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 دهیچک
ن قابل یتضم منظوربه یعاد نیو قوان یسدر قانون اسا شدهینیبشیپ داتیبا وجود تمه 

رو هجهت اجرا روب یشور با مشکالتک نیاز قوان یبرخ ران،یا ین در نظام حقوقیاجرا بودن قوان
در  نیقوان شدن ییاجرا موانعه ک است پرسش نیبه ا گوییپاسخ یپژوهش در پ نیهستند. ا

عدم تناسب »همچون  یعوامل یلیتحل-یفیتوص ی؟ در قالب پژوهشاندکدام رانیا ینظام حقوق
 یتورم و پراکندگ» ،«ییعدم تناسب قانون با اقتضائات اجرا»، «و خواست جامعه ازیقانون با ن

موانع  نیتراز مهم« نیقوان یضعف در محتوا» تیو در نها« مؤثر یضمانت اجرا نبود» ،«نیقوان
، ذکرشدهفع اشکاالت ر منظوربهشناخته شدند.  رانیا ینظام حقوق رن دیشدن قوان ییاجرا
 تیاز ظرف شتریاستفاده ب ،یقانونگذار ندیامرتبط با قانون در فر یهااز مشارکت گروه یریگبهره
و  نیتدو ندیافردر  یکارشناس یهاتیاستفاده از ظرف شیدر مقام ابتکار قانون، افزا یقانون حیلوا

 یضمانت اجرا نییتع ن،ینقوا حیو توجه به تنق یکاستن از سرعت قانونگذار ن،یقوان بیتصو
در نظام  نیشدن قوان ییمؤثر بر اجرا یعنوان راهکارهابهآن  ریقانون و نظا یاجرا یمؤثر برا

      شدند. یمعرف رانیا یحقوق
 

قانون، اجرای قانون، موانع اجرای قانون، کیفیت قانون، تورم قوانین، ضمانت  :واژگان کلیدی
  .اجرای قوانین
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 مقدمه  
و  مرج و هرج ایجاد از جلوگیری اجتماعی، روابط به بخشیانتظام راستای درا همواره هدولت

، امروزه تهیه روازاینهستند.  ینی مترقی و قابل اجراقوانوجود  نیازمند م،مرد عمومی جیواح رفع

و یکی  داردای العادهاهمیت فوق ،باشند 1«شدنی بودنانجام»و تدوین قوانینی که واجد ویژگی 

 کشورهاست. قانونگذاریهای اساسی مراجع ز دغدغها

یکی از مبانی شک بیتوان ادعا کرد که در مقام اثبات اهمیت قابل اجرا بودن قوانین می

و الزامات قانونی در قانون اساسی و قوانین عادی در مسیر  سازوکارهابرخی  بینیپیش

الزاماتی همچون  بینیپیشی از مبانی نمونه، باید یک رای، همین موضوع بوده است. بقانونگذاری

تصویب یند افرتضمین همین موضوع در ، قانون اساسی آمده 053یا  012در اصول را که آنچه 

 885جمهور( و )سؤال از وزرا یا رئیس 880بر آن، مقنن اساسی در اصول مضافقوانین دانست. 

 منظوربهابزارهای نظارتی مجلس  عنوانبهرا  یجمهور(، عمالً تمهیدات)استیضاح وزرا یا رئیس

که هر زمان تصور تعلل یا تساهل در  امعنکرده است. به این  بینیپیشپیگیری تحقق قوانین 

با سؤال یا استیضاح استفاده کنند. یند افرتوانند از ، میدشواجرای قوانین برای نمایندگان محرز 

ن است که نظام حقوقی ایران در این کشور گویای آ قانونگذارینظام یند ابر، بررسی این وجود

تا موضوع قابل اجرا بودن قوانین است شده  مسئله سببها و خألهایی دارد. این زمینه کاستی

نیز مورد توجه قرار گیرد. در ذیل  -6/0/1388ابالغی - قانونگذاریهای کلی نظام در سیاست

برای  سازوکاریی و تعیین نویسرعایت اصول قانونگذاری و قانونها بر این سیاست 8بند 

قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش »محورهایی همچون های قانونی با انطباق لوایح و طرح

 تأکید شده است.« بودن اجرای آن

اساسی پاسخ داده  پرسشتحلیلی به این -حاضر سعی خواهد شد تا در قالب توصیفی ةدر مقال

ال کن اشیرفع ا منظوربهدر کشورمان هستند و قوانین  شدنشود که چه عواملی مانع اجرایی 

 د انجام داد؟یبا یچه اقدامات

بینی الزامات و پیش فرضیه نویسندگان تحقیق آن است که نظام حقوقی ایران در زمینه

ها و و نظارت بر اجرای قوانین، ضعفمد اکارتصویب قوانین  مربوط به مرحله سازوکارهای

  لِ عدم اجرای قوانین، مستلزم برطرف شدن این اشکاالت است.هایی دارد که رفع اشکاکاستی
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نقدی بر برخی موانع »تحقیقات موردی همچون  یهرچند برخ تحقیق، پیشینه خصوص در

ا ی( 1380گایینی،  و )میرزاده کوهشاهی« قانون اساسی 00کلی اصل  هایسیاستاجرای 

)مرتضوی و همکاران، « ت کشوریموانع اجرای قانون مدیریت خدم بندیاولویتارزیابی و »

 یلک ینون بررسکن تایکاند، ولن مختلف پرداختهیا قوانیاسناد  یموانع اجرا ی( به بررس1381

صورت نگرفته  ،ندکل یو تحل یین را شناسایقوان ییه اهم موانع اجراک ایگونهبهن موضوع یا

 ،شور داردک ینظام حقوقه بر ک یسبب آثاربهع و یبررسی این موضوع بد حیثن یو از ااست 

  است. یضرور

شود ین پرداخته میشدن قوان ییاجرا منظوربه یتمهیدات قانون ییبه شناسا ابتدا در این مقاله،

 (.2)بند  شوندمیشناسایی و تحلیل  نشدن و معطل ماندن قوانین اجراییعلل  سپس ؛(1)بند 

 نیقوانن شد اجرایی منظوربه یقانون داتیتمه .1
ن اساس، یآن است. بر ا« شدن ییاجرا»قانون خوب،  یک یهان مؤلفهیترد، از مهمیتردیب

ن مصوب یت قوانیفکیمختلف تالش دارند تا  سازوکارهایاز  یریگبا بهره یحقوق یهانظام

و  یقانون اساس یشوند. بررس ییبتوانند اجرا هاآنه کبرسانند  یحدرا به قانونگذاریمجالس 

 سازوکارهای یه برخکد آن است یمؤ یاسالم یمجلس شورا یداخل نامهآیینقانون  خصوصبه

 اند.ن مصوب مجلس بودهیشدن قوان ییاجرا منظوربه یدیور، تمهکن مذیدر قوان شدهبینیپیش

ند یامرتبط با موضوع قانون در فر یهاقوا و دستگاه یارکان همکامن ساختنه، فراهم ین زمیدر ا

ن دانست. یشدن قوان ییدر جهت اجرا یاصل یهان از مؤلفهتوایقانون را م یکب یتصو

که برخی حقوقدانان مشارکت متقابل قوا در امر تقنین و اجرای تمام و کمال قوانین را طوریبه

-106 :1382پناهی، شریعت)قاضی  اندکردهیکی از شروط تحقق همین همکاری قوا تلقی 

قوا و  یارشناسکت یو استفاده از ظرف یمساع یکبر تشرط، عالوهین شرایدر ا چراکه ،(100

 یاجرا منظوربهزه الزم یمناسب، نهادهای مختلف انگ یب قانونیمختلف جهت تصو یهادستگاه

، بر 01، اصول مختلف قانون اساسی همچون اصل زمینهافت. در این یآن قانون را خواهند 

 است.  هکردامکان حضور و اظهارنظر نمایندگان دولت در مجلس تصریح 

 106، 103، 133، 113، 110نامه داخلی مجلس همچون مواد در این زمینه مواد مختلف آیین

 .انددهکره و مقننه را تبیین و تشریح یدو قوه مجر مابینفیترتیبات تعامل مستمر 
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همکاری قوا در تضمین اجرای قوانین، این  مقولهنقش کلیدی  سبببهبر موارد مطروحه، مضاف

