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چکیده
امروزه ارزيابی تأثیرات قانون فرايند بسیار مهمی است که در روند قانونگذاری بايد به آن توجه
شود .بهمنظور تحقق اين فرايند ،نهادهای مختلفی بايد ايفای نقش کنند .از مهمترين نهادهايی که در
کشورهای مختلف در اين زمینه بايد وظايفی را انجام دهند ،مجالس قانونگذاری کشورها هستند.
حال سؤال اين است که در جمهوری اسالمی ايران مجلس شورای اسالمی با توجه به وظايف و
اختیارات خود چه جايگاهی در تحقق فرايند ارزيابی تأثیرات قانون دارد؟ برای پاسخگويی به اين
پرسش با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی بیان خواهد شد که مجلس شورای اسالمی با توجه به
وظیفه قانونگذاری و نظارت که بر عهده دارد و نیز ظرفیت ساختاری بخشهای مختلف مجلس،
میتواند مهمترين نقش را در فرايند ارزيابی تأثیرات قانون بر عهده داشته باشد .در اين زمینه مجلس
شورای اسالمی میتواند از نظرهای گروههای مدنی و کمک ساير نهادها نیز برای ارزيابی تأثیر
قانون بهره ببرد.
واژگان کلیدی :ارزيابی تأثیرات قانون ،قانون ،قانونگذاری ،مجلس ،نظارت.
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Abstract
Today, Regulatory Impact Assessment is a very important process that
must be considered in the legislative process. In order to take place, various
institutions must play a role. One of the most important institutions is the
legislative body of each country. This is observed in many countries that
have to perform their duties in this field. Now focusing on the Islamic
Republic of Iran’s legal system, the main question is: “what is the position of
the Islamic Consultative Assembly in terms of its duties and powers in the
implementation of the process of Regulatory Impact Assessment?” To
answer this question, using a descriptive-analytical method, it will be stated
that the Islamic Consultative Assembly, considering its legislative and
oversight duties, as well as the structural capacity of different parts of the
Assembly, can play the most important role in the process of Regulatory
Impact Assessment. In this regard, the Islamic Consultative Assembly can
use the views of civic groups and the help of other institutions to Regulatory
Impact Assessment.
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مقدمه
ارزيابی تأثیرات در گستردهترين مفهوم ،فرايند تشخیص تأثیرات واقعی يا مورد انتظار
حاصل از توسعه بر عوامل اجتماعی ،اقتصادی و زيستمحیطی است ،زيرا توسعه خواسته يا
ناخواسته بر آنها تأثیر میگذارد؛ اين امر ممکن است پیش از اتخاذ تصمیم يا پس از اتخاذ و
اجرای آن صورت پذيرد .ارزيابی تأثیرات پیش از اتخاذ تصمیم تأثیرات بالقوه تصمیمات را
بهعنوان بخشی از برنامهريزی طراحی ،تصويب و اجرا ،پیشبینی میکند .ارزيابی تأثیرات پس
از اجرای تصمیم ،تأثیرات و پیامدهای واقعی اجرای تصمیم را تعیین میکند و در صورت نیاز
برای تقويت عملکرد صحیح و تأمین اطالعات الزم برای طراحی بهتر مداخالت و تصمیمات
آتی بهکار گرفته میشوند (زرشکن عابد.)19 :1931 ،
با توجه به تعريف بیانشده از ارزيابی تأثیرات ،میتوان وضع قوانین را نیز بهعنوان اتخاذ
تصمیمات مهمی در نظر گرفت که خواسته يا ناخواسته بر عوامل اجتماعی ،اقتصادی و
زيستمحیطی تأثیر میگذارد و همانگونهکه تصمیمات پیش و نیز پس از اتخاذ بايد ارزيابی
شوند ،قوانین نیز در دو سطح بايد ارزيابی شوند؛ پیش از تصويب و پس از تصويب .ارزيابی
در سطح اول ،ارزيابی معطوف به آينده است .در اين ارزيابی پیش از اتخاذ تصمیمهای تقنینی،
آثار بالقوه و احتمالی قانون بررسی میشود .با اين اقدام تصوير بهتری از آثار ارادهشده توسط
قانونگذار بهدست میآيد و اين امکان فراهم میشود که راهحل مناسبتری برای رفع مشکلی
که قانون در پی رفع آن است ،توسط قانونگذار ارائه شود .ارزيابی سطح دوم ،ارزيابی معطوف
به گذشته است .اين ارزيابی زمانی انجام میگیرد که قانون به اجرا گذاشته شده است .هدف از
اين ارزيابی اين است که پس از اجرای قانون مشاهده شود در واقعیت اجتماع چه رخ داده و
اين قانون چه تأثیراتی را از خود برجا گذاشته است؛ بهعبارت ديگر ،با اين ارزيابی اثر واقعی
عمل تقنینی بررسی خواهد شد (مدر .)919 :1923 ،بنابراين ارزيابی تأثیرات قانون فرايندی
است که تأثیرات قانون را در حوزههای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،محیطزيست و
اقتصادی بررسی میکند.
