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كميسيون  حقوقي  و قضایي 
اولویت آخر وكالي ملت!

زينب ميرآخوري

پرونده
كميسيون حقوقي 

اولويت آخر

خریداران خانه به این موارد  توجه كنيد!
قراردادي كه تح�ت عنوان بيع نامه در بنگاه ه�اي معامالت امالك يا 
بيرون از آنجا تنظيم مي ش�ود، سندي عادي اس�ت و به همين دليل 
طرفين معامله باي�د نهايت دقت را در تنظيم آن داش�ته باش�ند تا 
بعد ها دچار مش�كل نش�وند. گرچه بيع نامه هايي به صورت چاپي و 
داراي آرم اتحادي�ه در مش�اورين امالك تنظيم مي ش�ود و با هدف 
پيش�گيري از وقوع معام�الت مكرر در قال�ب اخذ ك�د رهگيري و 
برچس�ب هولوگرام صورت مي پذيرد، ليكن اين امر داللت بر رسمي 
بودن آنها ندارد. بنابراين تا زماني كه منتهي به صدور س�ند رسمي 
در دفترخانه نش�ود، خريدار نمي تواند از امتيازات اس�ناد رس�مي 
بهره مند ش�ود. در مرحله ابتدايي هنگام تنظيم ق�رارداد در دفاتر 
مشاورين امالك بايد به نكاتي كه ذياًل اشاره مي شود، توجه داشت.

1- احراز سمت فروشنده و اختيارات نماينده وي
به عنوان اولين نكته، بهترين حالت در تنظيم قرارداد ملكي اين است كه 
خريدار و فروشنده به عنوان اصيل طرفين عقد قرار گيرند و در واقع بدون 

واسطه اقدام به امضاي آن كنند.
اما اگر كسي كه بيع نامه را امضا مي كند، خود مالك نيست، بلكه وكيل يا 
ولي يا قيم مالك است، خريدار بايد داليل احراز سمت آنها را بررسي كند 
و مشخص شود، حدود اختيارات وكيل در وكالتنامه شامل حق فروش و 
گرفتن بهاي معامله هم مي ش��ود. همچنين اگر امضاكننده، ولي مالك 
اس��ت، خريدار بايد مطمئن ش��ود كه هنگام معامله توسط ولي، كودك 

بالغ نشده است.
در جايي نيز كه امضاكننده قيم مالك است، بايد روشن شود كه آيا قيم به 
تنهايي حق فروش مال وي را دارد يا با دخالت بخش سرپرستي دادستاني 

چنين حقي براي او در نظر گرفته شده است.
مضافاً اينكه در صورت تعدد مالكين، حتماً بايد ذيل بيع نامه را همه آنها 
به نسبت س��هم خود امضا كنند، مگر اينكه يكي يا برخي از آنها از جانب 
سايرين بنا به روش هاي اشاره شده داراي اختيارات قانوني باشد. به عالوه، 
خريدار بايد اطمينان حاصل كند كه فروشنده ممنوع المعامله نباشد و نيز 
در صورت كهولت س��ن، بيماري يا حركات غيرعادي فروشنده، خريدار 
بايد از عدم حجر وي مطمئن و ترجيحاً شهود معامله را از ميان وراث وي 

انتخاب كند.
در نهايت اينكه، اگر مورد معامله از طريق ارث به فروشنده رسيده باشد، 
خريدار بايد گواهي انحصار وراثت را مشاهده و نيز هويت وراث را احراز كند 
و فتوكپي برابر اصل آن را نيز از فروشنده بگيرد و تسويه حساب ماليات بر 

