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دکتر محمدرضا ناری ابیانه
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الحاقگرديدهاست.

تحلیلوبررسی
تغییراتقوانیناصلیدرقوانینفرعی:

در تصوي��ب نابجای قواني��ن معموال رعاي��ت موضوعات اصلی 
و فرع��ی نمی ش��ود. موضوعی مهم و اصل��ی در خالل قانونی 
غيرمهم و فرعی دس��تخوش تصويب نابجا می ش��ود. تصويب 
قواني��ن نابجا دارای اولويت بندی خاصی نيس��ت. قوانين نابجا 
مرب��وط به قواني��ن مهم و اصلی در قواني��ن مهم بصورت نابجا 
تصويب نشده اند. ممکن است امور مهم در غيرمهم و برعکس 
بصورت نابجا به تصويب برس��ند كه ارزش گذاری، سطح بندی 
و اولويت گذاری بين قوانين دچار اش��کال می ش��ود. گاهی از 
اوقات تصويب نابجا در سطح موضوعات فرعی در قوانين جزيی 

نيز انجام شده است.
چندپارگ�یوتعددمجموعهقوانی�نپیرامونموضوعات

خاص:
با وجود تصويب نابجای قوانين قوانين، معموال قوانين مربوط به 
هر موضوع تخصصی شامل مجموعه ای از قوانين ريز و درشت 
اند كه در خالل چندين قانون غيرمربوط ديگر يافت می شود. 
پرداخت��ن قانونگذار به چند قانون در خالل قانون ديگر موجب 

شده است كه هر قانون حاوی موادی از ساير قوانين باشد.
- وجود سردرگمی مستندس��ازی قوانين بعدی: تعدد تصويب 
نابجای قوانين به گونه ای است كه نمی توان به سهولت از آنها 
در قانونگ��ذاری های بعدی اس��تفاده نمود. اين موضوع موجب 
می گردد كه نظام قانونگرايی نتواند از حافظه بلندمدت و ميان 
مدت خود بخوبی استفاده نمايد. حضور قوانين مربوط به چند 
قانون در يك قانون موضوع مستندس��ازی قوانين را با مش��کل 
مواجه ساخته است بطوری كه يك قانون به لحاظ محتوايی در 

زمره چند قانون ديگر قرار می گيرد.

افزايشتعدادقوانینبامحتوایچندگانه:
كاربرد تصويب قوانين نابجا طی س��اليان اخي��ر افزايش يافته 
اس��ت. با گذش��ت زمان رفته رفته بر تعداد قوانين دارای چند 
موضوع افزوده ش��ده اس��ت و در حال حاضر ب��ه عنوان كالفی 
س��ردرگم گلوی قانونگذاری كشور را می فشارد. تصويب قانون 
در قوانين ديگر موجب ش��ده اس��ت كه قوانين حاوی محتوای 
چندگانه باش��ند و تمركز بر موضوع واحد در آنها وجود نداشته 

باشد.

 انجامپراكندهكاریدرقالبتصويبنابجا: 
انج��ام تصوي��ب نابج��ای قوانين ب��ه عنوان روش مرس��وم در 
قانونگذاری موجب ش��ده اس��ت كه اين دس��ت پراكنده كاری 
ها بيش از گذش��ته مورد توجه و اس��تفاده قرار گيرد. تصويب 
ه��ر قانون در جايی يا در خالل هر قانونی مصداق بارز پراكنده 
كاری در قانونگذاری است. قانونگذاری بدون ضابطه سرنوشتی 
ج��ز تورم قان��ون ندارد كه قانون در ي��ك موضوع خاص وجود 
دارد ولی معلوم نيست كه كجاست؟ قوانين پنهانی چگونه می 
توانند اهداف خود را محقق س��ازند در حال��ی كه اصال معلوم 

نيس��ت در ميان مواد كدام قانون مرتبط يا غيرمرتبط در حال 
استراحت است.

