بررسى طرحها و لوايح - مبحث ششم 

در مواردى كه طرح يا اليحه قانونى مربوط به امور داخلى  - ۱۷۸ماده   

ر يا مسؤول اجرائى مربوطه رسماً مجلس نباشد، ازطريق هيأت رئيسه به وزي

شود تا خود يا معاون او كه رسماً به مجلس معرفى شده در جلسه  اطالع داده مى

درصورت اطالع و عدم حضور . علنى حاضر شود و در مذاكرات شركت نمايد
                                                 

  .شد» تفسير«جايگزين كلمه » استفساريه«كلمه  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۴(ماده ) ۸(بند وجب به م -۱

  .۸زيرنويس صفحه . ك.ر -۲

  .اضافه شد» تا دو برابر«عبارت  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۴(ماده ) ۸(بند به موجب  -۳



 ۷۷

بهر . وزير يا معاون بدون عذر موجه، ازطرف رئيس مجلس مؤاخذه خواهد شد

با عدم حضور وزير يا مسؤول اجرائى مربوطه، صورت، در همان جلسه، حتى 

  .طرح يا اليحه مورد بررسى قرار خواهد گرفت و اتخاذ تصميم خواهد شد

االت توضيحى نمايندگان، در شور اول يا دوم طرحها و ؤس -  ۱۷۹ماده   

لوايح كه مربوط به موضوعات مورد بحث باشد، در مجلس كتباً به رئيس 

كميسيون مربوط يا  ۱سخنگويين سواالت را به رئيس ا. شود مجلس تقديم مى

  .دهد تا به هنگام توضيح و يا توجيه به آن پاسخ داده شود به نماينده دولت مى

تا قبل درصورتى كه حداقل بيست و پنج نفر از نمايندگان  - ۱۸۰ماده   

كتباً از مجلس تقاضا كنند كه طرح يا اليحه  ۲از اتمام رسيدگي نهايي در مجلس

مسكوت بماند، پس از توضيح  ۳مدت معينيواصل شده به مجلس براى  قانونى

يكى از پيشنهاد دهندگان به مدت پنج دقيقه و پاسخ آن از طرف يك مخالف 

تقاضاى مسكوت ماندن اليحه . شود مدت حداكثر پنج دقيقه، رأى گرفته مى به

ن وزير يا معاو ۴معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور يابدون موافقت 

  .ربط پذيرفته نخواهد شد امورمجلس ذى

                                                 
  .۸زيرنويس صفحه . ك.ر -۱

» تا قبل از اتمام رسيدگي نهايي در مجلس«عبارت  ۱۳۸۷حي مصوباصال قانون) ۳۴(ماده ) ۹(به موجب بند  -۲

  .اضافه شد

» معيني مدت«حذف وعبارت » ماه حداكثرشش«عبارت ۱۳۸۷مصوب اصالحي قانون) ۳۴(ماده) ۹(به موجب بند -۳

  .جايگزين شد

معـاون حقـوقي و امـور مجلــس    «عبــارت  ۱۳۸۷قـانون اصـالحي مصـوب   ) ۳۴(مــاده ) ۹(بـه موجـب بنـد     -۴

  .اضافه شد» جمهور يا سرئي



 ۷۸

تقاضاى مسكوت ماندن در هر طرح و اليحه فقط براى يك مرتبه مجاز   

هيأت رئيسه موظف است پس از گذشت مدت مسكوت ماندن، . خواهد بود

  .طرح يا اليحه را مجدداً در دستور كار مجلس قرار دهد

الحات طرح يا چنانچه تقاضاى مسكوت ماندن براى انجام اص - تبصره   

ربط جهت انجام  اليحه باشد پس از تصويب مسكوت ماندن به كميسيون ذى

نحوه رسيدگى به اصالحات همچون رسيدگى در . گردد اصالحات ارجاع مى

  .شور دوم طرحها و لوايح خواهد بود

اخطار راجع به منافى بودن طرحها و لوايح و ساير  - ۱۸۱ماده   

مقدم بر اظهارات ديگر است  ۱قانون اساسى موضوعات مورد بحث در مجلس با

اين اخطار بايد با استناد به اصل . كند و مذاكرات در موضوع اصلى را متوقف مى

درصورتى كه رئيس مجلس اخطار . دقيقه به عمل آيد ۲سهمربوطه حداكثر ظرف 

نمايد چنانچه مجلس اخطار را  را وارد بداند بدون بحث از مجلس نظرخواهى مى

نست رئيس نسبت به پذيرش اصالحات پيشنهادى يا حذف مورد اشكال وارد دا

  .ربط جهت بررسى مجدد اقدام خواهد كرد يا ارجاع آن به كميسيون ذى

نامه داخلى  آئيندرصورتى كه نمايندگان نسبت به اجراى  - ۱۸۲ماده   

مجلس تخلفى را كه مربوط به همان جلسه باشد مشاهده نمايند، حق دارند 

مورد تخلف را با استناد به ماده مربوطه بدون خروج از موضوع  بالفاصله

                                                 
 .حذف شد» نامه داخلي مجلس يا آئين«عبارت ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۴( ماده) ۱۰( به موجب بند -۱

» سـه دقيقـه  «بـه عبـارت   » پـنج دقيقـه  « عبارت ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۴( ماده) ۱۰( به موجب بند -۲

  .شد اصالح



 ۷۹

دقيقه تذكر دهند و اگر مربوط به آن جلسه نباشد بعد از  ۱سهحداكثر ظرف 

دقيقه تذكر  ۳ سهو يا پايان جلسه، قبل از اعالم ختم آن حداكثر ظرف  ۲نطق

  .هددهند چنانچه رئيس تذكر را وارد بداند موظف است به آن ترتيب اثر د

  ۴.لغو گرديد – ۱۸۳ماده   

  

  رسيدگى آنها ارجاع مصوبات مجلس به شوراى نگهبان و مراحل - مبحث هفتم

كليه مصوبات مجلس رسماً به شوراى نگهبان فرستاده  - ۱۸۴ماده   

درصورتى كه شورا ظرف ده روز پس از وصول يا پس از انقضاى ده . شود مى

قانون اساسى، مخالفت خود را  )۹۵(روز تمديد مذكور در اصل نود و پنجم 

قانون اساسى، مصوبات از طرف ) ۹۴(اعالم نكرد، طبق اصل نود و چهارم 

  .شود مجلس جهت امضاء و ابالغ به رياست جمهورى ارسال مى

روز وصول مصوبه و روز اعالم نظر شوراى نگهبان به مجلس   -تبصره   

  .گردد هاى مقرر محسوب نمى جزء مهلت

بات مجلس تا زمان اعالم نظر نهائى شوراى نگهبان از مصو -  ۱۸۵ماده   

شوراى نگهبان، درصورت رد مصوبات مجلس، موظف . شود دستور خارج نمى

  .است علت  رد را صريحاً به مجلس گزارش نمايد تا بالفاصله تكثير و توزيع شود

                                                 
» سـه دقيقـه  «بـه عبـارت   » پنج دقيقه« عبارت ۱۳۸۷حي مصوب قانون اصال) ۳۴( ماده) ۱۱( به موجب بند -۳و۱

  .شد اصالح

حـذف و همچنـين بـه    » قبـل از دسـتور  «عبـارت  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۴(ماده) ۱۵(به موجب بند -۲

