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نفوذ آن در حریم خصوصی ،ا تقادی و باورها

آذردخت دارابیان ،کارشناس معاونت امور مجلس نهاد ریاست جمهوری

زمان و موقعيت در سياستگذاري قانونگذاري
مسلماً این و وحنت رویهای کهه اقهنام بهه سیاسهتیذاری در
قانونیذاری ،بننیا خواهن داش  ،بایهن در پهی ایجهاد ته زم و
حرک هماهنگ میان بخقهای دخیهل ،در سهطوم مختله
باشن
سیاستیذاری قانونیذاری ،ا مها سیاسه بهر «زبهان اله ام»
حاکمی بر مردم اس که میتوانن محتوای آن به ههر یها از
حههوز هههای اقتصههادی ،سیاسههی ،رهنیههی -اجتمهها ی و
زیرمجمو ههای آن اشار داشته باشن بنابرای از ایه لحها ،
سياستی بر حدود سياستگذاري حووز هواي دییهر
اس
سياستگذاري با م حظه دو اکتور مهم انجام میشود:
 -1زمان
 -7موقعی و وضعی موضوع
زمان از سه حیا در مقوله سیاستیذاری قابل رم اس :
 -1زمانی که حامل موقعی (ها) و وضهعی (ها) بهود و
موضوع را به وضعی سیاستیذاری رسانن اس ؛
 -7زمانی که برای ریات وضعی و موقعیه ززم اسه
تا سیاس ها در پایان آن ،به اجرا درآین؛
 -3زمانی که سیاس ها برای باروری و ارهربخق بهودن
ززم دارنن ( و مر سیاس )
و اکتور «موقعيوت و وعوعيت موعوو » مهیتوانهن
متمم :
 -1ویژایهای وضهعی موجهود و تحلیهل آن باشهن کهه
زمینههای ترسیم «این وضعی مطلو » را مهیها
میسازد و انتخا سیاستی ارربخق را ممک مهی-
سازد؛
 -7موقعی هایی که رجحان سیاستی بر سیاس دییر را
ایجا میکنن که در آن « ایهن وضهعی مطلهو »
مستتر اس
در «سياستگذاري قانونگذاري» ،ویژایهای «قهانون»
و ویژایهای «قانونیذاری» ،در سنجق با دو اکتور «وضعی
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مقدمه:
در بررسی و ذکر خصوصیات قانون ،چه از نظر شکلی و چهه
محتوی ،توجهه و غایه بهر «قهانون خهو » متمرکه اسه
حکوم قانون چنان که در تاریخ نظریههههای سیاسهی تییهی
میشود ،نظم بخشهینن بهه زنهنای اجتمها ی و روابها ا هراد
(حقیقی و حقوقی) جامعه اس و ادای حه و تمهمی احقها
آنان که مستل م محهنود سهاخت آزادی ا هراد اسه و توسها
حاکمی (دول ) با پذیرش (یا در قالب قهرارداد) مهردم ا مها
میاردد
قانون ،اب ار و اسیا اجرای قرارداد اس و کیفی قانونهها در
الت ام مردم به آنها از سوی دول ها مهورر اسه امها ،بهمهی
خهها ر نیه بحهها از ا ههرا در «سههتایق قههانون» را در کنههار
شاخصهایی که «قهانون خهو » را ههن قهرارداد انهن ،بایهن
اهمی داد و شاخصهای وضعی آن را رصن کرد
استاد قین حقو مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان ،در نوشهتاری بها
نوان «حکوم قانون و جامعه مننی» (مجله دانشهکن حقهو و
لوم سیاسی،ش  ، )27به چهر های متظاهر از آسیبهای ستایق
قانون ،اشار میکنن که برخی از آنها به قرار زیر اس :
 قانون را منیه انحصهاری حقهو و مرجه صهنور احکهاممسائل اجتما ی دانست ؛
 کما قانون را در تفصیل مواد و احکام آن دانست ؛ در هم آمیخته شنن دو نظام قنرت و ارزش و قانون را معیهاردانست و به اقتنار دول مشرو ی دائمی دادن؛
 ا تقاد به جام بودن قانون و استرش نون لفظی و منطقیبرای استنیا احکامی که در قانون نیامن ؛
 وسع دادن به قلمرو و دامنه ا ما قانون حتهی قائهل بهه1
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و موقعی » و «زمان» ،م حظات را به سطح پیچین تری ارتقاء
میدهن در ای مقوله ،در حقیقه سهه حهوز مهل متفهاوت،
دخال دارنن:
 -قانون نویسی

