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مقدمه
»آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي ايران« 
)ويرايش اول( موضوع گزارش رس��می ش��ماره 16080 
است که در سال 1397/07/07 توسط مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی منتشر شده است. اين پژوهش به 
س��فارش معاونت پژوهش های سياسی-حقوقی و توسط 
دفتر مطالعات حقوقی )گروه حقوق عمومی( انجام ش��ده 
است. گروه تهيه و تدوين کنندگان گزارش شامل آقايان 
علي عبداالح��د، ابوالفض��ل درويش وند، س��يد مجتبي 
حس��يني پور اردکاني، حامد ناظمي، س��يدمحمدهادي 
راجي و علي بهادري جهرمي است. گروه همكاران تهيه و 
تدوين گزارش شامل آقايان علي فتاحي زفرقندي، محمد 
جواه��ري طهراني، حس��ن وکيليان، حس��ين عبداللهي، 
حس��ن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشكبوس است. 
ناظران علم��ي گزارش نيز آقايان جلي��ل محبي و احمد 
حكيم جوادي اس��ت. برای پرهيز از هر گونه پيش داوری 
در مورد آسيب شناس��ی قانونگذاری کشور، عينا از متن 
گزارش رس��می ياد شده در آسيب های مختلف استفاده 
ش��ده است که هر گونه ش��ائبه نگاه شخصی، تفسيرهای 
س��ليقه ای و س��وء برداشت سياس��ی و جناحی را از بين 
ببرد. نقل عين مطالب گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی در توضيح آسيب های حوزه قانونگذاری، 
ارائه مطالب غيرقابل انكاری اس��ت که توس��ط جمعی از 
پژوهشگران )ش��امل تهيه و تدوين کنندگان، همكاران و 
ناظ��ران علمي( مورد اعتم��اد مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی تهيه و منتشر شده است. مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی، مرکزی است که قانونا در ساختار 
تشكيالتی مجلس شورای اسالمی قرار دارد و گزارش های 
منتش��ره از سوی آن سندی متقن با قابليت استنادی باال 
محسوب می شود. اعالم رسمی آسيب های حوزه تقنين 
از سوی مرکز پذيرش های مجلس شورای اسالمی، دليل 
پذي��رش آنهاس��ت و کار را بر محققان اي��ن حوزه در امر 
اثبات آسيب ها آسان کرده  است و نيازی به نقل مطالب 
اثباتی از منابع علمی معتبر ش��امل کتاب ها و مقاالت در 
نش��ريات دارای رتبه علمی و پژوهش��ی يا انجام پژوهش 

ه��ای ميدانی و عمليات آماری ب��رای اثبات يا رد فرضيه 
های پژوهش نيست. 

35 نبود سند پش��تيبان کارشناسي فقهي، اقتصادي، 
حقوقي، سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و ... 

ب��ه موج��ب م��واد 131، 135و 140 آيين نام��ه داخلي 
مجلس، طرح ه��ا و لوايح باي��د داراي مقدمه توجيهي و 
داليل لزوم تهيه پيشنهاد آن باشند و آنچه در عمل و رويه 
دولت و مجلس شاهد آن هستيم، اشاره اي گذرا به برخي 
مشكالت در حوزه موضوع طرح يا اليحه پيشنهادي است 
که بعضا، به برخي آمار و ارقام هم متعرض شده اند، لكن 
در اغلب موارد، بيان داليل توجيهي به چند خط توضيح 
مختصر خالصه مي ش��ود. اين درحالي است که در نظام 
مطلوب و کارآمد قانونگذاري، پيش نويس طرح ها و لوايح 
بايد مستند و مستدل به اسناد کارشناسي در حوزه هاي 
مختلف باشند و ضمن نظرخواهي از نهادهاي تخصصي هر 
بخش، نظرات کارشناسي با در نظرگرفتن جامع نگري، به 
صورت يكپارچه و در ارتباط با محور اصلي موضوع بحث، 
جمعبندي ش��ده و به صورت خروجي قابل بهره برداري 
براي نمايندگان ارائه ش��ود؛ چراک��ه در برخي موارد ارائه 
گزارش هاي کارشناسي در قالب هاي تخصصي هر رشته 
و کنارهم گذاش��تن آنها، براي آن دس��ت از نمايندگاني 
که در آن رش��ته تخصص ندارند قابل فهم و بهره برداري 
نيس��ت و بايد نتيجه بررس��ي به صورت ملموسي توضيح 
داده شود. در اين زمينه استفاده از متخصصان حوزه هاي 
ميان رشته اي ازجمله رشته هاي مديريت، پژوهش گري 