 .حذف گرديد» و قبل از شروع دستور جلسه«مذكور عبارت) ۳۴(ماده) ۱۱(موجب بند
  

 .حذف شد )۱۸۳(ماده  ۱۳۸۷اصالحي مصوب  قانون) ۳۴( ماده) ۱۲( به موجب بند -۴



 ۸۰

مصوبات عادى و يك فوريتى مجلس كه از طرف شوراى  -  ۱۸۶ماده   

شود و با اعالم وقت قبلى با حضور  ه كميسيون مربوطه ارسال مىنگهبان رد شده ب

. گيرد نماينده شوراى نگهبان، موارد اعتراض براى اصالح مورد بحث قرار مى

درصورت عدم حضور نماينده شوراى نگهبان در موعد اعالم شده، كميسيون با 

  .دهد ملحوظ نمودن نظر شوراى نگهبان كار خود را انجام مى

توانند در  اند، در اين مرحله مى انى كه پيشنهاد اصالحى دادهنمايندگ  

نظر كميسيون همراه پيشنهادهاى پذيرفته نشده نمايندگان در . كميسيون شركت نمايند

  .گيرد شود و طبق معمول شور دوم مورد بحث و رأى قرار مى مجلس مطرح مى

ر پيشنهاد داده اى، كميسيون نيز همراه پيشنهادهاى ديگ چنانچه درمورد ماده  

شود و درصورت عدم تصويب،  باشد، اول پيشنهاد كميسيون به رأى گذاشته مى

  .شود پيشنهادهاى ديگر مطرح مى

درصورت عدم تصويب پيشنهاد كميسيون و يا پيشنهادهاى قبلى نمايندگان   

گيرى  شود و درباره آنها بحث و رأى در مجلس، پيشنهادهاى جديد پذيرفته مى

  .يدآ عمل مى به

پس از ايراد شوراى نگهبان، دولت حق پيشنهاد اصالح اليحه را  -  ۱تبصره   

  .ندارد مگر در موارد ايراد شوراى نگهبان

هاى مقرر و رفع  تواند پس از گذشت مهلت شوراى نگهبان نمى -  ۲تبصره   

 باشد بعد ايراد در نوبت اول، مجدداً مغايرت موارد ديگرى را كه مربوط به اصالحيه نمى

  .از گذشت مدت قانونى به مجلس اعالم نمايد مگر در رابطه با انطباق با موازين شرعى

اگر با اصالح ماده مورد ايراد شوراى نگهبان، ماده به كلى  -  ۳تبصره   

  .توان آن را حذف كرد خاصيتش را از دست بدهد، مى



 ۸۱

پس از بررسى گزارش كميسيون كه در آن نظر شوراى  -  ۱۸۷ماده   

گيرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى  لحوظ شده است و راىنگهبان م

اگر اين مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى نگهبان . شود نگهبان ارسال مى

درنظرگرفتن گردد، درصورتى كه مجلس با  نباشد، مجدداً در مجلس مطرح مى

همچنان بر رأى خود باقى باشد رئيس مجلس مصوبه حفظ مصلحت نظام 

مجمع موظف است . دارد را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مىمذكور 

تنها در موارد اختالف و ديگر موارد مربوط به آن اظهانظر قطعى نموده و 

  .گزارش آن را جهت طى مراحل بعدى به رئيس مجلس اعالم نمايد

  

  نظارت –فصل دوم 

  نحوه بررسى و رأى اعتماد به هيأت وزيران -مبحث اول 

رئيس جمهور، ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحليف  - ۱۸۸ماده   

همراه شرح  و يا بعد از استعفاء يا سقوط دولت، كتباً اسامى هيأت وزيران را به

رئيس مجلس . نمايد حال هر يك از وزيران و برنامه دولت تسليم مجلس مى

م نامه وزيران را اعال مكلف است در اولين فرصت در جلسه علنى وصول معرفى

  .و پس از قرائت دستور تكثير آن را صادر نمايد

يك هفته پس از معرفى دولت، براى بحث و بررسى خط  -  ۱۸۹ماده   

مشى و اصول كلى برنامه دولت و اخذ رأى اعتماد براى هيأت وزيران جلسات 

با پيشنهاد رئيس و تصويب مجلس، . گردد طور متوالى تشكيل مى مجلس به



 ۸۲

مجلس در اين . از ظهر برگزار خواهد شد جلسات بصورت صبح و بعد

  .نخواهد داشت ۱جلسات نطق

هاى دولت و اخذ  قبل از تشكيل اولين جلسه بررسى برنامه -  ۱۹۰ماده   

رأى اعتماد هيأت وزيران، نمايندگان مخالف و موافق برنامه، خط مشى و اصول كلى 

وزيران به تفكيك  و تركيب هيأت وزيران و نيز نمايندگان مخالف و موافق هريك از

  .نمايند ثبت نام مى ۲يا دستگاه الكترونيك هاى جداگانه برنامه و هر وزير در برگه

هريك از نمايندگان حق دارند تمام يا قسمتى از وقت خود را دراختيار   

در شروع بحث در مورد هيأت وزيران، رئيس جمهور . نماينده ديگر قرار دهد

فى وزيران از تركيب هيأت وزيران دفاع خواهد برنامه دولت را تشريح و ضمن معر

پس از آن مجلس ، بررسى برنامه دولت و تركيب هيأت وزيران را با . نمود

اظهارات پنج نفر از نمايندگان مخالف و پنج نفر از نمايندگان موافق با حفظ ترتيب 

  .اديكنفر مخالف و يكنفر موافق و هر كدام براى مدت پانزده دقيقه انجام خواهد د

رئيس جمهور يا كسانى كه او تعيين خواهد نمود به سواالت و   

مجموع مدت نطق اوليه رئيس جمهور و . دهند اظهارات مخالفان پاسخ مى

درپى اظهارات و دفاعيات رئيس . دفاعيات اخير دو و نيم ساعت خواهد بود

ها و صالحيت هريك از وزيران را به  جمهور، مجلس شور در مورد برنامه

درمورد هر وزير دو نفر از نمايندگان . ت جداگانه آغاز خواهد نمودصور

مخالف و دو نفر از نمايندگان موافق با حفظ ترتيب يكنفر مخالف و موافق 

                                                 
 .حذف شد» قبل از دستور«عبارت ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۴(ماده) ۱۵(به موجب بند -۱

  .اضافه شد» يا دستگاه الكترونيك«عبارت  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۴(ماده ) ۱۶(به موجب بند  -۲



 ۸۳

پس از آن وزير و در . هركدام براى مدت پانزده دقيقه فرصت خواهند داشت

 صورت صالحديد رئيس جمهور به مدت سى دقيقه براى دفاع از برنامه و

بحث و بررسى براى تك تك . صالحيت وزير مطروحه وقت خواهند داشت

گيرد، رئيس  وزيران به ترتيب حروف الفباى وزارتخانه به همين شيوه انجام مى

طور يكجا از آنان دفاع  تواند با استفاده از وقت وزيران در پايان و به جمهور مى

اعالم نتيجه آرا پس از  آيد و شمارش و گيرى به عمل مى رأى ۱پس از آن. نمايد

سواالت كتبى نمايندگان در . گيرى براى همه وزراء صورت خواهد گرفت رأى

طول مدتى كه برنامه دولت مطرح است ازطريق رئيس مجلس به رئيس جمهور 

  .يا وزير مربوط داده خواهد شد

كمتر از نصف مجموع (در موارد معرفى يك يا چند وزير  - ۱تبصره   

طق اوليه رئيس جمهور به مدت يكساعت بدون بحث در كليات پس از ن )وزراء

ها و صالحيت وزيران  وزيران تنها در مورد برنامه ها و تركيب هيأت برنامه

  .الذكر اقدام خواهد شد ترتيب فوق پيشنهادى به

و يا چنانچه مجلس به يك يا چند وزير رأى اعتماد نداد  -  ۲تبصره   

رئيس جمهور موظف است با  ۲داشته باشداي به هردليل وزير ن وزارتخانه

قانون اساسى حداكثر قبل از سه ماه ) ۱۳۵(رعايت اصل يكصد و سى و پنجم 

  .فرد يا افراد ديگرى را براى اخذ رأى به مجلس معرفى نمايد

                                                 
  .شد حذف» راي هريك از وزيران جداگانهب«عبارت ۱۳۸۷اصالحي مصوب قانون) ۳۴(ماده) ۱۳(به موجب بند -۱

اي بـه هـر دليـل وزيـر      و يا وزارتخانـه « عبارت ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۴( ماده) ۱۳( به موجب بند -۲

  .شداضافه » نداشته باشد



 ۸٤

و يكصد و سى و ششم ) ۸۷(درمورد اصول هشتاد و هفتم  -  ۱۹۱ماده   

وزير يا هيأت وزيران و همه مسائل قانون اساسى، كيفيت رأى اعتماد به ) ۱۳۶(

 .نامه خواهد بود آئينمربوط به آن طبق اين 
تشخيص مسائل مهم و مورد اختالف مذكور در اصل هشتاد و هفتم   

تواند در زمينه آنها از مجلس رأى اعتماد بگيرد، با هيأت  كه دولت مى) ۸۷(

  .وزيران است

  

