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یوسف رضائی
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چکیده
سؤال يکي از ابزارهای نظارت اطالعي نهاد قانونگذاری است که زمینۀ آگاهي نمايندگان مردم
را از عملکرد قوۀ مجريه فراهم ميسازد .در نظامهای پارلماني و نیمهرياستي طرح سؤال نماينددگان
از مقامات عالي قوۀ مجريه در مقايسه با ديگر ابزارهای نظدارتي نمدود بدارزتری دارد .در انگلسدتان
به عنوان خاستگاه نظام پارلماني ،مجلس عوام انگلستان کارکرد مهمي را در فرايندد طدرح سدؤا ت
مختلف از وزيران و نیز نخستوزير ايفا ميکند .در مجلس شورای اسالمي ايران نیدز امکدان طدرح
سؤال نمايندگان از هر يک از وزيران و يا رئیسجمهور هم در قدانون اساسدي و هدم در آيدی نامدۀ
داخلي مجلس پیش بیني شده است .فرايند طرح سؤال و آثار آن در دو نظام حقوقي متفداوت اسدت.
درحالي که در مجلس عوام انگلستان به لحاظ کمّیت طرح سؤال از سوی نماينددگان و پاسدخگويي
مقامات ذی ربط جلوۀ قابل توجهي دارد ،در ايران ضمانت اجرای شديدتری مقرر شده است؛ بهنحوی
که در خصوص رئیس جمهور درنهايت به ارجاع امر به قدوۀ قادائیه و در خصدوص وزراء بده طدرح
استیااح منجر مي شود .نگارندگان اي نوشتار با رويکردی مقايسه ای و با روش توصیفي -تحلیلدي
ابعاد مختلف پرسشگری از مقامات عالي قوۀ مجريه در مجلدس شدورای اسدالمي و مجلدس عدوام
انگلستان را واکاوی خواهند کرد.
واژگان کلیدی :رئیسجمهور ،سؤال ،مجلس شورای اسالمي ،مجلس عوام ،نخستوزير ،وزرا.

 - 4عاو هیئت علمي گروه حقوق دانشگاه تبريز)نويسنده مسئول)
 - 7دانشآموختۀ کارشناسي ارشد حقوق عمومي
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مقدمه
در نظام های سیاسي امروز ،يکي از اصول تأمی و تادمی کننددۀ حقدوق و آزادیهدای
شهروندان ،تفکیک قوا و نظارت قوا بر يکديگر است (طباطبدايي مدوتمني ،4936 ،ص-482
 .)480هرچند گونهها و فرايندهای نظارت و حتي ابزارهدای نظدارت در کشدورهای مختلدف
متفاوت است ،هدد از اصدل نظدارت در قدوانی اساسدي کشدورها مشدتره بدوده ،بدرای
سالم سازی جريان قدرت مستقر شده است .نبود نظارت باعث اجدرا نشددن صدحیو قدوانی ،
بياعتمادی مردم و سوءاستفاده از قدرت عمومي خواهد شد .درمقابل ،نظارت قدوی ،سدالم و
سازنده مانع بروز خودمحوریها ،سوءاستفادهها ،دشدمنيهدا ،تادادها و اعمدال سدلیقههدای
شخصي و گروهي مي شود .نظارت ،عامل برقراری روابط حسنۀ دوسويۀ مدردم بدا حکومدت
خواهد بود (دری نجفآبادی ،4927 ،ص)02
در مدلهای تفکیک قوا موازنۀ قدرت میان قوای سهگانه مد نظر است؛ بدا وجدود ايد ،
قدرت و اختیار اجرايي کشور در قوۀ مجريه متمرکز بوده ،امکان بروز ديکتداتوری ،اسدتبداد و
انحرا محتمل است (علیخاني ،4981 ،ص)17؛ از اي رو ،بايستي ابزارهدايي بدرای کنتدرل
اعمال و تصمیمات قوۀ مجريه در ساختار سیاسي -قاايي پیشبیني شود .در اي خصدوص،
قوۀ مقننه شايستگي ويژه ای دارد ،زيرا اعاای قوۀ مقننه بده نماينددگي از سدوی منتخبدان
خويش ميتوانند اي امر مهم را بهانجام برسانند.
يکي از شیوه های نظارت بر قوۀ مجريه از سوی قوۀ مقننه ،نظارت اطالعدي اسدت .ايد
نوع نظارت ميتواند پايه و اساس انواع ديگر نظارتها تلقي شود .نظارت اطالعي سويههدای
مختلفي دارد.
در اي نوشتار طرح سؤال بهعنوان مهمتري نمود پرسشگری پارلماني در مجلس عدوام
انگلستان و مجلس شورای اسالمي واکاوی شده است .انتخاب مجلدس عدوام انگلسدتان بدا
توجه به قدمت تاريخي نظام پارلماني در آن کشور و نیز شدباهت کدارکردی آن بدا مجلدس
شورای اسالمي بوده است؛ افزون بر آنکه نمايندگان هر دو نهاد يادشده بدهطدور مسدتقیم از
سوی مردم انتخاب ميشوند .نظارت اطالعي از سوی مجلس شورای اسالمي به شیوههدای
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گوناگوني چون گزارشهای مردمي ،ابتکار نمايندگان در طرح تذکر و نیز طرح سؤال آنان از
مقامات عالي قوۀ مجريه انجام ميپذيرد .در مجلس عوام انگلسدتان نیدز نظدارت يادشدده از
طريق کمیسیونها ،کمیسیونرهای پارلماني و نیز طرح سؤال محقق ميشود.
در اي نوشتار ،چیستي ،فرايند ،قلمرو و آثار پرسشگری پارلماني با رويکردی مقايسدهای
در دو نهاد قانونگذاری پیشگفته به صورت مقايسهای تحلیل و ارزيابي خواهد شد.
 -1چیستی و کارکرد طرح سؤال
پرسشگری پارلماني در نصوص قانوني تعريف نشده است .از ديددگاه دکتدري حقدوقي،
طرح سؤال از دولت ازجمله ابزارهايي ميباشد که برای کنترل و نظارت بر دولدت در اختیدار
مجلس قرار داده شده است؛ بهعبارتي ،سؤال ابزار سیاسي مناسبي است کده زمینده را بدرای
برقراری يک گفتگوی مؤثر و سازنده بی مجلس و قوۀ مجريه برقرار ميکندد .هدر يدک از
نمايندگان امکان طرح سؤال از مقامات عالي قوۀ مجريده را دارد ،امدا تشدريفات قدانوني آن
نشانگر اي است که سؤال مطرحشده آثار سیاسي و جمعي بهجای ميگذارد و ارتباطي فعدال
میان قوۀ مجريه و مجلس برقرار ميسازد .نتیجۀ سؤال پدس از ارائدۀ پاسدخ و توجیده مقدام
پاسخدهنده ،چنانچه قانعکننده باشد ،سبب استحکام اعتماد مجلس بده دولدت و اعادای آن
خواهد شد؛ برعکس در صورت اقناع نشدن مجلس از پاسخ يا عددم پاسدخ ،زمینده را بدرای
برخورد شديدتر و حتي استیااح فراهم ميآورد (هاشمي ،4983 ،ص.)429
در دولت مردمسا ر شفافیت يکي از اصول حکمراني خوب بدوده ،اقتادا دارد کده مقدام
ناظر بتواند اطالعات زم را از اعمال و رفتار حکومت با طرح سؤال از مقامات اجرايي داشته
باشد؛ از اي رو ،طرح سؤال ميتواند اقدامات مقام اجرايي را برای نمايندگان ملدت شدفا و
روش سازد (هاشمي ،4934 ،ص .)7وانگهي نمايندگان مردم به اعتبار مرجدع وضدع قدوانی
امکان اطمینان از اجرای قانون را مييابند .به عبارت ديگر ،يکي از عمدهتدري راهکارهدای
نظارتي پارلمان ،اي است که از مقامات عالي قوۀ مجريه سؤال ميشود .نمايندگان مجلدس
با طرح سؤا ت گوناگون در زمینههای مختلف از وزرا ،افکار عمومي را متوجۀ نابسامانيها و
سوءاستفادههای صورتگرفته از توان ملي مينمايند (عاليخاني ،4929 ،ص976؛ Martin,
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 .)2011, p. 2از نظر «کمیسیون رويۀ مجلس عوام»« 4حق اعادای مجلدس عدوام بدرای
پرسیدن سؤال از وزرا ،به منظور گردآوری اطالعات و اصرار برای انجام عملي ،بخش اصدلي
فرايندی است که پارلمان بهوسیلۀ آن ،اقتدارش را اعمال مينمايد و دولت را پاسدخگو نگده
ميدارد» (.)Turpin and Tomkins, 2007, p. 608
در اي راستا طرح سؤال ابزاری برای نمايندگان برای بیان نارضدايتي مدردم حدوزههدای
انتخابیۀ خود ،فرصتي برای مجلس برای بررسي اقدامات جزء به جدزء قدوۀ مجريده ،ابدزاری
برای روش ساخت تفاوت سیاست های اتخاذی احزاب سیاسي متعددد در خصدوص مسدائل
مهم ،يا وسیلهای برای قااوت دربارۀ عملکرد پارلمان و نیز آگاهي دولت از اقدامات خدود و
انتشار اطالعات شمرده ميشود ).(Ibid, p. 610-612
 -2پیشینۀ طرح سؤال از مقامات عالی قوۀ مجریه
در قانون اساسي مشروطیت مصوب 4781ش ،همانندد آنچده در انگلسدتان وجدود دارد،
پادشاه از مسئولیت سیاسي مبرا بوده ،نمايندگان نميتوانستند به طريدق اولدي از وی سدؤال
کنند و سؤال فقط از وزرا پرسیده ميشد .اصل  17قانون اساسي يادشده مقرر ميداشت« :در
هر امری که مجلس شورای ملي از وزير مسئولي توضیو بخواهد آن وزيدر نداگزير از جدواب
است و اي جواب نبايد بدون عذر موجه و بیرون از اندازۀ اقتااء بهعهدۀ تأخیر بیافتدد مگدر
مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معیني صالح دولت و ملت باشدد ولدي بعدد از
انقااء مدت معی وزير مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نمايد».
پس از انقالب اسالمي و تدوي قانون اساسي جمهوری اسالمي ايدران ،طدرح سدؤال از
مقامات عالي قوۀ مجريه در اصل  03پیش نويس قانون اساسي درج شده بود .بر اساس اصل
يادشده« :در هر مورد که نماينده ای از وزير مسئول دربارۀ موضوعي از وظايف او سؤال کندد
آن وزير موظف به جواب است و جواب نبايد بیش از ده روز به تأخیر بیفتد ،مگر با عذر موجه
به تشخیص مجلس شورای ملي» .در مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي با بحدث
و بررسي و با ارائۀ پیشنهادهايي ،اصل يادشده اي چنی دوباره مطرح گرديد« :در هر مدورد
4. Procedure Committee of the House of Commons
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که نماينده ای از وزير مسئول دربارۀ موضوعي از وظايف او سؤال کند آن وزير موظف اسدت
در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب بدهد و اي جواب نبايدد بدیش از ده روز بده تدأخیر
بیفتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملي»( 4صورت مشروح مذاکرات مجلس
بررسي نهايي قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران ،4908 ،ص.)408
در اصل  03قانون اساسي  ،4918موضوع سؤال در قانون اساسي يادشده صدرفا متوجدۀ
وزرا بود .اما پس از بازنگری قانون اساسي در سال  ،4908پست نخستوزيری حدذ شدد و
رئیسجمهور رياست قوۀ مجريه را برعهده گرفت 7و تمام حقوق و تکالیف نخسدتوزيدر بده
رئیسجمهور منتقل شد .در قانون اساسي  ،4918مجلس نميتوانست از نخستوزيدر سدؤال
کند و فقط وزرا مشمول سؤال نمايندگان بودند .ولي با بازنگری قانون اساسدي در اصدل 88
قانون اساسي آمده است« :در هر مورد که حداقل يدک چهدارم از کدل نماينددگان مجلدس
شورای اسالمي از رئیسجمهور و يا هر يک از نماينددگان از وزيدر مسدؤول دربدارۀ يکدي از
وظائف آنان سؤال کنند موظفند در مجلس حاضر شوند و به سؤال جواب دهند و اي جدواب
نبايد در مورد رئیسجمهور بیش از يک ماه و در مورد وزير بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر
با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسالمي».
در انگلستان اولی سؤال پارلماني در سال 4274م ،از سوی مجلس اعیان مطدرح شدد و
پیشینۀ نخستی سؤال مطرحشده در مجلس عوام به سال 4891م بر ميگدردد (House of
) .Commons Information Office, 2010, p.2در آغاز سؤا ت به شکل شفاهي طرح
مي شدند ،ولي با افزايش سؤا ت شفاهي و عدم توان پاسخگويي به اي سؤا ت در مجلدس
عوام ،سؤا ت کتبي شکل گرفتند.
(Guide to Parliamentary Work,p. 33 available.at: https://www.gov.
)ukgovernmentuploadssystemuploadsattachment_datafile6120564

