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               دهیچک

به آن توجه  ديبا یاست که در روند قانونگذار یمهم اریبس نديقانون فرا راتیتأث یابيامروزه ارز
که در  يینهادها نيترنقش کنند. از مهم یفايا ديبا یمختلف ینهادها ند،يفرا نيمنظور تحقق اشود. به
هستند.  ورهاکش یررا انجام دهند، مجالس قانونگذا یفيوظا ديبا نهیزم نيمختلف در ا یکشورها

و  فيبا توجه به وظا یاسالم یمجلس شورا رانيا یاسالم یاست که در جمهور نيحال سؤال ا
 نيبه ا يیپاسخگو یقانون دارد؟ برا راتیتأث یابيارز نديدر تحقق فرا یگاهيخود چه جا اراتیاخت

به  توجهبا  یاسالم یخواهد شد که مجلس شورا انیب یلیتحل -یفیپرسش با استفاده از روش توص
مختلف مجلس،  یهابخش یساختار تیظرف زیو نظارت که بر عهده دارد و ن یقانونگذار فهیوظ

مجلس  نهیزم نيقانون بر عهده داشته باشد. در ا راتیتأث یابيارز ندينقش را در فرا نيترمهم تواندیم
 ریتأث یابيارز یبرا زینهادها ن ريو کمک سا یمدن یهاگروه یاز نظرها تواندیم یاسالم یشورا
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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
مورد انتظار  اي یواقع تأثیرات صیتشخ فرايند ،مفهوم ينترگستردهدر  تأثیرات یابيارز

 ايتوسعه خواسته  رايز ،محیطی استو زيست یاقتصاد ،یحاصل از توسعه بر عوامل اجتماع
پس از اتخاذ و  اي میاز اتخاذ تصم پیشامر ممکن است  نيا گذارد؛یمها تأثیر ناخواسته بر آن

را  ماتیبالقوه تصم تأثیرات میاز اتخاذ تصم شیپ تأثیرات یابيارز .رديآن صورت پذ یاجرا
پس  تأثیرات یابي. ارزکندیمبینی و اجرا، پیش بيتصو ،یطراح يزیربرنامهاز  یعنوان بخشبه

 ازیو در صورت ن کندیم نییرا تع میتصم یاجرا یواقع یامدهایو پ تأثیرات م،یتصم یاز اجرا
 ماتیبهتر مداخالت و تصم یطراح یو تأمین اطالعات الزم برا حیعملکرد صح تيتقو یبرا
 (.19: 1931)زرشکن عابد،  شوندیمگرفته  کاربه یآت

عنوان اتخاذ وضع قوانین را نیز به توانیم ،تأثیراتارزيابی از شده بیانبا توجه به تعريف 
تصمیمات مهمی در نظر گرفت که خواسته يا ناخواسته بر عوامل اجتماعی، اقتصادی و 

و نیز پس از اتخاذ بايد ارزيابی  پیشکه تصمیمات گونههمانو  گذاردیم تأثیرمحیطی زيست
 یابيارزاز تصويب.  پساز تصويب و  ؛ پیششوند قوانین نیز در دو سطح بايد ارزيابی ،شوند

تقنینی،  هاییمتصمارزيابی معطوف به آينده است. در اين ارزيابی پیش از اتخاذ  در سطح اول،
شده توسط . با اين اقدام تصوير بهتری از آثار ارادهشودیمآثار بالقوه و احتمالی قانون بررسی 

برای رفع مشکلی  یترمناسب حلراهکه  شودیمراهم و اين امکان ف آيدیمدست به قانونگذار
ارائه شود. ارزيابی سطح دوم، ارزيابی معطوف  قانونگذاررفع آن است، توسط  در پیکه قانون 

که قانون به اجرا گذاشته شده است. هدف از  گیردیمبه گذشته است. اين ارزيابی زمانی انجام 
ن مشاهده شود در واقعیت اجتماع چه رخ داده و اين ارزيابی اين است که پس از اجرای قانو

با اين ارزيابی اثر واقعی  ،ديگر عبارتبه ؛را از خود برجا گذاشته است تأثیراتیاين قانون چه 
 یفرايندقانون  تأثیرات یابيرزا نيبنابرا .(919: 1923عمل تقنینی بررسی خواهد شد )مدر، 

زيست و محیط ،یاسیس ،یاجتماع ،یف فرهنگمختل یهاقانون را در حوزه تأثیراتاست که 
 .کندیم یبررس یاقتصاد

 تأثیراتکه در ساختار هر کشوری ارزيابی  استالزم و ضروری  ،با توجه به آنچه گفته شد
ارزيابی تأثیرات قانون آنچه نگاشته شده، بیشتر  خصوصدر ايران در قانون وجود داشته باشد. 

به مقاله  توانیمت قانون پرداخته شده است. برای نمونه به کلیات و مبانی ارزيابی تأثیرا
در . دکراشاره « : بررسی الگوی ارزيابی تأثیرات قانونیقانونگذاردر  یاستگذاریسراهنمای »

تعريف و ضرورت ارزيابی تأثیرات قانون و سیر  ،اين مقاله آنچه مورد توجه واقع شده است
برای نمونه  توانیمرخی کشورهاست. مورد ديگر که ارزيابی تأثیرات قانون در ب فرايندتحول 
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است که در اين  بهتر( یقانونگذار یبرا یقانون )ابزار تأثیرات ارزيابید، کتاب کربه آن اشاره 
نوشته نیز ضمن بیان تعريف و سابقه ارزيابی تأثیرات قانون، ابزارهای الزم و نهادهايی که بايد 

الزم برای ورود به  هایینهزمو در انتها  ارائه ،ه باشنددر ارزيابی تأثیرات قانون نقش داشت
مجلس شورای اسالمی نیز  یهاپژوهشعرصه ارزيابی تأثیرات قانون بیان شده است. مرکز 

تهیه کرده که در اين گزارش نیز ضمن « ارزيابی اجرای قانون شناسییبآس»گزارشی با عنوان 
يعنی ارزيابی اجرای قانون مورد توجه قرار  فراينداز اين  یتبیین ارزيابی تأثیرات قانون، بخش

نیز برای آن بیان شده است. اما  يیهاحلراهبررسی و  ،اين بخش یهاضعفداده شده است و 
نهادهايی  ينترمهمتحلیلی سعی خواهد شد يکی از  -با استفاده از روش توصیفی در اين نوشته

. بر اين اساس اين شودرکت داشته باشد، بررسی ارزيابی تأثیرات قانون بايد مشا فرايندکه در 
است که مجلس شورای اسالمی ايران با توجه به  پرسش به اين گويینوشته در پی پاسخ

وظايف و اختیارات خود چه جايگاهی در ارزيابی تأثیرات قانون دارد؟ برای پاسخ به اين 
که  شودیماثبات  و شدابتدا دو وظیفه مهم مجلس شورای اسالمی بررسی خواهد  پرسش

مجلس با توجه به اين دو ويژگی بايد ارزيابی تأثیرات قانون را انجام دهد و سپس ساختار و 
 .شودمیامکاناتی که مجلس شورای اسالمی برای تحقق اين وظیفه دارد، بررسی 

 وظایف مجلس .1
و نظارت است  یقانونگذاروظیفه  ،شده  برای مجلسوظايف در نظر گرفته ينترمهم

ند، گستره زيادی را نیز ابر اينکه بسیار مهماين وظايف عالوه (.110: 1930مؤتمنی طباطبايی، )
قانون اساسی که به  11اصل  شوند.یممختلفی را شامل  یهاجنبهبنابراين  ،گیرنددر برمی

مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در : »کندیمبیان  ،مجلس اشاره دارد یقانونگذاروظیفه 
با توجه به اين اصل و عبارت  ني؛ بنابرا«قانون وضع کند تواندیمد مقرر در قانون اساسی حدو

مختلف کشور  یهاحوزهبه مجلس شورای اسالمی اجازه داده شده است که در « عموم مسائل»
مجلس بسیار گسترده  یقانونگذارقانون وضع کند و اين بیانگر اين مطلب است که وظیفه 

قانون وضع کند؛  هاحوزهدر همه  تواندیمگفت مجلس  توانیمسامحه است و با اندکی م
فراوان نیاز دارد. در کنار اين  دقتو به است مجلس بسیار پیچیده  یقانونگذاروظیفه  روازاين

قانون  17وظیفه، برای مجلس وظیفه نظارت نیز در نظر گرفته شده است. با توجه به اصل 
بنابراين از  ؛«تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد مجلس شورای اسالمی حق»اساسی 

در همه  تواندیمکه مجلس  شودیماين اصل و برخی ديگر از اصول قانون اساسی نیز استفاده 
نظارت داشته باشد. در اين صورت اين وظیفه  هاحوزهکشور ورود کند و بر آن  یهاحوزه

. با توجه همراه خواهد داشتی زيادی را نیز بهمجلس نیز بسیار گسترده خواهد بود و پیچیدگ
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 ،مهم از جمله سیاست، اقتصاد یهاحوزهبه اين وظايف، مجلس شورای اسالمی در تمام 
 تأثیراتارزيابی  یهاحوزههمان  هاحوزهخواهد بود و اين  تأثیرگذارمحیطی فرهنگ و زيست

ن دو وظیفه مجلس شورای هستند. با توجه به اين مطلب در اين بخش سعی خواهد شد اي
 قانون تبیین شود. تأثیراتبر ارزيابی  تأکیداسالمی با 

  یقانونگذار  .1-1
مهم است که  آنچنانبر کسی پوشیده نیست. قانون  آن، تأثیراتامروزه اهمیت قانون و 

از  یقانونگذار ،. با توجه به اين اهمیتهر نظام حقوقی دانستعنصر  ينترمهمآن را  توانیم
 ،و با استفاده از اين صالحیت بردیماز آن بهره  یی است که هر حکومتاراتیاخت نيترمهم

برای  وسايلی عنوانبه هاآنو از  کندیمشده برای خود وضع قوانین را در جهت اهداف تعیین
ی قانونگذارنهادی که اين وظیفه حکومت يعنی  ني؛ بنابراکندیمرسیدن به اهداف خود استفاده 

. در نظام جمهوری اشتدی در ساختار حکومت خواهد جايگاه بسیار مهم شود، به آن سپرده
در جهت اداره  يزیربرنامهو  گیرییمتصمرکن  ينترمهممجلس شورای اسالمی  ،اسالمی ايران

کشور است و وظیفه وضع قانون و اصالح و نسخ برخی از قوانین را بر عهده دارد )رحیمی و 
با  .است یقانونگذار ،وظیفه مجلس ينترمهمو  ترينیاصل نيبنابرا .(199: 1922ساجدی، 

در تعريف  هر آنچهاين است که  ،توجه به اين مطلب نکته مهمی که بايد به آن دقت شود
 گیردیم، در حیطه صالحیت و وظايف مجلس قرار گیردیمقانون و در قلمرو قانون جای 

طور خالصه شامل چهار ی را بهنونگذارقاحال اگر چرخه  (.919: 1923، پناهیشريعت)قاضی 
. 9 ،. مرحله شور و رايزنی و تصويب9 ،و ارائه پیشنهاد سينوشیپ. تهیه 1بدانیم:  زير بخش

(، 01: 1921 مرکزمالمیری،. مرحله اصالح قانون )وکیلیان و 0 و مرحله اجرا و نظارت بر اجرا
و  هایتصالحانون نیز در حیطه ق تأثیراتدر اين صورت خیلی واضح خواهد بود که ارزيابی 

قانون به بررسی رابطه محتوای قانون با  تأثیراتزيرا ارزيابی ، وظايف مجلس خواهد بود
مجلس را در تواند یم. پس يکی از اموری که پردازدیمآن در محیط واقعی اجتماع  تأثیرات
 تأثیراتا ارزيابی چراکه ب ،قانون است تأثیراتارزيابی  فرايندکمک کند،  یقانونگذاربخش 

به قضاوت عینی در  توانیم، اندشدهتجربی اثبات  یهاداده براساسقوانین موجود که 
عنوان بخش و کارايی يک قانون موجود به تأثیراتو اين بررسی  قوانین دست يافت خصوص

 در با (.Bauer & Wittholz, 2002: 6) شودیمناپذير از عملکرد يک مجلس در نظر گرفته جدايی
تهیه قانون مراحل ذيل برای  بررسی تأثیرات قوانین در محیط اجتماع،ويژگی  گرفتن نظر

که  یامسئله. تعريف و تحلیل 1تقنینی در نظر گرفته شده است:  یشناسروش براساس
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مسئله را  تواندیم. بررسی ابزاری که 9. تعیین اهداف قانون، 9آن است،  حلراه یقانونگذار
. ارزيابی 1. اجرا، 7. تصويب رسمی، 1محتوای قانون،  نويسیشپ. 0اب ابزار، حل کند و انتخ

. تصويب قانونی مبتنی بر ارزيابی معطوف به گذشته در صورت 3 و معطوف به گذشته،
قانون محقق  تأثیراتارزيابی  شرطیشپبا  فرايندها(. همه اين 933: 1923ضرورت )مدر، 

زيرا گیرد، یمف قانون و در قلمرو قانون جای اين مراحل در تعري تمامیو  شودیم
اعم از وضع قانون جديد يا اصالح يا تغییر قانون موجود است )طباطبايی مؤتمنی،  یقانونگذار

 یقانونگذارقانون نیز در حیطه صالحیت و وظیفه  تأثیراتارزيابی  نيبنابرا .(132: 1930
 .گیردیممجلس قرار 

به سه دوره  توانیمای تهیه قانون، مراحل تهیه قانون را بر شدهبیان با توجه به مراحل
قانون را در نظر گرفت. اين سه  تأثیراتتقسیم کرد و در هر دوره مراحل الزم برای ارزيابی 

 از: اندعبارتدوره 
شامل تعريف و تحلیل مسئله  ،اقداماتی که پیش از تصويب قانون بايد صورت بگیرد .1

 ،روشن و واضح. اقدامات اين دوره بسیار مهم استصورت و تعیین هدف قانون به
برای آن صورت خواهد گرفت و همچنین  یقانونگذارکه  یامسئلهزيرا با تعريف 

دست خواهد قانون به تأثیراتتعیین هدف قانون، در آينده معیار و مالک برای ارزيابی 
مثبت داشته است يا  تأثیرکه  کردقانون را ارزيابی  توانیمداد. با کمک اين معیارها 

قانون مصوب مجلس، انتظار  یمشخص شود که با اجرا بنابراين در ابتدا بايد؛ خیر
صورت نقشه راه  نيدر احل شود.  یامسئلهچه  فتد ویب یچه اتفاق مثبت رودیم

 یشتریب تین قابلیش آثار قوانيو پا یابيارز یارهایشده و مع ترروشنب قانون يتصو
 (.71: 1921ران، همکا)عبداالحد و  هند داشتن شدن خواییتب یبرا