  و) ۸۸(نحوه بررسى اصول هشتاد و هشتم  - مبحث دوم 

  قانون اساسى) ۷۶(هفتاد و ششم 

  :تذكر و سؤال - اول 

  :تذكر -الف 

در كليه مواردى كه نماينده يا نمايندگان مطابق اصل هشتاد  - ۱۹۲اده م  

قانون اساسى ، از رئيس جمهور يا وزير در باره يكى از وظايف ) ۸۸(و هشتم 

يس جمهور توانند درخصوص موضوع موردنظر به رئ آنان حق سؤال دارند، مى

  .و وزير مسؤول كتباً تذكر دهند

تذكر را به رئيس جمهور يا وزير مربوط ابالغ و خالصه  ۱هيأت رئيسه  

  .نمايد مجلس عنوان مى ۳جلسه علنى۲را در  آن

                                                 
  .شد» مجلس رئيس«جايگزين عبارت » رئيسه هيأت«عبارت  ۱۳۸۷اصالحي مصوب قانون) ۲۲( به موجب ماده -۱

 .حذف شد  »اولين«كلمه  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۲۲( به موجب ماده -۲

  .حذف شد  »آتي« كلمه ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۲۲( به موجب ماده - ۳



 ۸٥

  :سؤال -ب 

  :ذيل خواهد بود نماينده از وزير به شرح نحوه رسيدگي به سؤال -۱۹۳ماده 

ائل داخلي و خارجي كشور از وزير تواند راجع به مس هر نماينده مي -۱  

سؤال بايد كتبي و صريح بوده و در فرم  .مسؤول در باره وظايف او سؤال نمايد

نمايد توسط نماينده تنظيم و به هيأت رئيسه  مخصوص كه هيأت رئيسه تهيه مي

  .تسليم شود

هيأت رئيسه موظف است سؤال را فوري به كميسيون تخصصي   

  .ربط ارسال نمايد ذي

روز پس از وصول  كميسيون موظف است حداكثر ظرف مدت ده -۲  

كننده تشكيل دهد و با استماع نظرات  اي با حضور وزير و سؤال سؤال، جلسه

  .هاي الزم، به موضوع رسيدگي كند كننده و وزير و بررسي سؤال

كننده نداند، كميسيون  كننده، توضيحات وزير را قانع چنانچه سؤال -۳  

سؤال، بالفاصله نسبت به ارجاع سؤال ملي » اي منطقه«يا » ملي«با تعيين قلمرو 

  .نمايد به هيأت رئيسه جهت اعالم وصول در اولين جلسه علني اقدام مي

اي، كميسيون موظف است حداكثر ظرف  در رابطه با سؤال منطقه -۴  

حل و ارسال گزارش به هيأت رئيسه مجلس و  روز نسبت به ارائه راه مدت ده

  .اقدام نمايد) توسط رئيس مجلس(وررئيس جمه

را به اي  الزم نسبت به حل موضوع سؤال منطقهمساعي هيأت رئيسه   

  .آورد عمل مي



 ۸٦

كننده  چنانچه پس از پانزده روز از ارجاع نامه كميسيون، نماينده سؤال  

همچنان موضوع را حل و فصل نشده بداند، از هيأت رئيسه درخواست طرح 

  .نمايد علني را مي اي در جلسه سؤال منطقه

اي را اعالم  هيأت رئيسه موظف است در اولين جلسه علني، سؤال منطقه  

كميسيون . ربط ارسال نمايد وصول و فوري به وزير ابالغ و به كميسيون ذي

  .موظف است ظرف يك هفته گزارش نهايي را به هيأت رئيسه ارائه نمايد

زير مورد سؤال قانون اساسي، و) ۸۸(طبق اصل هشتاد و هشتم -۵  

روز از تاريخ ابالغ سؤال در مجلس حضور  مكلف است حداكثر ظرف مدت ده

صورت رسمي و با عذرموجه  كه وزير به يافته و به سؤال پاسخ دهد مگر آن

  ۱.روز داشته باشد تقاضاي تأخير حداكثر براي مدت ده

در جلسه علني ابتدا گزارش كميسيون متضمن طرح سؤال  -۱۹۴ماده   

دقيقه  كميسيون به مدت حداكثر پنج سخنگويهاي انجام شده توسط  رسيو بر

شود سپس وزير ونماينده سؤال كننده به ترتيب و هركدام به مدت  مطرح مي

دهند و در صورت قانع نشدن  دقيقه توضيحات خود را ارائه مي حداكثر پانزده

  .كند نظر مجلس را در اين مورد اخذ مينماينده، رئيس جلسه 

نظر به وارد بودن سؤال نماينده يا رتي كه اكثر نمايندگان حاضر، درصو

رئيس مجلس موظف است موضوع را به رئيس جمهور جهت نمايندگان بدهند 

  .رسيدگي ارجاع نمايد

                                                 
  ) ۳۶(اصــالح و بنــا بــه تجــويز مــاده ) ۱۹۳(مــاده  ۱۳۸۷قــانون اصــالحي مصــوب ) ۲۳( بــه موجــب مــاده -۱

لس شوراي اسالمي بندهاي پنجگانه آن به شرح فوق به عنـوان  قانون اصالحي مذكور با تصميم هيأت رئيسه مج

 .تعيين گرديد) ۱۹۳(ماده 



 ۸۷

عدم حضور وزير در مجلس و كميسيون به منزله وارد بودن  –۱تبصره   

  .باشد سؤال مي

از وقت خود در جلسه علني  توانند سؤال كننده يا وزير مي -۲تبصره   

  .طي دونوبت استفاده نمايند

گزارش كميسيون حداقل بيست و چهارساعت قبل از طرح  -۳تبصره   

  .سؤال در مجلس بايد چاپ و بين نمايندگان توزيع شود

در صورتي كه سؤال توسط چند نماينده تنظيم گردد، نماينده  -۴تبصره   

ر كميسيون و صحن علني بايد در كنندگان جهت توضيح سؤال د منتخب سؤال

كنندگان،  فرم مربوط به سؤال مشخص گردد در صورت عدم توافق سؤال

  .نماينده آنها توسط يكي از اعضاء هيأت رئيسه به قيد قرعه انتخاب خواهد شد

  ۱.تواند شامل اجزاء متعدد باشد سؤال مي -۵تبصره   

ي اكثريت سه بار با رأچنانچه در هر دوره مجلس،  - ۱۹۵ماده   

از هر وزير وارد تشخيص داده شود طرح سؤاالت نمايندگان نمايندگان حاضر، 

قانون اساسي و ) ۸۹(اصل هشتاد و نهممفادرعايت درصورت استيضاح وزير 

  ۲.نامه داخلي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت آئين

قانون اساسى، ) ۸۸(براساس اصل هشتاد و هشتم  - ۱۹۶ماده   

ه حداقل يك چهارم كل نمايندگان بخواهند درباره يكى از وظايف درصورتى ك

طور صريح و روشن و مختصر  رئيس جمهور سؤال كنند، بايد سؤال خود را به

                                                 
  ) ۶(اصـالح شـد و بنـد   ) ۱۹۳(حـذف و مـاده  ) ۱۹۴(مـاده  ۱۳۸۷اصالحي مصـوب  قانون) ۲۳( به موجب ماده -۱

 .يين گرديدتع) ۱۹۴(قانون اصالحي مذكور به عنوان ماده ) ۳۶(و پنج تبصره ذيل ماده اخير بنا به تجويز ماده 

 .شد به شرح فوق اصالح) ۱۹۵(ماده  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۲۴( به موجب ماده -۲



 ۸۸

رئيس مجلس موضوع را در . همگى امضاء و به رئيس مجلس تسليم نمايند

كميسيون موظف است . نمايد اسرع وقت به كميسيون تخصصى ارجاع مى

يك هفته با حضور نماينده معرفى شده رئيس جمهور و نماينده حداكثر ظرف 

در اين جلسه، نماينده رئيس جمهور . كنندگان تشكيل جلسه دهد منتخب سؤال

پاسخ مقتضى را از طرف رئيس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمايندگان سؤال 