 برورامکاناستفادهنابجاازقوانینتوسطمجريان:
انج��ام تغييرات بصورت نابجا اين ام��کان را فراهم می كند كه 
احيانا مجريان قانون بدون توجه به تصويب نابجا و پنهان قانون 
كه در خالل س��اير قوانين انجام ش��ده اس��ت، به اجرای قانون 
قبلی بپردازند. احتمال استفاده نابجا از قوانين قبلی در صورت 
تصوي��ب نابجای تغييرات يك قانون در خالل س��اير قوانين در 

نزد مجريان وجود دارد.
 بروزابهامدرشناختمفهومقوانیندرمیانمردم: 

تصويب نابجای قوانين به دليل عدم آشنايی مردم با روش های 
قانونگ��ذاری معموال از ديد و آگاهی مردم پنهان اس��ت كه در 
بسياری از موارد به تضييع حقوق فردی و اجتماعی آنان منجر 
ش��ده اس��ت. وجود قوانين نابجا موجب می گردد كه مردم در 
مطالعه قانون دچار س��ردرگمی بشوند و نتوانند بهره الزم را در 

حين مطالعه قانون ببرند.
 ناهماهنگیعنوانقانونبامحتوایآن:

معموال عنوان قوانين ب��ا محتوای آن مطابقت دارد اما تصويب 
نابج��ای قوانين موجب می گردد ك��ه هماهنگی بين عنوان و 
محتوای قوانين از بين برود. بسياری از قوانين نابجا در محتوای 
قوانينی انجام شده است كه با عنوان آن تفاوت دارد. اين تفاوت 
موجب ناكارآمدی عنوان بندی قوانين و سلسله مراتب محتوای 

موجود در قوانين می شود. 
ناهماهنگ�یدرون�یدرموادوتبصرهه�ایيکقانونبا

وجودتصويبنابجایقوانینديگر:
 تصوي��ب نابج��ای قوانين، انس��جام درونی يك قان��ون از نظر 
محت��وای م��واد و تبصره های آن را بر هم م��ی زند و همچون 
وصله ای ناهمرنگ به بدنه قانون اصلی چسبيده است. اتصاالت 
ناجور در قالب مواد و تبصره های نابجا، فضای محتوايی قوانين 
را مشوش می كند و خواننده بايد در بين ارجاعات درون متنی 
بي��ن چندين قانون در رفت و آمد ذهنی باش��د كه در صورت 

تکرار موجب مالل و خستگی و دلزدگی می شود.
 ع�دمرعايتحدود،ش�رايطوعرفوع�دولازقواعدو

رويههایقانونگذاری:
روش ه��ا، رويه ها، قواعد و ع��رف قانونگذاری موضوع تصويب 
نابج��ای قوانين را مورد تاييد قرار نم��ی دهد و آن را مصاديق 
ضعف قانونگذاری می دان��د. رعايت نکردن ضوابط قانونگذاری 
از قانونگذار پذيرفته نيس��ت چرا كه قانون اصوال منادی رعايت 
ضوابط اس��ت و نمی تواند نقض غرض كند. پس��نديده نيست 
كه در مس��ير قانونگذاری بی قانونی شود و ضوابط قانونگذاری 

صحيح ناديده گرفته شود.

 انج�امتصويبنابجابصورتمختص�روبدونارائهداليل
آن:

معم��وال تصويب نابجای قوانين در قانون ديگر بصورت موجز و 
بدون ارائه داليل و شواهد صورت می گيرد كه اين امو موجب 
می ش��ود حق مطل��ب در تصويب نابجا ادا نش��ود و مجريان و 
مردم در حين اجرای آن با مشکل مواجه شوند. تصويب نابجای 
قوانين همواره با ابهام روبروست چون با اندازه كافی مجال برای 
طرح مطالب و موضوعات م��ورد نياز در باره آن در محل نابجا 

وجود ندارد.
پرهیزياس�وءاس�تفادهازاينرويهنادرستقانونگذاری
ب�اانجامتصويبنابجابجایارائهاصالحیهياابطالدرقالب

اليحهياطرحمستقل:
در حال��ت بدبينانه م��ی تواند دليل تصويب نابج��ای قوانين را 
راح��ت طلب��ی قانونگذاران در عدم ارائه لواي��ح اصالح و ابطال 
قوانين ديگر بصورت مس��تقل است. از اين رو به روش نادرست 
تصويب نابجای قوانين طبق آنچه كه معمول اس��ت روی آورده 
اس��ت. قانونگذار با اش��اره گذری قصد دارد كه كار كارشناسی 

