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علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران

*سیدناصر سلطانی

)19/12/1393: تاریخ پذیرش-1/5/1393: تاریخ دریافت(

چکیده
ها به اهـداف  این تالشهایی براي تدوین و تنقیح قوانین در ایران انجام شده، اما هرچند تالش

کنـونی آغـاز شـده    امروزه کوششی براي تدوین دوباره قوانین نظم حقوق. تعیین شده نرسیده است
ها براي درس آموختن از گذشته هاي تاریخی این کوششدر این نوشتار، به نقایص و کاستی. است

م آوردن یـک مجموعـه،   یکی از نتایج مقاله این است که فراه. در راه پیش رو، پرداخته شده است
بایـد بـر ایـن نکتـه تأکیـد      . اي استنیازمند دریافتی از نظمِ قوانینِ نظم حقوقی کنونی، در هر شاخه

شـناخت ایـن پیکـر و روح    . شـود گـردآوري مـی  » اجـزاي یـک پیکـر   «سازي، کرد که در مجموعه
ردآوري شاید یکی از علل شکست گـ . مشترك قواعد آن، مستلزم شناخت اجتهادي موضوع است

ها در ایران، عـدم توجـه و ناآگـاهی از روح مشـترك مـواد و عـدم تسـلط بـر مـواد یـک           مجموعه
.مجموعه، بوده است

تدوین قوانین، تدوین قوانین نظم حقـوقی کنـونی، روح مشـترك،    : يکلیدگانواژ
.االجرا، علل شکست تدوین قوانینقوانین الزم

snsoltani@ut.ac.ir)     پردیس فارابی(استادیار حقوق عمومی دانشگاه تهران *
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مقدمه. 1
هـایی  وقت، احمد متین دفتري، در پایان شکست کوششرئیس کمیسیون دادگستري سناي

اي چـرا الیحـه  «: که براي تدوین قوانین آغاز شده بود و در پرسش از علل شکست آن گفته بـود 
هـا منتظـرش بـوده    که قـوه مقننـه مـدت   ] تشکیل سازمان تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور[

پرسش او پس از گذشت چنـد دهـه   . »سازد؟گاه نتوانست توقع طراحانش را برآوردهاست، هیچ
هـاي ایـن شکسـت را    کوشیم برخی از علتدر این نوشته می. گذار ماستهمچنان در برابر قانون

.توضیح دهیم

ــه تــالش ــراي یکــی از مســائل و معضــالت    در ادام ــی ب ــافتن راه حل ــراي ی هــاي گذشــته و ب
وانین حقـوق کنـونی  آغـاز شـده     گذاري در ایران امروز کوششی بـراي تـدوین دوبـاره  قـ    قانون
هـایی را بـراي نوشـتن قـانون     مطالعات و پـژوهش 1387هاي مجلس از سال مرکز پژوهش. است

هـا در تصـویب قـانونی در    نتایج این پـژوهش . تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور آغاز کرد
در روزهـاي پایـانی   ایـن قـانون   . ، بـه ثمـر نشسـت   89این باره و دستورالعمل اجرایی آن، در بهار 

. بـراي آن نوشـت  » دسـتورالعمل اجرایـی  «89همان سال اصالح شد و مجلس خود در مرداد ماه 
امروز با گذشت چند سال از زمان تصویب قانون و دستورالعمل اجرایی اخیر جز نتـایج انـدك و   

.ها بدست نیامدناچیزي از آن کوشش

استقرار نظام حقـوقی، بـیش از نیمـه سـده     رو مواجهه با پرسشی که یکی از کوشندگاناز این
هاي تدوین قوانین مطرح کرده اسـت و اهمیـت ایـن پرسـش بـراي      پیش، در پایان شکست طرح

گـذاري در ایـران، بـراي آگـاهی از چگـونگی بـه سـرانجام        هاي نظام قانونگشودن یکی از گره
طـرح دوبـاره ایـن    اکنـون زمـان   . هاي پیشینیان در تدوین قوانین ضـروري اسـت  نرسیدن کوشش

سرانجام بسیاري براي تـدوین و  هاي بیتر دریابیم که پیش از ما نیز کوششپرسش است تا ژرف
نتیجـه نبـوده، امـا بـه اهـداف تعیـین شـده        ها هرچنـد بـی  این تالش. تنقیح قوانین انجام شده است

خیـل ناکامـان   هـا آگـاه نشـویم از    هاي تاریخی این کوششما نیز اگر از نقایص و کاستی. نرسید
.این راه خواهیم بود