 .4اي اصل با شصت رأی موافق ،يک رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع شصت و سه رأی تصويب شد.
 .7اصل يکصد و سیزدهم قانون اساسي.
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 -3سؤال از وزرا
وزير يکي از مقامات عالي قوۀ مجريه است؛ از اي رو ،قانون اساسي جمهدوری اسدالمي
ايران اي صالحیت را برای نمايندگان مقرر نموده است کده از وزرا سدؤال کنندد .اصدل 88
قانون اساسي بیان ميدارد« :در هر مورد که ...هر يک از نمايندگان از وزير مسدئول ،دربدارۀ
يکي از وظايف (وی) سؤال کنند ...وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب
دهد و اي جواب نبايد ...بیش از  46روز به تأخیر افتدد؛ مگدر بدا عدذر موجده بده تشدخیص
مجلس شورای اسالمي».
سؤال نمايندگان مجلس شورای اسالمي گونههای مختلفي ندارد و اي درحالي است که
در مجلس عوام انگلستان سؤا ت به صورت شفاهي و کتبي مطرح ميشوند ( Rozenberg,
 .)2011, p. 396مهمتري  ،معمولتدري و مدؤثرتري ابدزار نظدارتي مجلدس عدوام ،طدرح
سؤا ت شفاهي است که در خصوص مسائل متنوع بوده ،پاسخهای گونداگوني را مديطلبدد.
سؤا ت شفاهي ابزار بسیار مؤثر نظارتي است ،چون در حد وسیعي مورد استفاده قرار گرفتده،
هیئت دولت را مدام به دفاع از اقدامات خود وا ميدارد (هريسينژاد ،4936 ،ص.)11
در نظام انگلستان ،سؤا ت شدفاهي وزرا را نداگزير مديکندد تدا سیاسدتهدا و اقددامات
وزارتخانۀ مربوط به خود را توضیو دهند و از آنها دفاع کنندد .ايد ندوع از سدؤا ت اگرچده
موجب بررسي جدی و دقیق فعالیت وزرا و وزارتخانههای مربوطه ميشود ،نماينددگان عادو
احزاب مخالف از اي وسیله برای به چالش کشیدن حزبي که قدرت را در دست دارد ،استفاده
ميکنند ) .(Cane, 2004, p. 357در ابتدا برای اي نوع از سؤا ت هیچ محدوديتي زمداني
و عددی وجود نداشت ،ولي با گذشت زمان از سال 4367م ،محدوديت هايي برای اي نوع از
سؤا ت اعمال شد .در 4363م تعداد سؤا ت شفاهي که هر نماينده مي توانست مطرح کندد،
 8سؤال بود که در سال 4376م بده  9سدؤال ) (Morrison, 1959, p. 216محددود شدد.
امروزه نیز تعداد ايد ندوع سدؤا ت بده  7سدؤال رسدیده اسدت ( House of Commons
 )Information Office, 2010, p.4کاهش تعداد اي سدؤا ت در گدذر زمدان بده سدبب
کمبود زمان برای پاسخگويي به اي سؤا ت بوده است؛ به طوری که امدروزه اگرچده تعدداد
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اي سؤا ت بسیار کاهش يافته است ،هنوز به همدۀ ايد سدؤا ت بده صدورت شدفاهي در
مجلس پاسخ داده نميشود و بعدا پاسخ کتبي ارائده مديگدردد .سدؤا ت کتبدي نیدز وسدیلۀ
مؤثرتری برای کسب اطالع از وزارتخانه ها اسدت .پاسدخ ايد سدؤا ت در بايگداني رسدمي
پارلمان منتشر شده ،اي انتشار موجب شهرت بیشتر اي سؤا ت گرديده است
( .)Weir and Beetham, 1999, p. 217
 .1.3قلمرو سؤال نمایندگان از وزیران

