
صاحبامتياز: علي  يوسف پور 
مديرمسئول: محمد پيرعلي

سردبير:محمد صفري 
دبيرشورایسياستگذاری: حسن اختری 

مقدمه
»آسيبشناسينظامقانونگذاريجمهورياسلاميايران«)ويرايشاول(موضوع
گزارشرسلمیشماره16080استکهدرسلال1397/07/07توسطمرکزپژوهش
هایمجلسشلورایاسامیمنتشلرشدهاسلت.اينپژوهشبهسفارشمعاونت
پژوهلشهلایسياسلی-حقوقیوتوسلطدفترمطالعلاتحقوقی)گلروهحقوق
عمومی(انجامشلدهاست.گروهتهيهوتدوينکنندگانگزارششاملآقايانعلي
عبداالحد،ابوالفضلدرويشوند،سليدمجتبيحسينيپوراردکاني،حامدناظمي،
سليدمحمدهاديراجيوعليبهادريجهرمياست.گروههمكارانتهيهوتدوين
گزارششاملآقايانعليفتاحيزفرقندي،محمدجواهريطهراني،حسنوکيليان،
حسلينعبداللهي،حسنامجديان،يحييمزروعيوحمزهاشكبوساست.ناظران
علميگزارشنيزآقايانجليلمحبيواحمدحكيمجوادياست.برایپرهيزازهر
گونهپيشداوریدرموردآسليبشناسلیقانونگذاریکشور،عيناازمتنگزارش
رسمیيادشلدهدرآسيبهایمختلفاستفادهشدهاستکههرگونهشائبهنگاه
شخصی،تفسيرهایسليقهایوسوءبرداشتسياسیوجناحیراازبينببرد.نقل
عينمطالبگزارشمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسامیدرتوضيحآسيبهای
حوزهقانونگذاری،ارائهمطالبغيرقابلانكاریاستکهتوسطجمعیازپژوهشگران
)شاملتهيهوتدوينکنندگان،همكارانوناظرانعلمي(مورداعتمادمرکزپژوهش
هایمجلسشلورایاسامیتهيهومنتشلرشدهاست.مرکزپژوهشهایمجلس
شورایاسامی،مرکزیاستکهقانونادرساختارتشكياتیمجلسشورایاسامی
قرارداردوگزارشهایمنتشلرهازسویآنسلندیمتقنباقابليتاستنادیباال
محسوبمیشود.اعامرسمیآسيبهایحوزهتقنينازسویمرکزپذيرشهای
مجلسشلورایاسامی،دليلپذيرشآنهاستوکاررابرمحققاناينحوزهدرامر
اثباتآسيبهاآساننمودهاستونيازیبهنقلمطالباثباتیازمنابععلمیمعتبر
شلاملکتابهاومقاالتدرنشرياتدارایرتبهعلمیوپژوهشیياانجامپژوهش

هایميدانیوعملياتآماریبرایاثباتياردفرضيههایپژوهشنيست.

30 افلراطدرتقنيلندرموضوعلاتمختلف)بهعنلوانعاملتورم
قوانين(

اصالح قوانين، تقويت و رفع نقاط ضعف آنها ازجمله اموري است كه مجلس بايد در 
يك بازه زماني معقول و منطقي، پس از گذش��ت چند س��ال از اجرا و پايش آثار هر 
قانون، به آن بپردازد. اين امر در ش��رايطي به درس��تي انجام مي شود كه قوانين در 
مسير صحيح قانونگذاري به تصويب رسيده باشند و پس از تصويب، بر حسن اجراي 
آنها نظارت شده باشد. تصويب عجوالنه و پي در پي قوانين سبب مي شود ايرادهاي 
بسياري متوجه قوانين باشد به نحوي كه در مدت زمان كوتاهي پس از تصويب، يا 
نيازمند اصالح باش��ند و يا ناكارآم��دي و عدم جامعيت آنها منجر به تصويب قانون 
جديد ديگري در آن موضوع ش��ود كه همين امر ازجمله داليل تورم قوانين اس��ت. 
از ديگر عوامل تورم قوانين، تقنين بيش از حد به جاي استفاده صحيح از ابزارهاي 
نظارتي است. در مواردي، مجلس به جاي نظارت بر حسن اجراي قوانين موجود و به 
منظور اعمال فشار بر متوليان و مسئوالن متخلف كه از اجراي قوانين سر باز ميزنند، 
اقدام به تصويب قوانين جديد مي كند. در صورتي كه تا حد امكان مي بايست نسبت 
به اجراي قوانين موجود همت گماش��ت و زمينه اجرايي ش��دن آنها را فراهم كرد، 
نه اينكه با تش��ديد احكام و افزايش قوانين با تصور اعمال فشار بيشتر جهت تحقق 
اهداف مدنظر مقنن، زمينه افزايش تورم قوانين را فراهم كرد. اس��تفاده از ظرفيت 
تصويب قوانين بايد آخرين راهكار بوده و در رفع خألهاي قانوني نيز اولويت با ارائه 
اليحه از سوي نهادهاي اجرايي ذيربط باشد تا پيشنهادها عيني تر و به اجرايي شدن 
نزديك تر باشد و از تصويب قوانين متعدد جلوگيري شود. همچنين استفاده صحيح 
از ظرفيت تفسير قوانين نيز مي تواند راهكار مناسبي جهت جلوگيري از تورم قوانين 
باشد. توضيح اينكه در مواردي، قوانين داراي ابهاماتي هستند، كه بعضا ممكن است 
مورد سوء استفاده مخاطبان آن قرار گيرند، به نحوي كه با تفسير مورد نظر خود، به 
تحديد دايره وظايف و تكاليف و افزايش حيطه اختيارات بپردازند. در چنين مواردي 
مي توان به جاي تصويب قانون جديد، جهت رفع ابهام، از ظرفيت تفس��ير قوانين 

