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مقدمه
»آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي ايران« 
)ويرايش اول( موضوع گزارش رسمی شماره 16080 است 
ک��ه در س��ال 1397/07/07 توس��ط مرک��ز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اس��المی منتشر شده اس��ت. اين پژوهش 
ب��ه س��فارش معاون��ت پژوهش ه��ای سياس��ی-حقوقی و 
توس��ط دفتر مطالعات حقوقی )گروه حقوق عمومی( انجام 
ش��ده اس��ت. گروه تهيه و تدوين کنندگان گزارش ش��امل 
آقايان علي عبداالحد، ابوالفضل درويش وند، س��يد مجتبي 
حسيني پور اردکاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي راجي 
و علي بهادري جهرمي اس��ت. گروه همكاران تهيه و تدوين 
گزارش شامل آقايان علي فتاحي زفرقندي، محمد جواهري 
طهراني، حسن وکيليان، حسين عبداللهي، حسن امجديان، 
يحي��ي مزروعي و حمزه اش��كبوس اس��ت. ناظ��ران علمي 
گ��زارش نيز آقاي��ان جليل محبي و احم��د حكيم جوادي 
اس��ت. برای پرهيز از هر گونه پيش داوری در مورد آسيب 
شناس��ی قانونگذاری کشور، عينا از متن گزارش رسمی ياد 
شده در آسيب های مختلف استفاده شده است که هر گونه 
شائبه نگاه ش��خصی، تفسيرهای سليقه ای و سوء برداشت 
سياس��ی و جناحی را از بين ببرد. نقل عين مطالب گزارش 
مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی در توضيح 
آسيب های حوزه قانونگذاری، ارائه مطالب غيرقابل انكاری 
است که توسط جمعی از پژوهشگران )شامل تهيه و تدوين 
کنن��دگان، هم��كاران و ناظران علمي( م��ورد اعتماد مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی تهيه و منتشر شده 
اس��ت. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، مرکزی 
است که قانونا در ساختار تشكيالتی مجلس شورای اسالمی 
قرار دارد و گزارش های منتشره از سوی آن سندی متقن با 
قابليت استنادی باال محسوب می شود. اعالم رسمی آسيب های 
حوزه تقنين از س��وی مرکز پذيرش های مجلس ش��ورای 
اس��المی، دليل پذيرش آنهاس��ت و کار را ب��ر محققان اين 
حوزه در امر اثبات آس��يب 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. 

40 تعييننکردنضمانتاجرايكافيومناسب
برايقوانين

در م��وارد لزوم مجري��ان قانون موظفند اح��كام مندرج در 
قواني��ن را بموقع، کامل و صحيح ب��ه اجرا درآورند و الزمه 
اين امر، تكليف مش��خص و صريح قان��ون، همراه با تعيين 
صريح مجري يا مجريان اس��ت. با اين وجود، اجراي قانون 
توس��ط مجريان نياز ب��ه ضمانت هايي دارد ک��ه در موارد 
تخل��ف از اجرا، بتوان به اس��تناد آن، با متخلف يا متخلفان 
برخورد کرده تا مكلف شوند نسبت به اجراي قانون تمكين 
کنند. تكلي��ف قانوني بدون تعيين ضمان��ت اجرا يا تعيين 
نامناسب و ناکافي ضمانت اجرا، مسيري براي فرار متخلفان 
از اج��راي قانون اس��ت چراکه در اين ص��ورت عدم اجراي 
قان��ون، هزينه مادي يا معنوي براي ايش��ان ندارد و لزومي 
براي اجراي قانون منطبق با موازين مندرج در مواد آن احساس 
نمي شود. تعيين ضمانت اجرا بايد متناسب با تخلف يا جرم 
احتمال��ي بوده و به روز باش��د. به عنوان مثال الزم اس��ت 
ضمانت اجراي قوانين ناظر به جرائم مادر و تخلفات اساسي 
که خود زمينه س��از جرائم و تخلفات کوچك تر هس��تند، 
تش��ديد ش��وند تا مرتكبان احتمالي، ارتكاب جرم يا تخلف 
را داراي منفعت ندانس��ته و ب��ه اجراي قانون تمكين کنند. 
الزم است در جريان تصويب قانون، ضمن تعيين تكاليف و 
حقوق، ضمانت اجراه��اي الزم هم در هر مورد پيش بيني 
شود تا نهادهاي ناظر بتوانند با اقدام بموقع در اين خصوص 
با متخلفان برخ��ورد کنند. درواقع تعيين ضمانت اجرا بايد 
به عنوان يكي از ضرورت هاي اساسي جهت تصويب قانون 
باشد. عالوه بر مورد فوق الذکر، ازجمله مواردي که نيازمند 
تعيين ضمانت اجراس��ت، تكليف دولت به تدوين آيين نامه 
هاي اجرايي قوانين است. در بسياري از موارد دولت مكلف 
به تدوين آيين نامه اجرايي قانون مصوب ش��ده، اما اقدامي 
در راستاي انجام اين تكليف نمي کند يا اينكه در موعد مقرر، 
تكلي��ف قانوني خود را انجام نمي دهد و همين امر س��بب 

