DOI:
10.22034/MRAL.2021.533299.1163
حقوق اداری
فصلنامه علمی پژوهشهای نوین
1400.05.13
پذیـرش:
 / 1400.04.13شمـــــارهتـاریخ
تـاریخ ارســال:
1400
پاییز
هشتم /
ســــال سوم

شفافیتبهمثابهعنصریبایستهدرادارهمطلوبمجلسشورای
اسالمی
حیدرعلی نوروزپور*
خیراله پروین**
چکیده
شــفافیت یکــی از بااهمیتتریــن عناصــر نظریــه حکمرانــی خــوب محســوب میشــود .الزمــه
اداره خــوب ،براســاس مبــادی نویــن حقــوق اداری ،دسترســی ســریع و آســان مردم بــه اطالعات
موجــود درنــزد نهادهــای تصمیمگیــری اســت .مــردم و نهادهــای اجتماعــی بایــد از رونــد اداره
امــور کشــور و قوانیــن و اطالعــات موجــود در هــر حــوزه آگاهــی کامــل داشــته باشــند .نبــود
شــفافیت از عوامــل اصلــی عــدم کنتــرل فســاد و افزایــش فســاد اداری و مالــی در کشورهاســت
کــه هرســاله ازســوی ســازمان شــفافیت بینالملــل بهموجــب شــاخصهای مرتبــط ارزیابــی
و گــزارش آن منتشــر میشــود ،پــس ضــرورت دارد بــا فراهــم کــردن شــرایط آزاد رســانهای
و اطالعرســانی زمینههــای عملکــرد شــفاف ارکان حاکمیــت ،ازجملــه نهــاد مهــم مجلــس و
قــوه قانونگــذاری ،را فراهــم آورد .نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان از آن دارد کــه در نظــام حقوقــی
ایــران ،در زمینــه شــفافیت در فراینــد قانونگــذاری صرفـاً بــه برخــی مــوارد نظیــر علنــی بــودن
قانونگــذاری ،انتشــار قوانیــن و اطــاع ذینفعــان (آگاهــی همــگان) ،و دسترســی همگانــی بــه
قوانیــن بهعنــوان یــک حــق پرداختــه شــده اســت ،حــال آنکــه عالوهبــر مــوارد مذکــور ،تحقــق
شــفافیت در نظــام تقنینــی کشــور مســتلزم «تدویــن و اجــرای قواعــد رفتــاری و پیادهســازی
شــفافیت مشــروط آرا» و همچنیــن «تحقــق شــفافیت در راســتای تنقیــح قوانیــن» اســت.
کلیدواژهها :شفافیت ،قانون ،قانونگذار ،اداره خوب ،مجلس.

* دانشــجوی دکتــری حقــوق عمومــی دانشــکده حقــوق  ،الهیــات و علــوم سیاســی واحــد علــوم و تحقیقــات
heidarnoroozpour@gmail.com
دانشــگاه آزاد اســامی  ،تهــران ،ایــران
** .اســتاد گــروه حقــوق عمومــی ،عضــو هیــأت عمومیدانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران،
ایــران( .نویســنده مســئول).
khparvin@ut.ac.ir
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مقدمه
و در حقــوق اداری ،فســاد بهعنــوان یــک پدیــده بســیاری از مبانــی ســامت و امنیــت نظــام
اجتماعــی را درهــم میریــزد .درســت اســت کــه دایــره شــمول فســاد مصادیــق بســیاری را دربــر
میگیــرد ،ولــی بایــد اذعــان داشــت کــه فســاد در تمــام حوزههــا آثــار مخــرب خــود را برجــای
میگــذارد .آنچــه ازنظــر حقوقــی بهنظــر چالــش برانگیــز میرســد بررســی فســاد اداری و مالــی اســت.
فســاد اداری روی دیگــر ســکه ســامت اداری اســت و امــروزه نــه بهعنــوان پدیــدهای اجتنابناپذیــر
بلکــه واقعیتــی رن ـجآور تقریب ـاً در تمامــی کشــورها ،اعــم از توســعهیافته یــا درحــال توســعه ،مطــرح
اســت و نظامهــای اداری در بیشــتر کشــورها در رأس کانونهــای آســیبپذیر و آمــاج آســیبهای
ناشــی از ایــن پدیــده بودهانــد و همچنــان هســتند .در آغــاز هــزاره ســوم دادههــای موجــود بیانگــر
ابتــای بیشــتر کشــورها بــه فســاد و تالشهــای کمترموفــق آنهــا در مقابلــه بــا ایــن پدیــده اســت.
نتایــج پژوهشهــای انجامشــده ازســوی ســازمان شــفافیت بینالملــل در ســال  ،2020بیــن 180
کشــور ،فســاد را سوءاســتفاده از قــدرت عمومــی بــرای منافــع شــخصی تعریــف میکنــد .در آخریــن
نســخه ایــن ســازمان از کشــورهای فاســد جهــان آمدهاســت کــه کنتــرل نکــردن فســاد باعــث ایجــاد
بحــران جهانــی در دموکراســی خواهــد شــد .در ایــن نظرســنجی کــه بــا شــرکت بی ـشاز  20هــزار
نفــر انجــام شــده اســت ،در ردهبنــدی ایــن کشــورها ویژگیهایــی ماننــد «شــفافیت اداری» ارزیابــی
شــده اســت ،و همچنیــن بهتریــن کشــورها در ســرمایهگذاری و بهثبــت رســاندن دفتــر مرکــزی
بررســی شــدهاند 1.بهطورکلــی تمامــی شــواهد ذهنــی و عینــی موجــود حاکــی از وجــود رابطــه
منفــی فســاد و نــرخ رشــد و توســعه اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی اســت .بــرای مثــال نشــان داده
شــده اســت ســاالنه دو تــا پنــج درصــد از کل تولیــد جهــان بهصــورت رشــوه ردوبــدل میشــود 2.در
فهرســت ســازمان بینالمللــی شــفافیت ( ،)TIکــه هرســاله کشــورها را بــر حســب میــزان شــیوع فســاد
رتبهبنــدی میکنــد ،هیــچ کشــوری از قلــم نمیافتــد ،مگــر آنکــه آمــاری درخصــوص شــاخصهای
فســاد از آن کشــور وجــود نداشــته باشــد .درواقــع هرجایــی کــه دولــت وجــود داشــته باشــد ،فســاد
اداری و مالــی نیــز کموبیــش وجــود خواهــد داشــت 3.فســاد را معمــوالً پــاداش نامشــروعی میداننــد
کــه بــرای وادار کــردن فــرد بــه تخلــف از وظیفــه تخصیــص داده میشــود و بــر بنیــاد قانونــی ،فســاد
عبــارت از اســتفاده غیرقانونــی از اختیــارات اداری ـ دولتــی بــرای نفــع شــخصی اســت .فســاد پدیــدهای
پیچیــده و چندوجهــی اســت و اَشــکال ،عوامــل ،و کارکردهایــی متنــوع در زمینههــای مختلــف دارد.
پدیــده فســاد از یــک عمــل کوچــک خــاف قانــون گرفتــه تــا عملکــرد نادرســت یــک نظــام سیاســی و
1-http://www.transparency.org/cpi2020

 .2معصومینیا ،غالمرضا و حسن دادگر ،فساد مالی ،تهران :کانون اندیشه جوان ،1383 ،ص .32

 .3خضری ،محمد ،تحلیل نهادی فساد اداری ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال هشتم ،شماره سوم ،پاییز  ،1384ص .514
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اقتصــادی در ســطح ملــی را شــامل میشــود .درنتیجــه تعریــف فســاد ،از اصطالحــات گســترده گرفتــه
تــا تعریفهــای قانونــی خــاص فســاد بهعنــوان «فســاد اخالقــی» و «سوءاســتفاده از قــدرت عمومــی»،
همــه را در «مبادلــه منابــع محســوس» یــا «عمــل رشــوهخواری» ،کــه یــک کارمنــد دولتــی مرتکــب
1
میشــود ،دربــر میگیــرد.
تحقیــق حاضــر بــر آن اســت ســاختارهای حقوقــی و قانونــی مؤثــر بــر شــفافیت را از دو منظــر
مؤلفههــای رفتــاری و محتوایــی شــفافیت در ســاختار قانونگــذاری بهبحــث بگــذارد و بررســی کنــد.

