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مقدمه
انب�وهقواني�نراکهازآنباعن�وانتورمقان�ونوقانونگذاری
يادمیش�ود،بدونوجودنظام�یدقيقازتنقيحوطبقهبندی
نم�یتوانبطورصحيحمورداس�تفادهقرارداد.يافتنيککاال
درانب�اریبزرگومملوازکاالامابدونطبقهبندیوقفس�هو
چيدماندقيقکارس�ختوطاقتفرسايیاستکهبهسادگی
امکانپذيرنيس�ت.وضعيتقوانيندرايرانبهگونهایاس�ت
کهآگاهیازقوانينبهچيزیش�بيهيکمعمایپيچيدهتبديل

شدهاست.

شرح ماجرا
وضعيت قانونگذاری در ايران بويژه در چند دهه گذشته به گونه 
ای اس��ت که با گذر زمان امکان دسترس��ی و آگاهی يافتن از 
قوانين معتبر مشکل و دشوارتر شده است. مشکالت موجود در 

قانونگذاری شامل موارد زير است:
- عدم امکان دسترسی مردم و مجريان به همه قوانين

- عدم وجود تنقيح قوانين
- تغييرات مکرر قوانين در قوانين نامربوط ديگر
- بی نظمی شديد در اصالح و اصالحيه قوانين

- بی نظمی ش��ديد در الحاق، الحاقيه، افزودن و اضافه ش��دن 
قوانين

- ب��ی نظمی ش��ديد در تمدي��د، ادامه يافتن و ت��دوام اجرای 
قوانين

- بی نظمی شديد در لغو، الغاء و ملغی شدن قوانين
- بی نظمی شديد در توقف اجرا، موقوف االجرا و متوقف شدن 

اجرای قوانين:
- بی نظمی شديد در حذف قوانين
- بی نظمی شديد در ابطال قوانين

- بی نظمی شديد در رعايت زمان الزم االجرا شدن قوانين
- نسخ ضمنی بسيار زياد و ناشناخته قوانين

- عدم تحمل مشقت بررسی همه قوانين مرتبط با هر قانون
- انباشت قوانين بيش از گذشته و تورم قانون

- ارجاع قوانين به يکديگر
- تصويب قوانين تکراری و مشابه فراوان

- پراکنده کاری در قانونگذاری
- بی توجهی مبتکران قانونگذاری

- بی توجهی قانونگذاران
- بی توجهی دستگاه های نظارتی

بررسی و تحلیل
عدمامکاندسترسیمردمومجريانبههمهقوانين:

برای آگاهی از قوانين کش��ور س��امانه منس��جم و کاملی وجود 
ندارد که بطور کامل و جامع همه قوانين کش��ور شامل قوانين، 
مصوبات، آيين نامه ها، دس��تورالعمل ها، بخشنامه ها، نامه ها، 
آراء وح��دت رويه و هيات عمومی ديوان عدالت اداری و انواع و 
اقس��ام شوراهای عالی، ستادها، کارگروه ها، کميته ها و... را در 
خود داشته باش��د. بنابراين دسترسی به همه قوانين و مقررات 

کشور برای همگان تقريبا امری غيرممکن است. 
عدموجودتنقيحقوانين:

اص��وال عليرغم وج��ود قانون تنقيح قوانين و مقررات کش��ور و 
تالش ه��ای چندباره ناموفق طی چند ده��ه اخير تاکنون اين 
امر مهم محقق نش��ده اس��ت. البته در مفه��وم تنقيح نيز هنوز 
بين دس��تگاه های مرتبط ادبيات مشترک در اين زمينه وجود 
ن��دارد. بنابراي��ن با انبوهی از قوانين تنقيح نش��ده نمی توان با 
تکيه بر حافظه ناچيز بش��ری و روش های س��نتی کاری انجام 

داد. اين موض��وع نه تنها برای مردم که ب��رای قانونگذاران نيز 
ايجاد مشکل نموده است به نحوی که قوه مقننه خود نمی داند 
که در موضوعات گوناگون، چه قوانينی تصويب نموده اس��ت. با 
ع��دم وجود تنقيح قوانين، روابط قوانين در کليات و جزييات با 