بر اساس اصل  88قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران ،نماينددگان مديتوانندد در هدر
مورد از وزرا « ...دربارۀ يکي از وظايف (وی) سؤال کنند ،» ...و اي مشخص مدينمايدد کده
تنها سؤا تي را مي توان از وزرا مطرح کرد که در حیطۀ وظايفشان باشد .در اي راستا بندد 4
مادۀ  439اصالحي آيی نامۀ داخلي مجلس شورای اسالمي مصوب  ،4928محدوده سؤال را
مشخص نموده ،مقرر ميدارد ...« :هر نماينده ميتواند راجدع بده مسدايل داخلدي و خدارجي
کشور از وزير مسئول سؤال طرح نمايد» .بنابراي  ،وزرا ميتوانند در هر مورد از وظايف خدود
در مسائل داخلي و خارجي مورد پرسش نمايندگان قرار گیرند.4
اگر سؤال نماينده از وزير مربوطه خارج از حیطۀ وظايف وزير مورد نظر باشد ،مثال سؤالي
که مرتبط به وظايف وزير امور خارجه است از وزير جهاد کشاورزی پرسیده شود ،بدر اسداس
مفهوم مخالف اصل  88قانون اساسي وزير ملزم نیست در مجلس برای پاسدخگويي حاضدر
شود .در صورت ترديد در ارتباط سؤال به حیطۀ وظايف وزير مربوطه ،بهنظر ميرسد وی بايد
مراتب عدم ارتباط موضوعي سؤال را به مجلس به صدورت کتبدي اعدالم دارد و در صدورت
اقناع مجلس نیازی به حاور وی در مجلس نخواهد بود .درغیر اي صورت بايدد در مجلدس
حاضر شده ،به سؤال پاسخ دهد.
در مجلس عوام انگلستان پرسش از وزيران بايد مرتبط با موضوعاتي باشد که آنها بهطور
رسددمي مسددئول پاسددخگويي بدده آن موضددوعات هسددتند ( House of Commons
 .4ادارۀ وزارتخانهها ،عاويت در هیئت وزيران ،قیمومیت بر سازمانهای وابسته و عاويت در مجامع عمومي شرکتهدای دولتدي از
مهمتري وظايف هر يک از وزيران است.
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 .)Information Office, 2010, p.13وزرا ممک است به دلیل بیان سیاستها يا اهددا
اقدامات اداری 4يا شبه تقنیني مورد سؤال قرار گیرند ( Turpin and Tomkins, op. cit.,
.)p. 608
سؤا ت مرتبط با فعالیت های مقامات محلي ،کمیسیون اروپايي ،صنايع خصوصديشدده،
شرکت های سهامي عام ،مقامات دولتي خارج از وزارتخانه ،مخالف مقررات ميباشد؛ با وجود
اي  ،وزرا به دلیل بهکار بست اقتدار و اختیاری که نسبت به اي نهادها دارند ،از قبیل تعیی
مقامات ،تصويب هزينهها و غیره ،ممک است مورد پرسش قرارگیرند ).(Ibid, p. 608
 .2.3حد نصاب طرح سؤال از وزرا

در مجلس شورای اسالمي برای طرح سؤال از وزرا نصاب خاصي درنظدر گرفتده نشدده
است؛ بنابراي هر کدام از نمايندگان ميتواند سؤا ت خود را از هر يک از وزرا مطرح نموده،
وی را برای پاسخگويي به مجلس احاار نمايد .اي امر ميتواندد بدهعندوان يکدي از نکدات
مثبت اصل  88قانون اساسدي قلمدداد شدود؛ چراکده هرقددر امکدان طدرح سدؤال از جاندب
نمايندگان افزايش يابد ،موجب افزايش پاسخگويي دولت در برابر قوۀ مقننه خواهدد شدد .بدا
وجود اي  ،نصاب با ی تعداد سؤال ،ميتواند موجب حاور فراوان وزرا در مجلدس گرديدده،
آنان را از ايفای وظايف قانوني خويش باز دارد.
در مجلس عوام انگلستان هر وزير ميتواند دو سؤال شفاهي مطرح نمايد و در خصدوص
سؤا ت کتبي نیز هر نماينده تنها مي تواند پنج سؤال برای دريافت پاسخ در روز معی مطرح
کند؛ درحالي که هیچ محدوديتي از نظر تعدداد سدؤا ت کتبدي وجدود نددارد و هدر نمايندده
ميتواند هر تعداد سؤالي را مطرح نمايد ( Weir and Beetham, 1999, p. 217; House
.)of Commons Information Office, 2010, p.4

4. Administrative
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 .3.3الزام وزرا برای پاسخ به سؤاالت نمایندگان

طرح سؤال از جانب هر يک از نمايندگان ملت موجب الزام وزير مربوطه برای حاور در
مجلس برای دادن پاسخ به سؤال اسدت .اصدل  88قدانون اساسدي بیدان مديدارد کده وزرا
«موظف» به حاور در مجلس و پاسخ به سؤال نمايندگان ميباشند؛ با ايد حدال ،در قدانون
اساسي و حتي در آيی نامۀ داخلي مجلس شدورای اسدالمي ضدمانت اجرايدي بدرای حادور
نیافت وزرا پیشبیني نشده است .بهنظر ميرسد چنانچه وزير به سؤال نماينده يا نماينددگان
بي اعتنا باشد و يا حتي در مجلس حاضر شود ،ولي پاسخ نمايندگان را ندهد ،اي امر ميتواند
مقدمۀ استیااح وزير مربوطه را فراهم سازد.
در مجلس عوام انگلستان ،برای الزام وزرا و نخستوزير به پاسخگويي و ارائۀ اطالعدات
صحیو ،پیشنويس پاسخ به سؤا ت از سوی مقامات رسمي 4تهیه و در اختیار وزرا قرار داده
ميشود« .دستورالعمل دولت به مقامدات رسدمي در پاسدخ بده سدؤا ت پارلمداني» 7يدادآور
ميشود که ارائۀ اطالعات دقیق و صحیو به پارلمان اهمیت زيادی دارد و تاجايي که امکدان
دارد مقامات بايد با پارلمان و مردم صريو و صادق باشند و خودداری از ارائۀ اطالعدات تنهدا
زماني ممک خواهد بود که افشای اطالعات به نفع عموم نباشد .اگرچه وزرا ميخواهند جلوۀ
مثبتي از سیاستها و اقداماتشان ارائه دهند ،ولي از آنها انتظار ميرود پاسخهدای ارائدهشدده
مطابق واقعیت باشد .همچنی به مقامات رسمي تذکر داده مديشدود اطالعدات درخواسدتي
نبايد حذ شود )« .(Ibid, p. 608-609کمیتۀ ادارۀ عمومي» 9بر عملکرد وزارتخاندههدای
دولتي در پاسخ به سؤا ت نظارت مي کند و در گزارش سا نۀ خود به پارلمان ممکد اسدت
نبود شفافیت و دقت در پاسخها را بیان نمايد ).(Ibid, p. 610
همچنی وزيران را نمي توان مجبور به پاسخ دادن به هر سؤالي کرد ،ولي آنها بر اسداس
قانون  43مارس  4332در برابر پارلمان ملزم به پاسخگويي هستند .همانطور کده در «کدد

4. Officials
7. Government’s Guidance to Officials on Drafting Answers to Parliamentary Questions
9. Public Administration Committee
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وزارتي» 4آمده است« :وزرا بايد تا حد ممک با پارلمان و مردم صادق باشدند و خدودداری از
ارائۀ اطالعات تنها زماني ميتواند صورت گیرد که افشای اطالعات به نفع مردم نباشد» 7که
در اي خصوص بايدد مطدابق قدوانی مربوطده و قدانون آزادی اطالعدات 9مصدوب7666م
تصمیمگیری شود (.(Ibid, p. 608-609
 .3.3مهلت پاسخ به سؤاالت مطرح شده از جانب نمایندگان