گفتار اول :پیشینه پژوهش
بررســی پیشــینه تحقیــق حکایــت از آن دارد کــه مطالعــات و پژوهشهــای انجامشــده در ایــن
خصــوص بیشــتر بــه نقــش ســاختارهای مالــی و مدیریتــی در امــر شــفافیت معطــوف بودهاســت و
بهطــور مشــخص از منظــر ســاختارهای حقوقــی آنگونــه کــه بایــد موضــوع واکاوی نشــده اســت.
در همیــن حــال برخــی از پژوهشهــای داخلــی و خارجــی بــه موضــوع شــفافیت در ابعــاد دولتــی و
پارلمانــی پرداختهانــد .عبدالحســینزاده و ثنایــی ( )1394در پژوهــش خــود بــا عنــوان «تبییــن مفهــوم
و کاربــرد شــفافیت در عرصــه حکمرانــی و اداره امــور دولتــی» بــا مطالعــه پژوهشهــا و تجربیــات
جهانــی در حــوزه شــفافیت و مصادیــق کاربــردی ،ازجملــه شــفافیت در قراردادهــا ،شــفافیت جلســات
شــورایی ،ارزیابــی کارکنــان و عملکــرد ،نشــان دادنــد شــفافیت ابــزار کارآمــدی بــرای مبــارزه بــا فســاد،
کنتــرل ،نظــارت ،کارآمــدی و توانمندســازی خطمشیهاســت .در پژوهشــی زندیــه و ساالرســروی
( )1392بــه موضــوع حــق دسترســی بــه اطالعــات و تاریخچــه آن پرداختـه و ضــرورت وجــود شــفافیت
در اســناد و مــدارک و عوامــل محدودکننــده آن را شناســایی کردهانــد .در پژوهشــی دیگــر بهــادر
( )1390بــه بررســی موانــع قانونــی شــفافیت در ایــران پرداختهاســت و ضمــن اشــاره بــه معایــب
قوانیــن فعلــی ،توصیههایــی را بــرای تغییــر آنهــا پیشــنهاد دادهاســت .رضائـیزاده و احمــدی ()1388
در پژوهــش خــود بــا عنــوان «مبانــی حــق دسترســی شــهروندان بــه اســناد اطالعــات دولتــی» اصــل
دسترســی بــه اطالعــات را واکاوی کردهانــد و مهمتریــن ویژگیهــای اصــل شــفافیت را دسترســی
داشــتن بــه مــدارک و اطالعــات دولتــی میداننــد .انصــاری ( )1386در پژوهــش خــود بــه بررســی
مفهــوم و زمینههــای آزادی اطالعــات و چگونگــی کاربــرد اصــول و مقــررات مربــوط بــه آزادی اطالعــات
در ایــران و مقایســه ایــن اصــول و مقــررات بــا قوانیــن برخــی از کشــورها پرداختهاســت.
 .1حســنی ،علی و عبدالحمید شــمس ،راهکارهای مبارزه با فســاد اداری بر اســاس ارزشهای اســامی (به نقل از Jens Chr
 ،)& Odd-Helge Fjeldstad, 2000اسالم و پژوهشهای مدیریتی ،سالدوم ،شماره اول ،پاییز و زمستان  ،1391ص .81ص  201و .202
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گفتار دوم :مبانی نظری
بند اول :اصل شفافیت
شــفافیت بــه مفهــوم روشــن بــودن رونــد قاعدهگــذاری ،تصمیمگیــری ،و اقداماتــی اســت کــه
حقــوق و تکالیــف شــهروندان را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .شــفافیت در حــوزه قانونگــذاری بــدان
معناســت کــه نماینــدگان را درقبــال تصمیمــات و عملکردشــان پاســخگو نگــه دارد و ایــن امــکان
را بــرای ذینفعــان فراهــم آورد تــا جریــان واقعیــات را مشــاهده کننــد ،امــا لزومــاً آنــان را قــادر
نمیســازد تــا اقدامــی انجــام دهنــد .آزاد گذاشــتن جریــان اطالعــات و قابلدســترس بــودن آن بــرای
1
همــه کســانی کــه در ارتبــاط بــا تصمیمــات هســتند در مقولــه شــفافیت جــای دارد.
در ادبیــات اصــاح مدیریــت بخــش عمومــی گفتــه میشــود که بــدون شــفافیت راهکارهــای تقنینی
ـی معطــوف بــه افزایــش بهــرهوری و کاهــش فســاد چنــدان کارآمــد نیســتند .در محیــط شــفاف،
و نظارتـ ِ
حتــی درصــورت وجــود بســتر مســاعد قانونــی بــرای سوءاســتفاده ،احتمــال اضافهبرداشــت از منابــع
عمومــی کاهــش پیــدا خواهــد کــرد 2.درطــی دهــه اخیــر ،در حــوزه شــفافیت مالــی دسـتکم بیـشاز
پنــج حرکــت یــا نهــاد جهانــی معطــوف بــه شــفافیت مالــی بخــش عمومــی ایجــاد یا تقویت شــده اســت
کــه ازجملــه ایــن نهادهــا میتــوان بــه مســئولیتپذیری مالــی مخــارج عمومــی ( ، 3)PEFAمشــارکت
دولتهــای شــفاف ( ، 4)OGPمشــارکت جهانــی بــرای مســئولیتپذیری اجتماعــی ( ، 5)GPSAحرکــت
جهانــی بــرای شــفافیت مالــی ( ، 6)GIFTحرکــت جهانــی بــرای شــفافیت بودجـهای ،مســئولیتپذیری
و مشــارکت ( 7)BTAPو طــرح بودجههــای بــاز بانــک جهانــی ( 8)WBIOGاشــاره کــرد.
 .1حبیــبزاده ،محمدجعفــر ،ظرفیتهــا و چالشهــای سیاســت جنایــی ایــران در ایجــاد امنیــت
قضایــی ،در مجموعــه مقــاالت امنیــت قضایــی ،تهــران :نشــر پژوهشــکده مطالعــات راهبــردی ،1390،ص .123
2-Bertok, Janos. Public sector transparency and accountability: making it happen. OECD, 2002; Mergel, Ines. Social .
media in the public sector: A guide to participation, collaboration and transparency in the networked world. New York:
.John Wiley & Sons, 2012
3-Public Expenditure and Financial Accountability .
4-Open Government Partnership .
5-The Global Partnership for Social Accountability .
6-Global Initiative for Fiscal Transparency .
7-The Global Movement for Budget Transparency, Accountability and Participation .
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8-WBI's Open Government initiative .
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بهمنظــور دســتیابی بــه شــفافیت ،اســتانداردها یــا رویههــای متعــددی در حوزههــای مختلــف معطــوف
بــه شــفافیت شــامل شــیوه حســابداری ،شــیوه نظــارت ،شــیوه افشــا ،و شــیوه ســنجش تدویــن شــده
اســت یــا اعمــال میشــود .ایــن اســتانداردها یــا رویههــا تــاش میکننــد ضمــن یکدســت و نظاممنــد
کــردن شــفافیت در مدیریــت بخــش عمومــی ،از بــروز مــوارد فســادزا نیــز پیشــگیری کننــد .از همیــن رو
تــاش میشــود فرایندهایــی ماننــد «جریــان دریافتیهــا اعــم از حقــوق و دســتمزد و غیــره»« ،1جریــان
ایجــاد امــوال و دارایــی متصدیــان»« ، 2شــیوه جابهجایــی افــراد از بیــرون بخــش عمومــی بــه داخــل آن و
بالعکــس»« ، 3نحــوه توزیــع اطالعــات منفعترســان»« ، 4نحــوه تصمیمســازی افــراد ذینفــع»« ، 5نحــوه
7
البیگیــری بــرای تصویــب قوانیــن» 6و  ...در بخــش عمومــی نظاممنــد و شــفاف شــود.

بند دوم :ظرفیت درون و برون نمایندگی
از منظر قانونگذار «نمایندگی» بر ظرفیت درونی نمایندگی و ظرفیت بیرونی نمایندگی دستهبندی
میشود.
 .1ظرفیت درونی نمایندگی
در مجالــس فاقــد ســنتهای نمایندگــی مؤثــر و کارآمــد ،نماینــدگان نیازمنــد تعالیــم و مهارتهایــی
در ارتبــاط بــا ایفــای وظیفــه نمایندگــی خویــش و پاســخگویی بــه رأیدهنــدگان حوزههــای انتخابــی
خویــش هســتند .بهعــاوه در زمانیکــه شــهروندان بهصــورت مؤثــری بــا فراینــد قانونگــذاری تعامــل
و تبــادل برقــرار میکننــد ،بعیــد بهنظــر میرســد کــه حتــی خبرهتریــن نماینــدگان نیــز بتواننــد
بــدون کمــک کارمنــدان متخصــص ،امــور و مســائل حوزههــای انتخابــی را حلوفصــل کننــد .عالوهبــر
تجهیــزات و امکانــات فیزیکــی ،نظیــر ســاختمان اداری مجهــز ،و کارکنــان مجــرب بایــد ســازوکارها و
رویههایــی وجــود داشــته باشــد کــه امــکان تســهیل انتقــال خواســتهها و مطالبــات مــردم بــه نماینــدگان
و دســتگاه قانونگــذاری را فراهــم ســازد.
1-Payroll transparency .
2-Asset Declarations / Disclosures .
3-Revolving door between the public and private sectors .
4-Insider information flow .
5-Conflict of interests regulation .
6-Lobbying Disclosure and Regulation .
 .7گزارش با عنوان نکاتی پیرامون نظام پرداخت حقوق و مزایای مدیران در بخش عمومی ،تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،معاونت
پژوهشهای اقتصادی دفاتر :مطالعات بخش عمومی ،مطالعات حقوقی.1395 ،
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شفافیت به مثابه عنصری بایسته در
اداره خوب مجلس شــورای اسالمی

 .2ظرفیت بیرونی نمایندگی
تشــکلها ،مطبوعــات ،ســازمانهای غیرحکومتــی ،شــهروندان ،و  ...کــه بیــرون از دســتگاه
قانونگــذاری قــرار دارنــد بایــد اطالعــات کافــی دربــاره چگونگــی جمـعآوری و تألیــف مطالبــات و نیــز
چگونگــی پیگیــری و حمایــت از آنهــا و درواقــع نحــوه واداشــتن مجلــس بــه پاســخگویی را داشــته
باشــند .آنهــا بایــد از فرایندهــای نمایندگــی محافظــت کننــد و درجهــت تقویــت آن کوشــا باشــند.
ازطرفــی ظرفیــت نمایندگــی مجالــس قانونگــذاری و پاســخگویی بیشــتر آنهــا بــه توانایــی
شــهروندان دربرابــر آنهایــی کــه نماینــده میشــوند در بیــان و ارائــه مطالبــات و خواستههایشــان
ازطریــق انتخابــات و طرفــداری از نماینــدگان منتخبشــان نیــز بســتگی دارد .یــک مجلــس قانونگــذاری
پاســخگو نیازمنــد شــهروندانی اســت کــه دانــش کافــی دربــاره نقــش مجلــس ،احــزاب ،نماینــدگان ،و
 ...همچنیــن مهارتهــای کافــی در جم ـعآوری اطالعــات و تحلیــل آنهــا ،و  ...داشــته باشــند و نیــز
معیــن در زمینــه روندهــای دمکراتیــک ،مســئولیتهای مدنــی ،تســاهل ،تعهــد و ...
بــه ارزشهــای ّ
متعهــد باشــند.

بند سوم :شفافیت در قانون
منظــور از شــفافیت تقنینــی شــفافیت مراجــع تقنیــن ،فراینــد تقنیــن ،و محصــوالت تقنیــن اســت.
پاســخ بــه ایــن پرسـشها کــه قانونگــذاری در صالحیــت چــه مراجعــی اســت ،فراینــد طــرح و تصویــب
قوانیــن چگونــه اســت ،چــه اشــخاص ،موضوعــات ،و امــوری مشــمول هــر قانــون هســتند ،وضعیــت اعتبار
قوانیــن چگونــه اســت ،و نســبت قوانیــن مؤخــر بــا قوانیــن مقــدم چیســت در ذیــل شــفافیت تقنینــی قرار
میگیرنــد .نقطــه مقابــل شــفافیت تقنینــی ابهــام و پیچیدگــی قوانیــن اســت؛ یعنــی وضعیــت قوانیــن
بهگونـهای اســت کــه مــردم و مجریــان قوانیــن در دسترســی بــه قوانیــن ،فهــم ،اعمــال و اجــرای آنهــا
ـن افــراد جامعــه را دربــاره حقــوق
دچــار تردیــد ،اختــاف و ســرگردانی هســتند .ابهــام و پیچیدگــی قوانیـ ْ
موســع از قوانیــن و مقــررات
خــود نامطمئــن میســازد و در عیــن حــال ممکــن اســت زمینــه تفســیرهای ّ
را دراختیــار مجریــان قــرار دهــد .هرچــه ابهــام و پیچیدگــی قوانیــن و مقــررات بیشــتر باشــد ،بــه همــان
انــدازه برنامهریــزی اشــخاص بــرای فعالیــت در پرتــو آن قوانیــن و مقــررات دشــوار میشــود و زمینــه
سوءاســتفاده از ابهامــات قوانیــن و مقــررات را فراهــم و گســترده میســازد .بــه همیــن دلیــل ،ابهــام و
ـن امنیــت حقوقــی و ،بهتبــع آن ،امنیــت اقتصــادی ،ســرمایهگذاری و حقــوق مالکانــه
پیچیدگــی قوانیـ ْ
1
را تضعیــف میکنــد و مانعــی بــزرگ دربرابــر برنامههــای توســعهای دولــت محســوب میشــود .بــرای
اجتنــاب از چنیــن نتایجــی ،کشــورهایی ماننــد فرانســه و آمریــکا تشــکیالت و ســازوکارهای خاصــی بــرای
16
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تأمیــن شــفافیت قوانیــن و مقــررات خــود ایجــاد کردهانــد .ارزیابــی و پایــش تأثیــرات قوانیــن و مقــررات،
تنقیــح و سادهســازی قوانیــن و مقــررات ،تدویــن مجموعههــای موضوعــی ،و انتشــار گســترده و هدفمنــد
2
قوانیــن و مقــررات ازجملــه ایــن تدابیــر هســتند.