، در کنار آن برعالوهنامه داخلی هیأت دولت نیز مدنظر قرار گرفته است. آیین 306ماده امر در 

 اندرکاراندستبودن  همصدااین همکاری و هماهنگی مستمر بین قوا در امر تقنین، همسو و 

 هایمؤلفهیکی از  عنوانبهقوانین  سازیپیادهو  هاسیاست، اجرای هاگیریتصمیماجرایی در 

ایفا کنند  توانندمی ایکنندهتعیینقوانین نقش  موقعبه، بدون شک در اجرای «مداکارسی بروکرا»

د توجه داشت یقانون با یکشدن  ییاجرامنظور به(. از سوی دیگر، 228 :1388)مرکز مالمیری، 

در  ن صورت،یه در اکند؛ چراکل یتحم یا دستگاهیچ نهاد یطاق بر هیف ماالیلکد تیه قانون نباک

 منظوربهران، یا یاسالم یجمهور یشدن قانون وجود ندارد. در نظام حقوق ییان اجراکل امعم

 تهیهقانون اساسی در  05طبق اصل  برای مثالده شده است. یشیاند یباتیترت ن مهم،ین ایتضم

قانونی و انجام اصالحات نسبت به لوایح قانونی که واجد بار مالی باشند، مشخص  هایطرح

 101، ماده زمینههای جدید الزم است. در این جبران کاهش درآمدها یا تأمین هزینهرق طبودن 

و لوایح عادی  هاطرحنامه داخلی مجلس نیز رئیس جلسه را مکلف به اعالم وصول قانون آیین

تعیین  بر قانونگذاریهای کلی نظام سیاست 11با رعایت اصل مذکور کرده است. همچنین، بند 

قانونی با در نظر گرفتن اصل قانونی  هایطرحدن کرتشخیص قابلیت مطرح  ظورمنبه سازوکاری

 است.ده کرمزبور تأکید 

 23/12/81مورخ  08008/31/81، شورای نگهبان نیز طبق نظریه تفسیری شماره زمینهدر این  

نحو مطلق و برای مدت نامحدود ، به«جوییصرفهاز محل »درج عبارت  -1: »است اعالم داشته

، بدون تأمین منبع و «در بودجه سنواتی بینیپیش»بدون تعیین محل و همچنین درج عبارت و 

« از محل اعتبارات مصوب دستگاه»و « از محل اعتبارات مصوب مربوط» هایعبارتنیز درج 

اگر مستلزم بار مالی جدید بوده، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید مذکور در 

معلوم نشدن طریق کاهش درآمد یا تأمین ... » -2. گرددنمیاسی محسوب قانون اس 05اصل 

قانون اساسی قابل  05، با توجه به اینکه اصل طرح یا پیشنهاد به صراحت اصل «هزینه جدید

  .. ...«باشدنمیطرح در مجلس نبوده، بنابراین قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز 

تأثیرگذار باشد، آن است که  تواندیمضمین اجرایی شدن قوانین ت منظوربهد دیگری که یتمه

، طبیعتاً زمینهالزم باشد. در این مدی اکارمفاد یک قانون منطبق با نیازهای جامعه و واجد 

های کارشناسان و نهادهای پژوهشی و تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی و گیری از ظرفیتبهره
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تواند مفید باشد. نویس قوانین میپیش موشکافانهکارشناسی های ها و بررسیتوجه به نشست

مجلس شورای  رئیس»دارد: داخلی مجلس اشعار می نامهآیین 101در این خصوص، ماده 

را ... به مرکز  فوریتییکو لوایح عادی و  هاطرحموظف است یک نسخه از  اسالمی

؛ همچنین مطابق ماده «... کند. کارشناسی ارجاع اظهارنظرهای مجلس جهت رسیدگی و پژوهش

، هاکمیسیونو لوایح توسط  هاطرحکه همزمان با وصول  کرده استمقرر  نامهآیینهمان  102

. شودمی ارجاع اسالمی شورای مجلس هایپژوهشکارشناسی مرکز  کارگروه طرح یا الیحه به

 الیحه ای طرح بررسی منظوربه است کارگروهی موظف مجلس هایپژوهش مرکز رئیس

 تشکیل دهد. ارجاعی

گرفته در این بند، مشخص شد که در نظام حقوقی ایران تمهیداتی صورت هایبررسیبر  مبتنی

بر نهادها، منطبق بودن مفاد  ماالیطاقهمچون همکاری قوا با یکدیگر، عدم تحمیل تکالیف 

شده است که یکی از  بینیپیشکارشناسی،  هایظرفیتقوانین با نیازهای جامعه و استفاده از 

 ، تحقق اجرایی شدن قوانین است.سازوکارهامبانی شناسایی این  ترینمهم

 علل اجرایی نشدن و معطل ماندن قوانین .2
توان دریافت که در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران علل و عوامل با نگاهی اجمالی می

توان به عدم تناسب قوانین با وامل میمختلفی بر اجرایی نشدن قوانین اثرگذارند. از جمله این ع

 نبودنیاز و خواست جامعه، عدم تناسب قوانین با اقتضائات اجرایی، پراکندگی و تورم قوانین، 

قوانین اشاره کرد. در ادامه تالش  محتوایبرای اجرای قوانین و ضعف در ثر ؤمضمانت اجرای 

 . دشونشود تا هریک از این علل و عوامل بررسی و تحلیل می

 . عدم تناسب قانون با نیاز و خواست جامعه1–2
. شودمیقانون تلقی  هایویژگی تریناساسیکلی، همسویی قانون با نیازهای جامعه از  طوربه

منافع  کنندهتأمینمردم،  هعام هایدر این زمینه حقوقدانان معتقدند که قانون زمانی انعکاس نظر

خواهد بود که ارتباط مستقیمی با نیازهای  شدنیانجام باألخرهآنان و همچنین مفید، پیشرو و 

معیارهای دیگری  براساس قانونگذار(. با این حال، بعضاً 20 :1385جامعه داشته باشد )راسخ، 

پردازد که با اقتضائات و مطالبات نوظهور مطابقت ندارد و عمالً اجرای آن با به وضع قانون می

اهتمام مقنن به کشف  روازاین(. 06 :1381، راناهمکشود )خورشیدی و چالش مواجه می
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تضمینی در جهت تحقق و اجرایی شدن قوانین  قانونگذاری هحوزنیازهای واقعی شهروندان در 

 (. 02 :1388، زادهتقیو  نژادحبیبآید )می حساببه

اً به در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران، این عدم تناسب قانون با نیاز و خواست جامعه عین

عبارتی، با بررسی بهاست. ه شدترین علل عدم اجرای بخشی از قوانین مبدل یکی از مهم

دریافت  توانمیراحتی به ،اجمالی قوانینی که در نظام حقوقی ایران با مشکل عدم اجرا مواجهند

 ترین علت عدم اجرای بخشی از قوانین، عدم تناسب با خواست و نیاز جامعه است.که مهم

از جمله  -1303مصوب -تجهیزات دریافت از ماهواره  کارگیریبهنمونه، قانون ممنوعیت  برای

واقعی  طوربهعدم تناسب با خواست عمومی و نیاز جامعه در عمل  سببمصادیقی است که به

و استفاده از  عیقانون هرگونه ورود، توز نیا 1 به موجب مادهاجرایی نشده است. توضیح آنکه، 

و در  استممنوع  است، که قانون مشخص کرده یاز ماهواره جز در موارد افتیدر زاتیتجه

 یفریک یاز ماهواره ضمانت اجرا افتیدر زاتیکنندگان از تجهاستفاده یقانون برا نیا 8ماده 

 قانون 2ماده  ن،یشده است. همچن نیی( تعینقد)ضبط و مصادره اموال مکشوفه و مجازات 

 نیا یمسئول اجرا جیمقاومت بس یروین ای یانتظام یرویتفاده از ن، وزارت کشور را با اسمذکور

اجرا  همرحل، در آن بیبه سه دهه از زمان تصو کیاز گذشت نزد پس کن،یقانون کرده است. ل

 شود.یقانون عمالً اجرا نم نیا

اعزام که  -1363مصوب -ترین علت عدم اجرای دقیق و کامل قانون خدمت وظیفه عمومی مهم

دانسته نیز همین عدم تناسب این قانون با نیاز  یاجبار را رانیافراد ذکور در ا یت سربازبه خدم

این عامل موجب شده است که با وجود الزام مقرر در این قانون، در  0و خواست جامعه است.

