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مردم آنگاه كه ظالم را ببينند و او را باز ندارند، انتظار می رود كه 
خداوند همه را به عذاب خود گرفتار سازد.

وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون


 اعالن رسانه  هاي گروهي آمريكا بر قطع حمايت از دولت  بختيار )1357 ش(  عزيمت 
هشت هزار يهودي از ايران به اسراييل در پي فراگيري نهضت اسالمي ايران )1357 ش(  
انتخاب مهندس مهدي بازرگان به عنوان رييس دولت موقت انقالب اسالمي )1357 ش( 
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اش�اره:اجم�الوابه�امدرقواني�نيکیازآس�يبهای
مه�مموج�وددرقانونگ�ذاریس�نتیبهس�بکايرانی
اس�ت.اينآس�يبمعموالناش�یازنبودجامعنگریدر
فرآيندقانونگذاریاس�تودارایسطوحگوناگوناست.
قانونگذاریسنتیتوانايیاندازهگيریسطحاجمالوابهام
قوانينران�دارد.ازاينرودرمقاماجرایقوانين،مجريان
ومردمدچارس�ردرگمیمیشوند.ايننوشتاربهبحثو
بررسیپيرامونقوانيندارایاجمالوابهاممیپردازدكه

ازنظرخوانندگانمیگذرد:

شرح ماجرا
الف(اجمالقانون

- در م��اده 4 قانون نحوه اجرای مجكوميت های مالی مصوب 
1378 در باره مجازات معامله صوری به قصد فرار از دين از واژه 
»هر كس« اس��تفاده كرده است كه اين امر موجب شده است 
ك��ه برخی از قضات اين فعل را فقط هنگامی كه از اش��خاص 
حقيقی س��ر می زند قابل تعقيب بدانند و از تس��ری ماده به 
به معامالت مجرمانه ای كه اشخاص حقوقی انجام می دهند 

خودداری می كنند.
- در ماده 9 قانون مجازات اس��المی بصورت كلی انش��اء شده 
اس��ت در جرم خيانت در امانت به رد مال حكم نكرده اس��ت. 
معلوم نيس��ت كه متضرر بايد با تقديم دادخواس��ت مدنی و 
طی ش��دن تش��ريفات و پرداخت هزينه دادرسی مال خود را 

درخواست نمايد.
ب(ابهامقانون:

در ماده 712 قانون مجازات اس��المی اينگونه آمده اس��ت: هر 
كسی كالشی و تكدی را پيشه كند و از اين راه امرار معاش يا 

ولگردی كند به حبس از يك تا سه ماه محكوم می شود.
بررسی و تحليل

-عدمارائهتعاريفپايه:
اجمال و ابهام در بسياری از مواد قانونی در قانونگذاری سنتی 
به س��بك ايرانی وجود دارد كه دارای اش��كال گوناگون است. 
اجم��ال و ابهام دارای آثار ناگواری در نزد قانونگذاران و جامعه 
است كه در برخی از موارد تعاريف پايه مربوط به قانون در پس 
پرده اجمال و ابهام مانده اس��ت ك��ه در درك و اجرای قانون 

ايجاد اشكال می نمايد.
-عدمتبيينكافیموضوع:

مهم ترين عارضه اجمال و ابه��ام در قانونگذاری، عدم تبيين 
كاف��ی موضوع قانون اس��ت كه به س��اختار و پيكره مفهومی 
قانون لطمه می زند. نقص در بيان موضوع به حد كافی دارای 
آث��ار وضعی گوناگونی در مجريان، مردم و قانونگذاران اس��ت. 
سردرگمی مجريان در اجرا، سردرگمی مردم در تبعيت پذيری 

و سردرگمی قانونگذاران در اصالح قانون است. 
-احتمالفراموشیبخشیازمطلب:

در اجم��ال و ابه��ام احتم��ال دارد كه ارائه بخش��ی از مطلب 
فراموش شود و قانون بصورت ناقص مورد تصويب و تاييد قرار 
گيرد. قانون با اندامواره ناقص به پديده اجتماعی ناقص الخلقه 
ای ش��بيه اس��ت كه نمی تواند با ساير پديده ها ارتباط برقرار 
كند. نقص در مفهوم قانون كه در اثر اجمال و ابهام ايجاد شده 

است دارای اثر مستقيم بر ناكارآمدسازی قانون است. 
-شتابزدگیدرپردازشموضوع:

اجمال و ابهام معموال دستاورد شتابزدگی در پردازش موضوع 
قانون در مس��ير قانونگذاری اس��ت كه با توجه به سرعت زياد 
قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی و تورم قانون و قانونگذاری 
امر ش��ايعی اس��ت كه موجب عدم تمركز تقس��يم كار ملی 
قانونگذاری می ش��ود و اجمال و ابهام موجود در پيش نويس 
تا پايانی ترين مرحل��ه قانونگذاری باقيمانده و جامعه را دجار 

مشكل می كند. 
-غفلتازنکاتمهم:

اجال و ابهام در برخی از موارد گريبان نكات مهم را در قوانين 
تصويب شده می گيرد. قانون تصويب شده گاهی از نكته مهم 
و اساس��ی خالی اس��ت كه نمی توان بدون نكته مهم قانون را 
درك و اج��را كرد. تصويب اين دس��ت قوانين به نفهميدن يا 
س��خت فهميدن آن می انجامد كه مقدمه اجرای ناكارآمد در 

جامعه است.
-تکيهبردرکوتحليلمخاطبان:

برخی معتقدند قانونگ��ذار از اجمال و ابهام با تكيه بر درك و 

تحليل مخاطبان و ذينفعان استفاده نموده است. همان برخی 
باز از اجم��ال و ابهام به عنوان اموری كه قانونگذار نمی خواهد 
يا صالح نمی داند كه پيرامون آن در قانونی ذكری داشته باشد 
ياد می كنند. اين دسته به هر شكل و عنوان بنا دارند كه نتيجه 
آثار سوء اجمال و ابهام متوجه قانونگذاران و قانونگذاری كشور 

نشود.
-وجودآييننامههایاجرايیوبخشنامهها:

برخی معتقدند كه استفاده قانونگذار از روش اجمال و ابهام در 
قانونگذاری به جهت اطمين��ان وجود آيين نامه های اجرايی و 
بخش��نامه های مرتبط با قانون است كه می تواند كاستی های 
اجمالی و ابهامی قانون را بر طرف نمايد. گو اينكه در بس��ياری 
از م��وارد آيين نامه های اجرا و بخش��نامه ها خود را در جايگاه 

فراقانونی تعريف می كنند.
-تکيهبرقرينههایلفظیومعنوی:

برخی متعقدند كه اجمال و ابهام های موجود در قوانين را می 
توان از طريق قرينه های لفظی و معنوی در هر قانون يا قوانين 
مش��ابه تكميل كرد. اجمال و ابهام هر كدام به هر دليلی كه در 
قواني��ن وجود دارند می توان از طريق كن��كاش در روابط بين 
اجزای درون يك يا چند قانون هم خانواده به تفصيل و تبيين 

درآورد.
-تکيهبردانشوتجربهمجريان:

برخی معتقدند كه اجمال وابهام در قوانين به پشتيبانی عملی 
مجريان قانون قابل اصالح است. در بكار بستن قوانين است كه 
م��ی توان به نقاط ضعف و قوت و كارايی قوانين پی برد. راهكار 
اصالح اجمال و ابهام موج��ود در قوانين در مقام اجرا از طريق 

دانش و تجربه كاری مجريان قانون قابل رفع كردن است.
-تاكيدبرانجاماصالحاتفوری:

نبايد جامعه و مجريان قانون در جمال و ابهام برای مدت طالنی 
بس��ر ببرند. بنابراين پس از آشكار ش��دن موارد اجمال و ابهام، 
انجام اصالحات فوری قوانين كامال ضروری است. قانونگذار بايد 
برابر تشريفات مقرر با تقديم اليحه يا طرح نسبت به اجمال و 
ابهام واقع شده اطالع رسانی كرده و از طريق قانون آن را به نحو 

شايسته اصالح نمايد
-ضروریندانستنارائهتوضيحات:

برخی معتقدند در بسياری از موارد قانونگذار ارائه توضيحات در 
قوانين را ضروری ندانسته است و صالح را در اجمال و ابهام ديده 
است. البته قضاوت در اين مورد كار دشواری است اما اين موضوع 

قابل انكار نيست و نمی توان بطور قطعی آن را رد كرد. 

-رجوعبهعرف:
شايد قانونگذار در اجمال و ابهام ايجاد شده، تصور می كرده كه 
ه��ر گونه اجمال و ابهام در قوانين از طريق عرف قابل اصالح و 
تبيين اس��ت. البته رجوع به عرف نيز دارای شرايطی است كه 

استفاده از آن توسط همگان امكان پذير نيست. 
-برداشتهایسليقهای:

در اجمال و ابهام قوانين بازار برداشت های شخصی و سليقه ای 
پيرامون قوانين بس��يار داغ است. اين كار بويژه در نزد مجريان 
قانون كه معموال عالقه فراوانی به قانونگذاری دارند بيشتر قابل 
مالحظه اس��ت. برای برون رفت از اجمال و ابهام به روشنگری 
قانونی نياز است اما تا فرا رسيدن زمان ر.شنگری از طريق قانون 

برداشت های سليقه اند كه به عرض اندام می پردازند.
-انجامتفسيرهایغيركارشناسانه:

در اكثر موارد در مواجهه با اجمال و ابهام قانونی ضمن برداشت 
های سليقه ای و شخصی، انجام تفسيرهای غيركارشناسانه نيز 
رواج دارد. همگان خود را كارش��ناس پنداشته و دانش و تجربه 
اندك خود را دست مايه نظريه پردازی های كم اهميت قرار می 
دهند در حالی كه اجمال و ابهام در قوانين جز با ژرف اندش��ی 

عالمانه قابل رفع نيست.
-امکانسوءاستفادهازقانون:

وج��ود اجمال و ابهام در قانون و قانونگذاری زمينه های س��وء 
استفاده از قانون را در نزد مجريان و سودجويان فراهم می كند. 
اجمال و ابهام در قانون محل تفس��يرها و برداشت های سليقه 
ای از قانون است كه می تواند به ايجاد رانت و ويژه خواری های 
سودجويان منجر شود. نبايد امكان هر گونه بهره برداری خاص 

از قانون فراهم شود.
-درکنامناسبمردمازقانون:

م��ردم و مخاطب��ان و ذينفعان قانون دارای س��واد تخصصی و 
حقوقی نيس��تند كه بتوانند به اليه های پيدا و پنهان اجمال . 
ابه��ام های قانونی پی ببرند. از اين رو با وجود اجمال و ابهام در 
درك و فهم قانون دچار س��ردرگمی می شوند. اين امر موجب 
ناتوانی آنها در تبعيت پذيری از قانون و نارضايتی آنان از قانون 

و قانونگذار می شود.
-سردرگمیمجريانقانون:

مجري��ان قانون در مواجه��ه با اجمال و ابه��ام در قوانين دچار 
س��ردرگمی در اجرای آنها می شوند. با توجه به مالحظه كاری 
ها و محافظه كاری های موجود در دستگاه های اجرايی معموال 
مسكوت می ماند. عدم اقدام اجرايی برای اصالح اين قوانين عمال 

اجرا آنها از گردونه كار دستگاه های اجرايی خارج می شود و كار 
مردم بر زمين می ماند.