با توجه به آنچه گفته شد ،الزم و ضروری است که در ساختار هر کشوری ارزيابی تأثیرات
قانون وجود داشته باشد .در ايران در خصوص ارزيابی تأثیرات قانون آنچه نگاشته شده ،بیشتر
به کلیات و مبانی ارزيابی تأثیرات قانون پرداخته شده است .برای نمونه میتوان به مقاله
«راهنمای سیاستگذاری در قانونگذاری :بررسی الگوی ارزيابی تأثیرات قانون» اشاره کرد .در
اين مقاله آنچه مورد توجه واقع شده است ،تعريف و ضرورت ارزيابی تأثیرات قانون و سیر
تحول فرايند ارزيابی تأثیرات قانون در برخی کشورهاست .مورد ديگر که میتوان برای نمونه
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به آن اشاره کرد ،کتاب ارزيابی تأثیرات قانون (ابزاری برای قانونگذاری بهتر) است که در اين
نوشته نیز ضمن بیان تعريف و سابقه ارزيابی تأثیرات قانون ،ابزارهای الزم و نهادهايی که بايد
در ارزيابی تأثیرات قانون نقش داشته باشند ،ارائه و در انتها زمینههای الزم برای ورود به
عرصه ارزيابی تأثیرات قانون بیان شده است .مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی نیز
گزارشی با عنوان «آسیبشناسی ارزيابی اجرای قانون» تهیه کرده که در اين گزارش نیز ضمن
تبیین ارزيابی تأثیرات قانون ،بخشی از اين فرايند يعنی ارزيابی اجرای قانون مورد توجه قرار
داده شده است و ضعفهای اين بخش ،بررسی و راهحلهايی نیز برای آن بیان شده است .اما
در اين نوشته با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی سعی خواهد شد يکی از مهمترين نهادهايی
که در فرايند ارزيابی تأثیرات قانون بايد مشارکت داشته باشد ،بررسی شود .بر اين اساس اين
نوشته در پی پاسخگويی به اين پرسش است که مجلس شورای اسالمی ايران با توجه به
وظايف و اختیارات خود چه جايگاهی در ارزيابی تأثیرات قانون دارد؟ برای پاسخ به اين
پرسش ابتدا دو وظیفه مهم مجلس شورای اسالمی بررسی خواهد شد و اثبات میشود که
مجلس با توجه به اين دو ويژگی بايد ارزيابی تأثیرات قانون را انجام دهد و سپس ساختار و
امکاناتی که مجلس شورای اسالمی برای تحقق اين وظیفه دارد ،بررسی میشود.

 .1وظایف مجلس
مهمترين وظايف در نظر گرفتهشده برای مجلس ،وظیفه قانونگذاری و نظارت است
(مؤتمنی طباطبايی .)110 :1930 ،اين وظايف عالوهبر اينکه بسیار مهماند ،گستره زيادی را نیز
در برمیگیرند ،بنابراين جنبههای مختلفی را شامل میشوند .اصل  11قانون اساسی که به
وظیفه قانونگذاری مجلس اشاره دارد ،بیان میکند« :مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در
حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند»؛ بنابراين با توجه به اين اصل و عبارت
«عموم مسائل» به مجلس شورای اسالمی اجازه داده شده است که در حوزههای مختلف کشور
قانون وضع کند و اين بیانگر اين مطلب است که وظیفه قانونگذاری مجلس بسیار گسترده
است و با اندکی مسامحه میتوان گفت مجلس میتواند در همه حوزهها قانون وضع کند؛
ازاينرو وظیفه قانونگذاری مجلس بسیار پیچیده است و به دقت فراوان نیاز دارد .در کنار اين
وظیفه ،برای مجلس وظیفه نظارت نیز در نظر گرفته شده است .با توجه به اصل  17قانون
اساسی «مجلس شورای اسالمی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»؛ بنابراين از
اين اصل و برخی ديگر از اصول قانون اساسی نیز استفاده میشود که مجلس میتواند در همه
حوزههای کشور ورود کند و بر آن حوزهها نظارت داشته باشد .در اين صورت اين وظیفه
مجلس نیز بسیار گسترده خواهد بود و پیچیدگی زيادی را نیز بههمراه خواهد داشت .با توجه
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به اين وظايف ،مجلس شورای اسالمی در تمام حوزههای مهم از جمله سیاست ،اقتصاد،
فرهنگ و زيستمحیطی تأثیرگذار خواهد بود و اين حوزهها همان حوزههای ارزيابی تأثیرات
هستند .با توجه به اين مطلب در اين بخش سعی خواهد شد اين دو وظیفه مجلس شورای
اسالمی با تأکید بر ارزيابی تأثیرات قانون تبیین شود.

 .1-1قانونگذاری
امروزه اهمیت قانون و تأثیرات آن ،بر کسی پوشیده نیست .قانون آنچنان مهم است که
میتوان آن را مهمترين عنصر هر نظام حقوقی دانست .با توجه به اين اهمیت ،قانونگذاری از
مهمترين اختیاراتی است که هر حکومتی از آن بهره میبرد و با استفاده از اين صالحیت،
قوانین را در جهت اهداف تعیینشده برای خود وضع میکند و از آنها بهعنوان وسايلی برای
رسیدن به اهداف خود استفاده میکند؛ بنابراين نهادی که اين وظیفه حکومت يعنی قانونگذاری
به آن سپرده شود ،جايگاه بسیار مهمی در ساختار حکومت خواهد داشت .در نظام جمهوری
اسالمی ايران ،مجلس شورای اسالمی مهمترين رکن تصمیمگیری و برنامهريزی در جهت اداره
کشور است و وظیفه وضع قانون و اصالح و نسخ برخی از قوانین را بر عهده دارد (رحیمی و
ساجدی .)199 :1922 ،بنابراين اصلیترين و مهمترين وظیفه مجلس ،قانونگذاری است .با
توجه به اين مطلب نکته مهمی که بايد به آن دقت شود ،اين است که هر آنچه در تعريف
قانون و در قلمرو قانون جای میگیرد ،در حیطه صالحیت و وظايف مجلس قرار میگیرد
(قاضی شريعتپناهی .)919 :1923 ،حال اگر چرخه قانونگذاری را بهطور خالصه شامل چهار
بخش زير بدانیم .1 :تهیه پیشنويس و ارائه پیشنهاد .9 ،مرحله شور و رايزنی و تصويب.9 ،
مرحله اجرا و نظارت بر اجرا و  .0مرحله اصالح قانون (وکیلیان و مرکزمالمیری،)01 :1921 ،
در اين صورت خیلی واضح خواهد بود که ارزيابی تأثیرات قانون نیز در حیطه صالحیتها و
وظايف مجلس خواهد بود ،زيرا ارزيابی تأثیرات قانون به بررسی رابطه محتوای قانون با
تأثیرات آن در محیط واقعی اجتماع میپردازد .پس يکی از اموری که میتواند مجلس را در
بخش قانونگذاری کمک کند ،فرايند ارزيابی تأثیرات قانون است ،چراکه با ارزيابی تأثیرات
قوانین موجود که براساس دادههای تجربی اثبات شدهاند ،میتوان به قضاوت عینی در
خصوص قوانین دست يافت و اين بررسی تأثیرات و کارايی يک قانون موجود بهعنوان بخش
جدايیناپذير از عملکرد يک مجلس در نظر گرفته میشود ( .)Bauer & Wittholz, 2002: 6با در
نظر گرفتن ويژگی بررسی تأثیرات قوانین در محیط اجتماع ،برای تهیه قانون مراحل ذيل
براساس روششناسی تقنینی در نظر گرفته شده است .1 :تعريف و تحلیل مسئلهای که

امکانسنجی الگوی مطلوب حوزهبندی انتخابات مجلس شورای اسالمی

111

قانونگذاری راهحل آن است .9 ،تعیین اهداف قانون .9 ،بررسی ابزاری که میتواند مسئله را
حل کند و انتخاب ابزار .0 ،پیشنويس محتوای قانون .1 ،تصويب رسمی .7 ،اجرا .1 ،ارزيابی
معطوف به گذشته ،و  .3تصويب قانونی مبتنی بر ارزيابی معطوف به گذشته در صورت
ضرورت (مدر .)933 :1923 ،همه اين فرايندها با پیششرط ارزيابی تأثیرات قانون محقق
میشود و تمامی اين مراحل در تعريف قانون و در قلمرو قانون جای میگیرد ،زيرا
قانونگذاری اعم از وضع قانون جديد يا اصالح يا تغییر قانون موجود است (طباطبايی مؤتمنی،
 .)132 :1930بنابراين ارزيابی تأثیرات قانون نیز در حیطه صالحیت و وظیفه قانونگذاری
مجلس قرار میگیرد.