مجازات  بینیپیشو با وجود  8میلیون مشمول غایب قابل شناسایی هستند 3حال حاضر بیش از 

صورت  هاآنبرخورد با  منظوربهی این افراد، عمالً هیچ اقدام جدی و خاصی قانونی برا

به موضوع  هاآن هایخانوادهجوانان و حتی ر بیشتنگرش منفی  در این زمینه، 8.گیردنمی

علت اجرایی نشدن کامل این قانون در ایران محسوب  ترینعمدهتوان سربازی اجباری را می

در کشورهای جهان و برچیده شدن سربازی اجباری از قوانین گرفته صورتتحوالت  11کرد.

در تشدید این نگرش منفی و تضعیف اجرای آن شک بیجهان نیز ( درصد 61کشور ) 123

 11نبوده است. تأثیربی
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و در  قانونگذاری مرحله، عدم تناسب قانون با نیاز و خواست جامعه در ذکرشدهمبتنی بر نکات 

ون، یکی از دالیل عدم اجرا یا معطل ماندن قوانین در نظام حقوقی اجرای یک قان دورهطول 

و  نفعانذی هایشود که الزم است با استفاده از نظرجمهوری اسالمی ایران محسوب می

، قانونگذارییند افر)تخصصی و صنفی( و مشارکت دادن آنان در  نهادمردمنهادهای قانونی 

 و خواست عمومی قرار داد. قوانین را هرچه بیشتر همسوی با نیازها 

 . عدم تناسب قانون با اقتضائات اجرایی2–2
. اگر استعدم تناسب قانون با اقتضائات اجرایی یکی دیگر از موانع اجرای قانون در ایران 

عنوان اقتضائات به هاآناختصار از بهمحتوای قانون با ابزارها، امکانات و تمهیدات مجریان که 

قوه مجریه  اغلبهمخوانی نداشته باشد، در مقام عمل مجری قانون که شود اجرایی یاد می

تواند مفاد آن قانون را اجرا کند. بر این اساس، برخی حقوقدانان معتقدند اگر در نمی ،است

های موجود اقدام نشود و در تصویب قوانین با در نظر گرفتن منابع و ظرفیت قانونگذارییند افر

 گرایانهآرمانصورت دولت در اجرای قانون صرفاً به هایظرفیتا و هبدون توجه به محدودیت

فراهم خواهد شد )جاللی و  قانونگذاریصورت گیرد، بدون تردید زمینة شکست  قانونگذاری

( که عمالً نتیجه طبیعی این وضعیت عدم اجرای مفاد قانون خواهد بود. 01 :1383تنگستانی، 

اند که تمرکز مقنن به اقتضائات اجرایی ورت تأکید داشتههمچنین، برخی حقوقدانان بر این ضر

دولت برای  هایظرفیتیک مصوبه با ارزیابی آن در حین تصویب و همچنین توجه او به 

اصلی همواره باید مورد مالحظه قرار گیرند )مرکز مالمیری،  نیازپیشدو  عنوانبهاجرای آن 

1388: 211.) 

بینی الزاماتی همچون ضرورت کنندگان قانون اساسی با پیش، تدوینذکرشده مالحظهمبتنی بر 

قانون اساسی(، امکان ابتکار قانون توسط دولت  05تأمین بار مالی مصوبات مجلس )اصل 

تصویب قوانین )اصل یند افرامکان مشارکت دولت در دن کرقانون اساسی( یا فراهم  00)اصل 

ام قانونگذاری کشور را به سمت تصویب قوانینی اند تا نظقانون اساسی(، عمالً تالش داشته 01

فراهم  هاآنسوق دهند که با اقتضائات اجرایی همخوانی داشته باشد و امکان اجرایی شدن 

گرفتن ابتکار  دستبهو اشتیاق مضاعف برای  محوریطرحشود. با این حال، رویکرد 

قوانین و جرای این دست از از سوی نمایندگان از عوامل اثرگذار در مختل شدن ا قانونگذاری

بر  قانونگذاریکه امروزه برخی حقوقدانان، طوریبهشود؛ مجریه محسوب می قوهسلب انگیزه از 
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اجرا  عمدهو علل  انددانستهرا راه عالجی برای رفع موانع عدم اجرای قانون  محوریالیحه پایه

)مرکز مالمیری،  دانندمی انونگذاریقیند انشدن قوانین را فراهم نبودن مشارکت جدی دولت در فر

1388: 1-2.) 

و  هامشیخطعامل دیگر در این زمینه آن است که به اعتقاد برخی حقوقدانان عدم انتقال 

اجرایی و مختل شدن مسیرهای ارتباطی قانونگذاران و مجریان که  هایردهتصمیمات کالن به 

یکی از  یادشدهمد اکاربوروکراسی  هایژگیوییکی از  عنوانبه« رسانایی»از آن به اختالل در 

تواند به عدم اجرای ( که می220-223 :1388مشکالت نظام قانونگذاری است )مرکز مالمیری، 

 قوانین منتج شود.

کنندگان قانون اساسی به محتوای برخی اصول قانون اساسی مفید این معناست که تدوین

رایی و عدم تحمیل تکلیف ماالیطاق به دولت ضرورت تصویب قوانینی متناسب با اقتضائات اج

اند این هدف را محقق کنند. با این حال، برخی و از طرق مختلف در تالش بوده التفات داشته

و به  موجود عمالً موجبات نادیده گرفته شدن این غرض را فراهم کردهیندهای افرها و رویه

دلیل معطل بدیناند و ی همخوانی نداشتهاند که با اقتضائات اجرایشدهمنجر تصویب قوانینی 

ناپذیری و قابل اجرا نبودن قوانین موجب شده است که به اعتقاد برخی این تحقق .اندمانده

نمونه این قبیل قوانین،  رایب (.5 :1386حقوقدانان، ناامنی قضایی در جامعه ایجاد شود )گرجی، 

اصرار مجلس بر مصوبات  سببساسی، بهقانون ا 05تا پیش از تفسیر شورای نگهبان از اصل 

قانون اساسی و تصویب این مصوبات در مجمع تشخیص مصلحت نظام،  05مغایر با اصل 

، دولت را مکلف هاآنعمالً قوانین متعددی به تصویب رسیدند که بدون تأمین بار مالی ناشی از 

اقتضائات اجرایی تکالیفی  در این موارد، بدون توجه به روازاینکردند. به انجام تکالیفی می

بخشی  برای مثال شد.میمنجر شد که در نهایت به معطل ماندن آن قوانین برای دولت تعیین می

بار  سبببه -1381مصوب -رسانی به ایثارگران از اصالحات و الحاقات قانون جامع خدمت

، ولیکن با 12عالم شدندتوسط شورای نگهبان مغایر قانون اساسی ا ،ای که داشتندنشدهتأمینمالی 

االجرا اصرار مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق مصلحت دانسته شده و الزم

 رو بوده است.هبینی بار مالی روبدر عمل با مشکل عدم پیش هاآنو حال آنکه اجرای  13شدند
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یی الزم تاکنون به ابزارها، امکانات و تمهیدات اجرا یتوجهبی دلیلبهاز جمله قوانین دیگری که 

خالی اشاره  هایخانهتوان به مقررات مربوط به اخذ مالیات از می ،اندبه مرحله اجرا درنیامده

 -1366مصوب – 10مستقیم هایمالیاتقانون  11و  11کرد. توضیح آنکه، این موضوع در مواد 

مصوب –ا بهیا قانون تعدیل و تثبیت اجاره -1380الحاقی – 15مکرر همان قانون 50و ماده 

و بسترهای اجرایی الزم  سازوکارهافراهم نبودن  سبببهبینی شده بود که تاکنون پیش -1352