استفاده نمود و ابهامات احتمالي را در بستر قوانين موجود مرتفع كرد.

31عدمسنجشتماميجوانبمرتبطبايكموضوع
تصويب هر قانوني، عالوه بر آثار مس��تقيم بر حوزه اصلي خود، بر ساير حوزه ها نيز 
داراي تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم فراواني است كه بايد هنگام تهيه پيش نويس 

قواني��ن مورد توجه قرار گيرد. قوانين مختلف، داراي جنبه هاي گوناگون فرهنگي، 
اجتماعي، سياسي، اقتصادي، روان شناختي و... هستند كه الزم است جوانب مرتبط 
با موضوع هر قانون به درس��تي بررسي ش��ود و از نهادهاي پژوهشي و تخصصي در 
هر بخش، مش��اوره دريافت ش��ود تا به عنوان مثال براي حل مسائل اقتصادي يك 
منطقه، اهالي آنجا با مشكالت فرهنگي و اجتماعي درگير نشوند؛ اتفاقي كه در برخي 
از مناطق آزاد تجاري و نيز مناطق توريس��تي و گردشگري افتاده است و در نتيجه 
هجوم گروه هاي مختلف به اين مناطق، اهالي آن مناطق دچار آسيب هاي فرهنگي 
و اجتماعي فراواني شده اند، به نحوي كه تغيير سبك زندگي و آداب و رسوم محلي تا 
حد زيادي در چنين مناطقي قابل مشاهده است. مهم تر از اين، الزم است موضوعاتي 
كه در فرايند قانونگذاري قرار مي گيرند كامال از حيث فقهي و حقوقي مورد بررسي 
و مداقه قرار گيرند تا ضمن اطمينان از انطباق آنها با موازين شرع، از همپوشاني هاي 

احتمالي با قوانين مشابه جلوگيري شود.

32 يكسانانگاريوضعيتتمامنقاطکشوروتماممصاديق
كشور ايران، با وجود اقليم هاي متفاوت جغرافيايي، اقوام گوناگوني را با فرهنگ ها، 
اقتضائات اجتماعي و ش��رايط سوق الجيشي متفاوت در خود جاي داده است، و در 
همين اقليم ها نيز كه با مرزهاي استاني به صورت تقريبي از هم تفكيك شده اند، 
بس��ته به نوع ش��رايط اقتصادي و فرهنگي، داراي طبقه بندي و سبك زندگي هاي 
مختلفي هس��تند به نحوي كه هركدام از اين مناطق نيازمند فراهم ش��دن تدابير 
خاص خود در زمينه هاي مختلف اقتصادي، حقوقي، فرهنگي و... هستند. عالوه بر 
اين با توجه به گستره امورات اداري و اجرايي در سطح كشور، نهادها، دستگاه ها و 
مؤسسات مختلفي در حال فعاليت هستند كه فعاليت و شرايط هريك، از ديگر ارگان 
ها متمايز بوده و ش��رايط خاص خود را دارند. در اين ميان، آنچه به ش��دت شرايط 
فعاليت و خدم ترساني در مراكز حكومتي را با آسيب و چالش هاي جدي مواجه مي 
كند، يكسان انگاري شرايط كشور و مصاديق متعدد در نقاط مختلف است به نحوي 
كه به موجب برخي قوانين، احكام يكساني براي مصاديق مختلف در سراسر كشور و 
ارگان هاي مختلف در نظر گرفته مي شود. اين درحالي است كه بايد ضمن مطالعات 
ميداني دقيق و گس��ترده، در سطح كشور و نهادهاي موضوع هر قانون، اقتضائات و 
شرايط خاص هر منطقه يا ارگان را شناسايي كرد و براي هريك به صورت جداگانه 
و تخصصي چاره انديشي نمود و در نهايت احكام متناسب با هر مورد را پيش بيني 
كرد؛ در عين حال بايد دقت ش��ود كه به بهانه رعايت اقتضائات خاص هر منطقه يا 
دس��تگاه، تبعيض هاي ناروايي كه نتيجه مقابل آن، ب��ي عدالتي و اجحاف در حق 

