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ارزیابی ثبات قوانین در نظام قانونگذاری ایران

 مريم عسگری

3

چکیده:

اصالح مکرر قوانین یکی از آس��یبهای گریبانگیر نظامهای قانونگذاری اس��ت که اگر کنترل
نش��ود ،میتواند منجر به «بیثباتی قوانین» ش��ود .بيثباتي در قواني��ن ،زمانی در نظامهای
کرات تصمیمه��ای قبلی خود را به نحوی تغییر
قانونگ��ذاری ،عیان میش��ود که قانونگذار به ّ
میدهد که مجریان و ذینفعان ،از فرصت مناسب برای تطبیق رفتار خود با اراده و نظر جدید
قانونگ��ذار ،برخوردار نمیباش��ند .از طرفی این تغییر تصمیم ،الزاماً در جهت به روز رس��انی
قوانینِ اس��بق و تطبیق آنها با وضعیت و شرایط جدید جامعه نبوده ،بلکه عمدتاً موید اصالح
ِ
قبلی و یا تغییر اهداف قانونگذار میباش��د .یافتههای این پژوهش ،نش��ان
تصمیمات اش��تباه ِ
میده��د که ط��ی ده دوره قانونگذاری در ایران ،بطور ميانگين حداق��ل  30درصد از قوانين
مصوب ،در راس��تای اصالح قوانین قبلی ،بوده است .همچنين قانونگذار رويه ثانويه اي نيز در
اصالح قوانين دارد كه بر اساس آن ،در ِدل قوانين ديگر ،اقدام به اصالح قوانين نموده که این
رويه نامطلوبِ قانونگذاري ،موجب بروز و افزایش پراکندگی قوانین گرديده است و اگر میزان
این اصالحات را بر فراوانی قوانینِ اصالحی صدراالش��اره اضافه نماییم ،نسبت اصالح قوانین،
به مراتب بیش از  30درصد خواهد بود .مع الوصف تقویت فرآیند کارشناسی در پیش نویس
قوانین ،رفع آس��یبها و نقایص احصاء ش��ده در فرآیند قانونگ��ذاری در ایران ،لزوم رعایت و
عنایت ویژه به تدوین و تنقیح قوانین موجود و اقدام مناس��ب در جهت افزایش س��هم لوایح
نس��بت به طرحها از قوانین تصویب ش��ده ،از جمله راهکارهای پیشنهادی ارائه شده در این
پژوهش در راستای تقویت ثبات قوانین در ایران ،میباشد.
واژگان کلیدی :قانونگذاری ،بیثباتی در قوانین ،اصالح مکرر قوانین.