این سطور، تکرار و برجسته کردن پرسشی است در بیان علل ناکامی تدوین قوانین در ایران، 
آیا زمانه ما آماده تحقـق بخشـیدن بـه    . ها باز کنیمتا راهی به سوي فهم علل شکست این کوشش

اسـت؟ در آغـاز بایـد یـک     این فکر است؟ آیا اکنـون زمـان تـدوین دوبـاره قـوانین فـرا رسـیده        
، قـوانین و مقـررات الزم   »نظم حقوقی کنونی«مقصود از تدوین قوانینِ . اصطالح را توضیح دهیم



133علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران

اي بـه نحـو سـازمانمند و ســامانمند    االجـرا در نظـام حقـوقی ایــران اسـت کـه هنـوز در مجموعــه      
بـه کسـانی کـه ایـن     ما این مفهوم را در معناي، نه دقیقاً یکسان، امـا نزدیـک  . اندگردآوري نشده

هاي ایـن دو  در ادامه تفاوت. اند بکار خواهیم بردها آوردهاصطالح را در عناوین برخی مجموعه
.کاربرد و منابع آن را توضیح خواهیم داد

معناي تدوین و تنقیح قوانین. 2
نخسـتین مـوج   . هـایی را سـپري کـرده اسـت    تدوین قوانین از آغاز تا امـروز مراحـل و منـزل   

گ تدوین قوانین در پایان قرن هجدم در پروس آغاز شد و در ابتداي قرن نوزدهم در فرانسه بزر
هـاي پـیش از مشـروطیت در    این موج در سال. به اوج خود رسید1804با تدوین قانون مدنی در 

هـا پـس از پیـروزي مشـروطیت بـا تـدوین مجموعـه قـوانین         هایی یافت اما تنها سالایران بازتاب
اما معنایی از تدوین قوانین که در ایـن مقالـه   . ري، تجاري و دادرسی به سرانجام رسیدمدنی، کیف

تـدوین  «اي است که پس از آن کوشش نخسـتین روي داد و تنهـا   به آن خواهیم پرداخت مرحله
هـا قـوانین پراکنـده در    در مرحلـه نخسـت دولـت   . را در بر خواهد گرفـت » قوانین حقوق کنونی
اي از و متون حقوقی و فقهی و هـم در عـرف و عـادات کـه در هـر گوشـه      منابعی همچون اسناد

شد و احکام متعددي درباره یک موضوع معتبر بود گـردآوري  مملکت به شیوه متفاوتی اجرا می
اي از این احکـام قـانونِ مـدون و    مجموعه. کردند و از میان آنها تنها یک حکم معتبر شناخته شد

حلۀ دوم؛ پس از وضع قوانین گونـاگون و بسـیار در یـک موضـوع     در مر. منقح جدید را ساختند
تعداد قوانین مربوط به یک قلمرو آنچنان بزرگ و فربه شد که ناگزیر بایـد همـه ایـن مـوارد در     

ها از نظر ناسـخ و  ذیل یک کتاب به شکلی گرد آیند که روابط قوانین و مقررات و آراي دادگاه
قـوانین  » کـالف سـردرگم  «ون ابهام باشـد و شـهروندان در   روشن و بد... منسوخ، عام و خاص و 

.جویند را بیابندحیران و سرگردان نباشند و به سادگی و سرعت بتوانند حکم موضوعی که می

. تدوین قوانین به معناي گردآوري متون قانونی مربوط به یک موضـوع، در یـک مجموعـه اسـت    
و بـه معنـاي گـردآوري یـک مجموعـه      «Codicem Facere»از ریشه التـین «Codification»واژه

اي از جرمـی بنتـام پدیـدار    و براي اولین بار در نوشته1815اما در مقام یک مفهوم در سال . قانون است
:Bureau, 2003)د؛  کـر شد؛ در معنایی که بر طرح گردآوري مجموعه کاملی از قـانون داللـت مـی   

هـاي آن بـه دو   یکـی از اولـین نمونـه   . بیشتري دارداما گردآوري ساده متون قانونی، قدمت(225-26
در پایـان  . گردد؛ مجموعه حمـورابی، پادشـاه بابـل از ایـن دسـت اسـت      هزار سال پیش از میالد باز می
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هـاي  مجموعـه . آوري متون فرامین امپراتور  اقدام کردندقرن سوم پس از میالد افرادي شخصاً به جمع
م بـه دسـتور تئـودوس    .ق438اولین مجموعه رسـمی در سـال   . ستگرگور  و هرموژن  از این نمونه ا

