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 ل در ابتكار قانونگذاري در ايران اختال

 هايي براي مجلس يازدهمآموزه

 

 

 

 

 

 خالصه مديريتي

)قانونگذاري « اصل اولويت قانونگذاري از طريق اليحه»دهد، برخالف بررسي كارنامه مجلس دهم نشان مي

نحو چشمگيري بر مجلس به شده بههاي ارائه محور(، در اين دوره نيز مانند دوره نهم، تعداد طرحاليحه

، با سرعت و حدّت، يدر ابتكار قانونگذار يمحورب طرحيترتيب، آستعداد لوايح پيشي گرفته است. بدين

سايت شده در وباليحه و طرح ثبت  697نيني ايران شده است. در مجلس نهم، از مجموع گريبانگير نظام تق

ترتيب، تعداد اليحه به مجلس تقديم شد. بدين 217طرح و در مقابل  480هاي مجلس، مركز پژوهش

ح طر 733شده، بيش از دو برابر لوايح تقديمي ازطرف دولت بود. در مجلس دهم، مجموعاً هاي ارائه طرح

طرح  721ها، از شده شوراي عالي استانمورد طرح ارائه  12و اليحه به مجلس ارائه شد. با در نظر نگرفتن 

ترتيب در دوره دهم نيز مورد اليحه بوده است. بدين 228مورد طرح و  493شده نمايندگان و اليحه، ارائه 

دوره  يانيدر سال پا .ارائه شده است درصد پيشنهادهاي تقنيني، در قالب طرح 70مانند دوره نهم، حدود 

هر چهار  يازا(، چهارپنجم ابتكار تقنيني از طريق طرح صورت گرفته است؛ به بيان ديگر، به1398دهم )

  م شده است.يحه به مجلس تقديک اليطرح ارائه شده، فقط 

ترين از مهم عنوان يكيشده به هاي متعدد، وضعيت ترسيمدر پژوهش حاضر، با ذكر شواهد و نمونه

مسائل نظام قانونگذاري، نقد و بررسي شده و پيامدهاي سوء غلبه قانونگذاري برمبناي طرح، تبيين شده 

ويژه در مرحله تهيه ، بهيت اصول قانونگذارين است كه رعايكننده انييار مهم و تعيبس ياست. مدعا

ق طرح ياز طر يبيشتر از ابتكار قانونگذارار يحه، بسيق الياز طر ينويس قانون، در ابتكار قانونگذارپيش

زبده و ساختار  يكارشناس يروياز ن يريگنويس قانون خوب، نيازمند بهرهتهيه پيش .گيردصورت مي

 ياطالعات يهاار داشتن آمار و اطالعات الزم در قالب بانکيو در اخت يتر، دسترسمناسب و از همه مهم

گفته، براي قوه مجريه دئال در هر حوزه است و الزامات پيشيوجود و ات ميقابل اتكا از وضع يهايابيو ارز

 مراتب بيش از قوه مقننه، فراهم است.به

تواند به حل يكي از معضالت ديرين نظام محور، ميديگر، پايبندي و تعهد به قانونگذاري اليحهسوياز

ل عمده عدم ياز دال يكيرسد ينظر مبهند. قانونگذاري ما، يعني عدم اجراي قانون، يا اجراي ناقص آن كمک ك

س و ارائه ينوشين پياز عدم مشاركت دولت در تدو يه، ناشيسته توسط قوه مجرينحو باقانون به ياجرا

 يبه سازوكارها ياديهر قانون، تا حد ز يت اجرايفيپيشنهادهاي قانوني از طريق طرح است. احتمال اجرا و ك
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كه تنها در صورت مشاركت دارد؛ چرا يه بستگيتعامل قوه مقننه با قوه مجر يس آن و چگونگينوشيه پيته

 رود كه مسائل مربوط به اجرا نيز در نظر گرفته شود.مؤثر دولت، احتمال بيشتري مي

ست، كه در مطالعات سياستگذاري عمومي صورتبندي شده ا« انسجام قانوني»در چارچوب فرضيه 

نويس هر حكم قانوني، قابليت اجرا برخوردار باشند، در مرحله تهيه پيشهاي قانون از براي آنكه خروجي

الي كافي براي اجرا. بيني شود؛ اين لوازم عبارتند از: منابع انساني، سازماني و ملوازم اجرا نيز بايد پيش

 ه توجيهيبيني چنين لوازمي ـ كه گرچه لزوماً در حكم قانوني درج نشده، اما در مقدمدر صورت پيش

ا و ثانياً، توان اوالً اجرنويس مالحظه شده است ـ مييا در ضمن اسناد پشتيبان در مرحله تدوين پيش

 .پاسخگويي مقام يا مقامات مجري را انتظار داشت

 يت از كاالياكشور و حم يو خدمات يديقانون حداكثر استفاده از توان تول»براي نمونه، بررسي موردي 

دهد الزامات انسجام كه براساس طرح به مجلس پيشنهاد شده بود، نشان مي (15/2/1398)مصوب « يرانيا

وشن، منابع رقانوني در احكام آن، در موارد متعددي در نظر گرفته نشده است؛ الزاماتي ازجمله اهداف 

عهد تهاي متكفل اجرا، گيري سازمانهاي مجري، قواعد تصميممراتبي سازمانكافي، يكپارچگي سلسله

 هاي مجري به اهداف سياست و مشاركت رسمي حاميان اهداف سياست.سازمان

ا حل دادن مجلس در بروز يهاي ذكر شده در اين تحقيق، به معناي مقصر جلوه شواهد و نمونه

ها ها و ناكارآمديها، ناهماهنگيسو و تبرئه دولت از كاستيهاي امروز كشور از يکمعضالت و نابساماني

ر تر، فعل يا ترك فعل دولت در امور اجرايي و همچنين اموت. به بيان روشنديگر، نيسسوياز

 تر شدن آسيب ابتكار تقنيني از طريق طرح است.گذاري، يكي از عوامل اصلي گستردهمقررات

اليف قانوني توضيح اينكه عدم اجراي تكاليف قانوني توسط دولت )براي نمونه، خودداري از انجام تك

تحقق اهداف  ون مهم چون قوانين برنامه توسعه يقوان يو ارائه گزارش اجرا و تشكيالت در اصالح ساختار

ت. نمونه ديگر، سهاي مكرر در موضوع مذكور اهاي نمايندگان براي ارائه طرحترين انگيزهآنها(، يكي از مهم

ماندهي بازار طرح سا»هاي مربوط به ساماندهي بازار و ارتقاي كيفيت خودرو )و اخيراً، ارائه ارائه طرح

ردن دولت به و تصويب آن(، يكي ديگر از نمونه اقدامات مجلس در قالب ارائه طرح براي وادار ك« خودرو

 تر قوانين مختلفي راجع به آنها به تصويب رسيده است.انجام تكاليفي است كه پيش

گيزد، تعلل در ارائه اناز ديگر رفتارهاي دولت كه واكنش نمايندگان را در قالب ارائه طرح برمي

لوايحي براي تصويب يا اصالح قانوني است كه اجماع حداكثري براي ضرورت تصويب يا اصالح آن در 

هاي مكرر اعضاي دولت ميان كارشناسان وجود دارد. براي مثال، تأخير قابل توجه و تحقق نيافتن وعده

، «اليحه قانون بانكداري»و « ايراناليحه قانون بانک مركزي جمهوري اسالمي »بر ارائه فوري مبني

كنند. همچنين را ارائه « طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران»نهايت نمايندگان را بر آن داشت تا در

هاي قابل توجه در هاي مستقيم نيز از ديگر نمونهعدم ارائه اليحه يا لوايح مربوط به اصالح قانون ماليات
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و  يم )مقابله با سوداگريمستق يهااتيک ماده به قانون ماليالحاق طرح »اين خصوص است كه به ارائه 

 منجر شد. 1397در شهريورماه « كاهش التهابات بازار مسكن(

است. براي  محوري در نظام تقنينيعدم كيفيت برخي لوايح نيز از ديگر عوامل تشديدكننده پديده طرح

 1396ر خرداد دپيشنهاد تشكيل وزارت بازرگاني را  ،«اليحه اصالح بخشي از ساختار دولت»نمونه، دولت در 

بيني شده پيش ونقل از وزارت راه و شهرسازي نيزمطرح كرده بود. در همين اليحه، انفكاك امور راه و حمل

سطري( و در  10)نگر اليحه مذكور، اين اليحه با مقدمه توجيهي يک پاراگرافي بود، اما برخالف عنوان كالن

م بعد، اين ايده دليل عدم كيفيت الزم، اليحه در كميسيون رد شد. در گاماده تنظيم شده بود و به هفتقالب 

پيگيري  ــ با هماهنگي و مساعدت دولت « يل وزارت تجارت و خدمات بازرگانيطرح تشك»از طريق ارائه 

ز ديگر شواهدي اخارج شد.  نهايت، اين تدبير نيز به نتيجه نرسيد و طرح مذكور از دستور كار مجلسشد كه در

نهايت ئه و دركيفيت و بدون كار كارشناسي توسط دولت مطرح كرد، سير اراتوان براي ارائه لوايح بيكه مي

 است.« «عاونتكار و »و  «رفاه و تأمين اجتماعي»هاي اليحه تشكيل وزارتخانه»اي با عنوان استرداد اليحه

تعداد بودن لوايح ارائه يكي ديگر از عواملي است كه سبب كمضعف قابليت نهادي براي تدوين اليحه، 

خودي خود، پديده قابل انتقادي نيست، اما نكته تعداد بودن لوايح بهشده دولت به مجلس است. گرچه كم

هاي مربوط دولت براي تدوين لوايح ضروري، از طريق كاري و تعلل دستگاهاين است كه قلّت لوايح و كم

نظر شود. بهسط نمايندگان ـ و در مواردي نيز با نظر مساعد و همدلي دولت ـ جبران ميارائه طرح تو

گيري و تبديل رسد در نهادهاي ستادي و بدنه دولت، هماهنگي و انسجام الزم براي اجماع در تصميممي

يل معدود يكي از دالهاي پرشماري مواجه است. درواقع، تصميمات اتخاذ شده به اليحه، با موانع و چالش

بودن لوايح تقديمي به مجلس و تأخير و تعلل بسيار در تقديم برخي لوايح مهم، فقدان قابليت 

ربط و هاي متعدد ذيها و دستگاهنهادي براي ايجاد هماهنگي در ترجيحات و نظرات وزارتخانه

كه تأثيرهاي اين ناهماهنگي و عدم انسجام، عالوه بر آن گيري است.نفع در موضوع مورد تصميمذي

رساند. نمونه شده نيز آسيب ميهاي اقتصادي، اجتماعي و... دارد، به كيفيت لوايح ارائه زا براي محيطآسيب

هاي كلي اصل ( قانون اجراي سياست7قابل توجه در اين خصوص، فرايند تقنيني مربوط به اصالح ماده )

خالف شرح كه بروكار است. بدينكسبوچهارم قانون اساسي درخصوص ساماندهي نظام مجوزهاي چهل

منظور اجراي تكاليف پيشين داشت، اما به هر اصرار بر اصالح قانون بهنظر كارشناسان، بخشي از دولت 

هاي يد بخشترين داليل اين امر، مخالفت شددليل، امكان تدوين اليحه در دولت مهيا نبود. يكي از عمده

ـ براي نمونه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و همچنين وزارت ارتباطات و فناور اطالعات  يديگري از دولت 

ـ با مفاد اصالحي ارائه شده بود. بر اين اساس، پيشنهادهاي مفصل و كلي دستگاه مربوطه دولتي، به 

( قانون 44وچهارم )اي كلي اصل چهله( قانون اجراي سياست30تر براي اصالح ماده )اي كه پيشاليحه

اساسي به مجلس ارائه شده بود، ضميمه شد و درنهايت، با ايراد شوراي نگهبان )مغايرت با اصل هفتادوچهارم 
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طرح )»( قانون اساسي( مواجه شد. اما در اقدام غيراصولي ديگر، احكام مذكور در قالب طرحي جديد 74)

( قانون اساسي و اصالحات 44وچهارم )هاي كلي اصل چهلسياست( قانون اجراي 7( و )1اصالح مواد )

به مجلس ارائه شد و كمتر از يک ماه، به تصويب رسيده و براي تأييد به شوراي نگهبان ارسال «( بعدي آن

اي در مجلس خصوص اليحه و طرح مذكور، به تصويب مصوبهگرفته در شد. درمجموع، نتيجه اقدامات انجام

دليل عدم هماهنگي و عدم مالحظه ر صورت تأييد شوراي نگهبان و تبديل آن به قانون، بهانجاميد كه د

 هاي مربوط در دولت، قابليت اجرايي نخواهد داشت.نظر دستگاه

ق ياز طر يارفرض ضرورت ابتكار قانونگذدر اين پژوهش، تالش شده داليل و شواهد متقن براي اتخاذ پيش

ي مقننه و ها و توضيحات مستند و مستدل در اين تحقيق، نشانگر آن است كه قواحه، تبيين شود. روايتيال

 رند. هاي وارد شده به نظام قانونگذاري، هم قصور و تقصير، و هم مسئوليت مشترك دامجريه در آسيب

اري قانونگذ گيري وضعيتي كه با عنوان اختالل در ابتكاررسد بخش عمده داليل شكلنظر ميبه

ون اساسي توصيف شده، به مختل شدن و آسيب ديدن روابط قوا و عدم تعامل آنها در چارچوب اصول قان

د كرد. نمونه ز تضعيف خواهيآنها را ن ينهاد يهاتيدار شدن روابط و تعامل قوا، ظرفگردد. خدشهباز مي

ت كه به باور ران امروز اسيا يوق اساسقانون و قانونگذار در نظام حق يت نهاديار آن، كاهش ظرفيعتمام

ته است. مواجه ساخ يجد يهاينظران، كاركرد قانون و جايگاه قانونگذار را با چالشاز صاحب ياريبس

پذيري سئوليتمهايي از قبيل كارآمدي، كاركرد مؤثر قواي حكومتي، نه فقط به برخورداري آنها از ويژگي

عامالت آنها تهايي است كه به روابط و ارد، بلكه نيازمند ويژگيو پاسخگويي در هريک از آنها بستگي د

درستي راني بهگردد. به بيان ديگر، يا همه اجزاي حكمطور كلي، باز ميبراي اِعمال شايسته حكمراني به

هاي ها و ناهماهنگينحو كارآمد و شايسته قادر نيستند. اختالفيک به كار كردن بهكنند، يا هيچكار مي

ور و يق و پرحاشيه ميان قواي حكومتي، و در موضوع مورد بحث، ابتكار قانونگذاري، براي كشعم

 د انجاميد. زا خواهد بود و به تضعيف حاكميت قانون در كشور خواهسوز و هزينهشدت فرصتشهروندان، به

« گانهسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي»يكي از مصاديق اين اختالل و ناهماهنگي، عملكرد 

ه لوايح مورد عنوان يكي از عوامل تعلل و كاهش انگيزه دولت در ارائتواند به)شوراي سران( است كه مي

بتكار اي كه در سال آخر مجلس دهم نسبت ارائه اليحه به طرح در اگونهنياز كشور تلقي شود )به

تيارات عاليِ شورايي با سطح اخقانونگذاري، يک به چهار بوده است(؛ چرا كه از يک سو، دولت با وجود 

هاي قانوني كند، زيرا نياز، ضرورت يا نيازي به تدوين لوايح مهم و راهبردي احساس نمي«تقنينيشبه»

اي يز انگيزهخود را عمدتاً از طريق مصوبات شوراي مزبور پيگيري نموده است؛ و از سوي ديگر، مجلس ن

 روري ندارد. براي مطالبه از دولت در خصوص ارائه لوايح ض

نكته پاياني اينكه الزمه رعايت اصل اولويت ابتكار قانونگذاري از طريق اليحه، محدود كردن يا 

 يكه در قانون اساس ينحوطور كلي قوه مقننه ـ بهندگان مجلس و بهيارات نمايتضييع حدود اخت
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ندگان مجلس و يارات نمايها و اختتيو نظارت، دو مقوله از صالح يست. قانونگذاريشده ـ ن ينيبشيپ

، بلكه ينظارت يمجلس، نه فقط با اِعمال ابزارها ياز امور نظارت ين، طبعاً بخشيقوه مقننه است. عالوه بر ا

مجلس نيز، ترجيحاً و موكداً  ين است كه كاركرد قانونگذاريرد. نكته مهم ايگيصورت م يبا قانونگذار

رد، نه ارائه طرح. مجلس بايد از همه ابزارهاي نظارتي يذصورت پ يح دولتيبه لوا يدگيد در قالب رسيبا

منظور ترغيب يا در مواردي، وادار كردن دولت به ارائه لوايح ضروري، استفاده كند. گرچه در خود به

د ين اقدام بايب قانون نيست، اما ايجز تصو يااِعمال نظارت مؤثر بر عملكرد دولت، چاره يمواردي نيز برا

كيفيت نويس قانونيِ بامجدّانه و پيگيرانه ابزارهاي نظارتي و متعاقب آن، تدوين يک پيشپس از اِعمال 

 هاي هماهنگي و انسجام نهادي، صورت پذيرد.اجرا، با در نظر گرفتن مؤلفهو قابل

 

 مقدمه

شناسي عملكرد مجلس شوراي اسالمي در ايفاي كاركردهاي با پايان دوره دهم قانونگذاري، آسيب

رسد. نظر ميانديشي براي كارآمدي بيشتر آن، بيش از گذشته ضروري بهقانونگذاري و نظارت و چاره

 شرح زير خالصه كرد:توان بههاي مربوط به قانونگذاري را ميها و ناكارآمديبرخي از ضعف

اند كه بسياري هاي گذشته تقنيني، حجم انبوهي از قوانين به تصويب رسيدههمچون دوره نخست:

ک از ياند، اما با نگاهي به سابقه تقنيني هرهايي به قوانين موجود بودهها و الحاقيهاز آنها، حاوي اصالحيه

هر طرح يا اليحه بر  هاي توجيهي براي ارزيابي پيشيني و پسيني تأثيراتقوانين، كمتر اثري از گزارش

محيطي و... وجود دارد. به همين ترتيب، انواع تأثيرات مفاد محيط اقتصادي، سياسي، اجتماعي، زيست

هاي جز در مواردي توسط مركز پژوهشقانوني مصوب )پسيني( و همچنين ارزيابي اجراي قانون نيز به

 گيرد.مند صورت نميطور نظاممجلس، به

شده به هاي ارائه نونگذاري، در دوره دهم نيز مانند دوره نهم، تعداد طرحبرخالف اصول قا دوم:

محوري در ابتكار نحو چشمگيري بر تعداد لوايح پيشي گرفت. در پي اين رويه، آسيب طرحمجلس به

طوري كه در روزهاي پاياني قانونگذاري، با سرعت و حدّت، گريبانگير نظام تقنيني ايران شده است؛ به

ها و صحن قرار دارند و در ها در انتظار طي تشريفات رسيدگي در كميسيونهم، انبوهي از طرحدوره د

خورد. اين رويه ـ كه شرح و نقد آن، موضوع گزارش حاضر از لوايح نيز به چشم مي يبين آنها، معدود

تواند به ي ميطوري كه به تنهايبهكند، هايي جدي به كيفيت فرايند قانونگذاري وارد مياست ـ آسيب

 انحراف نظام قانونگذاري از كاركرد اصولي خود منجر شود. 

هاي اصلي قانونگذاران و سياستگذاران است. اجراي قوانين مصوب، همچنان يكي از دغدغه سوم:

اي براي اجراي قوانيني كه عمدتاً با ابتكار نمايندگان )طرح( قوه مجريه در عمل، چندان تمايل و انگيزه

دهد و اعمال ابزارهاي نظارتي، همچون سؤال و استيضاح نيز گرهي اند، نشان نمين تبديل شدهبه قانو
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 اراده قانونگذار از تصويب قوانين، محقق نشده است.ترتيب، از اين معضل نگشوده است. بدين

هايي است كه كاهش نشانگر مبتال بودن نظام قانونگذاري ايران به آسيب وضعيتي كه ترسيم شد،

از طريق طرح،  ينگذارن نوشتار، غلبه ابتكار قانوييا ترميم آنها، نيازمند اِعمال تدابير بايسته است. در ا

شده كه  ح دادهيشده است و توض ييران، شناسايا ين نظام قانونگذارياديو بن يهاي اصليكي از آسيب

م و يطور كلي، ترمق اليحه و بهرات قانون، منوط به ابتكار قانونگذاري از طرييتأث يابيمؤثر ارز ياجرا

 است. يه در فرايند قانونگذاريمقننه و مجر يروابط و تعامل قوا يبازساز

 هاي مختلفي با استفاده از منابع موجود بهره برده شده است: در پژوهش حاضر، از روش

 1«استنتاج علّي»كار بسته خواهد شد، روش هاي تحقيقي كه در اين پژوهش بهيكي از روش :اول

اعمال فردي، اعمال جمعي، ساختارهاي »هاي اجتماعي، شامل است. روابط علّي در حوزه تحليل

بط ها، انحاي تجليات فرهنگي، روانظام هنجارها و ارزشاشكال مختلف سازماني،اجتماعي، فعاليت دولت، 

در تبيين علّي، پژوهشگر از صرف توصيف پديده مورد بررسي فراتر  2«.شونداجتماعي و... نظاير اينها مي

كارگيري رسد بهنظر ميبه 3كند رابطه غالباً علّي و معلولي ميان متغيرها را كشف كند.رود و تالش ميمي

باشد؛ چراكه مطالعات مذكور، حاوي اين روش در موضوعات مربوط به مطالعات قانونگذاري، بسيار مفيد 

اي و متأثر از محيط حقوقي، سياسي، اقتصادي و ... هستند. روش استنتاج علّي در رشتههايي بينمؤلفه

ويژه براي تبيين رابطه علّي ميان كيفيت ابتكار قانونگذاري )از طريق اليحه يا طرح( و اين پژوهش، به

 كار بسته شده است.يا تضعيف حاكميت قانون، بههايي از جمله عدم اجراي قانون پديده

چنين لوايح موردكاوي اسناد قانونگذاري در اين تحقيق، بيشتر متمركز بر قوانين مصوب و هم دوم:

انونگذاري قطور خاص، سال پاياني دوره دهم شده در مجلس دهم و بهشده و اعالم وصولهاي ارائه و طرح

هاي ديگر تقنيني ها در دورهباحث مطرح شده، به قوانين، لوايح و طرح( است. البته به فراخور م1398)

 نيز پرداخته خواهد شد.

تدوين شده است. اين رويكرد، در مقابل رويكرد  4«محورمسئله»اين پژوهش، با رويكرد 

ه دهندهاي تشكيلها و مؤلفهگيرد كه بدون توجه كافي به خود مسئله، زمينهقرار مي 5«محورحلراه»

ند يفرا»محور، ماند. در رويكرد مسئلهو البته در اين تالش نيز ناكام مي 6آن، در پي حل مسئله است

 ير براييتغ يآوردن عامالن اصلمستلزم گردهم »ايي برخوردار است و از اهميت بسز« ساختن مسئله

                                                 

1. Causal Inference 
، شماره تحقيقات حقوقي، «اهميت روش استنتاج علّي در دانش حقوق اساسي تطبيقي». به نقل از: حسن وكيليان، 2

 .121، ص 1396، بهار 77
 .همان. 3

4. Problem – Driven Approach 
5. Solution – Driven  

(، كه در اين اثر تشريح شده PDIA« )محورمسئلهرويكرد انطباق تكرارشونده »اين رويكرد، يكي از اجزاي رويكردي با عنوان . 6
، ترجمه جعفر خيرخواهان و توانمندسازی حکومت: شواهد، تحليل، عملاست: مت اندروز، لنت پریچت و مایکل وولکاک، 

 .207-21۸، صص 139۸مسعود درودی، تهران: روزنه، 
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ت ياهم يچه كسان يبرا»، «ت دارد؟يچرا اهم»، «ست؟يمسئله چ»پاسخ دادن به پنج پرسش است: 

به  يشتريم تا توجه بيچگونه با آنها ارتباط برقرار كن»، و «د بيشتر مراقبت كند؟يبا يكسچه»، «دارد؟

ها بر در اين راستا، تالش خواهد شد مسئله اختالل در ابتكار قانونگذاري )غلبه طرح 1«.مسئله بكنند؟

حيث، هاي وارده بر نظام قانونگذاري ازاينطور مستدل و مستند، توضيح داده شود و آسيبلوايح( به

هاي پژوهشي و سياستگذاري تر ابعاد آن در نهادتشريح شود. جدي گرفتن اين اختالل و بررسي دقيق

 تواند تدابير ضروري براي ترميم و اصالح آن را در دستوركار قواي مقننه و مجريه قرار دهد.مربوط، مي

حه با توجه به تي، قاعده اولويت ابتكار قانونگذاري از طريق اليدر نوشتار حاضر، پس از بخش مقدما

ر اين هاي قانونگذاري دنظران و داليل موجهة آن و همچنين تجربيات برخي نظامنظرات برخي صاحب

هاي نهم و دهم، با تأكيد موضوع، توضيح داده خواهد شد؛ در ادامه، اختالل در ابتكار قانونگذاري در دوره

كار قانونگذاري ، شرح داده شده است. سپس، پيامدهاي سوء ابت1398ابتكار قانونگذاري در سال  بر فرايند

اي قانون و از طريق طرح در نظام قانونگذاري ايران، ذيل عناوين كاهش كيفيت قانون، اختالل در اجر

نفع اين ادعا هايي بهاختالل در نظام مسئوليت و پاسخگويي تشريح خواهد شد. در گفتار بعد، استدالل

كام قانوني كه در صورت ابتكار تقنيني از طريق اليحه، احتمال بيشتري براي مالحظه لوازم اجراي اح

هاي قانون، شرح عنوان يكي از ويژگيوجود دارد، بيان خواهد شد. به اين منظور، ابتدا قابليت اجرا به

ومي، توضيح ه از ادبيات سياستگذاري عمبا استفاد« انسجام قانوني»هاي فرضيه داده شده و سپس مؤلفه

 يز كاالات يكشور و حما يو خدمات يديقانون حداكثر استفاده از توان تول»داده شده است. در آخر، 

اليل دگفته، ارزيابي شده است. در بخش بعد، هاي پيش( در پرتو مؤلفه15/2/1398)مصوب « يرانيا

جراي تكاليف ااند: اول: عدم بندي شدهن به اين شرح دستهمحور در قانونگذاري در چهار عنوارويكرد طرح

هارم: عدم چقانوني توسط دولت؛ دوم: تعلل در ارائه لوايح ضروري؛ سوم: كيفيت نازل برخي لوايح؛ و 

عنوان متعددي به ها، لوايح و قوانيننهادي براي تدوين اليحه. در هريک از عناوين گفته شده، طرحقابليت 

بندي ده جمعشاند. در پايان، مباحث ارائه لحاظ شكلي و تشريفاتي، نقد و بررسي شدهو به ، ذكر نمونه

 عنوان نتايج و دستاوردهاي تحقيق، تصريح شده است. و نكاتي به

 

 . تصويري از ابتكار قانونگذاري در نظام قانونگذاري ايران1

ويژه از ابتداي دوره تقنيني نهم )مقارن با دولت يازدهم( گريبانگير نظام قانونگذاري هايي كه بهكي از آسيبي

تعداد بودن لوايح تقديمي به مجلس ها بر لوايح و كمپيشي گرفتن چشمگير تعداد طرح ايران شده است،

متعدد درخصوص موضوعاتي باشد  هايهاي مجلس، ارائه طرحاست. اين امر سبب شده كه يكي از واكنش

كه اصوالً، ابتكار قانون درخصوص آنها بايد از طريق اليحه صورت گيرد. اين وضعيت، داليل متعددي دارد؛ 

                                                 
 .211، ص همان. 1
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ترين آنها، اختالل در تعامل و روابط دولت و مجلس است. روابط قواي مجريه و مقننه در ايران، يكي از مهم

اي است كه قوه مجريه ترجيح گونهايين قرار داشته و وضعيت بههاي اخير، در سطحي پويژه در سالبه

دهد از ارائه اليحه به مجلس خودداري كند و حتي در موارد متعدد، محتواي مطلوب خود را از طريق مي

هاي مجلس، از طريق طرح به مجلس تقديم كند. سواي آنكه داليل مذاكره با برخي نمايندگان و كميسيون

ضروري است وضعيت جاري اصالح شود و با اِعمال تدابيري، دولت به ريل مشاركت  1ست،اين خودداري چي

هايي كه فعاالنه در فرايند قانونگذاري باز گردد. در ادامه، به بررسي آماري ابتكار تقنيني پرداخته و آسيب

 تداوم رويه جاري در پي دارد، شرح داده خواهد شد.

 

 ز طريق اليحه. اولويت ابتكار قانونگذاري ا1-1

به اين معنا كه  2؛«درصد حاكم است 90در بيشتر كشورها در ظاهر قاعده »نظران بسياري معتقدند صاحب

درصد پيشنهادهاي تقنيني قوه مجريه )اليحه( است.  90االجرا، حاصل درصد از قوانين الزم 90در عمل 

آورد. اين قاعده آنچنان در برخي ميدست خواهد بهدرصد آنچه را كه مي 90عالوه بر اين، قوه مجريه 

درصد نيز نزديک  100ق چشمگير قوه مجريه در تبديل اليحه به قانون، به يشود كه توفكشورها اِعمال مي

ترتيب، در بسياري از كشورها، معموالً ابتكار قانون برعهده قوه مجريه است و نقش قوه بدين 3شده است.

 60اغلب در آغاز، حداقل »كه نحويرد پيشنهاد محدود شده است؛ بهبه قبول يا مثابه يک كل،مقننه به

درصد پيشنهادهاي آن به تصويب  80كم كند و دستدرصد دستوركار قانونگذاري را دولت پيشنهاد مي

 4«.دهددرصد همه مصوبات قانوني مجلس را لوايح دولتي تشكيل مي 80رسد... تقريباً مي

محور يافته، داراي نظام قانونگذاري اليحهت كه اغلب كشورهاي توسعهمطالعات متعددي نشان داده اس

هاي مختلف هستند و دولت، واجد جايگاه مسلطي در ابتكار قانونگذاري است. براي مثال، در كانادا با نسبت

پيشنهاد در قالب اليحه مطرح و تصويب شده است )سهم  268، 2014شده در سال قانون تصويب 290از 

پيشنهاد  101درصد از  73، 2000در مجلس بلغارستان نيز در سال  5ي از قوانين مصوب(.درصد 92

شده در مجلس قانون تصويب 203شده را در قالب اليحه قوه مجريه ارائه داده است. در استراليا، از تصويب

قوانين مصوب(. درصدي لوايح از  90پيشنهاد در قالب اليحه بوده است )سهم  184، 2013نمايندگان در سال 

                                                 
آلود ها و صحن، فضاي تنشماهوي اليحه پيشنهادي در سير رسيدگي در كميسيون. داليلي مانند نگراني از تغييرات بنيادين و 1

 بر رقابت غيرسازنده قوا، و ناتواني يا عدم قابليت دولت در فرايند تهيه اليحه.و مبتني
های وهش، ترجمه عليرضا طيب، تهران: مرکز پژایساالر قانونگذاری: دیدگاهی مقایسهنهادهای مردم. دیوید ام. اولسون، 2

 .207، ص 13۸2مجلس شورای اسالمی، 
گفتارهایی در قانون ، در حسن وکيليان )تأليف و ترجمه(، «قوه مقنن در گذار دمکراتيک». دیوید ام. اولسون و فيليپ نورتون، 3

 .149، ص 1390های مجلس شورای اسالمی، تهران: مرکز پژوهش و قانونگذاری )مجموعه مقاالت(،
 .134لسون، پيشين، ص . به نقل از: او4
مجلس و ، «شناسي قانونگذاري در ايران از منظر رويه ابتكار قانونگذاريآسيب»و سعيد عطار، احمد مركزمالميري. ر. ك.: 5

روز شدة شده و به؛ مقاله مذكور، نسخه تكميل219-221، صص 1397وپنجم، شماره نودوشش، زمستان ، سال بيستراهبرد
 گزارش پژوهشي است كه با مشخصات زير منتشر شده است: 

اولويت قانونگذاري از طريق اليحه يا طرح؟ بررسي آماري نقش قواي مجريه و »احمد مركزمالميري و محمدباقر پارسا، 
وكار و دفتر مطالعات هاي مجلس شوراي اسالمي، گروه مطالعات محيط كسب، مركز پژوهش«در ابتكار قانونگذاري نهمقن

 .1392، خرداد 13002حقوقي، شماره مسلسل 
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نيز نشانگر آن است كه مشاركت پارلماني در پيشنهاد قوانين در سراسر جهان،  1همچنين مطالعات رابينسون

 2شود.درصد كل قوانين تصويب شده را شامل مي 20همراه با اصالحات قانوني، تقريباً 

قانونگذار اغلب فاقد گفته ارائه شده است؛ ازجمله اينكه قواي داليل متعددي براي وضعيت پيش

هستند. اين نگراني و دغدغه راجع به قواي مقننه، نويس قانون تخصص و مهارت فني براي تهيه پيش

معناي امروزي نيز مطرح شده است. براي نمونه، جان استوارت گيري پارلمان بهحتي در طليعه شكل

نويس قانون براي تهيه پيش مجلس قانونگذاري جاي مناسبي»كرد كه صراحت استدالل ميبه 3ميل

بر هاي آن را ندارند. عالوه نويس قانون يا اصالحيهنيست. نمايندگان پارلمان اغلب تخصص تهيه پيش

نويس با كيفيت قانون نيست. نارضايتي از نقش هاي تهيه پيشهاي پارلماني، مناسب ضرورتاين، رويه

هاي پارلماني و متراكم بودن دستور كار پارلمان يهتقنيني پارلمان ناظر بر كُند بودن، ناكارآمدي رو

هاي نمايندگان بسيار دشوارتر از تهيه لوايح دولتي سازي طرحآماده»نويسد: باره مياولسون دراين 4«.است

دار تهيه هايي را در دست دارد كه كارگزاران كشوري متخصص در آنها عهدهاست. كابينه، كنترل سازمان

رسد... از كاركناني برخوردارند كه در مقايسه با نظر مير آنها هر اندازه هم كه ناقص بهلوايح هستند. كا

  5«.سازي لوايح مهياترندمراتب پرشمارتر و براي آمادهيكايک نمايندگان مجلس، به

كند، توصيف مي« شدن قواي قانونگذاريبه حاشيه رانده»هاي آنچه نورتون سبب سير تاريخي و مؤلفه

هاي سياسي، قابل تبيين و تحليل است. براي مثال، در نظام بريتانيا، نظام حزبي قوي، ورها و نظامدر كش

چرا كه احزاب، پيروزي هاي شخصي و خارج از حزب نمايندگان منجر شد. درنهايت به محدود شدن فعاليت

هايي بود كه به ر تحقق وعدهدهندگان بودند و تداوم پيروزي احزاب نيز به توانايي آنها دخود را مديون رأي

نوبه خود، به وفاداري احزاب درون قواي قانونگذاري وابسته ها نيز بهدهندگان داده بودند. تحقق وعدهرأي

هاي مستقل اعضاي حزب منتخب در قواي قانونگذاري، شد. نتيجه اين فرايند آن بود كه فضا براي فعاليت

 6نتخاباتي و پارلماني مسلط شدند.بسيار محدود شد و احزاب بر فرايندهاي ا

مجموع، يافته و درهاي سازمانهاي كارگري و ديگر گروهعالوه بر اين، صنعتي شدن، به گسترش اتحاديه

هاي دولت نيز هايي، سياستتر شدن چنين گروهتر و تخصصيبا بزرگ»به تخصصي شدن جامعه منجر شد؛ 

ها براي اخذ تر شد، اتكاي دولت به گروهدولت تخصصي هايسوي تخصصي شدن پيش رفت. هرچه سياستبه

هاي دولتي، بخشي همچنين وزارتخانه«. ها افزايش يافتمشاوره و اطالعات و نيز همكاري در تحقق آن سياست

                                                 

1. W.H. Robinson 
هاي مجلس شوراي هشتهران: مركز پژو ارزيابي تأثيرات قانون )ابزاري براي قانونگذاري بهتر(،عابد، . به نقل از: ليال زرشكن2

ها و توضيح اين نكته ضروري است كه در پژوهش حاضر، همچون ديگر آثار راجع به مقايسه طرح .150، ص 13۸7اسالمي، 
لوايح، صرفاً به بررسي كمّي اكتفا شده است. اين در حالي است كه در اين خصوص، مطالعات كيفي درخصوص محتواي 

 و راهگشاست.  شده نيز مفيدها و لوايح ارائهطرح
3. John Stuart Mill (1806-1873). 