بند چهارم :شفافیت در فرایند ارزیابی تأثیرات قانونگذاری
ارزیابــی تأثیــر یکــی از مراحــل مهــم قانونگــذاری اســت و مجموع ـهای از بررس ـیهای نظاممنــد
کارشناســی و میانرشــتهای بــرای شــناخت تأثیــرات مثبــت و منفــی در تهیــه پیشنویــس لوایــح
و طرحهــای قانونگــذاری اســت و تصمیمگیرنــدگان بــر مبنــای آن مزایــا و معایــب و همچنیــن
پیامدهــای احتمالــی ایــن مقــررات را پی ـشاز تصویــب نهایــی بررســی میکننــد .ایــن روش ارزیابــی
بهعنــوان ابــزاری بــرای شناســایی هزینههــای قانونگــذاری بــر فعالیتهــای بخشهــای مختلــف
تجــاری ،اجتماعــی و محیطزیســتی بــهکار بــرده میشــود .ارزیابــی تأثیــر روشــی بــرای ســنجش
آثــار و کارآمــدی مقــررات جــاری (ارزیابــی پســینی) و همچنیــن تأثیــرات بالقــوه لوایــح قانونــی جدیــد
(ارزیابــی پیشــینی) بهشــمار م ـیرود .ارزیابــی قوانیــن و مقــررات را میتــوان یکــی از ابزارهــای مهــم
ایجــاد شــفافیت در قوانیــن و مقــررات تلقــی کــرد ،زیــرا در فراینــد ارزیابــی ذینفعــان و مــردم ،کــه از
عناصــر اصلــی ارزیابــی تلقــی میشــوند ،در جریــان مســائل و مشــکالت قوانیــن و مقــررات و آثــار و
پیامدهــای آن قــرار میگیرنــد .تعییــن اهــداف اولیــه و ثانویــه از تهیــه یــک مقــرره و دالیــل تصویــب
آن ،بررســی گزینههــای جایگزینــی کــه بــرای ایــن اقــدام وجــود دارنــد ،بررســی گروههــای متأثــر
از ایــن طــرح ،بررســی آثــار مختلــف آن بــر جامعــه ،و انتخــاب بهتریــن گزینــه ممکــن بــرای تقنیــن
3
ازجملــه مهمتریــن مزایــای ارزیابــی تأثیــر قوانیــن بهشــمار مــیرود.

بند پنجم :آگاهی از تصویب هریک از مقررهها بهطور کامل
ضــرورت آگاه کــردن ذینفعــان قوانیــن و مقــررات امــری بدیهــی و پُراهمیــت بهشــمار م ـیرود،
زیــرا متهــم کــردن افــراد بــه بیاطالعــی از قانــون دور از انصــاف اســت ،مگــر اینکــه بهشــیوه روشــن
و مطمئنــی تمامــی محتــوای قانــون بــه دســت مخاطبــان برســد .در تمــام نظامهــای حقوقــی دنیــا
ســازوکارهای مختلفــی بــرای آگاهســازی جامعــه و بازیگــران عرصههــای مختلــف از قوانیــن و مقــررات
 .1مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،پیشین ،1395 ،ص .6
2-Dyrberg, Peter. “current issues in the debate on public Access to documents”, European law review, Vol. 24, N. 2,.
.1999: 157
3-Wolf, S.; M.Worth; S. Dreyfus & A. J. Brown. Whistleblower protection laws in G20, countries priorities for
:action. . 2014: 22. Australia

17

شفافیت به مثابه عنصری بایسته در
اداره خوب مجلس شــورای اسالمی

ایجــاد شــده اســت تــا از ایــن طریــق بهانــه بیاطالعــی مــردم از قوانیــن مرتفــع شــود و در عیــن
حــال بــه مســئولیت مهــم خــود در اطالعرســانی و آگاهیبخشــی مــردم دربــاره قوانیــن جامــه عمــل
بپوشــاند .بایــد توجــه داشــت کــه دسترســی و آگاهــی شــهروندان دربــاره نظــام حقوقــی و قانونــی
بــا دشــواریهای فراوانــی مواجــه شــده اســت .قوانیــن بــرای همــه مــردم الزماالتبــاع اســت ،امــا
بهشــرطی کــه در قالــب قانونــی صحیحــی قــرار بگیــرد و بــه اطــاع شــهروندان برســد.

بند ششم :تورم قوانین و مقررات و ضرورت تنقیح آن
بــا توجــه بــه توســعه جوامــع و افزایــش روابــط اجتماعــی ،قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر روابــط افــراد بــا
حکومــت و بــا یکدیگــر افزایــش یافتهاســت .ازایـنرو دسترســی بــه قوانیــن شــفاف و واضــح را بیشازپیــش
دشــوارتر کــرده اســت ،بهطــوری کــه در پایــان قــرن بیســتم حجــم زیــادی از قوانیــن وضــع شــده اســت
و بهطورکلــی بایــد گفــت وضــع قوانیــن بهصــورت تورمــی صــورت گرفتهاســت .هنگامیکــه قوانیــن و
مقــررات بیـشاز حــد نیــاز وجــود داشــته باشــد ،ذینفعــان دچــار وسوســه دور زدن آنهــا خواهنــد شــد و
ازســوی دیگــر کارکنــان فاســد نیــز بهگونـهای رفتــار خواهنــد کــرد کــه اربابرجــوع بپذیــرد کــه قوانیــن و
مقــررات موانعــی هســتند کــه رونــد انجــام امــور او را ُکنــد میکننــد و در اینجاســت کــه در نتیجــه توافقات
ضمنــی و ســپس آشــکار میــان کارمنــدان و اربابرجــوع فســا ِد اداری رخ میدهــد .بنابرایــن کیفیــت
و کمیــت قوانیــن و مقــررات تــا حــدی در تولیــد و تکثیــر فســاد اداری مؤثــر اســت ،چنانکــه یکــی از
صاحبنظــران چنیــن میگویــد :مــن گمــان نمیکنــم کــه بــدون قوانیــن و مقــررات دولتــی فســاد بتوانــد
بهوجــود بیایــد 1.ازاینروســت کــه درکنــار پرهیــز از وضــع قوانیــن و مقــررات غیرضــرور ،تنقیــح قوانیــن
نیــز اهمیتــی مضاعــف مییابــد .تنقیــح قوانیــن در ابتــدا در کشــورهایی احســاس شــد کــه حجــم قوانیــن
مصــوب آنهــا از حــد معمــول خــارج بــود و پیــدا کــردن قوانیــن و مقــررات از یکســو و تشــخیص قوانیــن
معتبــر از نامعتبــر از دیگــر ســو دشــوار شــد .در ایــن میــان ،فرانســه بهدلیــل ســبقت در تدویــن قوانینــی
کــه مــورد اقتبــاس بســیاری از کشــورها نیــز قــرار گرفتــه بــود پیـشاز ســایرین بــه فکــر تنقیــح و تدویــن
افتــاد .در آمریــکا نیــز ابتــدا گــردآوری و تدویــن رویــه قضایــی بهعنــوان مهمتریــن منبــع حقــوق پیـشاز
تدویــن قوانیــن آغــاز شــد و بهتدریــج بــا افزایــش حجــم قوانیــن و مقــررات ،ابتــدا بخــش خصوصــی و
ســپس کنگــره ،همزمــان بــا فرانســه ،تنقیــح و تدویــن رســمی قوانیــن و مقــررات را آغــاز کــرد .درواقــع هــر
2
دو کشــور نقطــه آغــاز نســبتاً یکســانی داشــتند ،امــا بــا روشهــا و ســازکارهای نســبتاً متفــاوت.

 .1سید حمید خداداد حسینی محسن فرهادی نژاد ،مدرس علوم انسانی ،پژوهش های مدیریت در ایران بهار  1380شماره 18ص41

2-Senyonjo, Manisuli. ecinimic, social and cultural rights in international law. UK: hart publishing. 2009:357
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در ایــران نیــز ،بهموجــب قانــون تشــکیل ســازمان تنقیــح و تدویــن قوانیــن و مقــررات کشــور مصــوب
 ،1351ســازمانی بــه نــام ســازمان تنقیــح و تدویــن قوانیــن و مقــررات کشــور ایجــاد شــد .ایــن ســازمان
موظــف شــد تمامــی قوانیــن و مقــررات الزماالجــرا را بــا نظــر متخصصــان فــن ،برحســب روش موضوعــی،
فهرســت و بهصــورت مجموعـهای تنظیــم و تدویــن کنــد تــا مــوارد متناقــض و مغایــر در قوانین مشــخص
شــود و بــه کمیســیون دادگســتری مجلــس شــورای ملــی و مجلــس ســنای وقــت تقدیم گــردد 1تــا درباره
آن اظهارنظــر شــود .بهدلیــل وجــود خــأ قانونــی دربــاره شــیوه تنقیــح و تدویــن قوانیــن و اعمــال
ســلیقههای مختلــف ،چــه در بخــش عمومــی و چــه در بخــش خصوصــی ،و نیــاز بــه تصویــب قانونــی
بــرای تعییــن چارچــوب و الزامــات تنقیــح و تدویــن قوانیــن در کشــور قانــون تدویــن و تنقیــح قوانیــن و
مقــررات کشــور در تاریــخ  1389/4/25تصویــب شــد .ایــن قانــون امــر تنقیــح و تدویــن را برعهــده معاونت
قوانیــن مجلــس شــورای اســامی گذاشــت .برخــی از صاحبنظــران بــر ایــن عقیدهانــد کــه وظایــف
و اختیاراتــی کــه در ایــن قانــون در امــر تنقیــح و تدویــن پیشبینــی شــده اســت از یــک ســو جامــع
نبــوده و همــه مســائل و موضوعــات مرتبــط بــا تنقیــح و تدویــن را پیــش بینــی نکــرده و از ســوی دیگــر،
بهدلیــل مانــع نبــودن و پرداختــن بــه امــوری کــه ربــط مســتقیمی بــه تنقیــح و تدویــن ندارنــد ،ممکــن
2
اســت مرجــع تنقیــح و تدویــن را از انجــام کارویــژه اصلــی خــود بــازدارد.