هـا و  منظـور چـاره کـردن ابهـام حقـوق، تعـارض      ـ و به» کالف سردرگم فرامین«دوم ـ در اعتراض به   
هدف از تدوین، سـاده کـردن، قابـل فهـم سـاختن و قابـل دسـترس کـردن         . امنیت حقوقی تدوین شد

(Bureau, 2003: 226).متون قانونی قابل اطمینان بود

کننـده، بـا درج در   تدوین قانون نـه خلـق، کـه بیـان حقـوق اسـت؛ بیـان حقـوقی کـه تـدوین          
کنـد و از  اش اکتفا میمجموعه و دادرس با درج در رأي دادگاه، به گواهی بر وجودش یا پیشینه

اردي شـوند و تنهـا مـو   تنها قوانین جاري و معتبر تـدوین مـی  «. شناسدرسمیت میاین راه آن را به
امکان اصالح دارند که اصالحشان براي حفظ سلسله مراتب قوانین و هماهنگی و نظـم و ترتیـب   

غرض از تدوین علمی عبارت است از اعمال قواعـد  (Loi 16 Déc 1999).قانون ضروري است
علمی از قبیل تشخیص ناسخ از منسوخ و عام و خاص و مطلق و مقید و ترتیب قـوانین و نظامـات   

هـاي مختلـف در جـاي متناسـب     وابط مقررات و تصریح به این روابط و نهادن قسمتو کشف ر
طوري که در عین اطمینان به سهولت و در کمترین وقت، دسترسی به قانون مورد نظـر ممکـن   به

)لنگرودي، مبسوط(.»باشد

هدف از تدوین و تنقیح قوانین. 3
این پدیده به حقوق گـرد آمـده،   . استهدف تدوین و تنقیح، وضوح و روشنی بخشیدن به قوانین

ها، حقـوق بیشـتر و بهتـر و بـه     به مدد این مجموعه. انجامدبرمبناي طرحی منطقی، در چند مجموعه می
تـدوین و تنقـیح قـوانین    . تـر در دسـترس اسـت   شود یا حـداقل بیشـتر و سـاده   دور از آشفتگی دیده می

سودمندي ایـن کـار از لحـاظ تسـهیل آگـاهی      . کاري بس سودمند و در عین حال دقیق و دشوار است
عامه مردم به قواعد و موازین قانونی و تشخیص حد و مرز و کم و کیـف حقـوق و تکـالیف فـردي و     

. هـا آن برحسـب تغییـر و مقتضـیات و قـوانین و مقـررات اسـت       اجتماعی خود و بازشناخت دگرگونی
خـود بـیش از دیگـر حـرف بـه      بدیهی است قضات و وکالي دادگستري و پژوهشـگران نیـز در کـار   

کننـد و یکـی از اهـداف تـدوین قـوانین تسـهیل و تسـریع        هـایی اسـتفاده مـی   خوبی از چنین مجموعـه 
)13: 1350ناصري، . (دسترسی این مشاغل به قوانین و مقررات منقح بوده است

دهـد  تدوین و تنقیح قوانین امکان مـی : تدوین و تنقیح عامل رشد اقتصادي معرفی شده است
همچنـین  . که بتوانیم تورم متون قانونی را مهار و افزایش سریع هنجارهاي حقوقی را کنترل کنیم
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تدوین و تنقیح خواهد توانست سهمی در کاهش قیمت و هزینه جهانی قـوانین و مقـررات داشـته    
گـاهی نیـز   . الملل منجـر خواهـد شـد   عالوه افزایش شفافیت به ترقی رقابت و تجارت بینبه. باشد

دانــان بــه شــکل حفــظ ابهــام و نــع تــدوین و تنقــیح قــوانین از مجــراي منــافع شخصــی حقــوقموا
,Tocqueville).پیچیدگی حقوق بروز کرده است شاید بتـوان ایـن سـخن هـابز در     (41 :1835

او در . لویاتان را دلیل دیگري بر ضـرورت تـدوین قـوانین و یکـی از اهـداف آن بـه شـمار آورد       
که تعلیم و تفسـیري  تا وقتی«: نویسدمی) عذر به قانون و شرایط مخففهدر باب جرائم،(27فصل 

درباره قانون عرضه نشود و افراد خودشان مجبور باشند بـا زحمـت و شـک و تردیـد و بـا ایجـاد       
وقفه در کار و زندگی خویش و بـا کسـب اطـالع و آگـاهی دربـاره قـانون از افـراد خصوصـی،         