گفتارهايي در قانون و ، در: حسن وكيليان )ترجمه و تأليف(، «هاي تقنيني پارلمانارتقاي كارآمدي رويه». كوئن جي. مويل، 4
 .27۸، ص 1390هاي مجلس شوراي اسالمي، تهران: مركز پژوهش قانونگذاري )مجموعه مقاالت(،

 .135پيشين، ص . اولسون، 5
 .113، در: وكيليان )ترجمه و تأليف(، ص «پارلمان در يك نگاه». فيليپ نورتون، 6
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نفع مؤثر، تدوين كرده و براي تصويب هاي ذيهاي عمومي را پس از مشورت با گروهاز ضوابط مندرج در سياست

توان گفت پارلمان فاقد اراده سياسي الزم براي به چالش كشيدن طور معمول، ميتقديم كردند. بهبه پارلمان 

كه همواره يک اكثريت حزبي وجود دارد كه آن مقررات را به تصويب مفاد ارائه شده ازسوي دولت است؛ چرا

شده وجود نداشته د ارائه برساند. همچنين ممكن است منابع مالي و اطالعاتي الزم براي به چالش كشيدن مفا

 1شود.نتيجه، مفاد مذكور به قانون تبديل ميباشد و در

كند كه امروزه با تحوالت حوزه فناوري اطالعات، همراه با تغيير نقش باره چنين استدالل مياينرابينسون در

قانونگذاري نيز همچون ديگر هاي جمعي، هاي غيردولتي و حضور قدرتمند و پررنگ رسانهاحزاب سياسي، سازمان

كه كند؛ چرا، موقعيت دولت را در اين وضعيت تقويت ميشئون حكمراني، بسيار پيچيده شده است و همين پيچيدگي

ها و تخصص حقوقي بيشتري نسبت به آنچه كه پارلمانمراتب دانش عنوان يک بازيگر عمومي و اصلي، بهدولت به

ها، پيشنهادهاي جامع تعداد بسيار كمي از پارلمان»مجموع، ترتيب، دراينارند. بهاند، در اختيار دتاكنون داشته

سادگي فقط پيشنهاد دولت را اصالح كرده و يا قوه مجريه را براي ارائه كنند. اكثر آنها بهقانونگذاري مطرح مي

بيني ناظران حتي پيش در چنين حالتي است كه برخي 2«.كنندهاي معين راهنمايي ميپيشنهادهايي در حوزه

نويس قانون خواهند پرداخت؛ بلكه مجبور خواهند بود تا بيشتر بر ها، كمتر به فرايند تهيه پيشكنند پارلمانمي

هايشان براي نظارت مؤثرتر تمركز كنند و در شان و همچنين افزايش ظرفيتتوانمندسازي يا تقويت نقش كنترلي

 3هاي سياستي جايگزين ارائه دهند.ي خود، طي اين فرايند نظارتي، گزينههاصورت امكان و در چارچوب صالحيت

پارلماني و حتي رياستي ـ نيمههاي سياسي پارلماني، نيمهگفته، در اغلب نظاماساس داليل پيشبر

. شودها، در نهادهاي وابسته به قوه مجريه تدوين و تنظيم ميهاي رياستي، متونِ در دستوركار پارلماننظام

هاي نهايي پارلمان را براي نمونه، در نظام پارلماني انگلستان، دولت، هم دستوركار و هم تصميمات تصميم

دهد. كابينه، برنامه كار امر را از طريق اكثريت حزبي پشتيبان دولت انجام ميتحت كنترل دارد و اين

در نظام  4ويب كدام لوايح صَرف شود.گيرد كه وقت پارلمان، براي تصكند و تصميم ميپارلمان را تعيين مي

رياستي آمريكا نيز كه در ظاهر، استثنايي بر قاعده كنترل دربست كابينه بر چگونگي صَرف وقت، دستوركار 

ترتيب كه شود؛ بدينگفته اِعمال ميوبيش رويه پيشو توليدات پارلمان در عرصه قانونگذاري است، كم

شود و لوايح هاي كنگره طي مينويس قانون، در كميسيوندوين پيشطبق رويه متداول، مراحل مقدماتيِ ت

جمهور به هايي كه رئيسنويسشده را بايد يكي از اعضاي كنگره ارائه كند. اما در عمل، بيشتر پيشتنظيم

جمهور، ويژه ستاد مشاوران رئيسهاي قوه مجريه تهيه و تدوين شده است و بهفرستد، در سازمانكنگره مي

  5كند.تهيه پيشنهادهاي اصلي براي كنگره نقش ايفا ميدر 

                                                 
 .114 -115، صص همان. 1
ترجمه رضا جاللي، تهران: مركز ، معرفت و قدرت: پيوند ضروري ميان پژوهش و كار قانونگذاريويليام اچ. رابينسون، . 2

 .15-16ص ، ص13۸5هاي مجلس شوراي اسالمي، پژوهش
 .همان. 3
 .123ص . اولسون، پيشين، 4
 ؛ در ادامه، توجيهات اولويت قوه مجريه در ابتكار تقنيني، بيشتر توضيح داده خواهد شد.140و  137، صص همان. 5
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 هاي نهم و دهم. اختالل در ابتكار قانونگذاري در دوره1-2

هاي اول تا دهم مجلس شوراي اسالمي نشان ها و قوانين مصوب در دورهبررسي آماري لوايح، طرح

 960درصد( اليحه و  69مورد ) 2144قانون به تصويب رسيده و از اين تعداد،  3104دهد درمجموع، مي

ث اِعمال قاعده قانونگذاري از طريق اليحه، مجلس دوم با سهم يدرصد( طرح بوده است. از ح 31مورد )

ح يلوا يدرصد 52ن عملكرد و مجلس نهم با يشده، بهتربين تصويح از كل قوانيلوا يدرصد 81ش از يب

، تصوير قانونگذاري 1و نمودار  1در جدول  1ند.ان عملكرد را داشتهيشده، بدتربين تصوياز كل قوان

 دوره تقنيني قيد شده است. 10ها در برمبناي لوايح و طرح
 

 دوره مجلس شوراي اسالمي 10. سيماي قانونگذاري در 1جدول 

 شده به قانونلوايح تبديل مجموع قوانين دوره تقنيني
شده به هاي تبديلطرح

 قانون

درصد 

 لوايح

درصد 

 هاطرح

 25 75 91 279 370 اول

 18 82 58 258 316 دوم

 47 53 120 136 256 سوم

 33 67 113 229 342 چهارم

 30 70 109 250 359 پنجم

 22 78 88 308 396 ششم

 30 70 99 234 333 هفتم

 33 67 116 233 349 هشتم

 47 53 93 104 197 نهم

 39 61 73 113 186 دهم

 31 69 960 2144 3104 مجموع

، 1365مومي، مجلس شوراي اسالمي، فهرست موضوعي مندرجات مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي، تهران: اداره كل فرهنگي و روابط ع مآخذ:

 هاي مجلس شوراي اسالمي )سامانه قوانين(.سايت مركز پژوهشوب؛ 1387، 1384، 1379، 1377، 1374، 1369

 س اينترنتي: ها و لوايح(؛ به آدرهاي مجلس شوراي اسالمي )بخش سامانه قوانين، طرحسايت مركز پژوهشهاي تحقيق؛ برگرفته از: وبيافته -

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft 

 عملكرد مجلس دهم. معاونت قوانين مجلس شوراي اسالمي، گزارش -

 

  

                                                 
فهرست موضوعی مندرجات مشروح مذاکرات »؛ مأخذ آمار مذكور، مجلدهاي 222-223. مركزمالميري و عطار، پيشين، صص 1

است كه اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس درخصوص هر دوره تقنيني منتشر كرده است. « شورای اسالمیمجلس 
 هاي مجلس، ديگر مأخذ استفاده شده است.سايت مركز پژوهشوب

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft
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 ياسالم يشورا مجلس دوره 10 در يقانونگذار يمايس. 1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

طور دوره قانونگذاري، به 10آمده است، از مجموع قوانين مصوب در  1و نمودار  1چنانكه در جدول 

نحوي كه در ادامه بهترتيب، گرچه اند. بدينمبناي اليحه به تصويب رسيدهميانگين، حدود دوسوم قوانين بر

شدت رشد داشته است، هاي ارائه شده نسبت به لوايح بههاي نهم و دهم، تعداد طرحخواهد آمد، در دوره

 اي داشته است.ها، برتري قابل مالحظهشده به قانون بر تعداد طرحاما همچنان تعداد لوايح تبديل

شده براساس اليحه يا  ، نه تعداد قوانين تصويباما نكته با اهميت براي موضوع مورد بحث در اين نوشتار

 1391خرداد  7هاي تقديمي به مجلس است. در مجلس نهم )از خرداد بلكه آمار مربوط به لوايح و طرح طرح،

نحو پيشين تقنيني، به يهاد كه به نسبت دورهيب رسيقانون به تصو 197(، مجموعاً 1395خرداد  6تا 

 ينيک به نيمي از تعداد قوانين مصوب مجلس نهم، نزديكه تعداد قوانيطوره است؛ بهتعدادتر بودكم يتوجهقابل

ها و لوايح ب رسانده بود. اما ويژگي خاص مجلس نهم، مربوط به نسبت طرحياست كه مجلس هشتم به تصو

 480ها، سايت مركز پژوهشاليحه و طرح ثبت شده در وب 697كه در مجلس نهم، از مجموع طوريبود؛ به

هاي ارائه شده، بيش از دوبرابر لوايح ترتيب، تعداد طرحاليحه به مجلس تقديم شد. بدين 217طرح در مقابل 

 ينيشنهاد تقنيپ 677مجموع، عنوان نمونه در مجلس هشتم، دركه بهيحالدر 1طرف دولت بود.تقديمي از

 2قانون به تصويب رسيده است. 186 طرح به مجلس ارائه شد. در مجلس دهم، 325حه و يال 352مشتمل بر 

كه از اين تعداد،  4به مجلس ارائه شده 3ها(طرح توسط شوراي عالي استان 12طرح و اليحه )و  721مجموع، در

                                                 
خرداد  6لغايت  1391خرداد  7عملكرد تقنيني مجلس نهم در حوزه اقتصاد )»زاده، . احمد مركزمالميري و سعيد حاتمي1

، دي 15196هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل ، مركز پژوهش«. تصوير كلي1( 1395

 http://rc.majlis.ir/fa/law/search؛ مأخذ اصلي، آدرس اينترنتي زير:3، ص 1395

)مركزمالميري و عطار،  ،«ي قانونگذاري در ايران از منظر رويه ابتكار قانونگذاريشناسآسيب»مقاله  شايان ذكر است در
اليحه( است.  217طرح و  4۸0مورد ) 697مورد درج شده كه عدد صحيح،  6۸6ها و لوايح، ( مجموع طرح223پيشين، ص 

 صحيح است. 53شده به قانون در دوره نهم، عدد درصد لوايح تبديلهمچنين درخصوص 
 عاونت قوانين مجلس شوراي اسالمي، گزارش عملكرد مجلس دهم.. م2
يك به قانون تبديل نشد. ها به مجلس ارائه شد كه البته هيچطرح توسط شوراي عالي استان 12. در دوره دهم، مجموعاً 3
مستقيماً يا از هايي تهيه و ها حق دارد در حدود وظايف خود طرحشوراي عالي استان»( قانون اساسي، 102بق اصل )ط

شده هاي ارائهطرح«. ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيردطريق دولت به مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد كند. اين طرح
 ها، در برآوردهاي پژوهش حاضر محاسبه نشده است.توسط شوراي عالي استان

 طرح اعالم وصول شد. 5اليحه و  6(، 29/2/1399. در يك روز مانده به پايان دوره دهم )مورخ 4

http://rc.majlis.ir/fa/law/search
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 ، ارقام مذكور قيد شده است.2مورد اليحه بوده است. در جدول  228مورد طرح و  493

 

 هشتم، نهم و دهمهاي تقنيني ها در دوره. تعداد لوايح و طرح2جدول 
 مجموع هاتعداد/ درصد طرح تعداد/ درصد لوايح دوره تقنيني

 هشتم
352 

 درصد( 52)

325 

 درصد( 48)
677 

 نهم
217 

 درصد( 31)

480 

 درصد( 69)
697 

 دهم
228 

 درصد( 32)

493 

 درصد( 68)
721 

  مآخذ:

ها و لوايح(؛ به آدرس اينترنتي: هاي مجلس شوراي اسالمي )بخش سامانه قوانين، طرحسايت مركز پژوهشوب -
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft 

 معاونت قوانين مجلس شوراي اسالمي، گزارش عملكرد مجلس دهم. -

 

جلس هشتم ها با تعداد لوايح در مباً تعداد طرحيداست، در مجلس هشتم تقريپ 2جدول چنانكه در 

 ينيشنهادهاي تقنيسوم از پک شده است؛ اما در دوره نهم، حدود دويشده نزدح ارائه يباً به تعداد لوايتقر

درصد  70م شده است. اين نسبت در دوره دهم، نيز تكرار شده و حدود يق طرح به مجلس تقدياز طر

 پيشنهادهاي تقنيني، در قالب طرح ارائه شده است.

ها و ونيها، كنوانسهاي تقنيني، بخش قابل توجهي از لوايح مربوط به پروتكلدر همه دوره

لوايح  1اي است.المللي و منطقههاي بينو بين كشور و سازمان يكشورني، بيالمللنيب يهاموافقتنامه

 يح عادين و رسيدگي به لوايخاص خود را داراست و در عمل با نظام تدو ينيفات تقنيمذكور تشر

طبعاً، چنانكه اين دسته از لوايح را از تعداد كلي لوايح كسر كنيم و صرفاً تعداد لوايح ارائه  2متفاوت است.

هد داد. ها، عدد بسيار كمتري را نشان خوانظر قرار دهيم، نسبت لوايح به طرحشده در امور داخلي را مد

هاي درصد( مربوط به اسناد و توافق 46مورد ) 106شده، اليحه ارائه  228در دوره دهم، از مجموع 

درصد( مربوط به امور داخلي بوده است. به بيان ديگر، تعداد لوايح ارائه  54اليحه ) 122المللي و بين

                                                 
درصد از کل  32درصد و در مجلس نهم،  43درصد، در مجلس هشتم،  44درصد، در مجلس هفتم،  45. در مجلس ششم، 1

احمد مركزمالميري، فاطمه عزيزخاني، سعيد المللی اختصاص یافته است؛ ر. ک.: های بينقوانين مصوب، به اسناد و توافق
خرداد  7تصويري از هشت دوره قانونگذاري مجلس شوراي اسالمي در حوزه اقتصاد )»غياثي، شهبازيزاده، موسي حاتمي
هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات اقتصادي، )گزارش اول ـ ويرايش دوم(، مركز پژوهش(« 1391خرداد  6تا  1359

 .3ه، پيشين، ص زاد؛ و مركزمالميري و حاتمي۸، ص 1395، ارديبهشت 1435۸شماره مسلسل 
المللي بايد به تصويب هاي بيننامهها، قراردادها و موافقتنامهها، مقاولهعهدنامه»( قانون اساسي، 75)هفتادوپنجم طبق اصل  .2

ها، نامهها، مقاولهامضاي عهدنامه»( قانون اساسي، 125وپنجم )همچنين طبق اصل يكصدوبيست«. مجلس شوراي اسالمي برسد
المللي پس از تصويب هاي بينهاي مربوط به اتحاديهها و همچنين امضاي پيمانها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتامهنموافقت

نفسه يك امر اجرايي المللي، فيگرچه انعقاد معاهده بين«. جمهور يا نماينده قانوني او استمجلس شوراي اسالمي با رئيس
دليل اهميت موضوع و تبعات احتمالي سياسي و تقنيني آن براي كشور، ريه است، اما بهمحسوب شده و در صالحيت قوه مج

المللي، صالحديد قانونگذار اساسي، آن را مشروط به صالحديد و تصويب قوه مقننه دانسته است و درنتيجه، براي انعقاد معاهدات بين
تكار پيشنهاد طرح موضوع در صالحيت قوه مجريه، تصويب پيشنهاد در فرايند انعقاد معاهده، اب»و موافقت هر دو قوه ضروري است؛ 

نهايي در مورد پذيرش يا الحاق رسمي به گيري مزبور در قالب اجازه پذيرش يا الحاق به معاهده در صالحيت قوه مقننه و تصميم
يه قرار دارد. بر اين اساس در مرحله معاهده، از طريق امضاي معاهده و توديع اسناد مربوط نزد امين معاهده، در صالحيت قوه مجر
تأملي »زاده، ؛ ر. ك.: عباس توازني«پذيرش يا الحاق و نيز براي خروج يا انصراف از معاهده، صالحديد و موافقت هر دو قوه الزم است

وق عمومي: از تنظيم حقاهتمام(، در: محمد جاللي )به،«المللي در نظام حقوقي ايرانبر رژيم حقوقي حاكم بر اجراي معاهدات بين
 .۸0-۸1، صص 139۸، تهران: خانه انديشمندان علوم انساني، هاقدرت تا تضمين حق

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft
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مورد است )در  122المللي، ينهاي بشده در مجلس دهم بدون محاسبه لوايح مربوط به اسناد و توافق

 (.2طرح( )ر. ك.: نمودار  493مقابل 

 

 ها و لوايح در دوره دهم. نسبت تعداد طرح2نمودار 

 
ها و لوايح(؛ هاي مجلس شوراي اسالمي )بخش سامانه قوانين، طرحسايت مركز پژوهشهاي تحقيق؛ برگرفته از: وبيافته مأخذ:

 .https://rc.majlis.ir/fa/legal_draftدر آدرس اينترنتي: 

 

به  1(، چهارپنجم ابتكار تقنيني از طريق طرح صورت گرفته است؛1398دوره دهم ) يانيدر سال پا

 120م شده است. در اين سال، يحه به مجلس تقديک اليهر چهار طرح ارائه شده، فقط  يازابيان ديگر، به

درصد پيشنهادهاي تقنيني در  78مجموع، ترتيب، دربديناليحه به مجلس تقديم شده است.  33طرح و 

 يهامورد به اسناد و توافق 16اليحه نيز  33درصد در قالب اليحه بوده است. از مجموع  22قالب طرح و 

دولت ارائه شده  يازسو يحه مربوط به امور داخليال 17اختصاص داشته است. بنابراين، تنها  يالمللنيب

 قابل مشاهده است. 1398ها در سال نسبت لوايح و طرح ،3است. در نمودار 

 

  

                                                 
هاي موضوع اين پژوهش، محاسبه ها ارائه شده است كه در اعداد طرحطرح توسط شوراي عالي استان 6، 139۸. در سال 1

 است. نشده 
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 13۹۸ها در سال . نسبت تعداد لوايح و طرح3نمودار 

 
ها و طرح هاي مجلس شوراي اسالمي )بخش سامانه قوانين،سايت مركز پژوهشهاي تحقيق، برگرفته از: وبيافته مأخذ:

 .https://rc.majlis.ir/fa/legal_draftلوايح(؛ در آدرس اينترنتي: 

 

تعداد  رغم كماز نكات قابل توجه آن است كه به يكينيز گفته شد،  1چنانكه ذيل توضيحات جدول 

رمبناي ن مصوب بيهاي نهم و دهم، در آمار قوانها در دورهح نسبت به طرحير تعداد لوايبودن چشمگ

دهد، گرچه اختالف ينشان م 1چنانكه ارقام مندرج در جدول طرح و اليحه، وضعيت كامالً متفاوت است. 

 انياما در پا شده به نسبت لوايح در مجالس نهم و دهم، بيش از دوبرابر است،هاي ارائه ن تعداد طرحيب

 39مقابل  ح دريدرصد لوا 61ب كه در دوره دهم، يترتنين نسبت معكوس شده؛ بدي، ايند قانونگذاريفرا

 اند. ل شدهيه قانون تبدها، بدرصد طرح

وط به اسناد شده به قانون، مربليحه تبديال 113با در نظر داشتن اين مالحظه كه تعداد زيادي از 

 نسبت لوايحِ بوده است، اين نكته قابل توجه است كه در پايان فرايند تقنيني، يالمللنيب يهاو توافق

يانگين اين ، م1يابد )در جدول به قانون، برتري ميشده  هاي تبديلشده به قانون بر نسبت طرحتبديل 

بر توفيق بيشتر اليحه درصد محاسبه شده است(. واقعيتِ مبني 31به  69دوره قانونگذاري،  10عدد براي 

تر لوايح بتواند بر كيفيت مناسنسبت به طرح در تبديل شدن به قانون ـ كه داليل مختلفي دارد ـ مي

ر تبيين شده و شدن، داللت داشته باشد. در ادامه، اين ادعا بيشتديل به قانون ها براي تبنسبت به طرح

 براي آن، داليلي ارائه خواهد شد.

ر با اصول يكامالً مغا ياهيها ارائه شد، نشانگر روح به طرحيكه از نسبت ارائه لوا يريدرمجموع، تصو

 ييشود، به تنهايوارد م يظام قانونگذاره به نين رويكه از ا يبيرسد آسينظر ماست. به يقانونگذار

از  يه برخببغرنج مواجه كند. در ادامه  يو ماهو يشكل يهاران را با بحرانيا ينيتواند نظام تقنيم

 م پرداخت.يت ترسيم شده خواهيوضع يامدهايپ
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 . پيامدهاي غلبه ابتكار قانونگذاري از طريق طرح 2

ويژه با بررسي پيامدهاي ابتكار قانونگذاري از طريق طرح، بهترين در عناوين پيش رو، برخي از مهم

، در سه عنوان كاهش كيفيت قانون، اختالل 1398شده به مجلس در سال ها و لوايح ارائه موردي طرح

 در اجراي قانون و اختالل در نظام مسئوليت و پاسخگويي، توضيح داده خواهد شد.

 

 . كاهش كيفيت قانون2-1

ويژه در مرحله تهيه ، بهيت اصول قانونگذارين است كه احتمال رعايكننده انييهم و تعار ميبس يمدعا

ار بيشتر از ابتكار يحه، بسيق الياز طر ينويس قانون )پيشاقانونگذاري(، در ابتكار قانونگذارپيش

مختلف  ياز منظرها يمتعدد يهايژگي، ويات مطالعات قانونگذاريق طرح است. در ادبياز طر يقانونگذار

 2كه براي ياصول ياجرا 1شده است. يعنوان محصول آن، صورتبندو طبعاً قانون به يقانونگذار يبرا

آمده است، مستلزم  يو پساقانونگذار ي، قانونگذاريشا قانونگذارياز آنها در سه مرحله پ ينمونه، فهرست

ر كامل و قابل قبول از آن طوز بهيه نيمجر يتوان گفت قوايهستند كه گرچه نم يساختار و سازوكار

ن اصول در يكنند. اتري كسب ميسه با قواي مقننه، نتايج قابل قبوليكم در مقابرخوردارند، اما دست

 د شده است.يق 4نمودار 

                                                 
قانونگذاري خوب در رويه قضايي: نگاهي به آراي ديوان عالي آمريكا، »شهربابكي، زادهر. ك.: آزاده عبداله. براي نمونه، 1

وسوم، شماره هشتادوهشت، زمستان سال بيست مجلس و راهبرد،، «هاي اروپاييشوراي قانون اساسي فرانسه و دادگاه
،  50، دورۀ مطالعات حقوق عمومی، «ارتقای کيفيت قوانينهای روش»زاده شهربابكي، آزاده عبداله؛ 175-195، صص 1395

 .757-770، صص 1399، تابستان 2شماره 
بندي بندي و تحليل است. آنچه در اينجا آمده است، ناظر به دستهاندازهاي مختلف قابل دسته. اصول قانونگذاري از زوايا و چشم2

بندي است. براي نمونه، اري همچنين از حيث ماهوي نيز قابل دستهاصول مذكور از حيث تشريفات تقنيني است. اصول قانونگذ

شود. گردد كه براي قانونگذاري از آنها استفاده مياصول تشريفاتي، به نهادها و فرايندهايي باز مي، (J. Waldron) از نظر والدرون

( تكليف محتاط بودن قانونگذار 2( اصل قانونگذاري صريح؛ )1فهرست اصول تشريفاتي قانونگذاري از نظر وي به اين شرح است: )
( اصل احترام به عدم 4( اصل نمايندگي؛ )3ها؛ )ه منافع و آزاديدر حين تقنين از حيث اهميت ماهوي قانون و عدم خدشه ب

بر آن؛ گيري مبتنيهاي تصميم( اصل برابري سياسي و اهميت روش7( اصل تشريفات تقنيني؛ و )6( اصل تضارب آرا؛ )5توافق؛ )
 .119-150نگاه معاصر، صص  ترجمه حسن وكيليان، تهران: ها و اصول،قانونگذاري: مفاهيم، نظريهر. ك.: جرمي والدرون، 
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 . اصول تشريفاتي قانونگذاري4نمودار 

 

 
 . 53-99، صص 1391ن ، تابستا9نامه شماره ، ويژهتحقيقات حقوقي، «تبيين اصول تشريفاتي قانونگذاري»محمد راسخ و احمد مركزمالميري،  مأخذ:

 

( يشود )در مقابل اصول ماهويقانون شمرده م يفاتيآمده است، اصول تشر 4كه در نمودار  ياصول

زبده و ساختار مناسب  يكارشناس يروياز ن يريگازمند بهرهيک از آنها نيو چنانكه گفته شد، اِعمال هر

س هر حكم در ينوشين پيتدو يار داشتن آمار و اطالعات الزم برايو در اخت يتر، دسترسو از همه مهم
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دئال در هر حوزه است. بر اين اساس يت موجود و ايقابل اتكا از وضع يهايابيو ارز ياطالعات يهاقالب بانک

تري دارند. شواهد و ها، كيفيت مناسبولت، نسبت به طرحشده در دتوان ادعا كرد لوايح تهيه است كه مي

مورد مطالعه  يكه در بازه زمان ييهاطرح يگفته وجود دارد؛ ازجمله برخشيپ يد مدعاييدر تأ ياريقرائن بس

 هايي ذكر خواهد شد.( به مجلس ارائه شده است. در ادامه، نمونه1398ن پژوهش )سال يدر ا

در  يا حوزه خاصيهاي خاص گروه يبرا ييهايا بخشودگيها تيمعاف، يمتعدد يهادر طرح :اول

 ييهااز فرزندان ذكور خانواده يت يكيمعافطرح »ها عبارتند از: ن طرحيشود. دو نمونه از اينظر گرفته م

طرح »و  1(24/9/1398، تاريخ اعالم وصول: 694)شماره ثبت « دارند يعضو در اثر مرگ مغز يكه اهدا

ت، ي(. هرگونه معاف11/6/1398، 652)شماره ثبت « مصرفكم ين خانگيبرق مشترك يبها يبخشودگ

وضع شود،  يا فعل خاصياز گروه  يا قدردانيزه يجاد انگيتواند با هدف اياز و ...، گرچه مي، امتيبخشودگ

ندگان ينما يرسد انجام آن براينظر نماست كه به يديها و فوانهيهز يكارشناس يازمند بررسياما ن

ـ و البته با  يها و ترجيحات شخصصيكه صرفاً براساس تشخ ييهامجلس مقدور باشد. طبعاً طرح

ن اساس است يشوند. بر همييک قانون خوب محسوب م يهايژگيشود، فاقد ويخير ـ ارائه م يهازهيانگ

  2ون رد شدند.يسيگفته در كمكه هر دو طرح پيش

 ياثربخش و يش كارآمديمنظور افزاي بهيهاندگان، ارائه طرحينما يهاق و دغدغهياز عال يكي :دوم

موجود  تيي روشمند از وضعيهاليازمند تحلياست نيل به اين هدف، ن يهياست. بد يياجرا يهادستگاه

 ينهادها يبرا ينهاد يهاتيت قابليا تقويجاد يبراي ارتقاي كارآمدي است. ا يتيريمد يو ارائه راهكارها

ستلزم ن امر، خود مياست كه ا يادهيچيک پيبوروكرات يهاهيو تدقيق در ال يوط به آگاه، منيعموم

 ييهاطرح يبرا الزم يا عدم انجام كار كارشناسياز شواهد انجام  يكيمتعدد است.  ياز ابزارها يمندبهره

طرح »كه با عنوان  ينمونه، در طرح يهاست. براطرح يهيت مقدمه توجيفيبا موضوع مورد بحث، ك

، 627)شماره ثبت: « يدر گسترش اخالق عموم ييو اجرا يفرهنگ يهادستگاه يش كارآمديافزا

هاي اجرايي ار مختصر، وظايف و تكاليفي براي دستگاهيو بس يكل يهي(، پس از مقدمه توج8/5/1398

اً، يها قرار دارد، ثانده دستگاهن و مقررات، برعهيز طبق قوانياكنون ندر نظر گرفته شده است كه اوالً، هم

است. اين  ينهاد يهايازمند هماهنگياست؛ و ثالثاً، ن يعموم يگر نهادهايدولت و د يبرانهيمستلزم هز

ه اتخاذ بهاي حكمراني در ايران است، منوط هماهنگي نهادي كه حلقه مفقوده كليدي در اجزا و اليه

 ش از صرف تصويب قانون است.يب ييها و ابزارهاگيري از اسبابر و بهرهيتداب

تي يد، اهميآيبرم 4، چنانكه از نمودار يفات شكلي، اصول، قواعد و تشريند قانونگذاريدر فرا :سوم

و  يشكل يهاهيندها و رويق قواعد، فرايكه از طردارد؛ چرا يكم به اندازه اصول و قواعد ماهودست

                                                 

دليل اختصار، در موارد بعد تكرار ها و لوايح، تاريخ اعالم وصول در مجلس است كه به. تاريخ مذكور پس از شماره ثبت در طرح1

 شود.نمي
 .11/9/139۸و  5/11/139۸های یک شوری کميسيون مورخ ترتيب طبق گزارش. به2
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 يكرد و اراده قانونگذار را در قالب متن يرا صورتبند يتوان اصول و قواعد ماهوياست كه م يفاتيتشر

 يندهاينشدن فرا يل طيدلارائه شده، نشانگر آن است كه به يهابر طرح ياالجرا ساخت. مرورمنقّح، الزم

نمونه،  ياست. برا يات حداقليفيفاقد كس، ينوشيعنوان پشده بهالزم، متن ارائه  يفاتيو تشر يشكل

)شماره ثبت « ه و الحاق آن به وزارت كشورياز قوه قضائ 1هاطرح انتزاع سازمان زندان»با عنوان  يطرح

ـ كه مانند ديحيث قابل توجه است. در نسخه دستنو( ازاين12/6/1398، 656 ها گر طرحيس طرح مذكور 

ندگان يا نماينده يم نمايها قابل دسترس است ـ آشكار است كه ابتدا تصمت مركز پژوهشيسادر وب

ش از يبوده است. اما پ يبه وزارت دادگستر يتيني و تربيها و اقدامات تأمطراح، الحاق سازمان زندان

 2د شود.يدر متن ارائه شده، وزارت كشور ق يوزارت دادگستر يجام گرفته شده بهياعالم وصول، تصم

كه قرار است  يعنوان دستگاهبه ين وزارت دادگسترييدهد اوالً، تعين لحظه نشان مير در آخرين تغييا

 يه( برمبنايبه آن الحاق شود )پس از انتزاع از قوه قضائ يتيني و تربيها و اقدامات تأمسازمان زندان

عنوان نهاد جايگزين، بر همان ز بهين وزارت كشور نيياً، تعياستوار نبوده است، و ثان يل كارشناسيدال

مه نسخه منتشر شده يهايي داشته كه در ضمآنچنان كاستياق صورت گرفته است. طرح مورد بحث، يس

به آن وارد شده و طرح مذكور،  يو ماهو يرادهاي متعدد شكلي، ا«نين قوانياداره كل تدو»آن، در نظر 

 ر شناخته شده است. يمغا يبا اصول متعدد

ن و يت قوانفهرس» ين مجلس با عنوان كليكه معاونت قوان ييها، ارائه طرح1398در سال  :چهارم

ن و احكام يطرح فهرست قوان»افت؛ ازجمله ين شده، ادامه يمختلف تدو يهاكه در حوزه« احكام نامعتبر

« طرح فهرست احكام نامعتبر حوزه تجارت»(، 11/6/1398، 654)شماره ثبت « نامعتبر حوزه صنعت

)شماره « يمال يازارهاطرح فهرست احكام قانون نامعتبر در حوزه ب»( و 11/6/1398، 653)شماره ثبت 

ن، يح قوانين و تنقيند تدويع فرايت تسريرغم اهماست كه به ين در حالي(. ا30/10/1398، 707ثبت 

ستند يت الزم برخوردار نيفيه، از كيمسئول در قوه مجر يل عدم مشاركت نهادهايدلمذكور به يهاطرح

  3هاي متعددي دارند.و نقص

برمبناي طرحي كه معاونت  30/1/1396در مورخ « قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور»تر، پيش

دليل عدم تعامل، همكاري و جلب نظر دولت، از قوانين مجلس ارائه كرده بود به تصويب رسيد كه به

ين و ربط در انجام فرايند تدوافزايي نهادهاي ذيكيفيت مناسب برخوردار نيست. عدم مشاركت و هم

ترتيب تنقيح، يكي از داليل عدم برخورداري قوانين راجع به اين موضوع از كيفيت مطلوب است. بدين

                                                 
كه هم در نسخه دستنويس و هم « ها و اقدامات تأميني و تربيتيسازمان زندان»از: . عنوان كامل اين سازمان عبارت است 1

هاي سايت مركز پژوهشصورت ناقص آمده است؛ براي مشاهده سوابق طرح مورد بررسي، ر. ك.: وبچاپي، به در نسخه

 https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1264394    مجلس شوراي اسالمي، آدرس اينترنتي:
جاي آن درج شده است. اين تغيير آنچنان فوري هب« كشور»خط خورده و واژه « دادگستري»شده طرح، واژه . در نسخه ارائه2

شده ، اصالح گفتهكننده طرحواحده، نماينده پيشنهادبوده كه حتي نسخه ارائه شده مجدداً تايپ نشده است. در ذيل اين ماده
 «. اصالحيه: تمام موارد "دادگستري" به "كشور" تبديل شود»صورت تذكر داده است:  را به اين

اظهارنظر کارشناسی »ها، ر.ک.: فاطمه ميرجليلی و احمد مرکزمالميری، . برای مطالعه نقد و بررسی یکی از این طرح3

دفتر مطالعات انرژی، های مجلس شورای اسالمی، ، مرکز پژوهش«تدرباره طرح فهرست قوانين و احکام نامعتبر حوزه صنع
 .139۸، اسفند 16۸99صنعت و معدن، شماره مسلسل 
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آيد، ، چنانكه از مقدمه توجيهي طرح برمي«تنقيح قوانين مالياتي كشور»نويس طرح كه در تدوين پيش

انين و مقررات، زيرمجموعه نهاد مسئول تدوين و تنقيح در قوه مجريه )معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قو

طور جمهوري(، مشاركت و همكاري نداشته است. گرچه سازمان امور مالياتي بهمعاونت حقوقي رياست

حيث فني در تدوين طرح همكاري كرده، اما نظر رسمي مرجع مربوط در قوه مجريه در مستقل و از

اليحه تنقيح قوانين مرتبط »وري بر اين در حالي است كه مر 1فرايند رسيدگي به طرح، اخذ نشده است.

دهد مرحله گردآوري قوانين مرتبط با موضوع و حذف قوانين و نشان مي 2«با امور هواپيمايي كشوري

فهرست »هايي كه با عنوان مشترك مفاد قانوني غيرمعتبر در آن، با دقت بيشتري در مقايسه با طرح

تقديم شده، صورت گرفته است. به همين ترتيب، اليحه هاي گوناگون در حوزه« قوانين و احكام نامعتبر

 شود.تري ارزيابي مينيز واجد كيفيت مناسب« قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور»مذكور از 

هايي با عنوان نكته شايان ذكر اينكه چنانكه در ادامه توضيح داده خواهد شد، يكي از داليل ارائه طرح

توسط معاونت قوانين مجلس، عدم ارائه يا تعلل بسيار دولت در ارائه لوايحي « فهرست قوانين و احكام نامعتبر»

ترديد، چنانكه دولت، لوايح است. بي« اليحه تنقيح قوانين مرتبط با امور هواپيمايي كشوري»به سبک و سياق 

رغيب توانست مجلس را به تعامل و همكاري بيشتر تكرد، ميدر اين خصوص به مجلس ارائه مي بيشتري

ـ كه يكي از آنها همچنان اعالم وصول نشده  3كند. ارسال فقط دو اليحه با موضوع تدوين و تنقيح قوانين

 كاري نهادهاي مربوط دولتي در اين خصوص است.است ـ نشانگر عدم توجه يا كم

 

 . اختالل در اجراي قانون2-2

م مشاركت از عد يه، ناشيسته توسط قوه مجرينحو باقانون به يل عمده عدم اجراياز دال يكيرسد ينظر مبه

هر  يرات اجيفيح اينكه احتمال و كيمحور است. توضس و همچنين، قانونگذاري طرحينوشين پيدولت در تدو

ه بستگي دارد؛ يا قوه مجريتعامل قوه مقننه  يس آن و چگونگينوشيه پيته يبه سازوكارها ياديقانون، تا حد ز

شود يا به عبارت مشاركت مؤثر دولت است كه مسائل مربوط به اجرا نيز در نظر گرفته ميكه تنها در صورت چرا

 گزارش حاضر(. 3بهتر، احتمال بيشتري وجود دارد كه در نظر گرفته شود )ر. ك.: بخش 

 4«اجرا، بخشي پيچيده و آشفته از جغرافياي مناسبات سياسي»در ادبيات سياستگذاري عمومي، 

است ـ كه هدف يهر س ياجرا يد، آن است كه برايآيف مذكور برميآنچه از توص 5توصيف شده است.