با توجه به مراحل بیانشده برای تهیه قانون ،مراحل تهیه قانون را میتوان به سه دوره
تقسیم کرد و در هر دوره مراحل الزم برای ارزيابی تأثیرات قانون را در نظر گرفت .اين سه
دوره عبارتاند از:
 .1اقداماتی که پیش از تصويب قانون بايد صورت بگیرد ،شامل تعريف و تحلیل مسئله
و تعیین هدف قانون بهصورت روشن و واضح .اقدامات اين دوره بسیار مهم است،
زيرا با تعريف مسئلهای که قانونگذاری برای آن صورت خواهد گرفت و همچنین
تعیین هدف قانون ،در آينده معیار و مالک برای ارزيابی تأثیرات قانون بهدست خواهد
داد .با کمک اين معیارها میتوان قانون را ارزيابی کرد که تأثیر مثبت داشته است يا
خیر؛ بنابراين در ابتدا بايد مشخص شود که با اجرای قانون مصوب مجلس ،انتظار
میرود چه اتفاق مثبتی بیفتد و چه مسئلهای حل شود .در اين صورت نقشه راه
تصويب قانون روشنتر شده و معیارهای ارزيابی و پايش آثار قوانین قابلیت بیشتری
برای تبیین شدن خواهند داشت (عبداالحد و همکاران.)71 :1921 ،
 .9اقداماتی که هنگام تصويب قانون بايد صورت بگیرد .در اين دوره بايد ابزارهای
مختلفی که میتوانند اين مسئله را حل کنند ،بررسی و هزينه و فايده آنها مورد توجه
قرار گیرد و مناسبترين ابزار برای حل مسئله انتخاب شود و پیشنويس قانونی آن
تهیه شود و به تصويب رسمی برسد و پس از آن به اجرا دربیايد .برای مؤثرتر کردن
ارزيابی تأثیرات قانون در اين دوره بايد از مشورت با کارشناسان متخصص و
گروههای ذینفع استفاده کرد .همچنین تحلیل هزينهها و فايدهها بايد بهطور صحیح
صورت گیرد (زرشکن عابد.)17 :1931 ،
 .9اقداماتی که پس از به اجرا درآمدن قانون بايد صورت بگیرد و شامل ارزيابی معطوف
به گذشته است ،يعنی بايد بررسی شود قانونی که به اجرا درآمده ،چه آثاری را برجای
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گذاشته است و در صورت نیاز ،قانون جديدی مبتنی بر اين ارزيابی تصويب شود .در
اين دوره بايد بررسی شود با توجه به هدفی که برای تصويب قانون بیان شده بود ،آيا
اين هدف محقق شده است؟ همچنین تأثیرات اجرايی شدن اين قانون بر حوزههای
اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی ارزيابی شود .پس از بررسی همه اين موارد
میتوان در خصوص تأثیرات مثبت و منفی قانون موردنظر بهدرستی اظهارنظر کرد و
در صورت نیاز ،قانون را اصالح يا قانون جديدی مبتنی بر اين بررسیها وضع کرد.
بنابر توضیحات دادهشده ،مجلس شورای اسالمی با توجه به وظیفه قانونگذاری که بر عهده
دارد ،بايد ارزيابی تأثیرات قانون را نیز بخشی از فرايند تهیه قانون بداند ،در واقع ارزيابی
تأثیرات قانون را موضوعی خارج از قانونگذاری نداند؛ هرچند برای اجرايی شدن آن به کمک
گرفتن از ساير نهادها و استفاده از اختیارات آنان نیاز است ،اما اين موضوع منجر نمیشود که
مجلس شورای اسالمی از زير بار اين وظیفه مهم شانه خالی کند و تدابیری برای عملیاتی شدن
فرايند ارزيابی تأثیرات قانون در نظر نگیرد.