از ایـن کوتـاهی متوجـه ضـعف عمـومی مـردم اسـت؛ امـا         بخشی » آگاهی الزم را بدست آورند
توجهی به قانون و غفلت از آن است کـه بـه نـوعی وهـن قـدرت حاکمـه       تر بیانگر بیبخش مهم

تـدوین و تنقـیح قـوانین    : شـود بـه همـین دلیـل اسـت کـه گفتـه مـی       ). 281: 1380لویاتان، (است 
ل تـاریخ هماننـد عامـل قـدرت نمایـان      گونه که در طـو تواند بیانگر اقتدار سیاسی باشد، همانمی

.انـد دیـده در تدوین و تنقیح قوانین، حاکمـان نشـان حاکمیـت و اقتـدار خـود را مـی      . شده است
(Bureau, 2003 : 227)  ،عمال قوانین یکسان در سراسر یک سـرزمینتدوین و تنقیح قوانین با ا

عـه و تـأمین آرامـش و صـلح     ها و حتی اصالح جامها و جمهوريها، امپراتوريوحدت پادشاهی
هـایی کـه دارنـد    ابهام و پیچیدگی قوانین، شهروندان را درباره حق. عمومی را در پی داشته است

این ابهام، محدوده تحـرك اجتمـاعی   . داردکند، بلکه در تردید نگه میخوبی آگاه نمینه تنها به
.و اقتصادي را محدود خواهد ساخت

ساده کردن شکلی حقوق، سامان : ز کارکردهاي زیر استهر مجموعه، حداقل داراي یکی ا
یـاب کـردن   ها، چاره پراکندگی منـابع حقـوق و همچنـین راه آسـان    مجموعه. دادن و اصالح آن

وحدت حقوق و امنیت حقوقی نیز از ثمراتی است که تدوین و تنقیح قوانین بـا  . قواعد آن هستند
ان ایـن پدیـده و نیـاز بـه شـفافیت، ثبـات،       هـاي متعـدد، نسـبت وثیقـی میـ     پژوهش. آوردخود می

وجوي پاسـخ بـه نیـاز    تدوین قوانین در جست. کنندسادگی و هماهنگی قواعد حقوقی برقرار می
بـا  . هاي مختلف نظام حقوقی، براي کاسـتن از تعارضـات درونـی آن اسـت    هماهنگی میان بخش

از ایـن  . خواهنـد شـد  پوشـان، متعـارض و تکـراري شناسـایی و حـذف      تدوین قـوانین، مـواد هـم   
یعنـی  . شـوند دیدگاه، تدوین و تنقیح قوانین پس از گسترده و انبوه شدن متون قانونی پدیدار مـی 

شوند که نه فقط مردم، بلکه کـاربرانِ قـانون و   می» کالف سردرگمی«هنگامی که قواعد حقوقی 
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تواننـد بـر آن تسـلط    مـی تنهایی نسادگی و بهـ به... اهل فن ـ دادرسان، وکال و مشاوران حقوقی و 
.یابند

بـه عقیـده بنـده    «: این معضل را یکی از اعضاي مجلس سناي سابق چنین توصیف کرده است
تر از این کاري نداشته باشیم کـه ایـن قـوانین را تنقـیح     و بدون مبالغه شاید ما در دوره تقنینیه مهم

تـرین معـامالت   در جزئی. استاین زیادي قوانین، مردم را مثل زنجیر گرفتار و گیج کرده. کنیم
تنها مردم، هرکس حتی خـود مقننـین، بنـده هـم کـه یکـی از اعضـاي        مثل مالیات ساده، مردم، نه

نـه از اصـالحات سـر    . شـوم ترین مسـائل مـالی گرفتـار و گـیج مـی     هیأت مقننه هستم، در ابتدایی
علت ایـن امـر همـین    که یک . کنم قادر است توجیه کندآورم و نه به کسی که مراجعه میدرمی

علت تعـدد و تکثـر قـوانین،    حتی گاهی دیده شده که به... درهم برهم و مکرر بودن قوانین است 
.»نامه دچار سردرگمی شده و قانون ملغی را مستند قرار داده اسـت هیئت دولت در وضع تصویب

حقـوق هسـتند،   یاب کـردن از نظر کسانی که در پی ساده و آسان) 42: 1386باغی و شاملو، قره(
ســخن ایــن نماینــدگان یــک نگرانــی اصــیل و واقعــی و بیــانگر یکــی از نــواقص عمــده فراینــد   

جهل بـه قـانون رافـع    «امروزه تورم قوانین حتی در برخی اصول حقوقی مانند . گذاري استقانون
بنابراین ضـرورت و مبنـاي موجهـه تـدوین و تنقـیح قـوانین       . رخنه افکنده است» .مسئولیت نیست