م يند تنظيژه در فرايوه، بهيمقننه و مجر ياست روابط قوا يشود ـ ضروريب آن محسوب ميتصو ياصل

                                                 

، «(«قانون جامع مالياتي»وكار )با تأكيد بر ضرورت تصويب مالحظاتي در تدوين و تنقيح قوانين كسب». ر. ك.: احمد مركزمالميري، 1

 .41-39، صص 139۸، مهر 1664۸شماره مسلسل دفتر مطالعات اقتصادي، هاي مجلس شوراي اسالمي،مركز پژوهش
 شده، اما تاكنون اعالم وصول نشده است.جمهور به رئيس مجلس ارسال توسط رئيس 5/6/1396اليحه مذكور در مورخ . 2

نيز به مجلس « انتخاباتاليحه جامع »، «اليحه تنقيح قوانين مرتبط با امور هواپيمايي كشوري». در اين خصوص، عالوه بر 3

 اعالم وصول شده است. 12/12/1397شوراي اسالمي تقديم شده كه در تاريخ 
4. Political geography 

، ترجمه بهزاد عطارزاده، تهران: انتشارات درآمدي نظري بر سياست عموميبي. اسميت و كريستفر دبليو. لريمر، . كوين 5

 .251، ص 1396علمي و فرهنگي، 
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ن يند تدويه در فراين منظر، ضرورت دارد قوه مجريرد. از اينجا قانون(، مورد مالحظه قرار گياست )در ايس

حه يق ارائه الين مشاركت از طريران، ايا يهر سياست، مشاركت فعاالنه داشته باشد. در نظام حقوق اساس

دولت در قالب طرح،  يبرا ييف اجرايدر نظر گرفتن تكال يعنيصورت، نيرايرد و در غيگيصورت م

 دهد. يمؤثر آنچه قانونگذار اراده كرده را كاهش م ياحتمال اجرا

 يخوددار ل ـ ازجملهيشتر خواهد شد كه قوه مقننه به هر دليح داده شد، آنگاه بكه شر يامخاطره

ار براي تحت فش ـ به ارائه طرح و متعاقب آن تصويب قانون، ييف اجرايه از انجام وظايقوه مجر ييا كاهل

مال كند. ذاري اِعقرار دادن دولت به ايفاي وظايفش روي آورد. درواقع، كاركرد نظارتي را از طريق قانونگ

ـ كه اساساً  ل شوديز به قانون تبدين يبه مجلس ارائه شود ـ و در موارد ييهابسا طرحن حالت، چهيدر ا

مقننه  ين قوايب يان مواجههيداند. چنيآنها را قابل اجرا نيز نم يدولت با آنها مخالف است و در موارد

م بودن )چهارم، پنجم و ششم( با وجود حاكر يب سه قانون برنامه توسعه اخين تصويه، در حيو مجر

حسوب مسته هر سه قانون يبا يل عدم اجراياز دال يكيمتفاوت، رخ داد كه  يهابا نگرش ييهادولت

هاي با انگيزه دارند و ييهايي اشاره خواهيم كرد كه خصلتي كامالً اجراشود. در ادامه، به نمونه طرحيم

ائه شد، به به مجلس ار 1398ن آنها كه فقط در سال ياز عناو يبرخ اند.شده به مجلس ارائه شده گفته

 ن شرح است:يا

 (؛29/10/1398، 705)شماره ثبت « كشور يهات رودخانهيريطرح حفاظت و مد»  -

 (؛26/9/1398، 698)شماره ثبت « نترنتيبه خدمات ا يطرح الزام دسترس»  -

 (؛18/9/1398، 689)شماره ثبت « يجاد استان تهران جنوبيطرح ا»  -

ماره ثبت )ش« ن به مردميمت بنزيش قيدرآمد حاصل از افزا يطرح الزام دولت به پرداخت تمام»  -

 (؛3/9/1398، 684

اره ثبت )شم« ساله ششم توسعه...براساس قانون برنامه پنج يژه اقتصاديجاد مناطق ويطرح ا»  -

 (؛ 3/9/1398، 683

 (؛13/8/1398، 675)شماره ثبت « ياحتيو س يارتيل و اداره مناطق آزاد زيطرح تشك»  -

، 674)شماره ثبت « آبرودت شهرك نمکيبا مركز يل استان مازندران غربيطرح تشك»  -

 (؛13/8/1398

 (.1/5/1398، 641)شماره ثبت « ل بورس حمل بار و مسافريطرح تشك»  -

هاي وجود مؤلفه ک از آنها مستلزميهر يگفته به قانون، اجراشيپ يهاک از طرحيل هريدر صورت تبد

شده است. مي ينيبشيه و پي، تعبيبا نهاد مجر يد با مشاركت و هماهنگيد بايترداست كه بي يمتعدد

 1ارات مجلس در حوزه اجرا،يت و اختيز صالحيبرانگبحث مناقشه ينجا مورد توجه است، سوايآنچه در ا

                                                 
جمهور و وزيران است (، اعمال قوه مجريه برعهده رئيس126و  75، 74، 60اصول متعدد قانون اساسي )ازجمله اصول . طبق 1

هايي با خصلت اجرايي، در مواردي مداخله طور مستقيم برعهده رهبري گذارده شده است( و ارائه طرح)جز در اموري كه به
 شوند.در امور اجرايي محسوب مي
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ب است. راهكارهاي حفاظت و يتصو نيش و در حيهر قانون، پ يد بر ضرورت مالحظه الزامات اجرايتأك

ا يس استان يو تأس يمات كشورير در تقسيينترنت، تغيهمگان به ا يها، گسترش دسترست رودخانهيريمد

بر مطالعات  يد متكيل، باين قبياز ا يل هر نوع بورس و مسائليجاد منطقه آزاد، تشكيد، ايشهرستان جد

ک از يد در مورد هرينهادي با يهاين، هماهنگيبر اباشند. عالوهبر اطالعات و آمار متقن يمبتن يكارشناس

، بلكه ياسالم يد است كه نه فقط مجلس شورايار بعيمذكور، در نظر گرفته شود. بس يهامندرجات طرح

ن موضوع يبرخوردار باشند. در ادامه، به ا يتيو قابل يين توانايديگر كشورها، از چن يهاک از پارلمانيچيه

ات يقانون، با استفاده از ادب ينيشيرات پيتأث يابيقانون در ارز يب ضرورت مالحظه لوازم اجرادر قال

 م گشت. يباز خواه يعموم ياستگذارينظران سصاحب

هايي با خصلت اجرايي، بدون در نظر گرفتن مالحظات نكته ديگر اينكه اصرار مجلس به تصويب طرح

عدم »اي منجر خواهد شد كه رايند تقنيني، به پديدهصالح آن در فدولت و مشاركت نهادهاي ذي

، يعموم يهااستين سيو تدو ياستگذاريخوانده شده است. توضيح اينكه س« مشروعيت فرايندي

ر باشند و نظرات و يد درگيبا يمربوط دولت يهااست. در اين فرايند، همه بخش يفرايندي مشاركت

بر نظرات آنها نويس نيز مبتنيكارشناسي، مطرح كنند و متن پيشمالحظات خود را در راستاي ارتقاي 

 يآن رغبت يها را از خود ندانسته و نسبت به اجرااستيان، سيمجر»صورت، تدوين شود. در غيراين

هايي است كه اين تر ذكر شد ـ ازجمله نمونهسه قانون برنامه توسعه اخير ـ كه پيش 1«.نخواهند داشت

كند، را تشديد مي ينديت فرايكه عدم مشروع يآن قابل مشاهده است. عامل مهموضوح در آسيب به

كه  ينيها و قواناستيس»است؛ به اين شرح كه « يتيريكل مديو انتخابات با س ياسيكل سيتداخل س»

 يجمهور بعدسيو رئ يمجلس بعد ين شده باشد، برايجمهور تدوسيک رئيک مجلس و در زمان يدر 

كه از دولت  ياستيد با قانون و سيد و مجلس جديجمهور جدسيخواهد داشت. رئ يدر پ يگانگيب ينوع

است  يبه حد يگانگين احساس بيكنند. گاه ايم يگانگيده است احساس بيو مجلس قبل به ارث رس

تصويب قوانين برپايه  2«.ستيت قائل نيمشروع ياست قبليقانون و س يد برايكه دولت و مجلس جد

ها يا ولت به اجراي سياستتر به تصويب رسيده، يا اجبار داجراي قوانيني كه پيشطرح با هدف 

اعتنايي يا شده يا بيش از آن، نوعي بيهايي كه تمايلي به انجام آنها ندارد، احساس بيگانگيِ گفته برنامه

 انگيزد.مقاومت در مقابل قانون را در قوه مجريه برمي

 

 و پاسخگويي. اختالل در نظام مسئوليت 2-3

ـ سياسي ايجاد مييكي از اختالل شود، هايي كه به موجب غلبه قانونگذاري برمبناي طرح در نظام حقوقي 

                                                 
، تهران: نشر سياستگذار، های اجرای سياستگذاری عمومی در ایراناجراپژوهی؛ چالش. کيومرث اشتریان و همکاران، 1

 .60، ص 1396
 .60-61 ، صصهمان. 2
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كه يكي از « ها با اختياراتتناسب مسئوليت»اختالل در نظام مسئوليت و پاسخگويي است. طبق اصل 

ترديد، اختيار در اين بحث، بياصول حقوق عمومي است، هر اختيار يا صالحيتي توأم با مسئوليت است. 

و شايستگي قوه مجريه براي ابتكار قانونگذاري، توأم با شناسايي مسئوليت قوه مذكور درخصوص ايفاي 

شده است. طبعاً چنانچه قوه مجريه از رعايت اصول قانوني در ارائه مناسب و قابل قبولِ كاركردِ گفته 

 1وده و بايد پاسخگو باشد.اليحه قصور كند، در مقابلِ پارلمان مسئول ب

حكام قانون اتواند عدم اجراي در صورت نقض اصل ابتكار قانونگذاري از طريق اليحه، قوه مجريه مي

عذري كه  را ناشي از عدم مشاركت و طبعاً عدم درج نظرات و مالحظات اجرايي خود در قانون بداند؛

قانون برنامه  ي مهم ـ ازجمله احكام مندرج درعنوان توجيهي براي عدم اجراي بسياري از احكام قانونبه

« الملليطرح حذف دالر از معامالت بين»واحده شود. براي نمونه، در ابتداي مادهتوسعه ـ مطرح مي

االجرا موجب اين قانون، شصت روز پس از تصويب الزمبه»( آمده است: 18/1/1389، 558)شماره ثبت 

تاريخ اجراي  . دارندگان دالر تا2و خصوصي با دالر ممنوع است؛  . هرگونه معامله دولتي1خواهد بود: 

اريخ اجراي اين قانون، ت. از 3اين قانون فرصت دارند دالر خود را به كاال و ريال يا ساير ارزها تبديل كنند؛ 

 «. گردد...هرگونه دالر آمريكا در حكم ارز قاچاق محسوب مي

انگيزه تقديم چنين طرحي است؛ اما بايد توجه ها و عوارض آن،ها و مقابله با محدوديتواكنش به تحريم

داشت كه هرگونه تدبيري براي مواجهه با وضعيت اضطراري، بايد برمبناي مقتضيات اجرايي و مالحظه ابعاد 

تأثيرات هر تصميم بر محيط اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد. ويژه در امور اقتصادي، مختلف آن باشد. به

رغم به»... ها درخصوص طرح مذكور تصريح شده است: همين اساس در بخشي از گزارش مركز پژوهشبر 

كننده است و به دور از يبانين طرح متأسفانه فاقد مطالعات پشتيضرورت تحقق هدف طرح، متن احكام ا

كه قطعاً مضر است و ست بليد نيتنها مفب آن در مجلس نهين تصوين شده است، بنابرايات بازار ارز تدويواقع

است موضوع كاهش حذف سلطه دالر از  يمواجه خواهد كرد و ضرور يقابل توجه يهابازار ارز را با چالش

 يهامانيمرتبط ازجمله انعقاد پ ياحكام قانون ير راهكارها... و نظارت بر اجرايو سا ياقتصاد يپلماسيق ديطر

 2«.شود ياتيو عمل يريگيا چندجانبه... پيدو  يپول

 

 محورياليحه صورت در قانوني احكام اجراي لوازم مالحظه بيشتر احتمال. 3

 از قانونگذاري ابتكار صورت در قانون اجراي در اختالل آسيب درخصوص نكاتي پيشين، گفتار در آنكه رغمبه

 مقتضيات و اجرا موضوع بر خاص، طوربه گفتار اين در موضوع، اين اهميت دليلبه اما شد، ذكر طرح طريق

 .كرد خواهيم تمركز قانوني، انسجام فرضيه پرتو در طرح يا اليحه طريق از قانونگذاري ابتكار حيث از آن

                                                 

 .233. مركزمالميري و عطار، پيشين، ص 1
هاي ، مركز پژوهش«لملليااظهارنظر كارشناسي درباره: طرح حذف دالر از معامالت بين»هاي اقتصادي، . معاونت پژوهش2

 .2/4/139۸، تاريخ انتشار: 220164۸4مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل 
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 هاي قانون مثابه يكي از ويژگي. قابليت اجرا به3-1

 دنبال را سياسي بيشتر اهدافي واقع،در و رسندمي تصويب به اجرا عدم از آگاهي و علم با قوانين برخي

 اجرا قابل اهميت. شودمي وضع اجرا هدف با قوانين استثنا، اين جزبه اما 1.نمادين قوانين مانند كنند،مي

 تدوين حقوق فلسفه نظرانصاحب توسط قانون هايويژگي عنوانبه كه اصولي در توانمي را قانون بودن

 هشت و نامدمي 3«قانون دروني اخالق» را قانون هايويژگي 2فولر، نمونه، براي. كرد مشاهده است، شده

 بايد قواعد باشد، عام بايد قواعد»: كندمي صورتبندي ترتيباينبه قانون هايويژگي عنوانبه را اصل يا معيار

 باشد، فهم قابل بايد قواعد شود، رسانده حداقل به بايد گذشته به معطوف قواعد اِعمال و وضع شود، منتشر

 بماند، ثابت نسبتاً زمان طول در بايد قواعد باشد، ناممكن نبايد قواعد از پيروي باشد، متناقض نبايد قواعد

 از برخي در آنكه سواي اجرا، قابليت 4.«باشد داشته وجود همخواني آن اجراي و شده اعالم قواعد بين و

. شودمي محسوب نيز مذكور هايويژگي از برخي لوازم از يكي بلكه است، مستتر گفتهپيش هايويژگي

 هايكارويژه و بود خواهد برقرار نسبي ثبات با و معقول زماني مدت طي صورتي در تنها قانون نمونه، براي

 مواجه مانعي با آن اجراي كه داشت خواهد ارمغان به همگان براي را ريزيبرنامه قابليت و پذيريبينيپيش

 .شد خواهد تغيير و اصالح دستخوش ترديدبي صورت،غيراين در. نشود

 باشد، داشته آن زا ايبينانهواقع ارزيابي بايد قانونگذار كه موجود واقعياتِ اهميتِ با وجوه از يكي

 بساچه قانونگذار. است شده تعيين زمان در دسترس قابل منابع كمدست يا دسترس، در ماليِ عمدتاً منابع

 اين در. ندك قانونگذاري به اقدام آن، از ناشي هايهزينه گرفتن نظر در بدون جديد، قانون تصويب با

 قوه ت،نيس آن كارايي و رساندن فايده به اميدي كه است كرده خلق محصولي اينكه برعالوه حالت،

 . سازدمي مواجه دشواري با آن اجراي براي نيز را مجريه

 قانون، يک نويسپيش كهصورتي در كه آيدبرمي چنين قرائن و شواهد مجموع از اينكه مهم نكته

 گيرد، قرار مجلس دستوركار در ربطذي اجرايي هايدستگاه در اليحه تدوين فرايندهاي طي از پس

 بعيد بسيار مقابل، در. دارد وجود آن، در اجرا به مربوط هايمؤلفه گرفتن درنظر براي بيشتري احتمال

 در مجلس در وصول اعالم از پس اجرايي هايدستگاه و دولت بسياري، موارد در كه هاييطرح در است

 نظام يک در» كه است اساس اين بر. باشد شده بينيپيش اجرا لوازم گيرند،مي قرار آنها محتواي جريان

 دارد، ترجيح[ اليحه بر منطبق قانونگذاري] باال به پايين قانونگذاري دمكراتيک، و كارآمد نسبتاً حكومتي

                                                 

1. Symbolic Legislation; 
دليل تفاوت شود. بههاي يك نظام سياسي در قالب قانون صورتبندي ميدر قوانين نمادين )سمبوليك(، براي مثال، ارزش

از تصويب يا حفظ قوانيني كه صرفاً »كنند اين نوع قوانين است كه متخصصان مطالعات قانونگذاري توصيه مي ماهوي و شكلي
جنبه نمادين دارد، مانند قوانيني كه قصد اجراي آن وجود ندارد يا كاركرد قانوني معلوم و مشخصي ندارد يا صرفاً نوعي بيانيه 

وجوي فلسفه در جست»؛ ر. ك.: ايمر بي. فلورز، «است، جلوگيري شود سياسي است كه از طريق قانونگذاري اظهار شده
 .30، در: وكيليان )تأليف و ترجمه(، پيشين، ص «خواهي/ قانونگراييقانونگذاري: مشروطه

2. Lon L. Fuller (1902-1978). 
3. Interal Morality of Law 

 .264-265و  66، صص 13۸9راسخ، تهران: نشر ني،  ، ترجمه محمدفرهنگ نظريه حقوقي. به نقل از: برايان بيكس، 4
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 وجه زياد، احتمال به روازاين و است اجرايي هايدستگاه عملي تجارت بر متكي و واقعيات از برآمده زيرا

 قانونگذاري] پايين به باال قانونگذاري مقايسه، در. كندمي تأمين بيشتر را قانونگذاري و قانون گرايانهواقع

 1.«است برخوردار تريانتزاعي ماهيت از و شده بنا مذكور تجربه و واقعيات بر كمتر[ طرح بر مبتني

 عبارت به وـ  قانونگذاري ابتكار در مجريه قوه تقدم نفعبه گزاره سه قالب در توانمي خصوص اين در

 : كرد استدالل ،«گراواقع تقنين» تر،دقيق

 است؛ رباالت آن كارآمدي احتمال باشد، ترنزديک خود كنترل تحت واقعيات به قانون هرچه. 1»

 دارد؛ ترينزديک رابطه واقعيات با قانونگذاري ديگر انواع با مقايسه در اليحه برمبتني قانونگذاري. 2

  2«.دارد ترجيح اليحه برمبتني تقنين قانونگذاري، در گراييواقع ضرورت دليلبه: نتيجه. 3

»... : كندمي استدالل چنين اليحه، طريق از تقنيني ابتكار بر تأكيد براي نيز رابينسون راستا، همين در

 به يميتقد متن نيبنابرا. شوند ارائه يترجامع صورتبه و ترمرتبط يهانهيزم در ديبا يقانون يشنهادهايپ

 از حهيال هيته يبرا دولت كه باشد ييهاداده رندهيدربرگ ديبا بلكه باشد، طرح سينوشيپ فقط دينبا پارلمان

 دولت چرا ـ قانون شنهاديپ ارائه در ـ سازديم مشخص هاداده نيا نيهمچن... . است كرده استفاده آنها

 و شوديم گرفته كاربه ندهايفرا در يايشناسروش چه است؛ كرده انتخاب اجرا يبرا را يخصوصبه هايروش

 شفافيتِ شده، بيان استدالل در 3.«است شده يدهسازمانـ  شنهاديپ ارائه درـ  ياجتماع مشاوره نديفرا چگونه

 فرايند همچنين و شناسيروش استفاده، مورد هايداده درخصوص اليحه نويسپيش تدوين در فرايندي

 .اندشده گرفته نظر در طرح بر اليحه ترجيح براي عواملي عنوانبه نفعان،ذي از نظرخواهي و مشاوره

 مقننه قواي اختيارات و هاصالحيت درخصوص ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون مفاد به توجه با

 رويه و 4اساسي، قانون هفتادوپنجم اصل در مندرج محدوديت رسدمي نظربه قانونگذاري، امر در مجريه و

 ايجاد نمايندگان توسط طرح ارائه براي جدي محدوديتي مذكور، اصل اِعمال در نگهبان شوراي نظرات و

 ريپذامكان كشور مالي منابع از بخشي اختصاص بدون رمالي،يغ نيقوان ولو ن،يقوان اغلب ياجرا. است كرده

 نشده، نييتع آن جبران محل كه هاييطرح دييتأ از نگهبان يشورا كه است اساس همين بر. ستين

 ثغور و حدود كنندهتعيين اصول ميان در اساسي، قانون هفتادوپنجم اصل. است كرده يخوددار

 به يكمّ لحاظبه نگهبان يشورا رادهاييا نيشتريب چراكه است؛ برخوردار زيادي اهميت از قانونگذاري،

 موجب دفعاتبه امر، نيهم و است بوده اصل نيا تيرعا عدم بريمبتن ،ياسالم يشورا مجلس مصوبات

  5.است شده آن درخصوص نگهبان يشورا از يمشورت و يريتفس اظهارنظر درخواست

                                                 
 .15۸ص ، 13۸4هاي مجلس شوراي اسالمي، ، تهران: مركز پژوهشبنياد نظري اصالح نظام قانونگذاري، . محمد راسخ1
 .همان. 2
 .1۸، پيشين، ص . رابينسون3
كه نمايندگان درخصوص لوايح قانوني  هاي قانوني و پيشنهادها و اصالحاتيطرح». طبق اصل هفتادوپنجم قانون اساسي: 4

انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي ميعنوان مي
 «.طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد

، «يل اصل هفتادو پنجم قانون اساسی و محدودیت قانونگذاری مجلسبررسی و تحل»نقل از: ولي رستمي و الهه مرندي، . به5
 .3، ص 1395، تابستان 14، شماره دانش حقوق عمومي
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 ـ كشور يمال و يياجرا تيريمد و بودجه ميتنظ و هيته در هيمجر قوه تيصالح گر،يد يسو از

 ينظرهااختالف و مناقشات شده موجبـ  شد خواهد ذكر لوايح و هاطرح از متعددي هاينمونه در چنانكه

 دولت بر كه يمصوبات بيتصو به دولت، كه شرح اين به آيد؛ پديد مقننه، و مجريه قواي انيم ياگسترده

 آنها و داشته اعتراض كند، نييتع را يمشخص يمال منبع و پشتوانه اينكه بدون كند،يم ليتحم يمال بار

 شنهادهايپ و هاطرح ارائه مجلس، ندگانينما كهيدرحال داند؛يم دولت يمال نظم و يابودجه ثبات مخلّ را

  1.اندكرده اصرار آن اِعمال بر همواره و دانسته خود صالحيت و حق را

 فلسفه اعتبار، تأمين منابع «پايداريِ»ويژگي گرفتن نظر در با «ايبودجه توازن حفظ» نمونه، براي

 متعددي، موارد در كه است حالي در اين. است شده دانسته اساسي قانون هفتادوپنجم اصل تدوين

 منابع بين پيوند» به ،(بودجه لوايح خاص طوربه) لوايح به خود هاياصالحيه و هاطرح در نمايندگان

 تكليف اصالحي، پيشنهاد برمبناي و نداشته توجه آينده، سال براي «شده ايجاد هزينه و اعتبار تأمين

 تأمين منبع و شده مشخص سال يک براي صرفاً آن منابع بساچه كه اندداده قرار دولت برعهده تعهدآوري

 2.است نامعلوم آينده هايسال براي شده گرفته نظر در تكاليفِ اجراي اعتبار

 قيطر از يقانونگذار ابتكار دهدمي نشان آن به مربوط هايرويه و اساسي قانون (75) هفتادوپنجم اصل

 يهااستيس ريسا با هماهنگي موضوع، مختلف ابعاد به توجه تر،قيدق كارشناسي كار محصول نوعاً كه حهيال

 اولويت است، موجود رمالييغ و مالي يهاتيمحدود و امكانات منابع، ها،تيظرف به توجه ويژهبه و مربوط،

 نييقوان بيتصو موجب مورد حسب نگهبان، يشورا دييتأ اخذ يبرا تالش و قانوني طرح ارائه بر اصرار» دارد؛

 3.«است رانيا حقوقي نظام در يعاد قانون و اسييس نظام در اسالمي يشورا مجلس شأن ريمغا كه شده

 

 هاي انسجام قانوني. مؤلفه3-2

 نيز عمومي سياستگذاري ادبيات در گفتهپيش هايهگزار شد، داده شرح حقوقي نظريه چارچوب در آنچه بر عالوه

 فرضيه براي مؤلفه هفت 4ساباتيه، و مازمانيان نظريه در نمونه، براي. است شده صورتبندي متفاوتي ادبيات با

 .است شده برشمرده 5 نمودار در مندرج شرحبه قانون، شدن اجرايي قابليت راستاي در 5«قانوني انسجام»

                                                 
 .همان. 1
( قانون اساسي و اختيارات قوه مقننه در 75) اصل»زاده و ايمان تهراني، . سيدمحمدرضا حسيني، محسن فاتحي2

 . 145-14۸، صص 1391، سال نوزدهم، شماره هفتاد، تابستان و راهبردمجلس ، «ريزيبودجه
( قانون اساسی با تأکيد بر آرا و نظرهای شورای نگهبان )در مورد 57نگاهی به اصل )». محمد جاللي و محمدقاسم تنگستاني، 3

 .۸6ص  ،1393، زمستان 10، سال سوم، شماره دانش حقوق عمومي، «مصوبات مجلس شورای اسالمی تا دوره هشتم(
  ؛ مشخصات اثر دانيل مازمانيان و پل ساباتيه به اين شرح است:276-277. اسميت و لريمر، پيشين، صص 4

Daniel Mazmanian and Paul Sabatier, Implementation and Public Policy, Glendale, IL: Scott, 

Foresman, 1983. 

5. "Statutory Coherence" Hypothesis; 
گيرد. در نظريه حقوقي، ادبيات متفاوتي راجع در متن سياستگذاري عمومي مورد توجه قرار مي« انسجام قانوني»در اينجا، 

« سازگاري»بين دو اصل N. Mac Cormick) كروميك )هاي قانون شكل گرفته است. براي نمونه، مكبه ويژگي

(Consistency)  انسجام»و »(Coherency)  قائل به تمايز شده است. به اين شرح كه سازگاري در حقوق، از نظر وي

دانان با توسل به معيارهايي مانند قانون برتر، قانون مترادف با ماهيت بدون تناقض منطقي هنجارهاي حقوقي است؛ حقوق
جام )يا تالئم(، ناظر به ماهيت كه انسكنند. در حاليمؤخر و قانون خاص، از سازگاري منطقي نظام حقوقي اطمينان حاصل مي
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 هاي فرضيه انسجام قانوني. مؤلفه5 نمودار

 
زاده، تهران: انتشارات ، ترجمه بهزاد عطاردرآمدي نظري بر سياست عموميبي. اسميت و كريستفر دبليو. لريمر، برگرفته از: كوين  مأخذ:

 .268-277، صص 1396علمي و فرهنگي، 

 

( قانون) سياست اجراي دارد، قرار توجه محور در آنچه دهدمي نشان گفتهپيش هايمؤلفه در دقت

 تصريح لريمر و اسميت چنانكه شود؛مي شمرده( قانونگذار) سياستگذار اصلي هدف درواقع كه است

 قانوني اهداف به نيل بر كه است متغيرهايي تشخيص اجرا، تحليل اصليِ نقش ما، نظر از»: اندكرده

 فرايند مطلوبِ هايخروجي» تبيين اصلي، هدف ساباتيه، و مازمانيان نظريه چارچوب در. «تأثيرگذارند

 دادهايبرون: شوندمي تفكيک عنصر پنج به فرعي، تقسيمي در خود هاخروجي اين» است؛ «اجرا

 دادهايبرون واقعي آثار سياستگذاري؛ دادهايبرون اين از هدف جمعيت پيروي مجري؛ هايسازمان

 1.«مصوب قانون در بازنگري و سياستگذاري دادهايبرون شده ادراك آثار سياستگذاري؛

 كليدي متغيرهاي از ايمجموعه به وابسته اجرا، به ساختاردهي در مصوب قانون قابليت اينكه توضيح

 بستگي هاييمؤلفه به قانون اجراي تر،روشن بيان به. ندارد قرار كنندهتصويب مرجع كنترل در كه است

 كندمي وضع احكامي صرفاً بلكه نيست، قادر آنها مالحظه و بينيپيش به كنندهتصويب مرجع كه دارد

                                                 
، در: «قانونگذاري: امري ميان سياست و حقوق»اي از قواعد است؛ ر. ك.: كارلو توري، عنوان مجموعهاخالقي حقوق به

 . 69وكيليان )تأليف و ترجمه(، پيشين، ص 
 .266-267صص . به نقل از: اسميت و لريمر، پيشين، 1
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 انتقال دارد، اهميت نخست وهله در آنچه اينجا، در. است نشده ديده آنها در اجرا مقتضيات بساچه كه

 درواقع،. شود منتقل قانون مجري به قانونگذار از بايد قانون، مورد در كه است منسجم و روشن اهداف

 1،«واقعي علّي نظريه». دارد بستگي هدف شناخت از اطمينان به ،(قانون اينجا در) سياست هر اجراي

 ذيل شد، ذكر كه متغيرهايي ديگر. دارد برعهده را مطلوب اهداف به( قوانين) هاسياست پيوند كاركرد

 هايسازمان از مناسبي مجموعه گرفتن كاربه كافي، مالي منابع تخصيص يعني دارند؛ قرار مقوله اين

 درمجموع مذكور، هايمؤلفه. مجري بازيگران ميان نظارت و همكاري دقيق خطوط تعيين و مجري

 از متعيّن حدي تا اجرا فرايند هايخروجي» آن، طبق كه هستند «قانوني انسجام» فرضيه دهندهتشكيل

 آن تحقق براي الزم اقدامات همچنين، فرضيه اين. هستند مصوب قانون جانب از اهداف تصريح چگونگي

 كافي منابع كند،مي شناسايي را اقدامات اين اجراي براي صالحذي بازيگران كند،مي مشخص را اهداف

 3.«سازدمي مستقر را 2پاسخگويي و نظارت از نظامي و دهدمي تخصيص آنها به را

 در د،باشن برخوردار اجرا قابليت از قانون هايخروجي آنكه براي گفته،پيش نظريه چارچوب در

 منابع: از تندعبار لوازم اين. شود بينيپيش بايد نيز اجرا لوازم قانوني، حكم هر نويسپيش تهيه مرحله

 حكم در لزوماً گرچه كه لوازمي چنين بينيپيش صورت در. اجرا براي كافي مالي و سازماني انساني،

 مالحظه نويسپيش تدوين مرحله در پشتيبان اسناد ضمن در يا توجيهي مقدمه در اما نشده، درج قانوني

 .داشت انتظار را مجري مقامات يا مقام پاسخگويي ثانياً، و اجرا اوالً توانمي است، شده

 كشور يخدمات و يديتول توان از استفاده حداكثر قانون» عنوان با را اخير قوانين از يكي ادامه، در

 .كنيميم ارزيابي و بررسي شده، مطرح نكات منظر از( 15/2/1398 مصوب)« يرانيا يكاال از تيحما و

 

 يرانيا يكاال از تيحما و كشور يخدمات و يديتول توان از استفاده حداكثر قانون موردي بررسي. 3-3

 شده اصالح نوبت دو در تصويب، از پس كه ترتيباينبه است؛ خاص قانوني منظر يک از مذكور، قانون

 جايگزين جديدي مفاد و شده نسخ پيشين قانون كل نوبت، دو هر در كه فردمنحصربه ويژگي اين با است؛

 :است مشاهده قابل جايگزين قوانين عناوين ،6 نمودار در 4.است شده پيشين مفاد

 

                                                 

1. real causal theory; 

اند استفاده كرده (Adequate Ccausal Theory)« نظريه علّي تام»نويسندگان منبع اشاره شده، در موادي نيز از عبارت 

 رسد مترادف با عبارت پيشين است.نظر ميكه به
2. Control and Accountability 

 .26۸. اسميت و لريمر، پيشين، ص 3
حداکثر استفاده »االجرا شدن این قانون، کليه مواد قانون از تاریخ الزم»ه است: آمد 139۸( قانون مصوب 24چنانكه در ماده ). 4

های مستقيم قانون ماليات( 104از توان توليدی و خدماتی در تأمين نيازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )
(، صرفاً 139۸در آخرين اصالح قانون مورد بررسي )مصوب  ترتيب،بدين«. شودآن نسخ می( 12جز ماده )به« 1/5/1391مصوب 

( نيز 12( معتبر باقي مانده است؛ چراكه براي دو تبصره ماده )12(، يعني صدر ماده )1391دو سطر از قانون پيشين )مصوب 
وليه )مصوب طور كامل جايگزين مفاد قانون ا، به1391تر، مفاد اصالحي سال پيشحكم جايگزين به تصويب رسيده است. 

