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جستاری بر مبانی نظری تقنین آزمایشی
مجله پژوهشهای حقوقی (علمی ـ ترویجی) ،شماره  ،19نیمسال اول 1199
صفحات  285الی  ،190تاریخ وصول ،1189/19/19 :تاریخ پذیرش1199/1/5 :

جستاریبر 
مبانینظریتقنینآزمایشی
*

وحیدآگاه

چکیده :از ابتدای پیدایش قانون ،تغییر و اصالح همـراه همیشـگی پارلمـانهـا
بوده است ،وضعیتی که حاکی از غیردائمی بودن قوانین و ثبات نسبی آنهاسـت.
امّا با ظهور قوانین آزمایشی ،این مهم جلوه عینیتری یافته و قانونگـذار تـاریخ
دقیق بازنگری را مشخص مینماید .امری که با ارزیـابی قـانون در طـول اجـرا
مالزمه دارد .در این نوشتار ضمن بررسی رویکرد مقنن ،پیش و پس از قـوانین
آزمایشی و با تکیه بـر دو عنصـر متمایوکننـدۀ ایـن قـوانین از سـایر مصـوبات
پارلمان یعنی تصریح بـه مـوقتی بـودن و ارزیـابی ،مبـانی نظـری ایـن طریقـۀ
قانونگذاری واکاوی شده است.
کلیدوا هها :قانون آزمایشی ،ثبات و پایندگی قـوانین ،مـوقتی بـودن ،ارزیـابی،
مطالعه پیشاتقنینی

مقدمه
قانون از ابتدای ظهور خود به عنوان محصول قوۀ مقننه یـا پارلمـان نظـر بـه ایجـاد نظـم و
قاعده در روابط شهروندان با یکدیگر و اجوای دولت داشته است .نظمی کـه درصـد قابـل
* دانشجوی دکترای حقوق عمومی

v.agah.p.law@gmail.com

این اثر فرازی از پایاننامه کارشناسی ارشد نگارنده است کـه بـا عنـوان «جایگـاه قـوانین آزمایشـی در حقـوق
عمومی ایران و فرانسه (مطالعه تطبیقی)« در  89//8/11دفاع شده و از صمیم قلب تقدیم میشود بـه مثلـث عـالم،
صادق و زالل حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی که اساتید راهنما ،مشـاور و
داور رسالۀ حقیر بودند :دکتر ناصرعلی منصوریان ،دکتر رؤیا معتمدنژاد و دکتر محمد محمدی گرگانی.

111

111

مجله پژوهشهای حقوقی ()15

توجهی از اثر آن ،به ویژگی ثبات و استمرار قانون وابسـته مـیباشـد .خصیصـهای کـه بـه
شهروندان یا به عبارت بهتر به تمامی مخاطبان قانون ،امکان پیشبینی و برنامهریوی آینده را
اعطا مینماید .اینکه شهروندان آگاه باشند که در ترسیم زندگی آتی خود در اجتماع با چـه
چارچوبها و قواعدی روبهرو هستند .امری که از مهمترین دالیل وضع قانون نیو به شمار
میرود .از سوی دیگر قانون مانند بسیاری از پدیدههای اجتماعی ،الجرم همراه با جامعـه و
تغییر شرایط سیاسی ،اجتماعی و ...ـ که فار از سرعت یا کندی آن ،وجود دارد و گریـوی
از آن متصور نمیباشد ـ تحول مییابد .از اینرو تغییر و اصالح قـانون از بـدیهیات تقنـین
است و هیچ قانونگذاری در اصالح مناسبات قانونی و بهروز کردن قوانین با شـرایط زمانـه
تردیدی ندارد .پس سکۀ قانون دو رو دارد :یکی ویژگی ثبات و دوام و دیگری تغییر آن بـا
گذشت زمانه .امّا این دو بُعد به ظاهر متناق ِ قانون ،بستر و مقدمهای مشترک دارد :مطالعۀ
پیش از تصویب قانون .مطالعهای عمیق در ابعاد مختلف که هر قدر وسیعتر و دقیقتر انجام
شود ،اصالحات و الحاق قانون کمتر الزم مینماید.
امّا پدیدۀ «قوانین آزمایشی« 1که محصول ورود عنصر آزمـون و سـنجش و بـه عبـارت
بهتر آزمون و خطا از علوم تجربی به حقوق است ،قاعـدۀ سـنتی امـر تقنـین را تغییـر داده
است .در تقنین آزمایشی ،قانونگذار به جای مطالعۀ پـیش از قـانون یـا همـراه بـا حجمـی
مختصر از آن ،ابتدا قانونی را وضع و الزماالجـرا مـینمایـد .سـسس آن را در مـدت نسـبتاً
کوتاهی ،ارزیابی کرده و سرانجام به هنگام اتمام دورۀ آزمایشی با جمعبندی تمامی مسـائل
و مصائب اجرای موقتی ،تکلیف را معین و حاصل آزمایش را در قـانونی غیرموقـت ارائـه
میکند .امری که ضمن برهم زدن قاعدۀ کالسیک تقنین ،ویژگی ثبـات قواعـد حقـوقی یـا
قوانین را نیو با تردید مواجه میسازد.
بنابراین قوانین آزمایشی با دو ویژگی از سایر قوانین شـناخته مـیشـوند :یکـی مـوقتی
بودن یا تصریح به مدت زمانی که قانون در طـی آن مجراسـت و دیگـری ،برخـورداری از
عنصر ارزیابی که در طول اجرا انجام میشود .ویژگیهایی که در این نوشتار طی دو گفتـار
مطالعه شده است.

گفتار نخست :تصریح به موقتی بودن
از آنجا که تحلیل اقرار مقنن به محدودیت زمانی در متن قوانین آزمایشـی نیازمنـد بررسـی
رویۀ پیشین پارلمان است؛ در بند اول رویکرد سنتی قانونگذار و در بند دوم ،ایده مقنن در
تعیین تاریخ دقیق بازنگری قانون مطالعه شده است.
1. Experimental Laws / Lois Expérimentales.

جستاری بر مبانی نظری تقنین آزمایشی

117

بند اول) رویکرد سنتی قانونگذار :نامشخص بودن زمان تغییر قوانین
الف) اعتقاد به ضرورت ثبات و پایداری قوانین در تئوری
قانونگذار در رویه سنتی خود ،در عین اعتقاد به صالحیت تغییر همهجانبـه قـوانین ،دوام و
پایندگی نسبی را ویژگی ذاتی قانون و از عوامل افوایش شأن و منولت آن میدانست.
اول) صالحیت ذاتی پارلمان در تغییر قوانین موجود
به موجب صالحیت انحصاری قوه مقننه در تصویب قوانین ،تنها مرجع صالح بـرای نسـخ،
تغییر و اصالح قوانین نیو ،قوه مقننه یا پارلمان اسـت و از آنجـا کـه یکـی از طـرق اعمـال
حاکمیت 2مجالس قانونگذار به عنوان رکنی از ساختار حقوقی ـ سیاسی دولتها ،از طریق
وضع قوانین صورت می گیرد ،به طـور منطقـی ،هـر دورۀ پارلمـان ـ اعـم از آنکـه تمـامی
نمایندگان جدید باشند ،عیناً نمایندگان قبلی یا آمیوهای از نمایندگان جدید و قدیم انتخـاب
یا منصوب شده باشند ـ میتواند قوانینی را که دوره یا دورههای پیشین تصویب نمـودهانـد
را جوئاً یا کالً نسخ ،اصالح و تکمیل نمایند .3امری کـه منـع پارلمـان از آن ،ضـمن ایجـاد
توقف در پویایی و بهروز بودن قوانین ،به جهت مخدوش نمودن قدرت پارلمان در اعمـال
حاکمیت ،با مبانی و اصول دموکراسی نیو مغـایرت دارد 4و حـق انتخـاب مـردم در تعیـین
نمایندگان پارلمان را بیاثر میسازد؛ چرا که در این صورت با ورود افراد جدید به پارلمان،
نمایندگان منتخب ،قادر به اعمال نظرات رأیدهندگان از طریق وضع قوانین جدید نیستند.
بنابراین به دلیل صحت این گواره کـه «قـوانین همیشـه قابـل تغییـر اسـت« ،5مجـالس
قانونگذار در عین عدم اجبار و الوام در تغییر قوانین ،قادرند بـا تشـخیص خـود ،هرگونـه
تغییری را در قوانین ایجاد نمایند.6

 .2پارلمانها از طریق نظارت بر دولتها نیو اعمال حاکمیت مینمایند.
 .3نک :اریک بارنت ،مقدمهای بر حقوق اساسی ،ترجمۀ عباس کدخـدایی ،تهـران ،میـوان ،چـاپ اول،1182 ،
ص .129
 .4منوچهر باقری مقدم« ،مبانی آزادیهای مدنی ،حقـوق شـهروندی ،حقـوق بشـر« ،خبرنامده داخلدی کدانون
وکالی دادگستری استان همدان ،ش  ،8مهر  ،1188ص .21
 .5میرعماد نقیبزاده طباطبائی ،حقوق اساسی ،تهران ،بینا ،1101 ،ص .21
 .6سیدعلی یثربی قمی ،مقدمه علم حقوق و نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران ،قم ،دفتر نشر نوید اسـالم،
چاپ اول  ،1160ص .91
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دوم) استمرار و پایندگی قوانین
از ابتدای ظهور پدیدۀ قانون ،حقوقدانان و جامعـه شناسـان ،دوام و پاینـدگی را از صـفات
مشخصه قانون عنوان میکردند .7قانونی که در نیل به یکی از اهـداف و علـل غـایی وضـع
خود یعنی نظم و ثبات در جامعه 8و تنظیم روابط اجتمـاعی انسـان 9ـ موجـودی کـه طبعـاً
اجتماعی است ـ 10میباید از ثبات و قطعیت برخـوردار باشـد .نـوعی پایـداری نسـبی کـه
«الزمۀ امنیت قضائی« ،11روانی و آرامش خاطر شـهروندان 12و در حقیقـت کلیـۀ مخاطبـان
قانون است .ثباتی که به زعم نگارنده به اشتباه یا بـا تسـامح بسـیار از آن بـه دائمـی بـودن
قوانین یاد میشود .13چه اینکه این ثبات نه به معنای ابدیت و جاودانگی قانون که به معنـی
استمرار است :14نوعی استحکام ناشی از «آیندهنگری قـانونگـذار« ،15جامعیـت و مانعیـت
 .7به عنوان مثال ،نک :رساله مینوس از رسائل منسوب به افالطون در :دورۀ آثار افالطون ،ترجمه محمدحسـن
لطفی ،تهران ،خوارزمی ،چاپ سوم ،1189 ،جلد  ،0ص  ...« :2119او قانونگذاری خوب بود و شبانی نیک بـرای
گلۀ مردمان و بهترین دلیل این سخن ،قوانین اوست که هنوز بی هـیچ تغییـر بـه قـوت خـود بـاقی اسـت و اجـرا
میشود.«...
 .8شیرین عبادی و محمد ضیمران ،سنت و تجدد در حقوق ایران ،تهـران ،کتابخانـۀ گـنج دانـش ،چـاپ اول،
 ،1165ص .18
 .9سید حسن امامی ،حقوق مدنی ،ج  ،0تهران ،کتابفروشی اسالمیه ،چاپ نهم ،1162 ،صص .85-88
 .10سعید اربابزاده« ،فلسفه قانون« ،مجله کانون وکال ،سـال اول ،شـمارۀ  ،2تیـر  ،1126ص 00؛ نیـو ،نـک:
عبدالرحمن بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،ج  ،2ترجمه محمد پروین گنابادی ،تهران ،علمـی و فرهنگـی ،چـاپ
هشتم ،1165 ،صص .880-888
 .11ابراهیم احدی« ،تغییر و اصالح قوانین دادگستری پس از انقالب اسـالمی« ،وکالدت ،ش  ،8خـرداد و تیـر
 ،1189ص .02
 .12نک :پرویو صانعی ،حقوق و اجتماع ،تهران ،طرح نو ،چاپ اول ،1181 ،صص .189-191
 .13به عنوان مثال ،نک -1 :ابوالقاسم تفضلی« ،آئین قانوننویسی« ،مجله حقدوقی وزارت دادگسدتری ،ش ،1
فروردین  ،1118ص 29؛  -2فریدریش فونهایک ،قانون ،قانونگذاری و آزادی ،ترجمۀ مهشید معیری و موسـی
غنینژاد ،تهران ،طرح نو ،چاپ اول ،1189 ،ص 191؛  -1سید جاللالدین مدنی ،مبانی و کلیدات علدم حقدوق،
تهران ،همراه ،چاپ دوم ،1162 ،ص .182
 .14غالمعلی حداد عادل ،سخنرانی افتتاحیۀ همایش یک صدمین سال قانونگذاری در :معاونت پژوهشی مرکـو
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،همایش یک صدمین سال قانونگذاری (مجموعه مقداالت) ،تهـران ،مرکـو
پژوهشهای مجلس شورای اسـالمی ،چـاپ اول ،1188 ،ص 6؛ و بـرای دیـدن نظـر مخـالف نـک :محمـدجعفر
جعفری لنگرودی ،مقدمه عمومی علم حقوق ،تهران ،گنج دانش ،چاپ هشـتم ،1181 ،ص  28کـه بـا مثـال زدن
قوانین آزمایشی عنوان داشتهاند که قانون بر خالف «وصف دائمی« نیاز به اسـتمرار دارد .بنـابراین در نظـر ایشـان،
اگر قوانین آزمایشی را کنار بگذاریم ،قانون ،صفت دائمی بودن را الزم دارد.
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حداکثری قانون 16که در واقع عدم تقید به زمانی خاص را میرسـاند .17اینکـه قـانون بایـد
برای مدت معقولی الزماالجرا بماند 18تا نواقص و عیوب آن پس از اجرا در «مدت بالنسـبه
مدیدی« 19شناخته شده و برطرف گردد .20چرا که تغییرات پـیدرپـی قـانون اوالً ،موجـب
میشود که فردِ تابع نتواند اعمال خود را با آن تطبیق دهـد .21ثانیـاً ،قـانونی کـه بـا فلسـفۀ
برقراری نظم وضع شده با تغییرات مداوم ،خود نوعی بینظمی را رواج میدهد که بـا طبـع
حقوق مخالف است .چه اینکه حقوق در عین تـأثیر و تـأثر از محـیط ،کـامالً دنبالـهرو آن
نبوده ،قدیمی بودن از ارزش آن نمیکاهد و حتی برعکس ،این صفت نشـان مـیدهـد کـه
قانون از ابتدا درست و عادالنه بوده و در گذر زمان ،همچنان ایـن ویژگـی خـود را حفـظ
نموده است.22
ب) تغییرات فراوان قانون در عمل
مجالس قانونگذار بر خالف تئوری مقبولِ ثبات و دوام قوانین ،در عمل به این مهم پایبند
نبوده و تغییرات گستردهای در قوانین ایجاد مینمایند .تغییرات پیدرپی و مداومی که بـا از
بین بردن حرمت قانون ،شهروندان را در تشخیص قـانون خـوب و بـد سـردرگم سـاخته،
امکان کسب مهارت و تجربه اندوزی جامعه حقوقی را سلب نموده 23و با الحـاق عـواملی
جدید ،ضمن نابودی اصالت قانون اولیه ،مخاطـب را بـا مجموعـهای از مقـررات بـدوی و
 .15سید جاللالدین مدنی ،پیشین ،ص .69
 .16غالمعلی حداد عادل ،پیشین.
 .17محسن صـادقی ،اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه ،تهـران ،میـوان ،چـاپ اول ،1180 ،ص
.10
 .18آندرو آلتمن« ،حکومت قانون چیست؟« ،ترجمۀ سعید پوشک مرندی ،مجله دیددگاههدای حقدوقی ،سـال
چهارم ،ش 10ـ ،11بهار و تابستان  ،1168ص .20
 .19این واژه از مادۀ  1911قانون مدنی اخذ شده است« :غایب مفقوداالثر کسـی اسـت کـه از غیبـت او مـدت
بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد«.
 .20سید جاللالدین مدنی ،حقوق اساسی در جمهوری اسدالمی ایدران ،ج  ،1تهـران ،سـروش ،چـاپ دوم،
 ،1189ص .025
 .21جان کلی ،تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب ،ترجمۀ محمـد راسـخ ،تهـران ،طـرح نـو ،چـاپ اول،
 ،1182ص .899
 .22ناصر کاتوزیان ،فلسفه حقوق ،ج  ،1تهران ،شرکت سهامی انتشار ،چاپ اول ،1166 ،صص .808-808
 .23جمال کریمیراد« ،تغییرات مکرر و نسنجیده قوانین« در :همایش یکصدمین سال قدانونگدذاری ،پیشـین،
صص .11-12
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اصالحات جدید و در نتیجه قانونی با سرچشمههای متفاوت روبهرو میسـازد .24تغییراتـی
که به دو دلیل عمده ذیل صورت میگیرد:
اول) بشری بودن قوانین و ناتوانی انسان در پیشبینی همه موارد
قانون موضوعه از مهمترین ابداعات انسانی است 25و همین ویژگی انسانی بودن ،منشأ همه
نقایص و کاستیهای آن به شمار میرود .در واقع محدودیت عقل بشر در مقـام سرچشـمۀ
قــوانین 26و اینکــه قــانون صــرفاً محصــول خــرد جمعــی و بیــنش و اندیشــۀ گروهــی از
انسانهاست 27،موجب میشود تا «به علت عدم احاطۀ کامل بشر به همۀ جوانب و زوایـای
یک موضوع« ،28مقنن هرچقدر هم که آیندهنگر باشد و سعی کنـد تـا قـانون کـاملی وضـع
نماید که همه مسائل را در بر گیرد ،باز هم از انجام این مهم به نحو مطلق ناتوان باشـد 29و
نتواند همۀ مسائل مبتالبه را پیشبینی کند .30امری که به پیچیدگی اجرا نیو بستگی داشـته و
در واقع بسیاری از مسائل و نکاتی که در حین تصویب از دید مقنن پنهان میماند در اجـرا
مشخص میشود .نقصی که امروزه به عنوان طبیعـت قـانونگـذاری و امـری احترازناپـذیر
درآمده 31و در خصوص تمامی قوانین از جمله قانون اساسی صـادق اسـت .32هرچنـد کـه
اصالح قوانین اساسی به جهت تأثیر آنها در شاکلۀ حقوقی ـ سیاسی دولتهـا ،کنـدتر و بـا
تشریفات بیشتری صورت میگیرد 33و هرگونه اصراری بر تغییرناپذیری آن یـا حتـی عـدم
.24هانری لوی برول و دیگران ،حقوق و جامعهشناسدی ،ترجمـۀ مصـطفی رحیمـی ،تهـران ،صـدا و سـیمای
جمهوری اسالمی ایران ،چاپ دوم ،1161 ،ص .88
 .25فردریش فونهایک ،پیشین ،ص .118
 .26شیرین عبادی و محمد ضیمران ،پیشین.
 .27سیسرون به نقل از :محمد موسوی اردبیلی« ،قانون« ،فصلنامه حق ،دفتر سوم ،مهر و آذر  ،1180ص .15
 .28احمد حاجی دهآبادی ،بایستههای تقنین (با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسالمی) ،تهران ،پژوهشـگاه
فرهن