گفتار سوم :یافتههای تحلیل نهادی
بررســی مبانــی نظــری ،تحلیــل نهادهــا و قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر این حــوزه ،و همچنیــن نتایج
حاصــل از دیــدگاه صاحبنظــران کــه ازطریــق مصاحبــه نیمهســاختاریافته صــورت پذیرفتهاســت
نشــان از آن دارد کــه مهمتریــن چالشهــای مربــوط بــه شــفافیت بــه اداره خــوب مجلــس در دو
بخــش مؤلفههــای رفتــاری و محتوایــی قابلدســتهبندی اســت:

بند اول :عناصر رفتاری قانونگذار بر شفافیت قانون
 .1تعارض منافع
انجمــن پارلمانــی کشــورهای مشــترکالمنافع ( )2006بیــان م ـیدارد کــه نماینــدگان پارلمــان
بایــد بهطــور کامــل و علنــی داراییهــای مالــی و منافــع ناشــی از کســبوکارهای خــود را افشــا
3

 .1همایش یکصدمین سال قانونگذاری (مجموعه مقاالت) ،تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی43 :1386 ،
 .2الموتیان ،ابوالفضل ،مقدمهای بر اصول و قواعد تنقیح قوانین ،تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،
 ،1382ص .42
3-Commonwealth Parliamentary Association

19

شفافیت به مثابه عنصری بایسته در
اداره خوب مجلس شــورای اسالمی

کننــد .اعضــای پارلمــان مجبــور بــه افشــای داراییهــای خــود قبــلاز تصــدی منصــب نمایندگــی،
حیــن و بعــد از نمایندگــی هســتند .گــزارش ســازمان توســعه و همــکاری اقتصــادی ( )2011بیــان
میکنــد کــه افشــای داراییهــای خصوصــی در هشــتاد و پنــج درصــد از پارلمانهــای کشــورهای
عضــو ایــن ســازمان ضــروری اســت و در کشــورهای مختلفــی ماننــد الجزایــر ،اســترالیا ،غنــا ،ژاپــن،
اوروگوئــه ،آفریقــای جنوبــی نیــز الزامــی اســت .در نظــام حقوقــی ایــران نیــز در اجــرای اصــل 142
قانــون اساســی ضــرورت نظــارت بــر امــوال و داراییهــای مقامــات قــوه مجریــه مقــرر شــده اســت و
دارایــی رهبــر ،رئیسجمهــور ،معاونــان رئیسجمهــور ،وزیــران ،و همســر و فرزنــدان آنــان بایــد قبــل و
بعــد از خدمــت ازســوی رئیــس قــوه قضاییــه رســیدگی شــود تــا برخــاف حــق افزایــش نیافتــه باشــد،
امــا بهدلیــل اینکــه نظــارت مذکــور صرف ـاً متوجــه مقامــات عالیرتبــه قــوه مجریــه میشــد ،پ ـساز
تصویــب ایــن اصــل تالشهایــی درجهــت توســعه دامنــه مشــموالن و تعییــن ســازوکارهای دقیــق
رســیدگی بــه امــوال و داراییهــای مســئوالن حســب مــورد طرحهــا و لوایحــی ازســوی مجلــس
و دولــت همچــون «طــرح نحــوه اعمــال نظــارت بــر کاهــش هزینههــای غیرضــرور و جلوگیــری از
تجملگرایــی» مصــوب « ،1370طــرح صیانــت از جامعــه دربرابــر مفاســد اقتصــادی» مصــوب 1380
و «الیحــه شفافســازی و رســیدگی بــه امــوال و دارایــی مســئولین کشــور پــساز پیــروزی انقــاب
اســامی» در ســال  1387صــورت پذیرفــت کــه عمدت ـاً بــا تفســیر مضیــق شــورای نگهبــان ،خــاف
اصــل  142قانــون اساســی تشــخیص داده شــد تــا اینکــه در ســال  1394قانــون رســیدگی بــه دارایــی
مقامــات ،مســئوالن ،و کارگــزاران جمهــوری اســامی ایــران ازســوی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
تصویــب شــد و تعــداد دیگــری از مســئوالن کشــور نیــز موظــف بــه اعــام صورتهــای مالــی خــود
در قالــب خوداظهــاری بــه رئیــس قــوه قضاییــه شــدند و آییننامــه اجرایــی ایــن قانــون نیــز در ســال
 1398بهتصویــب رئیــس قــوه قضاییــه رســید.
 .2هدایای دریافتی
یکــی دیگــر از مؤلفههایــی کــه میتوانــد بــر موضــع نماینــده در تصویــب قوانیــن تأثیرگــذار
باشــد هدایــای اعطایــی ازســوی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اســت کــه موجــب انحــراف از موضــع
عدالتمآبانــه و شــفافیت در وضــع قانــون میشــود ،زیــرا جایــگاه نمایندگــی پارلمــان و مجلــس یکــی از
مهمتریــن مناصــب حاکمیتــی اســت کــه بهدلیــل تواناییهــا و قدرتــی کــه بــه صاحبــان ایــن منصــب
داده میشــود درمعــرض بیشــترین دریافــت رشــوه و هدیــه و هرچیــزی اســت کــه بــر تصمیمگیــری
نماینــدگان اثــر بگــذارد.
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انجمــن پارلمانــی کشــورهای مشــترکالمنافع در اروپــا هرســاله گزارشــی را دربــاره افشــای هدایــای
نماینــدگان در وبــگاه خــود منتشــر میکنــد .ایــن گــزارش شــامل نــام نماینــده ،منصــب نماینــده
بههنــگام دریافــت هدیــه ،نــام هدیهدهنــده ،نــوع هدیــه ،ارزش تقریبــی هدیــه ،تاریــخ دریافــت هدیــه،
زمــان اطــاع بــه رئیــس پارلمــان و مــکان دریافــت هدیــه اســت .عالوهبــر ایــن مــوارد ،نماینــده
1
موظــف اســت از هدیــه دریافتــی خــود عکــس بگیــرد و بــرروی وبــگاه بارگــذاری کنــد.
 .3مزایای مسافرتی
بهنظــر میرســد قانــون دربــاره مســافرت نماینــدگان و مأموریتهــای آنهــا در نظــام پارلمانــی
ایــران تــا حــدی بــا اغمــاض وضــع شــده اســت ،اگرچــه ایــن مــوارد بهظاهــر آشــکار اســت ،دراصــل
نماینــدگان میتواننــد بهراحتــی بــرای خــود ســفرهای کاری و مأموریتهــای مختلــف درنظــر بگیرنــد.
بــه همیــن جهــت بهنظــر میرســد یکــی از مصادیــق شــفافیت آشــکار کــردن اینگونــه ســفرها و
مأموریتهاســت تــا براســاس آن مــردم بتواننــد قضــاوت کننــد کــه آیــا ســفرهای صورتگرفتــه الزم
و ضــروری بودهاســت یــا خیــر.
 .4شفافیت آرای نمایندگان
ِ
پارلمانیشــفافیت
یکــی از مهمتریــن شــاخصهها و مؤلفههــای مربــوط بــه شــفافیت در نظــام
ـدگان مجلــس اســت .ایــن امــر اخیــراً در نظــام قانونگــذاری ایــران نیــز مطــرح شــده اســت.
آرای نماینـ ِ
طــرح شــفافیت آرای نماینــدگان نخســتین بــار ازســوی یکــی از نماینــدگان اصالحطلــب شــهر تهــران
و عضــو فراکســیون امیــد در هشــتم آذر ســال  ۱۳۹۶مطــرح شــد .در آن زمــان هیئتمدیــره مجلــس
شــورای اســامی بــا بیــان ایــن موضــوع کــه طرحهــای متعــددی در دســتور کار مجلــس اســت،
اعــام وصــول ایــن طــرح را بهتعویــق انداخــت 2.در هفدهــم مــرداد  ۱۳۹۷نماینــده شاهینشــهر،
میمــه ،و برخــوار مجــدداً طــرح شــفافیت آرای نماینــدگان مجلــس را بــا بیســت و نُــه امضــا تهیــه
کــرد و بــه هیئترئیســه مجلــس تحویــل داد .وی دربــاره ایــن طــرح گفتهاســت« :یکــی از بهتریــن
معیارهــای ارزیابــی مــردم از نماینــدگان خــود در مجلــس ایــن اســت کــه مــردم بداننــد نماینــدگان
آنهــا درخصــوص طرحهــا و لوایــح چــه نظراتــی داشــتهاند .در خیلــی از کشــورهای دنیــا از همیــن
3
روش بــرای شــفافیت اســتفاده میشــود و ایــن میتوانــد بــرای کشــور مفیــد باشــد».
1-http://www.europarl.europa.eu/meps/en/about-meps.html

 .2روزنامه انتخاب ،تاریخ انتشار ۰۲ - ۱۷ : ۵۸ :شهریور ۱۳۹۷
/https://www.entekhab.ir/fa/news/425835

 .3گروه سیاسی جامعه خبری تحلیلی الف  ۲۷ ،مرداد ، ۱۵:۱۵ ،۱۳۹۷
https://www.alef.ir/news/3970527002.html
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ســرانجام در توافــق فیمابیــن نماینــدگان طــراح بــرای جلــب حمایــت دیگــر نماینــدگان طــرح بــه
هیئترئیســه مجلــس تحویــل داده شــده و در تاریــخ چهاردهــم شــهریور  ۱۳۹۷اعــام وصــول شــد
1
(طــرح الحــاق دو تبصــره بــه مــاده  ۱۱۹قانــون آییننامــه داخلــی مجلــس شــورای اســامی).
بــا آغــاز بــه کار مجلــس یازدهــم ،در اولیــن جلســه صحــن علنــی ،گروهــی از نماینــدگان خبــر از ارائــه
طــرح جدیــد شــفافیت آرای نماینــدگان دادنــد .براســاس بند دوم طــرح ،عالوهبــر شــفافیت آرای نمایندگان،
2
گــزارش عملکــرد ماهانــه کمیســیونها نیــز شــفاف خواهــد شــد و بــه اطــاع مــردم خواهــد رســید.