برابر اصل  88قانون اساسي ،مدت زمان پاسخ از طر وزير مورد سؤال ده روز است .در
صورت عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسالمي مهلت مربوطه ميتواند تمديدد شدود.
اگرچه مقررات مربوط به اي بخش روش و صريو بهنظر ميرسد ،ولي خالي از ابهام نیست.
آيا لزوم ادای پاسخ در ظر ده روز مختص وزير است يا مجلس هدم مکلدف اسدت کده در
ظر همی مدت بررسي آن را در دستور کار خود قرار دهد؟ در پاسخ به پرسش مطرحشده،
نظريۀ مشورتي  46716به تاريخ  7دی  4907شورای نگهبدان مقدرر مدي دارد« :مسدتفاد از
اصل  88قانون اساسي اي است که وزير ،جواب سؤال نماينده را بايد در ظر ده روز بدهدد
و با عذر موجه به تشخیص مجلس شدورای اسدالمي تدأخیر جدواب از ده روز امکدان دارد و
نسبت به اختیار مجلس در تأخیر از ده روز در تعیی وقت برای جواب اگرچه قدانون اساسدي
ساکت است ،ولي با توجه به اينکه مقصود اي است که نمايندگان بتوانندد همیشده مسدائل
جاری کشور را تحت سؤال قرار دهند و ظر مدت کوتاهي جواب بگیرند و با توجه به اينکه
تأخیر وزير در جواب با عذر موجه جايز است تأخیر مجلس در تعیی وقت جواب نیز بدا عدذر
موجه اشکال ندارد .بديهي است موارد عذر موجه موکول به نظدر مجلدس شدورای اسدالمي
است» (امور تدوي و تنقیو و انتشار قوانی و مقررات ،4934 ،ص.)490
در خصوص عبارت پاياني اصل  88قانون اساسي که بیان ميدارد ...« :اي جواب نبايد...
در مورد وزراء بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه بدا تشدخیص مجلدس شدورای
 . 4کتابي است که از سوی دولت تنظیم شده و حاوی رهنمودهايي برای وزيران است که پیشنهاد ميکند وزيران چگونه رفتار نمايندد.
نام ديگر آن A Code of Conduct and Guidance on Procedure for Ministers ،است.
7. Ministerial Code (2005), Para 1.5d
9. Freedom of Information Act
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اسالمي» ،بهنظر ميرسد ،وزير مربوطه نیز بايد پدیش از پايدان يدافت مهلدت ده روزه عدذر
موجه خود را به مجلس اطالع داده ،تقاضای تمديد مهلت نمايد .مجلدس محددوديتي بدرای
تمديد مکرر مهلت مقرر ندارد و ميتواند به وزير مربوطه در صورت عذر موجه ،مهلت پاسدخ
دهد.
دربارۀ چگونگي احراز عذر موجه از سدوی مجلدس شدورای اسدالمي ،قدانون اساسدي و
آيی نامۀ داخلي مجلس شورای اسالمي مسکوت بوده ،لزوم رأیگیری دربدارۀ بررسدي عدذر
موجه وزير مربوطه روش نیست .اما طبق رويهای که در مجلدس وجدود دارد ،ادعدای وزيدر
مبني بر عذر موجه ،منوط به رأی مثبت مجلس خواهد بود (هاشمي ،همان ،ص.)426
در نظام پارلماني انگلستان ،وزيران از میان نمايندگان مجلدس عدوام انتخداب شدده ،در
مجلس نیز حاور دارند .از اي رو ،برای پرسدشهدای نیازمندد پاسدخ شدفاهي در روزهدای
دوشنبه ،سهشنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه  11دقیقه وقدت بده آندان اختصداص داده مديشدود
).(Turpin & Tomkins, op. cit, 608
هنگام طرح «سؤا ت کتبي مطروحه در روز معی » زمان پاسخ نیز مشخص ميشدود و
وزير موظف به ارائۀ پاسخ در روز معی است .در خصوص سؤا ت کتبي عادی مهلت خاصي
در متون قانوني درنظر گرفته نشده است ،با وجود اي  ،وزيران در اسرع وقت به اي سؤا ت
پاسخ مي دهند ،زيرا با پاسخ ندادن ممک است سؤال به صدورت شدفاهي در مجلدس عدوام
طرح شده ،توجه افکار عمومي را به سؤال مطروحه جلب نمايد (.)Ibid, p. 610
 .3.3تشریفات قانونی طرح سؤال

بند  4مادۀ  439آيی نامۀ داخلي مجلس شورای اسالمي مقرر مديدارد ...« :سدؤال بايدد
کتبي و صريو بوده و در فرم مخصوص که هیأت رئیسه تهیه مينمايد توسط نماينده تنظیم
و به هیأت رئیسه تسلیم شود» .با توجه به عبارت «بايد» در اي بند ميتوان گفت که احدراز
نشدن هر کدام از شروط يادشده موجب عدم پیگیری سؤال از جاندب هیئدت رئیسده خواهدد
شد.
در مجلس عوام انگلستان «سؤا ت نبايد مبهم ،طعنهآمیز ،قابل تفسدیر يدا فاقدد پايده و
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اساس باشند .اي قواعد توسط ادارۀ برنامهريزی -که به دسدتور سدخنگو 4عمدل مديکندد-
کنترل ميشود» (زارعي ،4981 ،ص .)416همچنی سؤا ت نبايد تکراری بوده ،بايد مدرتبط
با موضوعاتي باشد کده وزيدر مربوطده بدهطدور رسدمي مسدئول پاسدخگويي بده آن اسدت
) .(Fenwick & Phillipson, 2003, p.299از اي رو ،نمايندگان بدرای طدرح سدؤال در
مجلس عوام بايد به دفتری به نام «لیست زمانبندی» 7مراجعه کنندد .ايد دفتدر ،سدؤا ت
مطرحشده از سوی نمايندگان را ثبت و ضبط ميکند و به اطالع وزرا ميرساند .دفتر يادشده
مسئول بررسي سؤا تي است که از سوی نمايندگان مطرح ميشود .اگر سؤال ويژگديهدای
مقرر در قانون را نداشته باشد ،در اي حالت لیست زمانبنددی از ثبدت آن سدؤال خدودداری
ميکند .بنابراي کارکرد اصلي اي دفتر جلوگیری از دوبارهکاری يا حذ کارهای زائد است.
برای نمونه اگر سؤالي دو بار تکرار شود -و شش ماه از زمان طرح آن سؤال نگذشته باشدد-
اي دفتر آن را نخواهد پذيرفت ( House of Commons Information Office, 2010,
.)p.2
 .1.3.3طرح سؤال از سوی نمایندگان و تقدیم آن به هیئت رئیسه

پیشتر اشاره شد با توجه به اصل  88قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران ،هر يک از
نمايندگان مي توانند از وزرا با توجه به حیطۀ وظايفشان سؤا ت نامحدودی را مطرح نمايندد.
سؤا ت مطرحشده به هیئت رئیسۀ مجلس تقديم مي شود .هیئت رئیسه پس از احراز شرايط
مندرج در بند  4مادۀ  439آيی نامۀ داخلي مجلس ،مکلف است سؤال را فوری به کمیسدیون
تخصصي -که سؤال مرتبط با آن کمیسیون است -ارسال نمايد.
 .2.3.3بررسی سؤال در کمیسیون تخصصی

پس از احراز شدرايط قدانوني سدؤال و ارسدال بده کمیسدیون تخصصدي ذیربدط ،ايد
کمیسیون پس از وصول سؤال بايد حداکثر تا  46روز جلسهای با حاور وزير و سدؤالکنندده
تشکیل داده ،با استماع نظريات سؤالکننده و وزير و بررسيهای زم ،به موضدوع رسدیدگي
4. Speaker
7. Table Office.
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کند (بند  7مادۀ  430آيی نامۀ داخلي مجلس شدورای اسدالمي) و نمايندده سدؤالکنندده يدا
نمايندۀ سؤالکنندگان از جانب کمیسیون برای ادای توضیو در زمینۀ سؤال دعوت ميشوند.
نماينده سؤالکننده يا نمايندۀ سؤالکنندگان موظف به حاور در کمیسیون بوده ،عدم حاور
بدون عذر موجه در کمیسیون به منزلۀ انصرا از سدؤال مدورد نظدر خواهدد بدود (مدادۀ 11
آيی نامۀ داخلي مجلس شورای اسالمي) .بر اساس تبصدرۀ  4مدادۀ  431آيدی نامدۀ داخلدي
مجلس شورای اسالمي ،حاور نیافت وزير در اي کمیسیونها بدهمنزلدۀ وارد بدودن سدؤال
مورد نظر است .زماني که سؤالي وارد تشخیص داده شود ،سؤال مطرحشده از طريق رئدیس
مجلس به رئیسجمهور برای رسیدگي ارجداع مديشدود .پدس از برگدزاری جلسده از سدوی
کمیسیون تخصصي ،در صورت حاور نیافت وزير يا اقناع نشدن سؤالکنندده از توضدیحات
وزير مربوطه ،کمیسیون به تفکیک سؤال مطروحه ميپردازد .سؤال از دو حالت خارج نیست؛
يا ملي است يا منطقه ای ،که هر يک از اي دو برای طرح در جلسدۀ علندي مجلدس فرايندد
متفاوتي را طي ميکند .سؤال ملي اختصاص به منطقه و استان خاص ندارد و مربوط به کل
کشور است .اگر سؤال نماينده يا نمايندگان از اي نوع باشد ،به دلیل اهمیت امر ،کمیسدیون
اي سؤال را بايد به هیئت رئیسه برای اعالم وصول در اولدی جلسده علندي ارسدال نمايدد.
سؤال منطقه ای به منطقۀ خاص يا استان خاصي مربوط است .اي ندوع از سدؤال بده دلیدل
اهمیت کمتری که نسبت به سؤال ملي دارد برای طرح در جلسۀ علني مجلس نیازمند فرايند
ديگری است .در اي باره «کمیسیون موظف است حداکثر ظر مدت ده روز نسبت به ارائۀ
راهحل و ارسال گزارش به هیئت رئیسۀ مجلس و رئیسجمهور (توسط رئیس مجلس) اقددام
نمايد .هیئت رئیسه مساعي زم نسبت به حل موضوع سؤال منطقهای را بهعمدل مديآورد.
چنانچه پس از پانزده روز از ارجاع نامۀ کمیسیون ،نمايندۀ سؤالکنندده همچندان موضدوع را
حل و فصل نشده بداند ،از هیئت رئیسه درخواست طرح سؤال منطقهای در جلسده علندي را
مينمايد .هیئت رئیسه موظف است در اولی جلسۀ علني ،سؤال منطقهای را اعالم وصول و
فوری به وزير ابالغ و به کمیسیون ذی ربط ارسال نمايد .کمیسیون موظف است ظر يدک
هفته گزارش نهايي را به هیئت رئیسه ارائه نمايد» (مدادۀ  439اصدالحي آيدی نامدۀ داخلدي
مجلس شورای اسالمي مصوب  70آذر  .)4928کمیسیون تخصصي ذیربطي که سدؤال بده
آن کمیسیون ارجاع شده است و همچنی هیئت رئیسۀ مجلس سعي ميکنند سؤال مطروحه
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را پیش از طرح در مجلس حل و فصل نمايند که درغیر ايد صدورت سدؤال مدورد نظدر در
مجلس مطرح خواهد شد.
در مجلس عوام سؤال هر يک از نمايندگان به دفتر اي مجلس ارائه ميشود و اگر واجد
شرايط باشد ،مطابق لیست زمانبندی در صح علني مجلس عوام از وزرا پرسیده ميشود و
نیازی به بررسي سؤال در کمیسیون تخصصي مجلس با حادور نماينددگان سدؤالکنندده و
وزير مربوطه نیست (.)Fenwick & Phillipson, 2003, p.299
 .3.3.3ابالغ سؤال به وزیر

