اصول اقنون اساسی
رد رپتو نظرات شورای نگهبان

اصل نود و هفتم

00691142
0069/10/22

شناسنامه
عنوان:
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان
اصل نود و هفتم

تدوين:
محمد فتحی

ناظر علمي:
کاظم کوهی

شماره مسلسل00691142 :

ژپوهشكده شورای نگهبان

تاريخ انتشار0069/10/22 :

فهرستمطالب
اصل نود و هفتم 2 .................................................................................................
1ـ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی 2 ..............
 .1-1طرح آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي2 .........................................
 .2-1طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور3 ..........................................
2ـ نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامههای مصوب هیئت وزیران 3 .........
3ـ نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان 3 ............................................
 .1-3مفهوم فوري بودن لوايح و طرحها3 ...........................................................
4ـ نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقیقی و حقوقی5 ..........
5ـ تذکرهای ارشادی و قانونی شورای نگهبان 5 ............................................

2

اصولقانوناساسیدرپرتونظراتشوراینگهبان

اصل نود و هفتم
اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار ميتوانند هنگام مذاكره درباره اليحه يا
طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند .اما وقتي طرح يا
اليحهاي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد ،اعضاي شوراي نگهبان بايد در
مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
1ـ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی
1ـ .1نظر شماره  87/11/1551مورخ  1787/1/7شورای نگهبان در خصوص طرح
آييننامه داخلی مجلس شورای اسالمی ،مصوب  1787/1/17مجلس شورای اسالمی

 -1-1-1در ماده ( )56اطالق فوريت مذكور در اين ماده چون شامل يكفوريتى و
دوفوريتى به معنايى كه در مواد ( )161و ( )151و ( )156آييننامه( )1آمده نيز مىشود،
 .1ماده  -161وقتي كه فوريت طرح يا اليحهاي تقاضا ميشود ،پس از توضيح پيشنهادكننده يا يكي از
پيشنهادكنندگان و اظهارات مخالف و موافق ،نسبت به فوريت ،رأي گرفته ميشود .در صورتي كه
تقاضاي فوريت ضمن طرح يا اليحه مطرح نشده باشد ،پانزده نفر از نمايندگان نيز ميتوانند كتباً
تقاضاي فوريت آن طرح يا اليحه را بنمايند .تصويب فوريت طرحها و لوايح با توجه به درجه فوريت
به ترتيب ذيل ميباشد:
 -1يك فوريت؛ با صحبت يك مخالف و يك موافق و با رأي اكثريت مطلق حاضران.
 -2دو و سهفوريت؛ با صحبت دو مخالف و دو موافق و با رأي اكثريت دوسوم حاضران.
تبصره -هيئت رئيسه موظف است طرحها و لوايح داراي فوريت را حداقل يك ساعت قبل از طرح
فوريت آنها در جلسه علني تكثير و در اختيار نمايندگان قرار دهد.
ماده  -151اصل بر عادي بودن رسيدگي طرحها و لوايح است .بنابراين فوريت آنها بايد مبيّن ضرورت
و يا حالت استثنايي و مستند به داليل ذيل باشد:
 -1يك فوريت؛ نياز فوري جامعه و اولويت طرح و يا اليحه مورد نظر نسبت به ساير موارد مطروحه.
 -2دوفوريت؛ ضرورت جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي و فوت فرصت.
 -3سه فوريت؛ حالت كامالً اضطراري و حياتي و براي مقابله سريع با خسارت حتمي.
ماده ... -151
ماده  -156در مورد طرحها و لوايح دوفوريتي ،پس از تصويب فوريت؛
 -1حداكثر ظرف مدت شش ساعت چاپ و توزيع ميشوند.
 –2حداكثر چهل و هشت ساعت پس از چاپ و توزيع در دستور كار جلسه مجلس قرار ميگيرند.
 –3پيشنهادهاي نمايندگان حداكثر بيست و چهار ساعت پس از چاپ و توزيع به هيتت رئيسه تسليم
ميشود.
 -4پيشنهادهاي نمايندگان چاپ و حداقل دو ساعت قبل از شروع مذاكرات در اختيار نمايندگان قرار ميگيرد.

اصلنودوهفتم
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با توجه به تفسير شماره  1261مورخ  51/1/11شوراى

نگهبان()1

از مفهوم فوريت

مذكور در اصل  19قانون اساسى ،الزام شوراى نگهبان به حضور در مجلس در غير
موارد سهفوريت خالف اين اصل

مىباشد)2(.

1ـ .1نظر شماره  73/73/77133مورخ  1773/1/15شورای نگهبان در خصوص
طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب  1773/1/15مجلس شورای
اسالمی

 -1-2-1بند (د) ماده

()3(،)1

مغاير اصول  11تا  11قانون اساسي شناخته شد.