.راي قانون و نظم عمومی و به تعبیر هابز حاکمیت دولت استاج

، کـه خـود بـراي برگـرفتن اغـالل از پـاي       »زنجیر قوانین«و گرفتار آمدن در » سردرگمی«بر 
تـوان  گـذاري مـی  مدد اصـالح در فراینـد قـانون   اند فقط بهشهروندان و دفاع از آزادي وضع شده
یعنی قبل از تدوین قانون روشـن  . و روشمند تدوین شودنحغلبه کرد، فرایندي که در آن قانون به

باشد که قانونی که تصویب خواهد شد کدام ماده یـا مـواد را نسـخ خواهـد کـرد و جـاي آن در       
توان بـر ایـن   هایی میبا کمک چنین روشی و چنین مجموعه. کدام بخش و کدام مجموعه است

نینی که پرشمارتر از آن است که بتـوان  بستن دست و پاي مردم در قید قوا«. سردرگمی چیره شد
مـور،  (.»تر از آن، که بتوان همان زمان فهمید، کاري سخت بیدادگرانه استآن را خواند و مبهم

گذاري افق دید شهروندان را سخت کوتـاه و  این نوع قوانین و این روش قانون) 10-109: 1373
.کندهایشان را سلب مینزدیک وي کند و آزادي

اهللا ناصري در مقدمۀ فرج. شرایطی تدوین و تنقیح قوانین کاري دشوار و دقیق استدر چنین
هـاي تـدوین و تنقـیح قـوانین را در ایـران ایـن       مجموعه مدون قوانین و مقررات جزایی دشـواري 

العـاده مصـوبات و   دقیق و دشـوار بـودن کـار از لحـاظ کثـرت و تـورم فـوق       : دهدگونه شرح می
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اگـر  . ها و در بسیاري از موارد درهـم بـودن مطالـب و موضـوعات اسـت     مقررات در غالب رشته
گاهی شناختن مقررات معتبر در موضوعی، به سبب جوانی آن شـاخه و یـا روشـن بـودن سـابقه،      
آسان است در برابر در بسیاري از موارد تشـخیص قـانون معتبـر یـا حـدود اعتبـار یـک قـانون یـا          

اي العـاده نامه ـ کـه گـاهی اهمیـت فـوق     نامه یا آیینبچنین یک تصویموادي از یک قانون و هم
که چه امري جایگزین چـه امـر دیگـري شـده اسـت در میـان حجـم        اند ـ و این معادل قانون یافته

بزرگی از مصوبات و مقررات بسیار دشوار و مبهم و مستلزم تحقیـق و مطالعـه و زحمـت فـراوان     
هـایی از  ر ضمنی است نـه صـریح و بیشـتر پـاره    ها به طوکه بسیاري از نسخاست، به خصوص این

اي نسخ یا اصالح شده و یا به دفعات در مدت زمانی کوتاه یا دراز از قانون و حتی جزیی از ماده
تـداخل  . هـا افـزوده شـده اسـت    موضوع و حکم و افراد و مصادیق هر امري کاسته شده و یا بدان

اي مطلبـی از  نامـه گاهی ضمن قـانون یـا تصـویب   زیرا . قوانین نیز اشکال کار را بیشتر کرده است
نامه دیگري کـه موضـوعاً بـا آن بکلـی متفـاوت و مختلـف اسـت تغییـر کـرده،          قانون یا تصویب

تفسیرهاي قضایی و آراء دیوان کشور نیز به نوبـه خـود بـه    . اصالح شده و یا از اعتبار افتاده است
)13: 1350ناصري، (.ستوسعت دامنه مطالعه و احیاناً دشواري کار افزوده ا

اي هاي مختلف حقوق را بـه گونـه  شاخه» ابزار کار«، و »شیوه معقول«ها با ارائه امروزه مجموعه
تـر کنـد و کلیـدي بـراي فهـم و اجـراي       که دسترسی به قوانین مورد نیاز را آسـان «دهند دست میبه

و ) وکـالي دادگسـتري  (دادیـاوران  ویژه دادرسان و فراهم آورد، به) 15: 1377کاتوزیان، (.»قوانین
قـوانین و مقـررات   «هـایی هسـتند کـه دسترسـی سـریع و آسـان بـه        دستگاه اداري نیازمنـد مجموعـه  

» هـاي خشـکیده  شـاخه «هایی کـه از  پذیر کند؛ مجموعهرا امکان» االجرا در نظم حقوقی کنونیالزم
و » رنـج سـرگردانی  «هـا شـدن از   ر. باشـد » پیوندهاي گوناگون و تازه به جاي آن نشسـته «پیراسته و 