 .2-1نظارت
وظیفه مهم ديگری که به مجلس شورای اسالمی سپرده شده است ،نظارت است .مفهوم
اصطالحی نظارت در حوزه حقوق و قانون اساسی در عین تناسب با مفهوم لغوی ،از آن فراتر
است .در قانون اساسی بدون ذکر تعريفی از نظارت ،در اصول متعدد به مصاديق آن اشاره شده
است .همچنین فصلی از آيیننامه داخلی مجلس شورای اسالمی بهعنوان «نظارت» اختصاص
يافته است .با در نظر گرفتن همه موارد میتوان نظارت مجلس را بدينصورت تعريف کرد:
اختیار و صالحیتی است که هدف از اعمال آن وارسی و کنترل اجرای صحیح قانون توسط
همه ارکان ،نهادها و مقامهای دولتی و حکومتی است .همچنین اعمال نظر و صالحديد سیاسی
نمايندگان در مورد چگونگی شکلگیری و انتخاب هیأت وزيران و ساختار و سازمان
تشکیالتی دولت بهمنظور جلوگیری از هرگونه خودکامگی توسط نهادها و مقامهای اجرايی و
اداری و حفظ و حراست از حقوق مردم و حصول اطمینان از اداره صحیح و کاراد کشور است
(توازنیزاده و همکاران .)9 :1931 ،با توجه به تعريف مذکور از نظارت مجلس ،میتوان انواع
مختلفی از نظارت را برای مجلس در نظر گرفت .انواع نظارت مجلس شورای اسالمی که از
قوانین قابل استفادهاند عبارتاند از .1 :نظارت سیاسی و پارلمانی .9 ،نظارت تأسیسی و
تشکیالتی .9 ،نظارت اطالعی .0 ،نظارت مالی و بودجهای و  .1نظارت استصوابی (توازنیزاده
و همکاران.)9 :1931 ،
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چنانکه بیان شد ،يکی از انواع نظارتهای مجلس شورای اسالمی ،نظارت اطالعی است .با
توجه به وظیفه نظارت اطالعی که بر عهده مجلس شورای اسالمی است ،اين نهاد با استفاده از
اطالعات حاصل از اين نظارت میتواند ارزيابی تأثیرات قانون را انجام دهد ،زيرا از سازوکارهای
نظارت اطالعی مجلس حضور نمايندگان ناظر در مجامع و شوراهای دولتی و عمومی است .از
اين طريق مجلس شورای اسالمی میتواند در جريان عملکرد امور اجرايی مهم و
تصمیمگیریهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گیرد تا در صورت لزوم و بهتناسب
امور دست به اقدامات الزم نظارتی و کنترلی بزند يا پس از انجام بررسیهای الزم و
کارشناسیهای الزم به اصالح قوانین مربوط اقدام کند يا در صورت فقدان راهکار قانونی به رفع
خأل قانونی مبادرت ورزد (زارعی)912 :1930 ،؛ بنابراين مجلس تنها شأن تقنینی ندارد ،بلکه شأن
نظارتی نیز دارد و قانونگذاری کارامد گاهی از مسیر نظارت عبور میکند (طحان نظیف.1)1922 ،
همواره بايد اين نکته را در نظر داشت که ممکن است قوانین مصوب ،خالی از نقص و ايراد
نباشند و در مسیر اجرا ،با مشکالتی مواجه شوند که قبل از تصويب در نظر گرفته نشده باشند و
بعضاً مشکالتی را برای مشموالن خود ايجاد کنند ،بهويژه در مواردی که قوانینی وضع شود که
اين قوانین آثاری بههمراه داشته باشند و اين آثار ،ارتباط روشنی با بُعد تخصصی و موضوع
مستقیم خود نداشته باشند .برای مثال تصويب قانونی با موضوع اقتصادی ممکن است آثار
فرهنگی بسیاری برای مردمان ساکن حوزه اجرای آن قانون ايجاد کند که از ديد تصويبکنندگان
مغفول مانده است (عبداالحد و همکاران)70 :1921 ،؛ بنابراين همواره اين ضرورت وجود دارد
که بايد قوانین مصوب پايش و ارزيابی شوند تا کارامدی و آثار آنها ،ارزيابی شوند تا در صورت
ناکارامد بودن و بههمراه داشتن آثار سوء که اين آثار در تحلیلهای قبل از تصويب پیشبینی
نشده بودند ،قوانین مصوب را در صورت نیاز تغییر داد .در نتیجه اين امر زمانی اتفاق خواهد
افتاد که مجلس شورای اسالمی وظیفه نظارت خود را بهدرستی انجام داده باشد ،چراکه با نظارت
مجلس شورای اسالمی اين آثار سوء و ضعفهای قانونی مشخص میشود.
عالوهبر اين میتوان نظارت مجلس را شامل نظارت بر خطمشی هم دانست و اگر تعريفی
را که کرک پاتريک از مفهوم  Regulatianارائه داده است ،بپذيريم که منظور از اين مفهوم را هر
اقدام حکومتی در جهت تأثیر بر رفتار فردی و گروهی دانسته است (کرک پاتريک،)9 :1921 ،
در اين صورت میتوان معنايی عام برای اين واژه در نظر گرفت و معنای آن را ،مقررات يا
مقرراتگذاری توسط هريک از نهادهای حکومتی اعم از قوای سهگانه يا هر مرجع صالح
مقررهگذار حکومتی دانست .با توجه به اين مطلب تمام مصوبات مجلس ،شامل ارزيابی
تأثیرات میشوند و روشهای ارزيابی تأثیرات قانون در رابطه با آن قابل اعمال است
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(مرکزمالمیری .)1 :1921 ،در خصوص خطمشیهای مصوب مجلس نیز میتوان روشهای
ارزيابی تأثیرات را اعمال کرد و چنانکه گفته شد ،مجلس میتواند بر خطمشیهای مصوب
خود نظارت داشته باشد .منظور از خطمشیهای مصوب مجلس شورای اسالمی ،خطمشیهای
تقنینی است که توسط نمايندگان مجلس قانونگذاری از طريق ارائه طرحها يا لوايح قانونی
مطرح و تصويب میشوند ،مانند قوانین موضوعه (الوانی و شريفزاده.)97 :1931 ،
بدينصورت ،میتوان هدف کلی نظارت را فراهم آوردن بازخوردی سودمند برای تصمیمگیری
و ارائه به تصمیمگیران بهمنظور کمک به بهبود برنامهها و ادامه يا توقف اجرای آنها در جهت
دسترسی به اهداف تعیینشده در نظر گرفت (حسینپور و همکاران917 :1921 ،؛ به نقل از
قلیپور .)1921 ،بدينصورت میتوان نظارت را در همه مراحل تصمیمسازی مدنظر قرار داد و
آن را در سه مرحله زمانی تقسیم کرد:
 .1نظارت آيندهنگر يا پیشبینی؛ بدينصورت که در زمان تدوين خطمشی و تصمیم
داليل توجیهی خطمشی بررسی شود و روش کار و الگوی منطقی انجام فعالیتهای
خطمشی برای رسیدن به نتايج ترسیم شده و زمان و میزان تحقق نتايج برآورد شود؛
 .9نظارت حین اجرا؛ در اين مرحله هنگام اجرای خطمشی اين نظارت بهصورت مستمر
صورت خواهد گرفت؛
 .9نظارت پسینی؛ در اين مرحله پس از اتمام اجرای خطمشی ،خروجیها ،پیامدها و
تأثیرات خطمشی بررسی میشود و در خصوص کارامدی اين خطمشی و تصمیم در
تحقق اهداف خود قضاوت خواهد شد (حسینپور و همکاران.)911 :1927 ،
براساس آنچه گفته شد درمیيابیم که وظیفه نظارت مجلس بخشی از فرايند ارزيابی
تأثیرات قانون را پوشش میدهد؛ بنابراين مجلس شورای اسالمی زمانی وظیفه نظارت خود را
کامل انجام داده است که ارزيابی تأثیرات قانون را مدنظر قرار داده باشد و سازوکار منظمی
برای اين بخش از وظیفه خود طراحی کرده باشد .پس ضروری بهنظر میرسد که مجلس
شورای اسالمی بايد طرح مشخص و جامعی را برای ارزيابی تأثیرات قانون داشته باشد؛ زيرا
همانگونهکه توضیح داده شد ،ارزيابی تأثیرات قانون ذيل وظايف اختصاصی مجلس شورای
اسالمی يعنی قانونگذاری و نظارت است ،هرچند ديگر نهادها نیز بهتناسب وظايف خود بايد
مجلس را در اين حیطه کمک کنند.