يك اليحه يا طرح مستقل را انجام دهد.
بیاهمیتش�دنتغییراتانجامش�دندرصورتنابجا

بودنآن:
نابج��ا بودن تغيی قوانين در قانون ديگر به هر ش��کل و عنوان 
موجب كم اهميت تلقی ش��دن تغيير انجام ش��ده می ش��ود. 
حض��ور نابجا عمال از توجه مجريان، ناظران و مردم را به تغيير 
انجام شده می كاهد. وصله ناهمرنگ هرچه باشد وصله است و 
ناهمرنگ. ذات وصله پوشاننده عيب است و روش آن با محيط 

پذيرش وصله متفاوت است. وصله نابجا هم خود دارای مشکل 
است و محيط پذيرنده خود را با مشکل مواجه می كند.

بیاهمیتجلوهدادنقانونیاصلیومحلانجامتصويب
نابجایقوانینديگر:

هنگامی در خالل يك قانون، تعدادی از ساير قوانين دستخوش 
تغييرات بصورت نابجا می ش��وند، بطور طبيعی موضوع قانون 
اصلی ار متن به حاشيه توجه مردم و مجريان منتقل می شود 
و از اهميت آن كاسته می شود. در تصويب نابجای قوانين، هر 
دو قان��ون مب��دا و مقصد، اهميت خود را ن��زد مردم و مجريان 

قانون از دست می دهد.
 برقراریارجاعاتنابجایف�راوانبینقوانینحوزههای

مختلف:
حضور تصويب نابجای قوانين در خالل قوانين ديگر موجب می 
گ��ردد كه روابط ارجاعی و پيوندی متعددی بين قوانين برقرار 
گردد كه بطور معمول مورد اس��تفاده مجريان و مردم نيس��ت. 
افزاي��ش ارتباطات ارجاعی بين قوانين، آن هم بصورت نابجا، از 
حوصل��ه كاربران قانون می كاهد و در درازمدت توجه و تمركز 

آنان را با تداخالت فراوان و غيرمفيد از بين می برد.
استفادهازروشهایعجیبونادرستدرقانونگذاری:

استفاده از ش��يوه تصويب نابجای قوانين معموال از شيوه های 
مرس��وم و مورد تاييد نظام قانونگرايی كشور نيست. اين روش 
از روش های نادرس��ت در قانونگذاری اس��ت كه انجام آن می 
تواند به كارآمدی قانونگذاری كش��ور لطمه وارد سازد. تصويب 
نابجای قوانين نش��انه اين است كه قانونگذار در هنگام تصويب 
يك قانون بر آن متمركز نيس��ت و مايل اس��ت در هر قانون در 
امر س��اير قوانين بصورت نابجا دخالت كند. اين روش مناسب 

شان بيش از 110 سال قانونگذاری در كشورمان نيست.

امکانعملنکردنعمدیقانونباانجامتصويبنابجا: 
تصويب نابجای قوانين به علت از دس��ترس خارج شدن امکان 
غيراجراي��ی ماندن آنها ني��ز وجود دارد. ممکن اس��ت قوانين 
پنهان بصورت س��هوی يا احيانا عمدی از دامنه اجرای قوانين 
دور بمانند و بجای كاركرد فعال در حل مشکالت زندگی مردم 
به عن��وان ذخيره طاليی هم��واره در آرش��يو و مخزن قوانين 

بصورت غيرفعال باقی باشند.
ب��رای پيگيری روند قانونگذاری نابجا و آس��يب های ناش��ی از 
آن، پرسشگری از تقس��يم كار ملی بر اساس قانون اساسی در 
اين زمينه ضروری اس��ت. گفتمان قانونگرايی به معنای واقعی 
كلمه در سايه همکاری تقسيم كار ملی و جامعه و شکل گيری 

منطقی پرسشگری و پاسخگويی بوجود می آيد.