و اندیشۀ اسالمی ،چاپ دوم ،1185 ،ص .08

 .29نک :میشل تروپه ،فلسفة حقوق ،ترجمۀ مرتضی کالنتریان ،تهران ،آگه ،چاپ اول ،1188 ،ص .119
 .30نک :ارسطو ،سیاست ،ترجمۀ حمید عنایت ،تهران ،امیرکبیر ،چاپ پنجم ،1186 ،ص 66؛ و موسـی جـوان،
مبانی حقوق ،ج  ،1تهران ،شرکت چاپ رنگین ،1128 ،ص .16
 .31ناصر کاتوزیان ،پیشین ،ج  ،2ص .19
 .32نک :اسداهلل لطفی ،حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسالمی ایران ،تهران ،جاودانه ـ جنگل ،چاپ
اول ،1189 ،صص .19-09
 .33نک -1 :حسین فاخر« ،سلسله مراتب در قـوانین« ،مجله کانون وکدال ،سـال دوم ،ش  ،18-19آبـان و آذر
 ،1129ص 11؛  -2اشرف احمدی« ،مؤسسان سوم« ،حقوق مردم ،سال دوم ،ش  ،8تابسـتان  ،1108صـص 8-6؛
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پیشبینی بازنگری در قانون اساسی بیاثر بوده 34و سرانجام و به وقت مقتضی ایـن مهـم از
طریق مسالمتآمیو 35یا وقوع انقالب صورت میپذیرد .36امری که بـیشازهمـه ،دائمـی یـا
تغییرناپذیر بودن قوانین ساخت بشر را نادرست مینماید.
دوم) تغییر قوانین در اثر تغییر شرایط اجتماعی
حقوق علمی وابسته به انسان و اجتماع یا به بیانی بهتر وابسته به انسان اجتمـاعی اسـت.37
کوششی برای تحقق عدالت در کادری اجتماعی و معین که در مقام خلق قواعد و ارزشها
با توجه به دگرگونی شرایط اجتماعی و نیازهای گوناگون اقتصـادی ،سیاسـی ،اجتمـاعی و
فرهنگی تحول مییابد و از اینرو به عنوان ابواری برای رسیدن به نظمـی عادالنـه ،قابلیـت
 n+1تغییر و اصالح دارد:38
شرایط اجتماعی  نیازهای مختلف بشر  قانون.
تغییر شرایط اجتماعی  تغییر مناسبات اجتماعی و نیازها  تغییر قوانین.
از این منظر ،قانون «طرحی برای ایجاد تغییرات منظم«« ،39پاسخی بـه درخواسـتهـا و
نیازهای جدید«« ،40مخلوق احتیاجات اجتمـاعی بشـر« ،41مولـود احتیاجـات ،مقتضـیات و
 -1سعید حجاریان« ،قانون اساسی به مثابه میثاق ملی« در :جمهوریت؛ افسونزدایی از قدرت ،تهران ،طـرح نـو،
چاپ دوم ،1169 ،ص 21؛  -0علیعباس حیاتی ،مقدمه علم حقوق ،تهران ،میوان ،چاپ اول ،1188 ،ص .122
 .34پروانه تیال« ،تحلیل چارچوب نظری بازنگری در قانون اساسـی« ،مجله حقوق اساسی ،سـال سـوم ،ش ،5
زمستان  ،1180ص .62
 .35به عنوان مثال با آنکه در قانون اساسی مصوب  1158ایران ،بازنگری قانون اساسی پیشبینی نشده بـود ،بـا
توجه به ضرورت پیشآمده ،این مهم در سال  1188صورت گرفت.
 .36سیدمحمدهاشمی« ،بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران« ،مجلده
تحقیقات حقوقی ،ش  ،8پائیو و زمستان  ،1189صص .181-182
 .37نک :محمدجعفر جعفری لنگرودی ،پیشین ،ص 11؛ و ادمون رباط ،مقدمه حقوق اساسی (مبانی و اساس
اجتماعی وضعیتهای قانونی و دستورگرایی) ،ترجمـه خیـراهلل پـروین ،تهـران ،جنگـل -جاودانـه ،چـاپ اول،
 ،1189صص .80-86
 .38هانری لوی برول و دیگران ،پیشین ،ص 119؛ نیو ،نک :رضا علومی ،کلیات حقوق ،تهران ،موسسـه عـالی
حسابداری ،1108 ،صص 110-115؛ و سیدحسن امامی ،حقوق مدنی ،ج  ،1تهران ،کتابفروشـی اسـالمیه ،چـاپ
دوازدهم ،1162 ،صص .1-0
 .39کارلتون کالیمروری و دیگران ،آشنایی با علم سیاست ،ترجمۀ بهرام ملکوتی ،تهران ،امیرکبیر ،چـاپ دوم،
 ،1151ص .191
 .40احمدعلی حمیّتی واقف ،مقدمه علم حقوق ،تهران ،حقوقدان ـ دانشنگار ،چاپ اول ،1186 ،ص .62
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کیفیات اخالقی ،مذهبی و اقتصـادی« ،42وسـیلهای بـرای بیـان ارزشهـای متغیـر زمانـه و
حلوفصل مسائل پدید آمده به وسیله تحوالت فناوری ،اقتصادی و اجتمـاعی« 43و «مظهـر
موقتی حقوق« 44است که همگام با جریان قاعده تکامل در کائنات و تمامی موجودات و از
جمله انسان حرکت میکند و تکامل مییابد .چه اینکه جامعه و انسان متحوّل را نمیتوان با
قوانین ثابت اداره کرد 45.امری که در فقه اسالمی نیو با پذیرش اصول متغیر زمانی و مکانی
در کنار اصول ثابت المکانی ـ الزمانی 46جاری است.
از اینرو ،قوانین نه به عنوان عناصری «ازلـی و ابـدی« 47کـه تغییرپـذیر و نـه در مقـام
پاسخگویی شتابآلود به ضرورتهای غیرواقعی جامعه 48که همگـام بـا اوضـاع و احـوال
 .41علی منصور (منصورالملک) ،تاریخ قانون و حکومت ،تهران ،دانشـکده علـوم معقـول و منقـول دانشـگاه
تهران ،1119 ،ص .128
 .42بیدار« ،عقیده علمای ایرانی دربارۀ حقوق« ،مجله کانون وکال ،سال دهـم ،شـماره ( 1پیـاپی  ،)89مـرداد و
شهریور  ،1116ص .01
 .43سوین ان « ،تورم قانونگذاری و کیفیت قانون« ،ترجمه حسن وکیلیان ،مجلده مجلدس و پدژوهش ،سـال
سیودهم ،شماره  ،50زمستان  ،1185ص .195
 .44مهدی کینیا ،کلیات مقدماتی حقوق ،تهران ،دانشگاه تهران ،1108 ،ص .0
 .45نک :جواد تارا ،فلسفه حقوق و احکام در اسالم از نظر تجزیه و تحلیل عقلدی ،تهـران ،دانشـگاه تهـران،
 ،1105صص 88-89؛ و صبحی رجب محمصانی ،فلسفه قانونگدذاری در اسدالم ،ترجمـه اسـماعیل گلسـتانی،
تهران ،آثار اندیشه ،چاپ اول ،1188 ،ص شش.
.46هاشم آقاجری ،حکومت دینی و دموکراتیک (مجموعه مقاالت) ،تهران ،مؤسسـۀ نشـر و تحقیقـات ذکـر،
چاپ اول ،1181 ،ص 199؛ و نیو ،نک :نصیرالدین طوسی ،اخالق ناصری ،به تصحیح و توضیح مجتبی مینـوی و
علیرضا حیدری ،تهران ،خوارزمی ،چاپ اول ،1158 ،ص  01که به جهت زیبایی کالم نقل میشود ...« :علـم فقـه
 .. .وضع اسـت بـه تقلّـب احـوال و تغلّـب رجـال و تطـاول روزگـار و تفـاوت ادوار و تبـدّل ملـل و دول «...؛ و
عبدالرحیم بن شیخ ابوطالب نجار تبریوی (طالبوف تبریوی) ،مسالک المحسنین ،با مقدمه و حواشی بـاقر مـؤمنی،
تهران ،شبگیر ،چاپ دوم ،1158 ،صص 90-95؛ و حسین مهرپور« ،ضرورت تحول در قانونگـذاری« ،مجله نامده
مفید ،سال اول ،ش  ،2تابستان  ،1160صص 111-110؛ و سیدمحمد موسوی بجنوردی« ،نقش زمـان و مکـان در
تغییر احکام« ،مجله کانون وکال ،ش ( 19پیاپی  ،1165 ،)180-185صص .201-208
 .47نک :توماس هابو ،لویاتان ،ترجمه حسین بشیریه ،تهران ،نی ،چـاپ پـنجم ،1186 ،صـص  181و  286کـه
قوانین طبیعی را بر خالف قوانین موضوعه تغییرناپذیر و ازلی دانستهاند؛ فریدون آدمیت ،اندیشه ترقی و حکومت
قانون در عصر سپهساالر ،تهران ،خوارزمی ،چاپ سوم ،1185 ،ص  161که احکام قوانین موضوعه را نَه مُنوَل که
عقلی و اصالحپذیر به اقتضای روزگارِ متغیر عنوان نمودهاند.
 .48حسن حبیبی« ،زبان حقوقی« در :بهمن کشاورز ،آئین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقدوق ،ج ،1
تهران ،جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی ،چاپ دوم ،1168 ،ص .229
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جامعه ،کارکردی دوگانه دارند :یکی برخاسته از تحـوالت اجتمـاعی و در مقـام رفـع نیـاز
جامعه و دیگری در مقـام ایجـاد تحـول در نظـام حقـوقی همچـون مـواردی کـه بـا ورود
تکنولوژی جدید ،نیازمند قانون متناسب با آن هستیم.49
النهایه ،به نظر میرسد «همانطور که در مسـائل مختلـف ،سـنتـو 50اصـوالً از تـو 51و
آنتیتو 52اقرب به حقیقت است ،بین تو دائمی بودن قانون و آنتیتو تحولپذیری پـیدرپـی
آن ،باید به سنتو تغییرات متعادل اعتقاد داشت .تغییراتی در میانـۀ الیتغیـر بـودن قـوانین و
تغییرات خلقالساعه که به هنگامۀ ضرورت از سوی مقنن و بیتوجه به «تقیّد یا عـدم تقیّـد
قانون به زمانی خاص (موقتی بودن)« 53اعمال میشود«.54

بند دوم) رویکرد قوانین آزمایشی :تعیین دقیق زمان بازنگری
الف) عناصر زمان و آزمایش در قوانین آزمایشی
تحلیل قوانین آزمایشی بدون توجه به عامل زمان میسر نیست .خصیصهای که مسامحتاً ،تنها
عنصر شناسایی قوانین آزمایشی معرفی شده است .در ایـن قسـمت ،ابتـدا مـوقتی بـودن و
سسس آزمایشی بودن قوانین آزمایشی مطالعه میشود.
اول) محدودیت زمانی به مثابه تکنیکی تقنینی
عنصر زمان نقشی کلیدی در قوانین آزمایشی دارد« :قوانینی مرتبط با فاکتور زمان« 55کـه بـا
همین ویژگی از سایر قوانین متمایو میشوند .در قوانین آزمایشی به عنوان شرطی ضروری،
قانون باید مدتدار باشد .56یعنی در متن قانون صریحاً ذکر شود که قانون برای چه مـدت،
الزماالجرا است .بنابراین در این قوانین در دو بعد با نوعی سنتشکنی مواجه هستیم؛ یکی
اینکه در قوانین غیرآزمایشی ،قانون محدود به زمان خاصی نبود و تا هنگـامی کـه اصـالح،
 .49علی آزمایش« ،مبانی قانونگذاری صحیح« (متن سخنرانی در دانشگاه مفید) ،نامه مفید ،سال دهـم ،ش ،08
بهمن و اسفند  ،1181ص 188؛ نیو ،نک :محمود حیدریان ،مبادی علم حقدوق ،تهـران ،مدرسـه عـالی ادبیـات و
زبانهای خارجی ،1106 ،صص .26-28
50. Sain These
51. These
52. Anti These

 .53ناصر کاتوزیان ،پیشین ،ج  ،2ص .129
 .54قدرتاهلل واحدی ،مقدمة علم حقوق ،تهران ،نشر مؤلف ،چاپ اول ،1161 ،ص .116