 .2نهادهای ارزیابیکننده تأثیرات قانون ذیل مجلس
با بررسی قوانین میتوان گفت که در ساختار مجلس شورای اسالمی نهادهايی وجود دارد
که با توجه به وظايف و اختیارات خود نقش بسیار مهمی در ارزيابی تأثیرات قانون دارند.
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چنانکه در بند  1ماده  01آيیننامه داخلی مجلس مشاهده میشود ،از جمله وظايف
کمیسیونهای تخصصی مجلس« :تهیه گزارش موردی و ساالنه در خصوص امور اجرايی
دستگاهها و نحوه اجرای قوانین بهخصوص قانون برنامه توسعه و بودجه ساالنه و ارائه نکات
مثبت ،منفی و پیشنهاد نحوه اصالح آن و تقديم گزارش به مجلس جهت قرائت» است .در اين
ماده از کمیسیونهای تخصصی مجلس خواسته شده است که نکات مثبت و منفی قانون و
همچنین پیشنهاد نحوه اصالح قانون ،هرساله در گزارشی به مجلس ارائه شود .با در نظر گرفتن
اين ماده زمانی کمیسیونهای تخصصی مجلس میتوانند اين وظیفه را انجام دهند که ارزيابی
مناسبی از قانون و تأثیر آن داشته باشند ،چراکه با ارزيابی تأثیرات قانون است که کمیسیونهای
تخصصی مجلس به نکات مثبت و منفی قوانین دست میيابند .قانون اساسی نیز برای اينکه
مجلس بتواند اين وظیفه را انجام دهد ،ابزار قانونی الزم را در اختیار آن قرار داده است و بنابر
اصل  17قانون اساسی« :مجلس شوری اسالمی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را
دارد» .پس مجلس شورای اسالمی و کمیسیونهای تخصصی آن میتوانند در حوزههای تأثیر
قوانین ،تحقیق و تفحص داشته باشند و تأثیرات آنها را ارزيابی کنند .عالوهبر اين بايد اين
نکته را در نظر داشت که براساس قانون اساسی میتوان گفت ،وظیفه ارزيابی قانون توسط
مجلس فقط منحصر به قوانین بودجه و برنامه توسعه نمیشود ،بلکه مجلس در همه قوانین
حق ارزيابی کردن تأثیر قانون را دارد ،چراکه قانون اساسی اجازه تحقیق و تفحص در تمام
امور کشور را به مجلس داده است.
عالوهبر اين بايد اين نکته را در نظر داشت که با گذر زمان و تغییر شرايط ،همواره اين
امکان وجود دارد که قوانین موجود کارايی و اثربخشی خود را از دست بدهند و ديگر قادر به
تحقق اهداف تعیینشده نباشند

(& Auditor General, 2001: 36

 ،)Comptrollerچراکه ممکن

است اين قوانین بستر اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی خود را از دست داده باشند .در
اين صورت ضرورت دارد که قوانین مصوب پس از مدتی دوباره بررسی و ارزيابی شوند تا
اگر بستر اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی که قوانین در آن بستر ايجاد شدهاند ،تغییر
يافت ،قوانین نیز متناسب با شرايط جديد تغییر کنند و بهروزرسانی شوند .در نتیجه
کمیسیونهای تخصصی مجلس با توجه به اطالعاتی که بهدست میآورند ،توانايی انجام اين
کار را خواهند داشت.
