اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح مشاركت مستقيم شهروندان در امور قوه مقننه»

مقدمه
طرح مشاركت مستقيم شهروندان در امور قوه مقننه با هدف توجه به دغدغههاي مردم ،شنيدن مطالبات و در
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال سوم
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نظر داشتن اولويت آنها ارائه شده است و به دنبال آن است كه با ساز و كار پيشنهادي در مواد طرح ،امكان ارائه
پيشنهاد تقنيني از سوي جمعي از شهروندان را فراهم نمايد.
اين طرح در قالب ماده واحده اي ،پيشنهاد الحاق يك مبحث تحت عنوان «مشاركت مستقيم شهروندان»
را به قانون آييننامه داخلي مجلس ارائه مينمايد و با اضافه نمودن يك ماده و يك تبصره سازوكار ارائه پيشنهاد
تقنيني از سوي تمام اشخاص را پيشبيني ميكند .ماده و تبصره پيشنهادي به شرح زير است:
«ماده ( - )239هرگاه پانصد هزار نفر از واجدين شرايط شركت در انتخابات مجلس شوراي اسالمي ،درخواستي
مبني بر تصويب قانون در يك موضوع خاص را امضاء كنند ،هيئت رئيسه مكلف است طرحي در خصوص آن موضوع

تاريخ چاپ:
1398/1/26
معاونت پژوهشهاي
سياسي -حقوقي
دفتر :مطالعات حقوقي
ساير دفاتر :مطالعات
سياسي
مطالعات ماليه
عمومي و توسعه
مديريت

تهيه و ترتيبي اتخاذ كند تا طرح فوق در دسترس نمايندگاني كه تمايل به امضاي آن دارند قرار گيرد .اسامي
نمايندگان امضاكننده به صورت برخط و از طريق پايگاه الكترونيكي مربوطه در معرض مشاهده عموم قرار خواهد
گرفت.
تبصره  -ثبت درخواست در پايگاه الكترونيك ايجادشده توسط مجلس شوراي اسالمي تنها از سوي
مراجع زير امكانپذير است:
الف) هريك از احزاب سياسي داراي مجوز فعاليت معتبر
ب ) هريك از انجمنهاي مردمنهاد داراي مجوز فعاليت معتبر

مطالعات اجتماعي

ج ) هريك از انجمنهاي صنفي يا اتحاديههاي داراي مجوز معتبر»

مطالعات آموزش و

موضوع مشاركت كه از آن به عنوان همخواهي نيز ياد ميشود ،در حوزههاي مختلف رصد مشكالت و

فرهنگ

مشخصات گزارش

معضالت ،ارزيابي و نظارت ،توليد محتوا (ايده ،پژوهش ،خبر ،آموزش و  )...و تأمين مالي در يك كشور ،مورد
استفاده قرار ميگيرد و تحت عناويني چون مطالبهگري (عريضهنويسي) ،گزارشگري تخلف و سوتزني و جمع سپاري
شناخته ميشود.

شماره مسلسل:
24016442

بهرهمندي از ظرفيت مشاركت مردمي ،عالوه بر آنكه به افزايش كيفيت و سرعت حل مسائل كشور منجر ميشود،
كاهش هزينهها ،تربيت نيروي كارشناسي آشنا به مسائل كشور و افزايش پاسخگويي مسئوالن را در پي خواهد داشت.