عامل اجرایی نشدن این  تریناساسی عنوانبهخالی ) هایخانهدر خصوص شناسایی  ویژهبه

و قابل  ساختنمد اکارقانون( امکان عملی شدن آن فراهم نبوده است. البته، مجلس در جهت 

مکرر همین قانون تحت  50را شدن قانون موصوف اخیراً اقدام به اصالح و الحاقاتی در ماده اج

 است.ده کر -1388مصوب - 16مستقیم هایمالیاتعنوان قانون اصالح موادی از قانون 

قانون  ،تناسب نداشتن با اقتضائات اجرایی عملی نشده است سبببهنمونه دیگر از قوانینی که 

که پس از  است -1386مصوب –پرستاری  هایکارانهمات پرستاری و تعدیل گذاری خدتعرفه

وجود مشکالتی در نحوه اجرا و فراهم نبودن  علتبهسال از زمان تصویب آن  10گذشت 

که عدم اقدام الزم در طوریبه؛ 10تمهیدات اجرایی، همچنان مسکوت و بالاجرا مانده است

نفعان آن، موجب شد رهبر معظم و تضییع حقوق ذی ربطذیاجرای این قانون توسط نهادهای 

به لزوم اجرایی  1388آذرماه  امسیت روز پرستار در بخود به مناس هایفرمایشانقالب نیز در 

  18شدن این قانون تأکید داشته باشند.

تواند به تحمیل تکلیف قانونگذار به اقتضائات اجرایی می یتوجهبیمبتنی بر مقدمات ذکرشده، 

اجتناب از بروز چنین  منظوربهطاق به مجری قوانین و معطل ماندن قوانین منجر شود که ماالی

قانونگذاری و همچنین اولویت یند افروضعیتی الزم است با تأمین مشارکت حداکثری دولت در 

از طریق لوایح دولت و همچنین توجه حداکثری به  قانونگذاریدادن به طرح موضوعات 

تصویب  منظوربهشناسی مراجع مرتبط با اجرای آن قانون، زمینه الزم کار هایو نظر مشاورت

   قوانینی قابل اجرا و متناسب با اقتضائات اجرایی کشور تأمین شود.

 . تورم و پراکندگی قوانین2-3
جو کرد )انگ، وحساب و کتاب جستبروز پدیده تورم قوانین را باید در وضع قوانین بی

در اِعمال صالحیت تقنینی خود بدون توجه  قانونگذارصی چنانچه (. از منظر تخص185 :1386

نام تورم ه اهمیت بدهد با آسیبی ب هاآن کمیتبه مطالعات کارشناسانه، فقط به آمار مصوبات و 
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، مجلس به یندافر(. در این 163 :1380، زادهمهدیو  مالمیری مرکزقوانین مواجه خواهیم بود )

و  نویسیقانونرا به  وقتشاندهد و نمایندگان بیشتر ها میبیش از نظارت ب قانونگذاری

در این شرایط نظام حقوقی با تورم و پراکندگی تقنینی  در نتیجهدهند. اختصاص می قانونگذاری

 رو خواهد شد.هروب

تواند برای نظام حقوقی هر کشوری فارغ از اشکاالت متعددی که تورم و پراکندگی قوانین می 

چنین شرایطی یکی از آثار قطعی تورم و پراکندگی قوانین، مغفول واقع شدن  ایجاد کند، در

ای آن است که در این وضعیت اجرای برخی از قوانین است. یکی از علل بروز چنین پدیده

ها که معموالً در انتهای این پذیر نبودن تشخیص ناسخ و منسوخدلیل تعدد قوانین و امکانبه

، عمالً مجریان در مقام اجرای قانون شودمیاشاره  هاآنی و کلی به ضمن طوربهقبیل قوانین 

نمونه، تعدد و پراکندگی قوانین ایران در حوزه  رایشوند. بدچار آشفتگی و سردرگمی می

که است ها موجب شده بازنشستگی کارکنان دولت و عدم تبیین دقیق ناسخ و منسوخ

اسخ و منسوخ این حوزه دچار مشکل باشند ز در تشخیص قوانین نیمتخصصان حقوق اداری ن

( که 286 :1، ج 1388نند )امامی و استوارسنگری، کشور انتقاد ک یبه نظام قانون حیثن یو از ا

 اجرای قوانین این حوزه نیز وجود خواهد داشت.  طبیعتاً این معضل در مرحله

مربوطه به  یهاستگاهد یتوجهیتورم تقنینی در ایران موجب ب هپدیدهمچنین، پراکندگی و 

در زمان  -1321مصوب  -واگیردار  هایبیماریآمیزشی و  هایبیماریقانون طرز جلوگیری از 

از  یاریور بسکدر قانون مذ کهدرحالیه، کح آنیبیماری واگیردار کرونا شده است. توض یریفراگ

اگیری بیماری بهتر جامعه در زمان فر هادار منظوربهاز یمورد ن یاجراهاضوابط و ضمانت

 هاآنست و ین امر نمورد توجه مسئوال یط فعلی، قانون مذکور در شرا18شدهینیبشیواگیردار پ

ت یامن یعال یل شورایذ سازوکارهایاز  یریگالعاده همچون بهرهفوق سازوکارهایق یاز طر

ها ن حوزهیمجدد در ا یگذار)ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا(، به اداره جامعه و ضابطه یمل

که در موازات  -1386مصوب  – 21قانون مدیریت خدمات کشوری 3پردازند. همچنین، ماده یم

و در راستای تشریح و تبیین  -1366مصوب - 21قانون محاسبات عمومی کشور 5ماده 

یکی دیگر از قوانین است،  شدههای مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی وضع ویژگی

شود که عمالً تشخیص این مؤسسات ورم و پراکندگی قوانین محسوب میدر زمینه ت زدنیمثال

   و نهادها را با دشواری مواجه ساخته است.
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قانون الحاق برخی از مواد به  20نمونه دیگر این اشکال در بخشی از تمهیدات مقرر در ماده 

که موازی قابل مشاهده است  -1383مصوب - 22(2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 -1380مصوب - 23و ارتقای نظام مالی کشور پذیررقابتقانون رفع موانع تولید  0با مفاد ماده 

 20در ماده  قانونگذارترتیباتی مشخص کرده و بر ابهامات قانونی افزوده است. توضیح آنکه، 

ا در (، اقتداراتی ر2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

و خدمات ناشی از آن به موازات مجوزهای  کاالهاو  هاپروژه، هاطرحخصوص خرید و فروش 

و ارتقای نظام مالی کشور برای سازمان  پذیررقابتقانون رفع موانع تولید  0ی در ماده یاحصا

 قانون رفع موانع تولید 0که ماده است شده  سببکرده و همین اقدام  بینیپیشبرنامه و بودجه 

 عمالً کارایی خود را از دست بدهد.

خصوص عدم تبیین دقیق ناسخ و منسوخ با اثبات این مطلب که تورم و پراکندگی قوانین و به

در قانون تدوین و  شدهمعینبر عدم اجرای قوانین اثر مستقیم دارد، الزم است تکالیف  هاآن

معاونت قوانین  ویژهبه ربطذیتوسط نهادهای  -1388مصوب –تنقیح قوانین و مقررات کشور 

قوانین در ایران، از  تا با فراهم شدن امکان تنقیح ودشمجلس شورای اسالمی با جدیت دنبال 

همچنین، توجه و اهتمام . دعمل آیبهبر حجم قوانین بالتکلیف جلوگیری  رویهبیافزوده شدن 

تواند ، میقانونگذاریف بیشتر مجلس به امر نظارت بر اجرای قوانین در حین پرداختن به تکلی

 ایجاد تعادل و تناسب در این دو حوزه و کاهش تورم و پراکندگی قوانین مفید باشد. منظوربه

 ضمانت اجرای مؤثر  نبود. 4–2
ضمانت اجرا را باید وجه تمایز قواعد حقوقی با قواعد اخالقی دانست )موسوی و موالیی، 