هم مشخص نيست. 
تغييراتمکررقوانيندرقوانيننامربوطديگر:

يک��ی از آفت های قانونگ��ذاری در ايران، تغييرات مکرر قوانين 
اس��ت که نظ��م آهنگ تغييرات نامش��خص و کميت و کيفيت 
تغييرات قوانين نيز کامال مبهم اس��ت. با اين اوصاف نمی توان 
ب��ا اطمينان اع��الم نمود که آيا قانون مورد نظ��ر در گذر زمان 
تغيير کرده اس��ت يا خير؟ با توجه به اينکه تغيير قوانين صرفا 
در قوانين مرتبط صورت نگرفته اس��ت در بسياری از موارد يک 
قانون در يک يا چند قانون ديگر غيرمرتبط دچار تغييرات مکرر 

شده است.
 بینظمیشديددراصالحواصالحيهقوانين:

در اصالح قوانين بی نظمی ش��ديد مالحظه می شود به نحوی 
که بطور کامال واقع��ی نمی توان از اصالحيه های مکرر قوانين 

بصورت فرعی در قوانين غيرمرتبط آگاهی يافت.
بینظمیش�ديددرالحاق،الحاقيه،افزودنواضافهش�دن

قوانين:
با وجود بی نظمی فراوان در مجموعه قوانين کشور بطور قاطع 
نم��ی توان اظهار نظر کرد که ي��ک قانون خاص دارای الحاقيه، 
افزوده يا اضافات است بويژه اينکه اين دست تغييرات در قوانين 

غيرمرتبط و بصورت نابجا انجام شده باشد.
ب�ینظم�یش�ديددرتمديد،ادام�هيافتنوت�دواماجرای

قوانين:
مدت اعتبار برخی از قوانين، يک يا چندبار تمديد ش��ده است. 
پرس��ش ااين اس��ت که تمديد اعتبار يا تمديد اعتبار تغييرات 
قوانين بصورت ثبت ش��ده و قابل دسترس برای همگان و حتی 
قانونگذاران وجود ن��دارد. بنابراين اظهار نظر پيرامون مجموعه 
قوانين موجود در يک موضوع خاص عمال غيرممکن است. اين 
مهم در مورد تمديد چندين باره قوانين موقت و آزمايشی دارای 

مصداق است.
بینظمیشديددرلغو،الغاءوملغیشدنقوانين:

چگون��ه می ت��وان به الغاء يک قانون پی ب��رد؟ در حالی که در 
خالل قانون ديگر لغو ش��ده اس��ت که از نظ��ر موضوعی به هم 
ارتباط��ی ندارند. اين موضوع در مورد لغ��و مواد يا تبصره های 

قوانين دارای بروز و ظهور بيشتری است.
 بینظمیشديددرتوقفاجرا،موقوفاالجراومتوقفشدن

اجرایقوانين:
برخی از فوانين بصورت صريح از نظر اجرايی، متوقف ش��ده اند 
اما در بس��ياری از موارد و در سطوح مواد و تبصره های قانونی 
بص��ورت غيرصريح توقف اجرا دريافت می کنند که يافت آنها و 
درک موضوع توقف اج��را در آنها معموال برای مردم و مجريان 

قانون به سادگی ممکن نيست.
بینظمیشديددرحذفقوانين:

قوانين يا مواد و تبصره های قانونی بس��ياری دچار پديده حذف 
می ش��وند که در اش��کال صري��ح قابل مالحظه و در اش��کال 
غيرصريح و پنهان، قابل تشخيص هم نيستند و عمال از گردونه 

کار مجريان قانون و مردم گرفتار، بدور است.
- بی نظمی شديد در ابطال قوانين:

ابطال قوانين نيز يکی از ش��يوه های توقف اجرای قوانين است 
که در ش��کل صريح ش��ايد از نظر مجريان قانون بدور نماند اما 
در س��طح مواد و تبصره ها و در قوانين غيرمرتبط کامال از ديد 

ناظران مخفی خواهد ماند.