پرسشگریازمجمعتشخیصمصلحتنظام
آيا مجمع تش��خيص مصلحت نظام پيرام��ون تصويب نابجای 
قوانين تذكرات الزم را به ساير اعضای تقسيم كار ملی در نظام 

قانونگرايی ارائه كرده است؟
آيا مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام دستخوش تغييرات 

مکرر و نابجا می شوند؟
چرا در سياس��ت های كلی نظام سياس��ت های نابجا در خالل 

سياست های موضوعی ديگر قيد نشده است؟
ارزيابی مجمع تشخيص مصلحت نظام از وضعيت قوانين نابجا 

در كشور چيست؟
پيشنهادات مجمع تش��خيص مصلحت نظام برای پيشگيری و 

كاهش قوانين نابجا در كشور چيست؟

پرسشگریازدولت
آيا كاهش قدرت اجرايی قانون به دليل عدم تمركز بر موضوعی 

واحد و تصويب نابجای قوانين صحت دارد؟
آيا دش��واری رديابی قوانين با وج��ود تصويب نابجای آنها برای 

مجريان قانون در دولت آزاردهنده نيست؟
آيا تصويب قوانين نابجا خواست دولت در لوايح است يا توسط 

مجلس شورای اسالمی به مصوبات اضافه می شود؟
 ارزيابی دولت از وضعيت قوانين نابجا در كشور چيست؟

 پيش��نهادات دولت برای پيش��گيری و كاهش قوانين نابجا در 
كشور چيست؟

پرسشگریازمجلسشورایاسالمی
 با عدم وجود فهرست موضوعی مواد و تبصره های قانونی برای 
آگاهی از تصويب نابجا در مجلس ش��ورای اسالمی چه تدبيری 

انديشيده شده است؟
 آي��ا امکان و احتمال وجود م��واد قانونی پيرامون يك موضوع 

خاص در صدها قانون ديگر وجود دارد؟
- چرا مجلس ش��ورای اس��المی در مورد امور نابجا در لوايح به 

رويه اصلی قانونگذاری عمل نمی كند؟
ارزيابی مجلس ش��ورای اس��المی از وضعيت قواني��ن نابجا در 

كشور چيست؟
پيشنهادات مجلس شورای اس��المی برای پيشگيری و كاهش 

قوانين نابجا در كشور چيست؟

پرسشگریازشورایمحترمنگهبان
 تفسير شورای محترم نگهبان از تصويب نابجای قوانين كشور 

چيست؟
 آيا تاييد تغييرات قوانين نابجای توسط شورای محترم نگهبان 
تامين وجه ش��رعی و قانونی يك رويه نادرست در قانونگذاری 

نيست؟
 اگ��ر چنانچ��ه رويه نادرس��ت مصوبات نابجا به ش��ان قانون و 
قانونگ��ذاری لطمه وارد نمايد مغاير با ش��رع و قانون اساس��ی 

نيست؟
ارزيابی شورای محترم نگهبان از وضعيت قوانين نابجا در كشور 

چيست؟
پيش��نهادات ش��ورای محترم نگهبان برای پيشگيری و كاهش 

قوانين نابجا در كشور چيست؟

پرسشگریازقوهقضايیه
آيا س��ازمان بازرسی كل كش��ور پيرامون آلودگی يك قانون به 
موضوع��ات مرتبط با قانون ديگر حساس��يت ه��ای الزم را در 

نظارت حسن اجرای قوانين دارد؟
 آي��ا برقراری پيوندهای نامتع��ارف بين قوانين از طريق قوانين 
متداخل و نابجا، موضوع نظارت بر حسن اجرای آن را با مشکل 

مواجه نمی سازد؟
در نظارت بر حسن اجرای قوانين، نظارت بر قوانين نابجا كه در 

خالل ساير قوانين آمده است چگونه صورت می گيرد؟
 ارزيابی قوه قضاييه )س��ازمان بازرس��ی كل كشور( از وضعيت 

قوانين نابجا در كشور چيست؟
پيش��نهادات قوه قضاييه )س��ازمان بازرس��ی كل كشور( برای 

پيشگيری و كاهش قوانين نابجا در كشور چيست؟

روزنامهسیاستروزدر»چالشقانون«ازشاهکارهایقانونگذاریایران)15(رونماییمیکند:

رونمایی

اش�اره:سلس�لهمراتبقوانینبهگونهایاس�تكهقانوندائمیوقطعیدارایاهمیتبیش�تری
نس�بتبهقانونموقتدارد.قدرتقانونگذاریدرقوانینبراس�اسزماناعتبارنیزمهماس�ت.
قوانیندائمیوپنجس�الهدرمقايس�هباقوانینس�االنهدارایاهمیتبیش�تریاست.صرفنظر
ازرعاي�تموض�وعقوانین،رعايتاعتبارزمانیوسلس�لهمراتبدرتغییراتقوانینمهماس�ت.