تاريخ انتشار:
1398/2/30
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با وجود اين بايد سازوكاري در نظر گرفته شود كه اين امر سبب تقويت كيفيت تقنيني گردد و در ميان آسيبهايي كه متوجه
نظام قانونگذاري است ،تبديل به چالشي جديد براي آن نشود .در ادامه بررسي مفاد طرح پيشرو خواهيم پرداخت
بررسي مفاد طرح
 .1به موجب ماده ( )127قانون آييننامه داخلي «طرحها نيز همانند لوايح ،بايد داراى موضوع و عنوان مشخص باشند و داليل
لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنين داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نيز
باشد».
اوالً عنوان اين طرح عبارت است از « مشاركت مستقيم شهروندان در امور قوه مقننه» و در حالي كه مفاد آن مربوط به
الحاق يك ماده و تبصره به قانون آيين نامه داخلي مجلس و اصالح آن است لذا از آنجا كه به دنبال اصالح اين قانون است بايد
تحت عنوان «طرح اصالح قانون آييننامه داخلي مجلس» و يا «طرح الحاق يك ماده و تبصره به قانون آييننامه داخلي مجلس»
ارائه ميشد و از اين حيث ،مفاد پيشنهادي با عنوان آن تناسب نداشته و مغاير با قانون آييننامه داخلي است.
ثانياً مشاركت مستقيم شهروندان در امور قوه مقننه امري فراتر از ارائه پيشنهاد تقنيني است و از اين حيث مقصود
درستي از مشاركت شهروندان در «امور قوه مقننه» ارائه نشده است .توضيح اينكه امور قوه مقننه اعم از امر قانونگذاري و نظارت
است و هركدام از اين دو امر نيز شامل موارد و مراحل مختلفي ميگردد كه در صورت لزوم جلب مشاركت شهروندان در هركدام
از اين موارد و مراحل ،بايد سازوكار متناسب و شفاف آن هم در مراحل مختلف قانونگذاري و هم در موارد مختلف نظارت،
پيشبيني گردد.
 .2به موجب اصل شصتوپنجم قانون اساسي« ،تصويب طرحها و لوايح مگر در موارديكه در قانون اساسي نصاب خاصي
تعيين شده باشد» ،طبق آييننامه مصوب داخلي انجام ميگيرد و همچنين به موجب اصل شصتوششم قانون اساسي «ترتيب
انتخاب رئيس و هيئت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس» به
وسيله آييننامه داخلي مجلس معين ميگردد.
آنچه از مفاد اين طرح برميآيد پيش بيني سازوكاري براي ارائه پيشنهادات تقنيني به مجلس است تا نمايندگان در صورت
تمايل آن را امضا نموده و در دستور قرار دهند و اساساً اين امر را با توجه به اصول مذكور قانون اساسي نميتوان داراي ماهيت
متناسب با آيين نامه داخلي دانست و اساساً امري پيش از ورود به مذاكرات و انتظامات مجلس است .با اين بيان جايابي مفاد اين
طرح در قالب الحاق به قانون آييننامه داخلي مجلس موجه به نظر نميرسد.
 .3مقوله قانونگذاري امري تخصصي ،مهم و حياتي براي هر نظامي تلقي ميشود و ساختارها و راهكارهاي اصالحي بايد به
نحوي پيشبيني گردند كه به كيفيت تقنيني منجر شود .برقراري شرط  500هزارتايي از مطالبهكنندگان و پيشنهاددهندگان،
كيفيت اجراي طرح را تحت تأثير قرار خواهد داد ،به طوري كه پيشنهاددهندگان و يا مطالبهكنندگان ،در عوض تدقيق در
محتوا و افزايش كيفيت آن ،به دنبال حامي بيشتر جهت به حد نصاب رسيدن باشند يا عدهاي بدون مطالعه و آگاهي از مفاد
پيشنهاد و يا مطالبه ،صرفاً جهت به حد نصاب رسيدن تعداد افراد ،در جرگه مشاركتكنندگان قرار گيرند .همچنين در نظر
گرفتن حد باالي  500هزارتايي از مشاركتكنندگان كاهش انگيزه آنان را نيز منجر خواهد شد ،زيرا ممكن است عدهاي با تصور
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عدم اقبال گسترده  500هزارتايي ،انگيزه خود را نسبت به ارائه طرح پيشنهادي از دست بدهند.
در واقع اين سازوكار بهجاي كمك به كيفيسازي قوانين ،با ايجاد تنشهاي سياسي و اجتماعي ،مانع از اعمال نظر دقيق
كارشناسان خواهد شد و اساساً آنچه مطلوب نظر ارائهكنندگان محترم اين پيشنهاد است را از دسترس دور نگاه ميدارد .در
حاليكه ميتوان با نظاممند ن مودن عملكرد نمايندگان محترم در تعامل با موكلين خويش در حوزههاي انتخابيه و پيشبيني
سازوكاري كارشناسانه براي دريافت نظرات و كسب مشورت حداكثري از ايشان ،اهداف اين طرح را بهتر و مناسبتر محقق
نمود.
 .4به موجب اصل پنجاهوهشتم قانون اساسي« ،اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسالمي است كه از نمايندگان
منتخب مردم تشكيل ميشود» ،و به موجب اصل پنجاهونهم «در مسائل بسيار مهم اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي
ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد» .ذكر اين تذكر ضروري است كه
مشاركت در امور قوه مقننه نبايد به منزله طريق اعمال قوه مقننه در نظر گرفته شود چراكه به موجب قانون اساسي طريق
اعمال قوه مقننه منحصر در دو اصل مذكور است .البته براساس مفاد ماده پيشنهادي ،هرچند پيشنهاد مردم صرفاً در اختيار