  .كننده گزارش شود

ايندگان مجلس پس از يك هفته چنانچه هنوز حداقل يك چهارم كل نم  

از سؤال خود منصرف نشده باشند رئيس مجلس  )اند كه سؤال را امضاء نموده(

موظف است در اولين جلسه سؤال آنان را قرائت و فوراً براى رئيس جمهور 

اين سؤال ظرف چهل و هشت ساعت تكثير و در دسترس . ارسال كند

  .گيرد نمايندگان قرار مى

ست ظرف مدت يك ماه از تاريخ رئيس جمهور موظف ا - ۱۹۷ماده   

دريافت سؤال در جلسه علنى مجلس حضور يابد و به سؤال مطروحه 

. نمايندگان پاسخ گويد مگر با عذر موجه با تشخيص مجلس شوراى اسالمى

كنندگان حداكثر پانزده دقيقه و  مدت طرح سؤال از طرف نماينده منتخب سؤال

  .د بودمدت پاسخ رئيس جمهور حداكثر يك ساعت خواه

  :تحقيق و تفحص - دوم 

اي، تحقيق و تفحص در هر يك از امور  هرگاه نماينده - ۱۹۸ماده   

صورت كتبي به هيأت رئيسه مجلس  كشور را الزم بداند تقاضاى خود را به

رئيسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به كميسيون  تسليم نموده و هيأت



 ۸۹

سيون موظف است كمي. نمايد ربط جهت رسيدگى ارجاع مى تخصصى ذى

حداكثر ظرف دوهفته از تاريخ وصول، اطالعاتى را كه در اين زمينه كسب 

 .نموده در اختيار متقاضى يا متقاضيان قرار دهد
درصورتى كه متقاضى يا متقاضيان، اطالعات كميسيون را كافى   

تشخيص ندهند، كميسيون موظف است ظرف يك هفته از متقاضى يا متقاضيان 

ربط دعوت به عمل آورد و داليل ضرورت  قام دستگاه اجرائى ذىو باالترين م

الذكر را استماع نمايد و تا مدت ده روز  نظرات مقام فوقو تحقيق و تفحص 

گزارش خود را مبنى بر تصويب يا رد تقاضاى تحقيق و تفحص به هيأت رئيسه 

 .مجلس ارائه دهد
  گيرد  ارمىاين گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قر  

كميسيون و صحبت نماينده متقاضي تحقيق و  سخنگويو پس از توضيح 

دقيقه، گزارش كميسيون بدون بحث به رأى  تفحص هركدام حداكثر به مدت ده

 .گذاشته خواهد شد
در صورت تصويب انجام تحقيق و تفحص، موضوع به همان كميسيون   

 .گردد ربط جهت رسيدگى ارجاع مى تخصصى ذى
ن موظف است در مدت بيست روز اعضاء هيأت تحقيق و كميسيو  

تفحص را كه حداقل يازده وحداكثر پانزده نفر خواهند بود از بين نمايندگان 

چنانچه متقاضيان . تعيين و به رئيس مجلس جهت صدور ابالغ معرفى نمايد

تحقيق و تفحص كمتر از پنج نفر باشند كليه آنان عضو هيأت خواهند بود، در 



 ۰

وتفحص  متقاضيان تحقيق نفر از اعضاءهيأت از ميان صورت حداقل پنج نغير اي

 .انتخاب خواهند شد
   دبيراعضاء هيأت از ميان خود يك رئيس، دو نايب رئيس و يك   

 .كنند انتخاب مى
ماه پس از پايان مهلت تحقيق و تفحص،  هيأت حداكثر در مدت يك  

يون موظف است ظرف يك كميس. نمايد گزارش خود را به كميسيون تسليم مى

ماه گزارش هيأت را در جلسه مشترك اعضاء كميسيون و هيأت مطرح و 

ساعت تنظيم و پس از  گزارش نهايي را جهت قرائت در مجلس براي مدت نيم

گيري در رابطه با گزارش  قبل از رأي. رئيسه ارسال نمايد تصويب به هيأت

 .خواهد نمود مسؤول از عملكرد خود دفاع نهايي، وزير يا مقام
هيأت رئيسه موظف است گزارش كميسيون را در دستور هفته بعد   

 .كميسيون قرائت گردد سخنگويكارى مجلس قرار دهد تا توسط 
موضوع تحقيق و تفحص با تشخيص هيأت رئيسه بايد  – ۱تبصره   

 .صريح و قابل رسيدگي باشد
رد وثوق تواند از كارشناسان مو هيأت تحقيق و تفحص مى - ۲تبصره   

هيأت رئيسه موظف است تنخواه . با تأييد هيأت رئيسه مجلس استفاده نمايد

مورد درخواست هيأت را دراختيار رئيس هيأت قرار دهد تا براساس تصميمات 

  .هيأت هزينه و با تأييد هيأت رئيسه به هزينه قطعى منظور شود



 ۹۱

و تفحص  چنانچه وزير يا باالترين مقام دستگاه مورد تحقيق -۳تبصره   

تغيير كرده باشد و تحقيق و تفحص مربوط به عملكرد دوران مسؤوليت آنان 

 .باشد بايد امكان دسترسي آنها به اسناد و مدارك جهت پاسخگويي فراهم گردد
كليه مكاتبات هيأت با امضاى رئيس هيأت و درغياب او  -۴تبصره   

  .رئيس معتبر خواهد بود نايب

همزمان با ارائه گزارش نهايي به  كميسيون موظف است -۵تبصره   

از   هاي تحقيق و تفحص و يك نسخه رئيسه، كليه اسناد، مدارك و پرونده هيأت

قانون اساسي جهت اقدام قانوني و ) ۹۰(گزارش نهايي را به كميسيون اصل نودم

  .نيز حفظ و بايگاني اسناد ارسال نمايد

ه تحقيق و تفحص ارائه و انتشار هرگونه اطالعات مربوط ب - ۶تبصره   

به هرشكل و عنوان از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي واعضاء هيأت تحقيق و 

  .باشد تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علني ممنوع مي

تحقيق و تفحص مجلس شامل شوراي نگهبان، مجلس  - ۷تبصره   

هاي جرياني مراجع  پروندهخبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و 

ماهيتي قضائي نمي شود و در مورد دستگاههايي كه زيرنظر مقام  امورئي و قضا

معظم رهبري هستند با اذن معظم له امكان تحقيق و تفحص توسط مجلس 

  ۱.وجود دارد

                                                 
  .شد هاي آن به شرح فوق اصالح و تبصره) ۱۹۸(ماده  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۲۵( به موجب ماده -۱



 ۹۲

مهلت انجام تحقيق و تفحص شش ماه از تاريخ صدور ابالغ  - ۱۹۹ماده   

رخواست در صورت ضرورت با د. باشد اعضاء هيأت توسط رئيس مجلس مي

    .باشد ماه ديگر قابل تمديد مي هيأت و تصويب هيأت رئيسه مجلس تا شش

در صورتي كه جلسه مشترك هيأت تحقيق و تفحص و  -تبصره   

كميسيون تخصصي تخلفات موضوع تحقيق را مهم و مسؤول دستگاه يا سازمان 

مفاد رعايت درصورت طرح استيضاح وزير مربوطه را مقصر تشخيص دهد، 

  .قانون اساسي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت) ۸۹(تاد و نهماصل هش

هيأت رئيسه موظف است در اولين جلسه علني موضوع استيضاح را   

وصول و حداكثر تا مدت ده روز در دستور جلسه علني قراردهد در اين  اعالم

دهد و سپس  ساعت گزارش مي كميسيون حداكثر به مدت نيم سخنگويصورت 

  ۱.مربوط به استيضاح عمل خواهد شد طبق مواد

درصورت احراز تخلف و ضرورت تعقيب توسط هيأت  -۲۰۰ ماده  

حسب مورد موضوع به تحقيق و تفحص، متخلف توسط هيأت رئيسه مجلس 

دستگاه قضائى . شود معرفى مى ۲قوه قضائيه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري

اضاى كميسيون را مورد صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت تق

  .رسيدگى قرار داده و نتيجه آن را به كميسيون اعالم نمايد

مسؤوالن دستگاه مورد تحقيق و تفحص و كليه  - ۲۰۱ماده   

دستگاههاى اجرائى، قضائى و نهادهاى انقالب اسالمى موظف به فراهم نمودن 

                                                 
  .شد به شرح فوق اصالح) ۱۹۹(ماده  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۲۶( به موجب ماده -۱

و عبـارت  حـذف  » به محـاكم قضـائي  « عبارت ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۴( ماده) ۱۴( به موجب بند -۲

  .شدجايگزين » حسب مورد موضوع به قوه قضائيه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري«