تصويبتغییراتقانونس�االنهوموقتدرقانوندايمیوپنجس�الهامریبدوناش�کالاستاما
انجامتغییرقانوندايمیوپنجس�الهدرقانونس�االنهوموقتمحلاش�کالاست.ايننوشتاربه
بحثوبررس�یمصاديقتصويبنابجایقوانیندائمیوپنجس�الهدرقانونموقتوس�االنهمی

پردازدكههماينکازنظرخوانندگانگرامیمیگذرد:

یک  خ�����ال  در  ه��ن��گ��ام��ی 
سایر  از  ت���ع���دادی  ق���ان���ون، 
قوانین دستخوش تغییرات 
شوند،  م��ی  نابجا  ب��ص��ورت 
بطور طبیعی موضوع قانون 
ب��ه حاشیه  م��ت��ن  ار  اص��ل��ی 
توجه مردم و مجریان منتقل 
آن  اهمیت  از  و  ش���ود  م��ی 
کاسته می شود. در تصویب 
نابجای قوانین، هر دو قانون 
مبدا و مقصد، اهمیت خود 
را نزد مردم و مجریان قانون 

از دست می دهد.

به  قوانین  نابجای  تصویب 
علت از دسترس خارج شدن 
ام��ک��ان غ��ی��راج��رای��ی ماندن 
آنها نیز وجود دارد. ممکن 
است قوانین پنهان بصورت 
از  عمدی  احیانا  ی��ا  سهوی 
دام��ن��ه اج����رای ق��وان��ی��ن دور 
بمانند و بجای کارکرد فعال 
زندگی  م��ش��ک��ات  ح��ل  در 
ذخیره  ع���ن���وان  ب���ه  م�����ردم 
آرشیو  در  ه���م���واره  ط��ای��ی 
بصورت  ق��وان��ی��ن  م��خ��زن  و 

غیرفعال باقی باشند.

كاريکلماتورتصويبنابجایقوانین!!
اش��اره: با طنز ش��يرين و گاها تلخ می توان به بيان نارس��ايی ها 
پرداخت و پيشنهادات س��ودمند را ارائه نمود. طنز قوانين نابجا و 
قانونگذاری نابجا حکايت كاربرد واژگان و عبارت های طنزگونه در 

پيکره قوانين كشور بصورت نابجاست و می كوشد فضای خشك و 
حقوقی حاكم بر قانونگذاری را به نفع گفتمان موثر اجتماعی تغيير 
دهد. اين نوشتار به ارائه كاريکلماتورهای مربوط به تصويب ناهمزمان 

قوانين می پردازد كه هم اكنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

تلخند

مجمع تشخیص مصلحت نظام
 ب��ر اس��اس مصوبه مجمع تش��خيص مصلحت برای ه��ر قانون، 
اصالحيه ای متصور است و برای هر اصالحيه، متمم. برای جناب 
متمم هم الحاقيه ای قرارداده ش��ده است و برای اضافات الحاقيه 
ني��ز حذف آمده اس��ت و در پايان پس از اثب��ات ناكارآمدی آن، 
همگی ابطال می ش��ود كه اين سرنوشت تصويب نابجای قوانين 

است!!
 هيچ قانونی در عالم ثابت نيست. قانون ثابت اين جمله است كه 
قواني��ن بصورت مکرر و نابجا در ح��ال تغييرند و اين موضوع به 

مصلحت كشور ماست!!
مصلحت های نابجا می تواند قوانين نابجا را اصالح نمايد!

دوره بازآموزی اصول مصلحت انديش��ی بجا و نابجا برای اعضای 
مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد!

س��مينار »چگونگی پيشگيری از گس��ترش قوانين نابجا« مجمع 
تشخيص مصلحت نظام برگزار شد!