اقداماتی که هنگام تصويب قانون بايد صورت بگیرد. در اين دوره بايد ابزارهای  .9
ها مورد توجه بررسی و هزينه و فايده آن ،اين مسئله را حل کنند توانندیممختلفی که 

قانونی آن  يسنویشپابزار برای حل مسئله انتخاب شود و  ينترمناسبقرار گیرد و 
کردن  مؤثرترتهیه شود و به تصويب رسمی برسد و پس از آن به اجرا دربیايد. برای 

قانون در اين دوره بايد از مشورت با کارشناسان متخصص و  تأثیراتارزيابی 
طور صحیح بايد به هايدهفاو  هاينههزهمچنین تحلیل  .دکراستفاده  نفعیذ یهاگروه

 (.17: 1931د، صورت گیرد )زرشکن عاب

اقداماتی که پس از به اجرا درآمدن قانون بايد صورت بگیرد و شامل ارزيابی معطوف  .9
چه آثاری را برجای  ،يعنی بايد بررسی شود قانونی که به اجرا درآمده ،به گذشته است
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قانون جديدی مبتنی بر اين ارزيابی تصويب شود. در ، نیاز صورت گذاشته است و در
آيا  ،بررسی شود با توجه به هدفی که برای تصويب قانون بیان شده بوداين دوره بايد 

 یهاحوزهاجرايی شدن اين قانون بر  تأثیراتاين هدف محقق شده است؟ همچنین 
. پس از بررسی همه اين موارد شوداقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ارزيابی 

ی اظهارنظر کرد و درستبهمثبت و منفی قانون موردنظر  تأثیرات خصوصدر  توانیم
 د.کروضع  هایبررسقانون را اصالح يا قانون جديدی مبتنی بر اين  ،نیاز در صورت

 بر عهدهکه  یقانونگذارمجلس شورای اسالمی با توجه به وظیفه  ه،شدتوضیحات داده بنابر
واقع ارزيابی  در ،تهیه قانون بداند فرايندقانون را نیز بخشی از  تأثیراتبايد ارزيابی  ،دارد

کمک برای اجرايی شدن آن به  هرچند؛ نداند یقانونگذارقانون را موضوعی خارج از  تأثیرات
که  شودینماين موضوع منجر اما  ،است از ساير نهادها و استفاده از اختیارات آنان نیاز گرفتن

ملیاتی شدن مجلس شورای اسالمی از زير بار اين وظیفه مهم شانه خالی کند و تدابیری برای ع
 قانون در نظر نگیرد. تأثیراتارزيابی  فرايند

 نظارت .1-2
. مفهوم استوظیفه مهم ديگری که به مجلس شورای اسالمی سپرده شده است، نظارت 

اصطالحی نظارت در حوزه حقوق و قانون اساسی در عین تناسب با مفهوم لغوی، از آن فراتر 
در اصول متعدد به مصاديق آن اشاره شده  ،تاست. در قانون اساسی بدون ذکر تعريفی از نظار

اختصاص « نظارت»عنوان داخلی مجلس شورای اسالمی به نامهنيیآاز  یاست. همچنین فصل
: کردصورت تعريف نظارت مجلس را بدين توانیميافته است. با در نظر گرفتن همه موارد 

 توسطی صحیح قانون اختیار و صالحیتی است که هدف از اعمال آن وارسی و کنترل اجرا
سیاسی  يدصالحدو  اعمال نظرهمچنین  .دولتی و حکومتی است یهامقامهمه ارکان، نهادها و 

وزيران و ساختار و سازمان  تأگیری و انتخاب هینمايندگان در مورد چگونگی شکل
اجرايی و  یهامقامنهادها و  توسطمنظور جلوگیری از هرگونه خودکامگی تشکیالتی دولت به

 استد کشور ااداری و حفظ و حراست از حقوق مردم و حصول اطمینان از اداره صحیح و کار
انواع  توانیم ،از نظارت مجلس مذکور (. با توجه به تعريف9: 1931و همکاران، زاده یتوازن)

مختلفی از نظارت را برای مجلس در نظر گرفت. انواع نظارت مجلس شورای اسالمی که از 
ی و سیتأس. نظارت 9 ،. نظارت سیاسی و پارلمانی1از:  اندعبارتاند ستفادهقوانین قابل ا

 زادهیتوازن. نظارت استصوابی )1 ی وابودجه. نظارت مالی و 0 ،. نظارت اطالعی9 ،تشکیالتی
 (.9: 1931و همکاران، 
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. با استی مجلس شورای اسالمی، نظارت اطالعی هانظارتچنانکه بیان شد، يکی از انواع 
مجلس شورای اسالمی است، اين نهاد با استفاده از  بر عهدهوجه به وظیفه نظارت اطالعی که ت

ی سازوکارهازيرا از  قانون را انجام دهد، تأثیراتتواند ارزيابی یماطالعات حاصل از اين نظارت 
نظارت اطالعی مجلس حضور نمايندگان ناظر در مجامع و شوراهای دولتی و عمومی است. از 

تواند در جريان عملکرد امور اجرايی مهم و یمطريق مجلس شورای اسالمی اين 
تناسب ی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گیرد تا در صورت لزوم و بههایریگمیتصم

های الزم و یبررسامور دست به اقدامات الزم نظارتی و کنترلی بزند يا پس از انجام 
انین مربوط اقدام کند يا در صورت فقدان راهکار قانونی به رفع های الزم به اصالح قویکارشناس

بنابراين مجلس تنها شأن تقنینی ندارد، بلکه شأن ؛ (912: 1930خأل قانونی مبادرت ورزد )زارعی، 
. 1(1922کند )طحان نظیف، یمی کارامد گاهی از مسیر نظارت عبور قانونگذارنظارتی نیز دارد و 

قوانین مصوب، خالی از نقص و ايراد را در نظر داشت که ممکن است اين نکته  همواره بايد
و  شوند که قبل از تصويب در نظر گرفته نشده باشندو در مسیر اجرا، با مشکالتی مواجه  اشندنب

ويژه در مواردی که قوانینی وضع شود که بهکنند،  خود ايجاد شموالنم مشکالتی را برای بعضاً
و موضوع  ارتباط روشنی با بُعد تخصصی اه داشته باشند و اين آثار،همراين قوانین آثاری به
 مثال تصويب قانونی با موضوع اقتصادی ممکن است آثاررای . بباشند مستقیم خود نداشته

 کنندگاند که از ديد تصويبکنفرهنگی بسیاری برای مردمان ساکن حوزه اجرای آن قانون ايجاد 
بنابراين همواره اين ضرورت وجود دارد ؛ (70: 1921مکاران، )عبداالحد و ه مغفول مانده است

ها، ارزيابی شوند تا در صورت که بايد قوانین مصوب پايش و ارزيابی شوند تا کارامدی و آثار آن
بینی های قبل از تصويب پیشیلتحلکه اين آثار در  همراه داشتن آثار سوءناکارامد بودن و به

ا در صورت نیاز تغییر داد. در نتیجه اين امر زمانی اتفاق خواهد نشده بودند، قوانین مصوب ر
درستی انجام داده باشد، چراکه با نظارت افتاد که مجلس شورای اسالمی وظیفه نظارت خود را به

 شود.یمی قانونی مشخص هاضعفمجلس شورای اسالمی اين آثار سوء و 
 مشی هم دانست و اگر تعريفیر خطنظارت مجلس را شامل نظارت ب توانیمبر اين عالوه