 ۹۳

مدارك  امكانات و تسهيالت مورد نياز هيأت و دراختيار گذاردن اطالعات و

باشند و درصورت عدم همكارى، مسؤوالن دستگاه  درخواستى هيأت مى

گردند و با شكايت هيأت تحقيق و  ربط متخلف و مجرم محسوب مى ذى

  .تفحص، مورد تعقيب قضائى قرار خواهند گرفت
  

  نحوه بررسى موارد خاص و مهم -بحث سوم م

  المللى نحوه تصويب معاهدات و قراردادهاى بين - اول 

در تقديم لوايح قانونى كه در آنها، دولت تقاضاى تصويب  - ۲۰۲اده م  

المللى و يا الحاق به پيمانهاى  نامه، قرارداد و يا موافقتنامه بين عهدنامه، مقاوله

المللى را دارد، متن كامل آنها بايد جهت بررسى ضميمه لوايح تقديمى  بين

  .مذكور باشد

پس از اعالم وصول در ) ۲۰۲(موارد مذكور در ماده  - ۲۰۳ماده   

شود و به كميسيون مربوطه  مجلس، بالفاصله چاپ و بين نمايندگان توزيع مى

  .گردد ارجاع مى

قيد ) ۲۰۲(درصورتى كه دولت براى موارد مذكور در ماده  - ۲۰۴ماده   

مهم قائل شده باشد و يا كميسيون مربوط تا يك هفته پس از وصول و يا پانزده 

چنين قيدى را پيشنهاد كنند، رسيدگى به اين قيد بالفاصله در نفر نمايندگان، 

گيرد تا پس از پيشنهاد و اظهارات يك مخالف و يك  دستور كار مجلس قرار مى

  .به رأى گذاشته شود )هر يك پنج دقيقه(موافق 

تصويب مجلس نرسد يا در اين  درصورتى كه قيد اهميت به -  ۲۰۵ماده   

سيون مربوط يا پانزده نفر از نمايندگان تقاضايى به باره از ناحيه دولت يا كمي



 ۹٤

نامه، قرارداد و يا موافقتنامه، عادى تلقى شده و  عمل نيايد عهدنامه، مقاوله

ترتيب  صورت يك شورى آن را مورد رسيدگى قرار خواهد داد، بدين مجلس به

هركدام حداكثر (كه پس از صحبت دو مخالف و دو موافق در كليات و جزئيات 

كميسيون و نماينده دولت  به رأى  ۱سخنگويو صحبت  )ه مدت پانزده دقيقهب

  .شود گذاشته مى

درصورتى كه مجلس قيد اهميت را تصويب كند، رسيدگى  - ۲۰۶ماده   

  :ترتيب زير خواهد بود به آن همانند لوايح معمولى ديگر دو شورى و به

بوطه، بحث و در شور اول در باره كليات، با درنظرگرفتن مواد مر -۱  

اعتراضات وارده به بعضى از شرايط و مواد قرارداد به عنوان پيشنهاد كتبى به 

اين پيشنهادها بايد بيست و چهار ساعت قبل از . كميسيون ارجاع خواهد شد

  .طرح در كميسيون، چاپ و بين نمايندگان توزيع شود

ان و نمايندگدر شور دوم، كميسيون، موارد اعتراض و پيشنهادهاى  -۲  

باره اين موارد، همراه با تصويب و يا رد مواد، بدون همچنين نظرخود را در

باره موارد اعتراض كند، آنگاه در ، در مجلس مطرح مىواردكردن تغييرات

نمايندگان، كه بطور كتبى و در مهلت مقرر به كميسيون داده شده باشد، 

هركدام به مدت پنج  ترتيب، نماينده اعتراض كننده، يك مخالف و يك موافق، به

گيرى به  كنند و سپس درباره واردبودن يا نبودن اعتراض رأى دقيقه، صحبت مى

گيرى نسبت به اعتراضات، در صورتى كه  پس از پايان يافتن راى. آيد عمل مى

شود در مسائل مورداعتراض با  مجلس آنها را وارد بداند، دولت موظف مى

                                                 
  .۸زيرنويس صفحه . ك.ر -۱



 ۹٥

در اين صورت، اليحه تا پايان . فتگو شودطرف متعاهد مجدداً وارد مذاكره و گ

در صورت قبول اعتراضات . مذاكرات مجدد در دستور مجلس باقى خواهد بود

و پيشنهادها متن اصالحى تصويب شده تلقى خواهد شد و در غيراين صورت، 

آخرين پيشنهاد دولت درمورد اصل قرارداد با صحبت يك مخالف و يك موافق، 

  .، در مجلس به رأى گذاشته خواهد شدهريك به مدت پنج دقيقه

  اصالح جزئى در خطوط مرزها -دوم 

در اليحه تقديمى مربوط به اصالح جزئى در خطوط  -  ۲۰۷ماده   

) ۷۸(المللى آن، كه براساس اصل هفتاد و هشتم  مرزى، متن كامل عهدنامه بين

متن اين . قانون اساسى تنظيم شده باشد، جهت بررسى بايد ضميمه گردد

دنامه پس از اعالم وصول، بالفاصله چاپ و بين نمايندگان توزيع و همزمان عه

  .شود به كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى ارجاع مى

كميسيون مذكور در ماده قبل، پس از كسب نظر مشورتى  - ۲۰۸ماده   

عالى امنيت ملى و  كميسيون قضائى و حقوقى و با دعوت از نماينده شوراى

ماه  پردازد و ظرف يك جانبه موضوع مى نهاددهنده، به بررسى همهنمايندگان پيش

بر قبول يا رد عهدنامه به ضميمه پيشنهادهاى  گزارش تفصيلى خود را مبنى

  .دارد اساسى به هيأت رئيسه ارسال مى

هاى اصالح جزئى در خطوط  لوايح مربوط به عهدنامه - ۲۰۹ماده   

لى مهم دو شورى خواهد بود و به همان المل هاى بين مرزى همانند ساير عهدنامه

ها، در صورتى كه  اين نوع عهدنامه. ترتيب نيز موردبررسى قرار خواهد گرفت

صرفاً براى اصالحات جزئى، با درنظرگرفتن مصالح كشور و رعايت اصل هفتاد 



 ۹٦

قانون اساسى دو طرفه باشد و به استقالل و تماميت ارضى كشور ) ۷۸(و هشتم 

  .صويب چهارپنجم مجموع نمايندگان مجلس معتبر خواهد بودلطمه نزند، با ت

  محدوديتهاى ضرورى -سوم 

قانون اساسى، در حالت ) ۷۹(براساس اصل هفتاد و نهم  -  ۲۱۰ماده   

جنگ و شرايط اضطرارى نظير آن كه دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراى 

ديت، متن هاى ضرورى برقرار نمايد، قبل از اعمال محدو اسالمى محدوديت

هاى ضرورى با دالئل توجيهى الزم، همراه با اليحه  كامل و دقيق محدوديت

  .شود قانونى جهت بررسى تقديم مجلس مى

چنانچه دولت بدون كسب مجوز مبادرت به اعمال محدوديت  - تبصره   

نمايد، رئيس مجلس موظف است تقديم اليحه محدوديت راازرئيس جمهور 

حق سؤال يا استيضاح رئيس جمهور و وزيران براى خصوص،  دراين. مطالبه كند

  .نمايندگان محفوظ خواهد بود

رسيدگى به اليحه محدوديتهاى ضرورى يك شورى است  -  ۲۱۱ماده   

تواند بيش از سى  هرحال نمى و در صورت تصويب مجلس، مدت اعمال آن به

د در صورتى كه پس از انقضاء اين مدت ضرورت همچنان باقى باش. روز باشد

  .دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند

  ساير موارد -چهارم 

، هشتاد و )۸۲(، هشتاد و دوم )۸۰(براساس اصول هشتادم  -  ۲۱۲ماده   

قانون اساسى، اقدامات دولت در موارد ) ۱۳۹(و يكصد و سى و نهم ) ۸۳(سوم 

  :تصويب مجلس برسد ذيل قبالً بايد به



 ۹۷

  .هاى بالعوض داخلى و خارجى كگرفتن و دادن وام يا كم -۱  

  .استخدام كارشناسان خارجى در موارد ضرورى -۲  

استثناى نفايس ملى  فروش بناها و اموال دولتى و نفايس ملى به -۳  

  .منحصر به فرد كه درهر صورت قابل فروش نخواهد بود

صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى يا ارجاع آن به داورى  -۴  

  .خارجى باشد و همچنين در موارد مهم داخلى كه طرف دعوا

در تمام موارد مذكور، دولت موظف است متن تفصيلى آنها را همراه با   

صورت يك شورى مورد رسيدگى  اليحه قانونى تقديم مجلس نمايد تا به

ترتيب كه پس از گزارش كميسيون مربوط و صحبت دو مخالف  قرارگيرد، بدين

براى تصويب  )هركدام به مدت پانزده دقيقه(ئيات و دو موافق در كليات و جز

  .شود رأى گذاشته مى به

  