55. Guillaume Drago, “Les Lois Expérimentales” in: Ariane Vidal – Naquet, Le Provisoire En Droit
Public, Paris, Dalloz, 2009, p. 49.
56. Centre d’ analyse stratégique, “Le Expéri mentation Législative, un Outil Pour mieux légiférer?”,
La note de veille, No84-3/12/2007, p. 1.
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تکمیل یا نسخ نمیشد ،معتبر بود و در حقیقت همین مشخص نبودن زمـان تغییـر موجـب
شده بود تا از آنها به اشتباه ،به قوانین دائمی یاد شود .چه اینکه فاصله زمـانی مـابین زمـان
تصویب تا اولین اصالح میتوانست مابین یک روز پس از الزماالجرا شـدن قـانون تـا نـیم
قرن بعد در نوسان باشد .امّا در قوانین آزمایشـی حتمـ ًا و بایـد مـدت زمـان اعتبـار قـانون
مشخص شود .بازه زمانی که به صورت متعـارف از یـک تـا پـنج سـال ،بنـا بـه پیچیـدگی
موضوع و گستره فراگیری قانون متفاوت است.
قانونگذار در تقنین آزمایشی به نوعی هشدار میدهد که قانون موقتـاً اجـرا مـیشـود و
پارلمان در مقام تقنین ،مطمئن نیست که قانون مطلوبی را تصویب کرده باشد .پس اینجا آن
عنصر مشروعیت ،قطعیت و صالبتی که قانونگذار به موجب آن بـا قاطعیـت و اطمینـان از
قانون مورد تصویب سخن میگفت مخدوش میشود .57نوعی اعتراف صریح قانونگذار بـه
ضعف خود در پیشبینی واکنشها و تأثیرات قـانون .امّـا علـت آنکـه گفتـه شـد «اعتـراف
صریح« این است که در قوانین عادی نیو اقدام پارلمان در اصالح قوانین ،بدین معناست که
روش و رویکرد قبلی غلط یا ناقص بوده و اصالح یا بازنگری جدیـد ،اقـدامی در راسـتای
تصحیح یا تکمیل متن قبلی میباشد .58به عبارت بهتر در قوانین غیرآزمایشی اعتراف مقـنن
در قالب اصالح و تغییر قانون ،غیرمستقیم و البته در زمانی است که قابلیت پیشبینی ندارد.
ولی در قوانین آزمایشی ،اعتراف صـریح بـوده و از همـان ابتـدای تصـویب قـانون ،زمـان
بازنگری احتمالی مشخص میشود .بر این اساس و به جهت نادر بودن قوانینی که سرانجام
اصالح ،تکمیل یا نسخ نمیشوند؛ بیان قانونگذار به نقص کار خـود و شکسـتن قطعیـت و
حرمت قانون گذاری ،امر جدیدی در قوانین آزمایشی ارزیابی نمـیشـود و تنهـا در نـوع و
زمان این مهم ،تغییراتی ایجاد شده است.
59
قوانین آزمایشی ،ویژگی ثبات قوانین را نیو مخدوش میسازد  .تا پیش از ایـن ،قـانون
دست کم تا نخستین اصالحیه ـ که زمانش هـم نامشـخص بـود ـ نـوعی امنیـت روانـی و
قضائی برای کلیه شهروندان عرضه میداشت .امّا در قوانین آزمایشی ،قانونگذار از بدو امر،
اظهار میدارد که ثباتی در کار نیست و مخاطبان آمادۀ هرگونه تغییـری پـس از پایـان عمـر
آزمایشی قانون باشند .امری که از این زاویه نیو قابل بررسی اسـت کـه بـر خـالف قـوانین
دیگر که هر آینه ،امکان اصالح یا نسخ آنها وجود دارد ،در قوانین آزمایشی ،حداقل از بادی
57. Jacques Chevallier, “Les Lois Expérimentales Le Cas Francias” in: Charles – Albert Morand,
Évaluation Législative Et Lois Expérimentales, (Séminaire en valais, crans sur - Sierre, 7-9 Octobre
1992), Universitaires D’Aix – Marseille, 1993, p. 148.

 .58جمال کریمیراد ،پیشین ،ص .12

59. Florence Crouzatier - Durand, “Réflexions sur le concept d’expérimentation législative”, Revue
?Francaise de Droit ConstitutionneL, 4- No56, 2003, pp. 676-677. in: www.cairn.info/article.php
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امر ،مقنن زمانی را مشخص مینماید که اصوالً طی آن تغییری ایجاد نمیشود .عرضۀ نوعی
قابلیت پیشبینی به مخاطبان قانون که با همۀ بیثباتی آن ،صادقانه است .چـرا کـه پـیش از
این نیو چه بسیار مواردی که قانونگذار ،نکات متعددی را نمیدانست امّا به جـای اعتـراف
به این عدم آگاهی ،با قاطعیت قانونی را وضع مینمود و پس از آن ،اصـالحات فراوانـی را
بر آن وارد میکرد.
امّا قوانین آزمایشی ابداع کنندۀ نهادهای موقت در حقـوق نیسـت و قبـل از ورود ایـن
قوانین به پهنۀ ادبیات تقنینی نیو ،از نهادهـای موقـت در ابعـاد داخلـی و بـینالمللـی نظـام
حقوقی استفاده میشد .به عنوان مثـال در حقـوق داخلـی ،نهـاد «دسـتور موقـت« در آئـین
دادرسی مدنی 60و «قرار بازداشت موقت« در آئین دادرسی کیفری 61سالهاست کـه کـاربرد
دارد و در بعد بینالمللی نیو« ،اقدامات موقتی« 62یکی از اختیارات دیوانهای بـینالمللـی از
جمله دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان بینالمللی حقـوق دریاهاسـت .63بـا نگـاهی بـه
حضور این عناصر موقت در نظام حقوقی در مییابیم که اسـتفاده از آنهـا در بسـتر حقـوقِ
شکلی بوده است .موضوعی که ،در خصوص قوانین آزمایشی نیو صادق میباشد .چه اینکه
استفاده نظاممند از عنصر زمان و در حقیقت محدود کردن قوانین به بـازۀ زمـانی مشـخص،
صرفاً وسیلهای است که مقنن را در رسیدن به اهداف نهایی خود یاری مـینمایـد .تکنیکـی
که میتوان آن را در سرفصل شیوههای تقنین جای داد .ابواری که پیش از قوانین آزمایشـی
در پهنۀ حقوق عمومی در مورد قوانین بودجه 64،برنامههای توسعه 65و حتی در عـالیتـرین
 .60به عنوان مثال ،نک :مواد  119-125از قانون آئین دادرسی مدنی ایران مصـوب  1169بـا عنـوان «دادرسـی
فوری« که به دستور موقت اختصاص دارد.
 .61به عنوان مثال ،نک -1 :بند  5ماده  112ق.آ.د.ک .ایران مصوب  1168که «قرار بازداشت موقت« را یکـی از
قرارهای تأمین دانسته است -2 .بازداشـت موقـت در ق.آ.د.ک .فرانسـه در ژان الرگیـه ،آئدین دادرسدی کیفدری
فرانسه ،ترجمه حسن کاشفی اسمعیلزاده ،تهران ،کتابخانه گنج دانش ،چاپ اول ،1168 ،صص .102-108
62. Provisional Measures

 .63نک -1 :یوسف فرزانه« ،قرارهای اقـدامات مـوقتی در رویـه دیـوان بـینالمللـی دادگسـتری« ،پایداننامده
کارشناسی ارشد حقوق بینالملل ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی1160 ،؛  -2محمدرضا متدین« ،اقدامات
موقتی در حقوق بینالملل :دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان بینالمللی حقوق دریاهـا« ،پایاننامده کارشناسدی
ارشد حقوق بینالملل ،دانشگاه پیام نور.1186 ،
 .64به عنوان مثال ،نک -1 :اصل  52قانون اساسی ایران که قـانون بودجـه را سـاالنه عنـوان نمـوده اسـت؛ -2
بودجه در فرانسه که آن هم ساالنه میباشد؛ نک :برنار پوژاد ،متون حقوق بودجه فرانسده ،ترجمـۀ یحیـی اردالن،
تهران ،سازمان برنامه و بودجه ـ مرکو مدارک اقتصادی ـ اجتماعی و انتشارات ،چاپ اول.1160 ،
 .65به عنوان مثال ،نک :قانون برنامههای توسعه  6ساله و  5ساله در ایران.
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مرتبه ممکن یعنی «دولت موقت« استفاده میشده است .پدیدهای که در زمـان تغییـر رژیـم
سیاسی 66یا ساختار نظام حقوقی 67ظهور مینماید.
قانون آزمایشی ،موقت است و در پایان زمان مصرح در متن ،دیگر اعتباری ندارد یعنـی
پایان عمر آن مشخص شده است .68وجود نوعی شرط فاسخ در خود قانون کـه بـینیـاز از
هرگونه اقدامی در زمان تعیین شده ،قانون را فسخ نموده 69و به آن جنبۀ تاریخی میدهد.
دوم) وصف آزمایشی در قانونگذاری :مددجویی حقوق از علوم تجربی
قوانین آزمایشی آنچنان که از نامشان پیداست مبـیّن آزمـون و خطـا در امـر قـانونگـذاری
هستند .در عبارت «قانون آزمایشی« واژۀ آزمایشی یعنی «منسوب به آزمـایش« .70آزمایشـی
که در فرهن های لغت در معانی «آزمـودن ،امتحـان«« ،71بـه تجربـه درآوردن چیـوی« 72و
«خوبی و بدی چیوی را سنجیدن« 73آمده و دقیقاً همین معانی در قـوانین آزمایشـی منظـور
است .بنابراین در این قوانین ،با نوعی آزمان و خطا ،سنجش و مشق تقنینی سروکار داریـم.
کاوشی تجربی که وفق آن مقنن به دنبال محک فرضـیههـای خـود و تجربـهای سـنجیده و
بسامان است .74پدیدهای که بر خالف عدم حضـور در فرهنـ لغـات حقـوقی 75در بطـن
 .66به عنوان مثال در حد فاصل سقوط رژیم پهلوی و تشکیل نهادهـای رسـمی جمهـوری اسـالمی در ایـران،
دولت موقت حاکم بود .نک -1 :خیراهلل اسماعیلی ،دولت موقت ،تهران ،مرکو اسناد انقالب اسـالمی ،چـاپ دوم،
1180؛  -2محمدعلی صدر شیرازی ،دولت موقت ،تهران ،مرکو اسناد انقالب اسالمی ،چاپ اول.1188 ،
 .67به عنوان مثال ،نک :نظام قرقیوستان پارلمانی شد ،خبر مختصـر روزنامه شدرق ،سـال پـنجم ،شـماره ،999
سهشنبه  ،1189/0/8ص  8که خبر از انتقال کانون قدرت از نهاد ریاست جمهوری بـه پارلمـان در قـانون اساسـی
جدید این کشور و تشکیل دولتی موقت دارد.
 .68سید جاللالدین مدنی ،مبانی و کلیات علم حقوق ،صص .198-199

69. Bertil Cottier, “Lessunset Laws des lois expérimentales à la mode américaine” in: Charles – Albert
Morand, op. cit., p. 162.

 .70حسن انوری ،فرهنگ بزرگ سخن ،ج  ،1تهران ،سخن ،چاپ اول ،1181 ،ص .91
 .71غالمرضا انصافپور ،کامل فرهنگ فارسی ،تهران ،زوّار ،چاپ چهارم ،1169 ،ص .19
 .72علیاصغر شمیم ،فرهنگ شمیم (امیرکبیر سابق) ،ج  ،1تهران ،مدبّر ،چاپ اول ناشر ،1169 ،ص .11
 .73مریم صوفی ،فرهنگ فارسی معلم ،تهران ،جاجرمی ،چاپ اول ،1189 ،ص .18
 .74عبدالکریم سروش ،علم چیست ،فلسفه چیست؟ ،تهران ،مؤسسه فرهنگی صراط ،چـاپ سـیودهم،1168 ،
صص  18و .29
 .75به عنوان مثال ،نک -1 :مسعودالظفر صمیمیکیا و فروز آذرفر ،فرهنگ حقوقی فارسی به انگلیسی ،تهـران،
دشتستان ،چاپ سوم ،1181 ،صص  106-109و 266-281؛  -2اسداهلل کریمـی ،فرهنگ لغات حقوقی فارسی به
انگلیسی ،بیجا ،سیمر  ،چاپ اول ،1161 ،صـص  69-81و 185-186؛  -1حسـینقلی کـاتبی ،فرهندگ حقدوق
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حقوق ،مسبوق به سابقه بوده و موضوع جدیدی نیست .چرا که همه قوانین در معنایی عـام
از ویژگی آزمایشی برخوردارند .تمام قوانین در زمان تصویب ،بهترین راهحلی هستند که به
ذهن قانونگذار میرسد .نوعی شرطبندی در باب آینده بدین نحو که اگر قانون بـه درصـد
قابل قبولی از اهداف مورد نظر مقـنن نرسـد ،مطلـوب ارزیـابی نشـده و اصـالح یـا نسـخ
میشود.76
وصف آزمایشی در قانون ،بیانگر استفادۀ یکی از بنیادهای نظری علوم تجربی در حقوق
است .بنیادی به نام آزمایش که بهترین وسیله برای تطبیق و ادراک تئوریها و پیشبینیها با
واقعیت و عمل در اجتماع است .اینکه از روش مشاهده و آزمایش نیو میتوان به صراحت
در حقوق ـ از علوم اجتماعی ـ استفاده کرد 77که «مشاهده ،داور نهایی هر اندیشـه یـا فکـر
تازه است« 78.اینکه «روابط حقوقی و اجتماعی مردم مبتنی بر قواعد و اصولی اسـت کـه از
نفس اجتماع به وجود آمده و ادراک این مناسبات از طریق مشاهده و آزمایش و تحقیـق در
حوادث و اتفاقات حقوقی و اجتماعی در مرحله اجرا ممکن خواهد بود« .79ابـواری کـه بـا
آن به مطالعه و دقت در واکنشهای اجتماعی قانون میپردازیم ،قوانین و قواعد حقـوقی را
در مصداقهای عینی محک میزنیم و از این طریق به «حقیقت و واقعیت برونی تئـوریهـا
نودیک تر شده و صحت و سقم نظریـات حاصـله از تعقـل و اسـتنباط را در عمـل معلـوم
میداریم« .80امری که البته با پیچیدگیهـا و تفـاوتهـایی نسـبت بـه آزمـایش در علـومی
همچون فیویک و شیمی صورت میگیرد ،چرا که بر خالف استفاده این علـوم از آزمـایش
در محیط بستۀ آزمایشگاه ،محـل آزمـایش در حقـوق بـه تناسـب حـوزۀ فراگیـری قـانون
آزمایشی ،کل جامعه یا بخشی محدود از آن است .81اما همـان انـدازه کـه بـه کـار گـرفتن
تکنیکهای تجربه آزمانی در علوم اجتماعی دشوار است ،از به کار گرفتن منطق آن گریوی

فرانسه به فارسی ،تهران ،کتابخانـه گـنج دانـش ،چـاپ دوم ،1189 ،صـص  111-100و 215-221؛  -0محمـود
رمضانی نوری ،فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی ،تهران ،خط سوم ،چاپ چهارم .1189 ،که در هیچیک نـه در
مدخل قانون و نه در مدخل حقوق ،اثری از قانون یا حقوق آزمایشی و موقت نیست.
76. Jacques Chevalier, op. cit., p. 119.