هر  بپذيريم که منظور از اين مفهوم را ،ارائه داده است Regulatianکه کرک پاتريک از مفهوم  را
(، 9: 1921بر رفتار فردی و گروهی دانسته است )کرک پاتريک،  ریتأثاقدام حکومتی در جهت 

فت و معنای آن را، مقررات يا معنايی عام برای اين واژه در نظر گر توانیمدر اين صورت 
يا هر مرجع صالح  گانهسهتوسط هريک از نهادهای حکومتی اعم از قوای  یگذارمقررات

حکومتی دانست. با توجه به اين مطلب تمام مصوبات مجلس، شامل ارزيابی  گذارمقرره
ست ارزيابی تأثیرات قانون در رابطه با آن قابل اعمال ای هاروشو  شوندیمتأثیرات 
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 یهاروش توانیممصوب مجلس نیز  هاییمشخط خصوصدر  .(1: 1921)مرکزمالمیری، 
مصوب  هاییمشخطبر  تواندیممجلس  ،د و چنانکه گفته شدکرارزيابی تأثیرات را اعمال 

 هاییمشخطمصوب مجلس شورای اسالمی،  هاییمشخطمنظور از  خود نظارت داشته باشد.
يا لوايح قانونی  هاطرحاز طريق ارائه  یقانونگذارندگان مجلس نماي توسطتقنینی است که 

 (.97: 1931، زادهيفشر، مانند قوانین موضوعه )الوانی و شوندیممطرح و تصويب 
گیری هدف کلی نظارت را فراهم آوردن بازخوردی سودمند برای تصمیم توانیم، صورتدينب

ها در جهت و ادامه يا توقف اجرای آن هابرنامهد منظور کمک به بهبوگیران بهو ارائه به تصمیم
؛ به نقل از 917 :1921، پور و همکارانینحسشده در نظر گرفت )دسترسی به اهداف تعیین

سازی مدنظر قرار داد و نظارت را در همه مراحل تصمیم توانیمصورت . بدين(1921پور، قلی
 آن را در سه مرحله زمانی تقسیم کرد:

 مشی و تصمیمتدوين خطصورت که در زمان بینی؛ بدينيا پیش نگرهيندآنظارت  .1
 هاییتفعالمشی بررسی شود و روش کار و الگوی منطقی انجام داليل توجیهی خط

 ؛مشی برای رسیدن به نتايج ترسیم شده و زمان و میزان تحقق نتايج برآورد شودخط

صورت مستمر ين نظارت بهمشی انظارت حین اجرا؛ در اين مرحله هنگام اجرای خط .9
 ؛صورت خواهد گرفت

، پیامدها و هایخروجمشی، نظارت پسینی؛ در اين مرحله پس از اتمام اجرای خط .9
در  مشی و تصمیمرامدی اين خطو در خصوص کا شودیممشی بررسی خط تأثیرات

 (.911: 1927پور و همکاران، تحقق اهداف خود قضاوت خواهد شد )حسین
ارزيابی  فرايندکه وظیفه نظارت مجلس بخشی از  يابیمدرمیفته شد گ آنچه براساس

بنابراين مجلس شورای اسالمی زمانی وظیفه نظارت خود را ؛ دهدیمقانون را پوشش  تأثیرات
قانون را مدنظر قرار داده باشد و سازوکار منظمی  تأثیراتکامل انجام داده است که ارزيابی 

که مجلس  رسدیم نظربهاحی کرده باشد. پس ضروری برای اين بخش از وظیفه خود طر
زيرا  ؛قانون داشته باشد تأثیراتبرای ارزيابی  را شورای اسالمی بايد طرح مشخص و جامعی

قانون ذيل وظايف اختصاصی مجلس شورای  تأثیراتارزيابی  ،که توضیح داده شدگونههمان
تناسب وظايف خود بايد ادها نیز بههرچند ديگر نه ،و نظارت است یقانونگذاراسالمی يعنی 

 مجلس را در اين حیطه کمک کنند.

 مجلس یلقانون ذ تأثیرات کنندهیابیارز نهادهای .2
که در ساختار مجلس شورای اسالمی نهادهايی وجود دارد  گفت توانیمبا بررسی قوانین 

انون دارند. ق تأثیراتکه با توجه به وظايف و اختیارات خود نقش بسیار مهمی در ارزيابی 
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از جمله وظايف  شود،یمنامه داخلی مجلس مشاهده آيین 01ماده  1چنانکه در بند 
 يیاجراو ساالنه در خصوص امور  یه گزارش موردیته»تخصصی مجلس:  هاییسیونکم

 اتکخصوص قانون برنامه توسعه و بودجه ساالنه و ارائه نن بهیقوان یاجراو نحوه  هادستگاه
. در اين است «م گزارش به مجلس جهت قرائتيشنهاد نحوه اصالح آن و تقدیو پ یمثبت، منف
تخصصی مجلس خواسته شده است که نکات مثبت و منفی قانون و  هاییسیونکمماده از 

همچنین پیشنهاد نحوه اصالح قانون، هرساله در گزارشی به مجلس ارائه شود. با در نظر گرفتن 
اين وظیفه را انجام دهند که ارزيابی  توانندیمی مجلس تخصص هاییسیونکماين ماده زمانی 

 هاییسیونکمقانون است که  تأثیراتچراکه با ارزيابی  ،مناسبی از قانون و تأثیر آن داشته باشند
. قانون اساسی نیز برای اينکه يابندیمتخصصی مجلس به نکات مثبت و منفی قوانین دست 

ابزار قانونی الزم را در اختیار آن قرار داده است و بنابر  ،مجلس بتواند اين وظیفه را انجام دهد
 امور کشور را تمامدر  تفحصو  یقتحق حق یاسالم یشور مجلس»قانون اساسی:  17اصل 
تأثیر  یهاحوزهدر  توانندیمتخصصی آن  هاییسیونکمپس مجلس شورای اسالمی و «. دارد

بر اين بايد اين . عالوهکنندرا ارزيابی  هاآن تأثیراتقوانین، تحقیق و تفحص داشته باشند و 
گفت، وظیفه ارزيابی قانون توسط  توانیمقانون اساسی  براساس نکته را در نظر داشت که

بلکه مجلس در همه قوانین  شود،ینممجلس فقط منحصر به قوانین بودجه و برنامه توسعه 
اجازه تحقیق و تفحص در تمام  چراکه قانون اساسی ،حق ارزيابی کردن تأثیر قانون را دارد

 امور کشور را به مجلس داده است.
 نيهمواره ا ،طيشرا رییبا گذر زمان و تغبر اين بايد اين نکته را در نظر داشت که عالوه

قادر به  گريخود را از دست بدهند و د یموجود کارايی و اثربخش نیامکان وجود دارد که قوان
چراکه ممکن  (،Comptroller & Auditor General, 2001: 36) شده نباشندتحقق اهداف تعیین

است اين قوانین بستر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را از دست داده باشند. در 
تا  شونداين صورت ضرورت دارد که قوانین مصوب پس از مدتی دوباره بررسی و ارزيابی 

تغییر  ،اندشدهقوانین در آن بستر ايجاد اگر بستر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که 
روزرسانی شوند. در نتیجه ، قوانین نیز متناسب با شرايط جديد تغییر کنند و بهيافت

توانايی انجام اين  آورند،یمدست تخصصی مجلس با توجه به اطالعاتی که به هاییسیونکم
 کار را خواهند داشت.