ارث را نيز مالحظه كند.
2- درج مشخصات كامل مورد معامله

خريدار بايد مشخصات مالي كه قصد خريد آن را دارد، با آنچه در سند قيد 
شده است، مطابقت دهد و درج وصف كامل توابع، منضمات، ملحقات و 
مشاعات آن مانند انش��عاب آب، برق، گاز، تلفن، پاركينگ، انباري و... كه 
در سند توصيف شده، نيز بسيار ضروري اس��ت. بنگاه ها نيز بايد به طور 
كلي مشخصات ملك را در بيع نامه ذكر كنند، به خصوص زماني كه اين 

مشخصات مربوط به عيب و نقص مورد معامله است.
همچنين بايد تصريح شود كه ملك مذكور در تصرف مستأجر نباشد و اگر 
چنين بود، الزم اس��ت ترتيب، مهلت و ضمانت تخليه مستأجر قيد شود. 
به عالوه، بايد روش��ن ش��ود كه مال در وثيقه يا رهن يا در توقيف نباشد. 
به خصوص در معامالت بزرگ اخذ تأمين دليل از طريق ش��ورا هاي حل 

اختالف مبني بر استعالم گردش ثبتي بسيار كارگشا خواهد بود.
3- اداي متقابل تعهدات 

الزم اس��ت هنگام تنظيم بيع نامه اوليه، انجام تعهدات طرفين به صورت 
متقابل تنظيم شود. به طور مثال پرداخت بخشي از بهاي ملك همزمان 
با تنظيم بيع نامه، پرداخت الباقي آن ني��ز در قبال تحويل مورد معامله و 
تنظيم سند رسمي انتقال تقسيط گردد؛ و تا زماني كه مورد معامله تحويل 
نشده يا  سند رس��مي انتقال نيافته، خريدار از پرداخت كل قيمت مورد 
معامله خودداري كند. فروشنده نيز بايد مورد معامله را قبل از دريافت تمام 

بهاي معامله به خريدار تحويل ندهد.
بهتر است در قرارداد تصريح شود در صورت عدم پرداخت مابقي ثمن در 
موعد مقرر از طرف خريدار، يا عدم تحويل يا انتقال رسمي مورد معامله در 
تاريخ مقرر توسط فروشنده، هر يك از طرفين كه تعهد به نفع اوست حق 
فسخ معامله را دارا بوده تا از طريق ارسال اظهارنامه اعالم و پس از تأييد و 
تنفيذ توسط دادگاه، قادر شود مورد معامله را به ديگري منتقل، يا مبالغ 

پرداختي را بازپس گيرد.
ضمناً الزم است فروشنده جهت دريافت قيمت معامله اطمينان حاصل 
كند و به شرح بند بعدي، شروطي در قرارداد گنجانده شود كه در صورت 
عدم پرداخت قيمت يا ناتواني از پرداخت، براي فروشنده حق برهم زدن 

معامله وجود داشته باشد.
4- استفاده از روش هاي پرداخت مطمئن 

امروزه با تعبيه سامانه هاي پرداخت و روش هاي الكترونيكي، نقل و انتقال 
بهاي معامالت تسهيل يافته، ولي چنانچه گزينه پرداخت به وسيله چك 
باشد، بايد اطمينان حاصل نمود كه چك از حساب مسدود صادر نشده، 
يا چك س��رقتي نبوده و نيز امضاي آن مجعول نباشد. به هر حال توصيه 
مي شود كه حتي االمكان فروشنده در چنين حالتي چكي را كه از حساب 

شخص خريدار و در حضور وي صادر مي شود، دريافت كند.
اگر بهاي معامله از طريق چك پرداخت مي شود، بايد توجه داشته باشند كه 
در صورت برگشت خوردن چك، تنها وجه چك قابل مطالبه است و اعتبار 
معامله همچنان به قوت و استحكام خود باقي است؛ بنابراين نمي توانند 
معامله را برهم زنند، مگر اينكه به طريق ديگري مانند زوال خودبه خودي 

آثار قرارداد، يعني شرط انفساخ مورد توافق قرار گرفته باشد.
5- اطمينان از امكان انتقال رسمي ملك 