سؤال مطرح شده پس از طي تشريفات مقرر در قانون بايد به اطالع وزير مربوطه برسدد؛
زيرا چه بسا برخي از وزيران به دلیل مشغلۀ کاری يا هر علت ديگری ممک اسدت از سدؤال
طرحشده بي اطالع باشند و طبیعتا طرح سؤال در مجلس به منزلۀ ابالغ نبدوده ،سدؤال مدورد
نظر بايد ابالغ شود .در خصوص مسئول ابالغ به وزير مربوطه نیز ميتدوان بده بندد  1مدادۀ
 439اصالحي آيی نامۀ داخلي مجلس شورای اسالمي استناد کرد .در پايان ايد بندد مقدرر
شده است که سؤال منطقه ای از سوی هیئت رئیسه در اولی جلسۀ علني اعالم وصول شده،
به صورت فوری به وزير مربوطه ابالغ ميشود .اگرچه در اي بند صدرفا بده مسدئول ابدالغ
سؤال منطقه ای اشاره شده ،با توجه به اينکه در مادۀ يادشده نهاد خاصي برای ابدالغ سدؤال
ملي به وزير پیش بیني نشده است؛ درنتیجه ،هیئت رئیسه سؤال ملي را نیز به طريق اولي به
وزير مربوطه ابالغ مينمايد.
در مجلس عوام انگلستان در جلسه ای که سؤال در دستور کار آن جلسه درج شده است،
سخنگو از نمايندۀ طراح سؤال دعوت ميکند .نامبرده سدر جدای خدود مديايسدتد و پدس از
مشخص کردن شمارۀ سؤال و نیز وزيری که مورد سؤال قرار گرفته اسدت ،دوبداره سدرجای
خود مي نشیند .وزير مورد نظر سر جای خود ايستاده ،به شکل کوتاه و معمو به صورت بلي
يا خیر جواب مي دهد .نمايندۀ طراح سؤال حق دارد ،جواب هدای وزيدر را بده چدالش بکشدد
(هريسي نژاد ،همان ،ص )11يا حتي سؤا ت ديگری در خصوص موضوع سؤال بپرسد که به
آن «سؤا ت تکمیلي» گفته ميشود؛ اي گونه سؤا ت نیازی به اعالم قبلي ندارند ( House
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 .)of Commons, 2013, p. 2اعاای ديگر تنها در صورتي مديتوانندد سدؤا ت تکمیلدي
بپرسند که نظر سخنگو را جلب کنند.
در دورۀ اجالسیۀ  9082 ،7669-1سؤال شفاهي برای پاسخگويي وزرا مطدرح شدد کده
به 7606مورد از اي سؤا ت پاسخ شفاهي و به باقي سؤا ت ،پاسخ کتبي داده شدد .افدزون
بر آن 11821 ،سؤال کتبي نیز ثبت شده بود ).(Turpin and Tomkins, 2007, p. 611
سؤا ت شفاهي بايد سه روز قبل به اطالع وزرا برسد ،تا آنها زمان کافي برای گردآوری
اطالعات و ارائۀ پاسخ مناسب به سؤا ت داشته باشند .البته سؤا تي که از سوی رهبر حزب
مخالف از نخست وزير پرسیده ميشود ،نیازی به اعالم قبلي ندارد .سؤا ت شفاهي مکتدوب
بوده ،اما پاسخ ارائهشده به صورت شفاهي است .سؤا ت تکمیلي که به تبع اي نوع سؤا ت
مطرح ميشوند نیز به شکل شفاهي است ).(Allen and Thompson, 2005, p. 314
سؤا ت کتبي دوگونه اند :سؤا ت کتبي عادی و سؤا ت مطرح شده برای دريافت پاسدخ
در روز معی  .مزيت سؤا ت مطرح شده برای پاسخ در روز معی نسدبت بده سدؤا ت کتبدي
عادی در اي است که نمايندگان مجلس ميتوانند مطمئ باشند در روزی که تعیی کردهاند
به سؤال آنها پاسخ داده خواهد شد و مي توان روز پاسخگويي را چهل و هشت ساعت بعدد از
طرح سؤال تعیی کرد .در دورۀ  17 ،4330 -4331درصد از سؤا ت از نوع سدؤا تي بودندد
که روز معیني برای پاسخ آنها تعیی شده بود (زارعي ،همان ،ص .)417در خصدوص مزيدت
سؤا ت کتبي عادی هم مي توان گفت هیچ محدوديتي از نظر تعدداد ايد ندوع از سدؤا ت
وجود ندارد؛ اي درحالي است که هر نماينده تنها مي تواند  1سؤال بدرای دريافدت پاسدخ در
روز معی مطرح نمايد ).(House of Commons, op.cit, p. 5
نمايندگان دائما از اي سؤا ت بدرای کسدب اطالعدات و حمايدت از اقددامات سیاسدي،
پي بردن به جزئیات سیاست دولت يا روش ساخت موضوعات مربوط به حوزه های انتخابیده
استفاده ميکنند (.)Beetham, op.cit, p. 217-218&Weir
وزرای مورد سؤال مي توانند از پاسخگويي به سؤا ت نمايندگان امتناع نمايند .اي به آن
معناست که ممک است وزرا از ارائۀ اطالعات درخواستي -بر ايد اسداس کده در دسدترس
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نیستند يا تنهدا از طريدق «هزيندۀ نامتناسدب» 4قابدل تحصدیل هسدتند -خدودداری کنندد.
وزارتخانهها قانون کلي را در خصوص ارائۀ اطالعات اعمال مينمايند؛ به اي صورت که اگر
هزينۀ تحصیل اطالعات درخواستي از مقدار معیني ( 066يورو در سال 7660م) تجاوز نمايد،
از ارائۀ اطالعات خودداری ميکنند که اي امر بهنوعي توجیهکنندۀ ارائده نکدردن اطالعدات
ميباشد که همۀ اي موارد مربوط به رويۀ وزارتي 7است ،نه عر پارلماني ).(Ibid, p. 609
در دستورالعمل دولت به مقامات رسمي در پاسخ به سؤا ت پارلماني آمده است :اگر وزرا بده
اي نتیجه برسن د که اطالعات مهم نبايد بیان گردد و امکان ارائۀ پاسخ کامدل بده سدؤا ت
پارلماني وجود نداشته باشد ،علت بايد در پیش نويس جواب ذکر و توضدیو داده شدود؛ بدرای
مثال بیان شود که انتشار اي اطالعات به منافع تجاری آسیب ميزند ).(Ibid
سؤا ت مرتبط با عملیات روزانۀ نمايندگان هیئت اجرايي 9از سوی وزير برای پاسدخ بده
رئیس هیئت اجرايي فرستاده مي شود .اما اگر نماينده با پاسخ ارائهشده اقناع نگدردد ،ممکد
است دوباره موضوع را با وزير مطرح نمايد ).(Ibid
البته حوزههای خاصي وجود دارند که در آن حوزهها نميتوان وزرا را ملزم به پاسخ دادن
ن مود؛ مانند سؤا ت مرتبط با پلیس در موارد عملیاتي ،سؤا ت مربدوط بده مدواردی کده در
دادگاهها رسیدگي ميشوند ،و سؤا ت مرتبط با امنیدت ملدي ( Leyland and Anthony,
 .) op.cit, p. 117افزون بر موارد يادشده ،مباد ت محرمانۀ دولت با دولدتهدای خدارجي،
خالصۀ مذاکرات کابینه و کمیسیونهای وزارتي ،اسرار تجاری و اطالعات محرمانده دربدارۀ
اشخاص و شرکتها نیز جدزء مسدتثنیات پاسدخگويي هسدتند ( Turpin and Tomkins,
.)op.cit, p. 608-609
قوانی ايران در خصوص حق امتناع وزرا از پاسدخگويي بده سدؤال نماينددگان ،سداکت
است .اما بر اساس مفهوم مخالف تبصرۀ  7مادۀ 431آيدی نامدۀ داخلدي مجلدس کده مقدرر
ميدارد:
4. disproportionate cost.
7. ministerial practice
9. executive agency
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«هیأت رئیسه مکلف است هرگاه تعداد سؤا ت قابل طرح در صح علني ايجاب نمايدد
يک جلسۀ علني در هفته را به پاسخگويي بده سدؤا ت اختصداص دهدد» ،در مدواردی کده
سؤالي در صح علني مجلس قابل طرح نیست ،هیئت رئیسه راسا يا به درخواست هر يدک
از وزرا و يا رئیسجمهور مکلف است مطابق اصل شصت و نهم قدانون اساسدي سدؤال را در
جلسۀ غیرعلني مطرح نمايد.
 .3.3.3طرح سؤال در جلسۀ علنی مجلس و ضمانت اجرای عدم اقناع نمایندگان