 .1حسابرس ارشد دیوان محاسبات استان زنجان ،کارشناس ارشد حسابداری ،نویسنده مسئول
saeidfm2005@yahoo.com
 .2سرحسابرس دیوان محاسبات استان زنجان ،کارشناس ارشد حسابداری.
 .3سرحسابرس دیوان محاسبات استان زنجان ،کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی.
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 .1برگرفته از اصول هفتاد و یکم تا نود قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 .2همانگونه که حقیقی مهری و دیگران در پژوهش خود (چالش��های قانونی نظارت دیوان محاسبات کشور در مقابله
با فس��اد مالی و جرائم ناش��ی ازآن در دستگاههای اجرایی” ،فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری ،شماره ،38
تعدد و تورم قوانین (که خود میتواند به تعارض قوانین نیز منجر
زمس��تان  ،)1397چنین نتیجهگیری نموده اند که ّ
شود) و نقص و ابهام در قوانین موجود ،از جمله معضالت و چالشهای نظارتی دیوان محاسبات کشور به عنوان یکی
از اصلیترین نهادهای نظارتی در ایران میباشد.
3. Lon Fuller
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قانون ،زاييده فرآيند قانونگذاري است .فرآيندي كه اگر دچار آسيب و نقص باشد ،خروجي آن
نيز ،داراي آسيب يا آسيب زا خواهد بود .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 1وظیفه قانونگذاری
را عالوه بر وظیفه نظارت ،بر عهده مجلس شورای اسالمی نهاده است .این دو وظیفه (قانونگذاری و
اصلی نظارت و معیار تشخیص"صحیح"
نظارت) را نباید از یکدیگر ،جدا دانست .زیراکه اساساً ابزار
ِ
ی��ا "ناصحیح" بودن عملکرد مجریانِ قانون ،همان "قانون" اس��ت .بنابر این اگر قوانینِ مصوب در
مجلس ،ویژگیها و اصول الزم را نداش��ته و توام با آس��یب و ایراد باشند ،مجریان در مرحله اجرا و
ناظران در مرحله نظارت ،2با مشکل و چالش مواجه خواهند بود[.]13
برای تش��خیص و احصاء آسیبهای موجود در یک نظام قانونگذاری ،به معیارهایی نیازمندیم.
صاحبنظ��ران حوزه نظامهای قانونگذاری ،مجموعه از اصول و موازين مختلفي را به عنوان ويژگي
ه��اي الزامي فرآيند قانونگذاري ،صورت بندي نموده اند ،كه اين اصول ،معيارهایی برای رس��یدن
"قانونگذاري خوب" میباشد .لون فولر 3به عنوان یکی از این صاحبنظران ،هشت اصل را به عنوان
درونی قانون ،ارائه نموده که عبارتند از :قانون باید عام باش��د ،قوانین باید منتش��ر شده و یا
اصول
ِ
به اطالع افراد ذی نفع رس��انده ش��وند ،قوانین نباید عطف به ماسبق شوند ،قوانین باید قابل فهم،
واضح و روش��ن باشند ،قوانین نباید متناقض باش��ند ،قوانین نباید امر غیر ممکن را مطالبه کنند،
قوانین نباید به طور مکرر تغییر یابند و عمل مقامات رس��می باید با قانون انطباق داش��ته باشد .به
عبارتي با این اصول ،میتوان "قانونگذاری خوب" را از "قانونگذاری بد" ،متمايز نمود (فولر به نقل
از مرکز مالمیری و مهدی زاده.]21[)1394 ،
ِ
مختلف
پژوهش��های پیش��ین صورت گرفته ،عمدتاً موی��د نقض ویژگیهای مذک��ور در ادوار
قانونگذاری در ایران میباش��ند .در این پژوهش "ثبات قوانین" در قوانین ایران ،مورد بررسی قرار
گرفته است.
کرات و در
بيثباتي در قوانين زمانی در نظامهای قانونگذاری ،عیان میش��ود که قانونگذار به ّ
بازهه��ای زمانی عمدتاً کوت��اه ،تصمیمهای قبلی خود را (که در قالب تصویب قوانین نش��ان داده
اس��ت) به نحوی تغییر میدهد که مجریان و ذینفعانِ  ،از فرصت مناس��ب برای تطبیق رفتار خود
با اراده و نظر جدید قانونگذار ،برخوردار نمیباشند .از طرفی این تغییر تصمیم ،الزاماً در جهت به
روز رس��انی قوانینِ اس��بق و تطبیق آنها با وضعیت و شرایط جدید جامعه نبوده ،بلکه عمدتاً موید
قبلی و یا تغییر اهداف قانونگذار میباشد .به عبارتی دیگر اصالح قوانین
اصالح تصمیمات اش��تباه ِ
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م��ردم ،رواب��ط ،فعاليتها و برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلند مدت خود را بر اس��اس قوانينِ
موجود در آن جامعه ،تنظيم مینمايند .لذا قوانین هنگامی میتوانند وظیفه مهم خود را (به منظور
راهنمایی شهروندان برای برنامهریزی درباره فعالیتهای اقتصادی) به طور شايسته انجام دهند ،که
با ثبات و پایدار باش��ند .فضای کسب و کار و قواعد اقتصادی نیز ،خود را با قوانینِ موجود منطبق
مینماین��د و اگ��ر قوانین دائماً به نحوی اصالح ش��وند که ویژگی پایدار بودن را از دس��ت بدهند،
پیشبینی پذیریِ فضای کسب و کار و فعالیتهای اقتصادیِ مختل شده و امکان فعالیت اقتصادیِ
مطمئن ،فراهم نخواهد شد.
به بیانی دیگر يكي از ويژگی هایِ مهمي كه قوانين بايد داش��ته باشند تا بتواند استمرار ثبات
و امنی��ت اقتصادی را تضمین نمايند ،پايدار بودن آنهاس��ت .بدي��ن مفهوم كه مفاد قوانينِ مرتبط
با فعاليتهاي اقتصادی ،هر لحظه و هر روز تغيير نيابد و حالت پایدار داش��ته باش��د ،زیرا که روشن
بودنِ چشم انداز اقتصادی کشور برای فعاالن این عرصه ،یک نقطه کلیدی در ایجاد آرامش ،ثبات
و امنیت اقتصادی اس��ت .اینکه در یک دوره بلندمدت ،سیاس��تها و قوانینِ مرتبط با فعالیتهای
اقتصادی (اعم از سیس��اتهای ارزی ،قوانین پولی و بانکی ،قوانین حوزه صادرات و واردات ،قوانین
مالیاتی ،قوانین بیمه و تامین اجتماعی ،قوانین کارگری) دچار تغیی ِر پی در پی شدید نخواهد شد،
باعث میشود اقتصاد کشور به آرامش و ثبات برسد .تولیدکنندگان و سرمایه گذاران باید اطمینان
حاصل نمايند که مس��ئوالن اقتصادی کشور در پی تأمین منافع ملی و مصالح جامعه هستند و به
دنبال منافع ش��خصی و یا گروهی نبوده و هر روز تصمیمات و سیاستگذاریهای اقتصادی خود را
عوض نمیکنند (اشکذری محمد جمال.]2[ )1396 ،
از طرف��ي اگ��ر قوانین دائماً تغییر یابند و اصالح ش��وند ،مردم برای اینک��ه بدانند در هر مورد
خاص کدام قانون حکمفرماس��ت دچار مشکل میشوند و همواره نگران خواهند بود که آیا قانون،
آنگونه که آنها فهمیده اند ،دس��تخوش تغییر شده اس��ت؟ در این حالت یکی از عنایر اصلی نظام
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را نمیتوان فی نفسه و الزاماً ،ايراد تلقي نمود ،زيرا به فراخور تغییر شرایط اقتصادی ،فرهنگی و...
در يك جامعه ،به روز رس��انی قوانین (که عموماً از طريق اصالح قوانین صورت میگيرد) ،یکی از
ضروریات میباش��د ،لیکن این رویه ،زمانیکه در راستای اصالح تصمیمات نادرست اولیه قانونگذار
بوده و به يك عادت در فرآیند قانونگذاري مبدل شده و به گونهای انجام شود که موجبات بیثباتی
و کوتاهی عمر قوانین گردد ،یک آسیب جدی در نظامهاي قانونگذاری تلقی میگردد.
ب��ه طور نمونه به عقیده برخی صاحبنظران ،ثبات قوانين و مقررات ،مهمترين عامل در تأمين
امني��ت اقتصادي بوده و محيط اقتص��ادي را براي فعاليتهاي اقتصادي تثبيت مینمايد .به عبارتی
ويژگي الزامي و مهم در قوانين و مقررات ،درجه ثبات آنها بوده و هرچه قوانين ،باثباتتر باش��ند،
كمك بيش��تري به امنيت اقتصادي مینمايند[ .]24از طرفی فقدان ثبات در قوانین ،امر نظارت را
نیز با چالشهایی مواجه میسازد که پیشتر بدان اشاره خواهد شد.
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تصمیمگی��ری آنه��ا برای برنامهری��زی کوتاه مدت یا بلن��د مدت ،غیر قابل ات��کا خواهد بود [.]7
همچنین چنانچه قانون بطور مکرر تغییر کند و از ثبات قابل قبول برخورداد نباشد ،مردم از وقت
و فرصت کافی برای منطبق کردن رفتار خود با تغییرات صورت گرفته برخوردار نخواهد بود [.]4
رایجترین رویه قانونگذار که س��بب مخدوش ش��دن ثبات قوانین (نظام حقوقی) میشود ،اقدام به
قانونگذاری بیش از حد و نامتناسب در قالب تصویب مکرر قوانین جدید ،اصالح پی در پی قوانین
موجود و تصویب الحاقیههای متعدد به قوانین است[.]2
اصالحات��ی ک��ه در حوزه نظامهای قانونگذاری مورد بحث ق��رار گرفته و میتوان آنها را زمینه
تعدد قوانين و مقررات (پراکندگی قوانین) و تورم قوانین.
ساز بیثباتی قوانین دانست ،عبارتند از؛ ّ
ِ
مقررات
متع��دد براي يك موضوع در قوانين و
تع��دد قوانین و مقرارت به مفهوم وجود احكام
ّ
ّ
متعدد ،گاه همپوشان و همراستاي يكديگر و گاه حتي در تضاد با
م
احكا
اين
که
باشد
ی
م
مختلف
ِ
ّ
يكديگر قرار گرفته و مجريان و ناظرانِ بر اجراي قانون (از این حیث که همواره باید در دل حجم
عظیمی از قوانین ،به دنبال آخرین اراده و نظر قانونگذار باش��ند) ،را با ابهام و س��ردرگمي مواجه
تعدد قوانین و
میس��ازد .این رویه ناصحیح در قانونگذاری ،مترادف “پراکندگی قوانین” میباش��دّ .
مقرارت موجب ایجاد ارتباطات مافیایی و ناس��الم شده و زمینه تفسیرهای مختلف و سوء استفاده
را برای متخلفین فراهم میکند تا جایی که حتی زمینه کشف فساد نیز از بین میرود[ .]6هنگامی
که قوانین در حجم زیاد تولید شود ،زمینه پیدایش قوانین متناقض افزايش يافته و احصاء آخرين
نظر قانونگذار در خصوص يك موضوع ،مشكل میشود و در نهایت ،گستردگی فساد قانونی فراهم
کمی و کیفی آنها و شفاف کردن آنها برای
میشود .بنابراین ،ساده کردن قوانین از طريق کاهش ّ
سالم سازی ضروری است (ربیعی .)1387،به عقيده صاحبنظران ،در شرايط كنونى ،انبوه مقررات
و قوانين متضاد ،در برخی حوزهها به میزانی اس��ت ک��ه گاه کارکنان خبره نیز نمیتوانند بر همه
آنها اش��راف یابند .در چنین ش��رایطی ارباب رجوع كه به قوانين و رويهها اش��راف ندارد ،در برابر
كارمندانى قرار میگیرد كه كم و بيش به مقررات تسلط دارند[.]20
ت��ورم قوانين (ت��ورم تقنینی) نيز يكي ديگر از آس��يب هاي نظام هاي قانونگذاري اس��ت كه
میتواند زمینه ساز افزايش حجم قوانينِ اصالحي گردد .تورم قوانین به عقیده صاحبنظران ،موید
فعالی نظام قانونگذاری اس��ت .بیش فعالی در قانونگذار چن��ان کار میکند که قوانینی که
بی��ش
ِ
راهنمایی رفتار شهروندان باشد ،به نتیجهای معکوس منجر میشوند .به گونهای
هدف از آنها باید
ِ
که دولت و شهروندان ،خود را غرق در حجم انبوهي از قوانین میبینند .این رویه (تورم تقنینی)،
زمانی در نظامهای قانونگذاری عیان میش��ود که قانونگذار به دالیل مختلف ،بدون ارزیابی دقیق
و کارشناس��انهی ضرورتها و پیامدهای یک قانون و همچنین بدون در نظر گرفتن زمان مناس��ب
ب��رای اصالح ی��ک قانون ،اقدام به قانونگذاری مینمايد .در چنین حالت��ی اوالً قانونگذار مهمترین
وظیف��ه خ��ود را در افزایش آمار قوانین تصویبی( ،نه کیفیت اجرا ،نظارت برای اجرای آنها و آثار و
پیامدهای آنها بر نظام حقوقی ،سیاس��ی ،اقتصادی و ماننده آنها) میبیند و دوماً نظام حقوقی به
نظام فربه تبدیل میش��ود که کارایی و اثربخش��ی خود را از دست میدهد .در این حالت ،تصویب
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اسالمی دوره نهم؛
 .1گفتگوی هفته نامه “صوراسرافیل" با سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای
ِ
http://sooreisrafil.com
 .2مصاحبه هفته نامه “صوراسرافیل” با یکی از وکالی پایه یک دادگستری؛ http://sooreisrafil.com
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قوانی��ن متعدد (که اصالحیهه��ا و الحاقیههای مکرر و زودهنگام آنها را نیز به دنبال دارد) ،نه تنها
کمکی به رفع دغدغههای قانونگذار نمیکند ،بلکه خود به معضلی در نظام حقوقی تبدیل میشود
و بدین ترتیب ،افزوده ش��دن بر حجم قوانین با موضوعات مش��ابه و همپوش��ان و بعضاً متعارض،
سردرگمی مسئوالن مجری قانون ،مراجع مفسر قانون و شهروندان را در پی خواهد داشت.یکی از
دالیل قانونگذاری بیش از حد نیاز ،کیفیت نامناسب قوانین است [.]24
برای درک بیشتر و بهتر اهمیت موضو ِع ،دیدگاه برخی از صاحب نظران در خصوص بي ثباتي
قوانين در ايران ،به شرح موارد زیر جمعبندی گردیده است:
مکرر و نس�نجیده قوانین در ایران :در کشور ما با وجود سپری شدن یکصد سال از
تغییرات ّ
پیروزی مشروطیت و سرآغاز تاسیس و قانونگذاری ،قوانین ،هنوز قوام ،دوام و احترامی که بایسته
آنها اس��ت ،ندارند .قوانین غالباً در معرض تغییرات پی در پی هس��تند .وضعیتی که به موجب یک
قانون برای مردم ایجاد میش��ود ،هنوز کام ً
ال مس��تقر نشده ،با قانون دیگری از هم میپاشد و این
عدم ثبات در کلیه ش��ئون کش��ور به خصوص در اقتصاد ،عواقب بسیار نامطلوبی در پی دارد .اگر
س��رعت قانونگذاری دلیل ترقی بود ،ایران میباید یکی از مترقیترین کش��ورهای جهان محسوب
میشد.]8[.
تصویب و اصالح بیحد و حساب قوانین در ایران :متاسفانه در کشور ما اشکاالتی در سیستم
قانونگذاری و قانون نویس��ی وجود دارد .در مورد برخی قوانین علی رغم این که تالش میش��ود تا
پیشرفتهترین و مترقیترین قوانین مصوب شوند ،اما در مرحلهی اجرا به دلیل نبود زیر ساختهای
مناس��ب ،دچار اش��کال شده و مجلس یا کمیسیون مجبور هس��تند دست به اصالح قوانین بزنند.
اینکه قانون نیاز به اصالح داشته باشد ،امری طبیعی است اما نیاز به اصالح سریع قوانین یک نقص
اس��ت .ما از جمله کش��ورهایی هستیم که بیحد و حساب قانون تصویب میکنیم .باالترین میزان
1
مصوبهی قانونی و تنوع در قوانین را داریم.
موان�ع حقوقی صادرات و واردات در ایران :عدم ثبات قوانین ،عدم انجام تعهد به قراردادهای
منعقد با طرفهای خارجی و از بین رفتن اعتبار تجاری صادرکنندگان را بدنبال دارد ،لذا تصویب
قانونی جامع که اس��تراتژی ملی ص��ادرات و واردات را حداقل برای مدت ده س��ال تعیین نماید،
2
ضروری به نظر میرسد.
نظام قانونگذاری کشور یک ملغمه است :کشوری که با بیش از یکصد سال سابقه قانونگذاری،
حجم بس��یار باالیی از قوانین را دارد و به تعبیری با حدود یازده هزار عنوان قانون مواجه هستیم،
ش��ناخت نس��بت این قوانین با یکدیگر تبدیل به معضل شده اس��ت .به طوری که نمیدانیم کدام
قان��ون متروک ،منتفی یا تداخل با قوانی��ن دیگر دارد .که در نهایت همه اینها از نظام قانونگذاری
ما ملقمهای درس��ت کرده است .حتی اگر یک مقام اجرایی در سطوح مختلف مدیریتی بخواهد از
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1. https://www.hamshahrionline.ir/news/481111
2. https://moqavemati.net/42562
3. http://otaghiranonline.ir/news/5966
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قانون پاس��داری کند و وفادار به آن باش��د ،تشخیص این قانونی که باید عمل بشود برای او بسیار
سنگین شده و در نتیحه نفس وفاداری به قانون و حاکمیت آن ،امروز ما را به مقصود نمیرساند.
البته اشکاالت بنیادی تری هم داریم و مساله فقط قوانین مجلس یا مصوبات هیات وزیران نیست،
بلکه مقدار زیادی مقرراتگذاری داریم که در نهادهای متفاوت و مختلف انجام میگیرد که نسبت
1
و روابط آنها هم روشن نیست (معاون حقوقی رئیسجمهوری ،هشت بهمن )1398
بیثباتی قوانین یکی از مش�کالت فضای کس�ب و کار ایران :یکی از مش��کالت فضای کسب
وکار در کش��ور ،بیثباتی قوانین است .این تغییرات که با رویکردهای مختلف به صورت سلیقهای
و از ب��اال ب��ه پایین در قوانین و مقررات ص��ورتمیگیرد ،بر محیط کس��ب و کار تاثیر نامطلوبی
میگذارد .اگر محیط کس��بوکار ایران ،رتبه قابل قبولی در س��طح جهان کس��ب نمیکند ،یکی
از دالیل اصلی آن ،تغییرات خلق الس��اعه مقررات بخشهای مختلف اس��ت .ثبات در قانونگذاری
و پیشبینی پذیر بودن مقررات ،کمک ش��ایانی به تس��هیل فضای کسب و کار و گسترش سرمایه
گ��ذاری میکند .در واقع اطمینان در س��رمایه گذاری و امکان تصمیمگی��ری و برنامهریزی برای
آیندهی کس��ب و کار ،در س��ایه تحقق ثبات و پیشبینی پذیری قوانین و مقررات اتفاق میافتد.
ثبات قوانین ،محیط اقتصادی را برای فعالیتهای اقتصادی تثبیت کرده و شفافیت قوانین ،امکان
برنامهریزی دقیق را فراهم میس��ازد .اهمیت این مس��ئله تا به آنجاست که «تغییرات غیرمنتظره
قوانین اقتصادی» یکی از نماگرهای ارزیابی امنیت اقتصادی به شمار میآیند .عدم توجه کافی به
اص��ل ثبات در مقررات گذاری به جای آنکه اوضاع را بهبود دهد ،کس��ب و کارها را گرفتار اِعمال
تصمیمات متنوع و احیاناً خودس��رانه کرده و زمینه دریافت رش��وه و بروز فس��اد را فراهم میکند.
تصمیمگیری فعاالن اقتصادی برای برنامهریزی کوتاه مدت یا بلندمدت ،بر اس��اس ثبات قوانین و
مقررات اس��ت .تغییر مکرر قانون ،قابلیت انطباق رفتار مردم و فعاالن اقتصادی را با شرایط جدید
کاه��ش میدهد و فرصت کافی ب��ه آنها نمیدهد تا بتوانند برای آینده س��رمایه گذاریهای خود
2
برنامهریزی نمایند( .رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ،پنجم دی .)1396
عدم ثبات قوانین در بخش معادن ،س�رمایهگذاری خارج�ی را به خطر میاندازد :عدم ثبات
قوانین در بخش معادن ،س��رمایهگذاری خارجی بهخطر میافتد و خارجیها به دلیل ریس��کی که
متوجه آنهاس��ت ،اقدام به س��رمایهگذاری در بخش معادن نمیکنند (رئیس کمیسیون معادن و
3
صنایع معدنی ،آذر )1395
رونق تولید در سایه ثبات قوانین به دست میآید :تسهیل شرایط کسبوکار ،ایجاد ثبات در
قوانین ،از بین بردن تعدد قوانین و وحدت رویه در یکپارچهسازی قوانین کسبوکار رونق تولید را
به دنبال خواهد داش��ت (عضو هیئت علمی دانش��گاه آزاد اس�لامی واحد تهران شمال ،فروردین
4
.)1398
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ش��نایی نظام قانونگذاری ایران انجام شده (و از حیث وجود
پژوهش��هایی که با موضوع آسیب
ِ
آسيب در فرآيند قانونگذاري در ايران ،وحدت نظر داشته اند) به شرح موارد ذیل میباشد:
 -1-3مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی:1386 ،