  نحوه بررسى برنامه و بودجه ساليانه - مبحث چهارم 

  كل كشور و نظارت بر اجراى بودجه

هاى توسعه و لوايح  منظور تنظيم اصول و مفاد برنامه به - ۲۱۳اده م  

تخصصى مجلس شوراى هاى  بودجه كل كشور و ايجاد هماهنگى بين كميسيون

اسالمى، پس از تقديم اليحه مربوط توسط دولت به مجلس، كميسيون تلفيق 

  :گردد مركب از اعضاى ذيل تشكيل مى

  .كليه اعضاى كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات -۱  



 ۹۸

هاى تحقيق  غيراز كميسيون(هاى ديگر  نفر از هريك از كميسيون دو -۲  

  .)نامه داخلى مجلس آئينو تدوين 

هاى مربوطه انتخاب و به  توسط كميسيون) ۲(اعضاى مذكور در بند   

  .شوند هيأت رئيسه مجلس معرفى مى

مأموريت اين كميسيون تا تصويب نهائى قانون برنامه توسعه و يا اليحه   

  .يابد بودجه ساالنه كل كشور ادامه مى

  .دياب كميسيون تلفيق با حضور اكثريت مطلق اعضاء رسميت مي -تبصره  

  تصويب برنامه توسعه - اول 

رسيدگي به لوايح برنامة توسعه اقتصادي، اجتماعي و  - ۲۱۴ماده   

  :شرح زير خواهد بود شوري و به فرهنگي جمهوري اسالمي ايران يك

نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع اليحة برنامه ظرف  - الف  

درمورد كليات و  پيشنهادهاي خود) بدون احتساب ايام تعطيل(مدت پنج روز 

  .نمايند ربط ارائه مي جزئيات برنامه را به كميسيون تخصصي ذي

هاي تخصصي مكلفند حداكثر ده روز پس از چاپ و  كميسيون -ب  

ها، جداول و ضمائم  توزيع اليحه نسبت به بررسي مفاد برنامه شامل مواد، تبصره

سيون تلفيق و نيز پيشنهادهاي نمايندگان اقدام و گزارش خود را به كمي

  .كننده ارائه نمايند رسيدگي

كميسيون تلفيق موظف است پس از پايان مهلت مذكور در بند  - ج  

به گزارشهاي كميسيونهاي تخصصي و كليات و جزئيات برنامه و ) ب(



 ۹۹

پيشنهادهاي نمايندگان ظرف حداكثر سه هفته رسيدگي و گزارش نهايي خود را 

  .به مجلس ارائه نمايد

سة علني پس از ارائة گزارش كميسيون تلفيق، ابتدا در صحن جل - د  

در كليات پنج نفر مخالف و پنج نفر . گيرد كليات برنامه مورد بحث قرار مي

ترتيب يك نفر مخالف و يك نفر موافق و حداكثر هر نفر پانزده دقيقه  موافق به

 پس از آن كميسيون و دولت هركدام حداكثر. كنند ديدگاههاي خود را مطرح مي

سپس راجع به كليات برنامه . چهل و پنج دقيقه براي دفاع زمان خواهند داشت

  .شود در بررسي كليات، كفايت مذاكرات پذيرفته نمي. گيري خواهد شد رأي

پس از تصويب كليات، رسيدگي به جزئيات برنامه آغاز و به مواد  -ـه  

بخش جايگزين در اين . شود ترتيب رسيدگي مي ها و جداول برنامه به و تبصره

متن ماده، يا جزئي از ماده و يا تبصره اليحة دولت، حذف كل، مصوبات 

شدة نمايندگان براي هر  جايگزيني كميسيونهاي تخصصي و پيشنهادات چاپ

ماده يا تبصره يا هريك از اجزاء درصورتي كه آن جزء ماهيت مستقل داشته 

ترتيب  صي بهباشد و حذف جزء و پيشنهادات چاپ شده كميسيونهاي تخص

سپس درمورد اصل ماده يا تبصره يا اجزاء . گيرند مورد رسيدگي قرار مي

  .گيري خواهد شد درصورتي كه ماهيت مستقل داشته باشند، رأي

چنانچه اصل رأي نياورد، موضوع براي رسيدگي مجدد به كميسيون   

تلفيق برگشت داده خواهد شد تا در اسرع وقت و حداكثر طبق مهلتي كه 

. رئيسه تعيين خواهد كرد، گزارش مجدد خود را به مجلس ارائه دهد تهيأ



 ۱۰۰

توانند حداكثر تا پايان همان روز پيشنهادهاي خود را به كميسيون  نمايندگان مي

  .تسليم نمايند

مادام كه اليحة برنامه در صحن مجلس مورد بررسي است، مجلس  -و  

فوريتي در  و لوايح سه اي جز طرحها نخواهد داشت و هيچ طرح يا اليحه ۱نطق

جز ايام تعطيل حداقل  دستور قرار نخواهد گرفت و مجلس در تمامي ايام به

درموارد استثناء با . شش و حداكثر هشت ساعت جلسة علني خواهد داشت

  .تصويب مجلس، اين زمان تا ده ساعت قابل افزايش است

 حسب مورد با تصويب) ج(و ) ب(هاي مذكور در بندهاي  مهلت -ز  

  .رئيسه تا دو برابر قابل افزايش است هيأت

اصالح قانون برنامه توسعه در ضمن اليحه بودجه و ديگر  - ۲۱۵ماده   

طرحها و لوايح با رأي دوسوم نمايندگان حاضر پذيرفته مي شود و هرگونه 

  ۲.اصالح نيز با رأي دوسوم نمايندگان معتبر خواهد بود

  تصويب بودجه ساليانه كل كشور - دوم 

دولت موظف است اليحه بودجه ساالنه كل كشور را حداكثر تا  -  ۲۱۶اده م  

  نحوه رسيدگي به اليحه بودجه، متمم . پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسليم نمايد

                                                 
 .حذف شد» قبل از دستور«عبارت ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۴(ماده) ۱۵(به موجب بند - ۱

به شرح فوق اصـالح و بنـا بـه تجـويز مـاده      ) ۲۲۳(ماده  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۲۷(به موجب ماده  -۲

) ۲۲۲(الي ) ۲۱۵(اسالمي به دليل لغو قبلي مواد  شوراي رئيسه مجلس مذكور با تصميم هيأت قانون اصالحي) ۳۶(

  .ه همين ترتيب اصالح گرديدتغيير يافت و شماره مواد بعدي ب) ۲۱۵(به ) ۲۲۳(شماره ماده 



 ۱۰۱

  :باشد يك شورى خواهد بود و ترتيب رسيدگى بشرح ذيل مى ۱و چند دوازدهم آن

ه بودجه ساليانه كل اليح ۲چاپ و توزيعنمايندگان مجلس از زمان  -  ۱  

توانند پيشنهادهاى خود را به  آن تا مدت ده روز مى ۳و سوابقها  كشور و پيوست

  .هاى تخصصى مجلس تقديم نمايند كميسيون

چاپ و  روز پس از ۴دهپانزهاى تخصصى موظفند حداكثر تا  كميسيون -  ۲  

  .تقديم نمايند ۶تلفيق، گزارش خود را به كميسيون ۵توزيع اليحه

پس از پايان  موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز ۷تلفيقكميسيون  -  ۳  

هاى تخصصى  ضمن رسيدگى به گزارش كميسيون ۱،مهلت گزارش كميسيون تخصصي

                                                 
  » اليحـه بودجـه سـاليانه كـل كشـور     «عبـارت   ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۲۸(ماده ) الف(به موجب بند  -۱

دولت موظف است اليحه بودجه ساالنه كل كشور را حداكثر تـا پـانزدهم   «حذف و عبارت ) ۲۲۴(از صدر ماده 

  اضـافه شـد   » به اليحه بودجه، مـتمم و چنـد دوازدهـم آن   نحوه رسيدگي . آذرماه هرسال به مجلس تسليم نمايد

