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 2931 سال قانون در سدایی کیفز مقوله به ایزان قانونگذار رویکزد ارسیابی
 

 1 رحمانی مجید، 2*پارسا سیزوس
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 چکیده

اجزا ضذُ است رٍش اجزای  1332پژٍّص حاضز با ّذف بزرسی رٍیکزد لاًًَگذار ایزاى بِ همَلِ کیفز سدایی با تاکیذ بز لاًَى 

ای بِ لذهت  ایي تحمیك تَصیفی کتابخاًِ ای بَدُ است. بایذ گفت کِ اعوال هجاسات بز افزاد ًالض ٌّجارّای جاهعِ، سابمِ

لَاًیي ٍ همزرات ٍ اس سَی دیگز،  واعی، اس یک سَ تبعیت ٍ پیزٍی اساهع اًساًی دارد؛ چزا کِ السهِ حیات یک ًظام اجتجَ

ضکٌاى است. ایي لَاًیي ٍ همزرات در گذر سهاى، در جَاهع هختلف اضکال گًَاگًَی داضتِ ٍ در هماطع سهاًی  هجاسات لاًَى

ّای  ّایی ًیش هَاجِ بَدُ است. اهزٍسُ یکی اس چالص ر ایي هسیز، ّوَارُ با چالصهختلف، دستخَش تغییز بَدُ است. البتِ د

ّای افزاد،  ، باعث هحذٍد ضذى آسادییص اس حذ بِ ضواًت اجزاّای کیفزی، ایي است کِ تَسل باساسی در بحث لَاًیي

لاًًَگذاراى غالباً راّبزدّای عمب ل، عٌَاى یک راُ ح تحویل ّشیٌِ سیاد بِ دٍلت ٍ خلل در عولکزد دستگاُ لضا ضذُ است. بِ

اًذ. در ایي هیاى، کیفزسدایی  بیٌی کزدُ ، جزم سدایی، کیفزسدایی ٍ لضاسدایی پیصًظام کیفزی را در لالب سیاست ّایًطیٌی 

ّای عمب ًطیٌی ًظام کیفزی، هَرد تَجِ  ّا، بیص اس سایز سیاست بِ عٌَاى یک راّبزد اساسی در سیاست جٌایی کطَر

هجزهاًِ بزای رفتاری کِ تٌْا ٍاکٌص کیفزی اس آى سدٍدُ ضذُ است،   گذاراى لزار گزفتِ است؛ سیزا با حفظ ٍصف ىلاًَ

راّبزد کیفزسدایی بِ صَرت آگاّاًِ در جْت دارد. در ایزاى ًیش،  ّا  ّای کوتزی ًسبت بِ سایز سیاست هحظَرات ٍ هحذٍدیت

ّای کالى لضایی اس سَی رّبزی ٍ ًیش لَایح  ارم ٍ پٌجن تَسعِ، سیاستکاّص بار ًظام کیفزی، لَاًیي بزًاهِ سَم، چْ

تَاى در  ّای آى را هی پیطٌْادی لَٓ لضائیِ بِ هجلس ضَرای اسالهی هَرد تَجِ لزار گزفتِ است کِ در حال حاضز، ًوًَِ

ّای آى  تزیي جلَُ بِ هْنلاًَى هجاسات اسالهی جذیذ التصَیب هطاّذُ کزد. ایي پژٍّص، ضوي بزرسی سیاست کیفزسدایی، 

 پزداسد. هذکَر هی در لاًَى
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