بند دوم :عناصر محتوایی قانونگذار بر شفافیت قانون
همچنانکــه پیشتــر بیــان شــد ،منظــور از شــفافیت تقنینــی شــفافیت مراجــع تقنیــن ،فراینــد
تقنیــن ،و محصــوالت تقنیــن اســت ،یعنــی قوانیــن و مقــررات .پاســخ بــه ایــن پرســشها کــه
قانونگــذاری در صالحیــت چــه مراجعــی اســت ،فراینــد طــرح و تصویــب قوانیــن چگونــه اســت ،چــه
اشــخاص ،موضوعــات و امــوری مشــمول هــر قانــون هســتند ،وضعیــت اعتبــار قوانیــن چگونــه اســت ،و
نســبت قوانیــن مؤخــر بــا قوانیــن مقــدم چیســت در ذیــل شــفافیت تقنینــی قــرار میگیرنــد.
نقطــه مقابــل شــفافیت تقنینــی ابهــام و پیچیدگــی قوانیــن اســت؛ یعنــی وضعیــت قوانیــن بهگونـهای
اســت کــه مــردم و مجریــان قوانیــن در دسترســی بــه قوانین ،فهــم قوانیــن ،و اعمــال و اجرای آنهــا دچار
ـن افــراد جامعــه را دربــاره اســتحقاقات
تردیــد ،اختــاف و ســرگردانی هســتند .ابهــام و پیچیدگــی قوانیـ ْ
خــود نامطمئــن میســازد و در عیــن حــال اختیــارات بیحدوحصــری بــه تصمیمگیــران رســمی
میبخشــد .هرچــه ابهــام و پیچیدگــی قوانیــن و مقــررات بیشــتر باشــد ،بــه همــان انــدازه برنامهریــزی
اشــخاص بــرای فعالیــت در پرتــو آن قوانیــن و مقــررات دشــوار میشــود و بــاب حیــل قانونــی را بــرای
قوانیــن
سوءاســتفادهکنندگان فراهــم و گســترده میســازد .بــه همیــن دلیــل ،ابهــام و پیچیدگــی
ْ
امنیــت حقوقــی و ،بهتبــع آن ،امنیــت اقتصــادی ،ســرمایهگذاری ،و حقــوق مالکانــه را تضعیــف میکنــد
3
و مانعــی بــزرگ دربرابــر برنامههــای توســعهای دولــت محســوب میشــود.
 .1اظهارنظر كارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی درباره« :طرح اصالح ماده ()117آییننامه داخلی مجلس»
(شفافیت آرای نمایندگان) دوره دهم ـ سال سوم شماره چاپ 1175 :تاریخ چاپ 1397/8/29 :شماره ثبت494 :
 .2شفافیت فعالیت نمایندگان با  ۱۹۰امضا،
https://www.farsnews.com/news/13970611000815

 .3مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،پیشین ،1395 ،ص .6
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عالوهبــر مراتــب پیشگفتــه میتــوان بــه سیاســتهای کلــی نظــام قانونگــذاری مقــام معظــم
رهبــری اشــاره کــرد کــه در آن بــر شــفافیت و نبــود ابهــام در قانونگــذاری تأکیــد شــده اســت.
براساس سیاستهای کلی نظام قانونگذاری:
 .۱توجــه بــه موازیــن شــرع بهعنــوان اصلیتریــن منشــأ قانونگــذاری در تنظیــم و تصویــب
طرحهــا و لوایــح قانونــی؛
 .۲ارزیابــی و پاالیــش قوانیــن و مقــررات موجــود کشــور ازحیــث مغایــرت بــا موازیــن شــرعی و
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و ایجــاد ســازوکار الزم بــرای تضمیــن اصــل  4قانــون اساســی؛
 .۳تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی؛
 .۴نظــارت بــر عــدم مغایــرت یــا انطبــاق قوانیــن بــا سیاســتهای کلــی نظــام بــا همــکاری
شــورای نگهبــان و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و تصویــب قوانیــن الزم بــرای تحقــق هریــک از
سیاســتهای کلــی نظــام؛
 .۵تعییــن حــدود اختیــارات و صالحیــت مراجــع واضــع قوانیــن و مقــررات بــا ارائــه تعریــف روشــن
و مشــخص از «قانــون»« ،آییننامــه ،تصویبنامــه و بخشنامــه موضــوع اصــل « ،»۱۳۸قانــون
آزمایشــی و اساســنامه موضــوع اصــل « ،»۸۵برنامــه و خطمشــی دولــت و تصمیمــات موضــوع اصــل
« ،»۱۳۴آرای وحــدت رویــه و ضوابــط موضــوع اصــل  »۱۶۱و ســایر مقــررات و همچنیــن طبقهبنــدی
و تعییــن هــرم سیاسـتها ،قوانیــن و مقــررات کشــور براســاس نــص یــا تفســیر اصــول قانــون اساســی
حســب مــورد ازطریــق مجلــس شــورای اســامی؛
 .۶تعیین حدود اختیارات مجلس در اصالح لوایح با رعایت اهداف الیحه؛
 .۷تعییــن محــدوده اختیــارات مجلــس در تصویــب ســاختار و مفــاد بودجــه ســاالنه کل کشــور
(پیشبینــی درآمدهــا ،هدفگذاریهــا ،مــوارد هزینــه ،و  )...بــا تصویــب قانــون الزم و اصــاح
آییننامــه داخلــی مجلــس؛
 .۸تعییــن وظایــف دولــت و مجلــس دربــاره تعــداد وزرا و وظایــف و اختیــارات آنــان ،وظایــف قانونــی
رئیسجمهــور موضــوع اصــل  ۶۰و  ۱۲۴قانــون اساســی و هرگونــه ادغــام ،الحــاق ،انتــزاع ،و ایجــاد
ســازمانهای اداری ازطریــق تصویــب قانــون؛
 .۹رعایــت اصــول قانونگــذاری و قانوننویســی و تعییــن ســازوکار بــرای انطبــاق لوایــح و طرحهــای
قانونــی بــا تأکیــد بــر:
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ـ قابلاجرا بودن قانون و قابلسنجش بودن اجرای آن؛
ـ معطوف بودن به نیازهای واقعی؛
ـ شفافیت و عدم ابهام؛
ـ استحکام در ادبیات و اصطالحات حقوقی؛
ـ بیان شناسه تخصصی هریک از لوایح و طرحهای قانونی و علت پیشنهاد آن؛
ـ ابتنا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون؛
ـ ثبات ،نگاه بلندمدت و ملی؛
ـ انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصالح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی؛
ـ جلــب مشــارکت حداکثــری مــردم ،ذینفعــان ،و نهادهــای قانونــی مردمنهــاد تخصصــی و صنفــی
در فراینــد قانونگــذاری؛
ـ عدالتمحــوری در قوانیــن و اجتنــاب از تبعیــض نــاروا ،عمومــی بــودن قانــون ،و شــمول و
جامعیــت آن و حتیاالمــکان پرهیــز از اســتثناهای قانونــی؛
 .۱۰تعییــن عناویــن قوانیــن جامــع ،تبویــب ،تنقیــح ،و تعییــن شناســه قوانیــن موجــود کشــور
درطــول برنامــه ششــم توســعه؛
 .۱۱تعییــن ســازوکاری ازســوی مجلــس شــورای اســامی بــرای تشــخیص قابلیــت طــرح در
مجلــس (موضــوع اصــل  ۷۵قانــون اساســی) قبــلاز طــرح و اعــام وصــول؛
 .۱۲ضابطهمندســازی و تعییــن نصــاب بــاال بــرای ارجــاع بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در
مــوارد تعــارض مصوبــه مجلــس بــا نظــر شــورای نگهبــان؛
 .۱۳بازنگــری در مصوباتــی کــه براســاس مصلحــت در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تصویــب
شــده اســت ازحیــث تعییــن دوره اعتبــار مصلحــت؛
 .۱۴رعایــت صالحیــت ذاتــی قــوای س ـهگانه در قوانیــن مربــوط بــه تشــکیل نهادهایــی ازقبیــل
شــوراهای عالــی ،بازنگــری در قوانیــن موجــود ایــن نهادهــا ،پیشبینــی ســازوکار کارآمــد قانونــی الزم
بــرای تضمیــن عــدم مغایــرت مصوبــات آنهــا بــا قوانیــن عــادی؛
ِ
محوریــت گرهگشــایی از امــور اجرایــی کشــور ،اصــول
 .۱۵تعییــن اولویتهــای قانونگــذاری بــا
اجرانشــده قانــون اساســی ،ســند چشــمانداز ،سیاســتهای کلــی نظــام ،برنامــه پنجســاله توســعه و
مطالبــات رهبــری؛
 .۱۶رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانونگذاری برای نیروهای مسلح؛
 .۱۷ترویــج و نهادینهســازی فرهنــگ رعایــت ،تمکیــن ،و احتــرام بــه قانــون و تبدیــل آن بــه یــک
مطالبــه عمومــی.
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اکنــون ،در ایــن مقــال ،بــه عمدهتریــن عناصــر محتوایــی قانونگــذار بــر شــفافیت قانــون بهشــرح
ذیــل میپردازیــم:
 .1علنی بودن قانونگذاری
یکــی دیگــر از مصادیــق شــفافیت علنــی بــودن بــودن قانونگــذاری اســت .بــر ایــن اســاس الزم
اســت فراینــد وضــع قانــون نیــز علنــی باشــد .در همیــن راستاســت کــه درحــال حاضــر مذاکــرات
مجالــس قانونگــذاری ازطریــق وســایل ارتباطجمعــی بهطــور مســتقیم پخــش میگــردد و درصــورت
تصویــب قانــون در روزنامــه رســمی کشــور منتشــر میشــود .علنــی بــودن تقنیــن اصــل اســت و
درصــورت نیــاز و ضــرورت بهطــور اســتثنایی غیرعلنــی برگــزار میگــردد .دلیــل موجــه ایــن امــر آن
اســت کــه درصــورت علنــی بــودن امــر قانونگــذاری در درجــه نخســت یــک نــوع نظــارت عمومــی بــر
آن بهوجــود میآیــد و در درجــه دوم کلیــه فراینــد قانونگــذاری را ملــزم بــه رعایــت اصــول و قواعــد
مربــوط میکنــد .بــه همیــن دلیــل ،اصــل  69قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران مذاکــرات
مجلــس را علنــی و انتشــار آن را ازطریــق رادیــو و روزنامــه رســمی واجــب اعــام کــرده اســت 2.علنــی
بــودن فرایندهــای قانونگــذاری ،بهویــژه اعمــال و آداب مربــوط بــه مذاکــرات پارلمانــی و بحــث و
جدلهــای موافقــان و مخالفــان ،درواقــع تجلــی اصلــی نمایندگــی و بهطورکلــی دموکراســی اســت.
1