پیش از طرح سؤال در صح علني مجلس ،گدزارش کمیسدیون بايدد چداب و بدی
نمايندگان توزيع شود (تبصرۀ  9مادۀ  439آيی نامدۀ داخلدي مجلدس شدورای اسدالمي) .در
جلسۀ علني ابتدا گزارش کمیسیون شامل طرح سؤال و بررسدي هدای انجدام شدده از سدوی
سخنگوی کمیسیون به مدت حداکثر پنج دقیقده مطدرح مدي شدود ،سدپس وزيدر و نماينددۀ
سؤالکننده بهترتیب و هر کدام به مدت حداکثر پانزده دقیقه توضیحات خود را ارائه ميدهند
(مادۀ  431همان آيی نامه) .سؤالکننده يا وزير ميتواند از وقت خود در جلسۀ علني طدي دو
نوبت استفاده کند (تبصرۀ  7همان ماده) .اگر نمايندۀ طراح سؤال با پاسخهای وزير مربوطده
اقناع شود ،سؤال مطرحشده مختومه ميگردد.
در صورت اقناع نشدن سؤال کننده و حتي حاور نیافت وزير مربوطه ،رئیس جلسه نظدر
مجلس را در اي خصوص اخذ مي نمايد .درصدورتي کده اکثريدت نماينددگان حاضدر سدؤال
نماينده را وارد بدانند ،در اي حالت رئیس مجلس موظف است ،موضوع را به رئدیسجمهدور
برای رسیدگي ارجاع نمايد .افزون بر ارجاع موضوع سؤال مطرحشده به رئیسجمهور ،راهکار
ديگری نیز در مادۀ  431اصالحي آيی نامۀ داخلي مجلس شورای اسالمي پدیشبیندي شدده
است« :چنانچه در هر دورۀ مجلس ،سده بدار بدا رأی اکثريدت نماينددگان حاضدر ،سدؤا ت
نمايندگان از هر وزير وارد تشخیص داده شود ،طرح استیااح وزير در صدورت رعايدت مفداد
اصل  83قانون اساسي و آئی نامه داخلي در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت».
ظاهر مادۀ قانوني يادشده حاکي از آن است که قانون گذار ضمانت اجرای خاصي بدرای
عدم اقناع نمايندگان از پاسخ ارائه شده از سوی وزير مربوطه درنظر گرفته است ،ولدي ارجداع
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انتهای اي ماده به اصل  83قانون اساسي 4نشان ميدهد عدم اقناع نمايندده يدا نماينددگان
موجب ايجاد اثر مستقیمي نميشود و تنها زمینده را بدرای طدرح استیاداح فدراهم مديآورد
(هاشمي ،همان ،ص.)421
 .3سؤال از رئیسجمهور
اصل  88قانون اساسي اصالحي مقرر ميدارد« :در هر مورد که حداقل يک چهارم کدل
نمايندگان مجلس شورای اسالمي از رئیسجمهور...دربارۀ يکي از وظايف (وی) سدؤال کنندد
رئیس جمهور ...موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اي جواب نبايد...
بیش از يک ماه به تأخیر افتد؛ مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شدورای اسدالمي» .در
مجلس عوام انگلستان نیز افدزون بدر وزرا کده مدورد پرسدشهدای مکدرر نماينددگان قدرار
ميگیرند ،نمايندگان ميتوانند از نخستوزير هم بهعنوان رئیس دولت سؤال کنند.
 .1.3محدودۀ سؤال نمایندگان از رئیسجمهور

بر اساس اصل  88قانون اساسي ،محددوده سدؤا تم مدرتبط بدا وظدايف رئدیسجمهدور
مي باشد .به سخ ديگر ،تنها سؤا تي ميتواند از رئیسجمهور پرسیده شدود کده در حیطدۀ
وظايف رئیسجمهور باشد .در نظام حقوقي انگلستان ،نخستوزير عاليتري مقام قوۀ مجريه
است؛ از اي رو ،وی مسئولیت پاسخ به محدودۀ وسیعي از فعالیتهای دولتي را برعهده دارد.
«سؤا تي که نمايندگان مجلس از نخستوزير ميپرسند مدي تواندد هدر موضدوعي را دربدر
بگیرد .معمو نخستوزير اي سؤا ت را به نهادهای مربوطه ارجاع ميدهد؛ ولدي از زمدان
«مارگارت تاچر» ،7آنها خود به اي سؤا ت پاسخ ميدهندد .در ووئد سدال  ،4332هشدتاد
سؤال شفاهي از نخستوزير بهعمل آمد که تمامي آنها بهغیر از نه مورد ،راجع به اشدتغا ت
رسمي و اداری روزانۀ وی بود و از آن نه سؤال ،سه مورد راجع به بازديدهای رسمي و اداری
بود» (زارعي ،همان ،ص.)414
« .4نمايندگان مجلس شورای اسالمي ميتوانند در مواردی که زم ميدانند هیأت وزيران يا هريک از وزراء را استیااح کنند،
استیااح وقتي قابل طرح در مجلس است که با اماای حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود .هیأت وزيران يا وزير مورد
استیااح بايد ظر مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رای اعتماد بخواهد.»...
7. Margaret Thatcher
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 .2.3حد نصاب طرح سؤال از رئیسجمهور

برابر اصل  88قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران ،برای طرح سؤال از رئدیسجمهدور
حداقل بايد يک چهارم کل نمايندگان مجلس شورای اسالمي آن را اماا نمايند .اي امدر در
مادۀ  430آيی نامۀ داخلي مجلس شورای اسالمي نیز اشاره شده است.
با توجه به اينکه رئیسجمهور منتخب مستقیم مردم 4و مظهر حاکمیت ملدي 7اسدت و از
طر ديگر ،وظیفۀ خطیر و سنگیني چون رياسدت قدوۀ مجريده و رياسدت دولدت ،9رياسدت
شورای عالي امنیت ملي ،1عاويت در مجمع تشخیص مصلحت نظام 1و ديگدر سدمتهدا را
برعهده دارد ،شأن او نیز بايد به نحو متناسب حفظ شود .نصاب با ی تعداد سؤالکننددگان،
اي حس را دارد که از يک طر طرح سؤال تعداد کمي از نمايندگان موجب حاور فراوان
رئیس جمهور به مجلس نگردد تا خللي در ايفای وظايف قانوني وی رخ ندهد .از سوی ديگر،
طرح سؤال از سوی تعداد قابلتوجهي از نمايندگان ملت ،ميتواند قرينۀ درستي مبني بر بیان
برخي از حقايق و اطالعات سیاسي برای نمايندگان باشد (صورت مشروح مدذاکرات مجلدس
بررسي نهايي قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران ،4908 ،ص.)411
در انگلستان ،هر يک از نمايندگان مجلس عوام ميتوانند از نخستوزير سؤا ت خدود را
بپرسند .چون نخست وزير در انگلستان رهبدر حدزب خدويش و عادو مجلدس عدوام اسدت،
دسترسي به نخستوزير آسان بوده ،وی هر چهارشنبه به مدت حدود  96دقیقه بده سدؤا ت
نمايندگان پاسخ ميدهد ( House of Commons,op.cit, p. 5; House of Commons
.)Information Office, 2010, p.9

 .4اصل يکصد و چهاردهم قانون اساسي.
 .7اصل ششم قانون اساسي.
 .9اصول يکصد و سیزدهم تا يکصد و چهل و دوم.
 .1اصل يکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي.
 .1اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسي.
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 .3.3الزام رئیسجمهور به پاسخگویی

مطابق اصل  88قانون اساسي ،با طرح سؤال از جانب نمايندگان ،رئیسجمهور موظف به
حاور در مجلس برای ادای پاسخ است .حال اگر رئیسجمهور از حادور در مجلدس بدرای
پاسخگويي امتناع نمايد ،چه ضمانت اجرايي برای اي امتناع پیشبیني شدده اسدت؟ اگرچده
اصل يادشده رئیس جمهور را موظف به حاور دانسته ،هدیچ ضدمانت اجرايدي نده در قدانون
اساسي و نه در قانون آيی نامۀ داخلي مجلس برای آن درنظر گرفتده نشدده اسدت .بدهنظدر
ميرسد ،اي عدم حاور ميتواند مقدمدهای بدرای استیاداح وی مطدابق اصدل  83قدانون
اساسي باشد و يا استنکا و تخلف از اجرای قانون قلمداد شده ،زمینه را برای محاکمدۀ وی
در ديوان عالي کشور 4فراهم سازد.
نخستوزير در انگلستان برای پاسخگويي به سؤا ت نمايندگان مکلف است هر هفته در
مجلس عوام حاضر شود و در صورت حاور نیافت ضمانت اجرای خاصي درنظر گرفته نشده
است و عمال اگر نمايندگان بخواهند ميتوانند وی را طبق فرايندد خاصدي استیاداح نمايندد
).(Ibid
 .3.3فرایند طرح سؤال از جانب نمایندگان