 .77موسی جوان ،مبانی حقوق ،ج  ،1تهران ،شرکت چاپ رنگین ،1128 ،ص .11
 .78ریچارد فاینمن ،تأثیر علم در اندیشه ،ترجمه همایون صنعتیزاده ،تهـران ،فـرزان روز ،چـاپ اول،1185 ،
ص .29
 .79موسی جوان ،پیشین ،ص .12
 .80همان ،ص .11
 .81همان.
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نیست.82
استفاده از عنوان آزمایشی بیانگر آن است که قـانونگـذار بـا تردیـد 83و عـدم قطعیـت
مواجه بوده و از محصول کار خود مطمئن نیست .فعـالً در جسـتجوی راهحـل مطلـوب و
آرمانی است و براین اساس ،سعی دارد تا در بازه معین و «با آزمایشی واقعی« 84به «ارزیابی
قانون« 85بسردازد .گونهای آیندهنگری و زوال عقالنیت و کمالگراییِ 86قـانونی کـه طـی آن
مقنن صریحاً بیان میدارد که حکم صادره قطعی نیسـت ،کـارش نـاقص و ناتمـام اسـت و
قانون مصوب صرفاً پیش درآمدی است برقانون کاملی که در زمان موعود ،تصویب خواهد
شد.
ب) اهداف و گستره قوانین آزمایشی
مطالعۀ غایت مقنن از تصویب قوانین آزمایشی و محدودۀ اجرای آن ،موضوع این قسـمت قـرار
گرفته است.
اول) اهداف قانونگذار از تقنین آزمایشی
مجالس قانونگذار در استفاده از تکنیک قانون آزمایشی ،اهداف متفاوتی را دنبـال مـیکنـد.
آماجی که درنظر پژوهشگر دو دسته عام و خاص را در بر میگیرد:
 -1اهداف عام
اهداف عام ،غایاتی هستند که مقنن از قوانین آزمایشی به نحو مطلـق انتظـار دارد و از ایـن
منظر می تواند هر قانونی را بدون توجه به ماهیت و سابقۀ آن به صورت آزمایشی ،تصویب
نماید .به دیگر سخن ،پارلمان در اینجا ،صرفاً از این قوانین به عنـوان یـک تکنیـک تقنینـیِ
صرف استفاده مینماید .رویکردی که هدف نهایی آن ،اصالح و افـوایش کـارایی قـوانین و
بالطبع نظام حقوقی است .برداشتی که به زعم نگارنده چندان توجیهپذیر نبوده و به سادگی
با افوایش غنای مطالعات پیشاتقنینی ـ که در بند بعد از آن خواهیم گفت ـ حاصل خواهـد
شد .اهداف عام در دو عنوان قابل ارزیابی است:
 .82مرتضی مردیها ،فضیلت عدم قطعیت (در علم شناخت اجتماع) ،تهران ،طرح نـو ،چـاپ اول ،1182 ،ص
.109
 .83بهاءالدین طباطبائی« ،در بارۀ الیحۀ تحول دادرسی« ،مجلده حقدوق امدروز ،ش  ،8دوره دوم (پیـاپی ،)18
بهمن  ،1100ص .2
84. Jacques Chevalier, op. cit., p. 120.
85. see: L’évaluation prospective, p.5. in: http://webdroit.unige.ch
86. Jacques Chevalier, op. cit., p. 146.
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یک) کاهش تورم قوانین
کاهش اصالح و تغییرِ آتی قانون ،کمترین انتظار از تصویب آزمایشی قوانین است .اینکه بـا
گذشت دورهای آزمایشی و کوتاه مدت ،نقایص و کاستیهای قانون مشخص شود و با یک
بازنگری کلی در پایان حی ات آزمایشـی ،از اقسـام تغییـر قـانون اعـم از مـتمم ،اصـالحیه،
استفساریه و ...جلوگیری شود .امری که به پایداری بیشتر قانون و در نتیجه کاهش تورم یـا
حجم قوانین میانجامد .امّا همین مواجهه با قوانین آزمایشی نیـو ،خـالی از اشـکال نیسـت.
چون با وجود آنکه قانون علیاالصول در طول مدت اجرای آزمایشی ،تغییـری نمـیکنـد و
پس از پایان مدت اجرا با تغییراتی احتمالی از حالت موقت خارج شـده و در عـداد سـایر
قوانین عادی قرار میگیرد؛ باید درنظر داشت که چه در دوران آزمایشی و چـه پـس از آن،
هیچ منع قانونی وجود ندارد که مقنن را از اصالح قانون باز دارد و همانطور که پیشتر نیو
گفته شد ،اینکه مجلسی ،پارلمان بعدی را از اصالح قانونی محـروم نمایـد ،خـالف قواعـد
دموکراسی و اصل حاکمیت مردم از طریق پارلمان میباشد .از اینرو اگـر پـس از خـروج
قانون از حالت آزمایشی مشخص شود که نکاتی از دید قانونگذار مغفول مانده ،این قانون،
همچون سایر قوانین قابل بازنگری است .نکتهای که میتواند هدف کاهش حجم قـوانین را
دست کم با تأمل مواجه سازد.
دو) افزایش کیفیت و کارآمدی قوانین
اجرای آزمایشـی قـانون بـا روشـن سـاختن بسـیاری از زوایـای پنهـان و تاریـک قـانون،
ضعفهای آن را آشکار میسازد .چه اینکـه همیشـه نکـاتی از قـانون ،صـرفاً در اجـرا رخ
مینماید و مقنن میتواند پس از اجرای آزمایشی ،با رفع این کاستیها کـه گسـترۀ وسـیعی
شامل اشکاالت انشایی و نگارشی قانون ،مواد زائد و مـبهم ،احکـام مـوازی و متنـاق یـا
نکات مغفول را در بر میگیرد؛ غنای کیفی قانون را افوایش داده و با ارائه قـانونی جـامع و
به دور از اشکاالت جدی به جامعه ،شهروندان و دادرسان را در رسیدن آسانتر به عـدالت
یاری نماید.
 -5اهداف خاص
بر خالف اهداف عام که در چارچوب کاهش کمّی قـوانین و افـوایش کیفـی آنهـا ارزیـابی
میشود ،در اهداف خاص ،رویکرد قانونگذار بیشتر از آنکه فنی و حقـوقی باشـد ،متمایـل
به ابعاد سیاسی ،اجتماعی است .اهداف خاص نیو در دو بند قابل بررسی میباشد.
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یک) پاسخ جامعه به تردیدهای مقنن
گاهی در برخی مسائل ،مقنن با عنایت به شرایط اقتصادی ،سیاسـی ،اجتمـاعی و فرهنگـی
روز جامعه درنظر دارد تا با تصویب قانون ،موضوعی نو ،پیچیده یا حساس را مطرح نماید.
امّا به جهت پیچیدگی یا حساسیت مسأله و اینکه ارزیابی دقیقـی اوالً ـ از واکـنش جامعـه،
خصوصاً بخشهای خاص مرتبط با قـانون مـوردنظر .ثانیاًــ از تـأثیرات قـانون در سـاختار
حقوقی ـ سیاسی کشور 87ندارد؛ ترجیح میدهد تا با وضع آزمایشـی قـانون ،شـرایط کلـی
جامعه را رصد کند .در اینحالت اگر واکنشها و عکسالعملهای نخبگـان ،قضـات ،وکـال،
رسانهها و در کل افکار عمومی در مجموع مطلوب ارزیابی شود ،راه برای انشای قـانون بـه
صورت غیرآزمایشی هموار میشود .امّا اگر برداشت نهایی پارلمان ،این باشد کـه بـا توجـه
به حساسیتهای جامعه ،طرح موضوع فعالً به صالح نیست؛ با استفاده از ادبیاتی همچـون
«قانون ،آزمایشی است و هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده« یا «همچنـان در حـال کارشناسـی
موضوع و جمعبندی نظرات مختلف هستیم« ،میتواند با کمترین مشکلی ،قانون را پـس از
اجرای آزمایشی یا حتی در اثنای آن ،متوقف سازد.
دو) کاهش مقاومتها و تنشهای اجتماعی در برابر قانون

88

این هدف را میتوان سیاسیترین استفاده از قوانین آزمایشـی ارزیـابی کـرد .در ایـن مقـام،
قانونگذار از ابتدا تصمیم نهایی خود را گرفته و در نظر دارد تـا تئـوری خـود را در قـانون
بگنجاند .امّا چون بخشی از جامعه را مخالف نظر خود میداند ،از طریق تصویب قانون بـه
صورت آزمایشی ،سعی در کاهش مخالفتها ،مقاومتها و تنشهـای اجتمـاعی حاصـل از
آن دارد .براین اساس ،مقنن با سوءاستفاده از تکنیـک آزمایشـی ،از پاسـخگویی واقعـی بـه
مخالفان ،طفره میرود .رویکردی که غالباً با تمدید چندباره قانون آزمایشی همـراه اسـت و
موجب میشود که قانونگذار در نهایت به منظور نهایی خود یعنـی دائمـی کـردن قـانون و
استقرار آن در نظام حقوقی نائل شود .چه اینکه نمیتوان قانونی که چند بار تمدید شـده و
مدت مدیدی از اجرای آن میگذرد را به صرف آزمایشی بودن ،غیرقطعی دانسـت .بـدیهی
است در این نگاه ،وصف آزمایشی از ماهیت تهی شده و دیگر عنوان ،خبر از محتوا نـدارد
و آزمایشی بودن ،صرفاً پوستهای است برای توجیه ذهنیات مقننی که چندان با نظر اکثریت
جامعه ،همسو نیست.
بنابراین تصویب قانون آزمایشی در اهداف فنی و حقوقی محصور نبوده و در مـواردی،
87. Jacques Chevalier, op. cit., pp. 137 and 139.
88. Ibid, p. 141.
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پارلمان از این مهم به عنوان ابـواری در جهـت اسـتقرار تـدریجی نظریـات شـاذ خـود در
موضوعات حساس و بحثبرانگیو استفاده مینماید.
دوم) گسترۀ قوانین آزمایشی
در این بند ،گستره قوانین آزمایشی با عنایت به سـاختار فـدرالی یـا بسـیط کشـورها در دو
قسمت ارائه شده است.
 -1محدودۀ اجرا در کشورهای فدرال
گسترۀ اجرای قوانین آزمایشی در کشورهای فدرال 89و بسیط متفاوت است .در کشـورهای
نوع اول قانون به دو صورت قابلیت اجای آزمایشی دارد :یکی در سـطح فـدرال و دیگـری
در سطح ایاالت یا استانها .در صورت تصویب قوانین آزمایشی در سـطح فـدرال ،تمـامی
ایاالت یا استانها موظف به اجرای آن هستند .امّا این مهم تنها در مواردی رخ میدهـد کـه
موضوع ،ملی یا از حساسیت زیادی برخوردار باشد .امّا در صورت تصویب در هر ایالت یا
استان ،قوانین آزمایشی صرفاً در حوزۀ ایالت مربوطه اجرا میشود و مدت اجرای آزمایشـی
قانون نیو در هر ایالتی نسبت به دیگری متفاوت است.
 -5محدودۀ اجرا در کشورهای بسیط
در کشورهای بسیط ،قانون آزمایشی در دو بعد قابلیت اجـرا دارد :یکـی در تمـام کشـور و
دیگری در بخشی محدود .زمانی که قانون آزمایشی در مدت زمـان محـدود خـود در کـل
کشور و نسبت به همگان الزماالجرا میشود ،بحث چندانی وجود نـدارد .امّـا هنگـامی کـه
گستره اجرای قانون آزمایشی ،تنها منطقۀ محـدودی از کشـور باشـد ،بحـث عـدم تبعـی
مطرح میشود .اینکه برقراری قانونی به صورت موقت موجبات تبعی را فـراهم مـیآورد
و به اصل برابری شهروندان لطمه میزند .90اصلی بنیادین در حوزۀ حقوق بـینالملـل بشـر
که برآن بسیار تأکید شده و غالباً در قوانین اساسی کشورها نیو به آن اشاره شده است و بـه
نظر میرسد ،تصویب قوانین آزمایشی بدین نحو با ایراد نهادهـای نـاظر بـر قـانون اساسـی
مواجه شود.

89. See For instance: Luzius Mader, “La Legislation Expérimentale en Suisse” in: Évaluation
Législative Et Lois Expérimentales, (Séminaire en valais, crans sur - Sierre, 7-9 Octobre 1992),
Universitaires D’Aix – Marseille, 1993. pp. 221. 242.
90. Jacques Chevalier, op. cit., pp. 125-126.
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گفتار دوم :تصریح به ارزیابی
در کنار موقتی بودن ،تصریح به ارزیابی قانون در طول اجرای آزمایشی ،دیگر عنصر ممیـوه
قوانین آزمایشی از سایر قواعد الزماالجری پارلمان است .امری که در تحلیـل آن ،ناچـار از
یادآوری مرحله بدیهی و مسلم مطالعه پیشاتقنینی هستیم.