تضييع بس��ياري از حقوق و انجام تخلفات و س��وء استفاده 
هاي ش��خصي و سازماني می شود. درخصوص اين مورد نيز 
الزم اس��ت مجلس شوراي اسالمي در راستاي انجام وظيفه 
نظارت��ي خود درخص��وص اجراي قواني��ن مصوب، ضمانت 
اجراي الزم را براي تدوين و تصويب مقررات اجرايي قوانين 
در نظر بگيرد تا در صورت کوتاهي نهاد يا مسئوالن ذيربط، 
ب��ا فرد يا نهاد خاطي برخورد ش��ود و با تصويب بموقع اين 
مقررات، بس��ترهاي الزم براي اجرايي شدن قوانين مصوب 

مجلس فراهم شود.

41توجهنکردنب�همرزهايتقنينواجراوقضا
درتهيهپيشنويسها

در نظ��ام جمهوري اس��المي، تفكيك قوا و اس��تقالل قوا، 
دو اص��ل از اصول پايه اي در حقوق اساس��ي هس��تند که 
ب��ه موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساس��ي به رس��ميت 
ش��ناخته ش��ده اند، لكن تاکنون به رغم برخي تالش هاي 
صورت گرفته، مرزهاي اعمال قواي س��ه گانه به درس��تي 
مش��خص نشده است. آسيب اساسي زماني آشكار مي شود 
که اعمال قواي سه گانه که در قانون اساسي به آن تصريح 
شده است، منجر به ايجاد اختالفاتي مي شود و روند اجراي 
امور کشور را با چالش هايي مواجه مي کند. به عنوان مثال 
به موجب اصل هفتاد و يكم قانون اساس��ي مجلس شوراي 
اس��المي در عموم مس��ائل در حدود مقرر در قانون اساسي 
مي تواند قانون وضع کند. اما مش��خص نيس��ت اين اختيار 
وضع قانون تا چه حدي بايد باش��د که دخالت مستقيم در 
امور قواي مجريه و قضائيه محسوب نشود. يا حتي در ارائه 
پي��ش نويس، اولويتي براي ارائه طرح يا اليحه در مس��ائل 
اجراي��ي و قضايي، ازس��وي قواي مجري��ه و قضائيه تعيين 
نشده است تا اقتضائات اجرا و قضا ازسوي مسئوالن در نظر 
گرفته ش��ود، به طوري که مواردي پي��ش مي آيد که نهاد 
اجرايي ي��ا قضايي، درگير موضوعي خاص بوده و براي حل 
مشكالت مربوط، تدابيري براي سازمان خود انديشه اند، که 
ب��ا ورود مجلس و گذراندن مصوبه اي، بدون در نظر گرفتن 
اقتضائات س��ازماني، نهاد اجرايي يا قضايي درگير مشكالت 
جديدي ش��ده اند. بر اين اساس الزم اس��ت ابتدا مرزهاي 
تقنين و اجرا و قضا به درس��تي تبيين ش��وند. البته جايگاه 
حل بخش مهمي از اين مسئله در قانون اساسي است، اما با 
توجه به اينكه اصالح قانون اساس��ي، درحال حاضر با توجه 
به فرايند دش��وار آن راهكار در دس��ترس و سهل الوصولي 
نيس��ت، الزم اس��ت اين موضوع در ادبيات حقوقي تبيين 
ش��ود و همان گونه که اعمال اختيار نمايندگان در س��ؤال 
از وزرا، ب��ا پيش ش��رط هايي در آيين نام��ه داخلي کنترل 
ش��ده اس��ت، ارائه طرح ها و لوايح نيز س��اختارمند شود و 
ضم��ن حفظ حقوق نمايندگان، در مس��ائل اجرايي اولويت 