برابدر مددادۀ  430آيددی نامدۀ داخلددي مجلددس شدورای اسددالمي ،سددؤا ت نمايندددگان از
رئیس جمهور بايد صريو ،روش و مختصر بوده ،دربردارندۀ اماای حداقل يدکچهدارم کدل
نمايندگان باشد درغیر اي صورت هیئت رئیسۀ مجلس به سؤا ت ترتیب اثر نخواهد داد .اي
سؤا ت برای طرح شدن بايد به رئیس مجلس تسلیم شود .بر اسداس تبصدرۀ  4مدادۀ 747
آيی نامۀ داخلي مجلس شورای اسالمي ،تعداد سؤا ت نبايد از پنج عدد بیشتر شود؛ يعني در
هر نوبت فقط پنج سؤال از رئیسجمهور قابلیت طرح دارد ،زيرا از يک سدو ايد محددوديت
موجب ميشود که نمايندگان اقدام به طرح سؤا ت اساسي و مهم نموده ،از طدرح سدؤا ت
غیرمهم و غیرضروری پرهیز نمايند تا وقت مجلس و رئیسجمهدور گرفتده نشدود؛ از سدوی
ديگر با توجه به محدوديت زمان پاسخگويي رئیسجمهدور ،طدرح سدؤا ت بیشدتر موجدب
 .4بند دهم اصل يکصد و دهم قانون اساسي.
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ميشود رئیسجمهور نتواند به همۀ سؤا ت در ظر مدت مقرر پاسدخ دهدد 4و نماينددگان
سؤالکننده پاسخ خود را بهخوبي دريافت نکرده ،قانع نشوند.
درهرحال پس از احراز شرايط سؤا ت از سوی هیئدت رئیسدۀ مجلدس ،رئدیس مجلدس
موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصى ارجاع مدى دهدد .کمیسدیون موظدف اسدت
حداکثر ظر يک هفته با حادور نماينددۀ معرفدىشدده رئدیسجمهدور و نماينددۀ منتخدب
سؤالکنندگان تشکیل جلسه دهد .در اي جلسه ،نمايندۀ رئیسجمهدور پاسدخ مقتادى را از
طر رئیسجمهور ارائه خواهد نمود تا به نمايندگان سؤالکننده گزارش شود.
پس از يک هفته چنانچه هنوز حداقل يکچهارم کل نماينددگان مجلدس کده سدؤال را
اماا کردهاند ،از سؤال خود منصر نشده باشند ،رئیس مجلس موظف است در اولی جلسه
سؤال آنان را قرائت و فورا براى رئیسجمهور ارسال کند .اي سدؤال ظدر چهدل و هشدت
ساعت تکثیر و در دسترس نمايندگان قرار مىگیرد .بر اساس تبصرۀ  7مادۀ  430آيدی نامدۀ
پیش گفته ،پس از ارسال سؤال يا سؤا ت برای رئیسجمهدور ،امکدان کداهش يدا افدزايش
امااها وجود ندارد.
در انگلستان نمايندگان مجلس عوام به همان ترتیبي که بدرای وزرا گفتده شدد ،بدرای
طرح سؤال از نخست وزير ،بايد به دفتری به نام« لیست زمانبندی» مراجعه نمايند .پدس از
اينکه سؤا ت مطرحشده از سوی نمايندگان در اي دفتر ثبت و ضبط گرديد ،بدون بررسدي
در کمیسیون خاصي به اطالع نخستوزير ميرسد و وی ملزم است در صح مجلس عدوام
به سؤا ت نمايندگان سدؤالکنندده پاسدخ دهدد ( Guide to Parliamentary Work, p. 33.
_)Available .at:https://www.gov.ukgovernmentuploadssystemuploadsattachment
 .3.3مهلت پاسخ به سؤاالت مطرحشده از سوی نمایندگان

بر اساس مادۀ  432آيی نامۀ داخلي مجلس شورای اسالمي «رئیسجمهور موظف اسدت
ظر يک ماه از تاريخ دريافت سؤال يا سؤا ت در جلسۀ علني مجلدس حادور يابدد و بده

 . 4بر اساس مادۀ  432آيی نامۀ داخلي مجلس شورای اسالمي ،مدت مقرر برای پاسخگويي رئیسجمهور يک ساعت است.
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سؤال يا سؤا ت مطروحۀ نمايندگان پاسخ گويد ،مگر با عذر موجه و بدا تشدخیص مجلدس
شورای اسالمي .مدت طرح سؤال يا سؤا ت از طر نمايندۀ منتخب سؤالکنندگان حداکثر
 96دقیقه و مدت پاسخ رئیسجمهور حداکثر يک ساعت است که طرفی ميتوانند وقت خود
را به دو بخش تقسیم کنند .در اي صورت همۀ سؤا ت و پاسخها در بخش اول وقدت هدر
يک از دو طرفی بیدان مديشدود و در بخدش دوم ابهامدات سدؤالکننددگان و پاسدخهدای
رئیسجمهور مطرح ميشود».
مدت يادشده نسبت به مدت زماني که برای ادای پاسخ از طر وزيران درنظدر گرفتده
شده ،بیشتر است .اي امر بیشتر به دلیل اقتاای شغلي مقام رئیسجمهدور و مشدغلۀ کداری
وی ميباشد .همچنی اي مدت ميتواند همانند مدت پاسخ وزرا در مواقعي که عذر موجهي
وجود دارد و اي عذر به تشخیص مجلس شورای اسالمي موجه باشدد ،تمديدد شدود؛ حتدي
ميتوان اي مدت را چندي نوبت تمديد کرد.
در مجلس عوام انگلستان همان زمان تعیی شده برای وزرا در خصوص نخستوزير هم
مجری است ،اما عمدهتري تفاوت بی پاسدخگويي نخسدتوزيدر و وزرا در ايد اسدت کده
نخستوزير فقط در روزهای چهارشنبه هر هفته مکلف به حاور و پاسخ است ( & Turpin
.)Tomkins, op. cit, 608
 .3.3ضمانت اجرای عدم اقناع نمایندگان