قانون اصالحي مذكور با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسـالمي شـماره   ) ۳۶(و همچنين بنا به تجويز ماده 

  .اصالح گرديد) ۲۱۶(ماده فوق به 

» و توزيـع  چاپ«حذف و عبارت » تقديم«كلمه  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۲۸(ماده ) ب(به موجب بند  -۲

  .جايگزين شد

حذف و عبارت » توسط دولت و توزيع«عبارت  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۲۸(ماده ) ب(به موجب بند  -۳

  .جايگزين گرديد» و سوابق«

» پـانزده روز «حذف و عبـارت  » ده روز«عبارت  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۲۸(ماده ) ج(به موجب بند  -۴

  .جايگزين گرديد

» پايان مهلت اخذ پيشنهادهاي نماينـدگان «عبارت  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۲۸(ماده ) ج(ندبه موجب ب -۵

 .جايگزين شد» چاپ و توزيع اليحه«حذف و عبارت 

  .جايگزين گرديد» تلفيق«حذف و كلمه» اصلي«كلمه ۱۳۸۷اصالحي مصوب قانون) ۲۸(ماده) ج(به موجب بند -۶

  .گرديد جايگزين» تلفيق«حذف و كلمه » اصلي«كلمه  ۱۳۸۷حي مصوباصال قانون) ۲۸(ماده) د(به موجب بند -۷

  .اضافه شد» پس از پايان مهلت گزارش كميسيون تخصصي«عبارت  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۲۸(ماده ) د(به موجب بند  -۱



 ۱۰۲

مهلت رسيدگي  .گزارش نهايى خود راتنظيم وبه مجلس شوراى اسالمى تقديم نمايد

  ۱.باشد ابل تمديد ميكميسيون تلفيق حداكثر تا پانزده روز با موافقت هيأت رئيسه ق

در جلسه علنى، پس از رسيدگى به كليات بودجه و تصويب آن، به  -  ۴  

پيشنهادهاى مربوط به درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بودجه عمومى دولت 

پس از آن پيشنهادهاى مربوط به . تصويب خواهد رسيد رسيدگى و سقف آن به

   .گردد ها و رديفها رسيدگى مى تبصره

در جلسه علنى، تنها پيشنهادهايى كه توسط نمايندگان و  -  ۱بصره ت  

ها در زمان مقرر دريافت و به چاپ رسيده، مشروط به عدم مغايرت با قانون  كميسيون

پيشنهادهايي كه منبع درآمد مشخصي نداشته باشد قابل طرح  .باشد برنامه، قابل طرح مى

ع نباشد زماني قابل طرح است كه رديف نخواهد بود و پيشنهادهايي كه مازاد بر سرجم

  ۲.تشخيص موارد مذكور با رئيس جلسه خواهد بود .مشخص جايگزين را معين نمايد

هاى بودجه و ساير مواردى كه در  اصالحيه ۳نحوه رسيدگى به -  ۲تبصره   

  .نامه خواهد بود آئيننشده طبق مقررات معمول در اين  بينى اين ماده پيش

طرح اليحه بودجه درمجلس، جلسات بايد بالانقطاع  هنگام - ۲۱۷ماده   

در كليه ايام هفته غيراز جمعه و تعطيالت رسمى، حداقل روزى چهار ساعت 

منعقد گردد و تا موقعى كه شور و مذاكره پايان نيافته و رأى مجلس اخذ نشده 

                                                 
ر مهلت رسيدگي كميسيون تلفيق حـداكث «عبارت  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۲۸(ماده ) د(به موجب بند  -۱

 .اضافه شد» باشد تا پانزده روز با موافقت هيأت رئيسه قابل تمديد مي

پيشنهادهايي كه منبـع درآمـد مشخصـي    «عبارت  ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۲۸(ماده (  ه(به موجب بند  -۲

 .اضافه شد» الخ... نداشته باشد قابل طرح 

 .حذف شد» نددوازدهم، متمم وچ«عبارت ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۲۸(ماده )و(به موجب بند -۳



 ۱۰۳

تواند مطرح باشد  شود و هيچ اليحه يا طرح ديگر نمى است از دستور خارج نمى

  .اليحه يك يا چنددوازدهم بودجه درصورت ضرورت مگر

اگر مطالب فورى و فوتى اعم از طرحها و لوايح دوفوريتى و  - تبصره   

ناپذيرى  غيره پيش آيد كه به تشخيص مجلس تأخير آن موجب زيان جبران

  .شود باشد، در اين صورت براى طرح و تصويب آن زمان مشخصى معين مى

  

  محاسبات به اجراى بودجه ساليانه كل كشور نحوه رسيدگى ديوان -سوم 

) ۵۵(و پنجاه و پنجم ) ۵۴(براساس اصول پنجاه و چهارم  -  ۲۱۸ماده   

قانون اساسى، نظارت مجلس شوراى اسالمى بر اجراى بودجه ساليانه كل كشور 

برعهده ديوان محاسبات كشور است كه زير نظر مجلس شوراى اسالمى 

  .باشد مور آن به موجب قانون خاص مىسازمان و  اداره ا. باشد مى

  

  استيضاح –مبحث پنجم 

  استيضاح وزيران - ول ا

توانند، با در نظر گرفتن اصل هشتاد و  نمايندگان مجلس مى - ۲۱۹ماده   

استيضاح وقتى . قانون اساسى، وزير يا هيأت وزيران را استيضاح كنند) ۸۹(نهم 

  .نفر از نمايندگان برسدقابل طرح در مجلس است كه به امضاى حداقل ده 

تقاضاى استيضاح نمايندگان از وزير يا وزيران بايد كتباً در  -  ۲۲۰ماده   

جلسه علنى به رئيس مجلس داده شود و در آن، موضوع استيضاح صريحاً و با ذكر 



 ۱۰٤

. شود تقاضاى مزبور در آن جلسه يا جلسه بعد قرائت مى. مورد يا موارد معين شود

  .شود ثه و فوراً براى وزير يا هيأت وزيران فرستاده مىاين تقاضا بدون مباح

  .گيرد همچنين متن استيضاح چاپ و دراختيار نمايندگان قرار مى  

چنانچه استيضاح نمايندگان مرتبط به حوزه فعاليت نهادهاى  -۲۲۱ماده   

نمايند و قانوناً وابسته به قوه مجريه  انقالبى باشد كه از بودجه دولت استفاده مى

باشند، آن استيضاح خطاب به رئيس جمهور يا وزيرى كه نهاد موردبحث  مى

  .درحوزه مسؤوليت او قرار گرفته است، خواهد بود

وزير يا هيأت وزيران موظفند ظرف ده روز پس از طرح  -  ۲۲۲ماده   

استيضاح، در مجلس حاضر شوند و توضيحات الزم را بدهند، تعيين وقت 

شنهاد وزير يا هيأت وزيران و تصويب هيأت استيضاح در مهلت مقرر با پي

حضور وزير يا هيأت وزيران در . گيرد رئيسه مجلس در دستور هفتگى قرار مى

  .اين وقت مقرر الزامى است

در جلسه استيضاح، پس از بيانات استيضاح كنندگان،  -  ۲۲۳ماده   

د، تواند به دفاع از وزير يا وزيران مورد استيضاح بپرداز رئيس جمهور مى

. توانند به دفاع از خود بپردازند همچنين وزير يا وزيران مورد استيضاح نيز مى

حداكثر وقت دفاع از استيضاح براى رئيس جمهور يا چند وزير پنج ساعت 

  .وبراى يك وزير سه ساعت خواهد بود

توانند حداكثر يك ساعت  وزير يا وزيران مورد استيضاح مى - ۱تبصره   

  .در اختيار يك يا دو نفر از نمايندگان موافق قرار دهندازوقت دفاع خود را 



 ۱۰٥

بيانات استيضاح كنندگان و پاسخ آنها در يك يا چند جلسه  - ۲تبصره   

  .طور متوالى صورت گيرد بايد به

استيضاح كنندگان مجاز نخواهند بود در ضمن ارائه دالئل و  -  ۳تبصره   

يضاح مربوط نيست توضيحات خود، موضوعات ديگرى را كه به مورد است

  .موردبحث قرار دهند

پس از پاسخ وزير يا وزيران مورد استيضاح و يا پاسخ  -  ۲۲۴ماده   

جمهور از طرف هيأت وزيران مورد استيضاح، حداكثر دو نفر از  رئيس

نمايندگان استيضاح كننده حق دارند توضيحات تكميلى بدهند، به شرطى كه 

تواند حداكثر  رئيس جمهور مى. ايدصحبت هركدام از ربع ساعت تجاوز ننم

تواند  يك ساعت به دفاع از هيأت وزيران بپردازد و وزير مورد استيضاح هم مى

  .حداكثر نيم ساعت مجدداً از خود دفاع كند

پس از انجام استيضاح ، رئيس عدم اعتماد وزير يا وزيران  - ۲۲۵ماده   

  .گذارد را به رأى مى

يا هيأت وزيران مورد استيضاح در درصورتى كه وزير  -  ۲۲۶ماده   

كنند و رئيس  كنندگان مطالب خود را بيان مى مجلس حاضر نشوند، استيضاح

  .كند اعالم اخذ رأى عدم اعتماد مى

جه و هيچ هنگامى كه استيضاح در دستور مجلس است به - ۲۲۷ماده   

  .ها و لوايح سه فوريتى توان دستور را تغيير داد مگر در موارد طرح نمى

  