بايد دقت شود كه در خصوص معامله بر امالك در متن بيع نامه به گونه اي 
تصريح شود در صورتي كه معلوم گردد مالكيت مورد معامله به هر علتي 
متعلق به ديگري بوده و ناقل حق فروش آن را نداشته است، يا به هر شكلي 
موضوع حق ثالث باشد، فروشنده موظف به استرداد ثمن معامله معادل 
قيمت روز ملك مي باشد. در اين راستا به ويژه در معامالت بزرگ  ترجيح 
دارد فروشنده در مقام پيشگيري از مسائل اين چنيني، با اخذ جريان ثبتي 
به روز، از طريق تأمين دليل و درخواست گردش ثبتي از اداره ثبت مربوطه، 

اطمينان خريدار را جلب كند.

نكته  حقوقي

بيش از س�ه ماه زم�ان الزم ب�ود ت�ا وكالي ملت در 
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي به اين نتيجه 
برسند كه سرنوشت تشكيل تخصصي ترين كميسيون 
مجلس به اصالح آيين نامه داخلي مجلس گره خورده 
اس�ت. كميس�يون قضايي و حقوقي مجلس يازدهم 
از جمله كميس�يون هايي اس�ت كه م�ورد بي مهري 
نمايندگان واقع شده است. در جايي كه وظيفه مجلس 
ش�وراي اس�المي به عنوان قوه مقننه وضع و اصالح 
قوانين اس�ت، متقاضيان عضويت در تخصصي ترين 
و مرتبط ترين كميس�يون به اين وظيف�ه در مجلس 
يازدهم تنها هش�ت نفر بودند و اين اتفاق سبب شد 
تا باالخره ب�راي تعيين تكليف اين كميس�يون، يك 
تبصره به ماده 38 آيين نامه مجلس ش�وراي اسالمي 
الحاق ش�ود. به موجب اين تبصره، هيئت مش�ترك 
رؤساي شعب و هيئت رئيسه مجلس مي تواند حداقل 
اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي را تعيين كند و اين 
در حالي است كه حداقل اعضاي كميسيون ها بايد 19 و 
حداكثر 23 نفر باشند. اين تصميم بهارستاني ها سبب 
شد تا برخي از رسانه هاي فارس�ي زبان طي روزهاي 
اخير، اين اصالح را »اجب�ار نمايندگان به عضويت در 
كميس�يون قضايي مجلس« بخوانند. اما بدون شك 
مهم ترين س�ؤالي كه در اين باره مطرح است، چرايي 
بي تفاوت�ي نماين�دگان ب�ه عضويت در كميس�يون 
قضايي و حقوقي مجلس اس�ت؟ آن هم مجلس�ي كه 
بي�ش از 40 نماين�ده آن تحصيالت حقوق�ي دارند! 
آمارها نشان مي دهد در حال حاضر حدود 16 ميليون 
پرونده قضايي در دادگاه ه�ا وجود دارد كه نزديك به 
40 ميليون نف�ر درگير اين پرونده ها هس�تند، با اين 
حال كميس�يون قضايي و حقوقي مجلس يازدهم كه 
مي تواند نقش مؤثري در باز كردن گره اين پرونده ها 
داش�ته باش�د آن طور كه بايد تاكنون نتوانس�ته به 

وظايفش عمل كند.

 چرا كميسيون قضايي و حقوقي مورد بي مهري قرار مي گيرد؟
عباس تدين، حقوقدان و وكيل دادگس��تري درباره چرايي عدم تشكيل اين كميسيون 
معتقد است بهترين راهكار براي يافتن پاسخ اين است كه مدرك تحصيلي و تخصص تمام 
كساني كه اكنون عضو كميسيون هاي ديگر شدند، در معرض افكار عمومي قرار بگيرد و 
ببينيم چرا برخي نمايندگان براي بعضي كميس��يون ها دس��ت و پ��ا مي زنند و برخي 
كميسيون ها مثل كميسيون قضايي و حقوقي مجلس كه بايد وظايف خطيري را دنبال 
كند، آن قدر مورد بي مهري قرار مي گيرد. تدين درباره عدم تش��كيل كميسيون قضايي و حقوقي 