بند اول) رویکرد متعارف قانونگذار :تحلیل و مطالعه پیش از تصویب قانون
الف) پژوهش پیشاتقنینی :اصلِ بدیهی قانونگذاری
قانونگذاری به عنوان یکی از کارویژههای اصلی پارلمانهـا ،امـری پیچیـده و چنـدوجهی
است .فرآیندی عمیق و کثیراالبعاد که همواره «در میانه سیاست و حقوق« 91قرار میگیرد و
در این میان ،هنـر مقـنن آن اسـت کـه وجـوه گونـاگون قـانون از منـاظر جامعـهشناسـی،
روانشناسی ،اقتصاد و فرهن را چنان به هم متصل نماید که قانون در مقام یک اثر ماندگار
هنری جلوه کند .92چه اینکه قانونگذاری نه امری قابل کشف که ارادی و جعلـی اسـت.93
نوعی آفرینش از سوی نهاد پارلمان که به زعم افالطون «منشایی غیر از هنر ندارد« .94هنری
مبتنی برعلم 95که در صورت مطلوبیت و تداوم ،تـأثیر شـگرفی در توفیـق و پیـروزی یـک
کشور دارد .96چرا که قوانین مطلوب با فراهم آوردن بستر مناسب در ابعاد مختلف ،موجب
اصالح مناسبات ارکان مختلف جامعه شده و موالً کشور را به سمت توسـعه پایـدار سـوق
میدهند.
 .91نک :کارلو توری« ،قانونگذاری :امری میان سیاست و حقوق« ،ترجمـه حسـن وکیلیـان ،مجلده مجلدس و
پژوهش ،سال چهاردهم ،ش  ،55بهار  ،1188صص .259-260
 .92محمدعلی نوری« ،قانوننگاری و قانونگذاری« در :جستارهای حقوقی ،تهران ،ققنوس ،1189 ،ص .12
 .93محسن قاسمی« ،علم قانونگذاری در سایه حقوق اساسی« ،مجله حقوق اساسی ،سال دوم ،ش  ،1زمستان
 ،1181ص .158
 .94افالطون ،قوانین ،ترجمۀ محمدحسن لطفی ،تهران ،بنگاه مطبوعاتی صفیعلـیشـاه ،چـاپ اول ،1150 ،ص
.119
 .95ژنی ،حقوقدان فرانسوی به نقل از :ناصر کاتوزیان« ،اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری« در :گامی بده
سوی عدالت (مجموعه مقاالت) ،ج  ،1تهران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،چـاپ اول،1168 ،
ص .165
 .96برگرفته از« :قوانین امریکا خوب هستند و باید قسمتی از توفیـق و پیـروزی جمهوریـت دموکراتیـک را در
ایاالت متحده ،معلول قوانین دانست «...در :آلکسی دوتوکویل ،تحلیل دموکراسی در امریکدا ،ترجمـه رحمـتاهلل
مقدم مرغهای ،تهران ،علمی و فرهنگی ،چاپ دوم ،1181 ،ص .026
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قانونگذاری ،نظامی میان رشتهای و محل تالقی استفاده نظاممند از یافتهها و معلومـات
دانشهای گوناگون است .97علمی که مرغوبیـت محصـول نهـایی آن بـا وصـف جامعیـت
ارزیابی میشود .صفتی که قانون برای مصونیت از گوند تغییر و اصالح مکـرر ،نیازمنـد آن
بوده و البته به جهت بشری بودن« ،نسبی و موقوف به زمان است« .98قانون در هر حـال بـا
گذشت زمان ،نیازمند اصالح و بازنگری است ،امّا هر چقدر قانون با مطالعه عمق و بـالطبع
جامعیت بیشتری تصـویب شـود؛ در گـذر زمـان دیرتـر کهنـه شـده و اصـالح کمتـری را
میطلبد .99امری که به جهت عدم موضوعیتِ تخصصِ حقوقی نمایندگان قـوه مقننـه 100از
طریق مطالعات کارشناسـی ،مـددجویی از متخصصـان ،مداقـه در قـوانین سـابق و موایـا و
معایب آنها ،توجه به مطالعات تطبیقی و اخـذ نظـر علمـای حقـوق تضـمین مـیشـود.101
موضوعی که رعایت آن در گذشته ،نتایج درخشانی دربـر داشـته اسـت .چنـانکـه قـوانین
دوازدهگانۀ ژوستی نین که از قرن  11بر اروپا حاکم بوده و تا امروز ،حقوق غربی راه آن را
ادامه میدهد ،نوشته شخص امسراطور نبوده 102و محصولی از پژوهشگران روم باستان است
که بالغ بر سه هوار کتاب را برای تدارک آن بررسی کردهاند.103
مطالعات و پژوهش همهجانبه پیش از وضع قانون در مقابل شـتاب زدگـی و تصـویب
قانون بدون احاطه و تسلط کافی ،علیرغم طوالنیتر کردن فرآیند تقنـین در بـدو امـر ،بـه
جهت آنکه حجم کاری آینده پارلمان را در حوزۀ قانونگذاری کاهش میدهد ،در مجمـوع
موجب صرفهجویی در وقت و هوینۀ قانونگذار شده و پارلمان را در انجـام بهتـر و بیشـتر
دیگر وظیفۀ اصلی خود ـ نظارت ـ یاری مینماید .در مرحله پـژوهش پـیش از تقنـین کـه
گسترۀ وسیعی از عوامل جامعهشناسی ،روانشناسی ،اقتصادی و فرهنگیِ مـؤثر در موضـوع
قانون را شامل است ،مقنن از کلیۀ نخبگان ،متخصصـان و مخاطبـان عـام و خـاص قـانون
 .97محسن قاسمی ،پیشین ،ص .188
 .98صفر بی زاده ،شیوهنامه نگارش قانون ،تهران ،مرکو پژوهشهای مجلـس شـورای اسـالمی ،چـاپ سـوم،
 ،1186ص .116
 .99علی یودانشناس« ،روش قانوننویسی« ،پایاننامة کارشناسی ارشد حقدوق خصوصدی ،دانشـگاه شـیراز،
 ،1185ص .228
 .100محمد درویشزاده« ،کاستیها و بایستگیها در سازماندهی روابط قـانون بـا رویـۀ قضـائی« در :همدایش
یکصدمین سال قانونگذاری ،ص .162
 .101صفر بی زاده ،پیشین ،ص .118
 .102علی آزمایش ،پیشین ،ص .186
 .103صفر بی زاده ،پیشین ،ص .110
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نظرجویی نموده و با جمعبندی و پاالیش دیدگاهها ،قانونی را وضع مینمایـد کـه تـا حـد
زیادی ،مطلوب و مورد اتفاق مخاطبان باشد .امری که سبب میشود تا قانون نه به صـورت
اجباری و آمرانه که داوطلبانه و با رضایت خاطر بیشتری اجرا شود .فرآیندی کـه از آن بـه
«مشورتی شدن حقوق« یاد میشود .نوعی حل اختالف پیش از وقـوع آن .104اینکـه دیگـر،
قانونگذاری امری فردی یا در انحصار گروهی خـاص نیسـت 105و در تـدارک آن بایـد از
تمامی شهروندان و رسانهها ـ به عنوان سخنگوی افکار عمومی ـ کمک گرفت.
ختم سخن اینکه مقنن برای ارائه قانونی مطلوب بـیش از هـر چیـو نیازمنـد اطالعـات
است .یافتههایی دقیق و صحیح که جو از طریـق «قـانون ازلـی مشـورت« 106و اسـتمداد از
نهادها و اشخاص متخصص ،افکار عمومی ،پژوهش در خصوص سابقه امـر ،اثـرات آن در
گذشته و پیشبینی اثرات مطلوب مورد انتظار در آینده ،حاصل نمیشود.
ب) راهکارهای مطالعات پیشاتقنینی
در بند قبل مسجّل شد که تقنین ،کاری گروهی است و قانونگذار پیش از تصـویب نهـایی
قانون ،نیازمند مطالعه و آگاهی از نظر متخصصان و شهروندان در موضوع میباشد .حال در
این قسمت گوینههای پیش روی پارلمان در انجام این مهم را بررسی مینماییم.
اول) تأثیر ساختار پارلمان در تقنینی معقولتر
مهمترین عامل در مطالعه و تأمل نمایندگان در امر قانونگـذاری ،سـاختار پارلمـان در هـر
نظام حقوقی است .عاملی که بستر مناسب را برای سایر راهکارها فراهم میآورد و تأثیر آن
بر پژوهش پیش از تقنین در دو عنوان قابل طرح است:
 -1تک مجلسی یا دو مجلسی بودن پارلمان
با وجود آنکه از ابتدا فلسفه دو مجلسی بـودن پارلمـانهـا در کشـورهای بسـیط و فـدرال
متفاوت بوده است ،امّا امروزه ،دو مجلسی بودن پارلمان به عنوان اسـتاندارد قـوه مقننـه بـا
 .104رؤیا معتمدنژاد ،جزوه درس تحوالت حقوق عمومی ،دورۀ کارشناسی ارشد حقـوق عمـومی ،دانشـکدۀ
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،1186 ،ص .06
 .105ارسالن خلعتبری« ،تهیه قوانین« ،مجله حقوق مردم ،سال دوم ،ش  ،5پائیو  ،1105ص .5
« .106به حکم یک قانون ازلی ،عدالت ،امنیت ،ترقی ،آبادی و جمیع نعمات زندگی بر هـیچ نقطـۀ روی زمـین
ظاهر نشده مگر به یمن آئین مشورت« :میرزا ملکمخان ناظمالدوله به نقل از :فریدون آدمیت ،فکر آزادی و مقدمة
نهضت مشروطیت ،تهران ،سخن ،1109 ،ص .121
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هدف اصلی و مشترکِ «افوایش مطالعات کارشناسی در موضوعات و موالً کیفیـت قـوانین«
مطرح است .ساختاری که با طوالنیتر کردن فرآیند قـانونگـذاری ،امکـان تأمـل و تـدقیق
بیشتر را فراهم آورده و با استفاده افوونتر از نظریات اهل فـن ،بـه پختـهتـر شـدن قـوانین
مساعدت مینماید.
 -5ساختار درونی پارلمان
فار از یک یا دو مجلسی بودن ،امروزه کلیه پارلمانها 107به گروههای کوچکتری تقسـیم
میشوند که از آنها به «کمیسیون« 108یا «کمیته« 109یاد میشود .نهادی که نتیجۀ تقسـیم کـار
در داخل پارلمان 110و توزیع نمایندگان بر اساس دانش و تجربه در موضـوعات تخصصـی
است .111هماکنون بر خالف گذشته که بیشتر کمیسیونها موقتی بودند ،سیاست پارلمان در
غالب کشورها به جهت افوایش کارایی و نظارتی مستمر به سمت افـوایش کمیسـیونهـای
دائمی پیش رفته 112تا جایی که به تعداد وزارتخانهها ،کمیسیون وجـود دارد 113و حتـی بـا
ریوتر شدن بررسیها ،در خود کمیسیونها نیـو کمیتـههـای فرعـی بسـیاری تشـکیل شـده
 .107به عنوان مثال در خصوص کمیسیونهای مجالس قانونگذاری ،نـک -1 :یونـان :عالیـه ارفعـی« ،پارلمـان
یونان؛ بنیانها ،سازوکارها« ،مجله مجلس و پژوهش ،سال سوم ،ش  ،16مهر و آبان  ،1160صـص 111-112؛ -2
تاجیکستان :دفتر سیاست خارجی و امنیت ملی« ،فرآیند قانونگذاری در جمهوری تاجیکستان« ،مجلده مجلدس و
پژوهش ،سال ششم ،ش  ،28مهر و آبان  ،1168ص 189؛  -1امریکـا :الـف ـ عالیـه ارفعـی« ،آشـنایی بـا فرآینـد
قانونگذاری در ایاالت متحده امریکا« ،مجلس و پدژوهش ،سـال پـنجم ،ش  ،20فـروردین و اردیبهشـت ،1166
صص  .120-128ب ـ سیدمحسن شیخاالسالمی ،حقوق اساسی تطبیقی ،شـیراز ،کوشـا مهـر ،چـاپ اول،1189 ،
صص 01-08؛  -0ژاپن :عالیه ارفعی« ،پارلمان ژاپن؛ نگاهی به چهره و ساختار« ،مجلس و پژوهش ،سال اول ،ش
 ،0مهر و آبان  ،62ص 116؛  -5استرالیا :عالیه ارفعی« ،مجالس اعلی و سفلی در استرالیا« ،مجلس و پژوهش ،سال
دوم ،ش  ،6فروردین  ،1161صص  -8 .212-216آلمان :عالیه ارفعی« ،نظام قـانونگـذاری در جمهـوری آلمـان«،
مجلس و پژوهش ،سال دوم ،ش  ،11دی و بهمن  ،1161صص .229-221
108. Commission
109. Committee

 .110رضا جاللی ،راهنمای تحلیل نیاز قانونگذاری ،تهران ،مرکو پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،چـاپ
اول ،1186 ،ص .111
 .111سیدمحمدهاشمی ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،ج  ،1تهران ،میوان ،چـاپ پـنجم ،1182 ،ص
.198
 .112نک :دیوید ام اولسون ،نهادهای مردم ساالر قانون گذاری (دیدگاهی مقایسهای) ،ترجمۀ علیرضا طیـب،
تهران ،مرکو پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،چاپ اول ،1182 ،صص .98-96
 .113نک -1 :جعفر بوشهری ،حقوق اساسی ،ج  ،1تهران ،شرکت سـهامی انتشـار ،چـاپ اول ،1180 ،صـص
.118-116
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است .114محافلی برای بحث و تبادل نظر 115که شالوده و بنیان امـر قـانونگـذاری در آنهـا
صورت میگیرد .نهادهایی در بطن قوه مقننه که با انجام کارشناسـی و اسـتفاده از مشـاوران
مختلف ،نقشی مؤثر در «تسهیل قانونگذاری و جلوگیری از اتالف وقت پارلمان« 116دارند.
تعدادی پارلمان کوچـک کـه او ًال ـ در مقایسـه بـا صـحن علنـی ،نسـبت بـه موضـوعات،
رویکردی علمیتر و تخصصیتر دارند .117ثانیاً ـ مـیتواننـد بـا برگـواری جلسـات بـاز از
نظریات متخصصان ـ که نماینده مجلس نیسـتتند ولـی در جلسـات کمیسـیونهـا شـرکت
118
میکنند ـ استفاده نمایند.
دوم) برخورداری پارلمانها از کتابخانهها یا مراکز پژوهشی
قوه مقننه در چارت تشکیالتی خود نیازمند بازویی پژوهشی و علمی است .نهـادی کـه در
کوتاهترین زمان و به تناسب موضوعات مورد نظـر نماینـدگان ،صـحیحتـرین اطالعـات و
گوارشها را در اختیار آنها قرار دهد .سازمانی برای هدایت قانونگذاری به سمت علمـی و
تخصصی شدن که در قالب کتابخانهها یا مراکو تحقیقاتی وابسته به پارلمان یا خـارج از آن،
ایجاد شده 119و با برخورداری از پیشرفتهترین تجهیوات ارتباطی و گستردهترین بانکهـای
اطالعاتی 120به سادگی و سرعت نیازهای پژوهشی پارلمان را مرتفع سازد.121
 .114کاره استروم« ،کمیسیونهای پارلمانی در دموکراسیهـای اروپـایی« ،ترجمـۀ حسـن وکیلیـان ،مجلدس و
پژوهش ،سال سیودهم ،ش  ،51بهار  ،1185صص .188-169
 .115همان ،ص .101
 .116نک :سید ابوالفضل قاضی ،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ،تهران ،میوان ،چاپ یازدهم ،1181 ،صـص
 021و .021
 .117به همین دلیل ،مؤلف اولین کتاب حقوق اساسی ایران ،کمیسیون را بـه «انجمـن تحقیـق« ترجمـه نمـوده
است .نک :محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) ،حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول ،بـه کوشـش علـیاصـغر
حقدار ،تهران ،کویر ،چاپ اول ،1182 ،ص .86
 .118نک :کاره استورم ،پیشین ،صص .160-169
 .119نک :محمد راسخ« ،مطالعۀ تطبیقی مراکو پژوهشی پارلمان در سـطح جهـان« ،مجلدس و پدژوهش ،سـال
دهم ،ش  ،09فوقالعاده پائیو  ،1182صص .11-98
 .120نک :زهرا جعفری« ،پیشرفتهای جدید در فناوری و خدمات پژوهشی پارلمـانی« ،مجلدس و پدژوهش،
سال دهم ،ش  ،09فوقالعاده پائیو  ،1182صص .195-215
 .121به عنوان مثال برای آشنایی با نهاد پژوهشی پارلمان انگلستان ،امریکا و کانـادا ،نـک -1 :گـروه مطالعـات
پارلمانی« ،مرکو تحقیقات و قانونگذاری در انگلستان« ،مجلس و پژوهش ،سـال دهـم ،ش  ،09فـوقالعـاده پـائیو
 ،1182صص 111-169؛  -2عالیه ارفعی« ،قانونگـذاری و پـیشنیازهـای تحقیقـاتی کنگـره امریکـا« ،مجلدس و
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سوم) استفاده از نهادهای تخصصی حقوقی
 -1قوۀ قضائیه
قوۀ قضائیه به جهت جایگاه رفیع خود در اجرای عدالت و ارتباط مستقیم بـا ابـوار قـانون،
یکی از بهترین مشاوران پارلمانی در تصویب قوانین است .نظرخواهی از قضـات ،مقـنن را
از عادالنه بودن قوانین ،آنهم از جانب متولیان اصلی دادورزی ،آگاه مینماید.
 -5کانونهای وکال
کانونهای وکال از نهادهایی هستند که میتوانند به طـور تخصصـی در خصـوص لـوایح و
طرحها ،مشاوران خوبی برای پارلمان باشند .وکال به سبب جایگـاه شـغلی خـود و ارتبـاط
مستمر و مستقیم با شهروندان و دستگاه قضائی به خوبی با خألهـا و کاسـتیهـای قـانونی
آشنا هستند و از این رو مشاورت نظاممند با آنها از طریق نهاد متولی یعنی کانونهای وکال،
122
قوه مقننه را در تقنین تخصصیتر یاری مینماید.
 -4شورای دولتی
در بسیاری از کشورها بـه دلیـل اسـتقرار نظـام دوگانـۀ دادرسـی اداری و قضـائی ،مرجـع
رسیدگی به دعاوی علیه دولت از سایر دعاوی جـدا بـوده و در صـالحیت نهـادی بـه نـام
«شورای دولتی« 123است .124مرجعی که ضمن صالحیت قضائی در رسیدگی بهدعاوی علیه
دولت ،باداشتن صالحیت مشورتی ،مشاور قوای مقننه و مجریه در وضع قوانین و مقـررات
است .125از این رو ،در صورت برقراری نظام فرانسوی در نظام قضائی کشـور ،نظرخـواهی
پژوهش ،سال اول ،ش  ،1فروردین و اردیبهشت  ،1162صـص 212-218؛  -1زهـرا جعفـری« ،مرکـو تحقیقـات
کنگره امریکا« ،مجلس و پژوهش ،سال دهم ،ش  ،09فـوقالعـاده پـائیو  ،1182صـص  -0 .96-112هیوفینسـتن،
«ضرورت کار در کمیسیونهای پارلمانی و چگونگی آغاز آن« ،ترجمه مهناز ملکی معیـری ،مجلدس و پدژوهش،
سال سیودهم ،ش  ،51بهار  ،1185صص .196-219
 .122نک :حسینقلی کاتبی« ،نقش وکیل در امر قانونگذاری« ،حقوق مدردم ،سـال دوم ،ش  ،8زمسـتان ،1105
صص  18 ،10 ،21و .16

123. Conseil D’Etat

 .124به عنوان مثال کشورهای هلند ،بلژیک ،ایتالیا ،سوئیس و آلمان دارای چنین نظـامی هسـتند .نـک :مسـعود
حیدری ،شورای دولتی (مطالعه تطبیقی در دادرسی اداری) ،تهران ،دانشگاه تهران ،1106 ،صص .218-255
 .125به عنوان مثال در خصوص صالحیت مشورتی شورای دولتی هلنـد و لبنـان ،نـک -1 :راضـیه نـوروزی،
« حیطه صالحیت دیوان عدالت اداری ایران در مقایسـه بـا شـورای دولتـی هلنـد (مطالعـه تطبیقـی)« ،پایداننامدة
کارشناسی ارشد حقوق عمومی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبـائی ،1186 ،صـص -159
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از شورای دولتی در خصوص پیشنویس قوانین ،گامی دیگر در جهـت جامعیـت قـانون و
هماهنگی با نظام حقوقی است.
چهارم) نظرخواهی از نخبگان و شهروندان
منظور از نخبگان ،اساتید دانشگاه ،دانشجویان و پژوهشگران خصوصاً در رشتههای حقوق،
جامعهشناسی و اقتصاد است .یکی دیگر از گروههای مرجع که قانونگذار باید از نظـر آنهـا
آگاه باشد .126در کنار استفاده از دیدگاههای نخبگان ،اطالع از نظرات شـهروندان از طریـق
برگواری نشستها و گردهماییهای عمومی بـا تبلیغـات مناسـب ،رسـانههـای مکتـوب و
سایتهای اینترنتی ،یکی دیگر از شیوههای مواجهه پارلمان بـا برداشـت افکـار عمـومی از
طرح مـورد نظـر اسـت .فرآینـدی کـه طـی آن شـهروندان بـا مطالعـۀ «گـوارش تـوجیهی
پارلمان« 127و آگاهی از هوینه ـ فایدههای طرح ،آزادانه نظر خود را ابراز مینمایند.128
پنجم) کدیفیکاسیون

111

یکی از راههای هدایت قوه مقننه به تقنینی مطلوبتر« ،سـاماندهی قـوانین در قالـب کـدها
یعنی مجموعههای بورگ قوانین« 130است .مجموعههایی که بـا گـردآوری تمـام قـوانین و
مقررات مربوط به یک موضوع ،131با ایجاد شفافیت و سهولت دسترسی به قـوانین موجـود
 -2 .155خیراهلل پروین« ،شورای دولتی لبنان با تطبیقی بر دیـوان عـدالت اداری ایـران« در :محمـدجواد شـریعت
باقری ،دیوان عدالت اداری :صالحیت قضدائی و دادرسدی اداری (مجموعده مقداالت) ،تهـران ،دانشـگاه آزاد
اسالمی ـ واحد تهران مرکوی ،چاپ اول ،1188 ،صص .108-159
 .126نک :رحمتاهلل قلیپور« ،جایگاه نخبگان علمی در سیاستگذاری و قانونگذاری« در :همایش یکصدمین
سال قانونگذاری ،صص .225-205
 .127نک :مرتضی نصیری« ،مالحظاتی در باب قانونگذاری« ،مجله مجلدس و پدژوهش ،سـال دهـم ،ش ،18
تابستان  ،1182صص .68-69
 .128مرکو اقتصاد بخش خصوصی« ،حکمرانی مردمساالر :عنصر اصلی اصالحات سیاسی و اقتصادی« ،ترجمه
بهروز تصدیقی در :احمد میدری و جعفر خیرخواهان ،حکمرانی خوب ،بنیان توسعه ،تهران ،مرکو پـژوهشهـای
مجلس شورای اسالمی ،چاپ اول ،1181 ،صص .185-188
129. Codification

 .130گی بِرِبان« ،تدوین و تنقیح قوانین :فواید و دشـواریهـا« ،ترجمـه علـیاکبـر گرجـی ،مجلده مجلدس و
پژوهش ،سال چهاردهم ،ش  ،58تابستان  ،1188ص .291
 .131نک -1 :صفر بی زاده« ،تدوین و گردآوری علمی قوانین« ،مجله مجلس و پژوهش ،سال دهـم ،ش ،18
تابستان  ،1182صص 85-112؛  -2سید حسین صفائی ،متن سخنرانی با عنوان «مبانی نظری ،ضـرورت و اهـداف
تدوین و تنقیح قوانین و مقرارت« ،گواه ،ش  ،19پائیو  ،1188صص 60-68؛  -1عباس کریمی 59« ،سال فرصـت
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در هر حوزه ،فرصت کشف سریع قوانین متضـاد را فـراهم آورده 132و بـا آشـکار سـاختن
تضادها و ناهمآهنگیها ،حرکت قانونگذار را در شناسایی نقاط نیازمند اصـالح ،تسـهیل و
تسریع مینماید .133نوعی «شناسنامهدار کردن قوانین« 134که باید از طریق نهادی وابسـته یـا
تحت نظارت به پارلمان صورت بگیرد.