از آن  توانیمی اسالمی وجود دارد و که در مجلس شورا هايییتظرفيکی ديگر از 
د، تصويب قوانین آزمايشی است. قوانین آزمايشی کرقانون استفاده  تأثیراتارزيابی  منظوربه

هستند )منصوريان و آگاه،  یقانونگذارمبین آزمون و خطا در امر  ،چنانکه از نامشان پیداست
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. اين شوندمیقانون بسیار استفاده  تأثیراتارزيابی  فرايند(. اين نوع قوانین در 977: 1923
تا بررسی شود که آيا اين قوانین  شوندیممحدود زمانی تصويب اقوانین برای يک دوره 

ند که دار هايیيژگیورا تأمین کنند. اين قوانین  قانونگذارشده توسط اهداف تعیین توانندیم
اين است که اين قوانین از  هايژگیو. برخی از اين اندقانون بسیار مناسب تأثیراتبرای ارزيابی 

نیز بیان  هاآنو معیارهای ارزيابی  شودیمروشنی بیان به هاآننظر زمانی محدودند، اهداف 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران تصويب  31در اصل (. 919-919: 1923)مدر،  شودیم

مجلس در موارد ضروری » :شودیمشده است و در اين اصل بیان  بینییشپقوانینی آزمايشی 
داخلی  هاییسیونکماختیار وضع بعضی از قوانین را با رعايت اصل هفتادودوم به  تواندیم

صورت به نمايدیمخود تفويض کند، در اين صورت اين قوانین در مدتی که مجلس تعیین 
 179ماده  بر اين درعالوه«. با مجلس خواهد بود هاآنو تصويب نهايی  شودیمآزمايشی اجرا 

مجلس و دولت اجازه داده شده است که در مواردی  هاییسیونکمبه  9داخلی مجلس نامهيینآ
قوانین آزمايشی تصويب کنند. اين قوانین که بايد در مدت معینی به اجرا گذاشته  توانندیم

قانون که در زمان اجرای اين قوانین، دولت و مجلس تأثیر  آورندیماين امکان را فراهم  ،شوند
و در صورت نیاز، اصالحاتی برای رفع نواقص و ضعف قانون  کنندآزمايشی را ارزيابی 

بنابراين ؛ موردنظر پیشنهاد دهند و با رفع اين نواقص قانون آزمايشی به قانون دائمی تبديل شود
 تأثیراتارزيابی  منظوربهاز اين ظرفیت قانونی  توانندیممجلس شورای اسالمی  هاییسیونکم

 قانون استفاده کنند.
 ش،در مجلس شورای اسالمی، نهاد ديگری وجود دارد که با توجه به اختیارات و وظايف

د. اين نهاد، ديوان محاسبات کرقانون استفاده  تأثیراتاز آن در جهت تحقق ارزيابی  توانیم
به  . اين ديوان در محدوده صالحیت خود، اختیار رسیدگی به اموری را دارد کهاستکشور 

 10اصل  براساس( و 73: 1927کیفیتی به نظارت مجلس شورای اسالمی مرتبط است )امیری، 
نامه داخلی مجلس، مستقیماً زير نظر مجلس شورای اسالمی آيین 913قانون اساسی و ماده 

: داردیموظیفه ديوان محاسبات کشور بیان  خصوصقانون اساسی در  11. در اصل است
 ريو سا یدولت یهاشرکت ،مؤسسات، هاوزارتخانه یهاحساب یهکل به محاسبات يواند»

مقرر  قانون که یبیترت به کنندیم استفاده کشور کل بودجهاز انحاء از  ینحو به که يیهادستگاه
و  نکردهتجاوز  مصوب اعتباراتاز  ایينههز یچه که نمايدیم یحسابرس اي یدگیرس داردیم

 مدارکو اسناد و  هاحساب، محاسبات يواندباشد.  یدهرس مصرف به خود محلدر  یوجههر 
 به خود نظرات انضمام بهرا  هر سال بودجه غيتفر گزارشو  یآورجمع قانون برابر را مربوطه
با «. شود گذاشته عموم دسترسدر  ديبا گزارش ينا. نمايدیم یمتسل یاسالم یشورا مجلس
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رد هر ساله بر نحوه اجرای قانون بودجه توجه به اين اصل، ديوان محاسبات کشور وظیفه دا
خارج از اعتبار  ایينههز شودیمبر اينکه بررسی کشور نظارت کند. در اين نظارت عالوه

عنوان که ديوان محاسبات کشور به آوردیممصوب صرف نشده باشد، اين امکان را نیز فراهم 
ی که به مجلس ارائه هايکننده قانون بودجه عمل کند و در گزارش خود ضمن نظرارزيابی

 1بر اين در ماده ، میزان موفقیت و تأثیر مثبت و منفی قانون بودجه را بیان کند. عالوهدهدیم
چنین  کند،یمقانون ديوان محاسبات عمومی کشور که وظايف و اختیارات اين ديوان را بیان 

 و یمناسب مال یهادستورالعملو  هاروش ینان از برقراریجهت اطم یبررس»آمده است: 
با توجه به اين ماده نیز «. یدگیمورد رس یهادستگاهل به اهداف یجهت ن ها درربرد مؤثر آنکا

و  هاروشديوان محاسبات کشور اين وظیفه و اختیار را دارد که بررسی کند آيا 
و  هاروش؟ و اگر اين اندبودهمد اشده در قانون مناسب و کارمالی بیان یهادستورالعمل

، اين ديوان در گزارش خود به مجلس به اين موارد اشاره دارندنقص و ضعف  هاستورالعملد
ديوان محاسبات  ،اصالح شوند. پس چنانکه مشاهده شد هاروشکند تا در صورت لزوم اين 

و  هاکشور اين صالحیت را دارد که در برخی امور نسبت به قوانین ارزيابی داشته باشد و نظر
برای تدوين  هارا به مجلس تقديم کند تا مجلس شورای اسالمی از اين نظرخود  یهاگزارش

 و تصويب قوانین بهتر استفاده کند.
با توجه به آنچه بیان شد، مجلس شورای اسالمی با استفاده از ساختار داخلی خود و 

 قانون را تأثیراتارزيابی  فرايند تواندیم ،نهادهايی که برای انجام وظايف خود داراست
 تأثیراتهر حوزه از ارزيابی  تواندیممديريت کند. برای اين منظور مجلس شورای اسالمی 

ادعا کرد که مجلس  توانیمدر نتیجه قانون را به کمیسیون خاص آن حوزه واگذار کند. 
بیان شد  هاآنقانونی که برای  هاییتظرفتخصصی و  هاییسیونکمشورای اسالمی با وجود 

از قوانین آزمايشی و همچنین وجود ديوان محاسبات کشور و استفاده از و ظرفیت استفاده 
 لحاظ تشکیالت ظرفیت بسیار بااليی برای تحقق ارزيابی تأثیرات قانون دارد. ظرفیت آن، از

 در ارزیابی تأثیرات قانون مدنی یهاگروهبا  مجلس و مشورت .3
کننده اراده سمنعک تواندیممجلس نسبت به ساير نهادهای سیاسی، نخستین رکنی است که 

از نمايندگانی  هاپارلمانزيرا  ،(991: 1923 پناهی،در حکومت باشد )قاضی شريعتمردم 
نمايندگان با مردم و اين  و شوندیمصورت مستقیم توسط مردم انتخاب که به اندشدهتشکیل 

 ،قوانین هستند فعنیذ یهاگروهگذار است و ثرنحوی قوانین بر آنان اکه به يیهاگروهتمام 
. در جمهوری اسالمی ايران نیز اعضای مجلس، نمايندگان مردم هستند که ارتباط زيادی دارند