1ـ نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامههای مصوب هيئت وزيران
--7ـ نظرات تفسيری و مشورتی شورای نگهبان
7ـ .1نظريه تفسيری شماره  1157مورخ  1737/7/15شورای نگهبان نسبت به مفهوم
فوری بودن لوايح و طرحها

شماره1261 :
تاريخ1351/1/16 :

رياست محترم مجلس شوراي اسالمي
به پيوست نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل نود و هفتم قانون
اساسي در رابطه با مفهوم فوري بودن لوايح و طرحها ارسال ميگردد .عنايت
ميفرماييد كه با توجه به تفسير مزبور ،طرحها و لوايح يكفوريتي كه صرفاً رسيدگي
 .1براي آگاهي از مفاد اين نظريه تفسيري و مستندات آن ،بنگريد به شماره  ،1-3ذيل همين اصل (=
اصل نود و هفتم)
 .1ماده  -56اعضاى شوراى نگهبان طبق اصل نود و هفتم ( )19قانون اساسى مىتوانند در كليه جلسات
مجلس شركت كنند ،ولى هنگامى كه طرح يا اليحهاى با قيد فوريت در دستور كار مجلس قرار بگيرد
قبالً از طرف رئيس مجلس مراتب به اطالع شوراى مذكور خواهد رسيد .شوراى نگهبان بايد در اين
جلسات حضور يابد و نظر خود را حداكثر تا بيست و چهار ساعت اظهار نمايد.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  3131/4/31مجلس به منظور رفع ایراد شورا:

ماده ( )56حذف گرديد.
 .7براي آگاهي تفصيلي نسبت به مستندات قانوني اين نظر ،رجوع كنيد به همين مجموعه ،ذيل اصل
نود و يكم ،شماره .1-9-1
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خارج از نوبت و يكشوري بودن را طبق تعريف ماده ( )115و ( )111آييننامه داخلي
مجلس()1

اقتضا دارد ،از شمول فوري بودن مذكور در اصل  19خارج است .بنابراين

پيشنهاد ميشود ماده ( )15آييننامه داخلي مجلس( )2اصالح يا به عدم شمول حكم آن
نسبت به لوايح و طرحهاي يكفوريتي تفسير گردد.
تفسير اصل نود و هفتم قانون اساسي:

 .1مواد ( )115و ( )111قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي مصوب « :1351/3/23ماده -115
لوايح و طرحهاي يك فوريتي آن است كه پس از تصويب فوريت به كميسيون ارجاع ميشود تا خارج
از نوبت مورد بررسي قرار گيرد .و لوايح و طرح هاي دوفوريتي آن است كه پس از تصويب دو فوريت
بالفاصله به طبع و توزيع آن اقدام و ( )24ساعت پس از توزيع در مجلس مطرح ميشود .اليحه و طرح
سهفوريتي آن است كه وقتي كه سه فوريت طرح يا اليحه به تصويب مجلس رسيد در همان جلسه وارد
دستور ميگردد .در موقعي كه فوريت طرح يا اليحه تقاضا ميشود بايد در همان جلسه در باب لزوم و
عدم لزوم فوريت پس از توضيح پيشنهادكننده يا يكي از پيشنهادكنندگان و اظهارات يك مخالف و يك
موافق (هر يك در حدود ( )6دقيقه) رأي گرفته شود .اگر تقاضاي يك يا دوفوريت ضمن اليحه و يا
طرحي كه در مجلس مطرح است نشده باشد ( )16نفر از نمايندگان نيز ميتوانند كتباً تقاضاي
يك فوريت و يا دوفوريت آن اليحه يا طرح را بنمايند كه در اين صورت بدون مباحثه در اصل مطلب،
در باب فوريت اخذ رأي به عمل ميآيد .تقاضاي دوفوريتي و سهفوريتي بودن طبق ماده ( )91در حكم
تقاضاي تغيير دستور است.
تبصره  -1در تصويب سهفوريت بعد از صحبت دو مخالف و دو موافق ،موافقت دوسوم آراء حاضران
الزم است و فقط در موارد اضطراري ميشود تقاضاي سهفوريت نمود.
تبصره  -2در صورتي كه تقاضاي سه فوريت يا دوفوريت اليحه يا طرح تصويب نشود ممكن است در
همان جلسه مطابق آييننامه تقاضاي فوريتهاي ديگر به عمل آيد و در صورت عدم تصويب اصل
فوريت به صورت عادي عمل ميشود.
ماده  -111لوايح و طرحهاي يكفوريتي ،يكشوري است و پس از وصول گزارش كميسيون خارج از
نوبت در دستور كار مجلس قرار ميگيرد و يك نوبت درباره آن شور به عمل ميآيد ،بدين ترتيب كه
بدواً در اصل آن و پس از آن در باب ماده واحده يا مواد مذاكره و اخذ رأي به عمل ميآيد.
هرگاه ورود در شور ماده واحده يا مواد تصويب نشد ،آن طرح يا اليحه رد شده محسوب خواهد شد».
 .1ماده ( )15قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي مصوب « :1351/3/23ماده  -15اعضاي
شوراي نگهبان طبق اصل نود و هفتم قانون اساسي ميتوانند در كليه جلسات مجلس شركت كنند ولي
هنگامي كه طرح يا اليحه اي با قيد فوريت در دستور كار مجلس قرار بگيرد قبالً از طرف رئيس مجلس
مراتب به اطالع شوراي مذكور خواهد رسيد .شوراي نگهبان بايد در اين جلسات حضور داشته و نظر
خود را حتيالمقدور بالفاصله پس از رأي مجلس و در غير اين صورت حداكثر تا ( )24ساعت اظهار
نمايند».

اصلنودوهفتم
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« مقصود از طرح یا الیحه فوري مذكور در اصل نود و هفتم قانون اساسی،
طرح یا الیحه اي است كه تأخير در رسيدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت
فرصت باشد و لوایح و طرحهایی را كه رسيدگی به آن در این حد از لزوم سرعت
نيست شامل نمیشود».
تفسير فوق در جلسه مورخ  1351/1/14شوراي نگهبان با اكثريت ( )11رأي به
عمل آمد.
قائممقام دبير شوراي نگهبان
حسين مهرپور

1ـ نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقی و حقوقی
--5ـ تذكرهای ارشادی و قانونی شورای نگهبان
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