اظهارنظر كارشناسي درباره:

«طرح دائمي شدن قانون استخدامي ناجا»

مقدمه
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال دوم
شماره ثبت:
593

قانون نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران در سال  1631به تصويب رسيد و براساس ماده ( )1آن ،وزارت كشور
مكلف به ادغام نيروهاي انتظامي موجود و تشكيل ناجا شد كه اين امر در سال  1631تحقق يافت .ماده ( )6قانون
مذكور ،هدف از تشكيل ناجا را استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از
دستاوردهاي انقالب اسالمي در قلمرو ملي جمهوري اسالمي ايران بيان كرده است .ازاينرو نقش بسيار مهمي را
در حفظ و ارتقاي نظم و امنيت كشور دارد و نيازمند مقررات مناسب و خاصي براي جذب و استخدام جهت انجام

شماره چاپ:

وظايف و مأموريتهاي مهم و گسترده است .بر همين اساس قانون «مقررات استخدامي نيروي انتظامي

909
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«استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران» در تاريخ  1639/19/91به تصويب مجلس شوراي
اسالمي رسيد تا به مدت  11سال بهصورت آزمايشي اجرا شود .اليحه اصالحي قانون مزبور نيز در تاريخ
 1611/13/13تصويب شد و به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
با توجه به دائمي نشدن اين قانون در بازه زماني مصوب ،اليحه تمديد آن به مدت دو سال به مجلس شوراي
اسالمي ارائه شد و در تاريخ  1616/13/10مورد تصويب قرار گرفت .با وجود اين در اين مدت نسبت به دائمي
شدن آن اقدامي صورت نگرفته و مجدداً اليحه تمديد مدت قانون مذكور به مدت يكسال در تاريخ 1610/11/93
به مجلس شوراي اسالمي تقديم شد .طي جلساتي كه كميسيونهاي مربوطه جهت بررسي اين اليحه برگزار
كردند ،ستاد كل نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي اعالم كردند كه اليحه دائمي شدن قانون استخدامي نيروي
انتظامي جمهوري اسالمي ايران به دولت ارائه شده و درحال بررسي است .بر همين اساس مجلس شوراي اسالمي
نيز جهت ارائه فرصت الزم براي بررسي اين اليحه ،در جلسه علني  93بهمنماه  1610قانون مذكور را به مدت دو
سال ديگر تمديد نمود و در تاريخ  1610/19/11به تأييد شوراي نگهبان رسيد كه ماده واحده آن بهشرح ذيل
است.
«ماده واحده ـ مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران مصوب
 5505/55/50از تاريخ انقضاي مدت اجراي آزمايشي قانون مذكور به مدت دو سال تمديد ميشود».
با وجود اتمام مهلت قانون مذكور ،دولت تاكنون اليحهاي جهت دائمي كردن آن ،ارائه نكرده است .بر همين
اساس جهت رفع خأل قانوني و مشكالت ايجاد شده براي ناجا و همچنين با توجه به مدتزمان طوالني اجراي
قانون مذكور بهصورت آزمايشي ،طرحي با عنوان «دائمي شدن قانون استخدام ناجا» به مجلس ارائه شده كه
ماده واحده آن بهشرح ذيل ميباشد:
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«ماده واحده ـ قانون استخدام ناجا مصوب  5505با اصالحات و الحاقات بعدي از تاريخ انقضاي مدت اعتبار آزمايش آن
دائمي ميگردد».
بررسي طرح
 عنوان صحيح طرح «دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران» است كه پيشنهاد ميشود اصالح شود.
 قانون استخدام ناجا تا  1613/19/91تمديد شده و در نتيجه هماكنون در اين زمينه خأل قانوني وجود دارد .زيرا براساس تبصره «»9
ماده ( )133آييننامه داخلي مجلس «پس از انقضاي زمان آزمايشى ،اينگونه قوانين اعتبار قانونى نخواهند داشت» .شايان ذكر است
طبق تبصره « »1ماده ( )133آييننامه داخلي مجلس «دولت بايد حداقل  3ماه قبل از پايان مدت آزمايشي قانون مذكور جهت تمديد
يا تعيين تكليف دائمي آن ،اقدام قانوني الزم را معمول دارد .هيئت رئيسه موظف است از طريق اليحه يا طرح ترتيبي اتخاذ كند كه تا
پايان زمان آزمايشي ،تعيين تكليف شده باشد» .ازاينرو استمرار قانون در اين زمينه صورت نگرفته و در دو دهه اخير ،بارها خأل قانوني
در زمينه جذب و استخدام در نيروي انتظامي وجود داشته است .عدم تعيين تكليف قوانين آزمايشي خالف قانون و موجب ايجاد خأل در
نظام حقوقي كشور است و لزوم تعيين تكليف در اين زمينه ايجاب ميكند تا هرچه سريعتر تصميم الزم ازسوي مجلس شوراي اسالمي
اتخاذ شود و ماده واحده پيشنهادي نيز با همين رويكرد در دستور قرار گرفته است.
 نحوه نگارش متن ماده واحده پيشنهادي بهنحوي است كه با گذشت چند ماه از تاريخ انقضاي زمان آزمايشي ،درواقع احكام مندرج در
قانون مذكور را ،از تاريخ تصويب دائمي شدن آن عطف بهماسبق ميكند و احكام آن را به ماههاي گذشته نيز تسري ميدهد .بهموجب
ماده ( )1قانون مدني «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي
نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد» كه در ماده واحده پيش رو ،با درج عبارت «از تاريخ انقضاي مدت اعتبار آزمايشي» در اين
خصوص تعيين تكليف نموده است و احكام قانون را به قبل از تاريخ تصويب دائمي شدن قانون تسري داده است.
 قوانين مرتبط با استخدام در نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران از سال  1631تاكنون (نزديك به  96سال) بهصورت آزمايشي اجرا
شدهاند .درحالي كه تصويب آزمايشي و تمديد بيش از حد قانون ،امري خالف قاعده و استثنايي است .درواقع اجراي يك قانون بهصورت
آزمايشي معموالً درخصوص موضوعات جديد صورت ميگيرد كه در رابطه با قانون استخدامي نيروي انتظامي اين امر جديد نبوده كه
بهصورت آزمايشي در مدتزمان طوالني اجرا شود .شايان ذكر است كه مطابق اصل هشتادوپنجم قانون اساسي ،تصويب قوانين آزمايشي در
موارد ضروري صورت ميگيرد .درحالي كه اين ضرورت درخصوص تداوم اجراي آزمايشي قانون استخدامي ناجا وجود ندارد.
 بهنظر نميرسد اصالح قانون مذكور و دائمي نمودن آن بسيار مشكل و زمانبر باشد ،بلكه احتماالً داليل ديگري در اين زمينه دخيل هستند
كه الزم است ستاد كل نيروهاي مسلح ،نيروي انتظامي و دولت توضيحات الزم را در اين خصوص به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايند.
 بهنظر ميرسد ضعفها و كاستيهاي قانون استخدامي ناجا ،موجب شده تاكنون بهصورت آزمايشي اجرا شود و متناسب با زمان ،شرايط و
تحوالت كشور نيست .درواقع يكي از نقدهاي وارده بر ناجا عدم بهرهگيري از يك قانون استخدامي دائم ميباشد .بر اين اساس دائمي نمودن
قانون مذكور با توجه به ايرادات آن ،چالشهاي زيادي را براي ناجا و حفظ و ارتقاي نظم و امنيت كشور بههمراه خواهد داشت.
 در دائمي نمودن قوانيني كه بهصورت آزمايشي به تصويب رسيدهاند ،ارائه ماده واحدهاي مبنيبر دائمي شدن احكام مندرج ،از حيث
تخصصي و كارشناسي ،اقدامي حداقلي است .بيش از دو دهه از تصويب قانون اوليه مربوط به استخدام نيروي انتظامي ميگذرد و قانون
دوم نيز  10سال پيش ،به تصويب مجلس رسيد .با اين وصف الزم بود مجلس شوراي اسالمي با همكاري نهادهاي مرتبط ،پيش از اتمام
تاريخ انقضاي مدت آزمايشي آن ،ضمن بررسي قانون و بهروزرساني موارد مورد نياز ،جهت اقدام مقتضي اصالح ايرادات آن ،انجام ميداد
و يا جهت تسريع در ارائه اليحه دولت و قرار گرفتن هرچه سريعتر آن در دستور بررسي ،اقدام مينمود.
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جمعبندي و پيشنهادها
فلسفه اجراي يك قانون بهصورت آزمايشي ،ارزيابي آن در يك بازه زماني معين و سپس اصالح مناسب آن براساس ارزيابي انجام شده،
ميباشد .لذا با توجه به گذشت زمان زيادي از اجراي قانون استخدامي ناجا ،بهنظر ميرسد تاكنون كاستيها و نواقص احتمالي آن
مشخص شده و بنابراين ضروري است با اصالح و رفع ايرادات موجود ،قانون مذكور بهصورت دائمي تصويب شود .با وجود اين خروج
قانون مذكور از وضعيت آزمايشي بدون اصالح آن ،اقدامي است كه در كوتاهمدت برخي از مشكالت ،ازجمله خأل قانوني ايجاد شده را
رفع ميكند ،لكن الزم است تا با پيگيري از دولت ،جهت ارائه اليحه جديد ،ايرادات اين قانون مرتفع شده و احكام آن متناسب با شرايط
كنوني بهروزرساني شود .بر همين اساس پيشنهاد ميشود در صورت عدم ارائه اليحه ازسوي دولت ،كميسيون امنيت ملي و سياست
خارجي مجلس با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي ،طرحي را درخصوص اصالح و دائمي نمودن اين قانون ارائه و
تصويب نمايند و تا زمان تحقق اين امر در بازه زماني مشخص ،قانون فعلي تمديد شود .تبصره « 1»1ماده ( )133آييننامه داخلي
مجلس نيز اين اجازه را به مجلس داده است.
يكي از معايب نظام قانونگذاري ايران ،وجود تعداد زياد قوانين آزمايشي است كه بعضاً چندين دهه از اجراي آنها ميگذرد .قوانيني
كه دائماً درحال تمديد هستند و معموالً حكم تبصره « »1ماده ( )133آييننامه داخلي مجلس درخصوص آنها رعايت نميشود .لذا
مجلس شوراي اسالمي و دولت بايد در اين زمينه تمهيداتي انديشيده و تكليف اينگونه قوانين كه فرصت كافي براي ارزيابي آنها وجود
داشته را مشخص نموده و نسبت به اصالح و دائمي شدن آنها اقدام نمايند.

 .1تبصره « »5ـ دولت بايد حداقل  3ماه قبل از پايان مدت آزمايشي قانون مذكور جهت تمديد يا تعيين تكليف دائمي آن ،اقدام قانوني الزم را معمول دارد.
هيئت رئيسه موظف است از طريق اليحه يا طرح ترتيبي اتخاذ نمايد كه تا پايان زمان آزمايشي ،تعيين تكليف شده باشد.
طرح يا اليحه ميتواند بهصورت ماده واحده و بدون تغييرات يا با اصالح موادي از قانون آزمايشي تنظيم شود.
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