االجرا شدن این قانون، قانون حداکثر از تاریخ الزم»مقرر شده بود:  1391( قانون مصوب 23( شده بود؛ چنانكه در ماده )1375
منظور صدور خدمات ها و ایجاد تسهيالت بهاستفاده از توان فنی، مهندسی، توليدی، صنعتی و اجرايی کشور در اجرای پروژه

 «.گرددمی لغو 12/12/1375مصوب 
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 . يك قانون و دو اصالحيه جايگزين6نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تأمين در خدماتي و توليدي توان از استفاده حداكثر قانون اصالح طرح» موجببه مذكور، قانون

 شماره) «مستقيم هايماليات قانون( 104) ماده اصالح و صادرات امر در آنها تعريف و كشور نيازهاي

 جلسات در و گرفت قرار... ملي توليد از حمايت ويژه كميسيون كار دستور در( 27/10/1396 ،364: ثبت

 به 30/10/1397 مورخ علني جلسه در سپس. رسيد كميسيون تصويب به 6/3/1397 و 2/3/1397

 جلسه در نگهبان، شوراي ايرادهاي رفع از پس درنهايت،. شد ارسال نگهبان شوراي به و رسيد تصويب

 به ،1375 سال مصوب ايماده 8 مختصر قانون ترتيب،بدين. رسيد نهايي تصويب به 15/2/1398 علني

 .شد تبديل 1398 سال در( مطوّل ماده 24 با) مفصل تقريباً قانوني

 شرحي به. است ارزيابي و نقد قابل البته و توجه قابل ايانگيزه ،1398 اصالحيه تصويب اصلي انگيزه

 تهيه به منجر ،(1391 اصالحي) مذكور قانون عملكرد از نظارتي گزارش تهيه آمد، خواهد ادامه در كه

 .رسيد تصويب به 1398 اصالحيه قالب در درنهايت كه شد قانوني طرحي

( 49) ماده ،«1» تبصره طبق مذكور طرح است، آمده 1398 مصوب قانوني طرح مقدمه در چنانكه

 گزارش همراه به را مربوطه كميسيون و نمايندگان ازطرف پيشنهادها تقديم كه ـ مجلس داخلي نامهآيين

 اجراي بر نظارت و ملي توليد از حمايت ويژه كميسيون كه ترتيببدين. است شده ارائه ـ كرده مقرر ارسالي

 عملكرد از مجلس هايپژوهش مركز همكاري با را گزارشي اساسي، قانون وچهارمچهل اصل كلي هايسياست

 امر در آنها تقويت در كشور نيازهاي تأمين در خدماتي و توليدي توان از استفاده حداكثر قانون» اجراي

 مذكور گزارش در 1.كرد تهيه( 1/5/1391 مصوب) «مستقيم هايماليات قانون( 104) ماده اصالح و صادرات

                                                 
مجلس شوراي قرائت شد، به اين شرح است:  27/10/1396. مشخصات گزارش كميسيون كه در صحن علني نيز مورخ 1

ژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي گزارش كميسيون وي»اسالمي )معاونت نظارت ـ اداره كل امور كارشناسي نظارت(، 
قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين  با رويكرد اجرايدرخصوص بخش توليد  ( قانون اساسي44اصل )

گزارش مذكور با آدرس . 14، رديف: 105، شماره گزارش: 14/9/1396، دوره دهم ـ سال دوم، تاريخ چاپ: «نيازهاي كشور
 در دسترس است:« خبرگزاري خانه ملت»سايت اينترنتي زير در وب

 قانون حداكثر استفاده از توان فني مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور 

 (12/12/1375منظور صدور خدمات )مصوب ها و ايجاد تسهيالت بهپروژهدر اجراي 

نها در آتوليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت قانون حداكثر استفاده از توان 

 (1/5/13۹1)مصوب هاي مستقيم ماليات( قانون 104امر صادرات و اصالح ماده )

  يرانيا يت از كااليكشور و حما يو خدمات يديقانون حداكثر استفاده از توان تول

 (12/12/1375)مصوب 
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 مكانيزم ايرادات رفع 1391 سال در حداكثر قانون اصالح از هدف»: شد تصريح شد، قرائت نيز صحن در كه

 اصالح نظران،صاحب و كارشناسان اعتقاد به. نشد محقق عمل در كه بود اجرا ضمانت تقويت و قانون اجراي

 ساخت در گرايانهجزئي نگاهي و رنگكم را قبلي قانون منسجم دروني مفاهيم ،1391 سال در حداكثر قانون

 نظر از بنابراين، 1.«است حداكثر قانون وجود از قبل دوران به بازگشت نوعي به و كرد حكمفرما را داخل

 به بود، 1375 قانون مفاد جايگزين كامالً كه 1391 سال اصالحي مفاد نظارتي، گزارش كنندگانتهيه

 بود؛ 1391 سال مصوب قانون ضعف امر، اين داليل از يكي و بود نينجاميده نظر مورد اهداف به دسترسي

 ايرادات رفع هدف با 1391 سال مصوب حداكثر فعلي قانون»: است شده تصريح نظارتي گزارش در چنانكه

 حداكثر قانون هايمزيّت اما رسيد تصويب به و تهيه طرح قالب در قانون، اجراييضمانت افزايش و قبلي قانون

 2.«نشد منتقل قانون جديد متن اين به 1375 سال مصوب

 :است شده اشاره زير موارد به ،(1391 مصوب) نظارت مورد قانون شناسيآسيب بنديجمع در

 آن؛ اجراي نحوه و حداكثر قانون از اجرايي هايدستگاه اطالعيبي -»

 قانون؛ اين هاينامهآيين تهيه عدم و مسئول هايدستگاه توسط نظارت عدم -

 3«....داخلي توليدات با وارداتي محصوالت تشابه مورد در قضاوت براي تخصصي مرجع يک فقدان -

 ترينمهم عنوانبه «آورالزام اجرايي هايضمانت نبود و اجرا بر نظارت ضعف» نظارتي، گزارش در

 پيمانكاران يا و دولتي كارفرمايان»...  كهنحويبه است؛ شده برشمرده بحث مورد قانون اجراي براي مشكل

 خارجي خريد به اقدام داخل، توانمندي وجود با محدوديتي هيچ بدون قرارداد طرف داخلي سازندگان يا

 ديگري عامل عنوانبه نيز تجارت و معدن صنعت وزارت توفيق و كارآمدي عدم اين، بر عالوه 4.«كنندمي

 اجراي درخصوص تجارت و معدن صنعت، وزارت»: است شده ذكر مذكور قانون بايسته اجراي عدم براي

 رعايت تقاضاي و جلسات برقراري اي،مكاتبه ماهيت داراي عمدتاً[ 1391 مصوب] جديد حداكثر قانون

 است بوده اجرايي هايدستگاه به تذكر درنهايت و نياز مورد خارجي كاالهاي فهرست ارسال درخواست و

 و داخلي هايتوانمندي و محصوالت و اقالم جامع سامانه تكميل جهت اصلي وظايف ايفاي در حتي و

 عدم دليلبه نيز صالحيت صاحب هايشركت ساماندهي و بنديدسته منظوربه 5وندورليست ايجاد

 6.«است نبوده موفق اجرايي، هايدستگاه ساير همكاري

 توليدي توان از استفاده حداكثر قانون»... »: است آمده پيشنهاد عنوانبه نظارتي، گزارش پايان در

 هايماليات قانون( 104) ماده اصالح و صادرات امر در آنها تقويت و كشور نيازهاي تأمين در خدماتي و

                                                 

 https://www.icana.ir/Fa/News/366160 
 .7، پيشين، ص مجلس شوراي اسالمي )معاونت نظارت ـ اداره كل امور كارشناسي نظارت(. 1
 .۸، ص همان. 2
 .9، ص همان. 3
 .10، ص همان. 4
5 .Vendor List"های بزرگ استفاده کنندگان کاالها و خدمات که در قراردادهای پيمانکاری"؛ به فهرست فروشندگان یا تأمين

 شود. شود، گفته ميمی
 . ۸، ص مجلس شوراي اسالمي )معاونت نظارت ـ اداره كل امور كارشناسي نظارت(. 6
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 طرح و گيرد قرار بازنگري و اصالح مورد پيوست نويسپيش چارچوب در 1/5/1391 مصوب« مستقيم

 قانون به ماده دو الحاق طرح و 278 ثبت شماره به واردات و صادرات مقررات قانون( 31) ماده اصالح

 و گردد لحاظ حداكثر قانون بازنگري در موضوع، ارتباط دليلبه نيز 271 ثبت شماره به توليد موانع رفع

 .«گردد خارج كار دستور از اسالمي شوراي مجلس هايكميسيون در طرح دو اين جداگانه بررسي

 ئهارا به منجر ،1391 سال مصوب قانون اجراي درخصوص نظارتي گزارش شد، گفته آنچه بنابر

 از يكي كهدرحالي شد؛مي نسخ(( 12) ماده صدر جزبه البته) پيشين قانون كل آن، طبق كه شد طرحي

 نظارتي ينهادها ضعف به ،1391 مصوب قانون مفاد اجراي عدم كه بود آن مربوط، نظارتي گزارش نتايج

 . گرددمي باز مجري هايدستگاه ناكارآمدي و

( 12/12/1375نكته قابل توجه از حيث موضوع نوشتار حاضر اين است كه هم قانون اصلي )مصوب 

 يني مستقل بودندعنوان اصالحيه قانون مذكور به تصويب رسيد، اما درواقع قوانو هم دو قانوني كه گرچه به

ظريه ن(، برمبناي طرح به مجلس پيشنهاد شدند. حال اينكه در پرتو 15/2/1398و  1/5/1391)مصوب 

اد قانون در شده براي قانون، نيازمند تدوين مف ، تأمين و تضمين هفت ويژگي برشمرده«انسجام قانوني»

انون حداكثر ق»ادي از هاي اجرايي است. در ادامه به مفكم مشاركت فعاالنه دستگاهقالب اليحه، يا دست

كنيم اره مي( اش15/2/1398)مصوب « يرانيا يت از كااليكشور و حما يو خدمات يدياستفاده از توان تول

، در 3ر جدول دداليل ذكر شده، در فرايند اجرا با موانعي جدي برخورد خواهند كرد. رسد به نظر ميكه به

كور را و در ستون سمت چپ، مفادي از قانون مذ« يانسجام قانون»هاي فرضيه ستون سمت راست، مؤلفه

تن يا ارزيابي كم، بدون در نظر گرفكند، يا دستهاي انسجام قانوني را تأمين نميرسد مؤلفهنظر ميكه به

عنوان اتي بهاند، قيد شده است. در ذيل هر حكم يا چند حكم مرتبط، نكهاي مذكور به تصويب رسيدهمؤلفه

 ت. هاي انسجام قانوني، مطرح شده اسيده گرفتن يا عدم مالحظه كافيِ مؤلفهتوضيح نقض يا ناد

 

  يت از كااليكشور و حما يو خدمات يديقانون حداكثر استفاده از توان تول ». مفادي از 3جدول 

 هاي انسجام قانوني( در پرتو مؤلفه15/2/13۹۸)مصوب « يرانيا
هاي مؤلفه

 انسجام قانوني
 مفاد قانون

 اهداف روشن. 1

 «جاد،يا ،يهدسامان يراستا در... كاروكسب طيمح مستمر بهبود قانون( 5) ماده احكام شدن ياجراي منظوربه 

 و ياقتصاد امور وزارت قانون، نيا شدن االجراالزم از پس ماه سه ،ياقتصاد يهاتشكل يمل فهرست اعالم و ثبت

. برساند انريوز ئتيه بيتصو به و كند هيته را آن ياجراي نامهنييآ گفتگو يشورا مشورت با است موظف ييدارا

 تيعضو ارتك اتاق، نيا در ياقتصاد فعاالن ريفراگ تيعضو جهت الزم اقدامات انجام ضمن است موظف رانيا اتاق

 ((.4) ماده «الف» بند« 4» جزء« 2» تبصره) «كند صادر...  ساالنه سود هزار در چهار افتيدر بدون را آن ديتمد و

آيد، حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي هدف اصلي قانون مورد بحث، چنانكه از عنوان آن برمي توضيح:

به تصويب رسيده  1390داخلي است. حكم مذكور در باال، با هدف اجرايي يكي از احكام قانوني مصوب بهمن ماه 

ونگذار وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف به تهيه است كه پس از گذشت يک دهه از عدم اجراي آن، اكنون قان

شده براي صدور و تمديد نامه اجرايي آن كرده است. از سوي ديگر، معلوم نيست تسهيالت در نظر گرفته آيين

كارت عضويت در اتاق ايران، بتواند هدف فراگيرتر شدن عضويت فعاالن اقتصادي در اتاق را تحقق بخشد. چنانكه 
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هاي مؤلفه

 انسجام قانوني
 مفاد قانون

 زمان در اين حكم قانوني دنبال شده است.شود، چند هدف، همميمشاهده 

 «انونق نيا( 2) ماده موضوع يهادستگاه و شوديم محسوب قرارداد نفکيال جزء قرارداد، يفناور وستيپ 

 نقشه» ،«اندازچشم سند» بريمبتن قانون نيا موضوع كار ارجاع و( هاپروژه) هاطرح هيكل در را وستيپ نيا موظفند

 و يفن مستندات ريسا با همراه و هيته« يمقاومت اقتصاد» و« يفناور و علم» يهااستيس ،«كشور يعلم جامع

 بر نظارت به وظفم ياجراي دستگاه مقام نيباالتر. كنند ارائه اقتصاد يشورا به بيتصو يبرا( پروژه) طرح ياقتصاد

 ماده «ب» بند« 8» تبصره) «باشديم قانون نيا موضوع يقراردادها از کيهر يبرا مزبور وستيپ ياجرا حسن

(5.)) 

ها، مؤسسات و ا وابسته به دولت بانکي يدولت يهاها، مؤسسات، شركتها، سازمانمكلف كردن وزارتخانهتوضيح: 

، يمومت بخش عيريبا مد يژه اقتصاديمناطق و يها، سازمانيسازندگ يها، قرارگاهيردولتيغ يعموم ينهادها

رسد، بلكه نظر نميتنها عملي بهها، نهدر كليه پروژه« پيوست فناوري قرارداد»ما و غيره، به ارائه يصدا و سسازمان 

هاي توليدي و خدماتي هايي براي بخشگير و دشوار، حاوي هزينهدليل مقرر كردن يک رويه اضافه و البته وقتبه

 شود.ض محسوب ميترتيب، تصويب اين حكم به نوعي نقض غرخواهد بود. بدين

. نظريه علّي 2

 واقعي )تام(

 «ممنوع قانون نيا تيرعا بدون... قيطر هر به خدمت و كاال انواع ديخر قانون، نيا شدن االجراالزم خيتار از 

 .((1) ماده «الف» بند) «است

 هرستف از را( پروژه) طرح ازين مورد خدمات و كاالها مكلفند قانون نيا( 2) ماده موضوع يهادستگاه 

 يخارج اتخدم و كاالها ديخر. كنند نيتأم قانون نيا( 4) ماده موضوع سامانه در مندرج يداخل يهايتوانمند

 يهايوانمندت سامانه در مندرج مشخصات با محصوالت كه( شوند يداريخر يخارج اي يداخل بازار از آنكه از اعم)

 ((.5) ماده «ب» بند) است ممنوع دارد، وجود آنها مشابه يداخل

 «كه يصورت در رد،يپذ صورت يخارج اي يداخل بازار از ديخر نيا آنكه از اعم جزء نيا اقالم يخارج ديخر 

 وجود ورتص در. است ممنوع باشد، نشده يبارگذار مذكور سامانه در ديخر نديفرا شروع از قبل ماه سه حداقل

 تجارت و معدن ت،صنع ريوز دييتأ و مستندات ارائه و دستگاه مقام نيباالتر درخواست با تيفور اي و اضطرار طيشرا

 ((.4) ماده «ب» بند« 2» جزء« 2» تبصره) «است كاهش قابل مذكور زمان

. دهدمي يوندپ شده گرفته نظر در اهداف به را( قوانين) هاسياست واقعي، علّي نظريه كه شد گفته ترپيش: توضيح

 تشريفات طي هب منوط يا شده ممنوع دارد، وجود آنها داخلي مشابه كه اقالمي خريد ممنوعيت شده، ذكر احكام در

. تاس كرده برخورد متعددي موانع با نيز اجرا در و شده وضع كه هاستسال ممنوعيت اين. است شده خاص

: است طرح قابل ،(اهداف و قوانين پيوند و نسبت) شد خوانده «علّي نظريه» آنچه تأمين درخصوص كه هاييلسؤا

 كند؟ تأمين را مقنن نظر مورد هدف تواندمي است، شده ذكر باال در آنها از مورد سه نمونه، براي كه احكامي آيا

 قانوني مفاد جديد، نيقانو در اكنون قانونگذار و اندنشده اجرا مشابه، قانوني احكام تاكنون چرا است، مثبت پاسخ اگر

 موانع از ايبيارزيا تاكنون آيا است؟ رسانده تصويب به تر،سختگيرانه سازوكاري بينيپيش و ادبيات با را پيشين

 يا دولت در كنند،مي تشويق را ايراني كاالي خريد و كنندمي محدود را خارجي كاالي خريد كه احكامي اجراي

 است؟ شده گرفته كاربه احكام اين تنظيم در مذكور مطالعه آيا است، مثبت پاسخ اگر است؟ شده انجام مجلس،

 . منابع كافي3

 «نحوه محاسبه ق و توسعهيتحق يهاتيفعال يامهيق بيتشو يالزم برا يشود اقدام قانونيبه دولت اجازه داده م ،

و  يا مراكز علميها با دانشگاه يو پژوهش يقاتيتحق يه قراردادهايو مفاصاحساب كل يامهيب يهاتيمه، معافيحق ب

ا يو  يزشكپا بهداشت، درمان و آموزش ي يقات و فناوريعلوم، تحق يهااز وزارتخانه يمجوز قطع يدارا يپژوهش

 ((.12ماده )« الف»)بند « ه را انجام دهديعلم يهاحوزه يعال يشورا

معافيت »و « ايتشويق بيمه»در اين حكم، به دولت اجازه داده شده اقدامات قانوني الزم را درخصوص توضيح: 

هاي تحقيق و توسعه را انجام دهد. نكته قابل توجه اين است كه در قوانيني با محتواي برخي از فعاليت «ايبيمه

قانون مورد بررسي، مقرر كردن احكامي در راستاي ايجاد انگيزه مالي ـ تسهيالتي، بسيار كليدي و مؤثر است؛ چرا 

كه ابتكار قانون مورد آنجاحال، ازاينمک كند. باتواند به اجراي قانون كهايي است كه ميكه ايجاد چنين انگيزه

بيني ( قانون اساسي، مانع از پيش75هاي مندرج در اصل )بررسي از طريق طرح صورت گرفته است، محدوديت

هاي مجلس نيز در اظهارنظر خود درخصوص طرح منجر به قانون مورد هايي شده است. مركز پژوهشچنين مشوق

ابزارهاي تسهيلگر در فرايند اجرا »(، نبود 1391كه ازجمله اشكاالت قانون پيشين )مصوب  كندبررسي، تأكيد مي
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هاي مؤلفه

 انسجام قانوني
 مفاد قانون

هاي نامهاي، تأمين مالي و فاكتورينگ، ضمانتها، تسهيل در صدور مفاصاحساب بيمهها يا انگيزششامل مشوق

بوده است و يكي از « ارزي به نفع پيمانكاران و سازندگان داخلي (LC)بانكي و امكان گشايش اعتبارات اسنادي 

 1كند.بيني موارد مذكور عنوان ميداليل موافقت با طرح را پيش

و هدف قانونگذار  ها در طرح، حكم مذكور، فاقد اثربخشي الزم بودهدليل بار مالي در نظر گرفتن مشوقبنابراين، به

 را برآورده نخواهد كرد.  

پارچگي . يك4

مراتبي سلسله

هاي سازمان

 مجري

 «عت، معدن ن جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن... توسط وزارت صنيا ينامه اجراينييآ

داشت، درمان و و به يرو، جهاد كشاورزينفت، ن يهاسازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه يو تجارت با همكار

ران يزئت ويب هيشود و به تصويه مين قانون تهياالجرا شدن اهار ماه پس از الزمظرف مدت چ يآموزش پزشك

 ((.4ماده )« الف»بند « 3»)تبصره جزء « رسديم

 زانيم»: است شده تعريف شرح اين به «داخل ساخت عمق» بررسي، مورد قانون( 1) ماده« 9» بند در :توضيح

 جاديا شورك ييايجغراف قلمرو در كه يداخل محصول ساخت نديفرا در رفته كاربه يهانهاده و ديتول عوامل سهم

 وزارت سطتو بايد كه است شده موكول اجرايي نامهآيين به آن، تحقق و احراز روش باال، حكم در. «باشد شده

 اختيار در دونب است بديهي. شود تهيه وزارتخانه چند و بودجه و برنامه سازمان همكاري با تجارت و معدن صنعت،

 دهش موكول اجرايي نامهآيين تصويب به حكم اين طبق كه «داخل ساخت عمق» ارزيابي براي شاخصي داشتن

 است نهادهايي و هاسازمان انسجام عدم و هاناهماهنگي توجه، مورد نكته اما. شد نخواهد اجرا مذكور حكم است،

 هايوزارتخانه ديرينه هايجدل و اختالفات. برسانند انجام به را برانگيزيمجادله البته و مهم امر چنين است قرار كه

 نقش همچنين و خارجي، تجارت هايسامانه اداره و اندازيراه در تجارت و معدن صنعت، و دارايي و اقتصادي امور

 .سازدمي دشوار شدتبه را مشابه احكام و حكم اين اجراي ستادي، نهادي عنوانبه بودجه و برنامه سازمان رنگكم

 «كه مشابه  ـ يا خدمات خارجين كاالها يتأم يبرا ين قانون، ضرورتيا( 2موضوع ماده ) يهاچنانچه دستگاه

ستندات الزم به مو با  ين مقام دستگاه مركزيباالتر يد مراتب را با امضايدارند ـ داشته باشند، با يمحصول داخل

ن مقام يترد بااليياعالم كنند. در صورت تأ يجهاد كشاورزا حسب مورد وزارت يوزارت صنعت، معدن و تجارت و 

اده، ن ميا «2»ت حدنصاب تبصره يو رعا يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزيوزارت صنعت، معدن و تجارت و 

 (.(5ماده  )« ب»بند « 1»)تبصره « اقدام كند يخارج ين كااليدستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأم

زارت هاي مشمول اين قانون، مقرر كردن كسب مجوز از وها و دستگاهتردگي سازمان: با توجه به گستوضيح

چگي شده، كامالً با يكپار بينيصنعت، معدن و تجارت يا وزارت جهاد كشاورزي، ضمن طي فرايندهاي پيش

 مراتبي سازمان مجري در نظام خاص جمهوري اسالمي ايران مغاير است.سلسله

. قواعد 5

گيري تصميم

هاي سازمان

 متكفل اجرا

 «در  يرانيونه اا نميمشابه  يدارا يخارج يغ كاالهاين قانون، تبليموضوع ا يرانيا يت از كااليمنظور حمابه

 يمجاز يضا، تلفن و في، اوراق چاپيونقل همگانل حملي، وسايواريا دي يشهر يما، مطبوعات، تابلوهايصدا و س

 شود.ي، محكوم ميبرابر قرارداد پخش آگه 10معادل  ينقد يبه جزا يكننده آگهممنوع بوده و رسانه پخش

د ييشود و مورد تأيد آنها در داخل كشور انجام ميند تولياز فرا يكه بخش يخارج يغ كاالهايـ تبل«1»تبصره 

 ( و تبصره آن(.18)ماده )« باشد، مجاز استيوزارت صنعت، معدن و تجارت م

 امكان، دح تا را قانون مشمول هايسازمان و نهادها كرده تالش( 2) ماده در بحث، مورد قانون گرچه :توضيح

 و متفاوت ساختار و هااساسنامه قوانين، برمبتني نهادهايي بر قانوني احكام اجراي سوابق اما كند، تعريف گسترده

 سازمان باال، حكم در. دهدمي نشان را عام احكام اجراي در موفقيت عدم گيري،تصميم متفاوت قواعد همچنين

 گرفتند قرار شده مقرر ممنوعيت مشمول دولت، به وابسته و دولتي هايدستگاه كنار در ها،شهرداري و سيما و صدا

 بدون ،حكم اين. است گرفته نظر در اجرا ضمانت عنوانبه نقدي جزاي به محكوميت ممنوعيت، نقض صورت در و

 .است دهش وضع اجرا، متكفل هايسازمان گيريتصميم قواعد ازجمله مشمول، نهادهاي واقعي هايتفاوت به توجه

. تعهد 6

هاي سازمان

 «ن قانون موظفنديا( 2موضوع ماده ) يهاه دستگاهيكل: 

دوران  يازهاين نين بند و همچني( موضوع ايها)پروژه يهااز طرحيمورد ن يـ فهرست كاالها و خدمات خارج2... 

                                                 
طرح اصالح قانون حداكثر استفاده از توان »درباره  اظهارنظر كارشناسي»هاي زيربنايي و امور توليدي، . معاونت پژوهش1

هاي مستقيم مصوب ( قانون ماليات104توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )
 .25/6/1397، تاريخ انتشار: 31016067، شماره مسلسل ««1/5/1391
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هاي مؤلفه

 انسجام قانوني
 مفاد قانون

مجري به اهداف 

 سياست

ن ماده يمربوطه در سامانه موضوع ا يو استانداردها ي( خود را با ذكر مشخصات فنيها)پروژه يهاطرح يبرداربهره

 ((.4ماده )« ب»)صدر بند « اعالم كنند...

 ن يهارچوب تأممناقصات و در چ يقانون برگزار( 10كنندگان كاال و خدمات مجازند با استناد به ماده )نيتأم

 شده و محقق محقق ياز مطالبات قرارداد يا بخشينگ(، تمام ي)فاكتور يق كارگزاريمطالبات از طر يواگذار يمال

ار كنند. در واگذ يا مؤسسات اعتباريها رندگان( اعم از بانکيثالث )پذ يو حقوق يقينشده خود را به اشخاص حق

 ي، عموميز دولتان قانون اعم يان موضوع ايه كارفرمايكننده، مطالبات را به ثالث واگذار كند، كلنيكه تأم يصورت

ن ماده يا ينامه اجراينيينگ( هستند. آي)فاكتور يق كارگزاريمطالبات از طر يت واگذاري، مكلف به رعايا تعاونيو 

و  يمور اقتصادن قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت ايحداكثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابالغ ا

 (.8رسد )ماده يران ميئت وزيب هيشود و به تصويم هيته ييدارا

ثالث  يقوقحو  يقيكنندگان كاال و خدمات به اشخاص حقتأمين ياز مطالبات قرارداد يا بخشيتمام  واگذاري :توضيح

ويژه هماهنگي ميان از طريق كارگزاري، فرايندي است كه اجراي آن، نيازمند مقدمات متعدد است. در چنين مواردي، به

رافت گفته ظنامه اجرايي چنين احكامي نيز مشمول پيچيدگي و هاي مربوط، بسيار با اهميت است. تهيه آييندستگاه

 ه براي تدوين آن )چهار ماه(، غيرقابل تحقق است.شده است و بنابراين، زمان در نظر گرفته شد

 قانون اجراي عدم اما شوند؛مي وضع قوانين در مكرراً احكام، اجراي براي... و دوماهه ماهه،يک مواعد كلي،طوربه

 پذيرفت توانمي سختيبه باال، احكام اجراي مورد در. است شده تبديل عادي امري به شده، بينيپيش موعد طبق

 .باشند شده مقرر كيفيت با و زماني بازه در آن اجراي به متعهد مشمول، هايدستگاه كه

. مشاركت 7

رسمي حاميان 

 اهداف سياست

 «كنندگان ضهدكنندگان كاالها، عريتول يبندوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: ... نسبت به درج رتبه

 ينظام مهندس يها، سازمانيردولتيغ يصالح قانونيـ ساخت ... كه توسط مراجع ذ يمانكاران طراحيخدمات و پ

 يبرا يدولتريغ يصالح قانونين فهرست مراجع ذييو تع يبندشود، اقدام كند. نحوه رتبهيران انجام ميو اتاق ا

مل سطح س ضوابط شان قانون براسايموضوع ا يردولتيو غ يدولت يهااعم از طرح يدر هر حوزه تخصص يبندرتبه

 يرويو ن يافزارو امكانات نرم يو فن يشركت، توان مال يرعامل، سوابق كاريره و مديمدئتيه يالت اعضايتحص

 يرن جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكايا ينامه اجراينييشود. آين مييمتخصص تع يانسان

 يصنف يهاانجمن يكشور و كانون عال ينظام مهندس يهاسازمانها، ربط با مشاركت اتاقيذ ياجراي يهادستگاه

ئت يب هيشود و به تصويه مين قانون تهياالجرا شدن اران حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از الزميا ييكارفرما

 ((.4ماده )« الف»بند « 4»)جزء « رسديران ميوز

 «يصنف يهاانجمن يعال كانون ها،اتاق نظرات افتيدر...  با :است موظف تجارت و معدن صنعت، وزارت 

 شدن االجراالزم از پس ماه چهار مدت ظرف ،يكارگر و ييكارفرما يسراسر يهاتشكل گريد و رانيا ييكارفرما

 كنندگانضهعر و كاالها دكنندگانيتول ياسام و تيظرف ،يداخل محصوالت يهايتوانمند فهرست درج به قانون نيا

 بند نيا «1» جزء موضوع متمركز سامانه در يبندرتبه و يداخل يهايفناور ساخت، ـ يطراح مانكارانيپ خدمات،

 ماده «الف» دبن« 2» جزء) «باشد عموم دسترس در و روزآمد مستمر صورتبه ديبا سامانه نيا اطالعات. كند اقدام

(4.)) 

نفع و ذي اجراي آن، مشاركت عواملهاي مهم ارتقاي كيفيت قانون و داند يكي از مؤلفهيقانونگذار متوضيح: 

اس، در موارد مرتبط در تدوين هر حكم و جلب نظرات و ايجاد تعلق خاطر آنها به اجراي قانون است. بر همين اس

شاركت مكننده بخش خصوصي تأكيد شده است تا ها و ديگر نهادهاي نمايندگيمتعددي، بر دريافت نظرات اتاق

ن اهداف مشاركت رسمي حاميا»هاي اجرايي الزم، جلب شود. اما تحقق نامهينآنها در حد امكان در تنظيم آي

سمي و هاي دولتي در صورتي مشاركت ردر قالب طرح، بسيار دشوار و البته غيرمحتمل است. دستگاه« سياست

و ابزارهاي در  دوراتبندي و...، با توجه به مقفعاالنه خواهند داشت كه تكاليفي از قبيل ايجاد سامانه، انجام رتبه

ه چنين رويه اصولي بد ادعا شود كه اگر يهاي مربوط نشئت گرفته باشد. در پاسخ، شااختيار آنها، از درون وزارتخانه

جراي قانون است و به براي خود ندارند. در اينجا، تمركز بر لوازم ااي به ايجاد تكليف ها عالقهعمل شود، وزارتخانه

 انگيزه يا ناهماهنگ، بايد در جاي خود توجه شود.توان، بيمانند بوروكراسي نا يمباحث

 هاي تحقيق.يافتهمأخذ: 
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ز توان اقانون حداكثر استفاده  »توان نتيجه گرفت اجراي احكام مي 3از مجموع مندرجات جدول 

هاي ي(، با موانع و دشوار15/2/1398)مصوب « يرانيا يت از كااليكشور و حما يو خدمات يديتول

شده، قابل كه عدم اجراي بسياري از مفاد آن، به داليل گفته نحويي مواجه خواهد شد؛ بهمتعدد

موجب  هبمعناي تأييد اين مدعا نيست كه چنانكه قانون مورد بحث بيني است. آنچه گفته شد، بهپيش

ق اراده قانونگذار گونه مانعي مواجه نبود يا قطعاً، مفاد آن طبرسيد، اجراي آن با هيچاليحه به تصويب مي

انون ديگر، قشد. آنچه مورد تأكيد است، احتمال بيشتر اجراي هرچند ناقص قانون مذكور، و هر اجرا مي

است؛ ربط با در نظر گرفتن مقتضيات اجرهاي اجرايي ذينويس آن توسط دستگاهدر صورت تدوين پيش

 نسبي دارند.هاي اجرايي به آن اِشراف مقتضياتي كه فقط دستگاه يا دستگاه

 

 قانونگذاري در محورطرح رويكرد داليل از برخي. 4

ويژه در راستاي تحقق آنچه شرح داده شد، اصل يا قاعده اولويت ابتكار قانونگذاري از طريق اليحه، به

بر نقض اصل مذكور در دو دوره اخير تقنيني در ايران اجراي قانون بود. همچنين شواهد و قرائني مبني

ري از طريق طرح به كيفيت قوانين، هايي با ذكر نمونه، در دفاع از اين ادعا كه قانونگذاارائه شد و استدالل

معناي مقصر شد، به اما آنچه گفتهويژه كيفيت اجراي قوانين آسيب رسانده است، مطرح شد. و به

سو، و تبرئه دولت از هاي امروز كشور از يكدادن مجلس در معضالت و نابسامانيجلوه 

تر، فعل يا ترك به بيان واضحها از سوي ديگر، نيست. ها و ناكارآمديها، ناهماهنگيكاستي

گذاري، يكي از عوامل اصلي بروزِ رو به تزايدِ فعل دولت در امور اجرايي و همچنين امور مقررات

توضيح داده خواهد  1هاي متعدد،در ادامه، با ذكر نمونهآسيب ابتكار تقنيني از طريق طرح است. 

ارائه لوايح ضروري و همچنين، ناتوانايي شد كه چگونه عدم اجراي تكاليف قانوني توسط دولت، عدم 

هايي قوي براي شدن نظام تدوين اليحه در دولت، انگيزهطوركلي، مختل دولت براي تدوين اليحه و به

 2نمايندگان در ارائه طرح پديد آورده است.

 

 . عدم اجراي تكاليف قانوني توسط دولت4-1

هايي با ماهيت اجرايي وجود داشته است، تحت فشار قرار يكي از توجيهاتي كه همواره براي ارائه طرح

موجب قانون اساسي يا قانون عادي مكلف به انجام آن دادن دولت براي انجام وظايفي بوده كه دولت به

دغدغه انجام تكاليف مربوط  اي ازبوده، اما به داليلي از انجام آن خودداري كرده و عالوه بر اين، نشانه

                                                 
 نيستند. 139۸هاي پيشين، محدود به سال گيرند، برخالف بخشقسمت مورد توجه قرار مي ها و لوايحي كه در اين. قوانين، طرح1
ست چه2 شايان ذكر ا سا نمايندگان مي.  شند؛ براي هاي متعدد ديگري براي ارائه طرحتوانند انگيزهب شته با هاي تقنيني دا

ــــت و غالباً، به تالش نمايندگان براي هاي تقينني در اواخر يك دوره پارلمان در همه جاي مثال، افزايش طرح دنيا متداول اس
ــــي، با انگيزه جلب آراي حوزه انتخابيه خود مربوط اســــت. در اينجا، به اينارائه طرح هاي انتخاباتي گونه انگيزههاي بخش

 گردد.قوا باز ميهايي براي ارائه طرح است كه به رفتار دولت و مختل شدن روابط شود؛ بلكه تمركز بر انگيزهپرداخته نمي
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 باره قابل ذكر است.هاي زير دراينشود. نمونهتوسط دولت مشاهده نمي

 هاي مربوط به اصالح ساختار و تشكيالت دولت. طرح4-1-1

طور و به ييو اجرا ينيتقن يهاتي، حدود صالحيهاي حقوق اساسز در نظاميبرانگاز مباحث مجادله يكي

ن مسئله آنگاه تبديل به ياست. ا ييمداخله در امور اجرا يت قوه مقننه برايحخاص، حدود و ثغور صال

، اراده ين اساسيو مندرج در قوان يشده دمكراس رفتهيشود كه براساس اصول پذيتر ماي بغرنجمسئله

در شود؛ اما يم يه متجليقوه مجر يندگان آنها در قوه مقننه و هم در مقامات انتخابيمردم هم در نما

ر يرد. شرح تدابيمتعدد صورت گ يد با مالحظاتيوفصل آنها باد كه حليآيد ميپد ي، تعارضاتيموارد

هاي قانون اساسي و...، خارج از موضوع ه قضايي دادگاهين رويو همچن ين اساسيشده در قوانكار گرفته به

كار گرفته شده است، ا بهارات قويم حدود اختيترس يكه برا ياز قواعد و اصول يكياين پژوهش است. 

، برخي امور واجد يتيريمد يهاب كه در پرتو آموزهيترتنين از اجراست. بديات تقنيک مقتضيتفك

مثال، در اصل  يشود. براير ميشوند و قوه مقننه از ورود به آنها تحذيم يابيارز يياجرا يهايژگيو

ت امور يجمهور مسئولسيرئ»شده است:  ران مقررياسالمي ا يجمهور يششم قانون اساسويكصدوبيست

د با توجه به ين اصل بايطبعاً ا«. ماً برعهده دارديبرنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستق

ا با وجود اصل ين است كه آير شود. سؤال ايگر اصول آن تفسيو همگرا با د يت قانون اساسيكل

امور برنامه و »ندگان مجلس فراهم است تا در ينما يمجال بران ي، ايششم قانون اساسوبيستيكصدو

 يات شورايمربوط، نظر يمباحث نظر يمداخله كنند؟ سوا« كشور يو استخدام يامور ادار»و « بودجه

و  ينگهبان و استدالالت موافقان و مخالفان مداخله قوه مقننه در امور برنامه و بودجه و امور ادار

ندگان در امور يقابل دفاع، مداخله نما يهات و ارائه استدالليتوان با قطعيسد مرينظر م، بهياستخدام

ح مربوط مجاز دانست. اگر يق پيشنهاد اصالح در لوايكم فقط از طررا دست يق قانونگذاريمذكور از طر

مسئوليت  نظاممداخله كنند،  يو استخدام يق ارائه طرح در امور برنامه و بودجه و اداريندگان از طرينما

قوه  ياصل ياز كاركردها يكيكه ل خواهد شد؛ چرايه درخصوص امور مذكور زايقوه مجر ييو پاسخگو

 يكاركنان و مأموران اجرا يدهو سازمان يياجرا يهات دستگاهيري، مديحقوق اساس يهاه در نظاميمجر

امور  يده، سامانيزير، بودجهيزيرد به برنامهيه بايف، قوه مجرين تكليا يفايا ين است. در راستايقوان

د در چارچوب يت باين صالحياِعمال اد، يترديب 1مبادرت كند. يالت سازمانيا اصالح تشكيجاد يو ا يادار

و ... صورت  يي، قضاينيناظر تقن يمختلفِ انواع نهادها يهاو تحت نظارت ين عاديو قوان يقانون اساس

ن خصوص، مداخله با ارائه طرح در امور مذكور ياز حدود قوه مقننه در ا يكيرد. اما چنانكه گفته شد، يگ

 است. 