در ای��ن پژوهش که با عنوان"تورم قانونگذاری و کیفیت قانون" انجام ش��ده ،یکی از مصادیق
"قانون بد" ،وجود نقایص در ماهیت و محتوای قانون (نقایص ماهوی قانونگذاری) تلقي ش��ده که
میتوان��د منجر ب��ه وضع یک قانون جدید گردد و یکی دیگر از مصادیق آن ،نقایص فنی در قانون
برش��مرده ش��ده است .نقایص فنی شامل؛ ناس��ازگاری منطقی ،زبان پیچیده قانون ،مغالطهآمیز و
مبهم و س��لیقهای بودن قانون ،قانونگذاری به ش��یوهای که قانونگذار به مسائل مهم در متن قانون
پاسخ نگفته و در عوض حل آنها را به رویه قضایی یا ادبیات موجود در مرحله پارلمانی یا پیش از
آن وانهاده اس��ت و فقدان نظام حقوقی منسجم در متن قانون (بطور نمونه وجود تعاریف متفاوت
از یک عبارت در قوانین مختلف) میباش��د .هر چقدر از نقایص فنی قانون کاس��ته شود ،به همان
اندازه از علّل افزایش کمیت قانون نیز کاسته میشود ،چراکه دیگر ضرورتی وجود ندارد که درگیر
اصالح مستمر قانونی شویم که به لحاظ فنی دارای نقص است [.]28
 -2-3مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی:1391 ،

یافتهه��ای این پژوهش که در حوزه قوانین مالیاتی و ب��ا عنوان " پراکندگی قوانین مالیاتی "
انجام ش��ده ،موید این مطلب اس��ت که اوالً قوانین مالیاتی طی س��الیان گذشته در ایران به کرات
تغییر یافته اس��ت .دوماً سایر قوانینِ کشور (ش��امل قانون برنامههای توسعه ،قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت ،قانون هدفمندی یارانه ها ،قانون محاس��بات عمومی کش��ور ،قانون اجرای
سیاس��تهای اصل چهل و چهارم قانون اساس��ی و )...نیز متعرض قوانی��ن مالیاتی گردیده و آن را
اص�لاح نم��وده اند و این تغییرات مکرر و گس��ترده موجب بروز درهم ریختگ��ی و چندپارگی در
قوانین مالیاتی کش��ور ش��ده که زمینه فساد و فرار مالیاتی و همچنین بیثبانی در اقتصاد کشور و
درآمدهای دولت را فراهم نموده اس��ت .سوماً همپوشانی قوانین رفع نگردیده و تنقیح نشده است.
چهارم��اً انبوهی از بخش��نامهها و آیین نامههای اجرایی جهت مالیات س��تانی تنظیم گردیده که
بعضاً با قوانین باالدستی در تعارض است .از دیدگاه این پژوهش آنچه موجب این تورم و تعدد در
قوانین مالیاتی شده است ،شامل؛ عدم تنقیح قوانین ،1نقایص ماهوی قوانین و نقایص فنی قوانین
 .1تنقی��ح قوانی��ن به معن��ی گردآوری متون قانونی مرب��وط به یک موضع در یک مجموعه ب��ا هدف وضوح و رونش
بخش��یدن به قوانین بوده و يکی از فواید تدوین و تنقیح قوانین این اس��ت که این امکان را فراهم مینماید که بتوانیم
تورم متون قانونی را مهار نماییم .همچنين میتواند از صدور احكام مشابه براي يك موضوع جلوگيري نمايد.
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مع الوصف موارد موصوف مويد عدم ثبات در قوانين و مقررات در نظام قانونگذاري ايران بوده
حدي رسيده كه موجبات بي اعتمادي و بي اطميناني صاحبنظران و مسئوالن،
و اين بي ثباتي به ّ
گرديده است.