سايرين است اتفاق نيفتد.

33ضعفقانونگذاريدرراستاياجرايبرخياصولقانوناساسيو
سياستهايکلينظام

قانونگذاري بايد در چارچوب قانون اساس��ي و سياست هاي كلي نظام باشد و نحوه 
عمل و حركت در مس��يري كه اين اسناِد به اصطالح باالدستي تعيين مي كنند را 
مش��خص كنند. بررسي عملكرد مجلس شوراي اس��المي، طي ادوار گذشته حاكي 
از آن اس��ت كه در اين راس��تا با چالش ها و كاس��تي هايي مواجه بوده است. عدم 
قانونگذاري در راس��تاي اجرايي ش��دن برخي اصول قانون اساسي يا سياست هاي 
كلي نظام به نحوي كه به نوعي متروك مانده و تاكنون عملي نش��ده اند، و يا عدم 
قانونگذاري در وقت مقتضي به نحوي كه ش��رايط سياس��ي و اجتماعي جهت طرح 
بحث مناس��ب نبوده و تصويب آن با اقبال مواجه نمي ش��ود را مي توان به عنوان 
مصاديقي از اين امر نام برد. ازجمله مواردي كه الزم اس��ت در عداد اولويت ها براي 
تصويب قانون قرار گيرد، اجرايي شدن برخي اصول قانون اساسي و نيز سياست هاي 
كلي نظام اس��ت. درواقع ضروري است رويكرد مجلس نس��بت به اين اسناد، فعال 
باش��د نه منفعل. توضيح اينكه در رويكرد منفعل، طرح ها و لوايح به جهات متعدد 
و با اهداف مختلف ارائه مي ش��وند و صرفا به جهت عدم مغايرت با قانون اساسي و 
سياست هاي كلي نظام، مورد بررسي قرار مي گيرند، در حالي كه در رويكرد فعال، 
دغدغه اصلي قانونگذار اجراي قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام است، لذا در 
تعامل با قوه مجريه، به دنبال ترغيب دولت به ارائه لوايح مربوط به اجراي سياست 
هاي كلي خواهد بود و در مواقع لزوم، كاستي هاي دولت در اين زمينه را با ارائه طرح 

هاي مورد نياز جبران خواهد كرد.

34 ضعفکارشناسيپيشنويسها 
تهيه پيش نويس، اولين و مهم ترين گام در فرايند قانونگذاري است. يك پيش نويس 
قوي و علمي، مي تواند زمينه ساز تصويب قانوني راهگشا و مفيد براي جامعه باشد، 
اما متأس��فانه در بسياري از موارد، به سبب تعجيل در به جريان انداختن طرح ها و 
لوايح، پيش نويس قوانين بدون انجام كارشناسي هاي الزم به صحن ارائه مي شوند 

و بررسي هاي بيشتر، به كميسيون ها موكول مي شود. 