ت و اوصاف قواعد حقوقی است و چنانچه (. ضمانت اجرا یکی از الزاما111–118 :1386

آن را در شمار هنجارهای  تواننمیدولت تضمین نشده باشد،  توسطاجرای یک قاعده حقوقی 

 العملعکس(. حقوقدانان ضمانت اجرا را 50- 50 :1383)کاتوزیان،  کرد حقوقی محسوب

عفری اند )جقدرت عمومی علیه ناقض قانون در جهت حفظ نظم عمومی تعریف کرده

 کندمیرا تضمین  یاجرا، اجرای قاعده حقوق ضمانتن، ی(. بنابرا111 :1380لنگرودی، 

، وضع قوانین بدون ضمانت اجرا یا مذکور(. مبتنی بر مقدمه 38 :1383)درویشی و زینالی، 

شک مسیر فرار از اجرای قانون را برای مخاطبان آن هموار یبدارای ضمانت اجرای نامتناسب، 

 قانونگذاربرای تضمین و تأمین اجرایی شدن قوانین ضرورت دارد که  روازاینخت. خواهد سا
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ن یقانون منوط به تدو یند و اگر اجراک بینیپیشآن قانون  یمناسب را برا یضمانت اجرا

ن یا یبراثر ؤماجرای  هایضمانتن ییتع یحت ،اجرایی آن توسط دولت است هاینامهآیین

بنابراین،  .(06-05 :1380، رانهمکارده شود )عبداالحد و شم یز ضروریف دولت نیلکت

و تضمینی برای اجرایی شدن آن است.  شکنیقانونجلوگیری از  منظوربهضمانت اجرا ابزاری 

بینی ضمانت اجرا یا توان عدم پیشران را مییبا این مقدمه، یکی از علل عدم اجرای قوانین در ا

 ناسب دانست.بینی ضمانت اجرای ضعیف و نامتپیش

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  82توان ماده یکی از مصادیق بارز این موضوع را می

رد. در ماده مزبور، با اینکه مراجع دولتی از تصویب ک یمعرف -1382مصوب - 20عدالت اداری

یدگی رس منظوربهو ترتیبات خاصی  اندشدهت عمومی دیوان منع أآرای هیمصوبات جدید مغایر با 

بینی ضمانت اجرای مؤثر و بازدارنده، عمالً عدم پیش سبب، بهاست بینی شدهپیش به مصوبه جدید

 شود. ماده موصوف توسط مراجع دولتی رعایت نمی

ناکافی بودن ضمانت اجراها و مختل شدن اجرای برخی قوانین،  هزمیننمونه قانونی دیگر در 

قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی  28 کاررفته در مادههب اجرایضعف در ضمانت 

است. طبق مفاد این ماده قانونی دولت مکلف شده است که سامانه ثبت حقوق و مزایا  25ایران

به مقامات، رؤسا و مدیران کلیه  هاپرداخت تمامیهمچنین امکان تجمیع  کند. اندازیراهرا 

 مذکورناخالص پرداختی به هریک از افراد که میزان  نحویبه ،اجرایی را فراهم کند هایدستگاه

مشخص شود. یکی از دالیل عدم توفیق کامل و اجرایی نشدن دقیق این ماده قانونی، عدم 

، تاکنون صرفاً شودمیکه گفته طوریبه 26در آن بوده است.ثر ؤمضمانت اجرایی  بینیپیش

و است ثبت شده  دشدهیاوابسته به قوه مجریه در سامانه  هایدستگاه موردنظراطالعات 

وابسته به سایر قوا همکاری الزم را در این زمینه با سازمان اداری و استخدامی  هایدستگاه

ی، موجب شده است که اجرای یعدم تناسب ضمانت اجرا با نوع تخلفات احصارو ازاین  20ندارند.

 رو شود. هکامل مفاد این قانون با تردیدهایی روب

توجه این است که گاهی فقدان یا ضعف در ضمانت اجرا له شایان مسئدر این خصوص، آنچه 

نامه اجرایی قانون، عمالً اجرای قانون که دولت از طریق امتناع از وضع آیین است موجب شده

ن و ارا معطل کند. این در حالی است که اگر قانون دارای ضمانت اجرای مؤثر باشد، متخلف

 دانند. نامه مربوطه و اجرای قانون میملزم به تدوین آیینبیم ضمانت اجرا خود را  از ممتنعین
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در پایان این بند اشاره به این نکته مفید خواهد بود که در شرایط فعلی عدم شناسایی ضمانت 

ملزم کردن مجری به اجرای قانون نیست و  منظوربهابزار مؤثر نبود اجرای مؤثر به معنای 

گیری از ابزارهای نظارتی خود همچون سؤال یا هتواند با بهرمجلس شورای اسالمی می

 توسعهعبارتی، تقویت و بهاستیضاح، دولت را ملزم به پاسخگویی و اجرای قانون کند. 

 منزلهشدن قوانین و به اجرایی منظوربهعنوان تمهیدی به تواندمینظارتی مجلس  هایکارویژه

 نین استفاده شود.ضمانت اجرایی مؤثر در جلوگیری از معطل ماندن قوا

 قوانین ی. ضعف در محتوا5–2
و مدی اکار، بخشینتیجههمچون  هاییویژگیبرخی حقوقدانان در کنار اوصاف مختلف قانون، 

 :1385کنند )وکیلیان و مرکز مالمیری، کیفی قانون محسوب می هایویژگیاثربخشی را جزء 

عنوان یکی از بهبودن « شدنیامانج»یا « قابلیت اجرا داشتن»(. در نظری مشابه، وصف 08

(. در این رویکرد، هرچند همه 33 :1385عرضی قانون شناسایی شده است )راسخ،  هایویژگی

قانون » هایویژگیکه  آینددرمی، معموالً قوانینی به اجرا شوندمیاجرا وضع  منظوربهقوانین 

(. این در حالی 2 :1380ی، را در خود داشته باشند )مرکز مالمیر« باکیفیتقانون »یا « خوب

که همواره  شوندمیتلقی  کیفیتبیاز قوانین  دستهدو « قوانین مبهم»و « قوانین پیچیده»است که 

شهربابکی،  زادهعبدالهاند )بوده آفرینمشکلبرای شهروندان، قضات و قوای عمومی از نظر اجرا 

1388: 311 .) 

زیادی منوط به وجود شرایطی در محتوای قانون  ، اجرای قانون تا حدودمذکورمبتنی بر مقدمه 

همچون باکیفیت بودن محتوای قانون، شفافیت و واضح بودن، فاقد ابهام و ایهام بودن و مواردی 

که محتوای قانون برای مجریان قابل درک بوده و در جهتی که مقصود  ایگونهبهنظیر آن است، 

(. به عقیده حقوقدانان، در راستای تحقق 22 :1385کار گرفته شود )راسخ، هب ،است قانونگذار

از حضور پررنگ کارشناسان و متخصصان  قانونگذارییند افراین مقصود الزم است تا از آغاز 

زبان استفاده شود تا قوانینی با کیفیت و با کمترین ابهام و پیچیدگی برای مخاطبان و مجریان 

 (.062 :1388شهربابکی،  زادهعبدالهوضع شود )

نشدن و معطل  یی، اشکال در محتوای قوانین بعضاً عامل اصلی اجراذکرشدها وجود مالحظات ب

نمونه، با دقت نظر در مواد مختلف قانون رسیدگی به دارایی مقامات،  رایماندن قوانین است. ب

آید که ضعف در دست میبه گونهاین -1380مصوب -مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی 
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ترین علل عدم اجرای این قانون است. توضیح آنکه، تأکید بر کیفیت محتوای این قانون از مهم

زمانی مشخص  هباز بینیپیشو عدم  28این قانون 5ن در ماده محرمانه بودن اعالم اموال مسئوال

 شودمیجهت اعالم، از جمله نقاط ضعف قانون مزبور در بحث کیفیت محتوایی آن محسوب 

 شودمیاجرایی شدن کامل قانون تلقی  برایمانعی  منزلهبه، قانونگذاریدر  هاکاستی گونهاینه ک