اي از آهـن و پـیچ مهـره    وجو کردن ابـزار خـویش در تـوده   جست«نه » جعبه ابزاري مرتب«ساختن 
از همـین رو  . هـایی اسـت  از جملـه دالیـل تـدوین و تنقـیح چنـین مجموعـه      ) همان جـا (» مصرفبی
در دسـت  » نـونی قـانون مـدنی در نظـم حقـوقی ک    «اي ماننـد  توان گفت در مواردي که مجموعهمی

هـا سـهمی در تسـریع رونـد     ایـن مجموعـه  . توان به پاسخ مسئله حقوقی رسـید است بسیار زودتر می
صـورت عـام   صورت خاص و در فرایند حل مسائل حقـوقی و یـافتن حکـم موضـوع بـه     دادرسی به

ت، اند، معناي کاستن از قیمت و هزینه جهانی قـوانین و مقـررات، کـه بـاالتر آمـد، همـین اسـ       داشته
تـوان بـا رواج کـاربرد و چـاپ ایـن      درستی این ادعـا را مـی  . کوتاه کردن زمان حل مسائل حقوقی

.ها نزد دادرسان، وکال و مشاوران حقوقی و استقبال جامعه حقوقی از آن سنجیدمجموعه
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مجموعـه قـوانین تنقـیح شـده     «رسد معناي تـالش قـوة قضـائیه در اقـدام بـه تـدوین       نظر میبه
از » تشخیص مخصص و ناسخ از منسـوخ «دشواري . ري در همین نکته نهفته استو کیف» حقوقی

» رنج سـرگردانی «ایشان هم در پی رهایی دادرسان از . هاستعلل عمده گردآوري این مجموعه
کـه از  » مجموعـه تنقـیح شـده   «در مقدمـه ایـن   . از هم هسـتند » مجرد و جدا افتاده«در انبوه قواعد 

انبـوه قـوانین بـه تصـویب     «: روشنی به این اهداف اشاره شده اسـت بهسوي قوة قضائیه چاپ شده
هـاي فراوانـی را بـراي    در کشور و عدم تشخیص مخصص و ناسخ از منسوخ دشـواري ... رسیده 
یکـی از علـل   . »وجـود آورده اسـت  خصـوص نظـام عـدالت بـه    اندرکاران اجرایی کشور بهدست

ایـن  «. نبود قوانین منقح و مـدون اسـت  » گستريپراکندگی در آراي صادره از سوي محاکم داد«
هـاي  موجـب شـده تـا شـاهد اعمـال مجـازات      ... هـاي کیفـري   واقعیت غیرقابل انکـار در پرونـده  

متفاوت در موضوعات و شرایط یکسـان و وجـود اخـتالف عمیـق بـین آراي صـادره از محـاکم        
لیل حجم بـاالي قـوانین، پیـدا    دامروزه به«) 156: 1386محمدزاده، (.»بدوي و مراجع عالی باشیم

شـود، لـذا اجـراي عـدالت را     هاي درخت براي مجریان گاهی بسـیار سـخت مـی   کردن سرشاخه
)169: 1386رئیسی، (.»کندمشکل می

عـدم دسترسـی بـه هنگـام جامعـه حقـوقی کشـور،        «هایی از علل دیگر تدوین چنین مجموعه
االجرا و مورد نیاز و عدم اطمینـان  مقررات الزمویژه قضات، در نقاط دور از مرکز، به قوانین و به

دسترسـی  . هـاي غیررسـمی و ضـرورت رفـع ایـن مشـکالت اسـت       کامل به صحت متن مجموعه
االجرا و اطمینان آنان از صحت متن مـواد قـانونی، امـري اسـت کـه      بهنگام قضات به قوانین الزم

دادرسـی، مـانع صـدور آراي    افزون بر سرعت بخشیدن بـه فراینـد عـدالت و جلـوگیري از اطالـه      
پژوهشـی در ایـن بـاره    ). كفحهمجموعـه مقـررات تنقـیح شـده حقـوقی، صـ      (» شودمخالف می

.ها نشان دهدتواند میزان تأثیر وضعیت فعلی را بر آراء دادگاهمی

واقعیت آن است که قضات و مجریان قانون از دغدغه اطمینان از اعتبار قانون و مقرراتی کـه بـدان   
این وجه از مسئله یکی از مشکالت نظام دادرسی در ایران است کـه ریشـه   . کنند فارغ نیستندیاستناد م