والــدرون اصــل علنــی بــودن را «ایــده اصلــی قانونگــذاری» میدانــد .ازنظــر او ایــده قانونگــذاری
ایــده ایجــاد یــا تغییــر قانــون بهطــور صریــح ازطریــق یــک فراینــد و در نهــادی اســت کــه بهطــور
علنــی بــرای انجــام ایــن کار اختصــاص یافتهاســت 3.بــه نظــر والــدرون علنــی بــودن ایــن امــر بــرای
کل جامعــه واجــد اهمیــت اســت ،چراکــه صرف ـاً بــا فراینــد قانونگــذاری علنــی اســت کــه شــهروندان
قادرنــد از ایــن امــر کــه چــه کاری بــه نــام آنهــا انجــام میشــود مطلــع شــوند« :مــردم نبایــد
دچــار هیــچ ســوءتفاهمی راجعبــه چگونگــی ســازماندهی جامعــه خــود باشــند و مشــروعیت
نهادهــای حقوقــی و سیاســی نبایــد متکــی بــه چنیــن تفاهمــی باشــد 4».امــروز اجــرای اصــل علنــی
بــودن فراینــد قانونگــذاری بــا توســل بــه ابزارهــای در دســترس بهآســانی امکانپذیــر شــده اســت.
مجلــس عــوام در انگلســتان ،عالوهبــر روزنامــه رســمی پوشــش تصویــری جلســات پارلمــان ،هــر
هفتــه یــک دفترچــه درخصــوص گــزارش فعالیتهــای هــر دو مجلــس توســط نهــادی بــا عنــوان
 .1هاشمی ،محمد ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جلد دوم ،چاپ  ،۱۵تهران ،نشر میزان۱۳۸۹ ،

 .2راسخ ،محمد ،بنیاد نظری اصالح نظام قانونگذاری ،تهران :دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی.1384 ،
 .3والدرون ،جرمی ،اصول قانونگذاری ،ترجمه حسن وکیلیان ،حقوق اساسی ،سال ششم ،شماره  ،12زمستان  ،1388ص .124
 .4راسخ ،مـحمد ،نـظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی ،تـهران :دراک.1388 ،
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دفتــر اطالعرســانی منتشــر میکنــد 1.همچنیــن جمهــوری کــره کــه بــرای پخــش جلســات صحــن
عـــلنی از شـــبکه تلویزیــون دولتــی «کیتـیوی» اســتفاده میکــرد ،از ســال  ۲۰۰۵شــبکهای را بــرای
پوشــش ویــژه امــور قانونگــذاری راهانــدازی کــرده اســت .در ایــن شـــبکه اقـــدامات تـــقنینی بهطــور
مســتقیم بــرای مــردم پخــش میشــود و همــگان از آنچـــه در پارلمــان رخ میدهــد بهطــور کامــل
مطلــع خواهنــد شــد 2.پوشــش هرچــه گســتردهتر مخاطبــان اقدامــات پارلمانــی از دیگـــر دغدغههــای
مجالــس قانونگــذاری اســت .بــرای نمونــه امــروزه بــر ایــن امــر تأکیــد میشــود کــه عالوهبــر پخــش
مذاکــرات پارلمانــی و انعــکاس اقدامــات تقنینــی در شــبکههای تلویزیونــی دولتــی و خصوصــی ،برخــی
از شــبکههای کـــابلی و دیجیتالــی نیــز بایــد ایــن امــکان را فراهــم آورنــد.
بنابــر مــوارد پیشگفتــه ،یکــی از اصــول ضــروری تشــریفاتی قانونگــذاری «اصــل علنــی بــودن» آن
اســت 3.علنــی بــودن فرایندهــای قانونگــذاری ،بــهویــژه اَعمــال و آداب مربــوط بـــه مـــذاکرات پارلمانــی
و بحــثو جدلهــای موافقــان و مخالفــان ،درواقــع تجلــی اصــل نمایندگــی و بهطورکلــی دموکراســی
اســت .در ایــران علنــی بــودن جلســات قانونگــذاری مجلــس شــورای اســامی بهرســمیت شــناخته
شــده اســت .در اصــل  ۵۴پیشنویــس قانــون اساســی بــر علنــی بــودن مذاکــرات و درج گــزارش
کامــل آن در «روزنامــه رســمی کشــور» تأکیــد شــده بــود ، 4امــا ایــن اصــل در مجلــس بررســی نهایــی
قانوناساســی بازنگــری شــد و ذیــل اصــل  5 ۶۹مقــرر گردیــد« :مذاکــرات مجلــس شــورای ملــی بایــد
علنــی باشــد و گــزارش کامــل آن ازطریــق رادیــو و روزنامــه رســمی بــرای اطــاع عمــوم منتشــر شــود.
در شــرایط اضطــراری ،درصورتیکــه رعایــت امنیــت کشــور ایجــاب کنــد ،بــه تقاضــای رئیسجمهــور
یــا یکــی از وزرا یــا ده نفــر از نماینــدگان جلســه غیرعلنــی تشــکیل میشــود .مصوبــات جلســه
غیرعلنــی درصورتــی معتبــر اســت کــه بــا حضــور شــورای نگهبــان بهتصویــب ســهچهارم مجمــوع
نماینــدگان برســد .گــزارش و مصوبــات ایــن جلســات بایــد پ ـساز برطــرف شــدن شــرایط اضطــراری
بــرای اطــاع عمــوم منتشــر گــردد».
 .1زارعی ،محمدحسین ،حکمرانی خوب ،حاکمیت و حکومت در ایران ،مجله تحقیقات حقوقی ،دانشکده حقوق دانشگاه
شهید بهشتی ،دوره  ،7شماره  ،1383 ،40ص .157
 .2ثورنتون ،جی .سی ،.فرآیند تهیه پیشنویس قانون ،ترجمه سـعید عـطار ،مـرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،
شماره مسلسل  ،۱۰۰۱۵آذر  ،1388ص .32
3-Norton, Philip and Cristina Leston-Bandeira, “The Impact of Democratic Practice on the Parliaments of .
.Southern Europe”, the Journal of Legislative Studies, Vol. 9, No. 2, summer 2003: 43

 .4صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ،1364 ،ص .1801
 .5صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ،پیشین ،ج  ،3ص .1806
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 .2انتشار قوانین و اطالع ذینفعان (آگاهی همگان)
الزمــه ایجــاد حــق و تکلیــف بهطــور عــام ازطریــق قانــون انتشــار قانــون اســت .براســاس اصــل
 69قانــون اساســی ،گــزارش کامــل مذاکــرات مجلــس بایــد ازطریــق رادیــو و روزنامــه رســمی بــرای
اطــاع عمــوم منتشــر شــود و بهموجــب مــاده  3قانــون مدنــی «انتشــار قوانیــن بایــد در روزنامــه
رســمی بهعمــل آیــد» و مــاده ( 2اصالحــی  )1348/08/29مقــرر مـیدارد« :قوانیــن پانــزده روز پـساز
انتشــار در سراســر کشــور الزماالجــرا اســت ،مگــر آنکــه در خــود قانــون ترتیــب خاصــی بــرای موقــع
اجــرا مقــرر شــده باشــد 1».و همچنیــن مــاده  1قانــون مذکــور (اصالحــی  )1358/09/12تصریــح
م ـیدارد« :مصوبــات مجلــس شــورای اســامی و نتیجــه همهپرســی پ ـساز طــی مراحــل قانونــی بــه
رئیسجمهــور ابــاغ میشــود .رئیسجمهــور بایــد ظــرف مــدت پنــج روز آن را امضــا و بــه مجریــان
ابــاغ نمایــد و دســتور انتشــار آن را صــادر کنــد و روزنامــه رســمی موظــف اســت ظــرف مــدت 72
ســاعت پــس از ابــاغ منتشــر نمایــد».
 .3دسترسی همگانی به قوانین بهعنوان یک حق
یکــی از مصادیــق شــفافیت عبــارت از دسترســی آزاد بــه اطالعــات اســت .آزادی گــردش اطالعــات
از مســائل ضــروری دربــاب شــفافیت قانــون اســت 2.اطالعــات بایــد بهصــورت آزادانــه و مســتقیم در
دســترس اربابرجوعــان و عمــوم مــردم قــرار گیــرد .ایــن وظیفــه در همــه ارگانهــای دولتــی ،ازجملــه
قــوه مقننــه ،بایــد اجــرا شــود .ســازماندهی و تنظیــم اطالعــات بایــد براســاس تأمیــن حقوق و پاســخگویی
بــه نیازهــای مــردم صــورت پذیــرد .در اینجــا تأمیــن نیازهــای اطالعاتی مــردم به حــوزه مقننــه اختصاص
دارد و کاربــرد اصلــی و اولیــه آن بــرای تصمیمگیــری ،نظــارت ،و ارزیابــی اســت 3.درخصــوص حــق
دسترســی بــه قوانیــن و انتشــار قوانیــن بهعنــوان یکــی از مؤلفههــای شــفافیت در نظــام قانونگــذاری
ایــران ،مــاده  2قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات مصــوب  1388مقــرر مـیدارد« :هــر شــخص
ایرانــی حــق دسترســی بــه اطالعــات عمومــی را دارد ،مگــر آنکــه قانــون منــع کــرده باشــد .اســتفاده از
اطالعــات عمومــی یــا انتشــار آنهــا تابــع قوانیــن و مقــررات مربــوط خواهــد بــود».
 .4صراحت در قانون
آنچــه از شــفافیت در حـــوزه قـــانون و قانونگــذاری انتظــار مـیرود بــرآورد آن چیــزی اســت کــه در
راســتای تعریفــی باشــد کــه از حکمرانــی مطلــوب شــده اســت .اولیــن چیــزی کــه بــه ذهــن میرســد
هـــمان مـعنای ســـاده شفافیت است.
 .1هاشمی ،محمد ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جلد دوم ،چاپ  ،۱۵تهران ،نشر میزان۱۳۸۹ ،
 .2هاشمی ،محمد ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جلد دوم ،چاپ  ،۱۵تهران ،نشر میزان۱۳۸3 ،
 .3شبیرینژاد ،1390 ،ص .3
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ایــن امــر از اصــول اساســی هــر ســـیستم حـــقوقی اســت کــه تمامــی حقــوق و تکالیــف مقــرر در
قوانیــن و مقــررات بایــد بهنحــوی بــرای مــردم قاب ـل فهــم باشــد تــا مــردم بهآســانی حقــوق خــود
را مـــطالبه کننــد و تـــکالیف خـــود را انجــام دهنــد .قانونــی کــه بــرای مــردم قابلفهــم نیســت ،اول
اینکــه فاقــد ویژگــی مطالبهگــری اســت و دوم اینکــه مؤاخــذه افــراد بهلحــاظ نقــض آن نیــز
بهصــواب نخواهــد بــود.
درســـت اســـت کــه مــردم در یــک نظــام دموکراتیــک نماینــدگان خــود را انتخــاب و بــه مجالــس
قانونگــذاری میفرســتند ،ولــی ایــن امـــر بـــرای قانونگــذاری شــفافیت کفایــت نمیکنــد و الزم اســت
عالوهبــر آنکــه بازخــورد مــردم از مجــاری مختلــف بـــه قانونگــذار برســد ،ازطریــق نظرســنجیهای
متوالــی قانونگــذاران پیوســته بداننــد کــه مــردم چــه میخواهنــد و از ایــن طـــریق خواســت مــردم در
قانــون منعکــس شــود و چنیــن امــری بــرای مــردم قابلفهــم اســت و از اینجاســت کـــه «مـــشارکت از
1
اصــول اولیــه یــک سیســتم شــفاف اســت»