مجلس و تأثير آن بر مسئله قانونگذاري در كشور گفت: مهم ترين وظايف 
مجلس، بحث قانونگذاري است و ما زماني مي توانيم در فرآيند تقنيني 
و قانونگذاري ايجاد تحول كنيم و به عب��ارت ديگر حرفي براي گفتن 
داشته باشيم كه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به عنوان يكي از 
كميسيون هاي تخصصي فعال باشد. وي افزود: بررسي طرح ها و لوايحي 
كه در مجلس مطرح مي شود و بحث اصالح قوانين و پيشنهاد قوانين 
جامع و كاربردي به مجلس و... مطمئناً از طريق كميس��يون قضايي و 
حقوقي مقدور و ميسر خواهد بود و اگر كميسيون تخصصي كه بايد اين 

وظايف مهم را برعهده بگيرد تشكيل نشود، بستر الزم براي قانونگذاري به نحوه شايسته و بايسته 
فراهم نشده است. اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: شايد بتوانيم بگوييم در زمره مهم ترين 
كميسيون هاي مجلس، كميسيون قضايي و حقوقي اس��ت و خود نمايندگان مجلس بر آن واقف 
هستند و در صحبت هاي آنها شنيده مي شود ولي اين كميسيون مورد بي مهري قرار مي گيرد چراكه 
اين كميسيون شايد بار زحمت و مسئوليتش نسبت به كميسيون هاي ديگر بيشتر باشد ولي منافع 
مادي آن كمتر است. وي افزود: اگر ما به عنوان نماينده و منتخب مردم وارد مجلس شديم و شعار 
عدم مادي گرايي داديم و گفتيم مي خواهيم خود را وقف مردم كرده و براي آنها انجام وظيفه كنيم؛ 
اين امر بايد براي ما مهم باشد. اينكه در كدام كميسيون به كدام بخش از مجلس مشغول كار هستيم 
نبايد مهم باشد. متأسفانه اين رويكرد در عملكرد نمايندگان مجلس مشهود است و اين موضوع نشان 
مي دهد كه گاهي برخي شعارهاي انتخاباتي در حد شعار باقي مانده است. اين حقوقدان اضافه كرد: 
اينكه همه چيز را گردن آيين نامه مجلس بيندازيم و بگوييم آيين نامه ايراد دارد و بايد اصالح شود 
درست نيست؛ بنابراين عدم تشكيل اين كميسيون باعث مي شود شأن و جايگاه مجلس به عنوان 
مهم ترين نهاد و ارگان كه در رأس امور از آن ياد مي شود از بين برود و بسترهاي الزم براي تقنين و 

قانونگذاري دچار ايراد و ابهام شود.

 معطل ماندن تشكيل كميسيون قضايي و حقوقي بازتاب 
خوبي در سطح جامعه ندارد

محمدرضا صباغيان بافقي نماينده مردم مهريز، 
بافق، ابركوه و خات��م در مجلس يكي از مخالفان 
آيين نامه داخلي مجلس براي تشكيل كميسيون 
قضايي و حقوقي معتقد است كميسيون قضايي و 
حقوقي وظاي��ف س��نگيني برعه��ده دارد، اما 
متأسفانه با وجود گذشت چند ماه از تشكيل مجلس يازدهم هنوز 

كميسيون قضايي و حقوقي تشكيل 
نش��ده و معطل مانده است كه اين 
مهم بازتاب خوبي در س��طح جامعه 
ن��دارد. وي ب��ا بي��ان اينك��ه جاي 
حقوقدانان متخصص در مجلس در 
ميان نمايندگان كميسيون قضايي و 
حقوقي خالي اس��ت، گفت: اختيار 
دادن به هيئت مشترك رؤساي شعب 