                                                 

، تهران: مرزهای تقنينی و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانطوق ]و دیگران[، . ر.ک.: مسلم آقایی1

 .223، ص 13۸9جمهوری، معاونت تحقيقات، آموزش و حقوق شهروندی، ریاست
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 ياست كه وفادار ييهايدگيچيها و پآنچنان ظرافت يه دارايمقننه و مجر يهمه، روابط قوا نيابا

رائه اشده، در عمل ممكن نبوده است. يكي از توجيهات اصلي نمايندگان در  بندي گفتهبه چارچوب

ايفاي  حاوي اصالحات ساختاري و تشكيالتي دولت، عدم انجام تكاليف قانوني و در راستاي هايطرح

لزام داراي سابقه تكاليف نظارتي و الزام و فشار به دولت براي اصالح ساختار و تشكيالت بوده است. اين ا

جع به اين را طوالني در نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي ايران بوده است. برخي از قوانين و احكام

 موضوع عبارتند از: 

« ميقانون الزام ارائه طرح نظام و تشكيالت اداري جمهوري اسالمي به مجلس شوراي اسال» -

 (؛18/11/1360)مصوب 

وري اسالمي قانون راجع به تمديد قانون الزام دولت به ارائه طرح نظام و تشكيالت اداري جمه» -

 (؛18/1/1362)مصوب « 1362ايران مصوب 

 (؛20/9/1373)مصوب « قانون برنامه دوم توسعه...« »32»تبصره  -

 (؛17/1/1379)مصوب « قانون برنامه سوم توسعه...( »2ماده ) -

 (؛11/6/1383)مصوب « قانون برنامه چهارم توسعه...( »137ماده )« الف»بند  -

 (.15/10/1389)مصوب « قانون برنامه پنجم توسعه...( »53ماده ) -

 با باال، در شده برشمرده قوانين در دولت تشكيالت و ساختار اداري نظام بهسازي و اصالح به الزام

 مذكور، قوانين اجراي در دولت حال،اينبا 1.است شده تكرار دولت، توسط اجرا عدم دليلبه مشابه عباراتي

 مثال، براي. است نكرده برآورده را قانونگذاري انتظار و كرده عمل خود اختياري هايصالحيت براساس

 مجلس كه كرد عمل نحويبه «توسعه پنجم برنامه قانون( »53) ماده در مقرر حكم اجراي در وقت دولت

 را وزارتخانه چند يا يک است مكلف دولت»: بود شده مقرر مذكور ماده در. كرد گيريموضع به وادار را

 ويکبيست از هاوزارتخانه تعداد برنامه دوم سال پايان تا كه نمايد ادغام ديگر هايوزارتخانه در نحويبه

 تصويب به دولت پيشنهاد با جديد هايوزارتخانه اختيارات و وظايف. يابد كاهش وزارتخانه هفده به وزارتخانه

 تكليف راستاي در جزئيات ذكر با تا كرد تالش مجلس رسدمي نظربه. «رسدمي اسالمي شوراي مجلس

 نودم اصل كميسيون گزارش طبق عمل در اما كند، ساختار اصالح به وادار نحويبه را دولت بحث، مورد

 در و نمود ادغام به اقدام مجلس، نظر بدون مستقيماً برنامه، آغازين هايماه در دولت» اساسي، قانون( 90)

 اختيارات تغيير و ادغام اينكه بر مبني... اساسي قانون( 133) وسوميكصدوسي اصل( »53) ماده به آن اجراي

 ارتقاي و اصالح هرگونه درخصوص اين، بر عالوه 2«....ننمود توجه برسد اسالمي شوراي مجلس تأييد به بايد

                                                 

دولت به اصالح ساختار و تشكيالت، اقدام كرده هايي در جهت الزام شده، مجلس از طريق ارائه طرح . عالوه بر قوانين گفته1

وري دهي ارتقاء بهرهطرح سامان»( و 1/2/13۸۸، 300)شماره ثبت: « دهي نظام اداري دولتسامانطرح»است؛ ازجمله 
 (.31/3/13۸۸، 321)شماره ثبت: « هاي اجرايي دولتيدستگاه

، قابل دسترس در 1390مهر  6، «جمهوريز تخلفات رئيسا 90گزارش كميسيون اصل »سايت خانه ملت، . به نقل از: وب2

 :اينترنتي زير آدرس

http://icana.ir/NewPage.Aspx?NewsID=178943 

http://icana/
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 عنوانبه مذكور شوراي. داشت نظر در نيز را «اداري عالي شوراي» مصوبات و جايگاه بايد كشور، اداري نظام

 1.كندمي عمل جمهوررئيس اداري كنندههماهنگ و گيرتصميم بازوي

هاي يازدهم و الزام به اصالح ساختار و تشكيالت دولت، در مجالس نهم و دهم )مقارن با دولت

هايي براي حدوازدهم(، به اَشكال متفاوتي ادامه يافت و همچنان در دستور كار است. براي نمونه، طر

ز به نتيجه ست كه برخي از آنها نيها در دوره دهم مجلس به مجلس ارائه شده اتشكيل برخي وزارتخانه

 رسيده است؛ از جمله:

 (؛23/3/1397، 412)شماره ثبت: «« آب و محيط زيست»و « انرژي»هاي طرح تشكيل وزارتخانه» -

 (؛6/10/1396، 359)شماره ثبت « طرح تشكيل وزارت امور شهدا و ايثارگران» -

 (؛26/11/1395، 238)شماره ثبت « زيست و منابع طبيعيطرح تشكيل وزارت محيط » -

زيست زيست و تشكيل وزارت محيط طرح ادغام سازمان امور اراضي و منابع طبيعي با محيط » -

 (؛17/6/1395، 191)شماره ثبت « و منابع طبيعي

، 261)شماره ثبت: « طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي» -

29/1/1396 .) 

قانون تشكيل وزارت ميراث »گفته، طرح اخير به قانون تبديل شد )با عنوان اي پيشهاز ميان طرح

ترين دليل پيگيري تغيير ساختار دستگاه (. مهم24/4/1398، مصوب «فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

اين پذير شدن مستقيم عملكرد نظارت»ها و قوانين مشابه، مذكور به وزارتخانه در اين قانون و ديگر طرح

چراكه اِعمال مستقيم ابزارهاي نظارتي توسط نمايندگان و  2بوده است؛« دستگاه اجرايي توسط مجلس...

 جمهور يا ... به وزارتخانه، ميسر است.هاي زير نظر رئيسمجلس، با تبديل سازمان

طرح »هايي كه مستلزم اصالح ساختاري و تشكيالتي كالن بود و به مجلس ارائه شد، از ديگر طرح

)شماره « سالههاي مستعد و داراي شرايط در يک دوره پنجهاي دولت از تهران به استانانتقال وزارتخانه

اي در قالب ماده واحده 3فوريت ارائه شده بود،( بود. در اين طرح كه با قيد دو12/10/1397، 528ثبت 

هاي مستعد و داراي ظرفيت و شرايط نهاي دولت از تهران به استاانتقال وزارتخانه»پيشنهاد شده بود: 

هاي ها درخصوص طرح مذكور، تحميل هزينهانجام شود. در گزارش مركز پژوهش« سالهدر يک دوره پنج

فراوان طرح به دولت و مغايرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي يادآور شده و تأكيد شده است كه طرح 

                                                 
قانون تشكيل دو »( و 31/3/1390)مصوب « قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي»در اجراي حكم قانون برنامه پنجم توسعه، 

 ( به تصويب رسيد.۸/4/1390)مصوب « تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه
اي با عنوان ، مصوبه24/6/1397؛ براي نمونه، شوراي عالي اداري در تاريخ 234-242طوق ]و ديگران[، پيشين، صص . آقايي1

برنامه به تصويب رساند. مصوبه  10، مشتمل بر 302596(، به شماره 1399-1397دور دوم ) -برنامه جامع اصالح نظام اداري»
مذكور، چنانكه در مقدمه آن تصريح شده است، بنابه پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور، در اجراي 

 ( به تصويب رسيده است.20/1/1393نقشه راه اصالح نظام اداري مورخ »و « هاي كلي نظام اداريسياست»
اظهارنظر كارشناسي درباره: طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و »و محمدرضا مالكي،  اصغر شابافيان. علي2

هاي مجلس شوراي اسالمي، دفاتر مطالعات فرهنگي و مطالعات اجتماعي، شماره مسلسل ، مركز پژوهش«صنايع دستي
 .1، ص 1396، آذر 15594

 رد شد. 12/10/1397. دوفوريت طرح مذكور در جلسه علني مورخ 3
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و استفاده « سازي نداردهاي حاضر، قابليت اجراييچالشاي و مخصوصاً در شرايط بودجه»مورد بررسي، 

از راهكارهاي ديگر ازجمله تمركززدايي و آمايش سرزمين و اهتمام به حل مسائل عمومي نظام اداري، 

 1توصيه شده است.

يحه الرسد فرايند هرگونه اصالح ساختار و تشكيالت دولت بايد براساس نظر ميرغم آنكه بهبه

ن اي شكل گرفته است كه تحليل آن، مستلزم دقت و در نظر گرفتا در عمل رويهصورت گيرد، ام

دهد برخي از چنانكه در ادامه خواهيم ديد، دولت ترجيح مي ترتيباينهاي بسياري است؛ بهمؤلفه

ي نمايندگان ابتكارات قانوني براي اصالح ساختار و تشكيالت را از طريق طرح )پس از هماهنگي با برخ

عت، معدن و ها( به مجلس ارائه كند. اين اتفاق، در راستاي اجرايي كردن تفكيک وزارت صنكميسيونيا 

رخ داد كه « وزارت بازرگاني»، يا تشكيل «بازرگاني و تجارت»و « صنايع و معادن»تجارت به دو وزارت 

راي اصالح مجلس ب ترتيب، عالوه بر آنكه ارائه طرح توسط نمايندگاندر ادامه تشريح خواهد شد. بدين

ي كه در ادامه اي نيازمند تجديدنظر است، دولت نيز در مواردي، به داليلساختار و تشكيالت دولت، رويه

سيب جدي هاي مورد بحث، آكند. نتيجه رويهبيشتر توضيح داده خواهند شد، از اين رويه استقبال مي

 به كيفيت قانون و قانونگذاري است.

 به ساماندهي بازار و ارتقاي كيفيت خودروهاي مربوط . طرح4-1-2

سازي و ... آن، ازجمله مسائلي است كه مسائل مربوط به بازار خودرو و كيفيت و نحوه عرضه، واردات و قطعه

هاست دغدغه سياستگذاران و قانونگذاران ايراني است. دسترسي نمايندگان مجلس به اطالعات مربوط سال

مواجه است؛ اما اين امر، مانع از تالش نمايندگان براي ساماندهي موارد  به اين صنعت با موانع متعددي

جز مواردي كه در قوانين متعدد، مفادي به اين موضوع اختصاص داده شده است، شده نبوده است. بهبرشمرده 

قانون حمايت از »تاكنون دو قانون مستقل نيز درخصوص صنعت خودرو به تصويب رسيده است: 

قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي »( و 23/3/1386)مصوب « ن خودروكنندگامصرف

اند و مشحون از تكاليف (. هر دو قانون مذكور، براساس طرح به تصويب رسيده26/2/1389)مصوب « داخلي

يک از توان گفت هيچها و اسناد موجود، ميحال، با توجه به واقعيتاينبا 2متعدد براي خودروسازان هستند.

ترين شواهد مهم 3اند و اهداف مندرج در آنها برآورده نشده است.نحو بايسته اجرا نشدهدو قانون مذكور، به

 4«دروگزارش تحقيق و تفحص مجلس از عملكرد سايپا و ايران خو»از محتواي مدعاي مذكور، عبارت است 

                                                 
هاي هاي دولت از تهران به استاناظهارنظر كارشناسي درباره: طرح انتقال وزارتخانه»هاي اقتصادي، . معاونت پژوهش1

هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات ماليه عمومي و ، مركز پژوهش«سالهمستعد و داراي شرايط در يك دوره پنج
 .22/12/1397اريخ انتشار: ، ت23016369، شماره مسلسل توسعه مديريت

در قالب جدولي درج شده و توضيح داده شده است « قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو...». در گزارشي، تكاليف مندرج در 2
شناسي آسيب»هاي اجرايي متعدد است. ر.ك.: مركزمالميري، كه اجراي هريك از احكام آنها، نيازمند هماهنگي بين دستگاه

 .35-37، صص «قانون...ارزيابي اجراي 
كننده خودرو و عدم اجراي مفاد قانون مربوط، ر.ك.: ميكائيل هاي مستند نقض حقوق مصرف. براي مطالعه يكي از نمونه3

، «خرید خودروهای حقوق مالکيت در ایران مطالعه موردی قرارداد پيشراهکارهای افزایش ضمانت»عظيمي و اميد عبدالهيان، 
 .1393، آبان 13960مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل هاي مركز پژوهش

، قابل 30/2/1399، «متن کامل گزارش تحقيق و تفحص مجلس از عملکرد سایپا و ایران خودرو»خبرگزاري مهر،  سايت. وب4
 دسترس در آدرس اينترنتي زير:
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 شود.كه در ادامه به بررسي آنها پرداخته مي« طرح ساماندهي بازار خودرو»مفاد 

 هاي تحقيق و تفحص مجلس از عملكرد خودروسازان. يافته4-1-2-1

علل  يبررس»ق و تفحص از يمجلس درخصوص ضرورت انجام تحق 1397پيرو تصويب مصوبه مورخ 

، يوژو تكنول يست، طراحيزط يمت، محيت، قيفيك يهاهدر حوز يخودروساز داخل يهاشركت يناكارآمد

ون صنايع يسي، به كم1399ئت تحقيق و تفحص در مورخ ي، گزارش ه«فروش و خدمات پس از فروش

شد.  قرائت 29/2/1399د. اين گزارش، در جلسه مورخ يون رسيسيب كميو معادن واصل شد و به تصو

درو، ها در همه شئون مربوط به خوشده در گزارش، نشانگر آن است كه موانع و كاستينكات مطرح 

ه، نتوانسته همچنان باقي است و تصويب دو قانون مذكور و همچنين قوانين و مقررات متعدد در اين حوز

 مدي اين صنعت بينجامد. است به حل مشكالت و ارتقاي كارآ

اختصاص يافته « هاي كليدي تحقيق و تفحصاهم يافته»گفته، به اي از گزارش پيشبخش عمده

 1شرح زير است:كه عناوين آن به

 راستايي(هاي كالن صنعتي )عدم كفايت، تناسب و همضعف سياستگذاري -

 تضاد بين مالكيت و مديريت )مشكالت حاكميت شركتي( -

 داري خودروسازانبنگاه -

 نرخ ارز بودنمصنوعي  -

 هاي مناسب مالي در سيستم بانكي كشورنبود زيرساخت -

 نبود ابزارهاي پوشش ريسک نوسانات ارزي -

 الملليهاي بينها و محدوديتتحريم -

 سازي در صنعت خودروگيري و تصميمميمبررسي تعارض منافع در تص -

 بازمهندسي نظام حكمراني در صنعت خودرو -

 هاي خودروسازواگذاري سهام دولت در شركت -

 توسعه استانداردهاي صنعت خودرو -

 و امنيتي ينهادهاي نظارتي، قضاي -

 مبحث تأمين -

 قراردادهاي تأمين فوالد و قطعات فوالدي -

 (High Tec)قراردادهاي تأمين قطعات با فناوري باال  -

 قراردادهاي مربوط به قطعات قابل توليد در داخل -

                                                 

https://www.mehrnews.com/news/4929273 
ارجاعات به گزارش، از همين منبع و بدون ذكر گزارش منتشر شده تحقيق و تفحص در دسترس نيست و بنابراين در ادامه، 

 شماره صفحه آمده است.
 .همان. 1

https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.mehrnews.com/news/4929273
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 قراردادهاي مربوط به قطعات و مواد داراي وابستگي شديد به خارج -

 قطعات فاقد توجيه فني و اقتصادي -

 سهم پايين تحقيق و توسعه -

 باالبودن هزينه لجستيک در صنعت خودرو -

 نبود سامانه يكپارچه مديريت منابع سازماني -

 نيروي انساني مازاد -

 مشكل كسري سرمايه در گردش و اثرات تبعي آن -

 هاي سياسي از كيسه خودروسازهزينه -

 تجديد ارزيابي و رفع ظاهري مشكالت -

 بررسي صنعت ديزل -

 سازوكارهاي مديريت و توسعه كيفيت خودرو -

 با شركاي خارجيهمكاري صنعت خودرو  -

 هاي تكليفيفرصت رانت و آربيتراژ و فروش -

 هاي كاذبهاي فروش اينترنتي و ايجاد قيمتسايت -

 واردات -

 تمركز در خدمات پس از فروش عدم -

دهد معضالت و عناوين مذكور كه عيناً از گزارش تحقيق و تفحص نقل شده است، نشان مي

ها اعم از مالي، بانكي، نيروي انساني، مديريتي، قراردادي اقسام حوزه هاي صنعت خودرو در انواع ونارسايي

 المللي، همچنان پابرجاست. اما سؤال مهم، چگونگي رفع معضالت برشمردهو... در سطوح داخلي و بين

ها، قوانين و مقررات، ابزارها و... براي نجات صنعت خودرو در كليه مراحل توليد شده و ساماندهي سياست

در « ياستيها و بسته سهيتوص»عرضه و... است. در بخش پاياني گزارش تحقيق و تفحص مورد بحث، و 

 يسته است در راستايشا»ذكر شده و تأكيد شده كه « تيحاكم»و « صنعت»، «بنگاه»گانه سطوح سه

 ها و بسته سياستي تصريحعناوين توصيه«. كار گرفته شودخوب به يدرست صنعت و حكمران يگذارلير

 1شده به اين شرح است:

 ها در سطح بنگاهاستي. س1

 تيريدر مد يتحول ساختار -

 نهيهز يرهبر يهااستيراهبردها و س يريكارگبه -

 ها در سطح صنعتاستي. س2

                                                 
 .همان. 1
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 ضدتوسعه(ن و يآفراست رانتي)س ياو تعرفه ياستگذاري وارداتيس -

 (Tiering) يسازاست مجموعهيس -

 است استاندارديس -

 يگذارمتياست قيس -

 است بهبود فروشيس -

 ن و توسعه محصولياست تكويس -

 تيفيك يارتقا يزشياست انگيس -

 يمشترك جهان ياست همكاريس -

 يسازاست شفافيس -

 از فساد يريشگياست پيس -

 است واردات خودرويس -

 است صادراتيس -

 است اسقاطيس -

 و آموزشي ي، پژوهشياست علميس -

 نظام حكمراني( ينيت )بازآفريها در سطح حاكماستي. س3

 يگريو خروج دولت از تصد يتيدولت به نقش حاكم يارتقا -

 عتتوسعه صن ير دولت در راستايپذت هدفمند، هوشمندانه، مدون، با برنامه و نظارتيحما -

 نيتوسعه قوان -

 ربط و مسئله ارزيذ ينهادها -

 و قضايي يتيحوزه امن -

 در صنعت خودرو يرگالتور بخش ياندازل و راهيتسه يتالش برا -

 از خودرو صنعت رفتبرون براي هايتوصيه و پيشنهادها از ايمجموعه باال، عناوين از هريک ذيل در

 راهكارها، و پيشنهادها اين در حاضر هميشه عناوينِ از يكي اما. است شده داده توضيح فعلي، وضعيت

 و هاضعف عنوانبه كه تفحص و تحقيق گزارش دستاوردهاي در اينكه توضيح. است« قانوني» هايتوصيه

 در اصلي، هاينقصان و هاضعف و است نيامده ميان به قانوني ايراد يا خأل از سخني شد، فهرست هانقصان

 تفحص و تحقيق گزارش ابتداي در چنانكه است؛ شده دانسته اجرا بخش و كالن هايسياست تدوين عدم

 ييراستاهم وجود عدم خودرو، صنعت 1404 برنامه نيتدو رغميعل كالن، سطح در»: است شده تصريح نيز

 يهابرنامه با ياقتصاد و يفن مختلف يهابخش ارتباط نحوه و يياجرا يهابرنامه با كالن اسناد و ياستراتژ

 ياعمده بخش نيهمچن. است صنعت نيا در موجود ياساس يهاضعف از ،يفرابخش و يبخش يصنعت توسعه
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 اهداف يپاسخگو وجهچيهبه زين حالت نيبهتر در و متناقض بعضاً گرفته، صورت يهايگذارهدف از

 بهبود» ،«ديتول موانع رفع» مانند يباالدست نيقوان كه هم يموارد در. ستين كالن يهابرنامه در شدهنييتع

 يهابخش و« كشور عيصنا ينوساز و ليتسه مقررات از يبخش ميتنظ قانون» ،«وكاركسب[ محيط] مستمر

 احكام ماندن مغفول ليدلبه اند،داده ارائه يمناسب يراهكارها مشكالت، رفع يبرا توسعه، برنامه نيقوان مختلف

 توسعه» عنوان ذيل در حال،اينبا 1.«است دهينگرد حاصل مطلوب جهينت اجرا، در ضعف و يناهماهنگ و

 :است شده مطرح تفحص و تحقيق گزارش در شرح اين به ايتوصيه ،«نيقوان

 يهانامهمقاوله و يداخل يهانامهبيتصو ها،نامهنيآي قواعد، زين و مجلس توسط الزم نيقوان اصالح»

 شده تصريح ادامه در البته«. ديتول موانع رفع و وكاركسب يفضا ليتسه كرديرو با دولت توسط دول نيب

 جستجو كنندينم اجرا را قانون كهييهاسازمان بازخواست يبرا يراه ديبا ن،يقوان وجود صورت در»: است

 2«.شود

ايي كلي است كه اجر ، چنانكه آشكار است، توصيه«توسعه قوانين»شده درخصوص توصيه ارائه 

خارج  اي است كه از عهده هيئت تحقيق و تفحصهاي كارشناسانهكردن آن، مستلزم مطالعات و بررسي

 حال، ترجيح داده شده توصيه با صورت فعلي، در گزارش درج شود. اينبوده است؛ با

 فرايند ارائه و بررسي طرح ساماندهي بازار خودرو .4-1-2-2

 در قبل، ـ خودروسازان عملكرد از تفحص و تحقيق گزارش تدوين با زماني نسبت چه با نيست معلوم

 مجلس به( 2/2/1397 ،392 ثبت شماره) «خودرو ساماندهي طرح» عنوان با طرحي ـ آن از پس يا حين

 سياستي هايتوصيه و هايافته از برگرفته بايد طرح اين مفاد اصوالً. گرفت قرار دستوركار در و شد ارائه

 عمده تفحص، و تحقيق گزارش در چراكه نيست؛ چنين اما باشد، مربوط تفحص و تحقيق گزارش

 سهم و بود شده داده نسبت اجرا ناكارآمدي و استراتژي فقدان به بلكه قوانين به نه ها،كاستي و هانقصان

 با دادند ترجيح نمايندگان صورت، هر به. بود شده اشاره مختصر و كلي عبارات قالب در قوانين، نقصان

 قالب در غيراصولي، البته و معمول روال طبق كه دهند قرار دستوركار در را قانوني تصويب 3فوريت، قيد

 .شد پيشنهاد طرح

ضرورت تصويب قانون جديد يا كارايي آن براي  4سواي اينكه با وجود قوانين و مقررات موجود،

                                                 

 .همان. 1

 .همان. 2
 به تصويب نرسيد. 2/2/1397. پيشنهاد دوفوريت طرح مورد بحث در جلسه علني مورخ 3
. اداره كل قوانين در پايان گزارش منتشر شده درباره طرح مورد بحث، برخي عناوين و محتواي مفاد قانوني و مقرراتي مربوط 4

 شرح زير قيد كرده است:را به
 (؛22/9/1396)مصوب « نامه ضوابط فني واردات خودرو( به آِيين17( و )16(، )15(، )14( و )13الحاق مواد ) -
 با اصالحات و الحاقات بعدي(؛1/4/13۸2)مصوب « نامه ضوابط فني واردات خودروآيين» -
 (؛10/11/1395)مصوب « هاي توسعه كشورقانون احكام دائمي برنامه( »22ماده ) -
 با اصالحات و الحاقات بعدي(؛ 22/۸/1390)مصوب « قانون امور گمركي( »66ماده ) -
 (؛25/4/1396)مصوب « قانون هواي پاك( »9) ( و6(، )5مواد ) -
 ، اصالحات و الحاقات بعدي(؛۸/۸/1314)مصوب « قانون مدني» -
 ؛«هجري شمسي 1404انداز جمهوري اسالمي ايران در افق چشم» -
 (؛26/2/13۸9)مصوب« قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي» -
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اي )مقرراتي( مفاد پيشنهادي، يكي از نامهشدت محل ترديد است، ماهيت آيينساماندهي بازار خودرو به

حال، نكته مورد توجه اين اينداليل قابل توجه براي عدم تناسب قانونگذاري در اين خصوص است. با

ها و تر، ضرورت اصالح ناهماهنگيررات الزم و از آن مهماست كه تعلل دولت براي تصويب مق

 اي قوي براي ارائه طرح در موضوع مورد بحث پديد آورد.هاي حوزه اجرا، انگيزهناكارآمدي

 مورخ وزيران هيئت مصوبه طي) خودرو واردات دستورالعمل از مفادي مذكور، طرح توجيهي مقدمه در

 اظهارات براساس»: است شده تصريح چنين و گرفته قرار بررسي و نقد مورد و شده نقل( 9/10/1396

 منابع كمبود به معطوف عمدتاً آن، تصويب دليل...  مجلس تخصصي هايكميسيون و دولت نمايندگان

 مصوبه اين از هاييبخش مغايرت دليلبه اما» است، بوده «ارز خروج كاهش هايحلراه اتخاذ و كشور ارزي

 پذيريرقابت كاهش صورتبه بلندمدت و مدتميان در تعرفه افزايش تبعات و طرف، يک از موجود قوانين با

 پيگيري راهكار اين قالب در موضوع اين است ضرورت ديگر، طرف از...  كيفيت كاهش خودروسازي، صنعت

 مؤثرترين كه بوده اين نمايندگان تشخيص ترتيب،بدين 1«....است مطرح تقنيني جنبه راهكار اين در: شود

 تقنيني راهكار خودرو، بازار در موجود معضالت رفع و ساماندهي و وزيران هيئت مصوبه اصالح براي راهكار

 را سواري خودروهاي ورودي حقوق است مكلف دولت»: است شده بينيپيش طرح( 1) ماده در. است

 وپنجپنجاه سقف تا هدفمند و پلكاني صورتبه آاليندگي ميزان و سوخت مصرف ميزان موتور، حجم براساس

 . «نمايد تعيين قانون اين شدن االجراالزم از پس ماه سه مدت ظرف( %55)

هاي مجلس در گزارش كارشناسي خود درخصوص طرح مذكور، گرچه كليات طرح را مركز پژوهش

داده، حذف مواد (، پيشنهاد اصالحي ارائه 12( و )11( و )5( تا )1دانسته است، اما براي مواد )« قابل دفاع»

 ماده تشكيل شده است(. 12)طرح از  2( را توصيه كرده و يک ماده الحاقي نيز پيشنهاد كرده است9( و )6)

ت ( مصوب، دول1به تصويب رسيد. در ماده ) 28/3/1398طرح مورد بحث در جلسه علني مورخ 

سوخت و ميزان حقوق ورودي خودروهاي سواري را براساس حجم موتور، ميزان مصرف »مكلف شد 

. اين مصوبه، ترتيب، از ذكر برخي جزئيات مقرر در طرح اوليه خودداري شدتعيين كند و بدين« آاليندگي

ر انتظار به تصويب رسيد و د 16/2/1399با رفع آخرين ايرادهاي شوراي نگهبان در جلسه علني مورخ 

 تأييد نهايي و تبديل شدن به قانون است.

شده براي دولت  در مصوبه مجلس، تكليف كلي و سنگين در نظر گرفتهيكي از نكات قابل توجه 

                                                 
 با اصالحات و الحاقات بعدي(؛ 23/3/13۸6)مصوب « كنندگان خودرورفقانون حمايت از حقوق مص» -
 (11/7/1396)مصوب « قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد» -
سازي وارداتي آالت راهقانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين» -

 با اصالحات و الحاقات بعدي(؛ 2/10/1371و ساخت داخل و قطعات آنها )مصوب 
 با اصالحات و الحاقات بعدي(. 19/3/1370)مصوب « قانون مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص» -

، دوره دهم ـ سال دوم، شماره چاپ: «دهي بازار خودروطرح سامان»ر. ك.: مجلس شوراي اسالمي ـ معاونت قوانين، 
 .13-41، صص 9/2/1397، تاريخ چاپ: 329، شماره ثبت ۸۸۸

 .5شوراي اسالمي ـ معاونت قوانين، پيشين، ص  . مجلس1
هاي ، مركز پژوهش«دهي بازار خودرواظهارنظر كارشناسي درباره: طرح سامان». ر. ك.: سعيد شجاعي و حسين هروراني، 2

 .1397، خرداد 15۸76مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن، شماره مسلسل 
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بود كه البته با ايراد شوراي نگهبان، در مصوبه نهايي مجلس حذف شد و مصوبه نهايي، به نحوي كلي و 

با مضموني كامالً متفاوت  1(28/3/1398( در صحن علني )مصوبه 2مجمل تنظيم شد. سير تقنيني ماده )

 ( به اين شرح تصويب شد: 6/9/1397از طرح اوليه و همچنين گزارش كميسيون )مصوب 

 كلي هايسياست صحيح اجراي با قانون، اين شدن االجراالزم از سال سه مدت طي است موظف دولت»

 و نآ بعدي اصالحات و اساسي قانون( 44) اصل كلي هايسياست اجراي قانون و اساسي قانون( 44) اصل

 نمايد فراهم نحويبه را خودرو صنعت در پذيريرقابت زمينه ايراني، سرمايه و كار ملي، توليد كلي هايسياست

 . «دهد انجام را گريتنظيم و سياستگذاري و نظارتي اقدامات صرفاً دولت و يافته خاتمه دولت گريتصدي كه

ودرو آغاز خنامه ناظر به حقوق ورودي ترتيب، طرحي كه با انگيزه تعلل دولت از اصالح تصويببدين

ه توسعه، ختم كم در حد مفاد قانون برناماي با محتوايي دستشده بود، در فرايند قانونگذاري، به ماده

ختارها، و اصالح سا ( مصوبه، منوط به تغيير نگرش بنيادين دولت2ترديد، فقط اجراي ماده )شد. بي

 هاي جاري بود. ها و رويهراهبردها، برنامه

وچهارم اصل چهل« ج»هاي كلي بند مصوبه مذكور را مغاير با سياستشوراي نگهبان در نظر خود، 

نظر شورا، در دانست؛ چراكه به« ( قانون اساسي110اصل )« 1»و بالنتيجه بند »قانون اساسي 

( مجاز دانسته 44هاي مشمول اصل )ي صرفاً هشتاد درصد از سهام بنگاهواگذار»هاي مذكور، سياست

گزارش كميسيون پس از اعاده از »در  2آن بود.« واگذاري صددرصد»معناي و مصوبه مجلس، به« شده

حذف « گري دولت خاتمه يافتهتصدي»( براي تأمين نظر شورا، عبارت 7/5/1398)مورخ « شوراي نگهبان

( به اين شرح به تصويب 2( درخصوص ماده )26/9/1398ه نهايي جلسه علني )مورخ شد. در آخر، مصوب

 رسيد:

هاي االجرا شدن اين قانون، با اجراي صحيح سياستدولت موظف است طي مدت سه سال از الزم»

( 44وچهارم )هاي كلي اصل چهل( قانون اساسي و قانون اجراي سياست44وچهارم )كلي اصل چهل

هاي كلي توليد ملي، كار و سرمايه ايراني، با اقدامات و اصالحات بعدي آن و سياستقانون اساسي 

هاي كلي اصل گري )رگوالتوري( و رعايت قانون اجراي سياستسياستگذاري، نظارتي و تنظيم

پذيري با اصالحات و الحاقات بعدي آن، زمينه رقابت 25/3/1387( قانون اساسي مصوب 44وچهارم )چهل

  3«.ت خودرو را فراهم نمايددر صنع

 چگونه دهدمي نشان مرحله اين تا خودرو بازار ساماندهي مصوبه( 2) ماده تقنيني سوابق به توجه

 اين در و كندمي تغيير كلي، هايسياست و اساسي قانون با مغاير نظر اعالم از پس ماده يک محتواي

شود. مروري بر مصوبه نهايي مجلس، كلي و مجمل بودن خالي از محتواي مورد نظر مجلس مي تغيير،

كه فاقد هيچ تكليف مشخص و معيني براي دولت، جز توصيه به رعايت قانون و دهد؛ چراآن را نشان مي

                                                 
 .1/4/139۸مورخ  25470/392. ارسالي به شوراي نگهبان به موجب نامه رئيس مجلس به شماره 1
 .12/4/139۸مورخ  10636/102/9۸نگهبان مندرج در نامه شماره  . نظر شوراي2
 به شوراي نگهبان ارسال شده است.، 16/2/1399. مصوبه مذكور، پس از تصويب در جلسه علني 3
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هاي كلي و در نظر گرفتن حكمي كلي و مجمل )موظف كردن دولت به فراهم كردن زمينه سياست

حال، قانونگذار اصرار دارد چنين مفادي را به نظام حقوقي اينپذيري در صنعت خودرو( نيست؛ بابترقا

 اضافه كند.

 

 . تعلل در ارائه لوايح ضروري4-2

ارائه لوايحي  انگيزد، تعلل دريكي از رفتارهاي دولت كه واكنش نمايندگان را در قالب ارائه طرح برمي

يان ماست كه اجماع حداكثري براي ضرورت تصويب يا اصالح آن در براي تصويب يا اصالح قانوني 

ان، ارائه اليحه كارشناسان وجود دارد. در چنين مواردي، دولت با داليل و توجيهات گوناگون آشكار و پنه

شود. در مينصراحت، ضرورت اصالح قانوني را منكر اندازد؛ گرچه در موارد بسياري، بهرا به تعويق مي

رايند مطلوب فيز تعلل در رسيدگي به اليحه در مجلس و ديگر نهادهاي مربوط، باعث اختالل در مواردي ن

 شود.گفته ذكر ميابتكار قانونگذاري خواهد شد. در ادامه، شواهدي براي ادعاي پيش

 . لوايح مربوط به اصالح نظام بانكداري4-2-1

اقتصاد ايران از نظر متخصصان و سياستگذاران هاي معضالت مربوط به نظام بانكي، همواره در صدر چالش

هاي مسئول در حوزه هاي بين دولت، بانک مركزي و ديگر دستگاهشناسايي شده است. ترميم ناهماهنگي

ربط، يكي از پولي ـ بانكي، از طريق تصويب قوانيني منسجم و با كيفيت با مشاركت نهادهاي ذي

هايي درخصوص رغم وعدهبا وجود اين، به 1ه شده است.راهكارهاي رفع معضالت موجود در نظر گرفت

چنين امري تحقق نيافت. آنچه ارائه آن جهت تصويب  2تر اليحه بانكداري به مجلس،ارائه هرچه سريع

« نويس اليحه قانون بانكداريپيش»وعده داده شده بود، متوني با عنوان  1395در دولت در مرداد 

( 3/5/1395)ويرايش « يحه قانون بانک مركزي جمهوري اسالمي ايرانال»( و 3/5/1395)ويرايش نهايي: 

  3بود كه هر دو، توسط بانک مركزي تدوين شد.