و ... . مفيد فايده خواهد بود.

37 استفاده نش��دن صحيح از ظرفيت نخبگان )مانند 
مرک��ز پژوه��ش هاي مجلس( و بررس��ي جام��ع نكردن 

موضوع طرح يا اليحه توسط کارشناسان و متخصصان
ارتباط مس��تمر با مراکز تخصصي و پژوهش��ي و استفاده 
از ظرفيت نخبگان موجود در کش��ور، امري ضروري براي 
مجلس به عنوان اصلي ترين نهاد قانونگذاري کشور است 
تا ضمن افزايش س��طح تخصصي و عمق علمي، از آسيب 
هايي مانند مورد پيش��گفته درخصوص عدم برخورداري 
قوانين از اس��ناد پشتيبان جلوگيري کند. اگرچه در آيين 
نامه داخلي مجلس، استفاده از ظرفيت مرکز پژوهش هاي 
مجلس، پيش بيني ش��ده اس��ت، لكن اين امر براي نياز 
پژوهش��ي مجلس کافي نيس��ت چراکه اوال کس��ب نظر 
از مرک��ز پژوهش ها در مرحله بررس��ی ط��رح ها و لوايح 
در کميس��يون ها درنظ��ر گرفته ش��ده در حالي که اين 
نظرخواهي بايد ابتدا در مرحله تهيه پيش نويس باش��د، 
تا طرح هاي تقديمي از غناي تخصصي بيشتري برخوردار 
شود و هزينه تغيير و اصالح ايرادهاي احتمالي کمتر شود 
و ثاني��ا در همين مرحله نيز ضمانتي براي اس��تماع نظر 
کارشناس��ي و ترتيب اثر به آن وجود ندارد؛ در نتيجه در 
مواردي ممكن است به رغم مخالفت صريح مرکز، طرح يا 
اليحه اي به تصويب برس��د. درحال حاضر رويه به نحوي 
اس��ت که هر نماينده مي تواند ايده و دغدغه ذهني خود 
را در حوزه هاي مختل��ف، در قالب پيش نويس طرح، به 
رش��ته تحرير درآورد و با امضاي جمعي از نمايندگان آن 
را ب��ه جريان بيندازد، در حالي که بايد اين متن، پيش از 
ارائه به مجلس، توسط کارشناسان و متخصصان موضوع، 

مورد بررسي و مداقه قرار گيرد و متن طرح پيشنهادي با 
همكاري بازوي کارشناسي مجلس، يعني مرکز پژوهش ها 
تهيه ش��ود تا از ارائه ايده خام و بدون پشتوانه کارشناسي 
جلوگيري ش��ود. در اين خصوص مي توان به طرح هايي 
اش��اره کرد که از حداقل پش��توانه کارشناسي برخوردار 

نيستند.