و هيئت رئيس��ه مجلس كه مي خواهند حد نصاب كميس��يون 
حقوقي و قضايي را مشخص كنند، شأن مجلس را متزلزل مي كند 
بنابراين بهتر است كميسيون آيين نامه طرحي بنيادي ارائه دهد 
تا مشكل به طور اساسي حل شود. صباغيان ادامه داد: در صورت 
ارائه طرحي جامع از سوي كميسيون آيين نامه داخلي مجلس اين 
مش��كل در دوره هاي بعدي مجلس تكرار نخواهد شد چراكه با 
تصويب اين طرح مشكل موقتاً حل ش��ده و به فراموشي سپرده 

مي شود اما بعد از چهار سال دوباره تكرار خواهد شد.

 كميسيون قضايي و حقوقي سفر خارجي ندارد!
حسن نوروزي، نماينده رباط كريم كه در دوره دهم 
مجلس سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي بود، 
درباره چراي��ي بي تفاوتي نمايندگان نس��بت به 
عضويت در كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس 
اين طور توضيح مي دهد كه مجلس يازدهم از ۵۰ 
نماينده حقوقدان با سوابق فعاليت در بخش هاي مختلف دستگاه 

قضايي يا س��ازمان بازرسي تشكيل 
شده، اما آنها تمايلي براي عضويت در 
اين كميسيون نداشته و اولويت هاي 
ديگري را انتخاب كردند. وي درباره 
پش��ت پ��رده عل��ت ع��دم گرايش 
نماين��دگان مجلس يازده��م براي 
عضوي��ت در كميس��يون قضايي و 
حقوقي گفت: خوشبختانه كميسيون 

قضايي و حقوقي س��فر خارجي ندارد و همچون كميسيون  هاي 
اقتصادي مجلس نيست كه از تسهيالت و وام بانكي برخوردار باشد 
يا بتواند از امكانات بخش صنعت بهره مند شود؛ اين كميسيون تنها 
فضايي براي ارائه خدمت به مردم است، كمااينكه براساس آنچه 
نايب رئيس مجلس اشاره كرد، اين كميسيون در مجلس دهم ۴۰ 
درصد از فعاليت هاي مجلس را بر عهده داشت و به اعتراف تنقيح 
قوانين نيز ۷۰ درصد كار هاي مجلس گذشته را انجام داد. در دوره 
دهم مجموعاً ۱۳۲ طرح و اليحه به اين كميسيون ارجاع داده شد 
كه از اين تعداد ۲۹ فقره تبديل به قانون و ۹ مورد هم بعد از بررسي 
در كميسيون، بايگاني ش��د. اين ماجرا در مجلس دهم هم تكرار 
ش��د، آن زمان تعداد متقاضيان عضويت در كميسيون قضايي و 
حقوقي ۱۳ نفر بود و با همين تعداد هم فعاليت هاي كميسيون تا 
پايان عمرش ادامه پيدا كرد، اين تصميم توس��ط هيئت رئيسه و 

رؤساي شعب پانزده گانه آن دوره گرفته و اجرايي شد.

 مسائلي همچون حبس، تعزيرات، ديه و قصاص نشان 
از اهميت كميسيون قضايي دارد

غالمرضا نوري قزلجه نيز به عنوان مخالف ديگر 
اصالح آيين نام��ه مجلس براي تش��كيل اين 
كميس��يون با بيان اينكه انتظار متخصصان و 
حقوقدانان جامعه اين اس��ت كه كميسيوني 
متشكل از حقوقدانان و متخصصان در اين حوزه 
تشكيل شود، گفت: آمار بسيار باالي پرونده هاي قضايي در كشور 