عنوان نمايندگان مردم که به بنابراين اين افراد ازآنجا؛ يابندیمبا رأی مستقیم مردم به مجلس راه 
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نهاد حکومتی رابط میان  عنوان يکمردم استفاده کنند و به هایبايد از نظر شوند،یمشناخته 
تعامل اجتماعی سیاسی نمايندگان  زمینهنفع قوانین و حکومت باشند. در همین ذی یهاگروه

به  هاگروهگروهی نقش مهمی در بازتاب ديدگاه اين  یهارسانهمدنی و  یهاسازمانمجلس با 
یرگذار خواهد بود پارلمانی دارد و همین مسئله در آرا نمايندگان تأث هاییأتهنمايندگان و 

(Kasemets, 2001: 91.) 
اين امکان  مجلستخصصی  هاییسیونکمدر  یقانون حهيال ايطرح  یدر مرحله بررس

ها در و با آن خارج از مجلس دعوت کرد یحقوق اي یقحقی اشخاص از وجود دارد که
مربوط با دعوت از  هاییسیونکمصورت . بديندکرمشورت  موردنظرن ینواق خصوص

 یخصوص وقحق یغیردولتی و اشخاص حقوق یمؤسسات و نهادها ندگانينما اياص اشخ
به  يینها میتصم یکنول دهند،یمها را انجام آن با الزم یزنيو را شوندمی ايها را جوآن هاینظر

بنابراين مجلس شورای اسالمی  .(132: 1931)رستمی،  مجلس است هاییسیونکمعهده 
 هاگروهمدنی را جويا شود و مالحظات اين  یهاگروه هایون، نظراز تصويب قان پیش تواندیم

و به مرحله اجرا همچنین پس از اينکه قوانین تصويب شدند  ؛را در قوانین در نظر بگیرد
برای تأيید اين  .کندمدنی ارزيابی  یهاگروه رهایقانون را با استفاده از نظ تأثیرات  درآمدند،

 هاییسیونکممطابق اين ماده نامه داخلی مجلس اشاره کرد که ینآي 109به ماده  توانیممطلب 
 عمل آورنددعوت به نفعانیذخصوصی و  یهابخشاز نمايندگان  توانندیمتخصصی مجلس 

آنان  های، از نظرکنندیمآنان را جويا شوند و در گزارشی که برای مجلس آماده  هایو نظر
مدنی با توجه به اينکه خود در مواقعی  یهاگروه ی خصوصی وهابخشبنابراين ؛ استفاده کنند

يا اگر مجری اصلی قانون نباشند، اجرای قوانین تأثیر مستقیم يا  هستندمجری اصلی قانون 
 قانونگذارمشاوران مناسبی برای نهادهای  توانندیم رو، ازاينغیرمستقیم بر آنان خواهد داشت

 یابزار یقانون طیو مح نیقوان تأثیرات زیکالن و ن یهایاستسآثار  یابيارز اين برباشند. عالوه
مداخله در سیاستگذاری  یبرا شانيا یهاحرکت تيو تقو یاز منافع جوامع مدن تيحما یبرا

نهادهای حکومتی بنابراين ؛ (119: 1931)زرشکن عابد،  و تأثیر در سیاستگذاران خواهد بود
میزان تأثیرات قانون را  ی مدنیهاگروهرهای ا استفاده از نظب توانندیممانند مجلس و دولت، 

 ند.کنرا تأمین  هاگروهدر حیطه عمل ارزيابی و منافع اين 
برای  توانیمقانون اساسی جمهوری اسالمی ايران نیز  9با استناد به اصل  زمینهدر همین 

صل که د. در اين اکرقانون اشاره  تأثیراتارزيابی  فرايندمدنی در  یهاگروهمشارکت دادن 
، دولت جمهوری اسالمی ايران موظف شده است تمام شودیموظايف دولت اسالمی برشمرده 

 هایینهزمگیرد و يکی از وظايفی که دولت بايد  کاربهامکانات خود را برای انجام اين وظايف 
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: شودیمچنین بیان  9اصل  3است که در بند  اییفهوظالزم برای اجرا شدن آن را فراهم آورد، 
با «. شيخو یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس سرنوشت یینتعدر  مردم عامه مشارکت»

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 

مشموالن مخاطبان و  مدنی و یهاگروهمشارکت دادن  اندتویممردم در تعیین سرنوشت، 
ديگر نظام جمهوری اسالمی ايران با  عبارتقانون باشد. به تأثیراتارزيابی  خصوصدر  قوانین

و  هدقانون دخالت د تأثیراتعامه مردم را در ارزيابی  تواندیم هاگروهمشورت گرفتن از اين 
عیین قوانینی که بر سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی با اين اقدام حکومت، عامه مردم در ت

 .شوندیمو فرهنگی آنان تأثیرگذار است، مشارکت داده 
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 

مدنی و حکومت خواهد بود و با در نظر گرفتن همین ويژگی، شايسته است که  یهاوهگر
نفع ذی یهاگروه هایهمواره نظر قانوندر فرايند ارزيابی تأثیرات مجلس شورای اسالمی 

 قوانین جويا شود. خصوصمدنی را در  یهاگروهقوانین و ساير 

 قانون تتأثیرا کنندهیابیارز ضرورت تعیین وظایف نهادهای .4
نهادهای مختلف با توجه به وظايفی که بر عهده دارند، بايد  ،قانون تأثیراتبرای ارزيابی 

تنهايی است که يک نهاد به پرواضحپیچیده به سرانجام برسد.  فرايندمشارکت کنند تا اين 
 قانون را انجام دهد و در کشورهای مختلف تأثیراتو مراحل ارزيابی  هاجنبههمه  تواندینم

 برند،یمو از آن بهره  انددادهخود جای  یقانونگذارقانون را در ساختار  تأثیراتنیز که ارزيابی 
؛ صورت صحیح ارزيابی شودقانون به تأثیراتتا  کنندیمنهادهای مختلف با يکديگر همکاری 

اين به  توانیمبنابراين با در نظر گرفتن شرايط و وظايف نهادهای مختلف در ساختار کشورها 
قانون داشته باشند  تأثیراتارزيابی  فراينددر  توانندیمنتیجه رسید که سه نهاد بیشترين تأثیر را 

اين سه نهاد  کنند،یمصورت جدی دنبال قانون را به تأثیراتو در کشورهايی که ارزيابی 
پارلمان، دولت اند از: قانون هستند. اين سه نهاد عبارت تأثیراتکننده نهادهای ارزيابی ينترمهم

 .(179: 1931)زرشکن عابد،  و نهادهای مدنی
نظارت شورای نگهبان بر مصوبات  بهصراحت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران به

را با توجه به قانون اساسی و  مصوباتورای نگهبان وظیفه دارد . شاستاشاره شده مجلس 
از  ،يرت با قانون اساسی و شرعشرع مورد ارزيابی و نظارت قرار دهد و در صورت مغا

قانون اساسی آمده است:  19ه در اصل زمین. در همین عنوان قانون جلوگیری کندتصويب آن به
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کشور  یرسم مذهب احکام و اصولبا  کهوضع کند  ینیقوان تواندینم یاسالم یشورا مجلس»
بر  آمده ششمنودو صلادر  که یبیترت به امر ينا یصتشخباشد.  داشته يرتمغا یاساس قانون اي

 .«است نگهبان یشورا عهده
نظارت و ارزيابی قوانین  خصوصدر اين اصل آنچه در  شود،یمچنانکه مشاهده 