يکی ديگر از ظرفیتهايی که در مجلس شورای اسالمی وجود دارد و میتوان از آن
بهمنظور ارزيابی تأثیرات قانون استفاده کرد ،تصويب قوانین آزمايشی است .قوانین آزمايشی
چنانکه از نامشان پیداست ،مبین آزمون و خطا در امر قانونگذاری هستند (منصوريان و آگاه،
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 .)977 :1923اين نوع قوانین در فرايند ارزيابی تأثیرات قانون بسیار استفاده میشوند .اين
قوانین برای يک دوره امحدود زمانی تصويب میشوند تا بررسی شود که آيا اين قوانین
میتوانند اهداف تعیینشده توسط قانونگذار را تأمین کنند .اين قوانین ويژگیهايی دارند که
برای ارزيابی تأثیرات قانون بسیار مناسباند .برخی از اين ويژگیها اين است که اين قوانین از
نظر زمانی محدودند ،اهداف آنها بهروشنی بیان میشود و معیارهای ارزيابی آنها نیز بیان
میشود (مدر .)919-919 :1923 ،در اصل  31قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران تصويب
قوانینی آزمايشی پیشبینی شده است و در اين اصل بیان میشود« :مجلس در موارد ضروری
میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعايت اصل هفتادودوم به کمیسیونهای داخلی
خود تفويض کند ،در اين صورت اين قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینمايد بهصورت
آزمايشی اجرا میشود و تصويب نهايی آنها با مجلس خواهد بود» .عالوهبر اين در ماده 179
آيیننامه داخلی مجلس 9به کمیسیونهای مجلس و دولت اجازه داده شده است که در مواردی
میتوانند قوانین آزمايشی تصويب کنند .اين قوانین که بايد در مدت معینی به اجرا گذاشته
شوند ،اين امکان را فراهم میآورند که در زمان اجرای اين قوانین ،دولت و مجلس تأثیر قانون
آزمايشی را ارزيابی کنند و در صورت نیاز ،اصالحاتی برای رفع نواقص و ضعف قانون
موردنظر پیشنهاد دهند و با رفع اين نواقص قانون آزمايشی به قانون دائمی تبديل شود؛ بنابراين
کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی میتوانند از اين ظرفیت قانونی بهمنظور ارزيابی تأثیرات
قانون استفاده کنند.
در مجلس شورای اسالمی ،نهاد ديگری وجود دارد که با توجه به اختیارات و وظايفش،
میتوان از آن در جهت تحقق ارزيابی تأثیرات قانون استفاده کرد .اين نهاد ،ديوان محاسبات
کشور است .اين ديوان در محدوده صالحیت خود ،اختیار رسیدگی به اموری را دارد که به
کیفیتی به نظارت مجلس شورای اسالمی مرتبط است (امیری )73 :1927 ،و براساس اصل 10
قانون اساسی و ماده  913آيیننامه داخلی مجلس ،مستقیماً زير نظر مجلس شورای اسالمی
است .در اصل  11قانون اساسی در خصوص وظیفه ديوان محاسبات کشور بیان میدارد:
«ديوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها ،مؤسسات ،شرکتهای دولتی و ساير
دستگاههايی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر
میدارد رسیدگی يا حسابرسی مینمايد که هیچ هزينهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و
هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد .ديوان محاسبات ،حسابها و اسناد و مدارک
مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به
مجلس شورای اسالمی تسلیم مینمايد .اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود» .با
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توجه به اين اصل ،ديوان محاسبات کشور وظیفه دارد هر ساله بر نحوه اجرای قانون بودجه
کشور نظارت کند .در اين نظارت عالوهبر اينکه بررسی میشود هزينهای خارج از اعتبار
مصوب صرف نشده باشد ،اين امکان را نیز فراهم میآورد که ديوان محاسبات کشور بهعنوان
ارزيابیکننده قانون بودجه عمل کند و در گزارش خود ضمن نظرهايی که به مجلس ارائه
میدهد ،میزان موفقیت و تأثیر مثبت و منفی قانون بودجه را بیان کند .عالوهبر اين در ماده 1
قانون ديوان محاسبات عمومی کشور که وظايف و اختیارات اين ديوان را بیان میکند ،چنین
آمده است« :بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و
کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی» .با توجه به اين ماده نیز
ديوان محاسبات کشور اين وظیفه و اختیار را دارد که بررسی کند آيا روشها و
دستورالعملهای مالی بیانشده در قانون مناسب و کارامد بودهاند؟ و اگر اين روشها و
دستورالعملها نقص و ضعف دارند ،اين ديوان در گزارش خود به مجلس به اين موارد اشاره
کند تا در صورت لزوم اين روشها اصالح شوند .پس چنانکه مشاهده شد ،ديوان محاسبات
کشور اين صالحیت را دارد که در برخی امور نسبت به قوانین ارزيابی داشته باشد و نظرها و
گزارشهای خود را به مجلس تقديم کند تا مجلس شورای اسالمی از اين نظرها برای تدوين
و تصويب قوانین بهتر استفاده کند.
با توجه به آنچه بیان شد ،مجلس شورای اسالمی با استفاده از ساختار داخلی خود و
نهادهايی که برای انجام وظايف خود داراست ،میتواند فرايند ارزيابی تأثیرات قانون را
مديريت کند .برای اين منظور مجلس شورای اسالمی میتواند هر حوزه از ارزيابی تأثیرات
قانون را به کمیسیون خاص آن حوزه واگذار کند .در نتیجه میتوان ادعا کرد که مجلس
شورای اسالمی با وجود کمیسیونهای تخصصی و ظرفیتهای قانونی که برای آنها بیان شد
و ظرفیت استفاده از قوانین آزمايشی و همچنین وجود ديوان محاسبات کشور و استفاده از
ظرفیت آن ،از لحاظ تشکیالت ظرفیت بسیار بااليی برای تحقق ارزيابی تأثیرات قانون دارد.