نسخضمنیبسيارزيادوناشناختهقوانين:
نسخ، بی اثر کردن ماده، تبصره و قانون توسط قانون ديگر است. 
نس��خ صريح را هم با توجه ب��ه عدم تنقيح قوانين براحتی نمی 
توان تشخيص داد. در مورد نسخ ضمنی و نابجا در خالل قوانين 
غيرمرتبط آنهم بصورت محتوايی و تلويحی، امر تشخيص تقريبا 

غيرممکن است.
عدمتحملمشقتبررسیهمهقوانينمرتبطباهرقانون:

اي��ن امکان وجود ندارد که برای بررس��ی هر قانون همه قوانين 
موضوعه کش��ور را در قوای سه گانه بررسی نمود تا با اطمينان 
در مورد قوانين موجود پيرامون موضوع خاص نظريه قاطع داد. 
تمام بررس��ی های قانونی بصورت تقريبی و تخمينی اس��ت و 
کامال به تالش فرد جس��تجوگر بس��تگی دارد. اين قانونگذاری 
به سبک ايرانی اس��ت که برای شناسايی قوانين مرتبط با يک 
موض��وع را از روی ناچاری تمام قوانين 113 س��ال گذش��ته را 

مورد مطالعه قرار داد.
انباشتقوانينبيشازگذشتهوتورمقانون:

قوانين بس��ياری در قوای س��ه گانه با اسامی مختلف و از سوی 
مراج��ع و مراک��ز مقرره گذار متعدد ص��ادر و بر روی هم بدون 
هر گونه نظمی و انتظامی انباش��ته ش��ده اس��ت. کار به چنين 
مجموعه عظيم و بی نظم عمال غيرممکن اس��ت. دليل ناکامی 
چندباره تنقيح قوانين نيز همين انباش��تگی وس��يع و گسترده 
قوانين طی دهه های متمادی بر روی هم است که در بسياری 
از موارد نامی از قوانين تصويب شده نيز در قوای سه گانه باقی 

نمانده است.
ارجاعقوانينبهيکديگر:

بس��ياری از قوانين ب��ه قوانين ديگر ارجاع داده می ش��وند که 
آنها در گذر زمان دس��تخوش تغييرات مکرر شده اند و تکليف 
قان��ون ارجاع ش��ده نامش��خص و مبهم مانده اس��ت. ارجاعات 
چنداليه قوانين به يکديگر موجب دش��واری دسترس��ی به راه 

حل مشکالت زرندگی مردم شده است.
- تصويب قوانين تکراری و مشابه فراوان: 

عدم تنقيح قوانين کشور موجب شده است که نادانسته های ما 

از قوانين از دانسته های ما از قوانين بسيار بيشتر است به نحوی 
که آنچه که در مورد قوانين تصويب ش��ده قبلی نمی دانيم به 
مراتب از آنچه که می دانيم بسيار بيشتر است. ممکن است در 
موضوع��ی خاص چندين قانون در س��ال های مختلف تصويب 
ش��ده باشد که حافظه تاريخی محدود قانونگذاری کشور يارای 

بخاطرآوری همه درونداشت های خود  را نداشته و ندارد.
پراکندهکاریدرقانونگذاری:

نظام قانونگذاری دارای حافظه تاريخی قوی و نيرومندی نيست 
و حسب محدوديت قدرت شناخت آدمی نمی تواند به يادآوری 
قواني��ن ف��راوان پيرامون ي��ک موضوع خاص صرف��ا به حافظه 
ش��خصی خود متکی باش��د. در غير اينص��ورت بايد به حافظه 
س��ازمانی و سيستمی متکی بود که در حال حاضر وجود ندارد. 
در قوای سه گانه شايد چن ده هزار قانون و مقرره وجود داشته 
باشد که همچون کالفی سردرگم در هم پيچيده است و دست 
و پای مجريان قانون را برای حل مش��کالت زندگی مردم بسته 