و ترافي��ك و تراك��م در راهروهاي 
دادسراهاي كشور اسفناك است و 
نشان از نقطه ضعف اساسي در اين 
حوزه دارد بنابراين نيازمند توجه 
بيش��تر و ويژه به مسئله حقوقي و 
قضايي در سراس��ر كشور است اما 
هنوز كميس��يون مرتب��ط با اين 
موضوع در مجلس تش��كيل نشده 

اس��ت. به گفته نماينده مردم بس��تان آباد در مجلس ش��وراي 
اس��المي حبس، تعزيرات، ديه، قصاص، خس��ارات و مبارزه با 
فسادهاي عديده، همگي مربوط كميس��يون قضايي است كه 
حاكي از اهميت آن دارد. وي طرح ارائه شده براي تعيين تكليف 
كميسيون قضايي را بسيار ناقص دانست و افزود: به نظر مي رسد 
اين طرح به اجبار و صرفاً براي تعيين تكليف كميسيون پيگيري 
مي شود در حالي كه مخالف آيين نامه اس��ت بنابراين توجه به 

تخصص حقوقي افراد ضروري است.

  اهميت كميسيون قضايي و حقوقي تبيين نشده است
عضو هيئت مديره كانون وكالي دادگستري با بيان اينكه ما در حل مسائل 
كشور دچار خطاي ديد هستيم، گفت: در مجلس يازدهم نمايندگان به 
دنبال كميسيون هاي اقتصادي هس��تند در حالي كه اين تصور، تصور 
اشتباهي است و براي بهبود وضعيت معيشتي مردم مهم ترين رسالت 
مجلس، تصويب قوانين درست و اصالح مقررات است كه با داشتن يك 
كميسيون قضايي قوي ميسر است. حيدر حسن زاده اظهار كرد: عدم تمايل نمايندگان به 

عضويت در كميسيون قضايي و حقوقي داليل متفاوتي دارد 
كه يك��ي از مهم تري��ن آنها اين اس��ت كه بي��ن نمايندگان، 
حقوقدانان ما بسيار كم هستند و اهميت كميسيون قضايي و 

حقوقي در مجلس براي نمايندگان تبيين نشده است.
وي افزود: اگر حقوقدانان قوي به مجلس راه پيدا مي كردند، 
طبيعتاً عالقه مند به حضور در كميس��يون قضايي و حقوقي 
بودند و امروز ش��اهد عدم تمايل نمايندگان به كميس��يون 
قضايي و حقوقي نبوديم. اين وكيل پايه يك دادگس��تري با 

بيان اينكه قواني��ن و آيين نامه هاي مجلس نياز به بازنگري اساس��ي دارد، گفت: مجلس 
يعني كميسيون قضايي و حقوقي؛ چون قانون گذاري مختص حقوقدانان است و مهم ترين 
رسالت مجلس قانونگذاري است؛ به نظر مي رسد آيين نامه ها و قوانين مجلس نياز به اصالح 
دارد؛ يعني ما نمي توانيم راهكاري بينديشيم كه كميسيون قضايي و حقوقي كه مهم ترين 
كميسيون مجلس است، تشكيل نشود. حس��ن زاده با بيان اينكه ما در حل مسائل كشور 
دچار خطاي ديد هستيم، گفت: رئيس مجلس، مس��ئول اداره مجلس است و بايد براي 
برون رفت از اين وضعيت اقداماتي براساس قوانين، مقررات و آيين نامه ها انجام دهند. اين 
حقوقدان در واكنش به اظهارات يكي از نمايندگان مجلس مبني بر اينكه براي نمايندگاني 
كه قصد عضويت در كميسيون قضايي و حقوقي را دارند، مشوق هايي درنظر گرفته شود 
گفت: نمايندگان، نماينده همه جامعه هستند و براي تشويق به مجلس نيامده اند و به نظر 
مي رسد در نظر گرفتن مشوق براي نمايندگان توهين به جايگاه مجلس و نمايندگان است 

و چنين اظهاراتي دور از شأن مجلس است.
وي افزود: به نظر من يكي از كميسيون هايي كه بيشتر بايد به سفر خارجي برود و با حقوق 

و مقررات كشورهاي ديگر آشنا شود، كميسيون قضايي و حقوقي است.