سال چهارم

52

شماره 14

زمستـان 99

(ش��امل زبان پیچیده ،قانون مغالطه آمیر یا بس��یار کلی و مبهم و س��لیقهای ،فقدان نظام حقوقی
منسجم) ،میباشد [.]31
در ای��ن پژوهش که با عن��وان " قانونگذاری پراکنده در نظام تقنین��ی ایران " صورت گرفته،
مصادیق قانونگذاریِ پراکنده در ایران به پنج دسته زیر تقسیم بندی گردیده است .نخست؛ اصالح
یک یا چند قانون در ضمن تصویب قانون دیگر .دوم؛ حکم به عدم اجرا یا لغو یک حکم قانونی در
قانون دیگر .سوم؛ رویه هاي متنوع نسخ قوانین .چهارم؛ استثناء شمول برخی از قوانین از حکمی
قانون��ی .پنجم؛ ش��یوه هاي گوناگون و مبهم قانونگذار در نس��خ “مق��ررات” .از نظر اين پژوهش؛
قانونگذار ایرانی به نحوي پراکنده و موردي ،اقدام به قانونگذاري نموده که این شیوهی قانونگذاري،
حقوقی مشحون از مفاد قانونی مختلف شکل داده که آگاهی از آخرین قوانین معتبر ،نه تنها
نظام
ِ
معما تبدیل میش��ود .در
براي ش��هروندان ،بلکه براي حقوقدانان و قضات نیز در برخی مواقع به ّ
حقوقی توصیف شده در عالم
حالیکه فرض برآگاهی همگان به قانون اس��ت ،چنین فرضی با نظام
ِ
واقعیت به هیچ وجه منطبق نیست .دالیل عمده این نوع قانونگذاري عبارتست از شتاب و بیدق ّتی
در تهیه پیش نویس قوانین و تصویب قانون بدون اقدامات کارشناسی بایسته .این پژوهش ،بررسی
همه مفاد مرتبط با یک قانون را برای تصویب هر ماده قانونی ،ضروری میداند و بیان میدارد که
اگر قانونگذار در وضع قوانین ،چنین مشقتی را متحمل نشود ،نه تنها به رفع مشکالت و تسهیل در
س��امانی نظام حقوقی و سردرگمی شهروندان و مجریان قانون دامن
امور کمکی نکرده ،بلکه بر بی
ِ
زده اس��ت .در این پژوهش ،دو راهبر ِد پیش��نهادی برای برون رفت از پراکندگی قوانین ،ارائه شده
تعدد نامحدود قوانین ،میتوان از طریق
اس��ت .راهبرد اول ،راهبرد واکنشی است که در آن بجاي ّ
تدوین و تنقیح قوانین به ایجاد مجموعه هاي محدود و مش��خصی پرداخت و بدین وسیله ،امکان
ش��ناخت بهتر حقوق و تکالیف و ضمانت اجراي آن را براي ش��هروندان مهیا ساخت .راهبرد دوم،
راهبرد پیشگیرانه که مستلزم روشهایی براي جلوگیري از ازدیاد قوانین باشد (از جمله رسیدگی
دقیقتر و کارشناسی شده به طرحها و لوایح در دست بررسی در پارلمان) است [.]21
 -4-3احمدی موسوی سید مهدی ،صالح ولیدی محمد ،نجفی توانا علی:1393 ،

نتایج این پژوهش (با عنوان آس��یب شناس��ی نظام مالیاتی ایران و تبیین عوامل مؤثر در بروز
آس��یب) ،نشان میدهد که نابسمانیها و چالشهای نظام مالیاتی ایران در درجه نخست ریشه در
نقایص و نارس��اییهای قوانین و مقررات داشته و تغییرات مکرر و زودهنگام قوانین مالیاتی و عدم
وج��ود كافي به ش��رایط اجرای قانون پیش از تصویب و نیز ع��دم توجه یا کم توجهی قانونگذار به
شرایط و وضعیت اقتصادی و اجتماعی حاکم بر زمان تصویب ،ثبات و کارایی قوانین مالیاتی را تا
حد زیادی کاهش داده و در نتیجه این موضوع ،قوانین مالیاتی به طور کلی با چالشهایی متعددی
از جمله ابهام و نارس��ایی ،فقدان ش��فافیت ،عدم ثبات به لحاظ تغییرات مکرر و زودهنگام قانونی
مواجه بوده است [.]3
 -5-3گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی:1393 ،
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این پژوهش با عنوان " مفهوم مقررات دس��ت وپاگير و تبيين آثار آن بر محيط كس��ب وكار
ب��ا تأكيد بر قوانين و مقررات مالياتي” ،چنین نتیجهگیری نموده که از جمله دالیل ش��کلگیری
مقرراتی دس��ت و پاگیر ،1نقض اص��ول مقرراتگذاری (در چهار عنوان؛ زبان مبهم و دش��وار
نظ��ام
ِ
قان��ون ،مقررات گذاری ب��دون مالحظه کافی با آگاهی از نظام حقوقی موج��ود ،رویه قانونگذاری
پراکن��ده و اص�لاح مکرر قوانین) ،میباش��د .قانونگذاری پراکنده (ک��ه در آن قانونگذار به موجب
تصوی��ب یک قانون ،تعداد زی��ادی از قوانین دیگر را اصالح مینماید) ،را میتوان اصالح «فله ای»
قوانین دانس��ت ،که این رویه نامطلوب ،ناش��ی از این طرز نگرش اس��ت که باید تصویب هر قانون
را فرصت��ی مغتنم برای اصالح دیگر قوانین (که ناقص و ناکارآمد تلقی میش��وند) ،بر ش��مرد .در
واقع از آنجا که قانونگذار خود واقف به نقصان قوانین موجود اس��ت ،از این روش قانونگذاری برای
اصالح مفاد مصوبات پيش��ين خ��ود بهره میبرد .اصالح مكرر و زودهنگام قوانين پيش��ين ،عيني
ترين اثر قانونگذاريِ غيراصولي اس��ت که الجرم به ابهام و پیچیدگی قوانین دامن خواهد زد .این
ابهام و پیچیدگی ،بر ش��هروندان و همچنین بر حکوت آثاری س��وء (از جمله :تحمیل هزینههای
اداری گزاف و بیش از حد متناس��ب بر آنها ،دش��وار ساختن اتخاذ تصمیم در مسائل مختلف برای
 .1در این پژوهش اش��اره ش��ده اس��ت که؛ در خصوص اینکه چه مقرراتی واجد وصف دس��ت و پاگیر بودن محسوب
میش��وند ،اش��تراک نظری وجود ندارد ،لیکن به طور کلی مفهوم مقررات دس��ت و پاگیر؛ تشریفات زائد اداری ،کاغذ
بازی یا مقرراتی که اجرای آنها مستلزم هزینههای غیرقابل پیشبینی و غیرمعقول برای کسب و کارها و احیاناً توزیع
ناعادالنه رانتها باشد ،در نظر گرفته شده است.
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گزارش پژوهش��ی نسب به بررسی ثبات قوانین (به عنوان یکی از سیاستهای کلی اقتصاد
این
ِ
مقاومت��ی) پرداخته و چنی��ن بیان نموده که در نظ��ام قانونگذاری ایران ،اص�لاح مکرر قوانین و
پراکندگی قوانین ،به ش��دت بر ثبات قوانین تاثیر منف��ی نهاده و صاحبنظران اقتصادی و حقوقی
معتقند كه ثبات و شفافیت قوانین و مقررات ،از جمله مهمترین عوامل در تامین امنیت اقتصادی
اس��ت .ثبات قوانین ،محیط اقتصادی را برای فعالیتهای اقتصادی تثبیت کرده و ش��فافیت قوانین،
امکان برنامهریزی دقیق را فراهم میسازد .همچنین ثبات قوانین یکی از مهمترین الزامات تابعیت
قانون برای انجام کارکرد راهنمایی ش��هروندان ،محس��وب میش��ود .اصالح زود هنگام قوانین یا
تصویب الحاقیه یا استفساریههایی برای تفسیر آنها ،یکی از دالیل بیثباتی نظام حقوقی محسوب
میش��ود .رویههای مجلس ش��ورای اس�لامی ایران در قانونگذاری به نحوی اس��ت که اوالً قوانین
متعدد و مکرر در یک موضوع وضع میشوند .ثانیاً در برخی موارد یک قانون با اصالحات و الحاقيه
ه��اي متعدد و مکرر ،تغییر نمايد .ثالثاً بس��یاری از اصالحیههای قوانین ،به موجب اصالحیههایی
در دیگ��ر قوانین صورت میگی��رد .در مجموع این رویه ها ،نظامی از قوانی��ن متورم و پراکنده را
ش��کل داده اند که به شدت با "ثبات قوانین" ،ناس��ازگاری دارد .راهکارهای پیشنهادی محقق در
ای��ن پژوهش ش��امل؛ ضرورت تدوین و تنقیح قوانین ،تصویب حداقل��ی قانون و اِعمال موثر دیگر
اختیارات (به ویژه نظارت) ،اولویت قانونگذاری از طریق الیحه ،اهتمام به نظارت بر اجرای قوانین
پیشین و اجرای رویه ارزیابی تاثیرات قانون [.]24
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شهروندان ،گسترش بیشتر نابرابری و ایجاد نامنی حقوقی) دارد [.]30
 -7-3وکیلیان حسن ،مرکز مالمیري احمد:1395 ،
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از دی��دگاه این پژوهش که با عنوان" ثبات اقتصادی کش��ور در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی "
انجام ش��ده ،هویت پایدار قانون ،از جمله ویژگیهایی الزامی قوانین برای تامین اس��تمرار ثبات و
امنیت اقتصادی میباشد .به عبارتی مفاد قوانینِ مرتبط با فعالیتهای اقتصادی ،هر لحظه و هر روز
تغییر نیافته و حالت پایدار داشته باشد .دیگر اینکه اصول روابط اقتصادی در قوانین باید روشن و
شفاف بوده و بخشنامههایی که پیرامون آن صادر میشود ،تکلیف همه مرتبطین را به طور قطعی
روش��ن نماید و درعین حال ،جای تخلف از مفاد آن را برای کس��ی باقی نگذارد .بنابراین روش��ن
بودن چشم انداز اقتصادی کشور برای فعاالن این عرصه یک نقطه کلیدی در ایجاد آرامش ،ثبات و
امنیت اقتصادی است .تولیدکننده و سرمایه گذار باید اطمینان حاصل کند که مسئوالن اقتصادی
کش��ور در پی تأمین منافع ملی و مصالح جامعه هس��تند و به دنبال منافع ش��خصی و یا گروهی
نبوده و هر روز تصمیمات و سیاستگذاریهای اقتصادی خود را عوض نمینمایند .تجدید نظرهای
زود هنگام در قوانین ،مقررات و بخشنامههای دولتی ،موید تهیه و تدوین عجوالنه آنهاست [.]2
 -9-3علیاکبر گرنجی ازندریانی ،محمد شهاب جلیلوند:1396 ،