با ارائه اليحه ازس��وي دولت و در مس��ائل قضائي اولويت با 
ارائه اليحه قضائي توس��ط قوه قضائيه باش��د. ناگفته نماند، 
در تعداد قابل توجهي از موارد، علت ورود مستقيم مجلس 
در مس��ائل اجرايي و قضايي، کوتاه��ي نهادهاي متولي امر 
در ق��واي مجريه و قضائيه اس��ت؛ خصوص��ا در مواردي که 
به دليل حساس��يت موضوع، اين دو قوه تمايلي به ورود در 
مسئله و حواش��ي آن ندارند. اگر مسئوالن ذيربط، در وقت 
مقتضي و متناس��ب ب��ا نياز روز جامعه، اق��دام به طراحي، 

تدوين و ارائه لوايح اجراي��ي و قضايي کنند، در اکثر موارد 
نيازي به ارائه طرح از س��وي مجلس نخواهد بود. نمونه اين 
موضوع را مي توان در طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد 
مشاهده کرد که با وجود سازمان استاندارد و ديگر نهادهاي 
متولي موضوع اس��تاندارد در قوه مجريه، به دليل عدم ورود 

دولت، از طريق نمايندگان و در قالب طرح پيشنهاد شد.
ب��ه منظور واکاوی دقيق آس��يب های فوق الذکر و ريش��ه 

ياب��ی 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 تحول قانونگذاری در زمان 
باقيمانده تا انتخابات دوره جديد مجلس ش��ورای اس��المی 

می شود.
پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام

- ضمانت اجراي کافي و مناس��ب براي چش��م انداز بيست 
س��اله و سياس��ت های کلی نظام مصوب مجمع تشخيص 

مصلحت نظام چيست؟
- ضمانت اجراي مصوبات مجمع تش��خيص مصلحت نظام 

چيست؟
- آيا احكام مندرج در مصوبات مجمع تش��خيص مصلحت 

نظام بموقع، کامل و صحيح به اجرا در آمده است؟
- مسئوليت مدنی ناشی از تضييع بسياري از حقوق و انجام 
تخلفات و س��وء استفاده هاي ش��خصي و سازماني به دليل 
ضمانت اجرايی ضعيف مصوبات مجمع تش��خيص مصلحت 

نظام به عهده کيست؟
- مجمع تشخيص مصلحت نظام چگونه به مرزهاي تقنين 

و اجرا و قضا در مصوبات توجه می کند؟
پرسشگری از دولت

- ضمانت اجراي مصوبات دولت چيست؟
- آي��ا دولت ها احكام من��درج در قوانين را بموقع، کامل و 

صحيح به اجرا در آورده اند؟
- مسئوليت مدنی ناشی از تضييع بسياري از حقوق و انجام 
تخلفات و س��وء استفاده هاي ش��خصي و سازماني به دليل 

ضمانت اجرايی ضعيف مصوبات دولت به عهده کيست؟
- عل��ت توجه نكردن دولت به مرزهاي تقنين و اجرا و قضا 

چيست؟ 
- آيا ابتكار قانون از س��وی مجلس شورای اسالمی در امور 
اجرايی به معنای ناديده گرفتن اصل تفكيك قوا در حقوق 

اساسی است؟
پرسشگری از مجلس شورای اسالمی

- ضمانت اجراي مصوبات مجلس ش��ورای اسالمی چگونه 
تامين می شود؟

- آيا مجلس شورای اسالمی بر احكام مندرج در قوانين که 
بموقع، کامل و صحيح به اجرا در آمده اند، نظارت دارد؟