است.
 بیتوجهیمبتکرانقانونگذاری:

آغاز بی نظمی در تدوين پيش نويس قانون اس��ت که معموال در 
اختيار مبتکران قانونگذاری اس��ت. بخش��ی در دولت، بخشی در 
مجلس شورای اس��المی و بخشی ديگر در ش��ورای عالی استان 
هاست. نقطه شروع ناکارآمدی در قانونگذاری، ناکارآمدی در تدوين 
پيش نويس قانون اس��ت. تمامی تغييرات انجام شده و بی نظمی 
های حاکم بر نظام قانونگذاری کشور از مبتکران قانونگذاری آغاز 
می شود. مبتکران قانونگذاری نيز به موضوع بی نظمی گسترده در 

پهنه قوانين آگاهی کافی ندارند.
بیتوجهیقانونگذاران:

در بيش از 110 سال گذشته که از تاريخ قانونگذاری در ايران می 
گذرد، سال به سال و دوره به دوره بر حجم قوانين کشور افزوده شده 
است. قطعا تاکنون در چندين مرحله موضوع تنقيح قوانين در نزد 
قانونگذاران قبل و بعد از انقالب اسالمی مطرح شده است اما نتيجه 

هر دو مرحله مشابه و قرين با ناکامی است.
بیتوجهیدستگاههاینظارتی:

دستگاه های نظارتی حداقل برای سهولت انجام کار نظارت بر حسن 
اجرای قوانين می بايست نسبت به سهل الوصول بودن قوانين نقش 
نظارت��ی خود را ايفا می نمودند. موضوع غيرقابل دس��ترس بودن 
قوانين برای مجريان قانون و مردم خود موضوعی است که مقدمه 
نظارت بر حس��ن اجرای قوانين است. بی نظمی قوانين و پراکنده 
کاری و دوباره کاری در آن امر نظارت را بيش از پيش دچار مشکل 

نموده و می نمايد.
برای پيگيری معمای آگاهی مردم از قوانين معتبر همچون گذشته از 
پرسشگری از تقسيم کار ملی قانونگذاری بهره می بريم تا اطالعات 
دقيقی نس��بت به موضوع اين نوشتار را به رسم پاسخگويی جهت 
تنوي��ر افکار عمومی و گس��ترش گفتمان تح��ول قانونگرايی ارائه 

نمايند.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- ميزان آشنايی نخبگان و فرهيختگان جامعه )گروه های مرجع( با 
چشم انداز بيست ساله و سياست های کلی نظام را چگونه ارزيابی 

می کنيد؟
- به نظر اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام، ميزان آشنايی مردم 

با اهداف و وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام چقدر است؟
- آيا اهداف چش��م انداز بيست ساله برابر زمان بندی تعيين شده 

محقق می شود؟
- ارزيابی مجمع تش��خيص مصلحت نظام از ميزان اجرايی شدن 

سياست های کلی نظام در کشور چيست؟ 
- چرا برخی از انديش��مندان معتقدند که چشم انداز بيست ساله 
و سياس��ت های کلی نظام همچون يک معما قابليت اجراشدن را 

ندارند؟

پرسشگری از دولت
- دليل عدم امکان دسترسی مردم و مجريان به همه قوانين موجود 

در کشور چيست؟
- عدم تنقيح قوانين چه مشکالتی را برای اجرای قوانين فراهم نموده 

است؟
- تفسيرهای متفاوت مجريان از قوانين در هنگام اجرا چه تاثيری بر 

اجرای قوانين در جامعه بوجود می آورد؟
- واسپاری حل مشکالت کشور به آينده غيرمحتمل از طريق بازی 

های زبانی قانونگذاری يعنی چه؟
- عدم وجود وحدت رويه در مقرره گذاری در قوای سه گانه در کار 

قوه مجريه چه مشکالتی را پديد می آورد؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- آي��ا نمايندگان مردم هنگام تصوي��ب يک مصوبه از همه قوانين 