این پژوهش که به بررسی نظارت بر کیفیت قوانین در رویهی شورای نگهبان ،پرداخته ،چنین
بیان میدارد که مس��ئلهی ثبات و دوام قوانین یکی از شش ویژگی کیفیت قواعد حقوقی (شامل:
هنجاریت ،ش��فافیت ،ثبات ،تحقق پذیری ،عادالنه بودن و تناس��ب) میباشد و بیتردید “بیثباتی
قواعد حقوقی” امنیت حقونی شهروندان را خدشه دار کرده و ممکن است به تناسب امیال و منافع
حاکمان ،قوانینی گذرا و بیثبات بر ش��هروندان تحمیل ش��ود که هر زمان امکان تغییر بنیادهای
آن وجود داش��ته باش��د .در عین حال نباید از سرعت تحوالت در عرصهی اجتماعی نیز غافل بود،
زیراکه بیتردید رفع نیازهای مردم و توجه به واقعیات جامعه ،از اهداف قانون است .اما از نظم هم
نبای��د غافل ماند .این پژوهش چنین نتیجهگیری مینماید که هرچند ش��ورای نگهبان ،در ضمن
 .1از دیدگاه بانك جهانی ،حکمرانی خوب بر اس��اس ش��ش ش��اخص تعریف و اندازهگیری میش��ود که عبارتند از؛
پاس��خگویی و حق اظهار نظر ،ثبات سیاس��ی و نبود خشونت /تروریسم ،اثر بخش��ی دولت ،کیفیت تنظیم کنندگی،
حاکمیت قانون و مهار فساد.
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در ای��ن پژوهش که ب��ا عنوان" مقدمهای بر فلس��فه قانونگذاری؛ در تکاپ��وي ارتقاي کیفیت
قان��ون” ،انجام ش��ده ،چنین ابراز گردیده ک��ه امروزه ناکارآمدي قوانین ،یک��ی از مهمترین موانع
1
مکرر و الغاي س��ریع و
حکمران��ی خ��وب تلقی گردیده و همگان از حجم انبوه قوانین ،اصالحات ّ
متروك ماندن قوانین ،ش��کایت میکنند و آن را مانع توس��عه میدانند .بیتردید میتوان رد پاي
بس��یاري از ناکارآمديه��ا در عرصه حکمرانی را در تولید قوانین ناکارآم��د در نظام تقنینی ایران
توس��ل بیش از حد به قانونگذاري و در نتیجه ،افت کیفیت
جس��تجو کرد .آس��یب هاي ناش��ی از ّ
قوانین در ایران به خوبی مشهود است.]33[ .
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ای��ن پژوهش به آس��یب شناس��ی قانونگذاری در ای��ران از منظر رویه ابت��کار در قانونگذاری،
پرداخت��ه و چنین ابراز داش��ته که یک��ی از معیارهای قانونگذاری خوب ،باالبودن س��هم الیحه از
مجموع مصوبههای نظام تقنینی اس��ت .این پژوهش نشان میدهد که نظام قانونگذاری جمهوری
اس�لامی ایران ،نظامی "طرح – بنیان" بوده و ماهیت مصوبات قانونی در این نظام طی دورههای
اخیر ،به سمت کاهش مصوبات "الیحه – بنیان" حرکت کرده 1و این روند به تضعیف قانونگذاری
خوب در ایران منجر ش��ده اس��ت .در پایان محققین ابراز داشته اند که ،پرهیز از ارائه طرح توسط
نمایندگان ،باید عمدتاً به موجب س��ازوکاری "خود-محدودیتی" یا "خود -تنظیمی" صورت گیرد
که نیازمند تحول در "فرهنگ نمایندگی" اس��ت .همچنین نماین��دگان میتوانند با تبیین دالیل
خ��ودداری دول��ت از ارائه یک الیحه خاص یا حتی تاخیر از ارائه یک الیحه خاص در صحن علنی
و انعکاس مطالب مطرح ش��ده در رس��انه ها ،دولت را برای طی کردن مس��یر قانونی با فشار افکار
عمومی مواجه سازند [.]22
 -11-3مرکز پژوهشهای مجلس:1398 ،

این گزارش پژوهش��ی با بررسی مشروح فرآیند قانونگذاری در ایران ،آسیبهای فراوانی را در
فرآیند مذکور احصاء نموده که مهمترین آنها موارد ذیل میباش��د :آسيبهاي ناشي از تعدد مراجع
قانونگ��ذاري و عدم تعيين حدود صالحيت آنها ،عدم تبيين قانوني جايگاه نهادهاي پژوهش��ي در
فرآيند تقنين ،نبود نظام تنقيح قوانين که منجر به پراكندگي قوانين گردیده اس��ت ،وجود احكام
يك موضوع در قوانين متعدد ،مش��خص نش��دن وضعيت قوانين س��ابق در قوانين جديد و وجود
احكام تكراري در قوانین ،آس��يب هاي مرتبط با ويژگي و ش��رايط نمايندگان (شامل :عدم رعايت
تناسب تحصيالت و تخصص نمايندگان در برخي موارد با نيازهاي تخصصي كميسيونهاي مجلس،
فقدان آش��نايي كافي برخي نمايندگان با نظامات قانونگذاري و اقتضائات اجرايي ،فقدان شفافيت
كاف��ي در عملك��رد نمايندگان در فرآيند تقنين و ،)...درج موضوع��ات غيرمرتبط در خالل فرآيند
تصويب قوانين و تغييرات متن در مراحل تصویب ،فقدان توجه كافي به اس��ناد باالدس��تي (قانون
اساس��ي ،سياس��تهاي كلي نظام ،فرامين رهبري و )...در تقنين ،عدم حضور مؤثر و كارآمد برخي
 .1دالی��ل خاص��ی را میت��وان برای غلبه کردن ابت��کار قانونگذاری از طری��ق الیحه بر طرح ارائه ک��رد .برای نمونه،
نمایندگان دوره نهم نیز همچون نمایندگان دوره هش��تم ،پس از آنکه موفق نش��دند دولت را برای ارائه الیحهای در
خص��وص اص�لاح نظام بانکداری قانع یا وادار نمایند ،چاره کار را در ابت��کار قانونگذاری در این موضوع از طریق طرح
دیدن��د .در واق��ع در این مورد ،قوه مقننه بجای آنکه با اس��تفاده از ابزارهای نظارتی موثر ،دولت را به ارائه الیحه الزام
کند ،خود در جایگاه تعریف ش��ده برای دولت ،به ارائه پیش نویس قانون اقدام نمود (احمد مرکز مالمیری و س��عید
عطار به نقل از شهبازی غباثی؛ )1395:1
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نظارتهای اساس��ی و ش��رعی خود ،بعضاً نظارت بر کیفیت قوانین را در رویهی عملی به منصهی
ظهور رس��انده ،لیکن آنچه برای ش��ورا مهم و اساس��ي بوده ،رعایت موازین ش��رع و قانون اساسی
است که این کارکرد ،گاه شامل توجه و بررسی سایر ویژگیهای کیفی قانون (شامل شفاف بودن،
عادالنه بودن ،بهنجار بودن و )...بوده و گاه نبوده است[.]32
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 -12-3مرکز پژوهشهای مجلس شوراي اسالمي:1399 ،