نمايندگان قرار ميگيرد تا در صورت تمايل آن را امضا نمايند ،لكن اطالق عنوان به صورت فعلي –مشاركت در امور قوه مقننه،
ميتواند شائبه اين مغايرت را مبني بر ارائه طريق اعمال قوه مقننه ،ايجاد نمايد.
 .5عالوه بر نكات فوقاالشاره ،از جمله مواردي كه در بررسي طرح ها و لوايح بايد صورت پذيرد ،توجه به ضرورت تقنين در
موضوع پيشنهادي و صحتسنجي راهكار ارائه شده در آن است .اساساً با وجود پراكندگي حوزههاي انتخابيه در سراسر كشور و
امكان دسترسي به نظرات و پيشنهادات مردم و كارشناسان از طريق نمايندگان مجلس ،ارائه سازوكار جديد ،آن هم با مالحظات
پيشگفته چندان ضروري به نظر نميرسد .آنچه در اين ميان از ضرورت بيشتري برخوردار است ،ارائه راهكارهايي براي افزايش
تأثير حضور نمايندگان محترم در حوزههاي انتخابيه و نظام مند نمودن كارشناسانه و كارآمد ايشان در ميان موكلين است تا به
دور از مشغلههاي ناشي از مطالبات اجرايي و منطقهاي مردم ،بتوانند در تعامل در اين حوزهها ،به دريافت ساختارمند نظرات،
پيشنهادات و مشاورههاي تخصصي بپردازند.
 .6سازوكار مذكور در متن ماده پيشنهادي با مفاد تبصره همخواني ندارد .عليرغم اين كه هدف اين طرح تضمين مشاركت
شهروندان در تصميمگيري و قانونگذاري (امور قوه مقننه) اعالم شده است و در متن ماده پيشنهادي ،به ارائه درخواست با
امضاي مستقيم  500هزار نفر از شهروندان تصريح شده است ،تعيين سه مرجع انحصاري براي ثبت درخواست ،چنين هدفي را
نقض كرده است .مشاركت شهروندان نميتواند صرفاً از طريق احزاب ،انجمنهاي صنفي و يا مردمنهاد صورت گيرد .با اين طرح
امكان مشاركت شهرونداني كه در نقاط مختلف كشور و در مكانهاي دور از هم قراردارند سلب ميگردد.
 .7ازجمله ايرادهاي اساسي در اين طرح اين است كه به جزئيات چگونگي ابتكار و ارائه طرح و نيز أخذ امضاي شهروندان
اشارهاي نشده است .دريافت امضا در اين سطح و تعداد ،الزامات و اقتضائاتي در مقام اجرا دارد كه الزم است حتماً مورد توجه
قرار گيرد .اينكه اين امضا به صورت دستي انجام ميشود يا الكترونيك و اينكه اساساً آيا سامانه اطمينانبخشي جهت دريافت آن
پيشبيني شده است يا خير و صحتسنجي آنها و ساير مواردي كه در هر مراجعه به افكار يا آراي عمومي از جمله انتخابات
وجود دارد ،اعم از سازوكار رسيدگي به تخلفات و شكايات و  ...از جمله مالحظاتي است كه امكان اجراي طرح منوط به
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پيشبيني زيرساختهاي الزم در اينخصوص است كه در برخي موارد ايجاد زيرساختهاي اطمينانبخش مذكور مستلزم
هزينههايي است كه محل تأمين بار مالي ناشي از آن بايد پيشبيني شود در غير اين صورت ميتواند شائبه مغايرت با اصل
هفتادوپنجم قانون اساسي را در پي داشته باشد.
نتيجهگيري و پيشنهاد
با عنايت به نكات پيش گفته ،با توجه به عدم تناسب عنوان و متن پيشنهادي ،ايراد در جايابي ماده پيشنهادي و مغايرت با
آييننامه داخلي ،ابهامات موجود در آن از جمله ابهام در چگونگي ابتكار و ارائه طرح و نيز أخذ امضاي شهروندان و همچنين
امكان ارائه راهكارهاي مناسبتر براي جلب نظر شهروندان به دور از تنشهاي سياسي و اجتماعي ،مخالفت با كليات اين طرح
مشروط بر طراحي سازوكاري جامع و شفاف براي جلب نظر مردم اعم از كارشناسان و متخصصين و ذينفعان ،با محوريت
نمايندگان محترم پيشنهاد ميگردد.
ميتوان با توجه به اهميت و ضرورت مشاركت مردم و بهره مندي حداكثري از نظرات ايشان ،سازوكاري مستقل و برآمده از
متن مجلس شوراي اسالمي پيش بيني گردد ،تا دريافت پيشنهادات كارشناسان و نخبگان و اقشار مختلف جامعه به نحوي
نظاممند ،تخصصي ،قابل پايش و بررسي و به دور از تنشهاي سياسي و اجتماعي صورت پذيرد .در اين بين ،استفاده از
ظرفيت هاي موجود مجلس و تقويت آنها از جمله تقويت تاالرهاي گفتگو پيرامون طرحها و لوايح ،برنامهريزي و طراحي عملياتي
براي هريك از نمايندگان محترم ،به نحوي كه امكان دريافت و پايش نظرات و پيشنهادات در حوزههاي انتخابيه خويش را و
ساير حوزههاي انتخابيه  ،به صورت مجازي يا حضوري ،داشته باشند تا بتوانند در تعامل مستمر و نظاممند با ايشان ،ضمن
دريافت نظرات و نكات در خصوص طرح ها و لوايح در دست بررسي ،از ابتكارات و پيشنهادات تقنيني ايشان جهت ارائه طرحهاي
جديد نيز استفاده كنند.
عالوه بر اين با بهرهمندي از اين سازوكار ،مردم حوزههاي انتخابيه ميتوانند ،در حسن انجام وظايف نظارتي و پايش قوانين
هم از حيث اجرا و هم از جهت حسن اجراي مفاد قوانين به نمايندگان خويش كمك نموده و در اين امور نيز مشاركت نمايند.
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