- مسئوليت مدنی ناشی از تضييع بسياري از حقوق و انجام 
تخلفات و س��وء استفاده هاي ش��خصي و سازماني به دليل 
ضمانت اجرايی ضعيف مصوبات مجلس ش��ورای اسالمی به 

عهده کيست؟
- چرا مجلس ش��ورای اس��المی به مرزهاي تقنين و اجرا و 

قضا توجه کافی ندارد؟
- آيا بر اس��اس اصل تفكيك قوا در حقوق اساس��ی مجلس 
ش��ورای اس��المی می تواند ب��ا ابتكار قانونگ��ذاری در امور 

اجرايی قوای ديگر دخالت کند؟

پرسش���گری از مرک���ز پژوهش ه���ای مجلس 
شورای اسالمی

- تحلي��ل مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی 
پيرامون ضمانت اجراي قوانين چيست؟

- نظر مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی پيرامون 
کام��ل و صحيح به اجرا درآمدن اح��كام مندرج در قوانين 

چيست؟ 
- نظر مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی پيرامون 
تضييع بسياري از حقوق و انجام تخلفات و سوء استفاده هاي 
شخصي و سازماني به دليل ضمانت اجرايی ضعيف مصوبات 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- نظر مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی پيرامون 

توجه به مرزهاي تقنين و اجرا و قضا چيست؟ 
- نظر مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی پيرامون 
دخالت مجلس ش��ورای اسالمی در امور اجرايی قوای ديگر 

از طريق ابتكار قانونگذاری چيست؟
پرسشگری از شورای نگهبان

- مصوبات بدون ضمانت اجرايی مجلس ش��ورای اس��المی 
چگونه توسط شورای نگهبان تاييد می شود؟

- آي��ا تضييع بس��ياري از حق��وق و انجام تخلفات و س��وء 
اس��تفاده هاي شخصي و س��ازماني به دليل ضمانت اجرايی 
ضعيف مصوبات مجلس شورای اسالمی مغاير قانون اساسی 

و شرع نيست؟
- داليل بی توجهی ش��ورای نگهبان ب��ه مرزهاي تقنين و 

اجرا و قضا چيست؟ 
- آي��ا دخال��ت مجلس ش��ورای اس��المی از طري��ق ابتكار 
قانونگ��ذاری در امور اجرايی قوای ديگر مغاير اصل تفكيك 

قوا در حقوق اساسی نيست؟
- تفسير مرزهای تقنين و اجرا و قضا از نظر شورای نگهبان 

چيست؟
پرسشگری از قوه قضاییه

- سازمان بازرسی کل کشور چگونه بر قوانين بدون ضمانت 
اجرايی نظارت می کند؟

- س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور چگونه بر بموقع، کامل و 
صحيح به اج��را درآمدن احكام من��درج در قوانين نظارت 

دارد؟ 
- س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور چگونه بر تضييع بسياري 
از حقوق و انجام تخلفات و س��وء اس��تفاده هاي شخصي و 
س��ازماني به دليل ضمانت اجرايی ضعيف مصوبات مجلس 

شورای اسالمی نظارت می کند؟
- سازمان بازرسی کل کشور در عملكرد نظارتی خود چگونه 

به مرزهاي تقنين و اجرا و قضا توجه می کند؟
- عملكرد نظارتی س��ازمان بازرس��ی کل کشور در کنترل 

دخالت های سه قوه در امور يكديگر چيست؟
پرسشگری از رسانه های گروهی

- نقش رس��انه های گروه��ی در مطالبه ضمان��ت اجرايی 
قوانين چيست؟

- نقش رسانه های گروهی بر مطالبه بموقع، کامل و صحيح 
به اجرا درآمدن احكام مندرج در قوانين چيست؟ 

- نقش نظارتی رس��انه های گروهی بر تضييع بس��ياري از 
حقوق و انجام تخلفات و س��وء اس��تفاده هاي ش��خصي و 
س��ازماني به دليل ضمانت اجرايی ضعيف مصوبات مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- چرا رسانه های گروهی به مرزهاي تقنين و اجرا و قضا در 