 باشد.  قانونگذارسلب اعتماد عمومی نسبت به  ساززمینه تواندمیو 

با  هاستسالکیفی  هایویژگیدارا نبودن برخی صفات و  سبببهقانونی که  مصادیقاز دیگر 

ه  کنی. با ااست -1380مصوب - 28قانون تسهیل ازدواج جوانان ،جه شده استمشکل اجرایی موا

شرح وظایف هر کدام از اشخاص و نهادها در قوانین موضوعه  سازیبرجستهمشخص کردن و 

بدون  مذکور، لیکن قانونگذار در قانون شودمیاز معیارهای قانون خوب و با کیفیت محسوب 

که بدون آنکه نهاد طوریبهم و پیچیدگی آن افزوده است؛ توجه کافی به این مؤلفه، بر ابها

متعددی  هایکارویژهخاصی )جز در موارد معدود( مدنظر باشد، در مواد مختلف آن تکالیف و 

این قانون صرفاً با  8و  8، 5، 2، 1در مواد  قانونگذاراست. بر این اساس، ده کر بینیپیشرا 

از  یکف هریالکمسئول و ت هایدستگاهفاف عناوین مورد خطاب قرار دادن دولت، از ذکر ش

 خودداری کرده است. هاآن

، این قانون که با هدف کاهش بار مشکالت جوانان در مقوله ازدواج مصوب مذکورمبتنی بر مقدمه 

مورد اشاره، پس از گذشت پانزده  هایشفافیتدلیل نداشتن کیفیت در محتوا و فقدان بهشده بود، 

صویب آن، همچنان شکل اجرایی به خود نگرفته است که بر مبنای همین اشکاالت سال از زمان ت

همچنین تداوم این وضعیت موجب شد  31ن نیز قرار گرفته است.مورد انتقاد برخی مسئوال ذکرشده

اجتماعی در  هایآسیبکه حتی یکی از محورهای بیانات رهبر معظم انقالب در سلسله جلسات 

 31ایشان از اجرایی نشدن این قانون اختصاص یابد. ندیمگله، به 80 ماهبهمن

توجه در این زمینه آن است که در مواردی شورای نگهبان به این اشکال در  شایاننکته 

 رایمصوبات مجلس اشاره کرده تا از ورود این قبیل قوانین به نظام حقوقی جلوگیری کند. ب

 در خصوص 11/2/1368مورخ  1161اره نظر شورای نگهبان به شم 11بند « ب»نمونه، در جزء 

بیان شده  گونهاینطرح قانونی ایجاد تسهیالت برای ایثارگران انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی 

با توجه به سایر قوانین و مصوبات که برای طبقات دیگر نیز  11در ارتباط با ماده »است که 

 هاسهمیهشود، با احتسابی که شده  درصدهایی تعیین شده، باید قابل اجرا بودن آن در نظر گرفته
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ایفای منظم این صالحیت توسط شورای نگهبان  روازاین 32«.کندمیاز صددرصد تجاوز 

 کیفیت و غیرشفاف باشد.جلوگیری از تصویب قوانین بی منظوربهتواند ابزاری می

د کیفیت و الزامات قانونی در توجه به محتوای قانون از بُع بینیپیشبنابر آنچه گفته شد، 

، از جمله عواملی است که امکان تصویب هاآنت یو التزام بر رعا قانونگذارییند افرشفافیت در 

از  قانونگذارضرورت دارد که  روازاین. سازدفراهم  تواندمییک قانون خوب و قابل اجرا را 

یی همچون گیری از ابزارهاهمان آغازین مراحل تقنین و همچنین در بازنگری قوانین با بهره

ساالران و همچنین التزام به ابتکار قانون از طریق الیحه دولت، این استفاده از کارشناسان و فن

 اساسی را مدنظر داشته باشند مؤلفه

 گیری نتیجه

در این تحقیق، این موضوع به اثبات رسید که در اجرایی نشدن  هگرفتانجام هایبررسی براساس

، عوامل متعددی اثرگذارند. در این زمینه هرچند در قانون اساسی، قوانین در نظام حقوقی ایران

، تمهیدات قانونگذاریکلی نظام  هایسیاستتفسیری شورای نگهبان و اخیراً از طریق  هاینظر

ارزشمندی در جهت اجرایی شدن مصوبات مجلس و کاهش حجم قوانین معطل و بالاجرا 

م حقوقی ایران در حال حاضر از عملی نشدن شده است؛ با وجود این، وضعیت نظا بینیپیش

  برخی قوانین حکایت دارد.

در این زمینه، عواملی همچون عدم تناسب قانون با نیاز و خواست جامعه یا اقتضائات اجرایی و 

بدون تبیین دقیق وضعیت  همچنین پراکندگی، تراکم و انباشت قوانین در نظام حقوقی کشور

بینی ضمانت اجرای مؤثر و نیز ضعف در محتوای به پیش انونگذارق، عدم اهتمام هاآنتنقیحی 

یا وجود ابهام و عدم شفافیت در محتوای قانون از جمله  هاآنپایین بودن کیفیت حیث قوانین از 

 ترین عواملی دانسته شدند که مانع اجرای قوانین و موجب معطل ماندن قوانین هستند. مهم

و ابزارهای ذیل  سازوکارهانویسندگان معتقدند که با استفاده از ، ذکرشدهبا عنایت به اشکاالت 

 توان انتظار داشت که از معطل و غیرقابل اجرا ماندن قوانین جلوگیری کرد: می

)تخصصی و صنفی( و مشارکت  نهادمردمو نهادهای قانونی  نفعانذی های. استفاده از نظر1

 طباق قوانین با نیازها و خواست عمومی.در چارچوب ان قانونگذرییند افردادن آنان در 

قانونی دارای بار مالی از طرف نمایندگان و دادن فرصت الزم  هایطرح. به حداقل رساندن تهیه 2

 به دولت در تنظیم لوایح قانونی و ابتکار قانون در راستای انطباق قوانین با اقتضائات اجرایی.
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از سوی معاونت قوانین مجلس شورای . توجه جدی به موضوع تدوین و تنقیح قوانین 3

و تراکم قوانین و لزوم رجوع به  رویهبیجلوگیری از پراکندگی، انباشت منظور بهاسالمی، 

 .قانونگذاریدر نتیجه تدوین و تنقیح قوانین( قبل از اقدام به امر  شدهتهیهقوانین جامع )

ابزار برتر حقوقی در تضمین تحقق  نوانعبهاجراهای مناسب  ضمانت بینیپیشبه  قانونگذار. اهتمام 0

 مصوبات مجلس.

قانونی برای  الزامات بینیپیش. توجه بیش از پیش به موضوع ارتقای کیفیت قوانین از طریق 5

 .قانونگذارینهادهای مرتبط با امر 

 هایپژوهشتفصیلی، توسط مرکز  هایکارشناسیانجام  منظوربه. فراهم آوردن بسترهای الزم 6

 هاینظرتوجه به  منظوربهتمهیداتی  بینیپیشاسالمی و سایر مراجع کارشناسی و شورای مجلس 

 .قانونگذاریند ایفرکارشناسی در 

و  قانونگذارییند ادر فر پژوهشگران و کارشناسان هایظرفیتو  هاپیشنهاد، هاایدهاز  مندیبهره. 0

 .نویسیقانون

ن اجرای قوانین در حین پرداختن به تکلیف . توجه و اهتمام مجلس به امر نظارت بر حس8

که اتخاذ این رویه به کاهش طوریبهدر راستای حفظ تعادل و تناسب در این دو حوزه،  قانونگذاری

 . دشومنجر  قانونگذاریسرعت 

  و تقنین در راستای اجرای قانون. گذاریمشیخطبوروکراسی در  هایظرفیت. عنایت به 8

توجه به این بیو پرهیز از تصویب قوانین نمادین که  یقانونگذاردر  یزدگاستیسدوری از  .11

که صرفاً کاربرد تبلیغاتی و  شودیممنجر « الساعهخلققوانین »موضوعات مهم معموالً به وضع 

 .ددارنمقطعی 
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 هایادداشت
1- Practicable. 