یافتهه��ای این پژوهش که با عنوان "اختالل در ابت��کار قانونگذاری در ایران آموزههایی برای
مجلس یازدهم" ،صورت گرفته نیز بر ضرورت " اصل اولویت قانونگذاری از طریق الیحه" در نظام
صحه گذاشته و از جمله دالیل اصرار بر اولویت دادن به تصویب قوانین از طریق
قانونگذاری ایران ّ
الیحه ،این است که تهیه پیش نویس"قانون خوب" ،نیازمند بهرهگیری از نیروی کارشناسی زبده
و در اختیار داش��تن آمار و اطالعات الزم در قالب بانکهای اطالعاتی و نیز ارزیابیهای قابل اتکا از
وضعیت موجود در هر حوزه اس��ت ،که این الزمات ،برای قوه مجریه به مراتب بیش از قوه مقننه
فراهم اس��ت .بر این اس��اس در بیش��تر کش��ورها در عمل  90درصد از قوانین الزم االجرا ،حاصل
90درصد پیش��نهادهای تقنینی قوه مجریه (الیحه) بوده و عموم کش��وهای توس��عه یافته ،دارای
نظام قانونگذاری"الیحه محور" با نس��بتهای مختلف هس��تند و دولت ،واجد جایگاه مس��لطی در
ابتکار قانونگذاری است .هدف نهایی این پژوهش ،تاکید بر این مطلب است که کارکر ِد قانونگذاری
مجلس ،ترجیحاً و موکدا ً باید در قالب رسیدگی به لوایح دولتی صورت پذیرد و نه ارائه طرح .گرچه
در م��واردی نیز چه بس��ا برای اِعمال نظارت موثر بر عملک��رد دولت ،چارهای جز تصویب قانون(یا
مجدانه و پیگیرانه ابزارهای
اغلب ،اصالح قانون پیش��ین) نباش��د ،اما این اقدام باید پس از اِعمال ّ
قانونی با کیفیت و قابل اج��را ،با در نظر گرفتن
نظارت��ی و متعاق��ب آن ،تدوین یک پی��ش نویس
ِ
مولفههای هماهنگی و انسجام نهادی ،صورت پذیرد [.]25
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نمايندگان در فرآيند تقنين (اعم از كميسيونها ،صحن علني مجلس) ،عدم شفافيت اطالع رساني
از طرحها و لوايح به جامعه ذينفعان ،ضعف نظام آماري قابل اعتماد و اتكا و عدم دسترسي مناسب
ب��ه منابع آماري موجود ،ضعف در کارشناس��ی پیش نویس قوانین و فقدان نظام كارآمد مس��ئله
شناس��ي و اولويت س��نجي ،افراط در تقنين در موضوعات مختلف (به عنوان عامل تورم قوانين)،
عدم استفاده صحيح از تجربيات داخلي و ساير نظامهاي حقوقي در قانونگذاري ،عدم ذكر ضمانت
اجراي��ی كافي و مناس��ب براي قواني��ن در موارد لزوم ،قوانين موقت و ذك��ر احكام دائمي در آنها،
آس��يبهاي موجود در فرايندهاي نظارت در تقنين ،آس��یبهای مرتبط با ارجاع مصوبات به مجمع
تش��خیص مصلحت نظام ،آس��يب هاي مربوط به مرحله ابالغ و اطالع رساني قوانين ،آسيب هاي
موجود در مرحله نظارت بر اجراي قانون ،آسيب هاي مربوط به پايش قوانين.
همچنی��ن موضوع عدم “ثبات در قوانین” نيز مورد نقد کارشناس��انه قرار گرفته و چنین بیان
ش��ده که؛ وقتي در فرآیند قانونگذاری ،جوانب امر به درستي و کامل سنجيده شده و پيش نویس
قانون از جنبههای مختلف اقتصادی ،فرهنگي ،اجتماعي ،امنيتي و ...بررسي میشود و احكام مورد
نياز به صراحت و کام ً
ال روش��ن و ش��فاف بيان ش��ود ،نياز به اصالح و یا تكميل و تغيير قوانين به
حداقل ميرسد .اما بررسي روند مصوبات پي در پي و مكرر مجلس درخصوص اصالح قوانين ،نشان
دهنده عدم بررس��ي صحيح و جامع موضوعات است .به نحویکه اصالح مكرر قوانين ،ثبات قوانين
و درنتيجه نظام قانونگذاری را با چالش��ي جدی مواجه کرده و مخاطبان و مجریان قانون را دچار
سردرگمي مینماید [.]27
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پیش از بررس��ی فراوانی اصالح قوانین در ایران ،الزم اس��ت تعریفی از "قوانین اصالحی" ارائه
ش��ود .منظور از قوانین اصالحی (یا اصالح قوانین) در این پژوهش ،آندس��ته از قوانینی اس��ت که
صراحتاً و یا بصورت محتوایی ،موید تغیر تصمیم اولیه قانونگذار باشند .این تغییر تصمیم میتواند
شامل؛ افزایش یا کاهش دامنه شمول قانون قبلی ،تغيير محتواي قانون قبلي ،تسری احکام قانونِ
قبلي به ذینفعان جدید و یا حذف برخی از مخاطبان قانون (که در قانونِ سابق ،در زمره مشمولینِ
قان��ون ب��وده اند) در قانون جديد ،حذف برخی از احکام و ی��ا الحاق احکام جدید به قانون قبلی و
موارد مش��ابه باشد .بررس��یهای صورت گرفته از عناوین و محتوای قوانین مصوب در ایران ،نشان
میدهد که اصالح قوانین در نظام قانونگذاری ایران ،به دو شيوه انجام میشود.
ش�یوه اول :اصالح صریح قان��ون از طریق تصویب اصالحیه قانون :در ای��ن حالت ،قانونگذار،
اصالح قان��ون با عناوین
صراحت��اً ب��ا ارائه اصالحیه قان��ون ،قوانینِ قبلی را اص�لاح مینماید .این
ِ
4
مختلفی (مانند؛ قانون اصالح ،1قانون الحاق ،2قانون تس��ری ،3قانون ش��مول  ،...قانون الغای برخی
از قوانین ،5...قانون حذف ،6قانون تبدیل ،...7قانون مستثنی شدن "8و )...تصویب گردیده و در تمام
آنها ،مصادیقی از تغییر تصمیم اولیه قانونگذار به چشم میخورد.
آمار قوانین اصالحی برگرفته از پژوهش پیش��ین 9همراس��تا با اين پژوهش ،از زمان تش��کیل
مجلس اول لغایت پایان فعالیت مجلس دهم ،به شرح زیر بوده است:

 .1مانند قانون اصالح موادي از قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1399/02/30
 .2مانند قانون الحاق يك بند به تبصره ( )11قانون بودجه سال  1398كل كشور ،مصوب 1398/04/31
 .3مانن��د :قانون تس��ري حكم م��اده  191قانون مالياتهاي مس��تقيم  -به مالياتها و ع��وارض كاال و خدمات ،مصوب
.1389/02/29
 .4مانند :قانون شمول قانون استخدام كشوري به كاركنان سازمان تبليغات اسالمي1375/02/11 ،
 .5مانند :قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ  1329/01/01الی 1336/07/30
 .6مانند :قانون حذف تبصره ( )3ماده ( )71قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1390/09/02
 .7مانند :قانون تبديل سازمانهاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان ،مصوب 1389/10/12
 .8مانند :مس��تثني شدن شهرداريهاي كش��ور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و
اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر ،مصوب 1389/04/02
 .9برگفته از مقاله “واکاوی عملکرد ده دوره قانونگذاری مجلس شورای اسالمی ایران ،فیضی سعید ،”1399 ،در حال
چاپ در نشریه "دانش حقوق و مالیه عمومی ،انتشارات دیوان محاسبات ،سال چهارم ،شماره ."13
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 -4ارزیابی وضعیت ثبات قوانین در ایران:

57
ناریا یراذگنوناق ماظن رد نیناوق تابث یبایزرا

همانگونه که مش��اهده میشود نتایج پژوهش��های صورت گرفته و نظرات مطرح شده از سوی
صاحب نظران ،تماماً موید وجود آس��یبهایی در نظام قانونگذاری جمهوری اس�لامی ایران بوده
اس��ت که در این پژوهش ،یکی از آسیبهای اساس��ی احصاء شده با عنوان " اصالح مکرر قوانین
(بیثباتی قوانین)" ،مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.
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Series1
29% 1432%
32% 35% 27% 23% 30% 30% 26%

ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )  :( 2ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ِ ﻣﺼﻮب در ده
دوره ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري

باشد .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦمیﺟﺪﯾﺪ
ﺗﻔﺴﯿﺮي و
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ
شامل؛ﻗﻮاﻧﯿﻦ
قوانين،ﺷﺎﻣﻞ؛
ﻗﻮاﻧﯿﻦ،
توضيح70
*ﺗﻮﺿﯿﺢ *اﯾﻨﮑﻪ،
قوانين جديد
تفسيري و
ﺗﻤﺪﯾﺪي،قوانيني
قوانين تمديدي،
ﺳﺎﯾﺮ ساير
درﺻﺪ درصد
اينكه70 ،
دادهه��ای فوق نش��ان میدهد که ط��ی ده دوره قانونگذاری ،بطور متوس��ط  30درصد از کل
قوانین مصوب در مجلس شورای اسالمیِ 12 ،
صرف اصالح قوانین شده است .به عبارتی بطور میانگین
از هر سه قانونِ تصویب شده در مجلس ،یک مورد آن مورد اصالح قرار گرفته که البته این نسبت
در برخی ادوار مجلس به  35درصد نیز رس��یده اس��ت .قابل ذکر اس��ت بجز آمار قوانین اصالحی،
در برخی موارد ،پس از تصویب قوانین ،برخی اصالحات نگارشی در قالب "نامه اصالحی" از سوی
مجلس ش��ورای اس�لامی ابالغ گردیده که این قبیل موارد (که موید ضعف نگارش��ی و كم دقتي
در متون قوانین تصویبی میباش��د) ،به دلیل فقدان عنوان "قانون" در آمار قوانین اصالحی لحاظ
نگردیده است.1
صرف نظر از حجم این نوع از قوانینِ اصالحی و آس��یبهای مرتبط با آن ،نقطه مثبت در این
اصالح احکام قبلی میباشد ،به نحوی که مجریان و ناظرانِ بر اجرای
رویه قانونگذاری ،شفاف بودن
ِ
قانون ،صراحتاً پی به وجود اصالحیه قوانین میبردند.
شیوه دوم -اصالح صریح قانون در دل دیگر قوانین :در این شیوه ،قانونگذار ،احکام قوانینِ قبلی
را در دل ی��ک قانون دیگر اصالح مینمای��د .این رویه در ادبیات قانونگذاری با عنوان "قانونگذاری
پراکنده" تعريف ش��ده و یکی از آس��یبهای نظامهای قانونگذاری محس��وب میشود .قانونگذاري
 .1بط��ور نمونه؛ نامه اصالحي قانون احكام دائمي برنامه هاي توس��عه كش��ور مص��وب  1395,11,10که چنین مقرر
داشته“ :پيرو ابالغيه قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب  1395/ 11/ 10به شماره  1054مورخ 16
 1396/ 1/اصالحيه تحريري به شرح زير جهت درج در روزنامه رسمي ارسال میگردد .در اجزاي ( )4( ،)3( ،)1و ()5
ماده ( )53عبارت «(مادر تخصصي) و ش��ركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره»» جايگزين عبارت «(مادر تخصصي
و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره»)» میشود”.

