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گاهی  آ و  مقررات  و  قوانین  در  تقنینی  نیازسنجی 
عنصر  به  توجه  رگه های  اولین  ظهور  خصوص  در 
نظام نامه   17 مــاده  مطابق  گفت  می توان  مذکور، 
یکی   ،1288 مصوب  ملی  شــورای  مجلس  داخلی 
کمیسیون  کمیسیون های داخلی این مجلس،  از 
فــوق،  نــظــام نــامــه  مطابق  اســـت.  بـــوده  مبتکرات 
پس  تا  اســت  داشته  وظیفه  مبتکرات  کمیسیون 
یا  بودن  قابل توجه  بررسی در خصوص  و  از بحث 
گزارش  کمیسیون،  ح ارائه شده به این  نبودن طر
کمیسیون  نظر  البته  کند.  ــه  ارائ مجلس  به  را  آن 
مشورتی  جنبه  ملی،  شــورای  مجلس  بــرای  مزبور 
داشته و این مجلس مطابق نظام نامه مذکور، پس 
ح مورد بحث، نسبت به  کره در خصوص طر از مذا
قبول توجه یا بی توجهی به آن، رأی گیری می کرده 

است.
دولت  توسط  لوایح  تهیه  فرایند  مــورد  در  اما 
گفتنی است متأسفانه در آیین نامه داخلی هیئت 
در  نیز مطلبی  وزیران  دولت مصوب 1368 هیئت 
نیازسنجی تقنینی بیان نشده است. در  خصوص 
دایمی  کمیسیون های  مذکور،  آیین نامه   6 مــاده 
آن هــا  از  یکی  کــه  ــده  ش پیش بینی  هــفــت گــانــه ای 
آیین نامه  در  اما متأسفانه  لوایح است؛  کمیسیون 
کمیسیون و سایر  یادشده، اشاره ای به وظایف این 

کمیسیون ها نشده است.

وظیفهمعاونتقوانیندرنیازسنجیتقنینی
دالیــل  بیان  از  اطمینان  حصول  منظور  بــه 
از  قسمتی  لوایح،  و  ح ها  طر پیشنهاد  و  تهیه  لزوم 
ح ها و  که ضمیمه طر کل تدوین قوانین  نظر اداره 
لوایح تقدیمی به مجلس می شود، به این موضوع 
مــزبــور،  قسمت  در  اســـت.  ــده  ش داده  اخــتــصــاص 
تهیه  لــزوم  دالیــل  بیان  عــدم  یا  بیان  خصوص  در 
اشــاره،  مــورد  قسمت  در  اســت.  شــده  اظهارنظر  و 
داخلی  آیین نامه   131 و   127 مــواد  بــه  استناد  بــا 
خصوص  در  مــواد  ایــن  رعایت  به  نسبت  مجلس، 
ح هــا و لــوایــح اشـــاره شــده اســت. بــا ایــن حال  طــر
توجیهی  مقدمه  در  هرچند  کــه  گفت  ــوان  ــی ت م
لزوم  دالیل  عنوان  به  مــواردی  به  لوایح  و  ح ها  طر
این  اواًل  مــی شــود،  اشـــاره  لــوایــح  و  ح هــا  طــر تهیه 
کلی هستند و ثانیًا این دالیل به هیچ وجه  دالیل 
که در مورد لزوم تهیه  این مطلب را اثبات نمی کنند 
انجام  تقنینی  نیازسنجی  مذکور،  لوایح  و  ح ها  طر

گرفته است.

نیازسنجی در مجلس پژوهشهای مرکز وظیفه
تقنینی

که الزم  هریک از قوانین ابعاد مختلفی دارند 
اعم  آن،  گون  گونا آثــار  و  بررسی  درستی  به  است 
تا  شــود  مطالعه  دقــت  بــه  مثبت،  و  منفی  ــار  آث از 
که تصویب قانون  مجلس به این اطمینان برسد 
آسیب  کمترین  و  بیشترین منفعت  دارای  مدنظر 
گفت  می توان  خصوص  ایــن  در  اســت.  احتمالی 
برخی  بــه  ســامــان دهــی  هــدف  بــا  قانونی  بسا  چــه 
دلیل  به  اما  اســت،  رسیده  تصویب  به  مشکالت 
آسیب های  آن،  مختلف  ابعاد  دقیق  بررسی  عدم 
ــت. در راســتــای  ــرده اسـ کـ کــشــور  جـــدی مــتــوجــه 
مجلس  پژوهش های  مرکز  نقش  باید  نیازسنجی 
که در حال حاضر  تقویت شود. این در حالی است 
بر آن،  نیازسنجی نمی پردازد و عالوه  به  این مرکز 
مشورتی  فقط  نظری  مجلس،  برای  مرکز  این  نظر 

است.