اما م حظه کارآیی قانون ،نکتهای اس که در قانونیذاری،
باین همیشه من نظر قرار داد باین توجه داش وض قانون
بخق او رآینن قانونیذاری اس و مطلوبی و پذیرش قانون
جنیه دییری اس که اراد معطو به آن تح کنتر
چنان که قانون را منی انحصاری حقو
قانونیذار نیس
ننانیم ،ارزیابی حوز ارراذاری و می ان ارر وض قانون در کنار
سنجق شیو یا شیو های دییر ادای حقو  ،جاییا ویژ می-
یابن
اننیشمنن رهیخته جنا آقای دکتر رضا داوری اردکانی،
در آخری سطور مقالهای با نوان « م حظاتی دربار قانون،
قانونیذاری و رهنگ» (نامه رهنگ ش ، )84

 قانونگذاري (وعع قانون) اجراي قانوناار «سیاستیذاری قانونیذاری» را در برایرنن ههر سهه حهوز
بنانیم ،دو اکتور «وضعی و موقعی » و «زمان» ،در تمهار
با سه حوز و  ،شاخصهای متعندی را مطرم میسازنن
حوز های
مل
اکتورها

وععيت
و
موقعيت

زمان



قانوننویسی

قانونیذاری

اجرای قانون

آزادیهای محنودشن در قانون
 نسی قانون باقوانی پیق از خود
نسی قانون باقوانی مورر درحوز
قوانی مورر درپایناری وضعی
موجود به نسی
وضعی هن
شفا ی قانوننسی به اولویتهای
اجرایی
تفکیا مسایلاخ قی از حقوقی

 ارراذاری قانوننسی به را های
جایی ی
تاریراذاری وضمقررات موق
(توسا دول ) به
نسی وض قانون
دائمی (توسا
مجلس) در تغییر
وضعی
نسی مرجتصویب قانون به
مراج مصو
سایر قوانی مورر
مقیولی و می انتیعی مردم و
ذینفعان از قانون

ال امآور بودن قانونبه نسی خاستیا
آن(سنتی -ر ی،
مذهیی و )
 نسی مجریانقانون به حوز ارر آن
نسی مجریانقانون به مجریان
سایر قوانی مورر
 نظارت و توانبازیا ا ات
مربو به نقا قوت
و ضع اجرای
قانون
وسع قلمرویا ما قانون

 شفا ی قانوننسی به زمان
اجرای آن
شفا ی قانوننسی به و مر
آن

 زمان مورر وضقانون
 نسی قانون بهشکل وض ( موق
یا دائمی یا
آزمایشی بودن )
قانون

 نسی زمان اجرایقانون به زمان
ارراذاری قوانی
مرتیا و متقنم به
آن
تقنم و تاخر وظایمجریان قانون به
نسی

« توجه داشته باشیم با قانون چی ی به وجود نمیآین،
بلکه نحو به وجود آمنن چی ی که باین و میتوانن به وجود
آین و را و روش حفظ و بهر برداری از آن معی میشود به
یارت دییر ،قانون باین مظهر اراد ام و کلی ،و در جه
تحق امکانهای تاریخی زننای مردمان باشن اصل مهم ای
اس که تا ضرورت ایجا نکنن و ای ضرورت در نظر اهل
تنبیر موجه نیاین قانون و مقررات نیاین وض شود ضام
تنوی درس و مناسب قوانی و دستورالعملها میل کری
مردم هر کشور اس ای میل را باین لب کرد و پاس
داش »
 رویههاي قانونگذاري
از پیروزی انق اس می تاکنون مراج متعند قانونیذاری
به ایفای نقق پرداختهانن ،لذا باین در سیاستیذاری قانونیذاری
بهه سههاماننهی مراجه و همههاهنیی مواضه قانونیههذاران نیه
پرداخ
تاریر خروجی مراج مذکور  ،قابل تفکیا در حوز های مهل
سهههاانههه (قههانوننویسههی ،قانونیههذار و اجههرای قههانون) اس ه
تصمیمات و خروجی برخهی از مراجه در وضه قهانون (در دو
حوز مل قانوننویسهی و قانونیهذاری) و اروههی دییهر بها
تنوی دستورالعمل و آیی های اجرایی در حهوز مهل اجهرای
قانون ،وارد حوز راایر قانونیذاری میشونن
و بر ای  ،سازمانهایی در سطوم نظهارتی و بها تلفیقهی از
نماینناان سه قو  ،تشکیل شن اس  ،که هرچنهن صهراحتاً بهه