دولت
 اين هفته سه وزير برای پاسخ به سواالت نمايندگان در خصوص 
تاخير در ارس��ال لوايح تغيير نابج��ای قوانين مرتبط با وزارتخانه 

خود به مجلس شورای اسالمی می آيند!!
در راس��تای تحقق دولت الکترونيك از اتوماسيون اداری تصويب 
نابج��ای قوانين در دولت رونمايی ش��د. از اين پس قوانين بطور 
خودكار از طريق هوش مصنوعی بصورت نابجا تغيير می كنند!!

فالن وزارتخانه به دليل صدور بخش��نامه نابجا بصورت كامال بجا 
توبيخ شد!

دوره بازآم��وزی اصول تدوي��ن لوايح بجا و نابج��ا برای كاركنان 
دولت برگزار شد!

 سمينار »چگونگی پيشگيری از گسترش قوانين نابجا« در دولت 
برگزار شد!

مجلس شورای اسالمی

بيانيه اس��تمرار تصويب نابجای قوانين كه به امضای 255 نفر از 
نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی رسيده است از سوی يکی از 

اعضای هيات رييسه قرائت شد؟
نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی با تذكر ش��فاهی و كتبی از 
يکديگر خواس��تند كه هر چه سريعتر به تصويب تصويب نابجای 

قوانين بپردازند!!
 وزير نابجا برای پاس��خگويی به سواالت نابجای نمايندگان امروز 

به مجلس شورای اسالمی می آيد!
دوره بازآموزی اصول تصويب لوايح و طرح های بجا و نابجا برای 

نمايندگان مجلس شورای اسالمی برگزار شد!
 س��مينار »چگونگی پيش��گيری از گس��ترش قوانين نابجا« در 

مجلس شورای اسالمی برگزار شد!

شورای محترم نگهبان
س��خنگوی ش��ورای محترم نگهبان در نطق��ی از انتقاد برخی از 
نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المی پيرام��ون تصويب نابجای 

قوانين انتقاد كرد و گفت: در شرايط بحرانی كنونی همواره مانند 
گذشته در شرايط بحرانی قرار داشته و داريم!

ش��ورای محترم نگهبان با اتخاذ تدابير درست از تاييد 30 مورد 
مصوبه نابجای مجلس شورای اسالمی امتناع كرد!

 سخنگوی ش��ورای محترم نگهبان از نمايشگاه »توانمندی های 
قوانين نابجا« در مجلس شورای اسالمی بازديد كرد!

دوره بازآموزی اصول تاييد مصوبات بجا و نابجا برای كارشناسان 
پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد!

س��مينار »چگونگی پيش��گيری از گس��ترش قواني��ن نابجا« در 
پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد!

قوه قضاییه
- معاونت تغيير قوانين س��ازمان بازرسی كل كشور، در گفتگوی 
خبری خود انواع تغييرات قوانين را اعالم كرد. بر اساس نظر وی 
هر قانون از نظر ميزان تکرار تغييرات، مکرر است يا غيرمکرر و از 
نظر شدت تغييرات، ماليم است يا شديد و از نظر زمان تغييرات، 

موقت است يا دائمی و از نظر حجم تغييرات، كلی است يا جزيی 
و از نظر كاربرد تغييرات، كاربردی اس��ت يا غيركاربردی و از نظر 
س��طح تغييرات، گسترده اس��ت يا محدود و از نظر موقعيت، بجا 

يا نابجاست!!
به منظور پشتيبانی فکری هر چه بهتر و بيشتر تقسيم كار ملی، 
گ��روه فوق فوق تخصصی دانش بنيان تصويب نابجای قوانين، در 

سازمان بازرسی كل كشور آغاز به كار كرد!!
- س��ازمان بازرسی كل كشور اعالم كرد: با بررسی های به عمل 
آم��ده 50 مورد تصويب مواد قانونی در خ��الل قوانين مربوط به 
موضوع ديگر كش��ف شده كه بايد از سوی دولت برای آنها لوايح 

اصالحی به مجلس شورای اسالمی ارسال شود!
دوره بازآموزی اصول نظارت بر حس��ن اجرای قوانين نابجا برای 

كارشناسان سازمان بازرسی كل كشور برگزار شد!
س��مينار »چگونگی پيش��گيری از گس��ترش قواني��ن نابجا« در 

سازمان بازرسی كل كشور برگزار شد!