نیازسنجی بــرای چالشی مثابه بــه عــوامگــرایــی
تقنینی

زمانی  قوانین،  وضع  به  نیاز  که  است  روشن 
که اواًل مطابق با واقع باشد و ثانیًا  ارزشمند است 
گذرا نسبت به وقایع  کنشی احساسی و  ناشی از وا
گاهی  حــال،  ایــن  بــا  نباشد.  مختلف  حـــوادث  و 
واقعی  نیاز  تشخیص  در  قانون گذار  است  ممکن 
را  قوانینی  و  بپیماید  خطا  به  را  راه  شهروندان، 
نباشد.  ایشان  واقعی  نیاز  از  ناشی  که  کند  وضع 
عوام گرایی  عنوان  با  عام  طور  به  موضوع،  این  از 
ــا عــنــوان  کــیــفــری، ب ــه طـــور خـــاص در حــقــوق  و ب
ــه با  ــ کــیــفــری یـــاد مــی شــود. در ادام عــوامــگــرایــی 
با  کیفری، چالش عوام گرایی  محوریت عوام گرایی 

نیازسنجی تقنینی بررسی می شود.

می توان  کیفری  عوام گرایی  تعریف  مقام  در 
گروه های  که به واسطه آن،  گفت: فرایندی است 
و طــــرفــــداران حــقــوق  ــون  ــانـ قـ و  ــم  ــظ ن ــــدار  ــرف طــ
نمایندگی  مدعی  که  ــرادی  اف دیگر  و  بزه دیدگان 
بر  ــنـــده ای  ــزایـ فـ تــأثــیــر  ــردم هــســتــنــد،  ــ از طـــرف م
که  ــد، در حــالــی  ــذارن ــی گ ــت م ســیــاســت هــای دولـ
گروه های حقوق شهروندی،  عقاید دانشگاهیان، 
قرار  توجه  مورد  کمتر  و...  کیفری  عدالت  فعاالن 

می گیرد.

از ایرانی قانونگذار تأثیرپذیری از نمونههایی
احساساتوهیجاناتشهروندان

هیجانات  و  تمایالت  تأثیرگذاری  از  نمونه ای 
برخی  اقــدام  در  مــی تــوان  را  قــانــون گــذار  بر  مذکور 
و  تهیه  بــه  اســالمــی  ــورای  شـ مجلس  نمایندگان 
مجازات  قانون  به  مــوادی  الحاق  ح  طر پیشنهاد 
اســالمــی در خــصــوص جــرایــم نــاشــی از اهــانــت به 
 1385 سال  در  مجلس  به  آن  ارایه  و  ایرانی  اقوام 
کاریکاتور  چاپ  از  پس  اقــدام  این  کــرد.  مشاهده 
در  ایــرانــی  ــوام  ــ اق از  یــکــی  ــه  ب نسبت  اهــانــت آمــیــز 
تجمعات  برگزاری  آن،  متعاقب  و  روزنامه  از  یکی 
گرفت.  کشور صورت  اعتراض آمیز در مناطق غرب 
در این زمینه، برخی نمایندگان مجلس به منظور 
احساسات  و  عمومی  نفرت  و  خشم  فرونشاندن 
تهیه  به  اقدام  منطقه،  آن  مردم  شده  جریحه دار 

کردند. شتاب زده طرحی در این زمینه 
تأثیرپذیری های  از  دیگری  نمونه  عنوان  به 
نهاد قانون گذاری از التهابات و هیجانات به وجود 
فوریت  یک  تصویب  به  می توان  کشور،  در  آمــده 
ح تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار در سال  طر
پیش زمینه  کــرد.  اشـــاره  مجلس  ســوی  از   1390
ــوع چندین  ــ وق مـــذکـــور،  ح  ــر فـــوریـــت طـ تــصــویــب 
از  یکی  قتل  جمله  از   1390 تیرماه  در  قتل  حادثه 
گسترده  که بازتاب  ج بود  کر ورزشکاران معروف در 
رسانه ای آن موضوع ناامنی های ناشی از این گونه 
آن  با  قاطع  برخورد  و ضرورت  بار  جرایم خشونت 
واقع  در  کــرد.  تبدیل  عمومی  مطالبه  یک  به  را 
کارشناسی  کارهای  انجام  دغدغه  گفت  می توان 
است  مهم  بسیار  ح ها  طر این  مفاد  تهیه  از  قبل 
و نباید فقط در پی ارایه پاسخی مقطعی و فوری 
به افکار عمومی مبنی بر لزوم تقنین در این موارد 
درازمــدت  پیامدهای  و  ــار  آث بــه  متأسفانه  و  بــود 

تقنین ها توجهی نمی کنند. این گونه 

گــاهــی ممکن است  ایــن حـــال،  بــا      
واقــعــی  نــیــاز  تشخیص  در  قـــانـــون گـــذار 
و  بپیماید  خطا  بــه  را  راه  شــهــرونــدان، 
نیاز  از  نــاشــی  کــه  کند  ــع  وض را  قوانینی 
ع،  موضو ایــن  از  نباشد.  ایشان  واقعی 
به  و  عوام گرایی  عنوان  با  عــام  طــور  به 
کیفری، با عنوان  طور خاص در حقوق 

عوامگرایی کیفری یاد می شود. 