38 عدم اس��تفاده صحيح از تجربيات داخلي و س��اير 
نظام هاي حقوقي در قانونگذاري 

از جمله مواردي که الزم اس��ت در سند پشتيبان طرح ها 
و لوايح وجود داش��ته باش��د، بررس��ي تجربيات داخلي و 
خارج��ي درخصوص موضوع مورد بحث اس��ت. در برخي 
موارد، تجربيات موجود داخلي يا خارجي در مورد موضوع 
طرح يا اليحه بررس��ي نمي شود و مطالعه اي درخصوص 
آن صورت نمي گيرد، در حالي که ممكن است پيش از اين 
و يا در زمان بررس��ي طرح يا اليحه، تجربه مشابهي، اعم 
از موفق يا ناموفق، وجود داشته باشد که مطالعه و بررسي 
نقاط قوت و ضعف آن، کمك ش��اياني به فرايند بررس��ي 
موضوع کند، به نحوي که روند بررسي را تقويت و يا ارائه 
کنندگان طرح يا اليحه را از ادامه مسير منصرف کند. در 
برخي موارد نيز مشاهده مي ش��ود، در مطالعه تجربيات 
موجود، به بيان اجمالي چند خبر و گزارش اکتفا می شود 
و همي��ن امر انگيزه و ايده اولي��ه ارائه طرح يا اليحه مي 
شود، و اين درحالي است که شايد تجربه مذکور در کشور 

مورد اشاره شكست خورده و يا متروك باشد.

39 ضع��ف تعامل س��ازنده با نهادهاي مرتبط توس��ط 
مرجع تهيه کننده پيش نويس ها 

هريك از قوانين، مجريان و ناظران خاص و عامي دارند که 
به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با احكام آن قانون مرتبط 
بوده و به نس��بت اين ارتباط، در جريان کم و کيف اجرا، 
نقاط قوت و ضعف، ظرفيت ها و آسيب ها و ساير مسائل 
مرتبط آن قرار دارند. طرح ها و لوايح نيز داراي موضوعاتي 
هس��تند که غالبا مرتبط با مأموريت ها و مس��ائل يكي از 
نهادهاي مس��ئول اس��ت و اين نهادها به نس��بت وظايف 
و تكاليف س��ازماني خود با چالش ه��ا و فرصت هاي آن 
موضوع آشنا هستند؛ به همين دليل يكي از مهم ترين مرجع 
هاي کارشناسي براي تهيه کنندگان پيش نويس ها، همين 
نهادها و دستگاه ها هستند. تعامل سازنده و مستمر تهيه 
کنندگان پيش نويس طرح ها و لوايح با نهادها و دستگاه 
ه��اي ذيربطي که به نحوي با موضوع مرتبط هس��تند، از 
يكس��و س��بب غناي علمي و تخصصي، کاهش ايرادهاي 
احتمالي متن و افزايش بازدهي آن مي ش��ود و از س��وي 
ديگر، از آنج��ا که اين نهادها درواق��ع مجريان يا ناظران 
قانون مصوب خواهند بود، با کس��ب نظ��ر آنها، مي توان 
انتظار داشت تا حد مطلوبي با حسن اجراي قوانين مواجه 
ش��ويم. البته در اين خصوص بايد توجه داشت که تعامل 
و کس��ب نظر، به معناي رجحان بي دليل منافع سازماني 
و افزايش اختيارات يك نهاد يا س��ازمان نيست، و اين امر 
با هدف آش��نايي بيشتر با مش��كالت، آسيب ها و فرصت 
ه��اي پيرامون موضوع و يافتن بهتري��ن راه ها براي رفع 
آسيب ها و افزايش بهره وري در اين باره است. متأسفانه 
در برخي موارد مشاهده مي شود که ارتباط با نهاد ذيربط 
منجر به البي گري و افزايش بي دليل اختيارات و کاهش 

مس��ئوليت ها ش��ده و نقطه قوتي که مي توانست مزيتي 
ب��راي تهيه کنندگان پيش نويس باش��د، به يك آس��يب 
تبديل ش��ده است. ارتباط با دستگاه هاي مرتبط در کنار 
تعامل با کارشناس��ان و کس��ب نظر از ذينفعان به نوعي 
مي تواند تبديل به ساختاري براي تضمين کارآمدي يك 