 .3مجلس و مشورت با گروههای مدنی در ارزیابی تأثیرات قانون
مجلس نسبت به ساير نهادهای سیاسی ،نخستین رکنی است که میتواند منعکسکننده اراده
مردم در حکومت باشد (قاضی شريعتپناهی ،)991 :1923 ،زيرا پارلمانها از نمايندگانی
تشکیل شدهاند که بهصورت مستقیم توسط مردم انتخاب میشوند و اين نمايندگان با مردم و
تمام گروههايی که بهنحوی قوانین بر آنان اثرگذار است و گروههای ذینفع قوانین هستند،
ارتباط زيادی دارند .در جمهوری اسالمی ايران نیز اعضای مجلس ،نمايندگان مردم هستند که
با رأی مستقیم مردم به مجلس راه میيابند؛ بنابراين اين افراد ازآنجا که بهعنوان نمايندگان مردم
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شناخته میشوند ،بايد از نظرهای مردم استفاده کنند و بهعنوان يک نهاد حکومتی رابط میان
گروههای ذینفع قوانین و حکومت باشند .در همین زمینه تعامل اجتماعی سیاسی نمايندگان
مجلس با سازمانهای مدنی و رسانههای گروهی نقش مهمی در بازتاب ديدگاه اين گروهها به
نمايندگان و هیأتهای پارلمانی دارد و همین مسئله در آرا نمايندگان تأثیرگذار خواهد بود
(.)Kasemets, 2001: 91
در مرحله بررسی طرح يا اليحه قانونی در کمیسیونهای تخصصی مجلس اين امکان
وجود دارد که از اشخاص حقیقی يا حقوقی خارج از مجلس دعوت کرد و با آنها در
خصوص قوانین موردنظر مشورت کرد .بدينصورت کمیسیونهای مربوط با دعوت از
اشخاص يا نمايندگان مؤسسات و نهادهای غیردولتی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
نظرهای آنها را جويا میشوند و رايزنی الزم با آنها را انجام میدهند ،ولیکن تصمیم نهايی به
عهده کمیسیونهای مجلس است (رستمی .)132 :1931 ،بنابراين مجلس شورای اسالمی
میتواند پیش از تصويب قانون ،نظرهای گروههای مدنی را جويا شود و مالحظات اين گروهها
را در قوانین در نظر بگیرد؛ همچنین پس از اينکه قوانین تصويب شدند و به مرحله اجرا
درآمدند ،تأثیرات قانون را با استفاده از نظرهای گروههای مدنی ارزيابی کند .برای تأيید اين
مطلب میتوان به ماده  109آيیننامه داخلی مجلس اشاره کرد که مطابق اين ماده کمیسیونهای
تخصصی مجلس میتوانند از نمايندگان بخشهای خصوصی و ذینفعان دعوت بهعمل آورند
و نظرهای آنان را جويا شوند و در گزارشی که برای مجلس آماده میکنند ،از نظرهای آنان
استفاده کنند؛ بنابراين بخشهای خصوصی و گروههای مدنی با توجه به اينکه خود در مواقعی
مجری اصلی قانون هستند يا اگر مجری اصلی قانون نباشند ،اجرای قوانین تأثیر مستقیم يا
غیرمستقیم بر آنان خواهد داشت ،ازاينرو میتوانند مشاوران مناسبی برای نهادهای قانونگذار
باشند .عالوهبر اين ارزيابی آثار سیاستهای کالن و نیز تأثیرات قوانین و محیط قانونی ابزاری
برای حمايت از منافع جوامع مدنی و تقويت حرکتهای ايشان برای مداخله در سیاستگذاری
و تأثیر در سیاستگذاران خواهد بود (زرشکن عابد)119 :1931 ،؛ بنابراين نهادهای حکومتی
مانند مجلس و دولت ،میتوانند با استفاده از نظرهای گروههای مدنی میزان تأثیرات قانون را
در حیطه عمل ارزيابی و منافع اين گروهها را تأمین کنند.
در همین زمینه با استناد به اصل  9قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران نیز میتوان برای
مشارکت دادن گروههای مدنی در فرايند ارزيابی تأثیرات قانون اشاره کرد .در اين اصل که
وظايف دولت اسالمی برشمرده میشود ،دولت جمهوری اسالمی ايران موظف شده است تمام
امکانات خود را برای انجام اين وظايف بهکار گیرد و يکی از وظايفی که دولت بايد زمینههای
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الزم برای اجرا شدن آن را فراهم آورد ،وظیفهای است که در بند  3اصل  9چنین بیان میشود:
«مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خويش» .با
توجه به اين بند دولت جمهوری اسالمی ايران موظف است که عامه مردم را در تعیین
سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مشارکت دهد .يکی از موارد مشارکت عامه
مردم در تعیین سرنوشت ،میتواند مشارکت دادن گروههای مدنی و مخاطبان و مشموالن
قوانین در خصوص ارزيابی تأثیرات قانون باشد .بهعبارت ديگر نظام جمهوری اسالمی ايران با
مشورت گرفتن از اين گروهها میتواند عامه مردم را در ارزيابی تأثیرات قانون دخالت دهد و
با اين اقدام حکومت ،عامه مردم در تعیین قوانینی که بر سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی آنان تأثیرگذار است ،مشارکت داده میشوند.
با توجه به اين ويژگی مجلس شورای اسالمی که اعضای آن ،نمايندگان مستقیم مردم در
باالترين سطح حکومت هستند ،اين نهاد بهترين رابط نظام جمهوری اسالمی ايران میان
گروههای مدنی و حکومت خواهد بود و با در نظر گرفتن همین ويژگی ،شايسته است که
مجلس شورای اسالمی در فرايند ارزيابی تأثیرات قانون همواره نظرهای گروههای ذینفع
قوانین و ساير گروههای مدنی را در خصوص قوانین جويا شود.

 .4ضرورت تعیین وظایف نهادهای ارزیابیکننده تأثیرات قانون
برای ارزيابی تأثیرات قانون ،نهادهای مختلف با توجه به وظايفی که بر عهده دارند ،بايد
مشارکت کنند تا اين فرايند پیچیده به سرانجام برسد .پرواضح است که يک نهاد بهتنهايی
نمیتواند همه جنبهها و مراحل ارزيابی تأثیرات قانون را انجام دهد و در کشورهای مختلف
نیز که ارزيابی تأثیرات قانون را در ساختار قانونگذاری خود جای دادهاند و از آن بهره میبرند،
نهادهای مختلف با يکديگر همکاری میکنند تا تأثیرات قانون بهصورت صحیح ارزيابی شود؛
بنابراين با در نظر گرفتن شرايط و وظايف نهادهای مختلف در ساختار کشورها میتوان به اين
نتیجه رسید که سه نهاد بیشترين تأثیر را میتوانند در فرايند ارزيابی تأثیرات قانون داشته باشند
و در کشورهايی که ارزيابی تأثیرات قانون را بهصورت جدی دنبال میکنند ،اين سه نهاد
مهمترين نهادهای ارزيابیکننده تأثیرات قانون هستند .اين سه نهاد عبارتاند از :پارلمان ،دولت
و نهادهای مدنی (زرشکن عابد.)179 :1931 ،
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران بهصراحت به نظارت شورای نگهبان بر مصوبات
مجلس اشاره شده است .شورای نگهبان وظیفه دارد مصوبات را با توجه به قانون اساسی و
شرع مورد ارزيابی و نظارت قرار دهد و در صورت مغايرت با قانون اساسی و شرع ،از
تصويب آن بهعنوان قانون جلوگیری کند .در همین زمینه در اصل  19قانون اساسی آمده است:
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«مجلس شورای اسالمی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور
يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد .تشخیص اين امر به ترتیبی که در اصل نودوششم آمده بر
عهده شورای نگهبان است».