بند دوم) رویکرد تقنین آزمایشی :ارزیابی پس از تصویب قانون
الف) اندیشه ارزیابی در گذشته و حال
در این بند ،پیش از تحلیل مفهوم ارزیابی در قوانین آزمایشی ،سـابقه ایـن ایـده در حقـوق
عمومی مطالعه میشود.
اول) سابقه ارزیابی در قانونگذاری ،پیش از ظهور قوانین آزمایشی
ارزیابی مفهوم جدیدی در قانونگذاری نیست .چنانکه افالطون ،سدها سال پیش از این در
کتاب قوانین اظهار میدارد« :بدیهی است کسی که نخستین بار قانون وضع میکند از بسـی
جوئیات غافل میماند ،در حالی که جانشینان او هر سال در ضمن تجربۀ عملی به آن نکات
توجه مینمایند .بدین جهت الزم است جانشینان هر سال تغییراتی را که ضروری میداننـد،
اعمال نمایند تا قانون از هر جهت رسا و کامل شود .زمان الزم برای این تجربه و آزمـایش
ده سال است ...پس از گذشتن ده سال هیچ تغییر دیگری در قوانین داده نخواهـد شـد«.135
مضاف بر دیرینگی ارزیابی قوانین ،حتی میتوان ادعا کرد این مهم جوئی از ذات حقوق بـه
شمار میرود .چه اینکه هرگونه اصالح و تغییر در نظام حقوقی کشور مبیّن نـوعی ارزیـابی
است .به این معنا که ایراداتی بر قانون قبلی وارد بوده که در گـذر زمـان مشـخص شـده و
قانونگذار با ارزیابی در طول اجرا به این نتیجه رسیده که بـا انجـام تغییراتـی در آن ،نظـم
مطلوبتری را بر مناسبات حقوقی حاکم گرداند .136بر این مبنا ،کار ویژۀ ارزیـابی قـوانین،
برای تنقیح قوانین« ،گواه ،ش  ،19پائیو  ،1188صص .61-61
 .132گی بربان ،پیشین ،صص .296-299
 .133شمسالدین عالمی« ،گردآوری علمی قوانین (کدیفیکاسیون)« در :شـمسالـدین عـالمی ،ضـمیمه کتـاب
حقوق اساسی ،تهران ،مشکوه ،چاپ دوم ،1168 ،ص .218
 .134نک :عباسعلی عمید زنجانی ،متن سخنرانی بـا عنـوان«تـدوین شناسـنامه قـوانین بـهمنظـور رشـد کیفـی
قانونگذاری« ،گواه ،ش  ،19پائیو  ،1188صص .66-89
 .135افالطون ،قوانین ،ص .190
 .136در خصوص ارزیابی قوانین و تأثیرات آن در قانونگذاری ،نک -1 :پدرام سعید« ،راهنمای سیاستگذاری
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قبل و بعد از ظهور قوانین آزمایشی ،صرفاً جلوههای متفاوتی داشته است .به همـین جهـت
این مهم در دو مبحث پیشینۀ مستتر و صریح ارائه میگردد.
 -1پیشینة مستتر (پنهان)
به نظر میرسد هرگونه حیات و ممات در نظام حقوقی کشور در قالـب تصـویب یـا تغییـر
قوانین موضوعه ،نوعی ارزیابی باشد .یعنی قانونگذار با ارزیابی شـرایط جامعـه ،مناسـبات
حاکم بر آن و با توجه به نیازی که احساس کرده بـا اعمـال اصـالحاتی در قـانون حـاکم،
ارزیابی خود از قانون موجود را عینیت میبخشـد .پـس در دل هـر بـازبینی مقـنن ،عنصـر
ارزیابی مستتر است و بر این اساس میتوان اظهار داشت که از ابتدای کار پارلمـان در هـر
کشور ،عنصر ارزیابی همراه همیشگی این نهاد بوده اسـت .امّـا قسـمی از ارزیـابی کـه بـه
صورت غیرمستقیم و ضمنی ،نه در الفاظِ متن قانون که در عملِ مقـنن در پوشـشِ اصـالحِ
قوانین انجام میشده است .با این تفسیر ،ارزیابی در امر قانونگـذاری ،سـابقهای بـه درازی
عمر قوۀ مقننه در هر کشور دارد و این عامترین معنایی است که میتوان از ارزیابی در ایـن
حوزه برداشت نمود.
 -5پیشینة صریح (پیدا)
سابقۀ ارزیابی قانونگذاری به صورت آشکارا در دو حوزه قابل ارائه میباشد.
یک) ارزیابی قوانین گذشته :بخشی از فرآیند تقنین
آنچنان که پیشتر نیو گفته شد ،مواجهۀ علمی ،منطقی و به دور از شتاب قانونگذار نیازمنـد
بررسی قوانین و مقررات پیشین حول موضوعی است که در قانون جدید مـورد نظـر مقـنن
قرار گرفته است 137و این یعنی تجویه و تحلیل نظام حقوقی گذشـته بـه عنـوان بخشـی از
مطالعات پیش از تقنین .بنابراین پیش از ایده سنجش قوانین در طول اجرای آزمایشی ،ایـن
مهم از سوی پارلمانها انجام میشده است .با این تفـاوت کـه در گذشـته بعـد از ارزیـابی
قوانینِ منسوخ و حاکم ،قانون جدید تصویب میشد ولی در قـوانین آزمایشـی ،عـالوه بـر
حفظ مرحله مطالعه پیشاتقنینی ،قانون جدید نیو مشخصاً و به صورت نظاممنـد در معـرض
در قانونگذاری :بررسی الگوی ارزیابی تأثیرات قانون ) ،«(RIAمجلس و پژوهش ،سال دهـم ،ش  ،09فـوقالعـاده
پائیو  ،1182صص 216-209؛  -2لیال زرشکن عابد ،ارزیابی تأثیرات قانون (ابزاری برای قانونگدذاری بهتدر)،
تهران ،مرکو پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،چاپ اول.1186 ،
 .137محسن قاسمی ،پیشین ،ص .180
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امتحان و ارزیابی قرار میگیرد تا با روشن شدن نقاط ضـعف آن ،در موعـد مقـرر اصـالح
شود.
دو) تجلی آزمون و ارزیابی در دورۀ خدمت آزمایشی
ارزیابی پیش از استفاده آشکار در قوانین آزمایشی در حقـوق اداری ـ شـاخهای از حقـوق
عمومی ـ کاربردی طوالنی داشته است .ازدیرباز در مبحث اسـتخدام بخـشهـای دولتـی و
عمومی ،دورهای با عنوان «خدمت آزمایشی« مطرح بوده که تـاکنون نیـو ادامـه داشـته 138و
طبق آن ،دولت در مقام کارفرما ،از همان ابتدا فرد را به صـورت قطعـی و نهـایی اسـتخدام
نکرده و صرفاً پس از طی مدت زمانی مشخص و انجام ارزیابی ،او را به صورت رسمی در
عداد نیروهای خود قرار میدهد و طبیعتاً کسانی که در پایان دورۀ آزمایشـی ،بـرای ابقـا در
خدمت مربوطه ،صالح شناخته نشوند ،بدون هیچگونـه تعهـدی از طـرف ارگـان اسـتخدام
کننده ،از خدمت برکنار میشوند.139
در حقیقت همانطور که از طریق تحلیل و محاسـبه عوامـل مصـرح در قـانون ،140اگـر
عملکرد کارمند در طول دوران خدمت آزمایشی «رضایت بخش نباشد« ،141سـازمان دولتـی
به همکاری خود با فرد خاتمه میدهد ،در قوانین آزمایشـی نیـو ،قـانون در طـول اجـرا بـا
شاخصهایی ،رصد شده و تنها در صورت مطلوبیت ،قطعی مـیشـود .در نهایـت بـه نظـر
میرسد اندیشه خدمت آزمایشی با تغیراتی انـدک در خصـوص قـوانین آزمایشـی بـه کـار
گرفته شده و این یعنی فرآیند «آزمایش ،ارزیابی ،رسیدگی و سسس اتخاذ تصمیم نهایی« در
شاخۀ حقوق اداری از سابقهای طوالنی برخوردار است.
دوم) مفهوم ارزیابی
ارزیابی یعنی سنجش و نقد .یعنی قانونگذار از نخستین روز اجرای آزمایش و طی مقاطعی
کوتاه مدت و منظم ،اجرای قانون را در بوته نقد قـرار دهـد و تمـامی زوایـای آن را از نـو
 .138به عنوان مثال برای آشنایی با این مهم در حقوق استخدامی ایران ،نک -1 :مواد  16تا  22قانون اسـتخدام
کشوری مصوب 1105/1/11؛  -2ماده  08قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1188/6/8؛  -1محمد امامی و
کورش استوارسنگری ،حقوق اداری ،ج  ،1تهران ،میوان ،چاپ دوم ،1186 ،صص .228-228
 .139ماده  2قانون استخدام کشوری
 .140به عنوان مثال در ایران شرایطی همچون لیاقت ،کاردانی ،عالقه به کار ،خالقیت ،نوآوری ،روحیۀ خـدمت
به مردم ،رعایت نظم و انضباط اداری و  ...مطرح شده است .نک :مـاده  19قـانون اسـتخدام کشـوری و مـاده 08
قانون مدیریت خدمات کشوری.
 .141عبدالحمید ابوالحمد ،حقوق اداری ایران ،تهران ،توس ،چاپ هفتم ،1181 ،ص .55
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بررسی و تحلیل نماید .از مناظر گوناگون ،پیامدهای قانونی را که موقتاً وضع کرده بسـنجد.
پیامدهای اقتصادی را مطالعه نموده و بررسی کند که آیا هوینه اجرای قانون همانقـدر بـوده
که در مطالعات پیش از تقنین پیشبینی کرده؟ و در صورت تفـاوت ،آیـا ایـن مقـدار قابـل
اغماض هست یا خیر .بازخوردهای اجتماعی و سیاسی را رصد کرده و بررسی نمایـد کـه
آیا قانون مربوطه ،ارزش هوینههای اجتماعی و سیاسی را که دولت در این مـدت پرداختـه،
داشته یا خیر .آیا مخالفتها ،واکنشها و مقاومتهای اجتماعی مطلـوب اسـت یـا جامعـه،
قانون را پس زده و آن را اجرا نمینماید؟ در متن قانون از دید حقوقی محاجّه نماید که آیـا
الفاظ و مفاهیمی را که به دقت در مرحلۀ انشای قانون به کار برده ،گویای منظورش هسـت
یا دادرسان ،در دادگـاههـای قضـائی و اداری ،مخـالف مقصـود مقـنن را تفسـیر و اعمـال
میکنند؟ آیا مقنن توانسته راههای دور زدن و فرار از قانون را مسدود نماید یا وکال و دیگر
شهروندان در مدت اجرای آزمایشی ،منافذی را در دژ قانون یافتهاند؟ اینکه اساسـاً شـرایط
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور پذیرای قانون جدیـد هسـت یـا خیـر؟ اینکـه اسـاتید
دانشگاه و پژوهشگران در آثار انتقادی خود به چه وجوهی از قانون ایراد کردهاند و آیا ایـن
موارد را قانونگذار میدانسته و تعمدی در کار بوده یا از نظر او مغفول مانده؟ و دهها سؤال
دیگر که پارلمان باید پاسخ آن را در حیطۀ ارزیابی قانون در طول اجرای آزمایشی دریابد.
بنابراین قانونگذار طی دورۀ آزمایشی در نوعی سکوت یا انفعال پویـا بـه نقدمحصـول
خود مینشیند و عکسالعملها و واکنشها را نظاره مینماید .رویکردی که حاکی از تغییـر
نگاه قانونگذار است .چرا که در ساحت تقنین آزمایشـی ،تصـویب قـانون ،دیگـر آخـرین
مرحله فرآیند قانونگذاری نبوده و حتی آغاز کار است .در این برداشت قوه مقننه باید حتی
بیشتر از زمان وضع به بازتابهای تولید خود توجه کند تا بتواند در پایـان موعـد مقـرر بـا
رفع نواقص و کاستی ها ،قـانونی را عرضـه نمایـد کـه بـه مراتـب از سـایر قـوانین عـادی،
مطلوبیت ،کارآمدی و احترام بیشتری داشته باشد .چه اینکه قانون در مدتی مناسب به قـدر
کافی به چالش کشیده شده و پس از اصالح کمبودها به عنوان اثری نسبتاً جامع و کم نقص
عرضه شده و قرار است دست کم تا مدتی نسبتاً طوالنی پایا بماند.
امّا صرف تصریح متن قانون به ارزیابی آن در طـول اجـرای آزمایشـی کـافی نیسـت و
ارزیابی باید دارای شرایطی باشد که قانون را در نیل به مقصود یاری نماید .شرایطی الوامـی
که موضوع مبحث بعد قرار گرفته است.
ب) الزامات ارزیابی
در مبحث ارزیابی ،سه نکته محور سنجش قوانین آزمایشـی اسـت کـه موضـع پارلمـان در
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مورد آنها باید کامالً مشخص و شفاف باشد .اول ـ نهاد ارزیابی کننده .دوم ـ شیوه ارزیـابی
و ارائه نتایج آن .سوم ـ الوام پارلمان به تصمیمگیری در انتهای موعد مقرر در قانون .نکاتی
کلیدی که تحت عنوان الو امـات ارزیـابی در دو قسـمت شـرایط و نتـایج ارزیـابی بررسـی
میشود.
اول) شرایط ارزیابی
نهادها و اشخاص ارزیابی کننده و شیوه ارزیابی مواردی هستند که باید مشخصاً در ارزیابی
قانون مورد توجه قانونگذار قرار گیرند.
 -1نهادها و اشخاص ارزیابی کننده
مراجع ارزیابی قانون آزمایشی را میتوان در دو گروه نهادهـای خـاص و عـام طبقـهبنـدی
نمود.
یک) نهادها و اشخاص عام ارزیابی کننده
کلیه نهادها و افرادی که در مبحث مطالعـات پیشـاتقنینی از آنهـا بـه عنـوان مراجـع مـورد
مشاوره مقنن نام بردیم ،در زمره ارزیابان عام قوانین قرار میگیرنـد و در واقـع همـان کـارِ
گروهی و خردجمعی در هنگام وضع قانون ،پس از آن نیو تداوم مییابـد .بـراین مبنـا ،هـر
یک از دادرسان قوه قضائیه ،وکال ،اساتید دانشگاه و پژوهشـگران و بخـشهـای مـرتبط بـا
قانونِ در قوه مجریه ،142به جهت ارتباط تنگاتن خود با قانون آزمایشی در تئوری و عمل،
فهم و برداشت شخصی خود را از قانون ـ که لووماً فهم و مقصود مقـنن نیسـت ـ ابـراز و
اعمال مینمایند .افراد و نهادهایی که از این جهت ،عام لقب گرفتهاند که به رغم عدم الـوام
یا تعهد نسبت به ارائۀ گوارش اجرا یا ارزیابی قانون به علت ارتباط شغلی خود با انتقـاد از
قانون مورد نظر ،عمالً آن را ارزیابی مینمایند .ضـمن آنکـه مـیتـوان آشـکارا و در قالـب
نظرخواهی و مشاوره همانطور که قبل از وضع قانون ،از نظریات این نهادها اسـتفاده شـد،
در دوران اجرای آزمایشی و پس از آن نیو ،این مهم را تـداوم بخشـید و ارتبـاط مقـنن بـا
مشاورانش را حفظ نمود تا بتوان با احاطه و اشرافی مطلوب ،تردیـدها را کنـار گذاشـت و
تصمیم نهایی را در قالب قانونی قطعی اتخاذ نمود.