Downloaded from malieh.dmk.ir at 5:06 IRDT on Wednesday May 12th 2021

) %30ﺣﺠﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺻﻼﺣﯽ(
) %70ﺣﺠﻢ ﺳﺎﯾﺮ
اﻧﻮاع ﻗﻮاﻧﯿﻦ(

ناریا یراذگنوناق ماظن رد نیناوق تابث یبایزرا

ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺻﻼﺣﯽ

ﮐﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب

59

سال چهارم

60

شماره 14

زمستـان 99

ناریا یراذگنوناق ماظن رد نیناوق تابث یبایزرا

جدول شماره ( ،)2نمونه احکام اصالحی مندرج در قوانین بودجه سنواتی سالهای 1396 ،1398 ،1397
ردیف

مستند قانونی

موضوع

1

جزء ( )2( ،)1و ( )3بند (ت)
و بند (ث) تبصره ( )6قانون
بودجه سال 1399

اصالح قانون اصالح قانون مالیاتهای مستقیم.

2

اصالح تبصره ( )۲ماده ( )۵۲قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم
جزء ( )3بند (الف) تبصره
بخشي از مقررات مالي دولت ()۲
( )18قانون بودجه سال 1399

3

بند (ه) تبصره ( )8قانون
بودجه سال 1398

اصالح تبصره ( )۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم با اصالحات و
الحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای  1397و 1398

4

بند (ی) تبصره ( )6قانون
بودجه سال 1398

مکلف شدن کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی ،پیراپزشکی،
داروسازی و دامپزشکی از ابتدای سال  ۱۳۹۸به استفاده از پایانه
فروشگاهی.

5

بند (الف) تبصره ( )7قانون
بودجه سال 1398

اصالح ماده( )۳۵قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام
مالی کشور.

6

جزء ( )6بند (الف) تبصره
( )18قانون بودجه سال
.1398

اصالح تبصره( )۲ماده( )۵۲قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت(.)۲

7

بند (الف) تبصره ( )7قانون
بودجه سال .1397

اصالح ماده( )۳۵قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام
مالی کشور.
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پراکن��ده به معناي قانونگذاري م��وردي ،متعدد و بدون توجه به دیگر اج��زاي نظام حقوقی بوده
و نش��انگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایس��ته و تعجیل قانونگذار در اِعمال اختیار تصویب
قان��ون به جاي اس��تفاده از دیگر اختیارات خود ،از جمله نظارت ،اس��ت (مركز مالميري و مهدي
اصالحی
زاده .)1394،بطور نمونه قوانین بودجه سنواتی همه ساله دارای احکام جدید و یا احکام
ِ
برای قوانین دیگر بوده و یا قوانین برنامههای توسعه پنج ساله ،نسبت به اصالح قوانین دیگر اقدام
مینمایند .در این وضعیت ،مجریان و ناظران ،برای اینکه بفهمند ،آخرین نظر و اراده قانونگذار در
خصوص يك موضوع ،در دل کدام قانون نهفته است ،باید حجم انبوهی از قوانینِ دیگر را جستجو
نمایند .از طرفی همیشه این تردید وجود دارد که قانونگذار ،چه میزان بر اراده و نظر خود (که در
یک قانون ،تصویب نموده) پايدار بوده و آن را تغییر نخواهد داد.
در این پژوهش برای آشکار شدن این نوع قوانین اصالحی ،بصورت نمونه ای ،برخی از قوانینِ
اصالحی مندرج در قوانین بودجه سنواتی ،قانون برنامه پنج ساله ششم و پنجم توسعه ،قانون الحاق
ِ
برخی مواد به قانون تنظیم بخش��ی از مق��ررات مالی دولت ( )۲مصوب مورخ  ،۱۳۹۳/۱۲/۴قانون
احکام دائمی برنامههای توس��عه کش��ور مصوب  1395/11/10را به شرح جداول زیر جمعبندی و
ارائه میگردد:

سال چهارم
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9

بند (الف) تبصره ( )18قانون
بودجه سال .1397

اصالح تبصره( )۲ماده( )۵۲قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت(.)۲

یکی از مش��کالت مهم نظام بودجهریزی فعلی کش��ور ،اس��تفاده نادرست از ظرفیت این نظام
جه��ت تغییر ،الحاق ،اص�لاح و یا تمدید قوانین عادی در قالب تبصرههای قانون بودجه س��نواتی
میباش��د که این موضوع با توجه به س��االنه بودن قوانین بودجه ،مشکالت معتنابهی را چه از بُعد
اجرا و چه در بُعد نظارت ایجاد نموده و گاهاً موجب انحراف و سوء جریانات مالی در کشور گردیده
است.1
جدول شماره ( :)3نمونه احکام اصالحی مندرج در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
ردیف

مستند قانونی

موضوع

1

بند (ب) ماده ()6

اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده

2

بند (ت) ماده ()87

اصالح ماده ( )۱۸قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

3

بند (ذ) ماده ()87

اصالح ماده ( )۲۱قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران.

4

بند (ث) ماده ()89

اصالح ماده واحده اصالح ماده( )۸قانون ساماندهی و حمایت از تولید و
عرضه مسکن مصوب .۱۳۸۹/۹/۲۸

5

تبصره ( )2ماده ()90

اصالح بند (پ) ماده ( )۲قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور.

6

ماده ()118

توقف اجرای مواد قانونی زیر در طول برنامه ششم توسعه:
 ۱تبصره ماده ( )۷۷قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳
با اصالحات و الحاقات بعدی
 ۲جزء (ب) بند ( )۴ماده ( )۴۵قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
و مصرف آن در موارد معین مصوب  ۱۳۶۹/۸/۲۰با اصالحات و الحاقات
بعدی
 ۳ماده ( )۴قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در
اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ( ۱۳۹۵/۲/۲۰در قسمت جزای
نقدی)
 ۴ماده (( )۲۳در قسمت جزای نقدی) در بخش مغایرت قانون شوراهای
حل اختالف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶
 ۵بندهای (ب) و (د) ماده ( )۲۳قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
مصوب  ۱۳۸۹/۱۲/۸و اصالحات بعدی آن.

 .1تحلیلی بر مصادیق آسیبهای نظام بودجهریزی کشور ،دیوان محاسبات کشور.1396 ،

ناریا یراذگنوناق ماظن رد نیناوق تابث یبایزرا

8

بند (ط) تبصره ( )17قانون
بودجه سال .1397

اصالح تبصره( )۳مادهواحده قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد،
جانباز از كار افتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمي و جنگ تحميلي
مصوب .1372/06/30
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7

بند (پ) ماده ()117

حاکم بودن بند (پ) ماده ( )۱۱۷در بخش مغایرت بر ماده ( )۱۳۱قانون
ثبت اسناد و امالک مصوب  ۱۳۱۰/۱۲/۲۶و تبصره آن در طول اجرای
قانون برنامه.

8

جزء ( )3بند (الف) ماده
()108

تسری مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند( )۱۲ماده( )۴قانون تشکیل
نیروی انتظامی مصوب  ۱۳۷۹/۲/۱۸به شهرهای باالی یک میلیون نفر.

جدول شماره ( :)4نمونه احکام اصالحی مندرج در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
ردیف

مستند قانونی

موضوع

1

ماده ()52

تعیین سقف معافيت مالياتي موضوع مواد ( )84و ( )85قانون مالياتهاي
مستقيم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتي.

2

ماده ()89

اصالح تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار.

3

ماده ()104

ممنوعیت اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كاالهاي غيرنفتي و
خدمات در طول برنامه.

4

ماده ()105

معافیت سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل
ميگردد تا سقف مجموع سرمايه شركتهاي ادغام شده در آن ،از پرداخت
ماليات موضوع ماده ( )48قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  1366/12/3و
اصالحيههاي آن.

5

ماده ()112

معافیت مبادالت كاال بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير
مناطق آزاد از كليه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده ( )10قانون
چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب
 ،)1372/6/7از ماليات و حقوق ورودی.

6

تبصره ( )1ماده ()117

ممنوعیت برقراري هرگونه تخفيف ،ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق
ورودي عالوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي
اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده ( )222اين
قانون طي سالهاي اجراي برنامه.

7

تبصره ( )2ماده ()119

تسليم اظهارنامة مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه
معافيت مالياتي است.

8

ماده ()122

تعیین مسئولیت تضامنی مديران اشخاص حقوقي غيردولتي ،در خصوص
تکالیف مالیاتی.

9

بند (الف) ماده ()159

افزایش معافيت موضوع ماده ( )138قانون مالياتهاي مستقيم و اصالحات
بعدي در طول برنامه به ميزان پانزده واحد درصد (.)%15

10

بند (ب) ماده ()159

افزایش میزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق
كمترتوسعهيافته تا سقف معافيتهاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري
صنعتي.
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جدول شماره ( :)5نمونه احکام قانونی مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت ( ،)۲مصوب مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴

ماده ()17

اصالح سقف ریالی در اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای
تملک داراییهای سرمایهای استانی برابر نصاب معامالت متوسط ساالنه.

ماده ()42

تسری اختیارات هیأتوزیران در مورد تعیین نصاب معامالت ،موضوع
قانون برگزاری مناقصات مصوب  ۱۳۸۳به مواردی که معامله بهصورت
مزایده انجام میشود.

4

ماده ()47

اصالح ماده( )۷۰قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و تبصره آن.

5

ماده ()50

ماده  -۵۰حذف ماده ( )۴قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران.

6

ماده ()60

الحاق یک تبصره به ماده( ۷۱مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور.