  



 ۱۰٦

  استيضاح و عدم كفايت رئيس جمهور -دوم 

قانون اساسى نمايندگان ) ۸۹(براساس اصل هشتاد و نهم  - ۲۲۸ماده   

توانند رئيس جمهور را درمقام اجراى وظايف مديريت قوه مجريه و  مجلس مى

اين استيضاح وقتى قابل . اداره امور اجرائى كشور مورد استيضاح قرار دهند

  .امضاى يك سوم نمايندگان برسد طرح است كه حداقل به

تقاضاى استيضاح رئيس جمهور كه بايد با ذكر موارد  - ۲۲۹ماده   

اين تقاضا بايد . شود صريح و روشن و مستدل باشد، به رئيس مجلس داده مى

در اولين جلسه قرائت شود و ضمن چاپ و توزيع بين نمايندگان براى رئيس 

جمهور بايد ظرف يكماه در مجلس  دراين صورت، رئيس. جمهور ارسال گردد

  .حاضر شود و درخصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافى بدهد

حداكثر وقت براى مذاكره موافقين و مخالفين پنج ساعت  - ۲۳۰ماده   

مدت صحبت براى هر يك از . شود است كه به تساوى و متناوباً انجام مى

ا رأى مجلس تا يك ساعت خواهد بود كه ب موافقين و مخالفين حداكثر نيم

  .باشد ساعت قابل تمديد مى

هاى رئيس جمهور جمعاً پنج  وقت براى توضيحات و پاسخ - ۲۳۱ماده   

تواند قسمتى از وقت خود را به نمايندگان  رئيس جمهور مى. باشد ساعت مى

اين وقت اضافه بر فرصتى است كه به موجب ماده قبل به . موافق واگذار كند

  .گيرد آنان تعلق مى

درصورتى كه پس از بيانات نمايندگان موافق و مخالف و  -  ۲۳۲ماده   

كل نمايندگان، به عدم كفايت رئيس  دوسومپاسخ رئيس جمهورى اكثريت 



 ۱۰۷

) ۱۱۰(اصل يكصد و دهم ) ۱۰(جمهور رأى دادند، مراتب جهت اجراى بند ده 

قه گيرى مخفى و با ور اين رأى. رسد اطالع مقام رهبرى مى قانون اساسى به

  .خواهد بود

نفر از نمايندگان و يا هركدام از كميسيونها،  هرگاه حداقل ده -۲۳۳ماده   

عدم رعايت شؤونات و نقض يا استنكاف از اجراء قانون يا اجراء ناقص قانون 

توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسؤولين دستگاههاي زيرمجموعه آنان را 

هيأت رئيسه جهت رسيدگي به اعالم نمايند، موضوع بالفاصله از طريق 

  .گردد ربط ارجاع مي كميسيون ذي

روز موضوع را رسيدگي و درصورت  كميسيون حداكثر ظرف مدت ده  

رئيسه به مجلس  وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيأت

  .دهد ارائه مي

چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد موضوع جهت  -۱تبصره   

شود تا خارج از  صالح ارسال مي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذيرسيدگي 

  .نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي نمايند

جمهور يا هريك از  درصورتي كه مجلس در مورد رئيس - ۲تبصره   

رأي به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح درصورت  وزيران سه نوبت 

اساسي در دستوركار مجلس قرار  قانون) ۸۹(رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم

  ۱.تخواهد گرف

                                                 
  تصـويب شـد   ) ۱(مـتن بـاال بـه عنـوان مـاده الحـاقي        ۱۳۸۷قانون اصـالحي مصـوب   ) ۲۹(به موجب ماده  -۱

قانون اصالحي مذكور با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي شماره ماده فـوق  ) ۳۶(و بنا به تجويز ماده 

 .تعيين گرديد) ۲۳۳(



 ۱۰۸

هيأت رئيسه مجلس موظف است پس از تصويب اين  -  ۲۳۴ماده   

نامه داخلي مجلس و اصالح شماره  قانون نسبت به اعمال اصالحات در آئين

  ۱.مواد و تنظيم آنها اقدام نمايد

  

  پرسي تقاضاي همه -مبحث ششم

سي موضوع اصل پنجاه و نهم پر براي بررسي تقاضاي همه - ۲۳۵ماده   

اي مركب از پانزده  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، كميسيون ويژه) ۵۹(

شود تا مطابق  نفر از نمايندگان با رأي مستقيم مجلس شوراي اسالمي تشكيل مي

وع را بررسي و ضمقررات حاكم بر تشكيل و نحوة ادارة كميسيونهاي ديگر مو

  .اي اسالمي تقديم نمايدگزارش خود را به مجلس شور

درصورت . شوري است پرسي يك رسيدگي به درخواست همه - ۱تبصره   

  .گيرد تقاضاي فوريت براي آن مطابق مواد مربوطه مورد رسيدگي قرار مي

مدت زمان صحبت مخالفين و موافقين در صحن علني  -۲تبصره   

  .واهد بودمجلس حداكثر چهار ساعت و براي هر نفر حداكثر پانزده دقيقه خ

نامة  آئين) ۱۱۱(نحوة ثبت نام و نطق مخالفين و موافقين مطابق ماده   

 ۱سخنگوينمايندة دولت و . داخلي مجلس شوراي اسالمي خواهد بود

  .توانند تا يك ساعت توضيحات خود را ارائه دهند كميسيون ويژه هركدام مي

                                                 
شـد و بنـا بـه تجـويز     ) ۲۴۱(متن فـوق جـايگزين مـاده     ۱۳۸۷ن اصالحي مصوب قانو) ۳۶(به موجب ماده  -۱

 .تعيين گرديد) ۲۳۴(موضوع اين ماده شماره آن 

  .۸زيرنويس صفحه . ك.ر -۱



 ۱۰۹

عمل  بهگيري علني و با ورقه  پس از پايان مذاكرات، رأي -۳تبصره   

  :ترتيب زير خواهد بود گيري به نحوة رأي. خواهد آمد

  اصل مصوبة كميسيون ويژه - الف  

  پيشنهاد جايگزين اصل درخواست اوليه -ب  

  ترتيب وصول پيشنهاد جايگزين كميسيونهاي فرعي به - ج  

  ترتيب وصول پيشنهاد جايگزين نمايندگان به - د  

ت عالوه بر پيشنهاددهنده در مرحلة طرح هريك از پيشنهادا -۴تبصره   

كميسيون هر يك  ۱سخنگوييك موافق و يك مخالف و نماينده دولت و 

  .توانند صحبت كنند مدت ده دقيقه مي حداكثر به

پرسي موضوع اصل پنجاه و  مناط تصويب درخواست همه -۵تبصره   

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، رأي مثبت حداقل دوسوم ) ۵۹(نهم 

  ۲.ندگان خواهد بودمجموع نماي

نامه داخلى  كليه قوانين و مقررات ديگر درخصوص آئين - ۲۳۶ماده   

  .گردد مجلس لغو مى

                                                 
  .۸زيرنويس صفحه . ك.ر -۱

با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسـالمي شـماره    ۱۳۸۷قانون اصالحي مصوب ) ۳۶(بنا به تجويز ماده  -۲

  .تعيين گرديد) ۲۳۵(اقي، ماده الح