35عدمکسبنظرذينفعانياجامعههدف 
مخاطب هر قانون، يا كل جامعه اس��ت و يا بخش مشخصي از آن كه به واسطه آن 
قانون، از حقوق و امتيازاتي برخوردار و در مقابل داراي وظايف و تكاليفي مي شوند. 
اجرايي و عملياتي ش��دن يك قانون ارتباط وثيقي با جامع��ه هدف دارد، به نحوي 
كه ميزان اثرگذاري احكام و تكاليف بر ش��ئون اجتماعي، سياس��ي و اقتصادي اين 
مخاطب��ان، تعيين كننده مقبوليت و موفقيت در اجراي آن اس��ت، زيرا در صورت 
عدم مقبوليت، نهتنها به درس��تي اجرا نمي ش��ود، بلكه مطالبه اي هم براي اجراي 
آن ازسوي مردم و متوليان امر صورت نمي گيرد و حتي راهكارهايي براي دور زدن 
قانون و فرار از اجراي آن به وجود مي آيد. در اين راستا الزم است در مرحله اول افراد 
و نهادهاي ذينفع كه تصويب قانون، ارتباط مس��تقيمي از حيث حقوق و تكاليف با 
آنها دارد، تعيين شود، سپس با تعيين سازوكار تعامل و برقراري ارتباط در چارچوب 
ضوابط و تش��كيالت با اش��خاص ذيربط اعم از دولتي و خصوصي، نظرات و ديدگاه 
ها جمع آوري گردد و درنهايت با طراحي س��امانه اي دقيق و كارشناس��ي، نظرات 
توس��ط مركز پژوهش ها جمع بندي ش��وند. خاطر نشان مي گردد، در نظرخواهي 
از بخش خصوصي بايد نگاهي فراگير داشت، و به هيچ وجه نبايد آن را منحصر در 
اتاق هاي بازرگاني و تعاون دانس��ت. در مرحله بعدي و پس از كسب نظرات جامعه 
ذينفع��ان و اعمال موارد ممكن در پيش نويس قانون، الزم اس��ت متن مزبور براي 
مدت مشخصي منتشر شده و از ساير اقشار جامعه نظرخواهي شود. البته الزم است 
پيش از اين سازوكاري براي جمع آوري و جمع بندي اين نظرات پيش بيني شود، تا 
اثربخشي مشاركت مردم در اين فرايند تضمين گردد. پس از اعمال نظرات، بايد متن 
جديد مجددا در اختيار نهادهاي ذيربط و كارگروه تدوين آن قرار گيرد تا تغييرات 
جديد را بررسي كنند. براي اجرايي شدن اين فرايند بايد به موجب قانون آيين نامه 
داخلي مجلس از پذيرش پيش نويسي كه فاقد نظرخواهي از جامعه ذينفعان باشد 

خودداري كرد.
به منظور واكاوی دقيق آسيب های فوق الذكر و ريشه يابی علل و آثار آنها، پرسشگری 
از تقسيم كار ملی در حوزه قانونگذاری ضروری است. پاسخگويی بموقع تقسيم كار 

ملی موجب تقويت گفتم��ان تحول قانونگذاری در زمان باقيمانده تا انتخابات دوره 
جديد مجلس شورای اسالمی می شود.

- افراط در تقنين در موضوعات مختلف )به عنوان عامل تورم قوانين( 
- عدم سنجش تمامي جوانب مرتبط با يك موضوع 

- يكسان انگاري وضعيت تمام نقاط كشور و تمام مصاديق 
- ضعف قانونگذاري در راس��تاي اجراي برخي اصول قانون اساس��ي و سياست هاي 

كلي نظام 
- ضعف كارشناسي پيش نويس ها 

- عدم كسب نظر ذينفعان يا جامعه هدف 
پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام

- از نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام افراط در تقنين در موضوعات مختلف )به 
عنوان عامل تورم قوانين( به مصلحت كشور است؟

- سنجش تمامي جوانب مرتبط با يك موضوع در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت 
نظام چگونه انجام می شود؟

- برای جلوگيری از يكس��ان انگاري وضعيت تمام نقاط كش��ور و تمام مصاديق در 
مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام چه تدبيری وجود دارد؟

- ضعف مصوبات مجمع تش��خيص مصلحت نظام در راس��تاي اجراي برخي اصول 
قانون اساسي به دليل چيست؟ 

- مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون مصوبات خود چگونه نظر ذينفعان يا جامعه 
هدف را اخذ می كند؟

پرسشگری از دولت
- دليل عدم سنجش تمامي جوانب مرتبط با يك موضوع در دولت چيست؟

- علت يكسان انگاري وضعيت تمام نقاط كشور و تمام مصاديق در مصوبات دولت 
چيست؟

- داليل ضعف تصويب مقرره در راستاي اجراي برخي اصول قانون اساسي و سياست 
هاي كلي نظام در دولت چيست؟

- علت های ضعف كارشناسي پيش نويس لوايح و مصوبات در دولت چيست؟
- دولت در مصوبات خود نظر ذينفعان يا جامعه هدف را چگونه كسب می كند؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- دالي��ل اف��راط در تقنين در موضوعات مختلف )به عن��وان عامل تورم قوانين( در 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- چرا در مجلس شورای اسالمی تمامي جوانب مرتبط با يك موضوع مورد سنجش 

قرار نمی گيرد؟
- علل يكسان انگاري وضعيت تمام نقاط كشور و تمام مصاديق در مصوبات مجلس 

شورای اسالمی چيست؟

- چرا قانونگذاري در راستاي اجراي برخي اصول قانون اساسي و سياست هاي كلي 
نظام ضعيف است؟