از عـدم  ... اختالفـات موجـود در مقـام اجـراي قـوانین      «قسمتی از . گذاري دارددر نواقص فرایند قانون
موجـب  حدي اسـت کـه   انجام این وظیفه و عدم اعالم صریح قوانین منسوخ، ناشی شده و میزان آن به

ثبـاتی در شـئون زنـدگی افـراد جامعـه      ها و در نهایت بیسردرگمی مجریان قانون و برخی سوءاستفاده
اعتبـار  شود تا آنجا که هر مقامی براساس تشخیص خود قانونی را که از اراده ملی منبعث است، بـی می

تبـر و حـاکم بـر    کند و مسـئول و مقـام دیگـري همـان قـانون را مع     اعالم و از اجراي آن خودداري می
)50: 1383طیرانیان، (.»کندروابط مردم تشخیص داده و اجرا می
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دربـاره حـد   )  مشـروطه و جمهـوري اسـالمی   (از مجموع اصولی که در قوانین اساسی ایـران  
هـا همـان حـدودي اسـت کـه      حد حق«نخست . توان استخراج کردها آمده دو قاعده عام میحق

از همـین رو  . »تواند ممنوع باشـد آنچه را که قانون منع نکرده نمی«؛ دوم »قانون تعیین کرده است
براي آنکه حقوق مندرج در قانون اساسی مؤثر باشند الزم است که شهروندان از حـدود حقـوق   

یعنی امروز با چنین حجمی از قـوانین  . خود، در میان کالف پیچیده قوانین و مقررات آگاه باشند
هـایی حتـی   در غیاب چنین مجموعـه . ها هستندگردآوري مجموعهها ناگزیر از و مقررات دولت

.بود» قبح عقاب بال بیان«توان مدعی جریان قاعده می

شوراي قانون اساسی فرانسه در یکی از آراي خود تدوین قوانین را از اهـداف قـانون اساسـی    
اساسـی، یعنـی   تدوین و تنقیح قوانین پاسخی به اهـداف منـدرج در قـانون    «: به شمار آورده است

اعالمیـه  ) 6(درواقع برابري در مقابل قـانون کـه در مـاده    . »دسترسی به قانون و وضوح آن، است
مـؤثر  ) 16(هـاي حقـوق منـدرج در مـاده     حقوق بشر و شهروند آمده اسـت و همچنـین ضـمانت   

نخواهند بود چنانچه شهروندان از هنجارها و قواعدي که بر آنان حاکم است شـناخت و آگـاهی   
از ســوي دیگــر چنــین ســطحی از شــناخت بــراي بهــره بــردن از حقــوق و  . فی نداشــته باشــندکــا

هـا همـان حـدودي اسـت کـه      اعالمیه، که بنابر آن حد حـق ) 4(هاي تضمین شده در ماده آزادي
) 5(کـارگرفتن حقـوقی کـه در مـاده     همچنـین بـراي بـه   . قانون تعیین کرده است، ضروري اسـت 

تواند ممنوع باشد و هیچ کسی مجبـور  چه را که قانون منع نکرده نمیآن«آمده، به این عبارت که 
بـراي  (Décis. N° 99-421 DC du 16 déc. 1999).»به انجام آنچه قـانون امـر نکـرده نیسـت    

.هاي قانونی الزم استها و آزادياستفاده از مزایاي حق

نون اساسی، انتشـار  قا156همچنین یکی از شروط الزم براي اجراي وظایف مندرج در اصل 
حتـی در  (هـاي قـوانین   هـا و مجموعـه  هاي چاپی در کتـاب اشتباهات و غلط. صحیح قوانین است

و عدم انتشار آنهـا از سـوي یـک مرجـع رسـمی بـا مسـئولیت، قـوه قضـائیه را          ) هاي رسمینسخه
هـاي کند تا قوانین موضوعه همراه با آراي وحدت رویـه دیـوان عـالی کشـور، نظریـه     مکلف می

هـاي مربـوط را در یـک مجموعـه، یکسـان در دسـترس حقوقـدانان        نامـه شوراي نگهبان و بخش
هاي متعارض راجع بـه قـوانین موضـوعه    ها و نظریهویژه قضات قرار دهد تا هم از ابهامکشور و به

مجموعـه  (.کاسته شود، هم آحاد ملت به آسانی امکان دسترسی به قوانین موضوعه داشـته باشـند  
)نقیح شده حقوقی، ص، كمقررات ت
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تحول مفهوم تنقیح قوانین. 4
کارگیري در متـون قـانونی در ایـران تـا بـه امـروز دسـتخوش        مفهوم تنقیح قوانین، از آغازِ به