موجود پيرامون آن اطالع کافی دارند؟
- آيا در مجلس شورای اسالمی حاص 113 سال قانونگذاری بصورت 

طبقه بندی شده و مرتب وجود دارد؟
- آيا بی نظمی ش��ديد در الحاقيه، تمديد، الغاء، توقف اجرا، حذف، 
ابط��ال، ارجاع و تغيير مکرر قوانين پيرامون يک موضوع خاص امر 

قانونگذاری را با مشکل مواجه نساخته است؟
- آيا نمايندگان مردم از کالف سردرگم 113 سال قانونگذاری تنقيح 

نشده سر در می آورند؟
- برای رديابی قوانين تصويب شده و دارای اعتبار پيرامون مشکالت 

زندگی مردم چه بايد کرد؟

پرسشگری از شورای محترم نگهبان
- شورای محترم نگهبان چگونه از اصول قانون اساسی در بررسی و 

تاييد مصوبات مجلس شورای اسالمی دفاع می کند؟
- شورای محترم نگهبان چگونه پای بندی به ارزش های دينی را در 

مصوبات مجلس رديابی می کنند؟
- حجم فراوان قوانين ناکارآمد که از س��وی شورای محترم نگهبان 

مغاير با شرع و قانون اساسی شناخته نشده است نشانه چيست؟
- در بروز و تشديد مشکالت متعدد در زندگی مردم با وجود قوانين 
فراوان، توجيه شورای نگهبان در تاييد اين دست قوانين مشکل زا 

چيست؟
- نقش انباشت قوانين ناکارآمد مورد تاييد شورای نگهبان در تشديد 

مشکالت زندگی مردم چيست؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- نحوه نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر ميزان آگاهی مردم از 

قوانين کشور چگونه است؟
- گزارش عملکرد نظارتی س��ازمان بازرسی کل کشور پيرامون بی 

نظمی شديد در تغييرات مکرر قوانين چيست؟
- سازمان بازرسی کل کشور چگونه بر حسن اجرای کالف سردرگم 

113 سال قانونگذاری تنقيح نشده نظارت می کند؟
- آيا نظارت بر حسن اجرای قوانين بدون آگاهی از قوانين مرتبط با 

آن امکان پذير است؟
- نظر سازمان بازرسی کل کشور نسبت به بی نظمی شديد در 

قانونگذاری کشور چيست؟
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پيامبراکرم)ص(:

نزديک ترين شما به من در قيامت: راستگوترين، امانتدارترين، وفادارترين به عهد و 
پيمان، خوش اخالق ترين و نزديک ترين شما به مردم است.

وز حدیث ر

وز دزر تاریخ امر

اصفهان
°16 °-5

چالشقانون


 شهادت سردار شهيد حسن تهرانی مقدم )1390ش(  عمليات استشهادي احمد قصير  
عليه رژيم صهيونيستي )1982م(  درگذشت ياسر عرفات  رئيس تشکيالت خودگردان 

فلسطين )2004م(   

معمای آگاهی از قوانین معتبر!؟
روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« از شاهکارهای قانونگذاری ایران )28( رونمایی می کند:

 www.setadiran.ir

www.mrud-ar.ir 

اشاره

تغییرات مکرر و متنوع قوانین در ایران به 
گونه ای است که به درستی نمی توان از 
اعتبار یک قانون اطمینان داشت. بدون 
تنقیح قوانین حصول اطمینان از اعتبار یک 
قانون کار بسیار دشواری است که امکان 
آن برای افراد عادی تقریبا محال اس���ت. 
نتیجه قطعی پنهان کاری در قوانین، چیزی 
جز سوء استفاده از قوانین و ناکارآمدی در 
حل مشکالت زندگی مردم است. نوشتار 
حاضر به طرح مس���اله و بحث و بررس���ی 
پیرامون معمای آگاهی از قوانین معتبر و 
آثار ناگوار آن در نزد قانونگذاران و جامعه 
می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان 

می گذرد:

دکترمحمدرضاناریابيانه