قانون شود.
به منظور واکاوی دقيق آسيب های فوق الذکر و ريشه يابی 
علل و آثار آنها، پرسش��گری از تقس��يم کار ملی در حوزه 
قانونگذاری ضروری اس��ت. پاسخگويی بموقع تقسيم کار 
ملی موجب تقويت گفتمان تح��ول قانونگذاری در زمان 
باقيمانده تا انتخابات دوره جديد مجلس شورای اسالمی 

می شود.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- آيا مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام دارای سند 
پشتيبان کارشناس��ي فقهي، اقتصادي، حقوقي، سياسي، 

امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و ... است؟
- نحوه اس��تفاده صحيح مجمع تشخيص مصلحت نظام 
از ظرفيت نخبگان برای بررس��ي جامع موضوع مصوبات 

چيست؟
- از تجربي��ات داخل��ي و س��اير نظ��ام ه��اي حقوقي در 
قانونگذاري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام چگونه 

استفاده می شود؟
- نحوه تعامل س��ازنده مجمع تشخيص مصلحت نظام با 
نهادهاي مرتبط تهيه کننده پيش نويس قوانين چيست؟ 

پرسشگری از دولت
- آيا همه مصوبات دولت دارای سند پشتيبان کارشناسي 
فقهي، اقتص��ادي، حقوقي، سياس��ي، امنيتي، اجتماعي، 

فرهنگي و ... است؟
- دول��ت چگونه از ظرفيت نخبگان برای بررس��ي جامع 
موضوع مصوبه يا اليحه توس��ط کارشناسان و متخصصان 

استفاده می کند؟
- نحوه اس��تفاده صحيح دولت از تجربيات داخلي و ساير 

نظام هاي حقوقي در مقرره گذاری چيست؟ 
- داليل ضعف تعامل س��ازنده دولت ب��ا نهادهاي مرتبط 

باتهيه پيش نويس قوانين و مصوبات چيست؟ 

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- آيا مصوبات مجلس شورای اسالمی دارای سند پشتيبان 
کارشناس��ي فقهي، اقتصادي، حقوقي، سياسي، امنيتي، 

اجتماعي، فرهنگي و ... است؟
- اس��تفاده صحيح از ظرفيت نخبگان برای بررسي جامع 
موضوع طرح يا اليحه توس��ط کارشناس��ان و متخصصان 

توسط مجلس شورای اسالمی چگونه انجام می شود؟
- داليل  استفاده نكردن صحيح مجلس شورای اسالمی از 
تجربيات داخلي و ساير نظام هاي حقوقي در قانونگذاري 

چيست؟ 
- علل ضعف تعامل س��ازنده مجلس ش��ورای اسالمی با 

نهادهاي مرتبط با تهيه پيش نويس قوانين چيست؟ 

پرسشگری از مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی

- آي��ا گزارش ه��ای مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای 

اسالمی دارای سند پشتيبان کارشناسي فقهي، اقتصادي، 
حقوقي، سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و ... است؟

- چگونگی اس��تفاده صحي��ح از ظرفيت نخب��گان برای 
بررسي جامع موضوع طرح يا اليحه توسط کارشناسان و 
متخصصان در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 

چيست؟
- داليل عدم استفاده مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اس��المی از تجربيات داخلي و ساير نظام هاي حقوقي در 

قانونگذاري چيست؟
- عل��ل ضعف تعامل س��ازنده مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی با نهادهاي تهيه کننده پيش نويس قوانين 

چيست؟

پرسشگری از شورای نگهبان
- آي��ا مصوبات ش��ورای نگهبان دارای س��ند پش��تيبان 
کارشناس��ي فقهي، اقتصادي، حقوقي، سياسي، امنيتي، 