- داليل ضعف كارشناسي پيش نويس طرح ها و مصوبات چيست؟ 
پرسشگری از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

- گزارش عملكرد مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی برای جلوگيری از افراط 
در تقنين در موضوعات مختلف )به عنوان عامل تورم قوانين( چيست؟

- نقش مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در سنجش تمامي جوانب مرتبط 
با يك موضوع در مصوبات چيست؟

- مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در پرهيز يكسان انگاري وضعيت تمام 
نقاط كشور و تمام مصاديق به نمايندگان مردم چه كمكی نموده است؟

- نقش مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در تقويت قانونگذاري در راستاي 
اجراي برخي اصول قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام چيست؟

- گزارش عملكرد مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در تقويت كارشناسي 
پيش نويس طرح ها و مصوبات چيست

پرسشگری از شورای نگهبان
- سنجش تمامي جوانب مرتبط با يك موضوع در شورای نگهبان چگونه انجام می 

شود؟
- شورای نگهبان برای جلوگيری از يكسان انگاري وضعيت تمام نقاط كشور و تمام 

مصاديق چه تدبيری انديشيده است؟
- تدبير ش��ورای نگهبان پيرامون ضعف قانونگذاري در راستاي اجراي برخي اصول 

قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام چيست؟ 
- پيش نويس مصوبات و تفسير قوانين در شورای نگهبان چگونه تدوين می شود؟

- ش��ورای نگهبان نظر ذينفعان يا جامعه هدف مرتبط ب��ا مصوبات خود را چگونه 
كسب می كند؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- عملكرد نظارتی س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور در افراط در تقنين در موضوعات 

مختلف )به عنوان عامل تورم قوانين( چگونه است؟
- عدم سنجش تمامي جوانب مرتبط با يك موضوع در قوانين توسط سازمان بازرسی 

كل كشور چگونه تحليل می شود؟
- تحليل نظارتی س��ازمان بازرسی كل كشور پيرامون ضعف قانونگذاري در راستاي 

اجراي برخي اصول قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام چيست؟
- آيا س��ازمان بازرسی كل كشور ضعف كارشناسي پيش نويس قوانين را تاييد می 

كند؟ 
- س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور نظر ذينفعان قوانين يا جامعه هدف آنها را چگونه 

كسب می كند؟
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  تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران پس از انتخابات سراسري 

)1358ش(  آزمايش موفق موشك بالستيك ساخت جمهوري اسالمي ايران در 
جريان جنگ)1366 ش(  روز جهاني معلولين   

پیش بینی آب وهوا
تهران 

°11 °6
مشهد 

°16 °2
قم 

°12 °6
ساری

°17 °9
اصفهان

°13 °0

تاكنون موضوع آسيب شناس��ی قانونگذاری در ايران از 
سوی پژوهش��گران و نويسندگان بس��ياری مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت و هر يك به تناسب تخصص و تجربه 
خود به اين موض��وع مهم پرداخته اند. نكته قابل توجه 
در اين دس��ت پژوهش های آس��يب شناس��انه، قابليت 
اس��تناد يا اصوال مستندس��ازی ديدگاه ه��ا و نظرات به 
شواهد عينی و واقعيت های متقن است. انتشار گزارش 
»آس��يب شناس��ي نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي 
اي��ران« )ويراي��ش اول( از س��وی مرك��ز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی اين سوال را به ذهن متبادر می 
كند كه پس از 113 سال سابقه قانونگذاری وجود خيل 
عظيم آس��يب های ريز و درش��ت در حوزه قانونگذاری، 
نشانه چيس��ت؟ قانونگذاری كشور با اين همه آسيب و 
مش��كالتی كه دارد، چگونه م��ی تواند به حل معضالت 
س��اير بخش های جامعه بويژه حل مش��كالت متعدد و 
روزافزون زندگی مردم بپردازد؟ چرا كه قبل از هر كاری 
خود نيازمند تغيير و تحول اس��ت! نظ��ر به اينكه بيان 
آس��يب ها دردی را از جامعه درم��ان نمی كند روزنامه 
سياس��ت روز بر طبق رس��الت رس��انه ای خود گزارش 
مركز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی را مبنای 
پرسشگری از تقسيم كار ملی در حوزه قانونگرايی كشور 
قرار داده اس��ت تا به ريش��ه يابی علل و آثار آس��يب ها 
بپردازد. اميد اس��ت كه پاسخگويی بهنگام دستگاه ها و 
نهادهای مربوطه بتواند به گس��ترش گفتمان تحول در 
قانونگذاری برای انتخابات پيش رو كمك بسزايی كند. 
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