گفتار چهارم :چالشهای شفافیت برای اداره خوب مجلس
براســاس نتایــج تحقیــق حاضــر عمدهتریــن چالشهــای شــفافیت بــرای تحقــق اصــول حکمرانــی
خــوب و اداره مطلــوب و شایســته مجلــس در ایــران را میتــوان بهشــرح ذیــل برشــمرد:

بند اول :فقدان سازوکارهای الزام قانونگذار به وضع قوانین شفاف
درصورتــی میتــوان چنیــن الزامــی را تضمینشــده دانســت کـــه در قـــانون اساســی بهعنــوان
عالیتریــن ســند حقوقــی یــک کشــور و راهنمایــی بــرای تنظیــم قوانیــن دیگر پیــشبینی شـــده باشــد.
در غیــر اینصــورت ،حـــتی اگـــر در قوانیــن عــادی نیــز چنیــن الزامــی لحــاظ شــود ،بهدلیل امکان نســخ
آن ازســوی قانــون الحــق ارزش حـــقوقی نخواهــد داشــت ،درحالیکــه چنیــن الزامــی در هیچیــک از
اصـــول قـــانون اساســی و مـــقرره قـــوانین عـــادی بهچشــم نمیخــورد! بــا ابالغ سیاسـتهای کلــی مقام
معظــم رهبــری در حــوزه قانونگــذاری بهعنــوان ســند باالدســتی در اجــرای اصــل  110قانــون اساســی،
درســت اســت کــه نوعــی تضمیــن شــفافیت قانــون در نظــام حقــوق ایــران فراهــم شــده اســت ،امــا
بهدلیــل نداشــتن توجــه الزم بــه ایــن سیاس ـتها کمــاکان شــاهد ابهــام در مصوبــات مجلــس هســتیم
و ایــن امــر بیـشاز هرچیــز حقــوق شــهروندان را دربرابــر «اســتبداد قانونــی» بـهمـــخاطره مــیاندازد.
 .1هایک فردریش فون  ،قانون ،قانون گذاری و آزادی  -جلد  :1قواعد و نظم ،مترجمین :مهشید معیری ،موسی غنی نژاد،
انتشارات دنیای اقتصاد.1392 ،
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بند دوم :مغلقنویسی
بعض ـاً برخــی افــراد اســتفاده از عبــارات و جمــات و اصطالحــات پیچیــده را ترجیــح میدهنــد و
آن را شــرط ضــروری نوشــته حقوقــی میداننــد .صـــرفنظر از اینکــه پــارهای ازاینقبیــل اشــخاص
ـی دسـتوپا کــردن جایــگاه و
بــا چنیــن رفتــاری در تــاش بــرای تـــظاهر بـــه تـــمایز از دیگــران درپـ ِ
شــأنی علمــی هســتند ،میتــوان دالیلــی نیــز بــرای مغلقنویســی خصوصــاً در متــن قانــون بیــان
کــرد .قابلفهــم بــودن قانــون یکــی از اصــول درونــی قانــون محســوب میشــود کـــه معـــادل بــا
وضــوح ،شــفافیت ،و در دســترس بــودن قانــون اســت .ایــن اصــل قانونــی درکنــار دیگــر ویژگیهــای
قـــانون مهمتریــن ابــزار راهنمایــی شــهروندان اســت کــه درجهــت برنامهریــزی قــرار دارد .آنچـــه
دارای انتشــار ،ثبــات ،و معطــوف بــه آینــده بــودن قانــون ،همگــی ،درخدمــت بــرآوردن هــدف ایجـــاد
قابلیـــت اهمیــت اساســی اســت ،وجــود قوانینــی بــا ویژگیهــای پیشگفتــه درواقــع مؤلفههــای
تشـــکیلدهنده نظامــی حقوقــی بــرای تأمیــن پیشبینیپذیــری ،قابلاتــکا بــودن ،قابلبرنامـهریـــزی
بــودن ،اطمینـــان داشــتن از اوضاعواحــوال پی ـشرو و ،بــه بیــان مختصــر ،الزامــات ضــروری بـــرای
فعـــالیتی در شـــأن انسـان است.

بند سوم :نداشتن انسجام درونـی قانون
ایــن اشــکال زمانــی رخ میدهــد کــه اجــزای یــک مجموعهقانــون مرتبــط درطــی چنــد مرحلــه
بـهتـــصویب مــیرسد .در چنیــن مــواردی ممکــن اســت قانونگــذار در قانــون جدیــد در مـــقام وضـــع
مقــررهای برآیــد کــه بــا آنچــه پیـشاز آن تصویــب کــرده اســت ســازگار نباشــد .نمونــه بــارز ایــن اتفــاق
را میتــوان در وضــع مجموعهقانــون مـــجازات اســـامی ایـــران مالحظــه کــرد ،خصوص ـاً در اولیــن
نســخه قانــون مجــازات اســامی قوانیــن کـــلیات و حــدود و قصــاص و دیــات و نیــز تعزیــرات ،همگــی،
در یــک زمــان واحــد بهتصویــب نرســیدند و ایــن امــر موجــب ناهماهنگیهــای ســاختاری در ایـــن
مـــجموعهقـــانون کیفــری مــادر شــد .در قانــون اخیرالتصویــب مجــازات اســامی مصــوب  1392نیــز
گرچــه اجـــزای کـــلیات و حــدود و قصــاص و دیــات در یــک زمــان تصویــب و تأییــد شــد ،ولــی عمـ ً
ا
فراینــد تدویــن و بررســی کلیــات بــا اجــزای دیـــگر مـــتفاوت بـــوده و تحــت تأثیــر دو رویکــرد متفاوت
حقوقــی و فقهــی تدویــن و تصویــب شــده اســت.
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بند چهارم :نداشتن انسجام در نظام حقوقی یا تقسیم حقوقی قوانین
ایــن اشـــکال خـــصوصاً زمانــی رخ میدهــد کــه یــک قانــون ماهــوی حــاوی مقــررات شــکلی باشــد
و یــا بـــالعکس 1.بــرای مثــال میتــوان بــه مــاده  215قـــانون مجــازات اســامی اســتناد جـــست .ایـــن
مــاده طوالنــی و مــالآور کامـ ً
ا در فـــضایی شـــکلی نــگارش یافــت و بــا زمینه قانــون مجازات اســامی
بســیار متفــاوت اســت و ازســوی دیگــر بــا مصادیــق مــواد  107و  108و  111قانــون آیـــین دادرســـی
کـــیفری ارتبــاط دارد .اشــکال مضاعف چـــنین اخـــتالفی آن اســت کــه گـــاهی قانونگذار قانون شــکلی
یــا ماهــوی را تغییــر میدهــد ،ولــی چــون نمیدانــد و یــا فرامــوش کــرده اســت کــه برخــی از ایـــن
قـــوانین شــکلی و ماهوی را در قوانین دیگر پراکندهاســـت ،بــهسراغ آن قـــوانین نـــمیرود ،درنـــتیجه
2
ابهــام و تعــارض پدیــدار مــیشود.

بند پنجم :سازماندهی نامطلوب قانون
یکــی دیگــر از مــواردی کــه موجــب نبــود شــفافیت و ابهــام قانــون خصوصــاً دربــاب تفســیر
شــده اســت ســازماندهی نامطلــوب مقــررات در یـــک مـــجموعه قانونــی اســت .ایــن اشــکال خــود بـــر
چـــند خـــطای مـــختلف مـــشتمل میشــود .ســازماندهی نـــامطلوب یـــک مجموعهقانون ممکن اســت
بـهدلیـــل اشــتباه در جابهجایــی یــک مقــرره در یــک فصــل خــاص باشــد.