اجتماعي، فرهنگي و ... است؟
- چگونگی اس��تفاده صحيح ش��ورای نگهبان از ظرفيت 
نخب��گان برای بررس��ي جام��ع موضوع مصوبات توس��ط 

کارشناسان و متخصصان چيست؟
- علل عدم استفاده صحيح ش��ورای نگهبان از تجربيات 

داخلي و ساير نظام هاي حقوقي چيست؟
- داليل ضعف تعامل سازنده با نهادهاي تهيه کننده پيش 

نويس قوانين چيست؟ 

پرسشگری از قوه قضاییه
- آيا عملكرد نظارتی س��ازمان بازرس��ی کل کشور دارای 
س��ند پش��تيبان کارشناس��ي فقهي، اقتصادي، حقوقي، 

سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و ... است؟
- س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور از ظرفيت نخبگان برای 
بررسي جامع حس��ن اجرای قوانين توسط کارشناسان و 

متخصصان چگونه استفاده می کند؟
- داليل عدم استفاده صحيح سازمان بازرسی کل کشور از 
تجربيات داخلي و ساير نظام هاي حقوقي در قانونگذاري 

چيست؟
- علل ضعف تعامل س��ازنده با نهادهاي مردمی مرتبط با 

تصويب مقررات چيست؟ 

پرسشگری از رسانه های گروهی
- نقش رس��انه های گروهی در مطالبه س��ند پش��تيبان 
کارشناس��ي فقهي، اقتصادي، حقوقي، سياسي، امنيتي، 

اجتماعي، فرهنگي و ... برای قوانين چيست؟
- رسالت رس��انه های گروهی در ترويج فرهنگ استفاده 
صحي��ح از ظرفيت نخبگان برای بررس��ي جامع موضوع 

طرح يا اليحه توسط کارشناسان و متخصصان چيست؟
- دالي��ل عدم اس��تفاده صحيح رس��انه ه��ای گروهی از 
تجربي��ات داخلي و س��اير نظام هاي حقوق��ي در اصالح 

کاستی های قانونگذاري چيست؟
- علل ضعف تعامل سازنده رسانه های گروهی با نهادهاي 

تهيه کننده پيش نويس قوانين چيست؟

پرسشگری از اندیشمندان و نخبگان 
- س��ند پشتيبان کارشناس��ي فقهي، اقتصادي، حقوقي، 
سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و ... قوانين چيست؟

- چرا از ظرفيت نخبگان برای بررسي جامع موضوع طرح 
يا اليحه توس��ط کارشناس��ان و متخصصان استفاده نمی 

شود؟
- داليل عدم اس��تفاده صحيح از تجربيات انديشمندان و 
نخبگان داخلي و س��اير نظام هاي حقوقي در قانونگذاري 

چيست؟
- عل��ل ضع��ف تعامل س��ازنده انديش��مندان و نخبگان 
ب��ا نهادهاي مرتبط ب��ا تهيه کننده پي��ش نويس قوانين 

چيست؟ 
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هر کس به اندازه  ای که او را کفايت می  کند، قناعت کند، به آسايش و نظم 
می  رسد و در آسودگی و رفاه منزل می  گيرد.
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قانونگذاری سنتی در محاصره  ضعف ها و کاستی ها!!؟
روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش رسمی سال 1397 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پرسشگری )11( می کند:

36.نبودسندپشتيبانکارشناسيفقهي،اقتصادي،حقوقي،سياسي،امنيتي،اجتماعي،فرهنگيو...
37.استفادهنشدنصحيحازظرفيتنخبگان)مانندمرکزپژوهشهايمجلس(وبررسيجامعنکردن

موضوعطرحيااليحهتوسطکارشناسانومتخصصان
38.عدماستفادهصحيحازتجربياتداخليوسايرنظامهايحقوقيدرقانونگذاري
39.ضعفتعاملسازندهبانهادهايمرتبطتوسطمرجعتهيهکنندهپيشنويسها