پرسشگری از دولت
- تدبي��ر دولت برای اصالح اجمال و ابه��ام موجود در مقررات 

صادره چيست؟
پرسشگری از مجلس شورای اسالمی

- آيا مركز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی توانايی اندازه 
گيری سطح اجمال و ابهام مصوبات خود را دارد؟

- نقش كميسيون های تخصصی در حل مشكل اجمال و ابهام 
مصوبات را دارد؟

- آيا نمايندگان مجلس شورای اسالمی نسبت به اجمال و ابهام 
قوانين آگاهی الزم و كافی را دارند؟

- آيا مجلس شورای اسالمی قادر به اصالح اجمال و ابهام موجود 
در لوايح و طرح ها است؟

- آيا اصالح و تغييرات مكرر قوانين نش��انه وجود اجمال و ابهام 
متعدد در قوانين نيست؟

پرسشگری از شورای نگهبان
- آيا مصوبات شورای نگهبان دارای اجمال و ابهام است؟

- آيا تفاسير شورای نگهبان از اصول قانون اساسی دارای اجمال 
و ابهام نيست؟

- آيا پژوهشكده شورای نگهبان توانايی اندازه سطح اجمال و ابهام 
مصوبات شورای نگهبان را دارد؟

- اينكه مصوبات دارای اجمال و ابهام عينا توسط شورای نگهبان 
تاييد شده است نشانه چيست؟

- اجمال و ابهام احتمالی موجود در مصوبات ش��ورای نگهبان 
چگونه اصالح می شود؟

+پرسشگری از قوه قضاییه
- گزارش عملكرد نظارتی س��ازمان بازرسی كل كشور پيرامون 

قوانين دارای اجمال و ابهام چيست؟
- آيا سازمان بازرسی كل كشور دارای توانايی اندازه گيری سطح 

اجمال و ابهام قوانين را دارد؟
- شاخصه های ارزيابی قوانين دارای اجمال و ابهام از نظر سازمان 

بازرسی كل كشور چيست؟
- ارزيابی عملكرد دستگاه های اجرايی در حسن اجرای قوانين 
دارای اجمال و ابهام از نظر سازمان بازرسی كل كشور چيست؟

- نحوه اجرايی نمودن قوانين دارای اجمال و ابهام در دس��تگاه 
های اجرايی دارای چه مالحظاتی است؟

آگهى مناقصه سیمکشى خطوط 63 اتصال به پست مهرگان و خط 63 مهرگان - سریزد
به شماره 124م/98

شرکت برق منطقه اى یزد در نظر دارد مناقصه فوق را بر اساس اطالعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شماره فراخوان 2098001071000029 
برگزار نماید.

عمومى یک مرحله اى نوع مناقصه1

مناقصه گرانى که حداقل امتیاز ارزیابى کیفى را کسب نمایند.شرایط اولیه2

از تاریخ 1398/11/16 لغایت 1398/11/23زمان دریافت اسناد3

واجدین شرایط مى توانند اسناد را به صورت رایگان از سامانه ستاد به نشانى www.setadiran.ir دریافت نمایند. نحوه دریافت اسناد 4

595,090,000 ریالمبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار5

ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1398/12/07آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها6

ساعت 9 روز شنبه مورخ 1398/12/10زمان گشایش پیشنهادها7

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکات از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.تسلیم پیشنهادها8

یزد، میدان امام حسین، بلوار دانشجو، بعد از پارك شادي، شرکت برق منطقه اي یزد، امور تدارکات و قراردادها, 38250344-035نشانى و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار9

سایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن به پیشنهادهاى مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهادهایى که غیر از سامانه ستاد ارسال گردد ترتیب توضیحات10
اثر داده نخواهد شد.