7

ماده ()62

اصالح قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران.

ماده ()64

الحاق یک تبصره به ماده( )۶قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای
عمومی کشور مصوب .۱۳۸۲/۱۲/۱۷

9

ماده ()85

الحاق یک تبصره ذیل بند (ح) ماده ( )۱۳۹قانون مالیاتهای مستقیم.

10

تبصره ماده ()2

ماده ( )۷۱قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران.

ماده ()9

الحاق یک ماده بعد از ماده ( )۲قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
مصوب .1373/08/03

ماده ()10

الحاق یک بند قبل از ماده ( )۲قانون مرکز آمار ایران مصوب
.1353/11/10

بند (پ) ماده ()10

الحاق مواد جدید بعد از ماده ( )۹قانون مرکز آمار ایران.

تبصره ماده ()11

الحاق یک ماده جدید بعد از ماده ( )۱۰قانون جامع حدنگار (کاداستر)
کشور مصوب .1393/11/12

2
3

8

11
12
13
14

ج�دول ش�ماره ( :)6نمون�ه احکام اصالح�ی مندرج در قان�ون احکام دائمی برنامههای توس�عه کش�ور مصوب
1395/11/10
ردیف

مستند قانونی

موضوع

1

بند (الف) ماده ()12

اصالح صدر ماده( )۱۱قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب
.)1390/11/16

2

ماده ()18

اصالح بند (د) ماده ( )۳۱قانون پولی و بانکی کشور اصالحی.

3

بند (ث) ماده ()21

الحاق موادی به ماده ( )۱قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب
.1382/10/22

ناریا یراذگنوناق ماظن رد نیناوق تابث یبایزرا

1

جزء ( )4ماده ()1

اصالح تبصره بند (ب) ماده ( )۱قانون هدفمندکردن یارانهها.
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4

ماده ()22

الحاق حکم جدید به ماده( )۶۶قانون امور گمرکی مصوب .1390/08/22

5

بند (ت) ماده ()23

اصالح ماده ( )۱۲۶قانون امور گمرکی.

6

تبصره ( )2ماده ()33

اصالح صدر بند( )۳ماده( )۴۵قانون خدمت وظیفه عمومی.

7

بند (پ) ماده ()38

اصالح تبصره( )۳ماده ( )۶۶قانون قانون آییندادرسی کیفری مصوب
.13992/12/04

8

تبصره ( )2جزء ( )1بند
(ت) ماده ()38

حذف عبارت «بخش خصوصی» از تبصره الحاقی ماده ( )۶۵۲قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب .1392/12/04

9

ماده ()67

لغو همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافتوجه برای ارائه اطالعات و
پاسخ به استعالمات دستگاههای اجرایی با یکدیگر.

فهرست نمونه احکام اصالحي مندرج در جداول فوق مويد اين مطلب است كه اوالً دامنه این
نوع قوانین ،وس��یع و متنوع بوده و به دلیل فقدان بانک اطالعاتی ،احصاء آمار دقیقِ فراوانی آنها،
تقریباً ناممکن است .دوماً اين نمونهها مصداق بارز قانونگذاري پراكنده (از طريق اصالح يك قانون
در دل ديگر قوانين) ،به شمار میآيد كه آسیبهای ناشی از این رویه قانونگذاری را میتوان موارد
زیر برشمرد:
ای��ن روی��ه قانونگذاری ،منجر ب��ه پراكندگي و تعدد قوانین گردیده ،که ب��روز ابهام در احصاء
آخری��ن نظر و اراده قانونگذار و در نتیجه ايجاد س��ردرگمي در مجري��انِ و ناظران قانون ،از جمله
نتایج نامطلوب آن به شمار میآید.
ب��ا توجه به ویژگی غیر دائمی و موقتی بودن قوانین بودجههای س��نواتی و قوانین برنامههای
پنجساله توس��عه (حتی با فرض ،ضروری بودن اصالح قوانین دائمی در آن مطقع زمانی) ،همواره
ای��ن تردی��د وجود دارد که پس از پایان عمر این قوانینِ موقت ،آیا قانونگذار در س��الهای آتی این
حکم را تنفیذ خواهد نمود و یا نظر و اراده وی بر اصالح و تغيير مجدد آن میباشد؟ این موضوع،
منجر به خلق بیاعتمادی در ذینفعانِ قانون میگردد.
ای��ن رویه ،به دلیل ایج��اد تردید و ابهام در احصاء آخرین نظ��ر و اراده قانونگذار ،فرآیندهای
اجرایی و نظارتی را طوالنیتر و با چالش مواجه میسازد .آنگونه که گاه اين ابهامات ،چنان اساسی
میشود که منجر به تصویب قوانین تفسیری میگردد.
 -5نتیجهگیری و پیشنهاد:

دادههای جمع آوری ش��ده در این پژوهش ،موید اين مطلب اس��ت كه بطور ميانگين حداقل
 30درصد از قوانين تصويب ش��ده در مجل شوراي اسالمي ،تحت عنوان قوانين اصالحي ،تصويب
گرديده اس��ت .همچنين قانونگذار رويه ثانويه اي نيز در اصالح قوانين دارد كه بر اس��اس آن ،در
ِدل قوانين ديگر اقدام به اصالح قوانين مینماید ،كه اين رويه نامطلوبِ قانونگذاري ،موجب بروز و
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 .1جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به "گزارش آسیب شناسی نظام قانونگذاری جمهوری اسالمی ایران (ویرایش دوم)،
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،شماره مسلسل .1397 ،16080

65
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افزایش پراکندگی قوانین گرديده و اگر میزان این اصالحات را بر درصد صدراالشاره اضافه نماییم،
فراوانی اصالح قوانین در ایران ،بیشتر از  30درصد خواهد بود.
معالوصف در راستاي كاهش و رفع آسيب موصوف و تقویت ثبات قوانین ،اجرای پیشنهادهای
ذیل میتواند اثر بخش باشد:
 -1-5تقوی�ت فرآیند کارشناس�ی در پیش نویس قوانین :اس��تفاده از تجربیات کش��ورهای
موف��ق ،بهرهگیری علمی و عملی از نهادهای پژوهش��ی در فرآیندهای کارشناس��ی ،موجب تهيه
پيش نويسي منسجم و قوي از قوانین پیشنهادی میگردد كه میتواند از پنهان ماندن برخي ابعاد
و جنبه هاي يك قانون (كه متعاقباً نيازمند اصالح ،الحاق يا حذف خواهد شد) ،جلوگيري نمايد.
 -2-5رفع آسیبها و نقایص احصاء شده در خصوص فرآیند قانونگذاری در ایران :با عنایت
نويس قانوني ،بخش��ي از فرآيند قانونگذاري بوده و ارائه پيش نويس منس��جم
به اينكه تهيه پيش
ِ
از ي��ك قان��ون ،به مفهوم اطمينان از تصوي��ب قانوني بي عيب و نقص نخواهد بود ،براين اس��اس
آس��یبهایی که در خصوص کلیات و جزئیات نظام قانونگذاری احصا گردیده( 1و وجود آنها منجر
به تصویب قوانینِ آس��یب زا و ناقص ش��ده و متعاقب��اً ،اصالح تصمیم اولی��ه قانونگذار را ضروری
مینماید) ،به طور مس��تمر م��ورد ارزیابی و اندازهگیری قرار گرفت��ه و در جهت رفع آنها اقدامات
اساسی صورت پذیرد.
 -3-5لزوم رعایت و عنایت ویژه به تدوین و تنقیح قوانین موجود :علی رغم تصویب "قانون
تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ،مصوب  "1389/04/25و انجام برخی اقدامات در راستای
قانون مذکور ،همچنان وجود قوانینِ مبهم ،همپوش��ان ،متعارض و ...که منجر به تصویب قوانین
تفسیری و اصالح قوانین گردیده ،موید عدم تحقق کامل اهداف این قانون میباشد.
 -4-5حرکت به س�مت الیحه محور شدن تصویب قوانین :همانگونه که در پیشینه پژوهش
نیز اشاره ش��د ،از ديدگاه صاحبنظرانِ حوزه نظامهاي قانونگذاري ،باال بودن سهم لوايح ارائه شده
از سوي دولت در قوانين تصويب شده ،يكي از معيارهاي قانونگذاري خوب تلقي میگردد .اين در
حاليس��ت كه مطابق نتايج آماري ،نظام قانونگذاری ای��ران ،نظامی "طرح – بنیان" بوده و ماهیت
مصوبات قانونی طی دورههای اخیر ،به سمت کاهش مصوبات "الیحه – بنیان" حرکت کرده و این
روند به تضعیف قانونگذاری خوب در ایران منجر شده است .از جمله دالیل اصرار بر اولویت دادن
به تصویب قوانین از طریق الیحه ،این است که تهیه پیش نویس"قانون خوب" ،نیازمند بهرهگیری
از نیروی کارشناسی زبده ،در اختیار داشتن آمار و اطالعات الزم در قالب بانکهای اطالعاتی و نیز
ارزیابیهای قابل اتکا از وضعیت موجود بر اس��اس تجريبات عملي كس��ب شده ،میباشد ،که این
الزامات ،برای قوه مجریه به مراتب بیش از قوه مقننه فراهم است .بر این اساس ،عنایت به موضوع
موصوف یکی دیگر از ضروریات و راهكارهاي تقویت نظام قانونگذاری میباشد.
محدودیتهای پژوهش :فقدان بانك اطالعاتي طبقه بندي ش��ده در خصوص فهرس��ت انواع
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قواني��ن و مقررات مصوب يكي از محدوديت هاي اين پژوهش بود كه تاثير اساس��ي بر گرد آوري
دادهها و نتايج كلي پژوهش نداشته است.
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