مخالفت نداشتن قوانین با شرع و  ،مصوب جمهوری اسالمی ايران بر آن تأکید شده است
قانون بیان  یراتتأثو اين ارزيابی با توجه به مراحلی که برای ارزيابی  استقانون اساسی 

اما يکی از ؛ ، مربوط به اقداماتی است که هنگام تصويب قانون بايد صورت گیردشودیم
روند تصويب قوانین بايد مورد توجه قرار بگیرد، در نظر گرفتن  نکات مهمی که در

مدی قوانین است و نبايد ويژگی خاص اسالمی بودن و شرعی بودن قوانین در ايران اکار
 هایيژگیواز  قانونگذاران، به غفلت شودیمای نگهبان همواره ارزيابی شور توسطکه 

مدی قوانین منجر شود )وکیلیان و ااز جمله در نظر گرفتن کار یقانونگذارديگر 
وظیفه محک ورای نگهبان ايران، ش یقانونگذاراگر در ساختار . (02: 1921، مرکزمالمیری

بر عهده دارد، بايد نهادهايی که وظیفه  با شرع و قانون اساسی را زدن مصوبات مجلس
درستی مد بودن را بر عهده دارند، کامالً مشخص شوند تا بهاکار منظورمحک زدن قوانین به

بررسی تأثیر از اهمیت داشتن  قانونگذاربنابراين ؛ وظايف خود را بشناسند و انجام دهند
 فرايندبايد در  بسبغفلت کند و به همین  اجتماع نبايد محیطقوانین مصوب در 

 یهاحوزهمدی آنان و تأثیراتی که بر ابرای محک زدن قوانین با توجه به کار یقانونگذار
 در نظر بگیرد.را  ایيژهوجايگاه  ،مختلف اجتماع دارند

 کنندهيابیارزنهادهای  ينترمهمدر ساختار جمهوری اسالمی ايران نیز سه نهادی که 
با توجه به  ارزيابی تأثیرات قانون مشارکت داشته باشند. فرايندتأثیرات قانون هستند، بايد در 

اين مطلب در ايران نیز دولت، مجلس شورای اسالمی و نهادهای مدنی وظیفه دارند ارزيابی 
اما نکته مهم اين است که در ؛ قانون را با توجه به اختیارات و وظايف خود انجام دهند تأثیرات

صورت کامالً روشن و واضح نهادهايی که بايد جود ندارد که بهقوانین ايران، قانون مصرحی و
بايد  رسدیمنظر ضروری بنابراين به؛ قانون را انجام دهند بیان کرده باشد تأثیراتارزيابی 

کننده تأثیر قانون، بر تعیین نهادهای ارزيابیقانونی وجود داشته باشد که در اين قانون عالوه
 .مشخص کند ،قانون انجام دهد تأثیراتارزيابی منظور بهکه بايد را  وظیفه هر نهاد و اقداماتی

قانون را با توجه به جايگاه و  تأثیراتنهادهايی که وظیفه ارزيابی با وضع اين قانون، 
اقدامات الزم را در اين و  شوندیمدرستی شناخته به های خود بايد انجام دهند،یتصالح

 .خصوص انجام خواهند داد
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 یریگیجهنت
 ينترمهمارزيابی تأثیرات قانون، نهادهای مختلفی بايد مشارکت داشته باشند که از  منظوربه

های مجلس شورای اسالمی، یتصالحين وظايف و ترمهمآنان مجلس شورای اسالمی است. 
ی و نظارت است. اين نوشته با تبیین درست اين دو وظیفه مجلس شورای اسالمی به قانونگذار
بر عالوه یرات قانون را انجام دهد.تأثرسید که مجلس شورای اسالمی بايد ارزيابی  اين نتیجه

بسیار  هاییتظرفارزيابی تأثیرات قانون، از  منظوربهاين بیان شد مجلس شورای اسالمی 
 هاییسیونکممناسبی برخوردار است. تصويب قوانین آزمايشی و همچنین اختیاراتی که به 

داخلی مجلس داده شده است و همچنین  نامهيینآالمی در تخصصی مجلس شورای اس
ارزيابی تأثیرات قانون توسط مجلس  منظوربه توانندیماختیارات ديوان محاسبات کشور همگی 

بر اين با توجه به ارتباط وسیعی که مجلس شورای اسالمی با نهادهای عالوه .استفاده شوند
د که مجلس کرادعا  توانیم ی،قانونگذارنهاد در دارد و جايگاه مهم اين  نفعانیذمدنی و 

 کنندهيابیارزشورای اسالمی جايگاه مهمی در ارزيابی تأثیرات قانون دارد و نهادهای ديگر 
 تأثیرات قانون بايد با مجلس در اين زمینه همکاری داشته باشند.
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 هایادداشت
1- https;//b2n.ir/006688. 

ار یاخت ی( قانون اساس31)هشتادوپنجم  طبق اصللس ضروری تشخیص دهد، در مواردی که مج»: 179ماده  .3

اساسنامه  یب دائميو تصو خود هاییسیونکمدارند به  یه جنبه دائمک ن رایاز قوان یبعض یشيب آزمايتصو

. کندیمض يتفو ا به دولتيخود  هاییسیونکما وابسته به دولت را به ي ی، مؤسسات دولتهاشرکت ،هاسازمان

ف یلکن تییتع اي ديجهت تمد ورکقانون مذ یشيان مدت آزمايد حداقل شش ماه قبل از پايولت باد - 1بصره ت

 دياتخاذ نما یبیا طرح ترتيحه يق اليسه موظف است از طریأت رئیه. الزم را معمول دارد یآن، اقدام قانون یدائم

رات ییواحده و بدون تغصورت مادهبه تواندیه محيا اليطرح . ف شده باشدیلکن تیی، تعیشيزمان آزما انيه تا پاک

 «د.موادی از قانون آزمايشی تنظیم شو ا با اصالحي
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 فارسی (الف 

، یعموم گذارییمشخط فرایند(، 1931زاده،  فتاح )يفشرالوانی، سید مهدی؛  .1

 تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايی، چ چهارم. 

، کشور ساالنه بودجه عملکرد در محاسبات دیوان نقش(، 1927امیری، فرهاد ) .9

 نامه کارشناسی ارشد، صفادشت: دانشگاه آزاد اسالمی.پايان

مجلس  ینظارت یتصالح یاجمال یبررس (،1931زاده، عباس و همکاران )یتوازن .9

ی مجلس شورای اسالمی دفتر هاپژوهش، تهران: انتشارات مرکز یاسالم یشورا

 .1111گزارش مطالعات حقوقی، شماره 

های عمومی مشیتدوين الگوی نظارت بر خط»(، 1921پور، داوود و همکاران )حسین .0

 و مجلس فصلنامه، «مصوب مجلس شورای اسالمی با تأکید بر حوزه امور اقتصادی

 .929-972، صص 20، ش راهبرد

مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان »(، 1922اهلل، احمد )رحیمی، ساجدی؛ روح .1

 ایران تطبیقی حقوقی تحقیقات فصلنامه، «ونگذاری در نظام حقوقی ايران و مالزیقان

 .101-111، صص 03، ش 19، دوره المللبین و

، فصلنامه «مشارکت مردم در قانونگذاری جمهوری اسالمی ايران»(، 1931رستمی، ولی ) .7

 .930-112، صص 1، ش 93حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 

بخش مطالعات پارلمانی: جايگاه نظارتی مجلس و »(، 1930عی، محمدحسین )زار .1

 . 937-911، صص 03، ش 19، دوره راهبرد و مجلس فصلنامه، «اصول حاکم بر آن

، ناظر بهتر گذاریقانون یبرا یقانون: ابزار تأثیرات ارزیابی(، 1931زرشکن عابد، لیال ) .3

