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طرح پيشرو براساس آنچه در مقدمه توجيهي به آن اشاره شده است ،با هدف افزايش نقش نظارتي مجلس و
كاهش تورم قوانين ارائه گرديده است و به همين منظور پيشنهاد ميكند تا ساعات كاري مجلس به نحوي تقسيم
شوند كه يك روز به قانونگذاري و يك روز به انجام وظايف نظارتي مجلس اختصاص يابد.
درباره علل و ريشههاي تورم قوانين ديدگاه هاي مختلفي مطرح شده است و در صورت پذيرش تورم قوانين
بهعنوان يکي از آسيبهاي نظام قانونگذاري ،الزم است درخصوص داليل ايجاد اين آسيب ريشهيابي دقيقي صورت
گيرد ،تا براساس آن به ارائه راهکارهاي اساسي و اثربخش پرداخته شود.
ازجمله داليل ايجاد اين آسيب مي توان به حجم باالي مسائل مورد نياز جهت تقنين ،سهولت فرآيند ارائه
طرحها و لوايح ،عدم دقت كافي در انجام مطالعات كارشناسي پيشنياز براي تدوين پيشنويش طرحها و لوايح،
بيتوجهي به سوابق و ظرفيتها ي قانوني گذشته و بسياري موارد ديگر اشاره كرد كه در ارائه راهکار بايد با دقت
بررسي شوند.
بررسي طرح