 اسالمي جمهوري بانكداري طرح» تا داشت آن بر را نمايندگان نهايتدر توجه، قابل تأخير اين

 مذكور دوگانه لوايح نهايي تدوين خبر اعالم روزهاي همان در را( 17/5/1395 ،165: ثبت شماره)« ايران

                                                 
هاي سياستي بانك مركزي در حوزه تأمين دهد ميان قوانين و بستهها نشان ميهاي يكي از پژوهش. براي مثال، يافته1

نوعي دوگانگي بين الزام و اختيار در كمّيت و كيفيت توزيع منابع بانكي »ها، تناسب و هماهنگي الزم وجود ندارد و مالي بنگاه
غياثي، سيدمصطفي كاشفي و حامد سروريان، شود؛ ر.ك.: موسي شهبازياهده ميمش« هاي اقتصاديها و بخشبه بنگاه

، شناسي نظام بانكي ايرانآسيب، در: صمد عزيزنژاد ]و ديگران[، «تحليل عملكرد شبكه بانكي در تأمين مالي بخش واقعي»
 .666، ص 139۸هاي مجلس شوراي اسالمي، مركز پژوهشتهران: 

وششمين همايش بانكداري اسالمي اظهار كرد: در بيست 1394ر اقتصادي و دارايي وقت در شهريور . براي نمونه، وزير امو2
؛ «شودنظام بانکی با همکاری بانک مرکزی در شش محور تدوین شده و در آینده نزدیک به دولت ارائه می الیحه اصالح»

نيز معاون  1395در مرداد ماه ؛ 11/6/1394، «ر تدوین شدمحو 6وزیر اقتصاد: الیحه اصالح نظام بانکی در »اطالعات )روزنامه(، 
طی « بانکداری»و « اصالح بانک مرکزی»های وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ارائه دو الیحه معاون امور بانک، بيمه و شرکت

مرکزی و بانکداری طی دو روز  ارائه الیحه اصالح بانک»سايت تجارت نيوز، دو روز آینده به دولت خبر داده است؛ به نقل از: وب

 https://tejaratnews.com       ، قابل دسترس در آدرس اينترنتي:4/5/1395، «آینده به دولت

 لوایح»سايت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، نويس هر دو اليحه، در اين منبع قابل دسترس است: وب. فايل پيش3

 ، قابل دسترس در آدرس اينترنتي:17/5/1395، «گيردنظران قرار میدر بوته نقد صاحب« بانکداری»و « بانک مرکزي»قوانين 

https://www.cbi.ir/showitem/15038.aspx 

https://tejaratnews.com/
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 در مربوط لوايح تصويب تسريع براي ابتكار، اين رسدمي نظربه. كنندارائه دولت، هيئت به آن تقديم و

 اين در نكاتي نهم، مجلس نمايندگان از يكي. بود نامؤثر البته كه بود مجلس به لوايح ارائه و دولت هيئت

 نظر، مورد طرح ارائه از را نمايندگان انگيزه كه است كرده اظهار زير شرحبه 1394 مردادماه در خصوص

 :دهدمي توضيح آشكارا

 به كه است آماده يبانكدار حهيال كه كرد اعالم يسخنران چند در[ جمهوررئيس] دهم دولت در»

 دست ما بود، انتظار و صبر حالت چون. ... نشد داده مجلس به ياحهيال نيچن هرگز يول شود ارائه مجلس

. ميدهيم حيترج را دولت از حهيال آمدن معموالً و بدهد را حهيال دولت تا ميبود منتظر ما. مينشد كاربه

 عمل دانيم در كه يكسان و است شده يكارشناس دولت، بدنه در حهيال نيا پشتوانه ميكنيم فكر كهچرا

 حدود كه تاكنون و فتادين دهم دولت انيپا تا ياتفاق نيچن متأسفانه. ... اندكرده هيته را حهيال نيا هستند

 حدود ما البته. ... است نشده ارائه مجلس به ياحهيال نيچن همچنان گذرديم هم ازدهمي دولت از سال دو

 را موضوع نيا ما اينكه محض به... . ميكرد طرح هيته به شروع و ميشد كاربه دست قبل مين و سال کي

 آماده ما حهيال تا ديدار نگه دست م،يهست حهيال ارائه درصدد ما كه كرد اعالم يمركز بانک ميكرد طرح

 يبررس نيح در تا دياوريب را آن ديدار يسينوشيپ اگر. ميمانينم شما منتظر گريد ما ميگفت ما اما. شود

 به بود، الزم اگر اي ميكنيم نيگزيجا است، بهتر آن ميديد اگر. ميكن يبررس زمانهم هم را آن طرح نيا

 ميخواه دستور در را ششم برنامه م،يكن ريتأخ ميبخواه اگر اما. ميكنيم الحاق خودمان شده ارائه طرح

 در را[ دهم مجلس] انتخابات آن، از ترمهم و گرفت خواهد ياديز زمان هم ندهيآ سال بودجه و داشت

 انصراف برسند، يبانكدار مثل يمهم مسائل به بخواهند نكهيا از گريد ندگانينما و داشت ميخواه رو شيپ

 رسماً گفته و نداده ارائه سينوشيپ هم يمركز بانک البته. ... برسند آن به توانندينم و داشت خواهند ذهن

 1.«اندنكرده آماده يزيچ هم هنوز و گذشته بود خواسته كه يفرصت ماه کي از اما داشت خواهد حهيال

تلفيقي از چند طرح و اليحه مرتبط بود. چنانكه گفته، طبق گزارش كميسيون مربوط، طرح پيش

طرح بانكداري جمهوري اسالمي »طرح مذكور توضيح داده شده است: « شوريگزارش يک»در انتهاي 

طرح »(، 669شماره چاپ طرح بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران )به»(، 187شماره چاپ ايران )به

« طرح عمليات بانكي بدون ربا»(، 1016شماره چاپ تأسيس بانک توسعه جمهوري اسالمي ايران )به

(... به استناد 648شماره چاپ )به« انكي كشوراليحه اصالح قانون پولي و ب»( و 165شماره چاپ )به

ها و اليحه مذكور با هم ادغام شد و دليل تشابه موضوع طرحنامه داخلي به( آيين143( ماده )1تبصره )

 2«.... به تصويب رسيد12/8/1398نهايتاً در جلسه... مورخ 

                                                 

ولي و بانكي، سايت پژوهشكده پ، به نقل از: وب«تأخير در اصالح قانون، آفاتي دارد»مقدم )سخنراني(، . غالمرضا مصباحی1

 ، قابل دسترس در آدرس اينترنتي:21/5/1394

https://mbri.ac.ir/Default.aspx?pagename=News&id=191879&Language=1 
، دوره دهم ـ سال چهارم، «شوري طرح بانكداري جمهوري اسالميگزارش يك». مجلس شوراي اسالمي ـ معاونت قوانين، 2

 .29/۸/139۸تاريخ چاپ: ، 165، شماره ثبت 1672شماره چاپ: 
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»... ها در گزارش كارشناسي خود راجع به طرح مورد بحث تصريح كرده است: مركز پژوهش 

منظور ولت بهدرمجموع، ضمن تأكيد بر اصل تقدم اليحه بر طرح و تسريع در ارائه لوايح بانكي ازسوي د

گردد، موافقت خود را با در ذيل اشاره ميتجميع و ارائه نسخه واحد براي اصالح قانون، به داليلي كه 

 نمايد: اعالم مي« طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران»كليات 

 از حد در ارائه لوايح اصالحي و ضرورت اصالح قانون؛. تعلل بيش 1 

 نويس اليحه بانكداري...؛. تطابق حداكثري متن نهايي طرح با پيش2 

نويس نهايي اليحه بانكداري با توجه به مورد انتظار در پيش. عدم اِعمال اصالحات الزم و 5... 

 1«.هاي كنوني كه منجر به تغييرات حداقلي نسبت به قانون موجود شده است... چالش

زدهم با توجه به عدم تصويب طرح مذكور در مجلس دهم، طرح مورد بحث در دستور كار مجلس يا 

 (.3/4/1399، 58، شماره ثبت: «مي ايرانطرح بانكداري جمهوري اسال)»قرار گرفته است 

 عنوان با اياليحه در دولت ـ گذشت آن شرح كه ـ «ايران اسالمي جمهوري بانكداري طرح» بر عالوه 

 اصالح براي صرفاً را ايواحده ماده( 7/7/1398 ،661: ثبت شماره) «كشور بانكي و پولي قانون اصالح اليحه»

 كه كرد ارائه كشور پول واحد اصالح منظوربه( 18/4/1351 مصوب) «كشور بانكي و پولي قانون( »1) ماده

 انتظار در و رسيد تصويب به 15/2/1399 مورخ علني صحن در مجلس، هايپژوهش مركز مخالفت رغمبه

 اصالحات انجام ضرورت مذكور، اليحه با مخالفت در هاپژوهش مركز استدالل. است نگهبان شوراي تأييد

 را سياست اين اجراي و بود پولي واحد از «صفر حذف» به اقدام از پيش بودجه، و پولي حوزه در ساختاري

 ميان واقع،در 2.دانست «كشور اقتصاد هاياولويت صحيح درك عدم از ناشي و منابع اتالف صريح مصداق»

 تعجيل و تسريع ضرورت ويژهبه و بانكي، و پولي نظام اصالح منظوربه اياليحه تقديم براي دولت از انتظارات

 .دارد وجود عميق بسيار شكافي الزم، لوايح ارائه در دولت اقدام و مذكور، هايحوزه در اصالحات انجام در

 هاي مستقيم. لوايح مربوط به اصالح قانون ماليات4-2-2

هاي مهم در دستور كار قانونگذاران، پيش و پس از انقالب هاي مستقيم، همواره از موضوعموضوع ماليات

( 28/12/1345)مصوب « هاي مستقيمقانون ماليات»كنون، راجع به كه تاطوريبوده است؛ بهاسالمي،

هاي قانون ماليات»ويب انواع و اقسام قوانين اصالحي و الحاقي به تصويب رسيده است. همچنين پس از تص

 3.هاي متعددي به قانون مذكور وارد شده استها و الحاقيه( نيز اصالحيه3/12/1366)مصوب « مستقيم

هاي مالياتي جديد نظران قرار گرفته، وضع پايههاي اخير مورد توجه صاحبيكي از موضوعاتي كه در سال

                                                 
، مركز «. كليات طرح1اظهارنظر كارشناسي درباره: طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران؛ »غياثي، . موسي شهبازي1

 .1-2، صص 1395، آذر 1516۸هاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مسلسل پژوهش
هاي مجلس شوراي ، مركز پژوهش«بانكي كشوراظهارنظر كارشناسي درباره: طرح اصالح قانون پولي و ». ميثم خسروي، 2

 .139۸، آذر 16761مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل  اسالمي، دفتر
پراكندگي قوانين »مطلق، جعفريرئيس رسولهاي مستقيم، براي نمونه، ر. ك.: . براي مطالعه سوابق اصالحات قانون ماليات3

 .۸-24، صص آبان، 12649هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل ، مركز پژوهش«مالياتي
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هاي يكي از پايه 1«ماليات بر عايدي سرمايه»مونه، براي نبا توجه به اوضاع و احوال اقتصادي كشور است. 

گري داشته تواند به افزايش منابع عمومي بيانجامد، ولي عمدتاً كاركرد تنظيممالياتي است كه گرچه مي

هاي سوداگرانه، نقش مؤثري در تنظيم بازارهاي هاي غيرمولد و انگيزهتواند از طريق كاهش فعاليتو مي

 2، خودرو، طال و ارز ايفا كند.جمله مسكنمختلف از

بر اصالح قانون هايي مبنيمكرراً وعدههاي اخير،بر اين اساس، مقامات دولتي در طول سال 

ها، وزير اند. طبق يكي از گزارشهاي مالياتي جديد اعالم كردههاي مستقيم را با رويكرد وضع پايهماليات

ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر درآمدهاي مستقيم »: اعالم كرد 1398امور اقتصادي و دارايي خرداد 

هاي در قالب دو اليحه مجزا در حال طي كردن مراحل نهايي خود هستند. همچنين اليحه معافيت

رئيس سازمان امور مالياتي نيز در اين «. ها در حال بررسي استدهي معافيتمالياتي نيز براي سامان

ا قرار بود پايه جديد مالياتي، ماليات بر عايدي مسكن، در اليحه وزارت ابتد»خصوص چنين اظهار كرد: 

زاي اقتصادي گنجانده شود. بعد از تغييراتي كه در اين هاي اختاللاقتصاد با عنوان ماليات بر فعاليت

هاي مستقيم خصوص ايجاد شد تصميم گرفته شد تا اين پايه جديد مالياتي در اليحه اصالح قانون ماليات

باره ريزي سازمان امور مالياتي دراينعالوه بر اينها، رئيس مركز آموزش، پژوهش و برنامه«. حاظ شودل

عايدي »، «ماليات بر مجموع درآمد»اليحه اصالح برخي قوانين و مقررات مالياتي شامل » اظهار كرد:

در تير «. تهيه شد ، توسط سازمان امور مالياتي كشور«هاي مالياتيدهي معافيتسامان»و « سرمايه

كليات اليحه ماليات بر عائدي سرمايه »، معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي اعالم كرد:1398

به تأييد كارشناسان رسيده است كه در صورت تأييد وزير اقتصاد اواخر همين هفته آماده و درنهايت 

با توجه به اينكه سازمان » ذكور اعالم كرد:متعاقب آن، در مهر ماه نيز مقام م«. تحويل مجلس خواهد شد

سازي بندي و نهاييامور مالياتي با تأخير اليحه مذكور را به وزارتخانه ارسال كرد، احتماالً فرايند جمع

در وزارت اقتصاد مقداري طوالني شود. تالش ما اين است كه تا پايان مهرماه اليحه را به دولت ارسال 

در مورد »اين اليحه اصالحي، «. ماه اين اقدام انجام خواهد شدثر تا نيمه آبانكنيم اما اگر نشد، حداك

مطرح شده است. هاي مالياتي است كه در قالب كاهش، افزايش و حذف معافيتدهي معافيتسامان

و استقرار نظام ماليات بر عائدي برخي  (PIT)همچنين استقرار سيستم جامع ماليات اشخاص حقيقي 

 3«.دهدپوشش مي (CGT)ها دارايي

انتقاد، به واكنش نمايندگان مجلس در قالب ها، طبق رويه پيشين و البته قابلاين تأخيرها و تعلل 

                                                 

1. Capital Gains Tax (CGT) 

مستقيم )مقابله های اظهارنظر كارشناسي درباره طرح: الحاق یک ماده به قانون ماليات»هاي اقتصادي، . معاونت پژوهش2

هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات بخش عمومي، ، مركز پژوهش«با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن(
 .11/9/1397، تاريخ انتشار: 2301616۸شماره مسلسل 

های اصالح قانون ماليات ترین الیحه اقتصادی دولت در وزارت اقتصاد قفل شد/ الیحهمهم»سايت اقتصاد آنالين، نقل از: وب. به3

 ، قابل دسترس در آدرس اينترنتي:2۸/10/139۸، «مستقيم در وزارت اقتصاد ماند

https://www.eghtesadonline.com 
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در زمان اصالح قانون »ارائه طرح منجر شد. يكي از نمايندگان مجلس در اين خصوص اظهار كرده است: 

ي ارائه كرديم تا موضوع ماليات بر عايدي هاي مستقيم، پيشنهادي را در مجلس نهم شوراي اسالمماليات

عنوان پايه جديد مالياتي تصويب كنيم. ... در آن زمان وزير وقت راه و شهرسازي مخالف و سرمايه را به

اي را گذارد. بنابراين دولت در آن زمان اليحهمعتقد بود كه اين موضوع اثر منفي بر بازار مسكن مي

يشنهاد مجلس هم مخالفت كرد. در مجلس دهم، طرح وضع ماليات بر عايدي باره ارائه نكرد و با پايندر

كليات آن به تصويب رسيد؛ اما  1397سرمايه در دستور كار كميسيون اقتصادي قرار گرفت و در سال 

زا ]ارائه كرد[ هاي اختاللعنوان ماليات بر فعاليتوزارت اقتصاد، پيشنهادي ]مبني[ بر طرح جامع ... به

 1«.ون در كميسيون اقتصادي دولت مطرح استكه اكن

يت برخوردار ترتيب، از نظر نمايندگان، وضع ماليات بر عايدي سرمايه در بازار مسكن از اولوبدين 

هاي مستقيم )مقابله با ک ماده به قانون مالياتيطرح الحاق »اي براي ارائه است و همين امر، انگيزه

، با تشكيل ( شد. عالوه بر اين7/6/1397، 456)شماره ثبت: « مسكن(سوداگري و كاهش التهابات بازار 

اليات بر طرح م»مجلس يازدهم و تداوم وضعيت توضيح داده شده، طرح ديگري در اين موضوع با عنوان 

گونه راي هرترديد، وضع و اج( به مجلس ارائه شده است. بي3/4/1399، 63)شماره ثبت: « عايدي سرمايه

هاي پيشين در قالب بيني تدابير متعدد اجرايي است و چنانكه در بخشجديد، نيازمند پيشپايه مالياتي 

 ، انساني،بيني منابع ماليفرضيه انسجام قانوني توضيح داده شد، اجراي چنين قوانيني، مستلزم پيش

ئه لوايح رااسازماني و... است. سواي ارزيابي محتوايي طرح مذكور، نكته حائز اهميت آن است كه عدم 

يل ساز ارائه طرحي شده است كه در صورت تبدزمينه هاي مستقيم،خصوص قانون مالياتاصالحي در

 تواند هماهنگي و انسجام الزم براي اجراي آن را با چالش مواجه كند.آن به قانون، مي

 . اليحه مربوط به مديريت تعارض منافع4-2-3

نظر ه اليحه مربوط به تعارض منافع و واكنش مجلس، مفيد بهدر اين بخش، اشاره به تأخير دولت در ارائ

نظران بر تصويب قوانيني براي مقابله با پديده تعارض منافع در دولت و رغم تأكيد صاحبرسد. بهمي

بر ارائه اليحه مربوط در اسرع و همچنين وعده مكرر مسئوالن دولتي مبتني 2هاي حكومت،ساير بخش

 3،«يو ارائه خدمات عموم يف قانونيت تعارض منافع در انجام وظايرينحوه مدحه يال»وقت به مجلس، 

                                                 
های مستقيم در کليات الیحه اصالح قانون ماليات»سايت خبرگزاري ايلنا، اظهارات محمدرضا پورابراهيمي، به نقل از: وب. 1

 ، قابل دسترس در آدرس اينترنتي:20/3/1399، «دولت تصویب شد

https://www.ilna.news 
های اجرایی اظهار در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه 1395. براي نمونه، معاون حقوقی وقت در بهمن ماه 2

به مجلس، دست  دو الیحه تعارض منافع و نهاد ملی حقوق بشر در دولت تهيه و تدوین شده و اكنون برای ارسال»كرد: 
جمهوری اعالم كرد: تدوین الیحه تعارض معاون حقوقی رئيس»سايت خبرگزاري جمهوري اسالمي، ؛ وب«جمهوری استرئيس

 ، قابل دسترس در آدرس اينترنتي:5/11/1395، «منافع برای پيشگيری از فساد مالی

https://www.irna.ir/news/82399642 
ماده به تصويب رسيده است. براي مشاهده متن كامل  40، در قالب 19/11/139۸وزيران مورخ در جلسه هيئت . اين اليحه،3

 رساني قوانين و مقررات كشور، قابل دسترس در آدرس اينترنتي:اليحه مذكور، ر. ك.: پايگاه ملي اطالع

https://dotic.ir/search?type=10 
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جمهور به رئيس مجلس ارسال كرد، و همچنان توسط مجلس رئيس 4/9/1398اي در مورخ طي نامه

اعالم وصول نشده است. اما اين تأخير، سبب نشد نمايندگان مجلس، ضرورت قانونگذاري در اين خصوص 

، 555)شماره ثبت: « طرح مديريت تعارض منافع»، و طبق رويه غالب، طرحي را با عنوان را ناديده بگيرند

جاي اِعمال دليل تأخير در ارائه اليحه، نمايندگان مجلس به( ارائه دادند. در اينجا نيز به20/12/1397

مانده تشخيص باقي ابزارهاي نظارتي، و شايد نتيجه ندادن اِعمال ابزارهاي نظارتي، ارائه طرح را تنها راه

دادند. با توجه به اصول و ضوابطي كه شرح داده شد، دولت در اين اختالل در ابتكار قانونگذاري، مسئول 

 1است. طرح مذكور، در دستوركار مجلس يازدهم نيز قرار گرفته است.

 در تأخير مواردي، در سازد،مي مختل را قانونگذاري ابتكار نظام كه اليحه ارائه در دولت تأخير بر عالوه

 گاه اينكه توضيح. دارد پي در هاييآسيب قانونگذاري نظام براي نيز مجلس توسط لوايح تصويب و رسيدگي

 مفاد گرفتن نظر در بدون دولت، كه انجامدمي طولبه تقنيني فرايند در قدريبه شده، ارائه لوايح تصويب

. كندمي ديگري اليحه ارسال به اقدام مقدم، اليحه تصويب شدن يكنلمكان فرض با يا بررسي، دست در اليحه

 ارتقاي قانون آزمايشي اجراي مهلت تمديد اليحه» تصويب انجاميدن طول به با دولت مواجهه در رويه اين

 اجراي مدت آنكه به توجه با. داد رخ( 21/1/1397 ،388: ثبت شماره) «فساد با مقابله و اداري سالمت

 ونيمسال سه تمديد همچنين و( اجتماعي كميسيون 17/2/1387 مصوب) مذكور قانون سالهسه آزمايشي

 تمديد براي مذكور اليحه ،(7/2/1397 مورخ در شدهمنقضي) بود رسيده پايان به ،(30/4/1394 مصوب) آن

 مورخ علني جلسه در تصويب از پس اليحه اين. شد ارائه 1398 سال پايان تا آن آزمايشي مهلت

 با مجدداً ايراد، رفع با سپس. شد مواجه مذكور شوراي ايراد با و شد ارسال نگهبان شوراي به ،26/12/1397

 فساد با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاي قانون آزمايشي اجراي مدت تمديد و اصالح اليحه» جديد عنوان

 در آن اجراي تمديد زمان مدت و شد ارسال نگهبان شوراي به( 6/11/1398 مورخ علني جلسه مصوب)

 مورخ نظر در) مصوبه به نگهبان شوراي مجدد ايراد از پس. شد مقرر 30/6/1399 تاريخ تا جديد، مصوبه

 قانون نمودن دائمي اليحه» به را اليحه عنوان ،6/11/1398 مورخ علني جلسه در مجلس ،(26/11/1398

 مجمع رئيس به خطاب اينامه ضمن مجلس، رئيس و داد تغيير« فساد با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاي

 شوراي نظر تأمين عدم و نظام مصلحت گرفتن نظر در با» خواست مجمع آن از نظام، مصلحت تشخيص

  2.كند وفصلحل را آمدهپيش اختالف ،«نگهبان محترم

اليحه مقابله با فساد و ارتقاي »اي با عنوان اما در اين اثنا، اتفاق ديگري رخ داد و آن، ارسال اليحه

( بود. اين اليحه ـ كه همچنان 13/9/1398توسط دولت به مجلس )مورخ « سالمت نظام اداري ـ مالي

زيران با قيد هيئت و 21/7/1398اعالم وصول نشده است ـ به پيشنهاد وزارت دادگستري در جلسه 

ماده تنظيم شده است. نكته حائز اهميت درخصوص اليحه مذكور آن است كه  40فوريت و در قالب دو

                                                 

 (.3/4/1399، 57)شماره ثبت: « طرح مديريت تعارض منافع». 1

 .30/11/139۸مورخ  91۸3۸/3۸۸نامه شماره . 2
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( آن 40است و در ماده )« قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد»مفاد اين اليحه، شبيه به 

ـ مجمع تشخيص 7/8/1390وب قانون ارتقاي سالمت اداري و مقابله با فساد ـ مص»مقرر شده است: 

 «.گرددمصلحت نظام، نسخ مي

حث، اوالً، بجراي آزمايشي قانون مورد ترتيب مطوّل شدن فرايند تقنيني براي تصويب تمديدِ ابدين

توسط مجلس  مفاد قانون« دائمي نمودن»به « تمديد مهلت اجرا»كننده اليحه از به تغيير اراده تدوين

لس به مجمع تشخيص اي با مفاد مشابه با مصوبه ارسالي مجا بر آن داشت تا اليحهانجاميد و ثانياً، دولت ر

قانون  اليحه دائمي نمودن»آنكه منتظر تعيين تكليف نهايي مصلحت نظام، به مجلس ارسال كند، بي

 بماند.« ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد

هاي متعددي ارائه كرد؛ ازجمله خريدن وقت بيينتوان براي تعلل دولت در ارائه برخي لوايح، تمي

خالي كردن دولت از بار مسئوليت و پاسخگويي توسط دولت تا به اتمام رسيدن پايان دوره مسئوليت، شانه

نمايندگان را در محذورِ ارائه طرح قرار دادن و سپس، عدم اجراي  1در قبال اجراي يک يا چند قانون جديد،

نويس آن. از سوي ديگر، توجيهاتي نيز براي تعلل يا قانون مصوب با توجيه عدم مشاركت در تهيه پيش

سوي دولت مطرح شود؛ براي مثال، نگراني از تغييرات بنيادين و ماهوي اليحه عدم ارائه برخي لوايح از

از عدم  ياها و مجلس؛ به اين شرح كه در مواردي، بخش عمدهر سير رسيدگي در كميسيونپيشنهادي د

 ينيبشيرقابل پيرات مكرر و غييتوان مداخالت مجلس در اِعمال تغح را ميين لوايزه دولت در تدويانگ

خود را در  يبينشيدولت امكان پ يواقع، وقتكند. درزه مييانگيحه بيلوايح دانست كه دولت را در ارائه ال

ح يكند و ترجيح اجتناب ميدهد، از انجام ريسک ارائه اليحه خودداري كرده و از ارائه لوايح از دست ميلوا

 دهد مشكالت و معضالت خود را در مقام اجرا حل كند.يم

 مثابهبه لوايح ئهارا در دولت تعلل شواهد از يكي ارائه هدف با بانكي نظام اصالح نمونه ترتيب، هر به

 كه شد ذكر هدف اين با نيز بعدي هاينمونه. شد ذكر طرح، ارائه در نمايندگان قوي هايانگيزه از يكي

 در. شودمي قانونگذاري ابتكار نظام در اختالل موجب مواردي در لوايح، به رسيدگي در نيز مجلس تعلل

 انونگذاري،ق ابتكار بودن محورطرح در غيرمستقيم، طوربه كه پرداخت خواهيم داليلي از يكي به ادامه،

 .است تأثيرگذار

 

 . عدم برخورداري برخي لوايح از كيفيت مطلوب4-3

فرض بر اين است كه قوه مجريه، با برخورداري از ساختار مناسب براي تدوين اليحه )در هريک از 

                                                 
( به مجلس تقديم شده و همچنان در دست 31/4/139۸، 619)شماره ثبت: « اليحه شفافيت»اي با عنوان . براي نمونه، اليحه1

رسيدگي »، «گذاريمقررات»هاي رسيدگي در مجلس قرار دارد. اليحه مذكور، حاوي تكاليف متعددي براي برقراري شفافيت در حوزه
شفافيت سياسي و »، «شفافيت اقتصادي»است. شفافيت اجرايي نيز در سه مقوله « اجرايي»و « مراجع قضايي و غيرقضايي

بندي تقديم اليحه نظر از محتواي اليحه مذكور، زمانصورتبندي شده است. صرف« شفافيت فرهنگي و آموزشي»و « اجتماعي
ر صورت تبديل اليحه شفافيت به قانون، تكاليف مندرج در آن، و بار مسئوليت اجراي آن برعهده دولت بعد صورتي است كه حتي دبه

  هاي مجلس براي تعلل در رسيدگي به اليحه مورد بحث باشد.تواند يكي از انگيزهخواهد بود. اين امر مي
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لوايحي با كيفيت به ها و در هيئت دولت( و نهادهاي تخصصي و كارشناسان مسلط به موضوع، وزارتخانه

شده ترتيب كه اوالً، اليحه ارائه يابد؛ بدين، چنين امري تحقق نميكند. اما در موارديمجلس ارائه مي

شود، و ثانياً، در مواردي، دولت فاقد كيفيت مناسب تشخيص داده شده و در كميسيون يا صحن رد مي

كه براي پيشبرد اهداف خود، با نحويبه شود،موجب اختالل در نظام مطلوب ابتكار قانونگذاري مي

دهد. در ادامه، به مواردي از لوايح هاي الزم را انجام مينمايندگان مجلس در قالب ارائه طرح، هماهنگي

 عنوان نمونه، خواهيم پرداخت.ها بهو طرح

 . اليحه اصالح بخشي از ساختار دولت4-3-1

ار دور يبس يهادر ايران به سال« يبازرگان»و « نع و معاديصنا» يهاک و ادغام حوزهيسابقه تفك

توان به سه دوره يرا م 1352هاي بازرگاني و صنعت بعد از سال خچه ساختار حوزهيگردد. تاريبازم

و بخش صنعت و معدن جدا از  ي، بخش بازرگان1390تا سال  1352م كرد؛ در دوره اول، از سال يتقس

مذكور  يهاتاكنون ادامه داشته، سازمان 1390دوره دوم كه از سال شدند. اما در يت ميريگر مديكدي

ز تالش دولت ياند. مرحله سوم نت شدهيريصورت متمركز مدبه« صنعت، معدن و تجارت»ل وزارتخانه يذ

 2است كه همچنان به نتيجه نرسيده است. 13941ها از سال ن سازمانيک مجدد ايتفك يو مجلس برا

هاي مذكور با اين خصوص تفكيک و انتزاع سازماني دستگاهدهد، سه طرح درنشان ميكه سوابق طوريبه

 به مجلس ارائه شده است: 1394مشخصات در سال 

طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشكيل وزارت »اول: 

  3(؛21/7/1394، 616)شماره ثبت: « بازرگاني

ه ثبت: )شمار«« توسعه صادرات و بازرگاني»و « صنعت و معدن»هاي كيل وزارتخانهطرح تش»دوم: 

437 ،7/5/1395 .) 

 (. در8/12/1397، 549)شماره ثبت: « طرح تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني»سوم: 

...  از تاريخ تصويب اين قانون»( آمده است: 3/7/1398واحده مصوب مجلس )مورخ قسمتي از ماده

زارت عنوان سابق وپس بهازاين« وزارت صنعت، معدن و تجارت»شود و تشكيل مي« زارت بازرگانيو»

عاليت خود صنايع و معادن و وزارت جهاد كشاورزي بدون تغيير با كليه وظايف و اختيارات سابق به ف

 «. دهندادامه مي

( 1) ماده در مذكور وظايف انتقال»... : كرد تصريح 4فوق مصوبه به راجع خود نظر در نگهبان شوراي

                                                 
 صحيح باشد. 1394توجه به سوابق،  رسد بانظر ميدرج شده بود كه به 1396. در منبع مورد استفاده، سال 1
 . 22/2/1399، «ها صورت گرفت: نه سوم مجلس به تجزیه صمتنشيناز سوی بهارستان» . دنياي اقتصاد )روزنامه(،2
از ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني مدت طوالني نگذشته است ». در ابتداي مقدمه توجيهي طرح آمده است: 3

هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي ع و تقسيم بعضي از وظايف وزارت بازرگاني سابق بين وزارتخانهاما سير موضو
واحده نيز در صدر ماده«. و عدم كارآمدي اين شيوه توزيع وظايف ... نشان داد اين ادغام دو وزارتخانه كارآمد نبوده است...

ه امور مربوط به تجارت... كه سابقاً برعهده وزارت بازرگاني وقت بوده، از از تاريخ تصويب اين قانون، كلي»تصريح شده است: 
سايت مركز ؛ در وب«گرددشود ملحق ميوزارتخانه صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت بازرگاني كه بعداً تشكيل مي

 .هاي مجلس، فقط فايل طرح بارگذاري شده و اطالعات ديگري درباره آن موجود نيستپژوهش
 .21/7/139۸مورخ  12502/102/9۸شماره . نظر 4
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 هايوزارتخانه به« كشاورزي جهاد وزارت در كشاورزي بخش به مربوط اختيارات و وظايف تمركز» قانون

 اساسي قانون( 138) و( 85) اصول با مغاير ها،وزارتخانه از هركدام وظايف دقيق تعيين بدون ربط،ذي

 هفتادوپنجم اصل با مغاير را مجلس مصوبه نگهبان شوراي معهود، رويه برخالف كه بود حالي در اين. «است

 ،«تذكرات» قسمت در نگهبان شوراي نظر در مندرج توضيح براساس كه ترتيببدين ندانست؛ اساسي قانون

 در مندرج مالي بار ايجاد رافع تواندنمي "جاري هايهزينه در جوييصرفه محل از" عبارت درج» گرچه

( 75) هفتادوپنجم اصل با مصوبه اين مغايرت كهآنجايياز لكن باشد؛ اساسي قانون( 75) هفتادوپنجم اصل

 مرتفع مصوبه، اين مالي بار پذيرش درخصوص وزيران هيئت 7/7/1398 مورخ مصوبه دليلبه اساسي، قانون

 الزم اقدامات و هابينيپيش همه دولت ترتيب،بدين 1.«شود حذف مصوبه «3» تبصره است الزم است، شده

 ندگانينما چراكه نيافت؛ دست نظر مورد نتيجه به درنهايت، اما بود، داده صورت را طرح تصويب براي

 ـ« يبازرگان خدمات و تجارت وزارت ليتشك طرح» اصالح با 21/2/1399 مورخ يعلن جلسه در مجلس

 .شد خارج مجلس كار دستور از طرح نيا بيترتنيابه و كردند مخالفت ـ نگهبان يشورا از شده اعاده

 بيان شرح اين به مذكور هايوزارتخانه انتزاع و تفكيک هايطرح با مجلس مخالفت داليل برخي

 صنعت، وزارت در موجود ينديفرا و يكاركرد اشكاالت رفع دولت، تيمأمور نيترمهم» كه است شده

 وزارت مجدد ليتشك معتقدند طرح نيا مخالفان. ... تجارت از صنعت ييجدا نه است، تجارت و معدن

 اشتغال و ديتول رفتن نيب از و واردات تيتقو به منجر بلكه كند،ينم كشور ديتول به يكمك تنهانه يبازرگان

 است ياقدامات و ديجد التيتشك جاديا مستلزم صمت، وزارت کيتفك...  نيهمچن. شد خواهد كشور در

. است ريمغا ياساس قانون( 75) هفتادوپنجم اصل با جهت نيا از و شوديم هانهيهز شيافزا به منجر كه

 ،يكشاورز جهاد وزارت اراتياخت و فيوظا از يبازرگان و تجارت بخش کيتفك كه شد اعالم نيهمچن

 در دستاوردها افتادن خطر به باعث بلكه كند،ينم هابخش نيا در موجود مسائل حل به يكمك تنهانه

 2.«شد خواهد زين ديتول نهيزم

اي با عنوان دهد دولت در قالب اليحهاما عالوه بر سه طرح مذكور، بررسي سوابق تقنيني نشان مي

(، پيشنهاد تشكيل وزارت 21/3/1396، 274)شماره ثبت « اليحه اصالح بخشي از ساختار دولت»

، معدن و هاي صنعتهاي مربوط به امور بازرگاني از وزارتخانهبازرگاني )با تفكيک اهداف و مأموريت

ونقل از وزارت ( اليحه، انفكاك امور راه و حمل2تجارت و جهاد كشاورزي( را مطرح كرده بود. در ماده )

بيني شده بود و عنوان وزارتخانه مذكور، به وزارتخانه مسكن و راه و شهرسازي اين وزارتخانه پيش

يل سازمان ملي جوانان پيشنهاد گفته، تشك( اليحه پيش3شهرسازي تغيير كرده بود. همچنين در ماده )

 10برخالف عنوان پرطمطراق اليحه مذكور، اين اليحه با مقدمه توجيهي يک پاراگرافي ) 3شده بود.

                                                 
 .همان. 1
 . به نقل از: دنياي اقتصاد، پيشين.2
(، 12/10/13۸9)مصوب « هاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانانقانون تبديل سازمان»تر، براساس . پيش3

بدني، ميراث فرهنگي و گردشگري هاي تربيتديل سازمانطرح تب»موجب ارائه وزارت مذكور تبديل شد. قانون تأسيس نيز به
 ، به تصويب رسيد.«شهيد و ايثارگران به وزارت و الحاق سازمان ملي جوانان به وزارت ورزش و بنياد
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دهد ماده تنظيم شده بود. مروري بر اظهارنظر مقامات دولتي در آن زمان نشان مي 7سطري( و در قالب 

آيد، با تعجيل و بدون يحه ـ چنانكه از ظاهر آن برميهاي تغيير ساختار گسترده در اين اليكي از انگيزه

كار كارشناسي كافي در نهادهاي مربوط تدوين شده است ـ آغاز دولت يازدهم با ساختاري جديد بوده 

 1رد شد. 3/4/1397است. درنهايت، اليحه مذكور پس از بررسي در كميسيون مشترك، در مورخ 

يا لوايحي با در نظر ختاري ـ تشكيالتي دولت، در قالب اليحهرسد اگر پيشنهاد اصالحات سانظر ميبه

كلي و شنويس قانون به لحاظ ها و با توجه به اصول تدوين پيشگرفتن انسجام و هماهنگي بين دستگاه

ن خصوص، و ثانياً، شد، ضرورتي براي اوالً، ابتكار نمايندگان براي دادن طرح در ايماهوي، به مجلس ارائه مي

 باره، نبود.اينمساعي در قالب ارائه طرح دردن دولت به نمايندگان براي تشريک متوسل ش

 «كار و تعاون»و « رفاه و تأمين اجتماعي»هاي تشكيل وزارتخانه. اليحه4-3-2

توان براي ارائه لوايحي فاقد كيفيت الزم و بدون كار كارشناسي بايسته توسط از ديگر شواهدي كه مي

اي با عنوان اصالح ساختار و تشكيالت ذكر كرد، سير ارائه و درنهايت استرداد اليحهدولت، در موضوع 

( 9/5/1397، 438)شماره ثبت « هاي رفاه و تأمين اجتماعي و كار و تعاوناليحه تشكيل وزارتخانه»

 ـ مقرر شده بود: 2فوريت آن به تصويب مجلس نرسيد( اليحه مذكور ـ كه تقاضاي دو2است. در ماده )

هاي موجود تيظرف يو تمركز و هماهنگ يو اشتغال و توسعه بخش تعاون ينيمنظور توسعه كارآفربه»

ک و جداسازي اهداف، يم روابط كار، با تفكيروي كار كشور و تنظيانت از نين اشتغال و صيكشور در تأم

، ير و رفاه اجتماعاز وزارتخانه تعاون، كا ين اجتماعيف مربوط به بخش رفاه و تأميها و وظاتيمأمور

 «.ابديير مييعنوان آن وزارتخانه به وزارت كار و تعاون تغ

رغم ضرورت انتزاع وظايف حوزه علي»هاي مجلس درباره اليحه مذكور چنين نظر داد: مركز پژوهش 

تنها مشكالت رفاه و تأمين اجتماعي از وزارت فعلي، اليحه پيشنهادي واجد اشكاالت متعددي است كه نه

ها و ساختار وزارت دليل ايجاد آشفتگي در تعيين وظايف، مأموريتكند، بلكه بهفعلي را حل نمي

ها، متن در پايان گزارش مركز پژوهش 3«.جديدالتأسيس، ممكن است موجب تشديد مشكالت شود

 4جايگزين براي اليحه پيشنهاد شده است.