چنانکه مشاهده می شود ،در اين اصل آنچه در خصوص نظارت و ارزيابی قوانین
مصوب جمهوری اسالمی ايران بر آن تأکید شده است ،مخالفت نداشتن قوانین با شرع و
قانون اساسی است و اين ارزيابی با توجه به مراحلی که برای ارزيابی تأثیرات قانون بیان
می شود  ،مربوط به اقداماتی است که هنگام تصويب قانون بايد صورت گیرد؛ اما يکی از
نکات مهمی که در روند تصويب قوانین بايد مورد توجه قرار بگیرد ،در نظر گرفتن
کارا مدی قوانین است و نبايد ويژگی خاص اسالمی بودن و شرعی بودن قوانین در ايران
که توسط شور ای نگهبان همواره ارزيابی می شود ،به غفلت قانونگذاران از ويژگی های
ديگر قانونگذاری از جمله در نظر گرفتن کارا مدی قوانین منجر شود (وکیلیان و
مرکزمالمیری .)02 :1921 ،اگر در ساختار قانونگذاری ايران ،شورای نگهبان وظیفه محک
زدن مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را بر عهده دارد ،بايد نهادهايی که وظیفه
محک زدن قوانین بهمنظور کارا مد بودن را بر عهده دارند ،کامالً مشخص شوند تا به درستی
وظايف خود را بشناسند و انجام دهند؛ بنابراين قانونگذار از اهمیت داشتن بررسی تأثیر
قوانین مصوب در محیط اجتماع نبايد غفلت کند و به همین سبب بايد در فرايند
قانونگذاری برای محک زدن قوانین با توجه به کارا مدی آنان و تأثیراتی که بر حوزه های
مختلف اجتماع دارند ،جايگاه ويژه ای را در نظر بگیرد.
در ساختار جمهوری اسالمی ايران نیز سه نهادی که مهمترين نهادهای ارزيابیکننده
تأثیرات قانون هستند ،بايد در فرايند ارزيابی تأثیرات قانون مشارکت داشته باشند .با توجه به
اين مطلب در ايران نیز دولت ،مجلس شورای اسالمی و نهادهای مدنی وظیفه دارند ارزيابی
تأثیرات قانون را با توجه به اختیارات و وظايف خود انجام دهند؛ اما نکته مهم اين است که در
قوانین ايران ،قانون مصرحی وجود ندارد که بهصورت کامالً روشن و واضح نهادهايی که بايد
ارزيابی تأثیرات قانون را انجام دهند بیان کرده باشد؛ بنابراين بهنظر ضروری میرسد بايد
قانونی وجود داشته باشد که در اين قانون عالوهبر تعیین نهادهای ارزيابیکننده تأثیر قانون،
وظیفه هر نهاد و اقداماتی را که بايد بهمنظور ارزيابی تأثیرات قانون انجام دهد ،مشخص کند.
با وضع اين قانون ،نهادهايی که وظیفه ارزيابی تأثیرات قانون را با توجه به جايگاه و
صالحیتهای خود بايد انجام دهند ،بهدرستی شناخته میشوند و اقدامات الزم را در اين
خصوص انجام خواهند داد.
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نتیجهگیری
بهمنظور ارزيابی تأثیرات قانون ،نهادهای مختلفی بايد مشارکت داشته باشند که از مهمترين
آنان مجلس شورای اسالمی است .مهمترين وظايف و صالحیتهای مجلس شورای اسالمی،
قانونگذاری و نظارت است .اين نوشته با تبیین درست اين دو وظیفه مجلس شورای اسالمی به
اين نتیجه رسید که مجلس شورای اسالمی بايد ارزيابی تأثیرات قانون را انجام دهد .عالوهبر
اين بیان شد مجلس شورای اسالمی بهمنظور ارزيابی تأثیرات قانون ،از ظرفیتهای بسیار
مناسبی برخوردار است .تصويب قوانین آزمايشی و همچنین اختیاراتی که به کمیسیونهای
تخصصی مجلس شورای اسالمی در آيیننامه داخلی مجلس داده شده است و همچنین
اختیارات ديوان محاسبات کشور همگی میتوانند بهمنظور ارزيابی تأثیرات قانون توسط مجلس
استفاده شوند .عالوهبر اين با توجه به ارتباط وسیعی که مجلس شورای اسالمی با نهادهای
مدنی و ذینفعان دارد و جايگاه مهم اين نهاد در قانونگذاری ،میتوان ادعا کرد که مجلس
شورای اسالمی جايگاه مهمی در ارزيابی تأثیرات قانون دارد و نهادهای ديگر ارزيابیکننده
تأثیرات قانون بايد با مجلس در اين زمینه همکاری داشته باشند.
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یادداشتها
1- https;//b2n.ir/006688.
 .3ماده « :179در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد ،طبق اصل هشتادوپنجم ( )31قانون اساسی اختیار
تصويب آزمايشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیونهای خود و تصويب دائمی اساسنامه
سازمانها ،شرکتها ،مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت را به کمیسیونهای خود يا به دولت تفويض میکند.
تبصره  - 1دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان مدت آزمايشی قانون مذکور جهت تمديد يا تعیین تکلیف
دائمی آن ،اقدام قانونی الزم را معمول دارد .هیأت رئیسه موظف است از طريق اليحه يا طرح ترتیبی اتخاذ نمايد
که تا پايان زمان آزمايشی ،تعیین تکلیف شده باشد .طرح يا اليحه میتواند بهصورت مادهواحده و بدون تغییرات
يا با اصالح موادی از قانون آزمايشی تنظیم شود».
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