 .142نک :علیرضا رخشندهرو« ،چگونگی ارزیابی آثار اجرائـی قـوانین و بـه کـارگیری سیسـتم بـازخورد« در:
همایش یکصدمین سال قانونگذاری ،صص .101-151
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دو) نهاد خاص ارزیابی کننده
سازمان خاص ارزیابی کننده از این جهت حائو اهمیت است که اوالً ـ مسـؤولیت مسـتقیم
ارزیابی متوجه آن بوده و در صورت سستی یـا ضـعف در اجـرای وظیفـه بایـد در مقابـل
پارلمان پاسخگو باشد .ثانیاً ـ به جهت هوینهبر بودن ارزیابی ،بودجه تعیین شـده در اختیـار
این نهاد قرار میگیرد که در ساحت حقوق بودجه و نظارت برآن نیو باید پاسخگو باشد.
سازمانِ خاصِ سنجش قانون آزمایشی از سه وضـعیت خـارج نیسـت :نخسـت اینکـه
نهادی تحت نظارت یا وابسته به پارلمان ـ غالباً همان مراکـو پژوهشـی و تحقیقـاتی پـیش
گفته ـ ارزیابی قانون را برعهده گرفته و موظـف باشـد در فواصـلی مشـخص ،تحلیلـی از
کیفیت اجرا و بازتاب آن در میـان شـهروندان و نحـوه رویـارویی جامعـۀ حقـوقی اعـم از
قضات ،وکال و ...و در کل افکار عمومی بـا قـانون را بـه پارلمـان عرضـه دارد .دوم اینکـه
ارزیابی به مجری قانون سسرده شده و از وزیر یـا مسـؤول وزارتخانـه یـا سـازمان مربوطـه
خواسته شود تا در قالب گوارش عملکرد و ارزیابی ،مقنن را از وضعیت قانون آگاه سازد و
سوم آمیوهای از هر دو شیوه یاد شده که به نظر میرسد منطقـیتـر بـوده و قـادر اسـت تـا
پارلمان را به نحو شایستهای از نتیجۀ کار خود مطلع سازد.
 -5شیوۀ ارزیابی
شیوۀ ارزیابی به تناسب ماهیت قانون آزمایشی متفاوت است .اینکه قانون در کدام حـوزه از
حقوق همچون مالیاتی ،اداری ،مدنی یا ...باشد مؤثر در انتخاب طریقـۀ ارزیـابی اسـت .امّـا
باید درنظر داشت که در کنار شیوۀ ارزیابی خاص هر حوزۀ حقوقی ،تحلیل آمـاری و ارائـه
نتایج ارزیابی در قالب عدد و رقم و نمودار ،ضروری میباشد .براین اساس مناسبتر است
که ارزیابی شامل هر دو بعد تحلیل آماری و مفهومی باشد .همچنین شاخصهـای ارزیـابی
نیو باید معین شده باشند که فیالمثل چه ابعاد یـا وجـوهی از قـانون مـورد آزمـایش بایـد
موردنظر قرار گیرد .شاخصهایی که اصوالً مبیّن آمال و اهداف پارلمان از وضع قـانون و از
موارد اصلیتردید در قانونگذاری آزمایشی هستند .در این حیطه بـه جهـت ارتبـاط شـیوۀ
ارزیابی با علم آمار ،استفاده از متخصصان این فن راهگشاست.
دوم) نتایج ارزیابی
با اتمام دورۀ اجرای آزمایشی و ارزیابی ،پارلمان ملوم است تا در خصوص سرنوشت قانون
تصمیمگیری نماید .اظهارنظر پارلمان با جمعبندی کلیۀ مسائل مطروحه و نقطه نظرات ارائه
شده ،خصوصاً گوارش نهاد خاص ارزیابی کننده صورت میگیرد .گوارشی کـه بایـد اوالً ـ
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یافتههای علمیِ مدتِ ارزیابی را به صورت طبقهبندی شده و به زبـانی سـاده و قابـل فهـم
ارائه دهد که نمایندگان پارلمان ـ که غالباً متخصص نیستند ـ به سادگی از میوان موفقیت یا
ناکامی قانون مطلع شده و بتوانند دادههای عرضه شده را به نحوی مطلوب در قالب اصالح
یا تغییر قانون آزمایشی به کار گیرند تا قانون نهایی ،فاقد نواقص قانون آزمایشی باشد .ثانیـاً
ـ در موعدی مشخص که دست کم سه ماه پیش از پایان اجرای آزمایشی است ،به صـورت
علنی در پارلمان قرائت شود تا مقنن با فرا بال و به دور از شتاب و هیاهو ،فرصـت کـافی
برای اعالم نظر نهایی خود داشته باشد .قوۀ مقننه در اتخاذ تصمیم نهایی خود از میـان سـه
گوینۀ تصویب ،توقف و تمدید قانون آزمایشی ،حق انتخاب دارد.
 -1تصویب قطعی قانون آزمایشی
انتخاب این گوینه نشانگر آن است که قانونگذار کامالً یـا بـا درصـد قابـل مالحظـهای بـه
اهداف خود از وضع قانون رسیده و مایل است تا با قطعی کردن قانون آزمایشـی ،آن را بـه
نحو شایستهای در نظام حقوقی مستقر سازد .انتخابی کـه بـرای پارلمـان خوشـایند بـوده و
حکایت از صحت محاسبات و مطالعات پیش از تقنین دارد.
تصویب قانون آزمایشی به دو صورت انجام میپذیرد :یکی اینکه قـانون عینـاً تصـویب
شود .حالتی که با توجه به فلسفه تقنین آزمایشی و اینکه در این قوانین همیشه ابهامی است
که قانونگذار را به تصویب آزمایشی مجاب کرده ،بعید به نظر میرسـد .امّـا درهرحـال بـه
عنوان یکگوینه احتمالی مطرح است .دوم آنکه قانون با اعمال اصـالحاتی تصـویب شـود.
وضعیتی که با عنایت بهتردیدهای پارلمان درقانون گـذاری آزمایشـی محتمـل بـوده واکثـر
قوانین آزمایشی در این دسته قرار میگیرند.
 -5توقف اجرای قانون آزمایشی
عدم قابلیت اجرا ،ناکامی در برآورده کردن انتظارات و اهداف مقنن ،واکنشهای سیاسـی ـ
ا جتماعی فواینده در برابر قانون ،پیامدهای اقتصادی دور از انتظار و ...از دالیلی هسـتند کـه
مقنن را به توقف اجرای قانون آزمایشی رهنمون میسازند .در ایـن موقعیـت ،قـانونگـذار،
شادمان از اینکه قانون را به طور قطعی وضع ننموده ،با فرمان ایست به اجرای قانون ،ضمن
احترام به افکار عمومی و ارزیابی علمی خود در طول اجرا سعی مـینمایـد تـا بـا مطالعـۀ
گستردهتر و عمیقتر ،راهکارهای دیگری برای حل موضوع بیابد .قـانون آزمایشـی نیـو بـا
خروج از عداد قوانین الزماالجرا و اضافه شدن به گنجینۀ قوانین منسوخ ،صبغهای تـاریخی
مییابد.
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 -4تمدید اجرای آزمایشی قانون
تمدید در لغت به معنای ادامه دادن است و قانونگذار با انتخاب این گوینه همچنان به ابهام
و تردید خود ادامه میدهد و عمالً اظهار میدارد که فرصت تعیـین شـدهای کـه بـه اتمـام
رسیده ،برای سنجش و تحلیل کامل قانون مورد نظر کـافی نبـوده و نیـاز اسـت تـا مجـدداً
آزمون و خطا نماید .با وجود آنکه قوۀ مقننه منعی در تغییر قـانون پـیش از تمدیـد نـدارد،
قانون غالباً همانطور و بدون اصالح ،دوباره تمدید میشود.
تمدید قانون آزمایشی ،گسترۀ وسـیعی از دالیلـی همچـون پیچیـدگی و خـاص بـودن
موضوع ،عملکرد ضعیف نهاد ارزیابی کننده و ارائه نامطلوب تحلیل نهـایی ،سیاسـی بـودن
موضوع قانون و ...را شامل است و هرچند در برخی مسائل خاص و پیچیده ،گریوی از آن
نیست ،امّا باید درنظر داشـت کـه در هرحـال ،تمدیـد بـیش از یـک بـار ،بـا هـیچ دلیلـی
توجیهپذیر نبوده و نشانگر سیاسی بودن ،تعارض با سنتها و فرهن موجود در جامعه یـا
مشکالت ساختاری در شیوۀ تقنین یا ارزیابی است .در این وضعیت ،قانونگذار باید اجرای
قانون را متوقف سازد و صرفاً پس از وارونه نمودن معادلۀ چیرگی سیاست بر علـم تقنـین،
فرهن سازی و گفتگوی شفاف با شهروندان ،اصالح ساختار تقنینی یا رفع موانـع ارزیـابی
مطلوب و در واقع فراهم آوردن بستر مناسب برای مطالعه پیش از تقنین و ارزیـابی پـس از
آن ،از ابوار قانون آزمایشی استفاده نماید.