 عضويت اجباري در كميسيون ها صحيح نيست
عضو كميسيون فرهنگي مجلس با انتقاد از روند عضويت و فعاليت در فراكسيون ها و كميسيون هاي مجلس 
يازدهم تأكيد كرد: با وجود جريان ۱۶ ميليون پرونده در دادگاه و ۴۰ ميليون نفر درگير در دس��تگاه قضايي 
افرادي با عنوان حقوقدان و وكيل و دادستان وارد مجلس شدند اما كميسيون قضايي و حقوقي هنوز تشكيل 
نشده است. هاجر چناراني نماينده مردم نيشابور در مجلس با استناد به تبصره يك ماده ۶ آيين نامه داخلي در 
خصوص تشكيل فراكسيون هاي مجلس گفت: طبق اين قانون هر نماينده فقط مي تواند در پنج فراكسيون 
عضو باشد. همه ما نماينده مردم هستيم و هيچ تفاوتي ميان نمايندگان نيست. در واقع هيچ نماينده اي نماينده تر نبوده و هيچ 

كس هم نور چشم كسي نيست. وي افزود: در دوره هاي پيشين مجلس تقريباً ۱۵۰ فراكسيون را 
در مجلس شاهد بوديم. چگونه اس��ت كه براي ۲۵۰ نماينده برنامه ريزي نمي كنيم در حالي كه 
فراكس��يون ها دغدغه هاي مجلس و دغدغه هاي مردم هستند؟ قراردادهاي ننگيني كه به مثابه 
قرارداد تركمنچاي در ميان جامعه مطرح مي ش��ود حاصل همين بي تدبيري فراكسيون هاست. 
امروز بايد برنامه ريزي كنيم كه براي مثال ۱۵۰ مشكل وجود دارد. اين عضو كميسيون فرهنگي 
مجلس عنوان كرد: براي مثال شاهد هستيم كه يك نفر در چندين كميسيون يا فراكسيون عضو 
اس��ت. هيئت رئيس��ه بايد به اين موضوع توجه كند. ما به مجلس نيامده ايم كه ما را با اجبار به 
كميس��يون بفرس��تند. ما حتي تحصيل فرزندمان را با اجبار امري واجب نمي دانيم. قرار بود در 

كميسيون هاي تخصصي مشكالت جامعه را بررسي كنيم در حالي كه من را به اجبار در كميسيون عضو مي كنند. چناراني 
ادامه داد: در مجلس يازدهم كميسيون قضايي و حقوقي هنوز تشكيل نشده است. آن هم در كشوري كه ۱۶ ميليون پرونده در 

دادگاه ها در جريان است.
 عده اي به اسم حقوقدان، وكيل و دادستان وارد مجلس شده اند ولي اكنون كميسيون قضايي به عدد نرسيده و در جامعه ۴۰ 
ميليون نفر درگير دادگاه ها هستند. ما بايد مشكل يابي كنيم. ما قصد داريم دادگاه ها را خلوت كرده و دغدغه هاي مردم را رفع 
كنيم. قرار نيست يك نفر در چند كميسيون عضو باشد. اگر قرار است به مشكالت و امور مردم رسيدگي شود راهش اين نيست. 
اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس اظهار كرد: هيئت رئيس��ه توجه كند كه اين مجلس، مجلسي انقالبي بوده و اميد مقام 
معظم رهبري و مردم به اين مجلس است. دولت كار خود را تعطيل كرده و وزارتخانه ها از خدايشان است كه استيضاح شود. 

مملكت نيز رها شده و روز به روز فشار بيشتري به مردم وارد مي شود. اين مدل اداره مجلس صحيح نيست.