تهيه گفتمان سازی های خود توجه ندارند؟
- نقش رسانه های گروهی پيرامون اصل تفكيك قوا و عدم 

دخالت سه قوه در امور يكديگر چيست؟
پرسشگری از اندیشمندان و نخبگان 

- کارآمدی قانون بدون ضمانت اجرايی چيست؟
- آي��ا اح��كام مندرج در قوانين بموق��ع، کامل و صحيح به 

اجرا در می آيد؟
- نظر انديش��مندان و نخبگان پيرامون تضييع بس��ياري از 
حقوق و انجام تخلفات و س��وء اس��تفاده هاي ش��خصي و 
س��ازماني به دليل ضمانت اجرايی ضعيف مصوبات مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- نظر انديش��مندان و نخبگان پيرام��ون توجه به مرزهاي 

تقنين و اجرا و قضا چيست؟ 
- آي��ا در ايران اصل تفكيك قوا و عدم دخالت س��ه قوه در 

امور يكديگر اجرا شده است؟

 سه شنبه  26 آذر 1398  شماره 5195 
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پيامبراكرم)ص(:

ميهمان، روزی خود را می  آورد و گناهان اهل خانه را می  برد
وز حدیث ر

وز دزر تاریخ امر

چالشقانون


 انتقال پيكر شهيدتندگويان پس از 11 سال اسارت در عراق )1370 ش(  
تحويل 45 تا 60 فروند ميراژ 2000 به عراق از سوي فرانسه در اوج جنگ با 

ايران )1365ش(  روز حمل و نقل 

پیش بینی آب وهوا
تهران 
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تلفنی آگهی می پذیرد

روزنامه       

@siasatrooz

قانونگذاری سنتی در توهم چیستی، چرایی و چگونگی!!؟
روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش رسمی سال 1397 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پرسشگری )12( می کند:

40.عدمذكرضمانتاجرايكافيومناسببرايقوانين
41.عدمتوجهبهمرزهايتقنينواجراوقضادرتهيه

تاكنونموضوعآسيبشناسیقانونگذاریدرايراناز
سویپژوهش�گرانونويسندگانبسياریموردتوجه
قرارگرفتهاستوهريکبهتناسبتخصصوتجربه
خودبهاينموضوعمهمپرداختهاند.نکتهقابلتوجه
درايندس�تپژوهشهایآس�يبشناسانه،قابليت
اس�تنادي�ااصوالمستندس�ازیديدگاهه�اونظرات
بهش�واهدعينیوواقعيتهایمتقناس�ت.انتش�ار
گزارش»آس�يبشناس�ينظامقانونگذاريجمهوري
اس�اميايران«)ويرايشاول(ازسویمركزپژوهش
ه�ایمجلسش�ورایاس�امیاينس�والرابهذهن
متبادرمیكندكهپساز113سالسابقهقانونگذاری
وجودخيلعظيمآس�يبهایريزودرشتدرحوزه
قانونگذاری،نش�انهچيست؟قانونگذاریكشوربااين
همهآس�يبومش�کاتیكهدارد،چگون�همیتواند
ب�هحلمعضاتس�ايربخشهایجامع�هبويژهحل
مش�کاتمتعددوروزافزونزندگیم�ردمبپردازد؟
چراك�هقبلازهركاریخ�ودنيازمندتغييروتحول
اس�ت!نظربهاينکهبيانآس�يبهادردیراازجامعه
درماننمیكندروزنامهسياس�تروزبرطبقرسالت
رس�انهایخودگ�زارشمركزپژوه�شهایمجلس
شورایاس�امیرامبنایپرسش�گریازتقسيمكار
ملیدرحوزهقانونگرايیكش�ورقراردادهاس�تتابه
ريش�هيابیعللوآثارآس�يبهابپردازد.اميداست
كهپاس�خگويیبهنگامدستگاههاونهادهایمربوطه
بتواندبهگسترشگفتمانتحولدرقانونگذاریبرای

انتخاباتپيشروكمکبسزايیكند.

اشاره