معاونت پژوهشهاي
سياسي ـ حقوقي
دفتر :مطالعات حقوقي

مشخصات گزارش

درخصوص اين طرح نکاتي بهشرح زير قابل ذكر است:
 .1در مقدمه توجيهي ،روند فعلي كار مجلس ،مبنيبر اهتمام بيشتر نمايندگان به امر قانونگذاري دليل اصلي
تورم قوانين اعالم شده است و بر اين اساس ارائهكنندگان طرح ،بر اين باورند كه بهدليل اينکه وقت مجلس بيشتر
صرف قانونگذاري ميشود ،با حجيم شدن بي رويه قوانين مواجهيم و به همين منظور الزم است تا كارويژه ديگر
مجلس ،يعني نظارت ،تقويت شود ،تا نمايندگان محترم از امر تقنين ،به امر نظارت منصرف شده و در نتيجه،
ضمن كاهش خروجي تقنيني مجلس ،به وظايف نظارتي نيز بيشتر پرداخته شود.
شايد در نگاه اول ،اين دليل يکي از داليل تورم قوانين شناخته شود ،اما نگاه دقيقتر به مسئله تورم قوانين
حاكي از آن است كه اين آسيب ،داراي ريشهها و داليلي عميقتر و اساسيتر از مورد مذكور هستند.
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ازجمله داليلي كه منتج به تورم قوانين ميشود ،عدم انجام بررسيهاي جامع پيش از تدوين پيشنويس طرحها و لوايح و پس از آن عدم
مطالعه جامع و بررسي كارشناسي كافي پيرامون موضوع مورد بررسي در دستور كار مجلس است .اتفاقاً موضوعاتي كه در دستور كار مجلس
قرار ميگيرند ،به صرف زمان كافي و بررسيهاي كارشناسي نيازمند هستند و چهبسا براي اين منظور ،وقت كافي در زمانبنديها در نظر
گرفته نميشود .آنچه به افزايش حجم قوانين منجر ميشود ،كاهش دقت و بررسي تخصصي در تصويب قوانين است .در تصويب هر ماده
قانوني الزم است تا سوابق قانوني همراه با مشروح مذاكرات صورت گرفته بهدقت بررسي شود ،تجربههاي داخلي و خارجي بهصورت كامل
مطالعه شده و موارد قابل استفاده احصا شوند ،از متخصصان امر از طيفهاي مختلف تخصصي در ابعاد گوناگوني اقتصادي ،فرهنگي ،حقوقي،
اجتماعي ،امنيتي ،زيستمحيطي و ...كه به نحوي با موضوع در دست بررسي ارتباط دارند ،دعوت شود تا نظرات خود را ارائه كنند ،از جامعه
ذينفعان كسب نظر شود و بسياري از بررسيها و مطالعات ديگري كه براي تضمين تصويب يك قانون جامع و مانع ،با كمترين ايراد و ابهام
الزم است بايد صورت بگيرد .در چنين شرايطي اوالً نميتوان به آساني و سهولت به تصويب قوانين متعدد پرداخت و ثانياً براي بررسي همين
حجم از دستور كار مجلس نيز زمان كافي در اختيار نخواهد بود.
با اين بيان مشکل اصلي در كيفيت بررسي طرحها و لوايح است ،نه زمان اختصاص يافته به آن.
 .2درخصوص رسيدگي به وظايف نظارتي مجلس نيز بايد گفت ،لزوماً حجم موارد مورد نياز براي نظارت و قانونگذاري در بازههاي
زماني مختلف با هم برابر نيست كه الزم باشد وقت مجلس را بهصورت مساوي براي اين دو امر تقسيم كرد .زمان اختصاصيافته براي
هريك از وظايف نظارتي و تقنيني بايد به فراخور نياز كشور باشد.
بهعنوان مثال در شرايطي كه مجلس مشغول بررسي طرحها و لوايح اصلي همچون اليحه برنامه پنجساله و يا اليحه بودجه ساالنه كشور
است ،عمالً نميتواند به وظايف نظارتي ،بهدرستي بپردازد و از ديگر سو ،در شرايطي كه مجلس درگير انجام وظايف نظارتي درخصوص
مسئلهاي مربوط به امنيت ملي و ...است ،به انجام كارشناسيهاي الزم درخصوص طرحها و لوايح قادر نخواهد بود .لذا برنامهريزي درخصوص
تنظيم دستور كار مجلس و اختصاص آن به امر تقنين يا نظارت بايد متناسب با نياز روز كشور صورت پذيرد.
البته نبايد اين مهم را از نظر دور داشت كه بررسي نوبه اي و ساختارمند قوانين مصوب مجلس ،از حيث پيگيري اجرايي شدن
قانون مصوب ،كيفيت و گستره اجرا ،پايش آسيبها و آثار اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و ...بهمنظور پيشگيري از مشکالت و ارتقاي
كيفيت قوانين و افزايش اثربخشي و بهرهوري در جامعه ،امري الزم و ضروري است كه در اين خصوص پيشنهاد ميشود ،كميسيونهايي
كه بهعنوان كميسيون اصلي ،متولي امر نظارت و اجراي قوانين هستند ،پس از گذشت زمان معتنابه از تاريخ تصويب ،به اين مهم
پرداخته و گزارش آن را جهت اقدامات بعدي به مجلس ارائه كنند.
 .3در صورت تصويب اين ماده واحده بايد بسياري از مواد ديگر قانون آييننامه نيز اصالح شوند ،بهخصوص در مواردي كه براي
كميسيونها جهت رسيدگي و اظهار نظر ،موعد مشخص تعيين شده كه ،ممکن است پايان موعد جهت ارائه گزارش درخصوص طرحها و
لوايح در روز مختص به نظارت و يا پايان موعد جهت ارائه گزارش تحقيق و تفحص ،در روز مختص به تقنين قرار گيرد.
عالوهبر اين در برخي از موارد مصرح در آييننامه داخلي ،وقت مجلس بهصورت كامل به رسيدگي به موضوعات خاصي اختصاص
مييابد كه نميتوان مورد ديگري را در اين زمان بررسي كرد ،ازجمله رسيدگي به اليحه برنامه پنجساله توسعه كشور .درواقع ماده
واحده پيشنهادي بدون درنظرگرفتن ساير مواد ارائه شده و در صورت تصويب ،با بسياري از مواد آييننامه مغاير خواهد بود.
نتيجهگيري
در مجموع ،با درنظرگرفتن متن پيشنهادي و نکات پيشگفته و با عنايت به مغايرت اين طرح با مواد متعدد آييننامه و فقدان بررسي
كارشناسي دقيق درخصوص ريشه آسيبهاي مذكور در مقدمه توجيهي ،ازجمله تورم قوانين و كاستي در انجام وظايف نظارتي مجلس،
حسب اهميت بُعد نظارتي و در راستاي تدوين سازوكار و فرآيند كارآمدتر كردن وظايف نظارتي مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد ميشود
كه طرح فوق به كارگروه تخصصي ارجاع شده تا پس از جمعبندي ديدگاهها و اصالحات مربوط به ارتقاي بُعد نظارتي مجلس پرداخت.
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