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 98/1111/م ع ل
 دوم

نوبت

شماره مجوز: 1398/6917

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

شرکت نفت فالت قاره ایران

شرکت نفت فالت قاره ایران ـ منطقه الوان در نظر دارد اجرای پروژه فوق الذکر را طبق شرح کار تدوین شده از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای و به مدت »6ماه« به پیمانکار 
واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:

الف( شرح عملیات اجرایی "اصالح سیستم تهویه و کارهای جانبی ساختمان آزمایشگاه کنترل کیفی نفت خام منطقه الوان"
ب( محل اجرای کار: استان هرمزگان، جزیره الوان ج( مدت انجام کار: 6 ماه

ــرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 700/000/000 ریال )هفتصد میلیون ریال( 2ـ توانایی ارائه ضمانتنامه "اجرای تعهدات" به  ــرایط متقاضی: 1ـ  توانایی ارائه ضمانتنامه "ش د( ش
میزان 5 درصد مبلغ کل قرارداد منعقده، در صورت برنده شدن و نیز کسر 10درصد از هر یک از پرداخت های قراردادی جهت تضمین حسن انجام کار.

3ـ داشتن امکانات، توانایی و تخصص در موضوع مناقصه.
هـ( سایر شرایط: 1ـ به تقاضاهای مشروط و مبهم و ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و تقاضاهایی که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2ـ پیشنهادات مالی باید حداقل سه ماه پس از وصول پیشنهادات به کمیسیون مناقصات شرکت نفت فالت قاره ایران دارای اعتبار باشند.
3ـ شرکت نفت فالت قاره ایران در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار خواهد بود.

تبصره: هزینه خرید اسناد مناقصه 850/000 ریال می باشد که متقاضیان می بایست مبلغ مذکور را به حساب جاری سیبا شماره 0105994654000 بانک ملی ایران بنام شرکت نفت 
فالت قاره ایران/ منطقه الوان واریز و فیش واریزی را به همراه درخواست کتبی خود ارسال نمایند.

لذا متقاضیان واجد صالحیتی که دارای شرایط به شرح فوق بوده و آمادگی جهت انجام خدمات فوق را دارا می باشد، می توانند حداکثر تا ده روز پس از انتشار آگهی دوم، ضمن ارائه 
ــناد مناقصه همراه با مدارک مشروحه ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه به شرکت نفت فالت قاره منطقه الوان به نشانی استان هرمزگان،  ــال فیش خرید اس ــت کتبی و ارس درخواس
جزیره الوان، کمپ رشادت، ساختمان اداره مرکزی جدید شرکت نفت فالت قاره منطقه الوان، طبقه فوقانی، واحد امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند و یا نسبت به ارسال مدارک 
از طریق پست به آدرس: »تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از مسجد بالل، نرسیده به تقاطع شهید مدرس، خیابان تورج، شماره 12، شرکت نفت فالت قاره ایران، طبقه همکف، واحد 

پست، جهت ارسال به منطقه الوان« اقدام نمایند که متعاقبا اسناد مناقصه پس از هماهنگی توسط امورحقوقی و قراردادها منطقه الوان به شرکت های متقاضی تحویل می گردد.
ــرکت. 2ـ آگهی های ثبت، تاسیس و تغییرات روزنامه رسمی. 3ـ نامه اعالم آمادگی شرکت متقاضی به همراه فیش خرید اسناد مناقصه. 4ـ ارائه مدارک مثبته مبنی  ــنامه ش 1ـ اساس

بر انجام دو نمونه کار مشابه تبصره: به درخواست هایی که فاقد مدارک فوق باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضمنا محل و زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید می گردد و متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 23945024ـ021 تماس حاصل نمایند.

اصالح سیستم تهویه و کارهای جانبی ساختمان آزمایشگاه کنترل کیفی نفت خام منطقه الوان
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siasatrooz@  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             
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روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« 
بررسی می کند:

اجمال و ابهام های 
مشکل ساز قانونی!!؟