بند ششم :تطویل در وضع قانون
مختصرنویســی و قــرار دادن تمــام مفهــوم و پیــام قانــون در حداقــل فضــای قانــون از ویژگیهــای
یــک قانــون مطلــوب اســت .گرچــه ممکــن اســـت در بـــدو امــر تــاش بــرای مختصرنویســی قانــون
برخــاف رســالت شــفافیت و لــزوم ذکــر جزئیــات قانــون بهنظــر برســد ،امــا افــراط در توضیــح پیــام
مــاده و تشــریح زیادهازحــد نیــز ،عالوهبــر ایـــنکه مطلــب را بــرای خواننــده مــالآور میســازد،
عمــ ً
ا عبــارات اضافــی تفســیربَردار میشــود و مقــرره را ابهامآمیــز میســازد.
متأســفانه چالشهــای عــدم تـــوجه بـــه اصــل شــفافیت در حقــوق ایــران ،کــه البتــه از نتایــج قهــری
ناشــناخته بــودن اصــل کیفیــت قانــون اســت ،در آثــار حقوقــی قوانیــن غیرشــفاف مشــهود و ملمــوس
 .1حاجی ده آبادی ،احمد ،.بایسته های تقنین (با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسالمی) ،پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی ،تهران1395 ،
 .2حاجی دهآبادی ،همان منبع ،ص .140
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اســت .در نظــام حقوقــی کشــور ایــران هیــچ مســئولیت کیفــری بــرای وضــع قوانیــن و یــا احتمــاالً
قوانیــن دارای نقــض حقــوق اســـاسی افــراد نمیتــوان متصــور بــود .در ایــن خصــوص میتــوان بــه
نزدیکتریــن اصــل قانــون اساســی ،یعنــی اصـــل  170قانــون اساســی ،اشــاره داشــت .بهموجــب ایــن
اصــل از یــک ســو قضــات دادگاههــا مکلفانــد از اجــرای تـــصویبنامهها و آیـــیننامههای دولتــی
کــه مخالــف قوانیــن و مقــررات اســامی یــا خــارج از حــدود اختیــارات قــوه مـــجریه اســـت خـــودداری
کننــد ،و ازســوی دیگــر هرکــس میتوانــد ابطــال اینگونــه مقــررات را از دیــوان عدالــت اداری تقاضــا
کنــد .بنابرایــن بازهــم بـراســـاس ایــن اصــل ،تضمینــی بــرای شــهروندان درمقابــل قوانیــن غیرشــفاف
وجــود نــدارد ،زیــرا اوالً فقــط درخـــصوص مـــقررات مـــوضوعه قــوه مجریــه اســت ،و ثانیـاً ایــن تضمین
صرفـاً بــه مقرراتــی محــدود میشــود کــه برخــاف قوانیــن و مـــقررات اســـامی یــا خــارج از حــدود
اختیــارات قــوه مجریــه باشــد ،درحالیکــه ـ همچنانکــه از نظــر گذشــت ـ لزوم وضـــع قـــانون شـــفاف
جایــگاه تضمینشــدهای در قوانیــن نــدارد .بنابرایــن وضــع مقــررات دولتــی غیرشــفاف نیــز نمیتوانــد
موجبــی بــرای اعمــال تـــکلیف مـــقرر در اصـــل مذکــور باشــد .بــه دالیــل مذکور عمـ ً
ا کمتر مشــاهده
میشــود قضــات از اجــرای قانــون غیرشــفاف خــودداری کــرده باشــند.
نکتــه دیگــر درخصــوص اثــر ابهــام قانــون در اثربخشــی مبهــم و قـــابلیت تـــأثیرگذاری آن اســت .به
عبــارت دیگــر ،بایــد دیــد در مــواردی کــه قانــون مبهــم باشــد چـــگونه مــیتوان از حقــوق شــهروندان
درمقابــل چنیــن قوانینــی دفــاع کــرد؟ در ایـــن بــاره اصـــل  167قانــون اساســی ،بــرای رفــع ابهــام
و اجمــال قـــانون ،قـــاضی را بــه منابــع و فتــاوای فقهــی ارجــاع میدهــد .بنابرایــن قانــون اساســی
بهعنــوان باالتریــن مـــرجع هـــنجاری رســمی جامــع قانــون مبهم را هـــمچنان مـــعتبر میدانــد و صرفاً
بـــرای رفـــع ابهــام و تعییــن تکلیــف پرونده قاضی را مـــلزم مــیسازد حکم قضیــه را از منابــع و فتاوای
فقهــی اســتخراج کنــد .حــال آنکــه رجــوع بـــه مـــنابع نهتنهــا از ابهــام قانــون گــره نـــمیگشاید ،بلکــه
بعضـاً گــره کـــور دیـــگری بــه آن میافزایــد.

ِ
مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری
نداشتن
چالش
بند هفتم:
ِ
ِ
رونــد مشخصشــده بــرای وضــع قانــون درصــورت طــرح ازســوی نماینــدگان و الیحــه ازســوی
دولــت اســت .در اصــل  ۱۰۲شــوراهای اســتانها نیــز دارای صالحیــت ارائــه طــرح جهــت بررســی
در مجلــس شــناخته شــدهاند .درســت اســت کــه در اصــل  ۵۹همهپرســی عمومــی در امــو ِر بســیار
مهــم امکانپذیــر شــناخته شــده ،امــا تاکنــون ایــن اتفــاق دربــاره قوانیــن رخ ندادهاســت .در رویــه
جــاری بهصــورت عملــی هیچگونــه مشــارکت مردمــی و حضــور مســتقیم آنــان در تدویــن قوانیــن
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وجــود نداشــته و ایــن امــر بهصــورت نمایندگــی بــه مجلــس شــورای اســامی واگــذار شــده اســت
و هیچگونــه نظرخواهــی از مــردم ،چــه در مرحلــه تدویــن و چــه در مرحلــه اجــرا ،از مــردم صــورت
نمیپذیــرد .در شــرایطی کــه بهواســطه وجــود عوامــل خــاص در ایــران شــاهد وجــود احــزاب مســتقل
و قــوی نبودهایــم و جامعــه مدنــی بنابــر برداشــتهای معمــول وجــود نــدارد ،ایــن موضــوع باعــث
نوعــی عــدم کارایــی و عــدم توجــه بــه خواســت و نیازهــای مــردم خواهــد شــد .تغییــرات پیدرپــی
قوانیــن و نیــز وضــع قوانیــن مــوردی و منطقــهای از نتایــج اینگونــه رویههاســت .وجــود قوانیــن
آزمایشــی در مــوارد مهــم و اجــرای طوالنیمــدت آنهــا از مصداقهــای چنیــن وضعیتــی اســت.
مشــخص اســت قوانیــن در ایــن حالــت دارای کارایــی کافــی و مطلــوب نیســتند و درعمــل بهعلــت
جامــع نبــودن ازســوی مجریــان بهصــورت مطلــوب اجــرا نمیشــوند و حتــی درمــورد آنهــا گزینــش
و اعمــال ســلیقههای زیــادی صــورت میپذیــرد.
گرچــه مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی حرکتهــای آغازینــی را شــروع کــرده،
تاکنــون فقــط در مرحلــه اطالعرســانی بودهاســت و بهلحــاظ بلــوغ الکترونیکــی میبایــد بــه ســطح
تعاملــی ارتقــا یابــد و امــکان حضــور ذینفعــان را در فراینــد تصویــب همچــون حضــور در کارگروههــا
و وکمیســیونهای تخصصــی فراهــم آورد.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
از منظــر حقــوق اداری ،شــفافیت در تمامــی ارکان و ابعــاد حاکمیــت ،اعــم از حوزههــای
سیاســتگذاری ،خطمشــیگذاری ،اجرایــی ،و مقــرره و همچنیــن قانونگــذاری ،اعــم از مراجــع
تصویــب مصوبــات در قــوه مجریــه ،قــوه قضاییــه ،و باالخــص قــوه مقننــه ،حلقــه گمشــده زنجیــره
بســیاری از آرمانهــای نظامهــای اداری و ازجملــه نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت .بــا نگاهــی
ســاده بــه موضــوع میتــوان دریافــت کــه تحقــق شــفافیت در نظــام تقنینــی کشــور میتوانــد باعــث
کارآمــدی آن باشــد .در ایــن راســتا در حوزههــای زیــر بایــد اصــول شــفافیت نهادینــه شــود:
بند اول :در حوزه قانونگذار
یکــی از راهکارهــای اجراشــده در دنیــا تدویــن و اجــرای «کدهــای رفتــاری» اســت .فــارغ از
حیطــه مصونیــت پارلمانــی نماینــدگان در کشــورهای مختلــف ،ایــن قواعــد ازطریــق مراجــع ذیصــاح
و دقیــق بهنحــوی تدویــن و اصــاح میشــوند کــه نماینــدگان را تشــویق یــا ملــزم بــه اجــرای
دســتورالعملهایی میکننــد کــه درنهایــت کارکــرد صحیــح پارلمــان را بهارمغــان مــیآورد.
 .1پیاده سازی شفافیت مشروط آرا
شــفاف بــودن آرای نماینــدگان باعــث میشــود آنــان بــه چارچوبهــای حزبــی خــود پایبنــد
بماننــد و براســاس همــان شــعارهایی کــه بــا توســل بــه آنهــا رأی آورده بــود در مجلــس کنــش داشــته
باشــند .بهمنظــور بهرهمنــدی از مزایــای شــفافیت آرا پیشــنهاد میشــود آرای نماینــدگان بــه مســائلی
کــه «کارکــرد ملــی و کام ـ ً
ا عمومــی» دارنــد بهصــورت شــفاف منتشــر شــود ،ولــی آرای ایشــان در
مســائلی کــه مربــوط بــه بخشــی از جامعــه اســت یــا اصطالحـاً «ذینفعــان محــدودی» دارد محرمانــه
باقــی بمانــد کــه البتــه تدقیــق ســازوکار چنیــن نــوع شــفافیتی مجــال جــدا میطلبــد.
بند دوم :در حوزه قانون
در گام بعــدی و مهمتــر نیــز تحقــق شــفافیت در نظــام تقنینــی کشــور بــرکات فــراوان دیگــری
در حــوزه مقررهگــذاری و فهــم مــردم از آن خواهــد داشــت کــه البتــه ایــن موضــوع مدتهاســت در
نظــام حقوقــی کشــور مــا بــه یــک دغدغــه تبدیــل شــده اســت و بــا عنــوان «تنقیــح قوانیــن» پیگیــری
میشــود .ازجملــه تصویــب قانــون تدویــن و تنقیــح قوانیــن و مقــررات کشــور مصــوب بیس ـتوپنجم
خــرداد  1389در  12مــاده و  7تبصــره کــه متأســفانه تاکنــون نتیجــه عملیاتــی جامــع و کامــل نداشــته
و در حــد یــک دغدغــه باقــی ماندهاســت.
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بــرای تحقــق شــفافیت در نظــام تقنینــی کشــور میتــوان بــه مــوارد زیــر بهعنــوان اقدامــات
موردنیــاز اشــاره کــرد:
الــف) تحقــق شــفافیت در بســیاری از مــوارد از دخالتهــای نــاروای حکومــت و فعالیــت تقنینــی
غیرضــروری جلوگیــری میکنــد.
ب) شــفافیت میتوانــد بــا بهنمایــش درآوردن چهــره واقعــی قوانیــن و اقدامــات تقنینــی گذشــته
و میــزان کارآمــدی آنهــا در گذشــته تصمیمگیــری مراجــع قانونگــذاری کشــور را کامــ ً
ا بهبــود
ببخشــد.
ج) بــا تحقــق شــفافیت نقــاط پُرابهــام ،متعــارض ،و ناکارآمــد نظــام حقوقــی کشــور مشــخص
میشــود و میتوانــد بــا عــزم مراجــع قانونگــذاری گرههــای کــوری کــه درطــی زمــان بهمــرور در
نظــام حقوقــی کشــور رخنــه کــرده اســت بازیابــی و اصــاح شــود.
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Abstract:
Transparency is considered as one of the most important elements of good governance
theory. Good governance, according to modern principles of administrative law, requires quick and easy access of citizens to information available to public institutions.
People and social institutions should be fully aware of the process of governing the
country’s affairs and the laws and information available in each area. Lack of transparency is one of the main factors in not controlling corruption and increasing administrative and financial corruption in countries. Which is published annually by Transparency International according to the relevant indicators and its report, so it is necessary to
create a free media and information space, provide the basis for transparent operation
of the governing bodies, including the important institution of parliament and the legislature. It has to do with the fact that in the Iranian legal system, in relation to transparency in the legislative process, only some issues such as publicity of legislation,
publication of laws and information of stakeholders (public awareness), and public
access to laws as a right have been addressed, while in addition In addition to the
above, the realization of transparency in the legislative system of the country requires
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