 ی مجلس شورای اسالمی، چ اول.هاپژوهش پورسید، تهران: انتشارات مرکز بهزاد علمی:

و  یاسیحقوق س یات)کل اساسی حقوق(، 1930طباطبايی مؤتمنی، منوچهر ) .2

 تهران: میزان، چ سوم.معاصر(،  یاسیمهم س هاییمرژ
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 جمهوری قانونگذاری نظام شناسیآسیب(، 1921عبداالحد، علی و همکاران ) .13

ی مجلس شورای اسالمی دفتر اهپژوهش، تهران: انتشارات مرکز ایران اسالمی

 .17333مطالعات حقوقی )گروه حقوق عمومی(، شماره گزارش 

، تهران: یحقوق اساس هاییستهبا(، 1923پناهی، سید ابوالفضل )قاضی شريعت .11

 میزان، چ چهلم.

 رهنمودهایی و گذاریمقررات تأثیرات یابیارز اصول(، 1921کرک پاتريک، کالین ) .19

ی شورای اسالمی )گروه هاپژوهشمسعود فريادی، مرکز ، ترجمه آن اجرای برای

 .19031(، شماره گزارش وکارکسبمطالعات 

 ،«قانونگذاری یفیک یارتقا سویبه: تأثیرات ارزیابی»(، 1923مدر، لوئیس ) .19

، ترجمه و تألیف حسن وکیلیان، احمد قانونگذاریدر قانون و  ییگفتارها

 .991-937ورای اسالمی، چ اول، صص ی شهاپژوهشمرکزمالمیری، تهران: مرکز 

 یمورد یقانون بررس یاجرا یابیارز شناسییبآس(، 1921مرکزمالمیری، احمد ) .10

در دوره  یاسالم یمجلس شورا یهاشده توسط مرکز پژوهشانجام هاییابیارز

(، شماره گزارش وکارکسبی مجلس )گروه مطالعات محیط هاپژوهش، مرکز هشتم

19013. 

(، جايگاه قوانین آزمايشی در حقوق عمومی 1923صرعلی؛ آگاه، وحید )منصوريان، نا .11

 .090-971، صص 11ايران، مجله تحقیقات حقوقی، دوره چهاردهم، ش 

ی بر فلسفه قانونگذاری: در امقدمه»(، 1921وکیلیان، حسن؛ مرکز مالمیری، احمد ) .17

جدهم، ش ، دوره هعمومی حقوق پژوهش فصلنامه، «تکاپوی ارتقای کیفیت قانون

 .10-92، صص 11

 ب( التین
1. Bauer, Stephanie; Wittholz, Karen (2002), Regulatory Impact 

Analysis (RIA) Developments and current practices in the EU 

Member States, on the EU level and in selected third countries, 

Luxembourg, European Parliament. 

2. Comptroller and Auditor General (2001), Better Regulation: 

Making Good Use of RIA, London. 

3. https://b2n.ir/006688. 



 
 
 

 یاسالم یانتخابات مجلس شورا یبندمطلوب حوزه یالگو یسنجامکان 
 

 

 

111 

4. Kasemets, Aare (2001), Impact Assessment of Legislation for 

Parliament and Civil Society: A Comparative Study, ECPRD 

Seminar. 

 

References 
1. Alwani, Seyed Mehdi; Sharifzadeh,  Fattah (2006), Public 

Calligraphy Process, Tehran: Allameh Tabatabai University Press, 

Fourth Edition. 

2. Amiri, Farhad (2017), The Role of the Court of Accounts in the 

performance of the annual budget of the country, (Master Thesis), 

Safadasht: Islamic Azad University. 

3. Tavaznizadeh, Abbas et al. (2006), Overview of the Supervisory 

Competence of the Islamic Consultative Assembly, Tehran: 

Publications of the Research Center of the Islamic Consultative 

Assembly, Office of Legal Studies, Report No. 7757. 

4. Hosseinpour, Davood et al. (2018), “Development of a model for 

monitoring public policies approved by the Islamic Consultative 

Assembly with emphasis on the field of economic affairs, Quarterly 

“Journal of the Assembly and Strategy, No. 94, pp. 392-369. 

5. Rahimi, Ruhollah; Sajedi,  Ahmad (2020), "Comparative study of the 

concept of law and the pillars of legislation in the legal system of Iran 

and Malaysia", Quarterly Journal of Comparative Legal Research 

in Iran and the International, Vol. 13, No. 48, pp. 141-115. 

6. Rostami, but. (2008), "People's Participation in the Legislation of the 

Islamic Republic of Iran", Law Quarterly, Journal of the Faculty of 

Law and Political Science, Vol. 38, No. 1, pp. 204-179. 

7. Zarei, Mohammad Hussein (2005), "Parliamentary Studies Section: 

Parliamentary Oversight Position and the Principles Governing It", 

Quarterly Journal of Parliament and Strategy, Vol. 12, No. 48, 

pp. 286-275. 

8. Zarshkan Abed, Leila (2008), Assessing the Impact of Law: A Tool 

for Better Legislation, Scientific Supervisor: Behzad Poursaid, 

Tehran: Islamic Consultative Assembly Research Center 

Publications, First Edition. 

9. Tabatabai Motameni, Manouchehr (2005), Constitutional Law 

(Generalities of Political Law and Important Contemporary 

Political Regimes), Tehran: Mizan Publishing, Third Edition. 

10. Abdul Ahad, Ali et al. (2018), Pathology of the Legislative System 

of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Publications of the 

Research Center of the Islamic Consultative Assembly, Office of 

Legal Studies (Department of Public Law), Report No. 16080. 



 

 
 40/ شماره  يعموم  حقوق دانشناهم فصل   

 

 

 

112 

11. Judge Shariat Panahi, Seyed Abolfazl (2011), Requirements of 

Constitutional Law, Tehran: Mizan Publishing, 40th Edition. 

12. Kirk Patrick, Colin (2012). "Principles of Assessing the Impact of 

Regulations and Guidelines for Its Implementation", translated by 

Massoud Faryadi, Research Center of the Islamic Council (Business 

Studies Group), Report No. 12401. 

13. Dieder, Louis (2011), "Impact Assessment: Towards Qualitative 

Improvement of Legislation", Discourses in Law and Legislation, 

translated and written by Hassan Vakilian, Ahmad Markazmalmiri, 

Tehran: Islamic Council Research Center, First Edition, pp. 321-306. 

14. Malmiri Center, Ahmad (2012), Pathology of Law Enforcement 

Evaluation: A Case Study of Assessments Made by the Research 

Center of the Islamic Consultative Assembly in the Eighth 

Period, Research Center of the Assembly (Business Environment 

Studies Group), Report No. 12450. 

15. Mansoorian, Nasser Ali; Agah, , Vahid (2011), “The Position of 

Experimental Laws in Iranian Public Law”, Journal of Legal 

Research, Vol. 14, No. 55, pp. 434-365. 

16. Vakilian, Hassan; Malmiri Center,, Ahmad (2016), "Introduction to 

the Philosophy of Legislation: In an Effort to Improve the Quality of 

Law", Public Law Research Quarterly, Vol. 18, No. 51, pp. 54-29. 
 
 