ممک است رئیسجمهور در پاسخگويي به نمايندگان مجلس بياعتنا بدوده ،جدديتي در
اي کار نداشته باشد .اصل  88قانون اساسي در خصدوص ضدمانت اجدرا يدا نتیجدۀ عملدي
«سؤال» سکوت کرده و مسدتفاد از ايد سدکوت ،عددم تمهیدد ضدمانت اجدرای عملدي در
خصوص سؤال است .با مطالعۀ مشروح مذاکرات جلسۀ سي و چهارم مجلس بررسدي نهدايي
قانون اساسي مي توان بر اي ادعا تأکید کرد که مراد از اصل  ،88تنها تمهید فرايندی بدوده
است تا از طريق آن نمايندگان مجلس بتوانند سؤا ت خود را دربارۀ عملکدرد دولدت مطدرح
کنند و دغدغۀ اصلي آنها بحث ضمانت اجرا نبوده است .چنانکه در همی جلسده بارهدا بدر
اي نکته تأکید شده که ضمانت اجرای اي اصل ،اخالقي و اجتماعي است و درنهايدت اگدر
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نمايندگان قانع نشدند ،ميتوانند طرح استیاداح را ارائده کنندد (صدورت مشدروح مدذاکرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ،ص .)401-401
اينکه سؤال فاقد هر گونۀ بار حقوقي مشخصي است ،ريشه در تاريخ حقوق اساسي دارد.
در انگلستان و هم در فرانسه که اولی تجربههای طرح سؤال را در اي دو کشدور مديتدوان
ديد ،از همان آغاز تاکنون سؤال فاقد ضمانت اجرای مشخص حقوقي است .بر همی اساس،
حقوقدانان حقوق اساسي ايران نیز معتقدند که سؤال تنها ميتواند مقدمهای برای استیاداح
آن هم بر مبنای اصول مربوطه باشد و نه بیشتر .استیااح نیز فرايند خاصي دارد که در قانون
اساسي مشخص شده است و غیر از آن نمي توان آيی ديگری برای آن ايجاد کرد (معاوندت
حقوقي رئیس جمهور.)http://nahad.govir.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Objec ،
بااي حال ،طرح دوفوريتي اصالح مواد  430و  432آيدی نامدۀ داخلدي مجلدس شدورای
اسالمي در راستای تعیی ضمانت اجرای حقوقي برای اصل  88قدانون اساسدي بده مجلدس
پیشنهاد شد و در تاريخ  96فروردي 4934با اصالحاتي به تصويب نمايندگان ملت رسید .در
اي راستا تبصرۀ  4مادۀ  432اصالحي آيی نامۀ پیشگفته اعالم ميدارد «پس از اي مرحله،
دربارۀ پاسخ رئیسجمهور به هر يک از سؤا ت از نظر قانعکننده بودن يا نبودن بده صدورت
جداگانه رأی گیری مي شود؛ چنانچه نمايندگان حاضر در جلسه از پاسدخ رئدیسجمهدور بده
سؤالي قانع نشده باشند و ...آن سؤال به قوۀ قاائیه ارسال ميشود».
به نظر ميرسد ،اي تبصره -که در راستای شناسايي بار حقوقي برای سؤال مطرح شدده
است -مغاير با سنت حقوق اساسي و حقوق پارلماني در ايران و سداير کشدورها باشدد ،زيدرا
مفهوم سؤال در قوانی اساسي کشورهای مختلف صرفا به اي معناسدت کده يدک يدا چندد
نماينده مي تواند در خصوص وظايف هر يدک از وزرا يدا هیئدت وزيدران و يدا نخسدتوزيدر
سؤا تي را مطرح کنند .اشخاص يادشده موظف هستند به اي سؤالها پاسخ دهند (همدان).
بي ترديد مجلس در مدواردی کده زم بداندد مديتواندد گدزارشهدای تهیدهشدده از سدوی
کمیسیون های داخلي خود را پیرامون تخلفات قانوني دولت بده قدوۀ قادائیه ارسدال کندد و
نیازی نیست در اي خصوص از سؤال اسدتفاده شدود .بدا وجدود ايد  ،تبصدرۀ  4مدادۀ 432
آيی نامۀ داخلي مجلس بهنوعي ارسال «مصوبۀ عدم اقناع نمايندگان از پاسخ رئیسجمهور»
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به قوۀ قاائیه را توجیه نموده ،چراکه مقرر داشته است  :اگر« ...جواب رئیسجمهدور نداق
قانون يا استنکا از اجرای قانون باشد ...آن سؤال به قوۀ قاائیه ارسال ميشود»؛ يعني اگر
در پاسخ رئیسجمهور به سؤالي ،ارتکاب جرم يا تخلفي احراز شود ،آنگاه گزارش آن بده قدوۀ
قاائیه موضوعیت مييابد .بنابراي  ،ارسال هر سؤال و پاسخي -که قانعکننده نباشد -به قوۀ
قاائیه ،فاقد توجیه منطقي است (هاشمي ،4934،ص.)1
تبصرۀ مادۀ قانوني يادشده مقرر ميدارد که نمايندگان ميتوانند در هر مرحله پنج سدؤال
از رئیسجمهور بپرسند و همچنی اگر تعداد سؤا ت ارسالشده به قوۀ قاائیه به شش عددد
برسد ،استیااح رئیسجمهور رقم ميخورد .بهنظدر مديرسدد ،تعیدی نصداب ،مجلدس را بدا
محدوديت مواجه ميکند؛ حتي اگر نمايندگان از يک سؤال هم قانع نشوند ،رئیسجمهور بايد
نسبت بده آن پاسدخگو باشدد .ممکد اسدت حتدي يدک سدؤال ارزش تعقیدب و استیاداح
رئیسجمهور را داشته باشد که تصمیم گیری در مورد اي مسدئله بايدد بده خدود نماينددگان
سپرده شود (هاشمي ،4934 ،ص.)1
در هر حال ،چنانچه پاسخ رئیس جمهور قانع کننده باشد ،موجب افزايش اعتماد مجلس بده
دولت و اعاای آن خواهد شد و برعکس اگر پاسخ ارائه شدده قدانع کنندده نباشدد ،ايد امدر
ميتواند موجب بازخوردهای شديد يعني طرح «استیااح» علیه رئیسجمهور شود.
اي درحالي است که در مجلس عدوام انگلسدتان ،نماينددهای کده از جدواب وزيدران يدا
نخستوزير قانع نشده باشد ،ممک است موضوع را در جلسۀ بحدث کوتداهي کده در پايدان
روال کاری مجلس تشکیل ميشود ،4مطرح کند يا پس از يدک فاصدلۀ سدهماهده سدؤال را
دوباره مطرح کند؛ مگر اينکه اوضاع و احوال تغییر نمايد .راه ديگر برای نماينددهای کده بده
سؤالش پاسخ داده نشده و يا با پاسخ آن اقناع نشده است ،مکاتبه با وزارتخانده و درخواسدت
اطالعات مي باشد که اي امر موضوع را وارد حوزۀ قدانون آزادی اطالعدات نمدوده ،ممکد
است نماينده را برای کسب اطالعات ياری رسداند ( Turpin & Tomkins, op. cit., p.

 »Adjournment debate« .4جلسۀ بحث کوتاهي است که در پايان روال کاری مجلس عوام تشکیل مديشدود کده حددود سدي
دقیقه است و هر نماينده حدود سه دقیقه در اي جلسه ميتواند از وزير مربوطه توضیو بخواهد.
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در مجلس شورای اسالمي ايران و مجلدس عدوام انگلسدتان پرسشدگری نماينددگان از
مقامات عالي قوۀ مجريه مهم تري ابدزار نظدارت اطالعدي اسدت .طدرح سدؤال نماينددگان
کارکردهای گوناگوني دارد و سبب انتقال ديدگاههای نمايندگان مردم به مقامات عدالي قدوۀ
مجريه شده ،موجبات دقت آنان را در ايفای وظايف خود فراهم ميسازد.
باوجود شناسايي صالحیت پرسشگری در دو مجلس يادشده ،فرايند و آثار حقوقي مترتب
بر آن متفاوت است .در مجلس شورای اسالمي طرح سؤال نماينددگان بده دلیدل تشدريفات
قانوني نمود بارزی ندارد ،اما در مجلس عوام انگلستان سا نه صدها سؤال به صورت شفاهي
و کتبي از مقامات عالي قوۀ مجريه پرسیده ميشود.
در مجلس شورای اسالمي اناباط زماني برای طرح سؤال وجود نددارد ،امدا در مجلدس
عوام انگلستان در مواعد خاصي امکان طرح سؤال مقرر شده است .وانگهي بدرای پاسدخ بده
سؤال نمايندگان مجلس عوام انگلستان مهلت مشخصي برای پاسدخ مقامدات قدوۀ مجريده
پیشبیني نشده است؛ درحالي که در قانون اساسي جمهدوری اسدالمي ايدران مهلدت ده روز
برای پاسخگويي وزير و يک ماه برای رئیس جمهور مقرر شده است که البته قابلیدت تمديدد
هم دارد .در نظام حقوقي ايران نصاب يک چهارم کل نماينددگان مجلدس شدورای اسدالمي
برای طرح سؤال از رئیس جمهور مقرر شده است ،اما در مجلس عوام انگلستان هر نماينددۀ
مجلس عوام ميتواند سؤا ت خود را از نخستوزير بپرسدد .در مجلدس عدوام انگلسدتان در
موضوعات مرتبط با امنیت ملي يا اطالعات محرمانه ،وزيران و يا نخستوزيدر مديتوانندد از
پاسخ به سؤا ت نمايندگان خودداری ورزند؛ اما در حقوق موضوعۀ ايران دربدارۀ مسدتثنیات
پرسشگری نمايندگان ،حکم صريحي وجود ندارد.
در مجلس شورای اسالمي با سه بار اقناع نشدن نماينددگان مجلدس از پاسدخ وزيدر يدا
وزيران با تصويب اکثريت نمايندگان ،زمیندۀ استیاداح وزيدر يدا وزيدران فدراهم مديشدود.
همچنی در خصوص اقناعي بودن پاسخ رئیسجمهدور ،در خصدوص هدر يدک از سدؤا ت،
جداگانه رأیگیری مي شود .چنانچه اکثريت نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ وی به سؤالي
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قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال ،نق قانون و يا استنکا از قانون شمرده شدود ،آن
سؤال به قوۀ قاائیه ارسال ميشود .اما در مجلس عوام انگلستان چنانچه نمايندگان مجلس
عوام از پاسخ نخستوزير اقناع نشده باشند ،مي توانند پس از گذشت سه ماه ،سؤال را دوباره
مطرح نموده ،يا اينکه با وزارتخانه مکاتبه ودرخواست اطالعات نمايند.
پرسشگری پارلماني در حقوق موضوعۀ ايران از فرايند دقیقدي پیدروی مديکندد ،امدا در
مقايسه با مجلس عوام انگلستان جايگاه مطلدوبي نددارد .کاسدت تشدريفات قدانوني زايدد و
سادهسازی فرايند پرسشگری و نیز افزايش کمّي سؤا ت ميتواند نظام حقوقي پاسدخگويي
مقامات عالي قوۀ مجريه را ارتقا بخشد.
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