( به تصويب رسيد، اما درنهايت، دولت 3/7/1397گرچه اليحه مذكور در كميسيون اجتماعي )مورخ  

( 19/10/1397جمهور )مورخ درخواست رئيساليحه مذكور به« اعالم استرداد»را مسترد كرد. در آن 

« هاي قانونيها بر مأموريتهاي كنوني دولت، شرايط جاري كشور و لوزم تمركز وزارتخانهتغيير اولويت»

                                                 
گزارش كميسيون مشترك رسيدگي به اليحه اصالح بخشي از ساختار دولت ». مجلس شوراي اسالمي ـ معاونت قوانين، 1

 .24/2/1397سال دوم، تاريخ چاپ:  -، دوره دهم«اسالميبه مجلس شوراي 
 .9/5/1397. در جلسه علني مورخ 2
رفاه و »هاي اظهارنظر كارشناسي درباره: اليحه تشكيل وزارتخانه»پور اردكاني، . ر.ك.: محمدرضا مالكي و مجتبي حسيني3

ي، دفتر مطالعات اجتماعي، شماره مسلسل هاي مجلس شوراي اسالم، مركز پژوهش««كار و تعاون»و « تأمين اجتماعي
 . 22، ص 1397، شهريور 16110

 .22-23، صص همان. 4
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ماه همان سال )حدود تا دي 1397است. بر اين اساس، از مرداد  عنوان داليل استرداد اليحه ذكر شدهبه

هاي دولت شده است؛ اين در حالي است كه در مرداد ها و سياستماه(، رخدادهايي باعث تغيير اولويت 6

 ، تقاضاي دوفوريت تصويب آن را دولت مطرح كرده بود.1397

 . اليحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه4-3-3

يكي از معاذير دولت در تعلل براي ارائه يک اليحه، نگراني از تغيير حداكثري آن ضمن طي فرايندهاي 

ها و صحن علني است، اما در اين خصوص نيز در برخي موارد، عملكرد نامطلوب تقنيني در كميسيون

يحه محسوب هاي اصالحات بنيادين يک الربط دولت در تدوين اليحه، يكي از انگيزههاي ذيدستگاه

شود. در اين وضعيت، نمايندگان، نه با ارائه طرح، بلكه با اصالح اساسي اليحه واصله و تبديل آن به مي

دهند. نمونه بارز چنين وضعيتي، در سابقه اي قابل قبول و مناسب از نظر خود، واكنش نشان مياليحه

كه با پايان مدت اعتبار قانون برنامه  تقنيني قانون برنامه ششم توسعه قابل مشاهده است. به اين شرح

هاي ارائه اليحه ترين رويهترين و در عين حال، پيچيده(، يكي از خاص1394پنجم توسعه )در سال 

اليحه تنظيم »اي با عنوان ترتيب كه ابتدا دولت اليحهقانوني توسط دولت يازدهم صورت گرفت. بدين

( را به مجلس ارائه كرد. اليحه 5/8/1394، 621ماره ثبت: )ش« هاي توسعه كشوربرخي از احكام برنامه

احكامي با ماهيت دائمي بنا »دليل تكرار هاي توسعه بهبرنامه« شدنحجيم»منظور رفع مشكل مذكور، به

قانون احكام »با عنوان  10/11/1395تنظيم شده بود. اين اليحه سرانجام در جلسه علني  1،«بر ضرورت

 به تصويب رسيده و به قانون تبديل شد. « وسعه كشورهاي تدائمي برنامه

 اليحه» عنوان با اياليحه ،28/10/1394 تاريخ در ،«نامألوف رويكردي» اتخاذ با دولت ديگر، سوي در اما

-1395) ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه ششم برنامه اجراي نياز مورد احكام

 رويه تأمل، قابل نكته. كرد تقديم مجلس به ماده 35 قالب در را( 30/4/1395 ،104: ثبت شماره)(« 1399

 بخش در مندرج مطالب براساس اينكه توضيح. بود گفتهپيش اليحه محتواي تنظيم در نوآورانه و آميزبدعت

 بوده «توسعه سند» عنوان با سندي بلكه نبوده، توسعه برنامه شده، ارائه متن اليحه، «اختيارات و تعاريف»

 ها،سياست و راهكارها راهبردها، كلي، اهداف بر مشتمل ايمصوبه»: بود شده ارائه آن از تعريفي چنين كه

 تدبيري دولت ترتيب،بدين. «رسدمي وزيران هيئت تصويب به كه آنها نياز مورد منابع و اساسي الزامات

 آن محتواي اليحه، ارائه زمان تا كه كند كسب مجلس از مجوزي ،«ايتوسعه سند» يک براي تا بود انديشيده

 نظر در دولت درواقع 2.رسيد خواهد تصويب به وزيران هيئت توسط مذكور، تعاريف براساس و بوده نامشخص

 برنامه قانون جايگاه در بتواند پيشين، توسعه هايبرنامه قوانين از متفاوت محتواي و شكل با سندي داشت

 در دوره هر در كه احكامي از برخي شدن دائمي پيشنهاد تر،پيش آنكه ويژهبه كند؛ ايفا نقش ششم، توسعه

                                                 
 «.هاي توسعه كشوراليحه تنظيم برخي از احكام برنامه». در مقدمه )داليل توجيهي( 1
بررسي اليحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و »هاي اقتصادي، . ر.ك.: معاونت پژوهش2

، مركز «. پيشنهادي براي رويكرد مجلس به اليحه احكام برنامه ششم5(؛ 1399-1395فرهنگي جمهوري اسالمي ايران )
 .17/1/1395، تاريخ انتشار: 22014776، شماره مسلسل مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات اقتصاديهاي پژوهش
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 مخالفت با رويه اين اما. بود كرده ارائه مجلس به اليحه قالب در را شوندمي تكرار توسعه هايبرنامه قوانين

 مجلس هايپژوهش مركز ويژهبه) مقننه قوه كار حاصل كهنحويبه شد؛ مواجه حكومت اركان همه تقريباً

 تشخيص مجمع و نگهبان شوراي ،(توسعه ششم برنامه اليحه به رسيدگي تلفيق كميسيون و اسالمي شوراي

 به پيشين توسعه قوانين سياق و سبک با جهات، بسياري از كه بود ايتوسعه برنامه قانون نظام، مصلحت

 1.شد ابالغ دولت به و رسيده مجلس نهايي تصويب

ظر داشت عنوان قانون برنامه ششم توسعه به تصويب رسيد، با آنچه دولت در نآنچه بهترديد، بي

عه طبق سبک متفاوت بود؛ اما چنانكه گفته شد، خودداري دولت از تدوين اليحه قانون برنامه ششم توس

بوط دهاي مرترين دليل انجام فرايند ياد شده در مجلس و ديگر نهاو سياق پيشين و رويه معمول، عمده

عنوان به بود. توسل دولت به توجيه تغيير حداكثري مفاد اليحه مربوط به قانون برنامه ششم توسعه

 عذري براي عدم اجراي مفاد قانون مذكور، فاقد هرگونه وجاهت است.

 

 . عدم قابليت نهادي براي تدوين اليحه4-4

دفتر »مفاد متعددي درخصوص  2،«نامه داخلي هيئت دولتمجموعه آيين»در مجموعه مقرراتي با عنوان 

و همچنين نحوه رسيدگي و تصويب لوايح پيشنهادي و دفاع از آنها « كميسيون حقوقي»، «هيئت دولت

( قانون اساسي، ناظر بر تنظيم لوايح قانوني، داراي 74مقرر شده است. اِعمال اختيارات مندرج در اصل )

يئت دولت، عالوه بر تشكيالت موجود در هر يک آنچنان اهميتي است كه نيازمند تشكيالت مفصل در ه

 3،«كميسيون لوايح»لت با عنوان هاي دائمي هيئت دوهاست؛ به ترتيبي كه يكي از كميسيوناز دستگاه

، «كميسيون حقوقي»عالوه بر اينها، كميسيوني با عنوان  4وظايفي را در اين خصوص برعهده دارد.

لت و هاي دوره حقوقي به كميسيونها و لوايح و ارائه مشاونامهمنظور تطبيق پيشنهاد تصويببه»

جمهور وجود دارد حقوقي رئيسنليت معاوبا مسئو« اساسي...( قانون 127يژه موضوع اصل )نمايندگان و

شوند جمهور منصوب مين حقوقي رئيسدانان مجرب تعيين و با حكم معاواز ميان حقوق»كه اعضاي آن، 

پس از طي  5«.باشنددار ميلت را عهدههاي دوره يكي از كميسيونمسئوليت مشاو و هريک از آنها

                                                 
ساله قانون برنامه پنج»صفحه(، تبديل به  20)در قالب حدود « احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه...»اي ماده 35. اليحه 1

ماده و  124در قالب (، 14/12/1395( )مصوب 1396-1400ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران )
قانون برنامه »به « اليحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه...»صفحه شد. براي مشاهده سير رويدادهاي تبديل  176حدود 

 هاي مجلس به آدرس اينترنتي زير مراجعه كنيد:سايت مركز پژوهش، به وب«ساله ششم توسعه...پنج

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/981380 
نامه داخلي هيئت دولت، ويرايش هشتم، معاونت حقوقي . امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، مجموعه آيين2

 )نسخه الكترونيك(. 1397رياست جمهوري، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، مهر 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، اطالعات، . كميسيون لوايح متشكل از اين اعضاست: وزيران 3

جمهور، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس سازمان حفاظت جمهور، معاون امور مجلس رئيسمعاون حقوقي رئيس
( 6ماده )« 5»شهروندي؛ بند جمهور در امور حقوق جمهور در امور زنان و خانواده و دستيار رئيسمحيط زيست، معاون رئيس

 «.نامه داخلي هيئت دولتآيين»
. شش كميسيون دائمي ديگر هيئت دولت عبارتند از: كميسيون اقتصاد؛ كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك؛ 4

ن زيست؛ كميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري؛ و كميسيو كميسيون فرهنگي؛ كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط
 «.نامه داخلي هيئت دولتآيين( »6سياسي ـ دفاعي؛ ر. ك.: ماده )

 «.نامه داخلي هيئت دولتآيين( »21) . ماده5
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لوايح به امضاي »نامه داخلي هيئت دولت، ( آيين31تشريفات تدوين و تصويب هر اليحه، طبق ماده )

س ن امور مجلرسد و از طريق معاوهاي مربوط ميزرا يا رؤساي دستگاهزير يا وجمهور و ومشترك رئيس

 «.گرددجمهور تقديم مجلس ميرئيس

ماده(  120)در قالب « نويس لوايحنامه تدوين پيششيوه»عالوه بر اينها، كتابچه راهنمايي با عنوان  

كه حاوي نكات مفيدي در خصوص تدوين  1جمهوري تدوين و منتشر شدهتوسط معاونت حقوقي رياست

 پنج بخش به اين شرح است:نامه مذكور مشتمل بر نويس لوايح است. شيوهپيش

 بخش اول: هدف و قلمرو 

 نويس اليحه بخش دوم: مراحل تهيه پيش 

 نويس اليحهبخش سوم: تنظيم پيش 

 بخش چهارم: تنظيم مفاد اليحه 

 بخش پنجم: نكات نگارشي 

 در چهار بند به اين شرح، مفادي ذكر شده است: « نويس اليحهمراحل تهيه پيش»در بخش  

 هااهداف و سياست. تعيين 1 

 نويس. تهيه متن اوليه پيش2 

 . نظرخواهي و مشورت3 

 نويس و نهايي كردن آن. بازبيني پيش4 

نويس لوايح بايد حسب پيش»مقرر شده است: « نويس لوايحنامه تدوين پيششيوه( »7در ماده ) 

نويسي از متخصصان اليحه هاي اجرايي، توسط كارگروهي متشكلموضوع هر اليحه و ارتباط آن با دستگاه

فهرست »( آن نيز آمده است: 8هاي اجرايي مربوط، تهيه شود. در ماده )و كارشناسان دستگاه يا دستگاه

هاي اجرايي تهيه خواهد جمهور و دستگاهنويسي با همكاري معاونت حقوقي رئيساسامي متخصصان اليحه

 2«.هاي اجرايي مربوط معرفي خواهند كرداهشد و كارشناسان موضوعي هر اليحه را دستگاه يا دستگ

لت نيانجاميد؛ اليحه در دونامه مذكور به بهبود و ارتقاي نظام تدوين با وجود مفاد گفته شده، شيوه 

االجرا در هر هاي اجرايي باقي ماند، نه سندي الزماي به دولت و دستگاهچراكه صرفاً به عنوان توصيه

صول و مفاد تصويبنامه هيئت وزيران يا ديگر نهادهاي مقرراتگذار(. ا سطح )دستورالعمل، بخشنامه يا

تظار اين بود ـ و االجرا نشوند، اثرگذاري ملموسي نخواهند داشت. انراهنما، چنانكه تبديل به اسناد الزم

طور نامه مورد بحث، پس از طي مراحل كارشناسي در نهادهاي مربوط، بههمچنان هست ـ كه شيوه

 به تصويب برسد.  رسمي نيز 

                                                 
جمهوري، معاونت تحقيقات، آموزش و حقوق ، تهران رياستنويس لوايحنامه تدوين پيششيوهباقر انصاري )تدوين(، . 1

 .1390شهروندي، 
 .24، ص همان. 2
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گفته، عملكرد دولت درخصوص تهيه و تقديم لوايح، از جهات مختلف قابل با توجه به توضيحات پيش

ها و تأخيرهاي دولت در ارائه اليحه، مورد بررسي هاي تعللانتقاد است. در قسمت پيشين، برخي از نمونه

هاي دولت ها، كميسيونوين اليحه در وزارتخانهقرار گرفت. عالوه بر بوروكراسي ناكارآمد حاكم بر فرايند تد

رسد در نهادهاي ستادي و بدنه دولت، هماهنگي و انسجام الزم براي اجماع در نظر ميو هيئت وزيران، به

هاي پرشماري مواجه است. درواقع، گيري و تبديل تصميمات اتخاذ شده به اليحه، با موانع و چالشتصميم

لوايح تقديمي به مجلس و تأخير و تعلل بسيار در تقديم برخي لوايح مهم، فقدان  يكي از داليل معدود بودن

ربط و هاي متعدد ذيها و دستگاهقابليت نهادي براي ايجاد هماهنگي در ترجيحات و نظرات وزارتخانه

 گيري است. اين ناهماهنگي و عدم انسجام، عالوه بر آنكه به تأثيرهاينفع در موضوع مورد تصميمذي

عنوان رساند. بهشده نيز آسيب ميشود، به كيفيت لوايح ارائه زا در محيط اقتصادي و... منجر ميآسيب

هاي بين وزارت نمونه، يكي از داليل عدم ارائه لوايح مربوط به بانكداري ـ كه شرح آن گذشت ـ ناهماهنگي

 1امور اقتصادي و دارايي و بانک مركزي عنوان شده است.

ني و ناكارآمد تدوين و تصويب لوايح در دولت، سواي آنكه باعث تعلل بسيار در ارائه لوايح شده فرايند طوال

ترتيب كه است، بلكه باعث انحراف فرايند تعامل سازنده دولت و مجلس در ابتكار قانونگذاري شده است؛ بدين

بر تدوين و تصويب پيچيده و زمان ها، براي احتراز از درگير شدن متن پيشنهادي خود در فرايندبرخي از دستگاه

تر پيشنهادهاي خود به قانون، به تعامالت غيررسمي و خارج از سازوكارهاي تعريف لوايح و دولت و تبديل سريع

هاي اجرايي كه با پروسه طوالني در مواردي نيز دستگاه»ديگر، عبارتآورند. بهشده با برخي نمايندگان روي مي

جاي تقديم نيازهاي قانوني خود به دولت و طي مراحل رو هستند، بهب لوايح در دولت روبهو ... منطقي سير تصوي

سازند تا اليحه نماينده، موجبات آن را فراهم مي 15كارشناسي، صرفاً براساس مذاكرات خصوصي و اخذ موافقت 

لس ششم، طرح تجارت عنوان طرح از طريق نمايندگان مجلس به جريان افتد. مصداق بارز آن در مجدولت به

عنوان طرح با الكترونيک بود كه متن آن ازسوي وزارت بازرگاني تهيه، ولي بدون طي مراحل قانوني در دولت به

(، با اصالحات 7/12/1379، 194)شماره ثبت: « طرح تجارت الكترونيک» 2«.امضاي نمايندگان به جريان افتاد

خروج »توان اين رويه را مي 3( شد.17/10/1382)مصوب « قانون تجارت الكترونيكي»اساسي، منجر به تصويب 

بسيار طبيعي است كه خروج چنين لوايحي از كانال قانوني خود به صِرف »وصف كرد؛ « لوايح از مجراي قانوني

تواند منجر به اخذ تصميمات غيركارشناسي گردد كه مي هاي اجرايي با نمايندگان مجلس،تكاي روابط دستگاها

 4«.نهايتاً نظام قانونگذاري كشور را دچار مشكل سازد

                                                 
الیحه قانون بانک مرکزی و »ها در اين خصوص، اين اختالف و ناهماهنگي به اين شرح بيان شده است: تحليل. در يكي از 1

الیحه قانون بانکداری در دولت دهم نهایی شده بود اما به دالیل مشخص و نامشخصی به مجلس ارسال نشد. اولين مخالفت 
طرف... وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم... ابراز شد. محتوای صورت رسمی، از رسمی با ارائه این دو الیحه به مجلس، به

نامه ]ايشان[ این بود که چون این الیحه باید با امضای وزیر به مجلس ارسال شود، ما مالحظاتی برای این دو الیحه داریم پس 
هم در اصالح نظام بانکی ناکام مجلس دهم » سايت اقتصاد آنالين،؛ وب«اجازه بدهيد ما مجدداً این لوایح را بررسی کنيم

 https://www.eghtesadonline.com      ، قابل دسترس در آدرس اينترنتي:27/1/1399، «ماند
 .310-309، صص 13۸3وچهارم، زمستان شماره سي راهبرد،، «هاها و تعاملهايي از تعارضمجلس ششم: درس». بهزاد پورسيد، 2
 ماده شد. ۸1تبديل به قانوني در قالب ماده طرح پيشنهادي، 49كم به لحاظ شكلي، . دست3
 .310، ص . همان4

https://www.eghtesadonline.com/
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ن مربوط عالوه بر آنچه گفته شد، عملكرد بخشي از دولت با همراهي برخي نمايندگان يا كميسيو

وب مص« ( قانون اساسي44وچهارم )هاي كلي اصل چهلنون اجراي سياستقا( »7براي اصالح ماده )

اري است. در اي قابل توجه براي اين اختالل در فرايند قانونگذو اصالحات بعدي آن، نمونه 25/3/1387

ر بر صدور ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظ»ها مكلف شدند ( قانون مذكور، دستگاه7ماده )

رايط حذف مجوزهاي غيرضروري، تسهيل شوكار با رويكرد گذاري و كسبو مجوزهاي سرمايهها پروانه

نون به هاي اقتصادي حداكثر ظرف شِش ماه پس از تصويب اين قاسازي فعاليتدريافت مجوزها و شفاف

واست روز از تاريخ ثبت درخ 10اي اصالح، تهيه و تدوين شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف گونه

لت و مجلس گفته، طبق روال و رويه دوبا عدم اجراي حكم پيش«. ربط كتباً داده شود...ط مرجع ذيتوس

مبنا، دو اصالح  هاي گذشته، دليل عدم اجرا، ايراد يا خأل قانوني در نظر گرفته شد و بر ايندر طول سال

 :( قانون مورد بحث وارد شد7سال، به ماده )بنيادين و به فاصله كمتر از يک

اصل  يكل يهااستيس ي( قانون اجرا7( و )6(، )1قانون اصالح مواد )( »3( و )1اول: مواد )

 (؛1/4/1393)مصوب « ي( قانون اساس44وچهارم )چهل

 (.20/2/1394)مصوب « كشور ينظام مال ير و ارتقايپذد رقابتيقانون رفع موانع تول( »57دوم: ماده )

وچهارم قانون هاي كلي اصل چهلقانون اجراي سياست( 7)خصوص ماده شده دراصالحات انجام 

يز دشوار حتي براي متخصصان حقوقي ناساسي، آنچنان گسترده است كه آگاهي از مفاد معتبر قانوني، 

فاد قانون محال، با گذشت حدود چهار سال از آخرين اصالحات قانوني و عدم اجراي بايسته ايناست. با

زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي هيئت مقررات»وكار و ناكامي اي كسبدرخصوص ساماندهي مجوزه

معاونت  شده، مجدداً ايده اصالح قوانين مربوط، توسط نمايندگان در ايفاي وظايف محول« وكاركسب

در  1398عنوان دبيرخانه هيئت مذكور( در سال امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )به

بوط به نويسي براي اصالح كلي مفاد قانوني مرمطرح شد و پيش« توليد ملي...حمايت از »كميسيون 

منظور رفع كميسيون ارائه شد. اما دو مسئله در اين خصوص مطرح بود: اول، ضرورت اصالح قانون به

 هاي اجرايي و دوم، اصالح قانون از طريق طرح يا اليحه.معضالت و چالش

صراحت نظر خود تر در قالب گزارشي، بهاي مجلس، پيشهدرخصوص مسئله نخست، مركز پژوهش

ترين دليل ناكامي در انجام فرايند ساماندهي و تسهيل صدور مهم»شرح تصريح كرده بود: را بدين

هاي وكار، فقدان متولي ستادي و با قدرت نفوذ كافي براي هماهنگي و يكپارچگي دستگاهمجوزهاي كسب

زدايي شده براي هيئت مقرراته بيان ديگر، وظايف و اختيارات برشمرده صادركننده مجوزها بوده است. ب

هاي ستادي و داراي قابليت طبق قوانين جاري، وظايف و اختياراتي مختص به نهادي با ويژگي

بخشي به نهادهاي متعدد مسئول صدور مجوز در كشور است و به همين دليل كنندگي و انسجامهماهنگ

بر اين اساس، «. زدايي وجود نداردآن وظايف و اختيارات براي هيئت مقررات است كه قابليت انجام
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، «مجوززدايي»كننده در هاي ستادي و هماهنگپيشنهاد شده بود براي حل معضلِ نبودِ نهادي با ويژگي

استفاده شود جمهور(هفتم قانون اساسي )تعيين نماينده ويژه توسط رئيسواز ظرفيت اصل يكصدوبيست

 1جمهور قرار گيرد.نجام اين كارويژه، برعهده نماينده ويژه رئيسو ا

 اين هاژوهشپ مركز استدالل ،(طرح يا اليحه قالب در اصالحي پيشنهاد ارائه) دوم مسئله درخصوص اما

 براساس انونق اصالح مسير از تنها مجلس، و كميسيون كردن قانع و قانون اصالح بر اصرار صورت در كه بود

 ترميم ديح تا ،(7) ماده مفاد شدن اجرا براي موجود هايناهماهنگي بود اميدوار توانمي كه است اليحه

 ضمن اما. شود ارائه مجلس به اليحه طريق از اصالحي مفاد شد قرار شده، مطرح استدالل پذيرش با. شود

 اليحه» عنوان با اياليحه به پيشنهادي، مفصل مفاد ايران، قانونگذاري تاريخ در فرد به منحصر شايد فرايندي،

 ايران المياس جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه سوم برنامه قانون( 23) الي( 20) مواد اصالح

 شد؛ ضميمه ،«اساسي قانون( 44) وچهارمچهل اصل كلي هايسياست اجراي قانون( 30) ماده در تنفيذي

 يناش ختالفاتا و يدعاو به يدگيرس يداور هيئت به مربوط قانوني مفاد اصالح هدف با اخير، اليحه درواقع

 الحاق برمبني كميسيون مصوبه و بود شده وصول اعالم 29/3/1397 مورخ ،يسازيخصوص و هايواگذار از

 قانون( 44) وچهارمچهل اصل كلي هايسياست اجراي قانون( 7) ماده با جايگزيني براي پيشنهادي مواد

 خالف كاراآش ،((7) و( 1) مواد اصالح به مربوط مفادي به اليحه چهارپنجم حدود يافتن اختصاص) اساسي

 . بود قانونگذاري متعدد اصول و( 74 اصل) اساسي قانون

( قانون مورد بحث را ناديده 7شرط اجراي مفاد ماده )ترين پيششده، مهم عالوه بر اين، فرايند انجام

اگر ديگر اجزاي دولت در »... ها در اين خصوص توضيح داده شد: گرفت. چنانكه در گزارش مركز پژوهشمي

جريان تدوين و تصويب مفاد راجع به ساماندهي مجوزها قرار نگرفته باشند و با تدابير پيشنهادي هماهنگ 

بيني است. ... اجماع و كنندگان اليحه كامالً قابل پيشنباشند، شكست در دستيابي به اهداف در نظر تدوين

عنوان هاي مرتبط دولت شكل نگرفته و آنچه اكنون بهي ضروري درخصوص مفاد اين اليحه در كميسيونهمدل

گزارش كميسيون منتشر شده است، توسط بخشي از وزارت امور اقتصاد و دارايي تدوين شده است. ازآنجاكه 

، مرتبط و مسئول در نفعهاي ذييكي از لوازم اصلي اجراي قانون، مشاركت حداكثري و فعاالنه همه بخش

نويس اليحه است، ضرورت دارد اين مالحظه در ادامه رسيدگي و تصويب اليحه مورد توجه دولت تنظيم پيش

، با استناد به نكته 21/9/1398بيني بود، شوراي نگهبان در نظر مورخ قابل پيشچنانكه 2«.و مجلس قرار گيرد

  3مذكور، مصوبه مجلس را مغاير با قانون اساسي دانست.

                                                 
وكار در ايران: گزارش نظارتي ارزيابي عملكرد هيئت موانع تسهيل صدور مجوزهاي كسب». ر. ك.: احمد مركزمالميري، 1

هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات اقتصادي، مركز پژوهش، «وكارزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبمقررات
 .61-62، صص 139۸ماه ، خرداد16460شماره مسلسل 

ه ( قانون برنام23( الي )20اظهارنظر كارشناسي درباره: اليحه اصالح مواد )»شهركي، احمد مركزمالميري و رضا نيازي. 2
هاي كلي ( قانون اجراي سياست30سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تنفيذي در ماده )

هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات اقتصادي و دفتر مطالعات ، مركز پژوهش«( قانون اساسي44وچهارم )اصل چهل
 .24و  7، صص 139۸، شهريور 16629حقوقي، شماره مسلسل 

براي مطالعه راجع به موضوع ميزان و دامنه تغييرات لوايح در حين بررسي و . 21/9/139۸مورخ  14675/102/9۸. نامه شماره 3
 . 5۸-60طوق ]و ديگران[، پيشين، صص ، براي نمونه، ر. ك: آقاييرسيدگي در مجلس
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 انتزاع مواد ( اتخاذ شد و آن،7پس از اعالم نظر شوراي نگهبان، راهكار ديگري براي اصالح ماده )

ساسي و اوچهارم قانون هاي كلي اصل چهلقانون اجراي سياست (7( و )1اليحه ناظر بر اصالح مواد )

دوره دهم،  ( بود. اين طرح در روزهاي پاياني26/1/1399تقديم آن در قالب طرح جديد به مجلس )مورخ 

روز از تاريخ  27العاده براي يک طرح عادي و بدون قيد فوريت، روند تقنيني را طي كرد )سرعتي خارقبا 

لني ع(، در جلسه 21/2/1399ا تصويب در مجلس( و پس از تصويب در كميسيون )مورخ اعالم وصول ت

نيني اليحه ، سير تق7نيز به تصويب رسيد و به شوراي نگهبان ارسال شد. در نمودار  23/2/1399مورخ 

 و طرح مورد بررسي، قابل مشاهده است. 

 

 ( 7) . فرايند تقنيني اليحه و طرح مربوط به اصالح ماده7نمودار 

 «( قانون اساسي44وچهارم )هاي كلي اصل چهلقانون اجراي سياست»
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اده مآيد، ضميمه كردن پيشنهادهاي مفصل براي اصالح اساسي گفته برميچنانكه از روايت پيش

حيث مرجع  ويژه ازاي از اقدامات تقنينيِ غيراصولي، بهاي با موضوع متفاوت، به مجموعه( به اليحه7)

اري را در مناسب براي ابتكار قانونگذاري منجر شد. اين رخداد، اهميت اساسي مرجع ابتكار قانونگذ

ورد گرفته درخصوص اليحه و طرح م دهد. درمجموع، نتيجه اقدامات انجامكيفيت تقنيني نشان مي

ن، ل آن به قانواي در مجلس است كه در صورت تأييد شوراي نگهبان و تبديبررسي، تصويب مصوبه

(، 7ده )هاي مربوط در دولت، همچون مفاد پيشين مادليل عدم هماهنگي و عدم مالحظه نظر دستگاهبه

ن امور مجلس اطالعات به معاو ير ارتباطات و فناوريقابليت اجرايي نخواهد داشت. چنانكه در نامه وز

اريخ بر طرح(، كه در تجمهور درخصوص اليحه مورد بحث )و در حال حاضر، مصوبه مجلس مبتنيرئيس

 منتشر شد، پس از ذكر نقدهايي به متن اليحه، چنين نتيجه گرفته شده است: 21/2/1399

ترم كه احتماالً با پيشنهاد رسد توسعه اليحه پيشنهادي دولت و طرح نمايندگان محنظر ميبه »...

غيررسمي وزارت امور اقتصادي و دارايي همراه شده است، هدف اليحه را از مسير مصوب در هيئت 

( قانون اساسي )به جهت محدود 75محترم وزيران دور كرده و عالوه بر مغاير بودن با اصل هفتادوپنجم )

هاي دولت الكترونيكي و اصالح نظام اداري امهكردن اختيارات وزرا( و نيز مغايرت و عدم تطبيق با برن

 1«.كشور، نيازمند بازنگري جدي باشد

در  (5مودار )ر.ك.: ن« انسجام قانوني»هاي آيد كه مؤلفهشده، آشكارا چنين برمي از اظهارنظر نقل 

ارچگي اليحه و طرح مورد بررسي، ناديده گرفته شده است؛ ازجمله اهداف روشن، منابع كافي، يكپ

رو، حتي با تأييد هاي مجري به اهداف سياست. ازاينهاي مجري و تعهد سازمانمراتبي سازمانسلسله

عددي نظر بسيار نامحتمل است ـ اجراي آن با موانع متمصوبه مجلس توسط شوراي نگهبان ـ كه به

 مواجه خواهد بود.

مانع اصلي در عدم » ها راجع به طرح جديد نيز تأكيد شده است:در اظهارنظر مركز پژوهش 

سو و وجود برخي وكار، به عدم توانايي و قابليت بوروكراسي در دولت از يکساماندهي مجوزهاي كسب

گردد، نه به نقصان يا خأل قانوني. لذا تصويب اين طرح انحصارها و تعارض منافع در صدور مجوز بازمي

اي به تعويق انداختن انجام وظايف قانوني و تر نيز دقيقاً همين اتفاق رخ داد... محملي برچنانكه پيش

 2«.هاي درون دولت، مهيا كردها و ناهماهنگيكاريتوجيه كم

در پايان اين بخش، ذكر اين نكته ضروريست كه عالوه بر موارد ذكر شده در خصوص  

 ويژه در سالمحور در قانونگذاري، يكي از داليلي كه در دو سال اخير و بهداليل رويكرد طرح

                                                 

مورد تأیيد شورای فناوری اطالعات  جهرمی: پيشنهاد درگاه مجوزهای وزارت اقتصاد»سايت خبرگزاري فارس، . وب1

 ، قابل دسترس در آدرس اينترنتي:21/2/1399، «نيست+سند

https://www.farsnews.ir/news/13990220000903 

هاي كلي ( قانون اجراي سياست7( و )1اظهارنظر كارشناسي درباره: طرح اصالح مواد )»هاي اقتصادي، . معاونت پژوهش2

هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات ، مركز پژوهش«قانون اساسي و اصالحات بعدي آن( 44وچهارم )اصل چهل
 .3/2/1399، تاريخ انتشار: 2201699۸اقتصادي، شماره مسلسل 
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اي كه در سال موجب شد سهم لوايح در قانونگذاري كشور كاهش داشته باشد )به گونه 13۹۸

آخر مجلس دهم، نسبت ارائه اليحه به طرح در ابتكار قانونگذاري، يك به چهار بوده است(، 

)شوراي سران قوا( و فرايند « گانهشوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه»وجود 

، «تقنينيشبه»در واقع دولت با وجود شورايي با سطح اختيارات عاليِ  را بود.گيري در اين شوتصميم

كند، زيرا نيازهاي قانوني خود را عمدتاً از ضرورت يا نيازي به تدوين لوايح مهم و راهبردي احساس نمي

طريق مصوبات شوراي مزبور پيگيري نموده است. هنگامي كه اين احساس عدم نياز، با عدم 

اي مضاعف براي پرهيز از هر گونه ابتكار ذيري و پاسخگويي نيز همراه شود، به ايجاد انگيزهپمسئوليت

انجامد. از سوي ديگر، مجلس نيز در مطالبه از دولت براي ارائه لوايح ضروري و اِعمال ابزارهاي نظارتي مي

به مصوبه سران قوا، شود؛ چرا كه قوانين حاصل از لوايح را نسبت در اين خصوص، با ترديد مواجه مي

 داند.واجد كارآمدي و اثربخشي چنداني نمي

 

 گيريبندي و نتيجهجمع

فرض ضرورت ابتكار قانونگذاري از طريق در نوشتار حاضر تالش شد داليل و شواهد متقن براي اتخاذ پيش

نقض اصول قانونگذاري را توان انواع ها، لوايح و قوانين ذكر شده، مياليحه، تبيين شود. در موارد متعدد طرح

هم در رفتار و اَعمال قوه مقننه و هم قوه مجريه مشاهده كرد. در اين پژوهش، با بررسي عملكرد مجلس و 

هاي وارد شده دولت در فرايند تقنيني و ذكر شواهد متعدد، نشان داده شد كه قواي مقننه و مجريه در آسيب

هاي موجود، ها و آسيبمسئوليت مشترك دارند. ترميم نقصانبه نظام قانونگذاري، هم قصور و تقصير و هم 

 اوالً مستلزم عزم و اراده جدي قوا و ثانياً، نيازمند همكاري و تعامل ميان آنهاست.

ده و يب ديهاي گذشته، آسمند قواي مجريه و مقننه در ايران در طول سالهمكاري و تعامل نظام

رنگ شده است. در اين فضا، كاركردهاي تقنيني ها، كمها و برنامهاستيشبرد سيپ يبرا يو همكار ييافزاهم

نقش قانون و قانونگذاري در حكمراني رنگ ويژه از اين رهگذر،اند و بهو اجرايي اثربخشي خود را دست داده

ين گفته، عدم اجراي بسياري از مفاد قانوني، عدم اثربخشي و كارآمدي قوانباخته است؛ شواهد ادعاي پيش

ريه به اجراي بسياري از قوانين و نامؤثر بودن اِعمال ابزارهاي اعتنايي قوه مجتوجهي و بيمصوب و بي

نظارتي مجلس براي اجراي قوانين توسط مقامات قوه مجريه است. به بيان ديگر، قابليت اجراي قانون، به 

كيفيت و بدون در نظر قوانين بيسو، برخي قوه مقننه را براي تصويب مسئله بغرنج تبديل شده كه از يک

توجهي، عدم ظرفيت و عدم توانايي كافي دانند و برخي، بيگرفتن قابليت اجرا در اين خصوص مقصر مي

 1كنند.طوركلي نظام بوروكراسي را براي اجراي قانون، دليل اصلي عدم اجراي قوانين تلقي ميقوه مجريه و به

                                                 

 هاي مربوط به عدم تعامل و روابط قوا و عدمفرض و هدف پژوهش حاضر، داليل و انگيزه. چنانكه گفته شد، براساس پيش1

نامه ترديد، طراحي نهادي در قانون اساسي و آيينناسب هريك از قوا در ابتكار قانونگذاري، محور بحث است. بيايفاي كاركرد م
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تنها كمكي به حل معضالت كشور هاي متعدد، نهلس به ارائه طرحدر اين ميان، روي آوردن نمايندگان مج

نكرده است و به تعهد بيشتر دولت به اجراي قوانين موجود نينجاميده است، بلكه به شرحي كه گذشت، 

 خود به يكي از معضالت نظام قانونگذاري تبديل شده است.

هايي دقيق و ها و تحليلتبيينعنوان يكي از مسائل اصلي كشور، مستلزم عدم اجراي قانون به

نظر به»اند، نظران تصريح كردهبعدي است. چنانكه برخي صاحبهاي تکراهبردي، و فراتر از تحليل

)افراد(، « ظرفيت پايين»شود، در بيشتر اوقات به هايي كه براي اجراي ضعيف ارائه ميرسد تبيينمي

ها صحيح هستند، شود. عناصر اين تبييننسبت داده مي «نبود اراده سياسي»و يا « هاي خبيثانهانگيزه»

در گزارش حاضر تالش شد، براي  1«.تر نياز است تا راهنماي عمل باشدتر و مفصلاما به رويكردي جامع

 عدم اجرا، يا اجراي ناقص قانون، تبييني برپايه اصول و ضوابط ابتكار قانونگذاري ارائه شود.