 در... و دارند را مجلس یعلن جلسات در شرکت حق...  رانیوز و او، معاونان و جمهوررئیس» -01 اصل -2

 «...حضورند به مکلف وزرا بدانند، الزم  نمایندگان که یصورت

 و کنندمی عنوان یقانون حیلوا خصوص در ندگانینما که یاصالحات و شنهادهایپ و یقانون هایطرح» –05 اصل -3

 آن در که است مجلس در طرح قابل یصورت در ...،انجامدمی یعموم هایهزینه شیافزا ای یعموم درآمد لیتقل به

 .«باشد شده معلوم زین دیجد نهیهز نیتأم ای درآمد کاهش جبران قیطر

 «... دهد جواب سؤال به و شود حاضر مجلس رد است موظف ریوز ای جمهوررئیس... » –88 اصل -0

 .2 ... شود حاضر مجلس در... روز ده مدت ظرف دیبا ضاحیاست مورد ریوز ای رانیوز أتیه... . 1» –88 اصل -5

 حاتیتوض شدهمطرح مسائل خصوص در و شود حاضر مجلس در...  یک ماه مدت ظرف دیبا جمهوررئیس ،...

 «... بدهد یکاف

 مربوط ونیسیکم کهصورتیدر ... را یقانون هایطرح جمهوررئیس مجلس امور و یحقوق عاونتم» -30 ماده -6

 نظر موارد نیا در. دینما مطرح دولت أتیه در ... دهد صیتشخ مهم و یاساس را مزبور هایطرح از کیهر دولت

 ماًیمستق الزم گزارش یتیفورسه و دوفوریتی هایطرح مورد در. شودمی ارائه یاسالم یشورا مجلس به ... دولت

 «.شد خواهد ارائه دولت به میتصم اتخاذ جهت و میتنظ جمهوررئیس مجلس امور معاون توسط

اند از: مخالفان با قانون خدمت سربازی که در عدم اجرای دقیق این قانون اثرگذارند، عبارت ترین ادلهاز عمده -0

کننده عمر و وقت جوانان، تناقض داشتن با آزادی عدادها، اتالفتوجهی به استاخالل در ازدواج و اشتغال، بی

 (.  315-312: 1380و همکاران،  هی)سجاد انتخاب، استثمار نیروی جوان و ناکارایی اقتصادی و امنیتی

در وبگاه خبر آنالین،  1011فروردین  13برای مشاهده این آمار رجوع کنید به گزارش منتشرشده در مورخه  -8

  (18/1/1011 رین بازدیدآخ) اهده در:قابل مش

 
https://www.khabaronlinr.ir/news/1500536  

کارکنان وظیفه نیروهای مسلح »دارد: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در این زمینه اشعار می 58ماده  - 8

هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده و چنانچه دستگیر شده باشند به حبس از سه 

کارکنان وظیفه ... »همین قانون  63مطابق ماده «. گردندماه تا یک سال یا سه تا یک سال اضافه خدمت محکوم می

روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از  در زمان جنگ بیش از پنج

گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و دستگیری به حبس از یک تا سه سال محکوم می

 «شوند.به حبس از دو تا پنج سال محکوم می

 به شیگرا فرزندان، شدن منفک ،یروان و یروح ،یهداشتب مسائل از هاخانواده هاینگرانی زمینه نیهم در -11

 بر که است هاییدغدغه جمله از یشغل هایفرصت رفتن دست از مخدر، مواد به ادیاعت همچون یناصواب هایراه

 .است افزوده هاخانواده انتظارات با قانون نیا یناسازگار  زانیم
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 ، قابل مشاهده در:          تابناک یخبر گاهیدر پا شدهدرجآمار  مشاهده رجوع کنید بهای بر -11

  (18/1/1011)آخرین بازدید  
https://www.tabnak.ir/fa/news/141324  

 .است 31/1/1386مورخ  21803/31/86آخرین نظر شورای نگهبان در این زمینه، نظر شماره  - 12
ام به رئیس مجلس شورای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظ 6/11/1381مورخ  1111/00115نامه شماره  -13

 اسالمی.

و شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر  هااستانمستغالت مسکونی واقع در مراکز  هرگاه» –11ماده   -10

داشته شوند نسبت به بعد از شش ماه نگه هآماده برای اجاره باشند ... مدت شش ماه متوالی خالی و بالاستفاد

به  مستغلدو در هزار ارزش معامالتی تا یک سال معادل   –1خواهند بود:  مذکور مشمول مالیات به شرح زیر

 در صورت تجاوز از یک سال معادل چهار در هزار ارزش معامالتی مستغل به ازای هر ماه بر یک –2ازای هر ماه. 

مالیاتی ... تهیه در هر سال برای مستغالت مسکونی خالی خود اظهارنامه  اندمکلفمؤدیان ...  –11سال مزبور. ماده 

 «سال  بعد ... مالیات متعلق را پرداخت نمایند... ماهاردیبهشت... و تا آخر 

واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر جمعیت ... از سال » -مکرر 50ماده  -15

مالیات  دومیکمعادل  -دوم  دوم به بعد مشمول مالیات  معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: سال

 «( برابر مالیات متعلقه.5/1معادل یک و نیم )  -معادل مالیات متعلقه، سال چهارم به بعد  –متعلقه، سال سوم

با  13/12/1366مستقیم مصوب  یهااتیمالمکرر( قانون  50الف. متن زیر جایگزین ماده ) –واحدهماده - 16
هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای باالی یکصدهزار  -مکرر 50اده :  مشودیماصالحات و الحاقات بعدی 

روز ساکن یا کاربر نداشته باشد ... بدون لحاظ  121نفر جمعیت ... در هر سال مالیاتی در مجموع  بیش از 
ح ضرایب این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شر 53ماده  11تبصره  یهاتیمعاف
معادل دوازده برابر مالیات متعلقه، سال سوم  –معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم  -: سال اول شودیمزیر 

 یسازانبوه(های پروژهمعادل هیجده برابر مالیات متعلقه. واحدهای نوساز بعد از دوازده ماه و در طرح ) –به بعد 
 ... . شوندیماین ماده پس از هیجده ماه ... مشمول مالیات موضوع 

به خود آنان تعلق  دهندیمن انجام رادر صورت اجرایی شدن این قانون درآمدهای ناشی از خدماتی که پرستا -17
مقام سازمان نظام پرستاری، دلیل اجرا نشدن این قانون را وجود خواهد گرفت. در همین زمینه، شریفی مقدم، قائم

که اجرای آن احتمال  است آن دانسته و اظهار داشته کردن ییاجرادر نحوه  مشکل و فراهم نبودن تمهیدات الزم
 88آذر  13گزارش مورخه  ر.ک:رای مشاهده ب. برای پرستاران منجر شود ییهاتیمحدودسری  دارد به بروز یک

  نگار سرویس جامعه وقایع اتفاقیه، قابل مشاهده در:خبر

   (18/1/1011)آخرین مشاهده  

http://vaghayedaily. ir/fa/news/14963  
  ر.ک: ،مشاهده متن سخنان رهبر معظم انقالب در این زمینه برای -18

  (6/3/1011)آخرین بازدید  
https://salamattv.ir/news/221542 
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اشخاصی که مانع اجرای » –واگیردار  یهایماریبآمیزشی و  یهایماریبقانون طرز جلوگیری از  22ماده  -11

به هشت روز تا دو ماه  شوندیمواگیر  یهایماریبیا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از  شوندیمتی مقررات بهداش
 «.شوندیمو یا به یکی از این دو کیفر محکوم  الیر 511تا  51حبس تأدیبی و 

: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقالل حقوقی است و یردولتیغسسه یا نهاد عمومی ؤم» –3ماده  -24
( بودجه ساالنه آن از محل %51و بیش از پنجاه درصد ) شودیمیا  شده جادیابا تصویب مجلس شورای اسالمی 

 «وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. دارعهدهو  گرددیمتأمین  یردولتیغمنابع 
شخصی هستند که از نظر این قانون واحدهای سازمانی م یردولتیغو نهادهای عمومی و  مؤسسات» –5ماده  -21