نتیجهگیری
قانون آزمایشی محصول استفاده از عنصر آزمایش یـا بـه عبـارت بهتـر آزمـون و خطـا در
قانونگذاری است .تکنیکی تقنینی کـه بـر خـالف باورهـای تئوریـک گذشـته در ثبـات و
صالبت قوانین و همگام با رویه پرسـابقۀ پارلمـانهـا در تغییـر و اصـالح قـوانین ،از ابتـدا
مخاطبان را در جریان تردید و دودلی مقنن قرار میدهد .روشی صادقانه که اگر اهـداف آن
در کاهش تورم قـوانین و افـوایش کیفیـت آنهـا خالصـه شـود ،رویکـرد پارلمـان را لغـو
مینمایاند .چه اینکه غایت اصلی از انتخاب این طریقۀ قانونگذاری ،پاسـخ بـه تردیـدهای
مقنن و کاهش تنشها و مقاومتهای اجتماعی در برابر قانون است .قانون آزمایشی با عیان
نمودن دو رویۀ مستور پارلمان در «بازنگری قوانین« و «ارزیابی آن« ،شـهروندان را بـیش از
پیش در جریان میوان صحت یا نادرستی تصمیم خود قرار میدهد .نتیجهای که در انتخـاب
هر یک از سه گوینۀ تصویب ،لغو و تمدید ،ادلۀ قانعکنندهای را میطلبد .دالیلی کـه صـرفاً
در «ارزیابی و شیوۀ ارائه نتایج آن« جلوه مییابد.
قانون آزمایشی بدون تقید به محدودیت زمانی و تصریح بـه ارزیـابی و تصـمیمگیـری
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برپایۀ آن ،معنا ندارد .از اینرو هر قانون آزمایشی ،لووماً موقت است امّا هر قـانون مـوقتی،
آزمایشی محسوب نمیشود .آزمایش در قـانونگـذاری ،طریقـهای بـرای تسـهیل مقـنن در
رسیدن به تصمیمات سخت است .مواجههای که نه در جایگاه اصل که در مقـام استثناسـت
و در صورت عدم رعایت الوامات «تقنین آزمایشی« ،نه تنها قانونگذار را به مطلوب نهـایی
نمیرساند که مجریان ،قضات و در کل ،مخاطبان قـانون را دچـار سـردرگمی ،آشـفتگی و
عدم اعتماد به شیوهای مینماید که بر خالف تصور اولیه ،سابقهای به درازای تاریخ پارلمان
دارد.
فهرست منابع
آدمیت ،فریدون ،اندیشه ترقی و حکومت قانون در عصر سپهساالر ،تهران ،خوارزمی ،چاپ سوم،
.1185
آدمیت ،فریدون ،فکر آزادی و مقدمة نهضت مشروطیت ،تهران ،سخن.1109 ،
آزمایش ،علی« ،مبانی قانونگذاری صحیح« (متن سخنرانی در دانشگاه مفید) ،نامه مفید ،سال دهم،
شماره  ،08بهمن و اسفند .81
آقاجری ،سیدهاشم ،حکومت دینی و دموکراتیک (مجموعده مقداالت) ،تهـران ،مؤسسـۀ نشـر و
تحقیقات ذکر ،چاپ اول.1181 ،
آلتمن ،آندرو« ،حکومت قانون چیست؟« ،ترجمۀ سعید پوشک مرنـدی ،دیدگاههای حقوقی ،سـال
چهارم ،شمارۀ 10ـ ،11بهار و تابستان .68
ابن خلدون ،عبدالرحمن ،مقدمة ابن خلدون ،ج  ،2ترجمۀ محمد پروین گنابادی ،تهـران ،علمـی و
فرهنگی ،چاپ هشتم.1165 ،
ابوالحمد ،عبدالحمید ،حقوق اداری ایران ،تهران ،توس ،چاپ هفتم.1181 ،
احدی ،ابراهیم« ،تغییر و اصالح قوانین دادگستری پس از انقالب اسالمی« ،وکالت ،ش  ،8خرداد و
تیر .89
احمدی ،اشرف« ،مؤسسان سوم« ،حقوق مردم ،سال دوم ،شمارۀ  ،8تابستان .1108
اربابزاده ،سعید« ،فلسفه قانون« ،کانون وکال ،سال اول ،شمارۀ  ،2تیر .1126
ارسطو ،سیاست ،ترجمۀ حمید عنایت ،تهران ،امیرکبیر ،چاپ پنجم.1186 ،
ارفعی ،عالیه« ،نظام قانونگذاری در جمهوری آلمان« ،مجلس و پژوهش ،سال دوم ،شماره  ،11دی
و بهمن .61
ارفعی ،عالیه« ،آشنایی با فرآیند قانونگذاری در ایاالت متحد امریکـا« ،مجلدس و پدژوهش ،سـال
پنجم ،شماره  ،20فروردین و اردیبهشت .66
ارفعی ،عالیه« ،پارلمان ژاپن؛ نگاهی به چهره و ساختار« ،مجلس و پدژوهش ،سـال اول ،شـماره ،0
مهر و آبان .62
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ارفعی ،عالیه« ،پارلمان یونان؛ بنیانها ،سازوکارها« ،مجلس و پژوهش ،سال سوم ،شماره  ،16مهر و
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ارفعی ،عالیه« ،قانونگذاری و پیش نیازهای تحقیقاتی کنگره امریکا« ،مجلس و پژوهش ،سـال اول،
شماره  ،1فروردین و اردیبهشت .62
ارفعی ،عالیه« ،مجالس اعلی و سفلی در استرالیا« ،مجلس و پژوهش ،سال دوم ،شماره  ،6فروردین
.61
استروم ،کاره« ،کمیسیونهای پارلمانی در دموکراسیهای اروپایی« ،ترجمۀ حسن وکیلیان ،مجلس و
پژوهش ،سال سیودهم ،شماره .51
اسماعیلی ،خیراهلل ،دولت موقت ،تهران ،مرکو اسناد انقالب اسالمی ،چاپ دوم.1180 ،
افالطون ،دورۀ آثار افالطون (رساله میندوس از رسدائل منسدوب بده افالطدون) ،ج  ،0ترجمـه
محمدحسن لطفی ،تهران ،خوارزمی ،چاپ سوم.1189 ،
افالطون ،قوانین ،ترجمۀ محمدحسن لطفی ،تهران ،بنگـاه مطبوعـاتی صـفیعلـیشـاه ،چـاپ اول،
.1150
ام اولسون ،دیوید ،نهادهای مردم ساالر قانونگذاری (دیدگاهی مقایسهای) ،ترجمۀ علیرضا طیب،
تهران ،مرکو پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،چاپ اول.1182 ،
امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،ج  ،1تهران ،کتابفروشی اسالمیه ،چاپ دوازدهم.1162 ،
امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،ج  ،0تهران ،کتابفروشی اسالمیه ،چاپ نهم.1162 ،
امامی ،محمد و کوروش استوار سنگری ،حقوق اداری ،ج  ،1تهران ،میوان ،چاپ دوم.1186 ،
انصافپور ،غالمرضا ،کامل فرهنگ فارسی ،تهران ،زوّار ،چاپ چهارم.1169 ،
ان  ،سوین« ،تورم قانونگذاری و کیفیت قانون« ،ترجمۀ حسن وکیلیان ،مجلس و پدژوهش ،سـال
سیودهم ،شماره  ،50زمستان .85
انوری ،حسن ،فرهنگ بزرگ سخن ،ج  ،1تهران ،سخن ،چاپ اول.1181 ،
بارنت ،اریک ،مقدمهای بر حقوق اساسی ،ترجمـۀ عبـاس کدخـدایی ،تهـران ،میـوان ،چـاپ اول،
.1182
باقری مقدم ،منوچهر« ،مبانی آزادیهای مدنی ،حقوق شهروندی ،حقوق بشـر« ،خبرنامده داخلدی
کانون وکالی دادگستری استان همدان ،شمارۀ  ،8مهر .88
بِرِبان ،گی« ،تدوین و تنقیح قوانین :فوایـد و دشـواریهـا« ،ترجمـۀ علـیاکبـر گرجـی ،مجلدس و
پژوهش ،سال چهاردهم ،شماره  ،58تابستان .88
بوشهری ،جعفر ،حقوق اساسی ،ج  ،1تهران ،شرکت سهامی انتشار ،چاپ اول.1180 ،
بیدار« ،عقیده علمای ایرانی دربارۀ حقوق« ،کانون وکال ،سال دهم ،شماره ( 1پیـاپی  ،)89مـرداد و
شهریور .1116
بی زاده ،صفر« ،تدوین و گردآوری علمی قوانین« ،مجلدس و پدژوهش ،سـال دهـم ،شـماره ،18
تابستان .82
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بی زاده ،صفر ،شیوهنامه نگارش قانون ،تهران ،مرکو پژوهشهای مجلس شورای اسـالمی ،چـاپ
سوم.1186 ،
پروین ،خیراهلل« ،شورای دولتی لبنان بـا تطبیقـی بـر دیـوان عـدالت اداری ایـران« در :محمـدجواد
شریعت باقری ،دیوان عدالت اداری :صالحیت قضائی و دادرسی اداری (مجموعه مقاالت) ،تهـران،
دانشگاه آزاد اسالمی -واحد تهران مرکوی ،چاپ اول.1188 ،
پوژاد ،برنار ،متون حقوق بودجه فرانسه ،ترجمۀ یحیی اردالن ،تهران ،سـازمان برنامـه و بودجـه ـ
مرکو مدارک اقتصادی ـ اجتماعی و انتشارات ،چاپ اول.1160 ،
تارا ،جواد ،فلسفه حقوق و احکام در اسالم از نظر تجزیه و تحلیل عقلی ،تهران ،دانشگاه تهـران،
.1105
تروپه ،میشل ،فلسفة حقوق ،ترجمۀ مرتضی کالنتریان ،تهران ،آگه ،چاپ اول.1188 ،
تفضلی ،ابوالقاسم« ،آئین قانون نویسی« ،مجله حقدوقی وزارت دادگسدتری ،شـماره  ،1فـروردین
.1118
توری ،کارلو« ،قانونگذاری :امری میـان سیاسـت و حقـوق« ،ترجمـۀ حسـن وکیلیـان ،مجلدس و
پژوهش ،سال چهاردهم ،شماره  ،55بهار .88
تیال ،پروانه« ،تحلیل چارچوب نظری بازنگری در قانون اساسی« ،حقوق اساسی ،سال سوم ،شماره
 ،5زمستان .80
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،مقدمه عمومی علم حقوق ،تهـران ،کتابخانـۀ گـنج دانـش ،چـاپ
هشتم.1181 ،
جعفری ،زهرا« ،پیشرفتهای جدید در فناوری و خدمات پژوهشی پارلمانی« ،مجلس و پدژوهش،
سال دهم ،شماره  ،09فوقالعاده یاییو .82
جعفری ،زهرا« ،مرکو تحقیقات کنگره امریکا« ،مجلس و پژوهش ،سال دهم ،شماره  ،09فوقالعاده
پاییو .82
جاللی ،رضا ،راهنمای تحلیل نیاز قانونگذاری ،تهران ،مرکو پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،
چاپ اول.1186 ،
جوان ،موسی ،مبانی حقوق ،ج  ،1تهران ،شرکت چاپ رنگین.1128 ،
حاجی دهآبادی ،احمد ،بایستههای تقنین (با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسدالمی) ،تهـران،
پژوهشگاه فرهن و اندیشۀ اسالمی ،چاپ دوم.1185 ،
حبیبی ،حسن« ،زبان حقوقی« در :بهمن کشاورز ،آئین نگدارش حقدوقی و کلیدات عملدی علدم
حقوق ،ج  ،1تهران ،جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی ،چاپ دوم.1168 ،
حجاریان ،سعید« ،قانون اساسی به مثابۀ میثاق ملی« در :جمهوریت؛ افسونزدایی از قدرت ،تهران،
طرح نو ،چاپ دوم.1169 ،
حداد عادل ،غالمعلی« ،سخنرانی افتتاحیـۀ همـایش یکصـدمین سـال قـانونگـذاری« در :معاونـت
پژوهشی مرکو پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،همایش یکصدمین سال قانونگذاری (مجموعده
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مقاالت) ،تهران ،مرکو پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،چاپ اول.1188 ،
حمیّتی واقف ،احمدعلی ،مقدمه علم حقوق ،تهران ،حقوقدان ـ دانشنگار ،چاپ اول.1186 ،
حیاتی ،علی عباس ،مقدمه علم حقوق ،تهران ،میوان ،چاپ اول.1188 ،
حیدری ،مسعود ،شورای دولتی (مطالعه تطبیقدی در دادرسدی اداری) ،تهـران ،دانشـگاه تهـران،
.1106
حیدریان ،محمود ،مبادی علم حقوق ،تهران ،مدرسه عالی ادبیات و زبانهای خارجی.1106 ،
خلعتبری ،ارسالن« ،تهیه قوانین« ،حقوق مردم ،سال دوم ،شماره  ،5پاییو .1105
درویشزاده ،محمد« ،کاستیها و بایستگیهـا در سـازماندهی روابـط قـانون بـا رویـۀ قضـائی« در:
همایش یکصدمین سال قانونگذاری (مجموعه مقاالت) ،تهران ،مرکو پژوهشهـای مجلـس شـورای
اسالمی ،چاپ اول.1188 ،
دفتر سیاست خارجی و امنیت ملی« ،فرآیند قـانونگـذاری در جمهـوری تاجیکسـتان« ،مجلدس و
پژوهش ،سال ششم ،شماره  ،28مهر و آبان .68
دوتوکویل ،الکسی ،تحلیل دموکراسی در امریکا ،ترجمۀ رحمتاهلل مقدم مرغهای ،تهران ،علمی و
فرهنگی ،چاپ دوم.1181 ،
راسخ ،محمد« ،مطالعۀ تطبیقی مراکو پژوهشی پارلمان در سطح جهـان« ،مجلس و پدژوهش ،سـال
دهم ،شماره  ،09فوقالعاده پاییو .82
رباط ،ادمـون ،مقدمده حقدوق اساسدی (مبدانی و اسداس اجتمداعی وضدعیتهدای قدانونی و
دستورگرایی) ،ترجمه خیراهلل پروین ،تهران ،جنگل ـ جاودانه ،چاپ اول.1189 ،
رجب محمصانی ،صبحی ،فلسفه قانونگذاری در اسالم ،ترجمۀ اسماعیل گلسـتانی ،تهـران ،آثـار
اندیشه ،چاپ اول.1188 ،
رخشندهرو ،علیرضا« ،چگونگی ارزیابی آثار اجرائی قوانین و بـه کـارگیری سیسـتم بـازخورد« در:
همایش یکصدمین سال قانونگذاری (مجموعه مقاالت) ،تهران ،مرکو پژوهشهـای مجلـس شـورای
اسالمی ،چاپ اول.1188 ،
رمضانی نوری ،محمود ،فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی ،تهـران ،خـط سـوم ،چـاپ چهـارم،
.1189
زرشکن عابد ،لیال ،ارزیابی تأثیرات قانون (ابدزاری بدرای قدانونگدذاری بهتدر) ،تهـران ،مرکـو
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،چاپ اول.1186 ،
سروش ،عبدالکریم ،علم چیست ،فلسفه چیست؟ ،تهران ،مؤسسه فرهنگی صراط ،چاپ سـیودهم،
.1168
سعید ،پدرام« ،راهنمای سیاستگذاری در قانونگـذاری :بررسـی الگـوی ارزیـابی تـأثیرات قـانون
) ،«(RIAمجلس و پژوهش ،سال دهم ،شماره  ،09فوقالعاده پاییو .82
شمیم ،علیاصغر ،فرهنگ شمیم (امیرکبیر سابق) ،ج  ،1تهران ،مدبّر ،چاپ اول ناشر.1169 ،
شیخاالسالمی ،سیدمحسن ،حقوق اساسی تطبیقی ،شیراز ،کوشا مهر ،چاپ اول.1189 ،
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صادقی ،محسن ،اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه ،تهران ،میوان ،چاپ اول.1180 ،
صانعی ،پرویو ،حقوق و اجتماع ،تهران ،طرح نو ،چاپ اول.1181 ،
صدر شیرازی ،محمدعلی ،دولت موقت ،تهران ،مرکو اسناد انقالب اسالمی ،چاپ اول.1188 ،
صفائی ،سیدحسین« ،مبانی نظری ،ضرورت اهداف تدوین و تنقیح قوانین و مقررات« ،گواه ،شماره
 ،19پاییو .88
صمیمیکیا ،مسعودالظفر و آذرفر ،فروز ،فرهنگ حقوقی فارسی بده انگلیسدی ،تهـران ،دشتسـتان،
چاپ سوم.1181 ،
صوفی ،مریم ،فرهنگ فارسی معلم ،تهران ،جاجرمی ،چاپ اول.1189 ،
طباطبائی ،بهاءالدین« ،دربارۀ الیحۀ تحول دادرسی« ،حقوق امروز ،شماره  8دوره دوم (پیـاپی ،)18
بهمن .1100
طوسی ،نصیرالدین ،اخالق ناصری ،به تصحیح و توضیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری ،تهـران،
خوارزمی ،چاپ اول.1158 ،
عالمی ،شمسالدین« ،گردآوری علمی قوانین (کدیفیکاسیون)« در :حقوق اساسی ،تهران ،مشـکوۀ،
چاپ دوم.1168 ،
عبادی ،شیرین و ضیمران ،محمد ،سنت و تجدد در حقوق ایدران ،تهـران ،کتابخانـۀ گـنج دانـش،
چاپ اول.1165 ،
علومی ،رضا ،کلیات حقوق ،تهران ،مؤسسه عالی حسابداری.1108 ،
عمید زنجانی ،عباسعلی« ،تدوین شناسنامه قوانین به منظور رشد کیفی قانونگذاری« ،گواه ،شـماره
 ،19پاییو .88
فاخر ،حسین« ،سلسله مراتب در قوانین« ،کانون وکال ،سال دوم ،شماره 19ـ  ،18آبان و آذر .1129
فاینمن ،ریچارد ،تأثیر علم در اندیشه ،ترجمه همایون صنعتیزاده ،تهران ،فـرزان روز ،چـاپ اول،
.1185
فرزانه ،یوسف« ،قرارهای اقـدامات مـوقتی در رویـه دیـوان بـینالمللـی دادگسـتری« ،پایداننامده
کارشناسی ارشد حقوق بینالملل ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.1160 ،
فروغی (ذکاءالملک) ،محمدعلی ،حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول ،به کوشش علیاصغر
حقدار ،تهران ،کویر ،چاپ اول.1182 ،
فونهایک ،فریدریش ،قانون ،قانونگذاری و آزادی ،ترجمۀ مهشـید معیـری و موسـی غنـینـژاد،
تهران ،طرح نو ،چاپ اول.1189 ،
فینستن ،هیو« ،ضرورت کار در کمیسیونهای پارلمانی و چگونگی آغاز آن« ،ترجمـۀ مهنـاز ملکـی
معیری ،مجلس و پژوهش ،سال سیودهم ،شماره  ،51بهار .85
قاسمی ،محسن« ،علم قانونگذاری در سایه حقوق اساسـی« ،حقوق اساسی ،سـال دوم ،شـماره ،1
زمستان .81
قاضی ،سید ابوالفضل ،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ،تهران ،میوان ،چاپ یازدهم.1181 ،
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قانون استخدام کشوری مصوب .1105/1/11
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب .1168/8/28
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب .1169/1/21
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب .1188/6/8
قلیپور ،رحمتاهلل« ،جایگـاه نخبگـان علمـی در سیاسـتگـذاری و قـانونگـذاری« در :همدایش
یکصدمین سال قانون گذاری (مجموعه مقاالت) ،تهران ،مرکو پژوهشهای مجلس شـورای اسـالمی،
چاپ اول.1188 ،
کاتبی ،حسینقلی« ،نقش وکیل در امر قانونگـذاری« ،حقوق مدردم ،سـال دوم ،شـماره  ،8زمسـتان
.1105
کاتبی ،حسینقلی ،فرهنگ حقوق فرانسه به فارسی ،تهران ،کتابخانه گنج دانش ،چاپ دوم.1189 ،
کاتوزیان ،ناصر« ،اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگـذاری« در :گامی به سوی عددالت (مجموعده
مقاالت) ،ج  ،1تهران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،چاپ اول.1168 ،
کاتوزیان ،ناصر ،فلسفة حقوق ،ج  1و  ،2تهران ،شرکت سهامی انتشار ،چاپ اول.1166 ،
کریمی ،اسداهلل ،فرهنگ لغات حقوقی فارسی به انگلیسی ،بیجا ،سیمر  ،چاپ اول.1161 ،
کریمی ،عباس 59« ،سال فرصت برای تنقیح قوانین« ،گواه ،شماره  ،19پاییو .88
کریمیراد ،جمال« ،تغییرات مکرر و نسنجیده قوانین« در :همایش یکصدمین سال قدانونگدذاری،
تهران ،مرکو پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،چاپ اول.1188 ،
کالیمررودی ،کارلتون و دیگران ،آشنایی با علم سیاست ،ترجمۀ بهرام ملکوتی ،تهـران ،امیرکبیـر،
چاپ دوم.1151 ،
کلی ،جان ،تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب ،ترجمۀ محمد راسخ ،تهران ،طـرح نـو ،چـاپ
اول.1182 ،
کینیا ،مهدی ،کلیات مقدماتی حقوق ،تهران ،دانشگاه تهران.1108 ،
گروه مطالعات پارلمانی« ،مرکو تحقیقات و قانونگذاری در انگلستان« ،مجلدس و پدژوهش ،سـال
دهم ،شماره  ،09فوقالعاده پاییو .82
الرگیه ،ژان ،آئین دادرسی کیفری فرانسه ،ترجمه حسن کاشفی اسمعیلزاده ،تهران ،کتابخانه گـنج
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Abstracts

A Brief Study on the Theoretical
Foundations of Experimental Legislation
Vahid Agah
Since the emergence of law, Legislation in parliaments has always
been associated with change and amendment. A situation with denotes
the non-permanency of laws and their relative stability. But, with the
emergence of experimental laws this issue has taken a more tangible
appearance and the legislator specifies the precise date of reviewing.
An issue which is accompanied with evaluating the law during the
execution. In this text while investigating the legislator’s approach,
before and after experimental laws and by relying on two elements
which distinguish these laws from other approvals of the parliament
namely emphasizing on being temporary and evaluation, investigates
the theoretical foundations of this legislation method.
Keywords: Experimental Law, Stability and Permanency of Laws,
Temporary, Evaluation, Prelegislation Study