ايد كرد؟ بهش مطرح كرد، اين است كه با توجه به وضعيت موجود، چه سؤالي كه بايد در پايان پژو

جه الزم هاي قانونگذاري بود كه تاكنون، مورد توترين آسيبرسالت تحقيق حاضر، تبيين يكي از مهم

وص )خرداد ها در اين خصقرار نگرفته و به همين دليل نيز با وجود انتشار گزارش پيشين مركز پژوهش

رسد پيش از نظر ميتر شده است. بهتر و جديدارهاي كارشناسان، اين آسيب، عميق( و هش1392ماه 

يش از ارائه تر آن و تبيين و تحليل آنچه در حال وقوع است، بايد پيش و بحل اين مسئله، شناخت دقيق

 حل نهايي، مورد توجه قرار گيرد. راه

ي )غلبه اختالل در ابتكار قانونگذار، مسئله «محورمسئله»در اين پژوهش تالش شد با رويكردي 

نظر اصول طور مستدل و مستند، تشريح شود و چرايي اهميت آن از مها بر لوايح( تا حد امكان بهطرح

راي قوه قانونگذاري تبيين شود. همچنين توضيح داده شد كه اين مسئله هم براي قوه مقننه و هم ب

جد اهميت است. يفاي نقش سازنده در اداره امور كشور، وامنظور اِعمال مؤثر اختياراتشان و امجريه، به

بايد هم دولت،  وكلي، قوه مقننه طورعالوه بر اينها، بر اين نكته تأكيد شد كه هم نمايندگان مجلس و به

 ارند.تر، در جهت حل مسئله گام بردمسئله مورد بحث را جدي گرفته و با تعامل و رابطه سازنده

واقع نتيجه موجب اختالل در ابتكار قانونگذاري، درنظام قانونگذاري ايران بههاي وارده بر آسيب

اسي، رويكردها و عملكردهاي قواي حكومتي در چارچوب، و در مواردي خارج از چارچوبِ قانون اس

 جود، بايد با اتخاذها، قوانين عادي، مقررات و... بوده است. طبعاً، هرگونه تغيير و بهبود وضعيت موسياست

ترديد، مر، بياو تحول در تعامل و روابط قوا به شيوه فعلي صورت گيرد و اين « سياسي»تدابيري عمدتاً 

 ويژه قواي مجريه و مقننه است. نيازمند عزم و همدلي همه اركان حكومت، به

گفته مورد توجه قرار گيرد و براي آن هاي پيشرسد موضوعي كه بايد فراتر از موضوعنظر ميبه

                                                 
داخلي مجلس و نيز داليل ساختاري مربوط به نوع و سطح فرهنگ سياسي و نيز نحوه تعامل نماينده با حوزه انتخابيه نيز در 

هايي مستقل، بررسي و تحليل شوند. به بيان ديگر، کارکردهای نهادی در پژوهشاختالل در ابتكار قانونگذاري مؤثرند كه بايد 
های اجتماعی و ...، موضوعاتي مربوط و آموزش و سطح فرهنگ سياسی، اجتماعی و موضوعاتي مانند تکاليف و مسئوليت

 رند. شده در اين پژوهش، مورد نقد و ارزيابي قرار گيهستند كه بايد در رابطه با آسيب بررسي 
 .52-53. اندروز، پریچت و وولکاک، پيشين، صص 1
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ويژه در ادبيات نهادگرايي مورد توجه است كه امروزه به 1«قابليت حكومت»انديشي شود، موضوع هچار

يا  2«حكمراني به اندازه كافي خوب»كم قرار گرفته است. به اين معنا كه حكمراني خوب ـ يا دست

افزايي قواست: آنچه كه ـ مستلزم تعادل توازن نهادي و همكاري سازنده و هم« حكمراني نسبتاً خوب»

شود. چنانكه اين توازن و تعامل، ياد مي 3«نظارت و تعادل»در ادبيات حقوق عمومي از آن با عنوان 

ن، كاهش ظرفيت نهادي عيار آهاي نهادي نيز تحليل خواهد رفت. نمونه تمامآسيب جدي ببيند، ظرفيت

نظران، كاركرد قانون قانون و قانونگذار در نظام حقوق اساسي ايران امروز است كه ازنظر بسياري از صاحب

 جدي مواجه ساخته است. يهايو جايگاه قانونگذار را با چالش

يران مختص به نظام اها،در تعامل قواي مجريه و مقننه و اختالل در اختيارات و مسئوليت چالش

ويژه هاي سياسي، بهنظران در بسياري از نظامنيست؛ بلكه يكي از مسائل جدي مورد توجه صاحب

هاي رؤساي در نقد مدل آمريكايي تفكيک قوا، درخصوص جدال 4هاي رياستي است. چنانكه آكرمننظام

 ين در جنگر شديجمهور و پارلمان ممكن است بدون درگرئيس»نويسد: قوه مقننه و مجريه چنين مي

باشند. اما  يبست حزبزني متقابل به يكديگر و بنپايان، اتهامل به جدال لفظي بييار، صرفاً متمايعتمام

نحوي استفاده كنند بهبر قانون اساسي يهاي رقيب ممكن است از ابزارهاي مبتناز همه بدتر اينكه قدرت

جمهور، هر وقت مجريه بر خواهد خواست و رئيسكه يكديگر را در تنگنا قرار دهند. مجلس به آزار قوه 

 5«.جانبه خواهد زدكه بتواند، دست به اقدامات يک

كند و آغاز اين بحران را وصف مي 6«بحران در قابليت حكمراني»شده را اكرمن، سناريوي گفته 

ت تقنيني را بسجمهور بنرئيس»ترتيب كه داند؛ بدينمي« اي از تباهي و شرارتچرخه»زمان، آغاز هم

ها فراتر از صالحيتِ كند كه اغلب فرسنگيجانبه درخصوص مسائل عاجل حل مهاي يکبا صدور فرمان

توانند در جاي اعتراض، خيالشان راحت است كه ميندگان پارلمان بهيبر قانون اساسيِ اوست. نمامبتني

جمهور از اين رويه براي يرؤسااتخاذ تصميمات دشوار از مسئوليت سياسي خود فرار كنند. درنتيجه، 

اي تا سطح يک گردهمايي براي طور فزايندهكنند... . پارلمان بهگسترش بيشتر قدرت خود استفاده مي

 7«.كند...جانبه اتخاذ ميصورت يکجمهور تصميمات مهم را بهكه رئيسابد، درحاليييتقليل مفريب عوام

مؤثر قواي حكومتي، نه فقط به برخورداري آنها از  توان نتيجه گرفت كاركردترتيب، ميبدين

يک از آنها بستگي دارد، بلكه نيازمند پذيري، پاسخگويي و... در هرهاي كارآمدي، مسئوليتويژگي

                                                 

1. State Capability 

2. "Good Enough Governance"; 

است، به نقل از: داگالس سي. نورث، جان جوزف واليس،  (Rodrik)و رودریک  (Grindle)برگرفته از اثر گریندل این اصطالح، 

 .1۸، ص 1395تهران: روزنه، نت، در سايه خشواستيون بي. وب و باري آر. وينگاست، 
3. Checks and Balances 

4. Bruce Ackerman 

 . 34، ص 1399، ترجمه حسن وكيليان، تهران: نگاه معاصر، تفكيك قواي جديد. بروس آكرمن، 5

6. "Crisis in Governability" 

 .34-35، صص همان. 7
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گردد. به كلي، باز ميطورهايي است كه به روابط و تعامالت آنها براي اِعمال شايسته حكمراني بهويژگي

نحو كارآمد و يک قادر به كار كردن بهكنند، يا هيچدرستي كار ميي حكمراني بهبيان ديگر، يا همه اجزا

ها و نزاع دائمي ميان قواي حكومتي، و در موضوع مورد واقع، اختالفات و ناهماهنگيشايسته نيستند. در

 زا خواهد بود.سوز و هزينهشدت فرصتبحث، ابتكار قانونگذاري، براي كشور و شهروندان به

، نه ياستگذاريس يسوي ديگر، چنانكه در رويكرد اخير بانک جهاني مطرح شده است، كارآمد از

دارد.  يز بستگيها ناستيس ي)فرايند( انتخاب و اجرا يها، بلكه به چگونگفقط به انتخاب نوع سياست

كه در  ياگران مختلف است. صحنهيان بازيم يزنها، مستلزم چانهاستيس يو هم اجرا ياستگذاريهم س

كه  ييفضا يعنياست؛  1«ياستگذاريصحنه س»شود، استي، اعم از قانون و...، اتخاذ مييمات سيآن تصم

گر يكديبا  ياز قلمرو عموم ييهاگر تعامل دارند و بر سر جنبهيكديگران مختلف با يها و بازدر آن گروه

ز ي)قانون( ن يدر قواعد رسم ياتريي، توافقات حاصله سرانجام به تغيطين محيكنند. در چنيم يزنچانه

زني، گفتگوي الزمه چانه 2«.دهديخود را نشان م ياست كه حكمران يان همان صحنهيشود. ايمنجر م

مندي ابتكار قانونگذاري مند در چارچوب اصول قانون اساسي و قواعد حكمراني است. تأكيد بر قاعدهنظام

هاي نحو متقابل، فرايندي را براي اتخاذ سياستک از قوا بهها و اختيارات هريو احترام به حدود صالحيت

سازد. بدون مهيا شدن اين زمينه از طريق فرايندهاي كارآمد و اثرگذار در صحنه سياستگذاري مهيا مي

شدت كاهش هاي خوب و قابل اجرا، بهمناسب سياستگذاري )در اينجا تقنيني(، احتمال اتخاذ سياست

 خواهد يافت. 

از هرچيز، به ماهيت نظام احزاب سياسي وابسته روابط و تعامل قواي مقننه و مجريه، بيش كيفيت 

اي حزبي مانند كوبا، قوه مقننه هيچ محدوديت عمدههاي تکاست. براي مثال، در كشورهاي داراي نظام

اكثريت قوي هاي پارلماني مانند آلمان كه قوه مجريه واجد يک كند. در نظامبر قوه مجريه تحميل نمي

و منظم است، احتمال حمايت حزب اكثريت از لوايح قوه مجريه بسيار زياد است. در برخي ديگر از 

هاي فراواني سازند محدوديتتري وجود دارد كه قواي مقننه را قادر ميها، احزاب سياسي ضعيفپارلمان

جمهور در جلب حمايت كنگره رئيس را بر قوه مجريه تحميل كنند. در نظام رياستي مانند آمريكا، توانايي

در  3حزبي در هريک از مجلسين بستگي دارد.درخصوص لوايح تقديمي، به تعداد نمايندگان هم

مند آن شكل نگرفته است، روابط قوا يافته و نظاممعناي سازمانكشورهايي مانند كشور ما كه تحزّب به

ها در موارد بسياري، طبعاً اين پيچيدگي حده برخوردار است.هايي عليها و ظرافتاز پيچيدگي

هايي با دشواريمندي رفتار دولت و مجلس را درخصوص موضوع مورد بحث، پذيري و قاعدهبينيپيش

                                                 

1. "Policy Arena" 

، ترجمه جعفر خيرخواهان، مركز «2017مرور کلی گزارش توسعه جهانی سال  (1حکمرانی و قانون )». بانك جهاني، 2

هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات اقتصادي، در دست انتشار؛ گزارش مذكور، ترجمه بخش نخست گزارشي پژوهش
 با مشخصات زير است:

The World Bank, "Governance and the Law"; World Development Report 2017, Washington, 2017. 

 .12۸-132، در: وكيليان )تأليف و ترجمه(، پيشين، صص «روابط قوه مقننه و مجريه»مايكل مزي، . 3
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ها و پيشنهادها براي ترميم يا تقويت روابط و تعامل قوا در ايران كند و بر همين سياق، توصيهمواجه مي

 هاي خاص نظام سياسي موجود باشد.گرفتن مؤلفه نيز به همان نسبت، بايد با در نظر

رات اين پژوهش گفته شد، محدود كردن يا تضييع حدود اختيسرانجام اينكه، الزمه آنچه در ا

ـ بهطورندگان مجلس و بهينما ـ ن ينيبشيپ يكه در قانون اساسينحوكلي قوه مقننه  د، يترديب ست.يشده 

، نيعالوه بر ا ندگان مجلس و قوه مقننه است.يارات نمايها و اختتيو نظارت، دو مقوله صالح يقانونگذار

رد. يگيصورت م يذار، بلكه با قانونگينظارت يمجلس، نه فقط با اِعمال ابزارها ياز امور نظارت يطبعاً بخش

 ين است كه كاركرد قانونگذارين شود، اييكه تالش شد در پژوهش حاضر تب ينكته مهم

ه طرح. رد، نه ارائيصورت پذ يح دولتيبه لوا يدگيد در قالب رسيمجلس نيز، ترجيحاً و موكداً با

به  منظور ترغيب يا در مواردي، وادار كردن دولتمجلس بايد از همه ابزارهاي نظارتي خود به

ر باِعمال نظارت مؤثر  يبسا براارائه لوايح ضروري، استفاده كند. گرچه در مواردي نيز چه

دام ن اقين( نباشد، اما ايشيا اغلب، اصالح قانون پيب قانون )يجز تصو ياعملكرد دولت، چاره

نويس د پس از اِعمال مجدّانه و پيگيرانه ابزارهاي نظارتي و متعاقب آن، تدوين يك پيشيبا

ت هاي هماهنگي و انسجام نهادي، صوراجرا، با در نظر گرفتن مؤلفهقانونيِ باكيفيت و قابل

مثابه واكنشي در هاي پرشمار بهصورت، چنانكه سوابق نشان داده است، ارائه طرحنير ايدر غپذيرد. 

د. البته انجام ه و قانونمندي آن منجر نخواهد شين قوه مجريهاي دولت، به تمكفعلبرابر اقدامات يا ترك

و توازن مطلوب  و برقراري تعادلخاص خود را دارد؛ اساساً، تنظيم روابط قوا  يهايگفته، دشوارشيه پيرو

 ترين امور حكمراني در دنياي امروز است.بين آنها، در زمره دشوارترين و سهمگين
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 .1392، خرداد 13002دفتر مطالعات حقوقي، شماره مسلسل 

، «از منظر رويه ابتكار قانونگذاريشناسي قانونگذاري در ايران آسيب»و سعيد عطار. مركزمالميري، احمد  .27

 .1397، زمستان 96وپنجم، شماره نودوششسال بيست مجلس و راهبرد،

گفتارهايي در قانون و قانونگذاري ، در: وكيليان )تأليف و ترجمه(، «روابط قوه مقننه و مجريه»مزي، مايكل.  .28
 .1390هاي مجلس شوراي اسالمي، ، تهران: مركز پژوهش)مجموعه مقاالت(

 ، در: حسن وكيليان )ترجمه و تأليف(،«هاي تقنيني پارلمانارتقاي كارآمدي رويه»مويل، كوئن جي.  .29
 .1390هاي مجلس شوراي اسالمي، تهران: مركز پژوهش گفتارهايي در قانون و قانونگذاري )مجموعه مقاالت(،

، تهران: در سايه خشونتنورث، داگالس سي.، جان جوزف واليس، استيون بي. وب و باري آر. وينگاست.  .30

 .1395روزنه، 

 .1397، ترجمه حسن وكيليان، تهران: نگاه معاصر، ها و اصولقانونگذاري: مفاهيم، نظريهوالدرون، جرمي.  .31

، 77، ش تحقيقات حقوقي ،«اهميت روش استنتاج علّي در دانش حقوق اساسي تطبيقي»وكيليان، حسن.  .32

 .1396بهار 

 

 ي مجلس شوراي اسالميهاهاي مركز پژوهشب( گزارش

هاي ، مركز پژوهش«اظهارنظر كارشناسي درباره: طرح اصالح قانون پولي و بانكي كشور»خسروي، ميثم.  .1

 .1398، آذر 16761مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل 

اسالمي، دفتر  هاي مجلس شوراي، مركز پژوهش«پراكندگي قوانين مالياتي»مطلق، رسول. جعفريرئيس .2

 .1391، آبان 12649مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل 

اظهارنظر كارشناسي درباره: طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي و »اصغر و محمدرضا مالكي. شابافيان، علي .3

هاي مجلس شوراي اسالمي، دفاتر مطالعات فرهنگي و مطالعات ، مركز پژوهش«گردشگري و صنايع دستي

 .1396، آذر 15594ره مسلسل اجتماعي، شما

، مركز «اظهارنظر كارشناسي درباره: طرح ساماندهي بازار خودرو»شجاعي، سعيد و حسين هروراني.  .4
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 .1397، خرداد 15876هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن، شماره مسلسل پژوهش

. كليات 1بانكداري جمهوري اسالمي ايران؛  اظهارنظر كارشناسي درباره: طرح»غياثي، موسي. شهبازي .5

 .1395، آذر 15168هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل ، مركز پژوهش«طرح

 يران مطالعه مورديت در ايحقوق مالك يهاش ضمانتيافزا يراهكارها»عظيمي، ميكائيل و اميد عبدالهيان.  .6

هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل پژوهش، مركز «د خودرويخرشيقرارداد پ

 .1393، آبان 13960

هاي اظهارنظر كارشناسي درباره: اليحه تشكيل وزارتخانه»پور اردكاني. مالكي، محمدرضا و مجتبي حسيني .7

مطالعات اجتماعي، هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر ، مركز پژوهش««كار و تعاون»و  «رفاه و تأمين اجتماعي»

 .1397، شهريور 16110شماره مسلسل 

( 23( الي )20اظهارنظر كارشناسي درباره: اليحه اصالح مواد )»شهركي. مركزمالميري، احمد و رضا نيازي .8

( قانون 30قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تنفيذي در ماده )

هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر ، مركز پژوهش«( قانون اساسي44وچهارم )كلي اصل چهلهاي اجراي سياست

 .1398، شهريور 16629مطالعات اقتصادي و دفتر مطالعات حقوقي، شماره مسلسل 

 1391خرداد  7عملكرد تقنيني مجلس نهم در حوزه اقتصاد )»زاده. مركزمالميري، احمد و سعيد حاتمي .9

هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات اقتصادي، ، مركز پژوهش«. تصوير كلي1 (1395خرداد  6لغايت 

 .1395، دي 15196شماره مسلسل 

قانون »وكار )با تأكيد بر ضرورت تصويب مالحظاتي در تدوين و تنقيح قوانين كسب»مركزمالميري، احمد.  .10

، 16648شماره مسلسل ت اقتصادي، هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعا، مركز پژوهش«(«جامع مالياتي

 .1398مهر 

وكار در ايران: گزارش نظارتي ارزيابي عملكرد موانع تسهيل صدور مجوزهاي كسب»مركزمالميري، احمد.  .11

هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مركز پژوهش، «وكارزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبهيئت مقررات

 .1398ماه ، خرداد16460شماره مسلسل مطالعات اقتصادي، 

تصويري از هشت دوره »غياثي. زاده، موسي شهبازيمركزمالميري، احمد، فاطمه عزيزخاني، سعيد حاتمي .12

)گزارش اول ـ ويرايش دوم(، (« 1391خرداد  6تا  1359خرداد  7قانونگذاري مجلس شوراي اسالمي در حوزه اقتصاد )

 .1395، ارديبهشت 14358طالعات اقتصادي، شماره مسلسل هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر ممركز پژوهش

( قانون اجراي 7( و )1اظهارنظر كارشناسي درباره: طرح اصالح مواد )»هاي اقتصادي. معاونت پژوهش .13

هاي مجلس شوراي ، مركز پژوهش«( قانون اساسي و اصالحات بعدي آن44وچهارم )هاي كلي اصل چهلسياست

 .3/2/1399، 22016998صادي، شماره مسلسل اسالمي، دفتر مطالعات اقت

هاي دولت از تهران به اظهارنظر كارشناسي درباره: طرح انتقال وزارتخانه»هاي اقتصادي. معاونت پژوهش .14

هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات ، مركز پژوهش«سالههاي مستعد و داراي شرايط در يک دوره پنجاستان

 .22/12/1397، 23016369يت، شماره مسلسل ماليه عمومي و توسعه مدير

بررسي اليحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي »هاي اقتصادي. معاونت پژوهش .15

. پيشنهادي براي رويكرد مجلس به اليحه احكام برنامه 5(؛ 1399-1395و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران )

، 22014776ي اسالمي، دفتر مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل هاي مجلس شورا، مركز پژوهش«ششم

17/1/1395. 

 يهااتيک ماده به قانون مالياظهارنظر كارشناسي درباره طرح: الحاق »هاي اقتصادي. معاونت پژوهش .16

هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر ، مركز پژوهش«و كاهش التهابات بازار مسكن( يم )مقابله با سوداگريمستق
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 .11/9/1397، 23016168ات بخش عمومي، شماره مسلسل مطالع

، مركز «المللياظهارنظر كارشناسي درباره: طرح حذف دالر از معامالت بين»هاي اقتصادي. معاونت پژوهش .17

 .2/4/1398، 22016484هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل پژوهش

طرح اصالح قانون حداكثر "اظهارنظر كارشناسي درباره »امور توليدي. هاي زيربنايي و معاونت پژوهش .18

( 104استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )

 .25/6/1397، 31016067، شماره مسلسل «"1/5/1391هاي مستقيم مصوب قانون ماليات

اظهارنظر كارشناسي درباره طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر »حمد مركزمالميري. ميرجليلي، فاطمه و ا .19

دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن، شماره مسلسل هاي مجلس شوراي اسالمي، ، مركز پژوهش«حوزه صنعت

 .1398، اسفند 16899

 

 هاي معاونت قوانين مجلس شوراي اسالمي و نظرات شوراي نگهبانج( گزارش

، دوره دهم ـ سال دوم، شماره چاپ: «طرح ساماندهي بازار خودرو»لس شوراي اسالمي ـ معاونت قوانين. مج .1

 .9/2/1397، تاريخ چاپ: 329، شماره ثبت 888

گزارش كميسيون مشترك رسيدگي به اليحه اصالح بخشي از »مجلس شوراي اسالمي ـ معاونت قوانين.  .2

 .24/2/1397سال دوم، تاريخ چاپ:  -وره دهم، د«ساختار دولت به مجلس شوراي اسالمي

، دوره دهم «شوري طرح بانكداري جمهوري اسالميگزارش يک»مجلس شوراي اسالمي ـ معاونت قوانين.  .3

 ،29/8/1398، تاريخ چاپ: 165، شماره ثبت 1672ـ سال چهارم، شماره چاپ: 

ـ اداره كل امور كارشناسي نظار .4 ژه حمايت گزارش كميسيون وي»ت(. مجلس شوراي اسالمي )معاونت نظارت 

قانون حداكثر  درخصوص بخش توليد با رويكرد اجراي ( قانون اساسي44از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل )

، 14/9/1396، دوره دهم ـ سال دوم، تاريخ چاپ: «استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور

 . 14، رديف: 105شماره گزارش: 

 .12/4/1398مورخ  10636/102/98نظر شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره  .5

 .21/7/1398مورخ  12502/102/98نظر شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره  .6

 . 21/9/1398مورخ  14675/102/98نظر شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره  .7

 

 هاسايتد( وب

 رساني قوانين و مقررات كشور. قابل دسترس در آدرس اينترنتي: پايگاه ملي اطالع .1

https://dotic.ir/search?type=10 

، قابل دسترس 27/1/1399، «مجلس دهم هم در اصالح نظام بانكي ناكام ماند» سايت اقتصاد آنالين.وب .2

 در آدرس اينترنتي: 

https://www.eghtesadonline.com 
حه اصالح قانون يدولت در وزارت اقتصاد قفل شد/ ال يحه اقتصادين اليترمهم»سايت اقتصاد آنالين. وب .3

 ، قابل دسترس در آدرس اينترنتي:28/10/1398، «م در وزارت اقتصاد مانديمستق يهااتيمال
https://www.eghtesadonline.com 

در بوته نقد  "يبانكدار"و  "بانک مركزي"ن يح قوانيالو»بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران. سايت وب .4

 ، قابل دسترس در آدرس اينترنتي:17/5/1395، «رديگينظران قرار مصاحب
https://www.cbi.ir/showitem/15038.aspx 

https://www.eghtesadonline.com/
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 اينترنتي:، قابل دسترس در آدرس 21/5/1394سايت پژوهشكده پولي و بانكي. وب .5

https://mbri.ac.ir/Default.aspx?pagename=News&id=191879&Language=1 

، 4/5/1395، «ارائه اليحه اصالح بانک مركزي و بانكداري طي دو روز آينده به دولت»سايت تجارت نيوز. وب .6

 قابل دسترس در آدرس اينترنتي:

https://tejaratnews.com 

، قابل دسترس 1390مهر  6، «جمهوري( از تخلفات رئيس90گزارش كميسيون اصل )»سايت خانه ملت. وب .7

 :اينترنتي در آدرس

http://icana.ir/NewPage.Aspx?NewsID=178943 
، «ب شديم در دولت تصويمستق يهااتياصالح قانون مال حهيات اليكل»سايت خبرگزاري ايلنا. وب .8

 ، قابل دسترس در آدرس اينترنتي:20/3/1399

https://www.ilna.news 

جمهوري اعالم كرد: تدوين اليحه تعارض معاون حقوقي رئيس»سايت خبرگزاري جمهوري اسالمي. وب .9

 آدرس اينترنتي: ، قابل دسترس در5/11/1395، «منافع براي پيشگيري از فساد مالي

https://www.irna.ir/news/82399642 

جهرمي: پيشنهاد درگاه مجوزهاي وزارت اقتصاد مورد تأييد شوراي فناوري »سايت خبرگزاري فارس. وب .10

 :اينترنتي ، قابل دسترس در آدرس21/2/1399، «اطالعات نيست+ سند

https://www.farsnews.ir/news/13990220000903 

، «متن كامل گزارش تحقيق و تفحص مجلس از عملكرد سايپا و ايران خودرو»زاري مهر. سايت خبرگوب .11

 ، قابل دسترس در آدرس اينترنتي:30/2/1399

https://www.mehrnews.com/news/4929273 

 :اينترنتي قابل دسترس در آدرس هاي مجلس شوراي اسالمي،سايت مركز پژوهشوب .12
https://rc.majlis.ir/fa 

 

 هـ( قوانين

 .25/3/1387، مصوب «وچهارم قانون اساسيهاي كلي اصل چهلقانون اجراي سياست» .1

 .10/11/1395، مصوب «كشورهاي توسعهقانون احكام دائمي برنامه» .2

 .26/2/1389، مصوب «داخليقانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي » .3

 كميسيون اجتماعي.  17/2/1387، مصوب «قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد» .4

، مصوب «وچهارم قانون اساسيهاي كلي اصل چهل( قانون اجراي سياست7( و )6(، )1قانون اصالح مواد )» .5

1/4/1393. 

، مصوب «هوري اسالمي به مجلس شوراي اسالميقانون الزام ارائه طرح نظام و تشكيالت اداري جم» .6

18/11/1360. 

 .15/10/1389، مصوب («1390ـ  1394ران )يا ياسالم يساله پنجم توسعه جمهورقانون برنامه پنج» .7

، («1396-1400ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران )قانون برنامه پنج» .8

 .14/12/1395مصوب 

 .11/6/1383، مصوب «فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانبرنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و قانون » .9

 .16/11/1390، مصوب «وكارقانون بهبود مستمر محيط كسب» .10

 .18/4/1351، مصوب «قانون پولي و بانكي كشور» .11

 .12/10/1389 ، مصوب«هاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانانقانون تبديل سازمان» .12

https://tejaratnews.com/
http://icana.ir/NewPage.Aspx?NewsID=178943
https://www.mehrnews.com/news/4929273
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 .17/10/1382 مصوب ،«الكترونيكي تجارت قانون» .13

 .8/4/1390، مصوب «قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت» .14

 .31/3/1390، مصوب «قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي» .15

 .24/4/1398ب ، مصو«قانون تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي» .16

 .30/1/1396، مصوب «قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور» .17

ها و ايجاد قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه» .18

 .12/12/1375، مصوب «منظور صدور خدماتتسهيالت به

 .15/2/1398، مصوب «يرانيا يت از كااليكشور و حما يو خدمات يديقانون حداكثر استفاده از توان تول» .19

قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور در تقويت آنها در امر صادرات و » .20

 .1/5/1391، مصوب «هاي مستقيم( قانون ماليات104اصالح ماده )

 .23/3/1386، مصوب «كنندگان خودروقانون حمايت از مصرف» .21

 .26/1/1398، مصوب «قانون دائمي شدن قانون مديريت خدمات كشوري» .22

قانون راجع به تمديد قانون الزام دولت به ارائه طرح نظام و تشكيالت اداري جمهوري اسالمي ايران مصوب » .23

 .18/1/1362، مصوب «1362

 .20/2/1394، مصوب «پذير و ارتقاي نظام مالي كشورقانون رفع موانع توليد رقابت» .24

 

 و( لوايح 

شده به مجلس )ارسال« يو ارائه خدمات عموم يف قانونيت تعارض منافع در انجام وظايريحه نحوه مديال» .1

 نشده(.، اعالم وصول4/9/1398مورخ 

اليحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران » .2

 (. 30/4/1395، تاريخ اعالم وصول: 104)شماره ثبت: (« 1395-1399)

 (.21/3/1396، تاريخ اعالم وصول: 274)شماره ثبت « اليحه اصالح بخشي از ساختار دولت» .3

 (.7/7/1398، تاريخ اعالم وصول: 661)شماره ثبت: « اليحه اصالح قانون پولي و بانكي كشور» .4

تصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ( قانون برنامه سوم توسعه اق23( الي )20اليحه اصالح مواد )» .5

شماره ثبت: « ( قانون اساسي44وچهارم )هاي كلي اصل چهل( قانون اجراي سياست30ايران تنفيذي در ماده )

 (. 29/3/1397، تاريخ اعالم وصول: 419

، تاريخ اعالم وصول: 438)شماره ثبت « هاي رفاه و تأمين اجتماعي و كار و تعاوناليحه تشكيل وزارتخانه» .6

9/5/1397 .) 

، 388)شماره ثبت: « اليحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سالمت اداري و مقابله با فساد» .7

 (. 21/1/1397تاريخ اعالم وصول: 

 (. 5/8/1394، تاريخ اعالم وصول: 621)شماره ثبت « هاي توسعه كشورام برنامهاليحه تنظيم برخي از احك» .8

، اعالم 5/6/1396شده به مجلس مورخ )ارسال« اليحه تنقيح قوانين مرتبط با امور هواپيمايي كشوري» .9

 نشده(.وصول

 (.12/12/1397، اعالم وصول: 550)شماره ثبت: « اليحه جامع انتخابات» .10

 (.31/4/1398، تاريخ اعالم وصول: 619)شماره ثبت: « اليحه شفافيت» .11

، اعالم 13/9/1398شده به مجلس مورخ )ارسال« اليحه مقابله با فساد و ارتقاي سالمت نظام اداري ـ مالي» .12

 نشده(. وصول
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 هاز( طرح

زيست و منابع زيست و تشكيل وزارت محيططرح ادغام سازمان امور اراضي و منابع طبيعي با محيط» .1

 (.6/1395/، تاريخ اعالم وصول:191)شماره ثبت « بيعيط

طرح اصالح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تعريف آنها در امر » .2

 (.27/10/1396، تاريخ اعالم وصول: 364)شماره ثبت: « هاي مستقيم( قانون ماليات104صادرات و اصالح ماده )

( قانون اساسي و اصالحات 44وچهارم )هاي كلي اصل چهل( قانون اجراي سياست7( و )1ح مواد )طرح اصال» .3

 (.26/11/1399، تاريخ اعالم وصول: 717)شماره ثبت « بعدي آن

، 627)شماره ثبت « يدر گسترش اخالق عموم ييو اجرا يفرهنگ يهادستگاه يش كارآمديطرح افزا» .4

 (.8/5/1398خ اعالم وصول: يتار

 (.26/9/1398خ اعالم وصول: ي، تار698)شماره ثبت « نترنتيبه خدمات ا يطرح الزام دسترس» .5

، 684)شماره ثبت « ن به مردميمت بنزيش قيدرآمد حاصل از افزا يطرح الزام دولت به پرداخت تمام» .6

 (.3/9/1398خ اعالم وصول: يتار

« و كاهش التهابات بازار مسكن( يسوداگر م )مقابله بايمستق يهااتيک ماده به قانون ماليطرح الحاق » .7

 (.7/6/1397، تاريخ اعالم وصول: 456)شماره ثبت: 

خ اعالم ي، تار656)شماره ثبت « ه و الحاق آن به وزارت كشوريها از قوه قضائطرح انتزاع سازمان زندان» .8

 (. 12/6/1398وصول: 

« ن و تجارت و تشكيل وزارت بازرگانيطرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش تجارت از وزارت صنعت، معد» .9

 (.21/7/1394، تاريخ اعالم وصول: 616)شماره ثبت: 

« هاي مستعد و داراي شرايط در يک دوره پنجسالههاي دولت از تهران به استانطرح انتقال وزارتخانه» .10

 (.528، شماره ثبت 10/1397/)تاريخ اعالم وصول:

 (.18/9/1398خ اعالم وصول: ي؛ تار689ثبت )شماره « يجاد استان تهران جنوبيطرح ا» .11

خ ي؛ تار683)شماره ثبت « براساس قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه... يژه اقتصاديجاد مناطق ويطرح ا» .12

 (.3/9/1398اعالم وصول: 

 (.17/5/1395، تاريخ اعالم وصول: 165)شماره ثبت: « طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران» .13

 (.3/4/1399: وصول اعالم تاريخ ،58: ثبت شماره ،«ايران اسالمي جمهوري بانكداري طرح»  .14

 (11/6/1398خ اعالم وصول: ي، تار652مصرف )شماره ثبت كم ين خانگيبرق مشترك يبها يطرح بخشودگ» .15

بدني، ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و ايثارگران به وزارت و هاي تربيتطرح تبديل سازمان» .16

 (.6/5/1388، تاريخ اعالم وصول: 337)شماره ثبت: « سازمان ملي جوانان به وزارت ورزشالحاق 

 (.7/12/1379: وصول اعالم تاريخ ،194: ثبت شماره) «الكترونيک تجارت طرح» .17

خ اعالم وصول: ي؛ تار674)شماره ثبت « آبرودت شهرك نمکيبا مركز يل استان مازندران غربيطرح تشك» .18

13/8/1398.) 

 (.1/5/1398خ اعالم وصول: ي، تار641)شماره ثبت « ل بورس حمل بار و مسافريتشكطرح » .19

 (.13/8/1398خ اعالم وصول: ي؛ تار675)شماره ثبت « ياحتيو س يارتيل و اداره مناطق آزاد زيطرح تشك» .20

 (.6/10/1396، تاريخ اعالم وصول: 359)شماره ثبت « طرح تشكيل وزارت امور شهدا و ايثارگران» .21

 (.8/12/1397، تاريخ اعالم وصول: 549)شماره ثبت: « تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني طرح» .22

 (.26/11/1395، تاريخ اعالم وصول: 238)شماره ثبت: « زيست و منابع طبيعيطرح تشكيل وزارت محيط » .23

، تاريخ اعالم 261طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي )شماره ثبت » .24



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ____________________________________________________  

 

 

76 

 (.1/1396/وصول:

، تاريخ اعالم وصول: 412)شماره ثبت: « «آب و محيط زيست»و  «انرژي»هاي طرح تشكيل وزارتخانه» .25

23/3/1397.) 

، تاريخ 437)شماره ثبت: « «توسعه صادرات و بازرگاني»و  «صنعت و معدن»هاي طرح تشكيل وزارتخانه» .26

 (. 7/5/1395اعالم وصول: 

 (.18/1/1389، تاريخ اعالم وصول: 558)شماره ثبت « الملليبينطرح حذف دالر از معامالت » .27

 (.29/10/1398خ اعالم وصول: ي، تار705)شماره ثبت « كشور يهات رودخانهيريطرح حفاظت و مد» .28

، تاريخ اعالم وصول: 321)شماره ثبت: « هاي اجرايي دولتيوري دستگاهطرح ساماندهي ارتقاي بهره» .29

31/3/1388.) 

 (.2/2/1397، تاريخ اعالم وصول: 392)شماره ثبت « هي خودروطرح ساماند» .30

 (. 1/2/1388، تاريخ اعالم وصول: 300)شماره ثبت: « ساماندهي نظام اداري دولتطرح» .31

، تاريخ اعالم وصول: 707)شماره ثبت « يمال يطرح فهرست احكام قانون نامعتبر در حوزه بازارها» .32

30/10/1398 .) 

 (.11/6/1398، تاريخ اعالم وصول: 653)شماره ثبت « تبر حوزه تجارتطرح فهرست احكام نامع» .33

 (.11/6/1398خ اعالم وصول: ي، تار654)شماره ثبت « ن و احكام نامعتبر حوزه صنعتيطرح فهرست قوان» .34

 (.3/4/1399: وصول اعالم تاريخ ،63: ثبت شماره) «سرمايه عايدي بر ماليات طرح» .35

 (. 20/12/1397، تاريخ اعالم وصول: 555)شماره ثبت: « طرح مديريت تعارض منافع» .36

 (.3/4/1399: وصول اعالم تاريخ ،57: ثبت شماره) «منافع تعارض مديريت طرح» .37

)شماره ثبت « دارند يعضو در اثر مرگ مغز يكه اهدا ييهااز فرزندان ذكور خانواده يكيت يمعافطرح » .38

 (.24/9/1398وصول: خ اعالم ي، تار694
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