 «.شودیمانجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا  منظوربهبا اجازه قانون 
 تملک یهاطرح یواگذار –عمل آورد: الف را به ریاقدامات ز شودیم داده اجازه دولت به» -20 ماده -22
خدمات  دیخر ای...  قراردادها قالب در یبرداررهبه آماده و شدهلیتکم و تماممهین و دیجد یاهیسرما یهاییدارا

 یواگذار –ب ،یبا حفظ کاربر یردولتیس از دوره قرارداد به بخش غپطرح  یواگذار تاًیدر مدت قرارداد ... و نها
 حفظ با یردولتیغ بخش به اقساط و نقد صورتبه ... شدهلیتکمو  تماممهین یاهیسرما ییدارا تملک یهاطرح
قابل  یاهیسرما یهاییدارا تملک یهاطرح یبرداربهره ای و یبرداربهره حق ت،یمالک یواگذار –ج ی،کاربر

 «.ی... با حفظ کاربر یواگذار
 و هاوزارتخانه یهماهنگ با تا شودیم داده اجازه کشور یزیربرنامه و تیریمد سازمان به .1» -0ماده  -25

 یواگذار مورد یهاتیفعال و هاپروژه و هاطرح یاجرا از یاشن خدمات و کاالها ،یدیتول مؤسسات و هاشرکت
 ای دهیمزا در مندرج مدت به قرارداد عقد با خود یبرا شدهتمام متیق ای نهیهز سقف تا ضرورت صورت در را

 ای و داخل در فروش و یبرداربهره اجازه د،یخر به ازین عدم صورت در و یداریخر یردولتیغ بخش از مناقصه
 هیتوج فاقد یواگذار مورد یهاتیفعال و هاپروژه ،هاطرحکه  یدر موارد .2. بدهد یردولتیغ بخش به را خارج
و  یرقابت طیشرا تیرعا .3مناقصه درج شود.  یدر آگه کمک زانیم دارد کمک پرداخت به زیان و است یاقتصاد
 فروشندگان یبرا یعموم مناقصه یبرگزار و هاتیفعال و هاپروژه ،هاطرح دارانیخر یبرا یعموم دهیمزا یبرگزار
 .« ... است یالزام هاتیفعال و هاپروژه ،هاطرح یاجرا از یناش خدمات و کاالها

 یرأ ریمغا یدیجد مصوبه مربوط، مرجع...   شود ابطال یعموم تأیه در یامصوبهچنانچه » –82ماده  -20
 تأیه در ،کنندهبیتصو مرجع ندهینما دعوت با فقط...  را موضوع وانید سیرئ کنند، بیتصو یعموم تأیه

 «.دینمایم مطرح یعموم
ثبت حقوق و  هسامان یاندازراه به نسبت برنامه قانون یاجرا اول سال یط است مکلف دولت» -28 ماده -23
 ین دسترسو امکا را فراهم نماید ... ... به مقامات، رؤسا، مدیران هاپرداختکند و امکان تجمیع کلیه اقدام  ایمزا
 مورد اطالعات و اسناد ارائه از مستنکف...  -1تبصره فراهم شود ...  مو عموم مرد ینظارت ینهادها یبرا

 محکوم ییقضا مرجع صیتشخ به سال کیاز سه ماه تا  یو عموم یدولت خدمات از موقت انفصال به درخواست
 .« ... شودیم

تعادل، مورخه  روزنامه 1560شماره  در منتشرشده یاسالم یمجلس شورا یهاپژوهش مرکز گزارش ر.ک: -26
 .8 ، ص16/11/88

 (                                    18/1/1011)آخرین مشاهده  

http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-
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%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-87/160817-
%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-
%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%DB%8C 

  پایگاه خبرگزاری فارس، قابل مشاهده در: ر.ک: -20

 (18/1/1011)آخرین بازدید  
 http://www.farsnews.ir/news/13990814000786 

ل و نیز اسناد و اطالعات مربوط به آن ... محرمانه بوده و هریک از فهرست دارایی افراد مشمو» -5ماده  -28
افراد مشمول ... این  یهاییدارامسئوالن و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست 

های درجه تقانون باشند ... اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند ... به یکی از مجازا
 «محکوم خواهند شد ...  1382( قانون مجازات اسالمی مصوب سال 18شش مقرر در ماده )

و  یمسکن و شهرساز ،ییو دارا یامور اقتصاد ی( ماده است که وزرا13) زدهیقانون مشتمل بر س نیا -29

مکلف شده است که  قانون، دولت نی( ا1) مادهمفاد آن را بر عهده دارند. طبق  یحسن اجرا تیکشور مسئول

 .دینما جادیا را «جوانان هتاندوخ صندوق» خانواده، لیتشک یجوانان برا توانمندسازی منظوربه
در  88 ماهیدمجلس در  یهاپژوهش، سینا کلهر، مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز زمینهدر همین  -31

قانون را مشخص نبودن دقیق  گویی با خبرگزاری فارس، یکی از دالیل عمده عدم اجرایی شدن اینوگفت
دی  3شنبه، ، روز سه22363شماره ه ب هان،یروزنامه ک ر.ک:مشاهده  یبراآن دانسته بود.  هاجراکنندنهادهای 

 .8، ص 1388

 ، قابل مشاهده در:وزین جهان یلیتحل یخبر وبگاه ر.ک: -31

 http://www.jahannews.com/news/711466 (2/2/1011)آخرین بازدید                                             

  . مندرج در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان، قابل مشاهده در آدرس اینترنتی:32

 (            0/3/1011)آخرین بازدید 

 http://nazarat.shora-

rc.ir/Forms/FileLoad.aspx?id=XAXQUIHCljw=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7M

ruN&NF=bHiIRfspeW0= 
 منابع

میزان، چ  :، تهرانحقوق اداری(. 1388استوار سنگری، کوروش ) ؛. امامی، محمد1

 .1، ج وچهارمبیست

نشریه ، ترجمه حسن وکیلیان، «و کیفیت قانون قانونگذاریتورم »(، 1386. انگ، سوین )2

 .211-181، صص 50، ش مجلس و پژوهش

 دانش، چ دهم. ، تهران: گنجمقدمه عمومی علم حقوق(، 1380. جعفری لنگرودی، محمدجعفر )3

 

http://www.farsnews.ir/news/13990814000786
http://www.jahannews.com/news/711466/
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( قانون اساسی با تأکید 05نگاهی به اصل )» ،(1383) محمدقاسمتنگستانی،  ؛. جاللی، محمد0

 ،«بر آرا و نظرهای شورای نگهبان )در مورد مصوبات مجلس شورای اسالمی تا دوره هشتم(

 . 81-68، صص 11، ش فصلنامه دانش حقوق عمومی

تقنینی؛ عنصری بایسته در  نیازسنجی» ،(1388، احمد )زادهتقی ؛، سید احمدنژادحبیب. 5

 .06-25صص  ،26، ش فصلنامه دانش حقوق عمومی، «شایسته قانونگذاری

جرای رابطه ا» ،(1381ایرج مشهدی، اسماعیل ) ؛ذوالفقاری، حسین ؛. خورشیدی، عباس6

 .  03-03، صص 03،  ش فصلنامه مدیریت نظامی، «صحیح قانون و نظم اجتماعی

اجراهای اداری در نظام  ضمانتماهیت (. »1383زینالی اقدام، امیرعلی ) ؛. درویشی، بابک0

 .58-36، صص 25، ش مجله تحقیقات حقوقی آزاد، «حقوقی ایران

، 51، شمجله مجلس و پژوهش، «انونذاتی و عرضی ق هایویژگی» ،(1385. راسخ، محمد )8

 .01-13صص 

 ،(1380جهرمی، محمدصادق ) زادهتراب ؛سرآبادانی  حسین؛ اکبری، رضا ؛. سجادیه، علیرضا8

فصلنامه ، «پیامدگراو  گراوظیفه هاینظریهتحلیل اخالقی خدمت وظیفه سربازی از منظر »

 . 318-280، صص 20، ش عمومی سیاستگذاریمطالعات راهبردی 

 ؛ناظمی، حامد مجتبی؛ سیدپور اردکانی، حسینی ؛درویشوند، ابوالفضل ؛. عبداالحد، علی11
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