لفظ «قانون » در ای جنو شامل پیقنویس پیق از تصویب و اب غ و
هم قانون ا ما شن اس
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وض قوانی نمیپردازنن ،اما رای آنان در جاییا هماهنیی سه
قو و تصمیماتی که به نهوان مقهام نظهارتی در پیشهییری از
شیوع تخلفات اتخاذ میکننهن ،در مرحلوه او در اجوراي

قووانون و تسووري آن در حوووز هوواي خصوحووی ،
اعتقادي و باورها
 -مغایر

یا هقسنخ نبوودن اهوداو و رویوههواي

قوانين و در مرحله دوم در قلمرو اعما قانون ،تاثير

دستوري قانون با آگاهی و خواستههواي فاعو نه

خواهند داشت (به نهوان نمونهه مهیتهوان بهه « سهازمان
راقو ای میارز با جرایم اقتصادی» اشار کرد)
به ای ترتیب در حا حاضهر ،نظهام قانونیهذاری در حهوز
مل « اجرای قانون» با تنو مودیریت اجرایوی مواجهه
اس
نتيجووهگيووري :سياسووتگذاري احوو نظووام

مردم؛
 محصور و معدود نمودن امكوانهوا و شويو هوايزنوودگی مووردم و محوودود نمووودن اختيووارا

و

انتخابا اراد عام.
میتوان موارد و را با دق بیشتر پرداخ و با ر ای حهوز
تاریر هریا و تقنم و تاخر ارراذاری و اضا ه نمودن حلقههای
واسا ،نظاموار ای از ل و معلو ها و مل و کسالعملها
ترسیم نمود اما در نهایه  ،بهرای رههایی از «نابسهامانیههای
قانونیذاری» یا «اص م نظام قانونیذاری»  ،از جهتی بایهن در
ابتنا تکلی را روش ساخ که :
« -سياستگذاري اح » تا چه حود بوه «زبوان

قانونگذاري
در حا حاضر در نظام قانونیذاری با سه ارضه اصلی مواجهه
هسههتیم :تووورم قووانون و مقووررا  ،تعوودد مراجووع
قانونگذاري ،تنو مدیریت اجرایی قانون.
منشاء ای سه ارضه را نیرش «ستایشیرانه قانون» میتهوان
دانس اولی اقنامی کهه در جامعهه مها بهرای ا مها نظهم و
هنای امور صورت میایرد به نسی راایهری حهوز مهل،
صنور حکم و دستور یا دستورالعمل اس
تا جایی که اا تمام اقنامات و هنر منیری های اجرایی نی در
تنوی و صنور دستورالعملها خ صه میشود

الزام» توسل میجوید و تا چه حد کارآیی »زبان
الزام» را معيار قرار میدهد.
« -سياستگذاري اح

» چه شانی بوه مودیریت

اجرایی قانون در تشخيص و حمایوت از حووز
اراد عام و انتخابهاي برخاسوته از آن در ادار

به یارت دییر ،میتوان ای وارض را ناشی از اسهتفاد از
«زبان اله ام» بهنون مطالعهه و تهنقی در اسهیا و مل ومهات
«ال امآوری» آن دانس

آزادانه شيو هاي زندگیشان قائل است.

برای توضیح بیشتر ،با نیا مجند به سخنان استاد قین حقهو
ایران دکتهر کاتوزیهان و دانشهمنن رزانهه جنها آقهای دکتهر
اردکانی ،انحرا ات مینایی و نظری در بروز وارض سهه اانهه
و مرور میشود:
 -عدم تناسب مجموعه قوانين مدون با تحوال

استفاد از مطالب با ذکر منی آزاد اس
متون سیاستی منتشر شن در شمس ،بیانیر دیناا نویسنناان بود و ل وما نظهر
ای شیکه نیس

اجتماعی؛
 تمسك به فنون لفظی و منطقی ،براي استخراجبار معنایی بيشتر از قوانين؛
 -نا محدود شودن حوریق قانونگوذاري و اعموا
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