) قانون اساسـی (نامه اساسی نظام33در کاربردهاي اولیه، براي مثال در اصل . تحوالتی شده است
ها تنقیح یافتـه بـه توسـط وزرا مسـئول یـا از طـرف       ارتخانهدر وز... قوانین جدیده «: ق.. هـ1324

تنقـیح و تصـحیح   ] سـنا [باید اول در مجلس ] ... امور[«: 46؛ یا اصل »صدراعظم اظهار خواهد شد
شـنبه  ؛ همچنین در جلسۀ سه»شوراي ملی برسدشده به اکثریت آرا قبول و بعد به تصویب مجلس

اسامی اشخاصی که براي کمیسیون تنقیح قـوانین راجـع   «:ق مجلس اول.. هـ1325الثانی ربیع29
در . الممالک و همچنین احمد قـوام ؛ یا در برنامه مستوفی»به حکام انتخاب شده بودند قرائت شد

.است» به مجلس) طرح یا الیحه قانونی(قبل از تقدیم «اي مرحله» تنقیح قوانین«همۀ موارد باال، 

بـراي  . رودکـار مـی  در همین معنی بـه » تنقیح قوانین«نیز همچنین در ادبیات حقوقی مشروطه 
بـا وجـود دو   «: گویـد مثال منصورالسلطنه عدل در کتاب حقوق اساسی یا اصـول مشـروطیت مـی   

وضـع و  ] مصرف و بلکه مضّر مصالح مملکتیبی[مجلس، دیگر ممکن نیست که این قبیل قوانین 
مسن است مذاکرات الزمه را انجـام داده،  اجرا شود و مجلس عالی یا سنا که مرکب از اشخاص 

کمیسـیون  «) 77-76: 1389منصورالسـلطنه عـدل،  (.»در تنقیح قوانین بیشـتر دقـت خواهنـد نمـود    
ق آمـده در همـین   . هــ 1334هیئت دولـت مـورخ   2040نامه که در تصویب» تنقیح لوایح قانونی

اي از مراحــل ل بــه مرحلــهگفتنـد او درواقــع ایشــان وقتــی از تنقـیح قــوانین ســخن مــی .  معناسـت 
گذاري، یعنی مرحله نوشتن و تنظیم مـتن قـانون پـیش از تقـدیم آن بـه مجلـس یـا پـیش از         قانون

تصویب آن، نظر داشتند، حال آنکه تدوین قوانین موجود پـس از متـورم شـدن نظـام حقـوقی از      
.شودکثرت قوانین و مقررات مصوب آغاز می

حـال آنکـه   . کردنـد فراینـد تـدوین و تنقـیح اسـتثنا نمـی     دوم اینکه وضع قواعـد جدیـد را از   
معنایی که ما امروز از تدوین قوانین و مقررات نظم حقوقی کنونی در نظـر داریـم اصـوالً در پـی     

خلـط ایـن دو   . کنونی استوجوي سامان و نظمِ حقوقاي نیست و فقط در جستخلق قاعده تازه
همایش علمـی تنقـیح قـوانین و مقـررات،     . (شودیگذاري ما دیده محوزه همچنان در نظام قانون

هر چند تدوین قوانین نظم حقوقی کنونی ادعایی جـز گـردآوري و سـامان دادن بـه     )  20: 1386
هاي تدوین قوانین، به هر روشـی کـه بـا    قواعد موجود ندارد، اما واقعیت این است که همه تالش

تـوانیم بکنـیم، در   هایی کـه مـی  پیشگیريها وبینیرغم همه پیشهنجار حقوقی مواجه شود، علی
(Timsit, 1996: 83). آورددرون خود فرصت تخطی از این اصل را پیش می
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ــه    ــه، تنهــا ب ــان حقــوقی فارســی، در کاربردهــاي اولی ــوانین در زب ــهتنقــیح ق ــه مرحل اي از مثاب
ن افزوده شـد در  ها نیز بر آگذاري است و فقط در نیم سده اخیر که نیاز به تدوین مجموعهقانون

در همین جا باید گفـت الزم  . کار گرفته شده استبه» تدوین و تنقیح قوانین«هیئت مفهوم جدید 
مرحلــه اول . اسـت از ایــن پــس میــان ایـن دو مرحلــه از تنقــیح، در زبــان فارسـی، تفکیــک کــرد   

حین تـدوین  گونه نیست و درگذاري است، اما همیشه این، اصوالً، جزئی از فرایند قانون)تنقیح(
شـوند، امـا مرحلـه دوم    قـوانین مـنقح مـی   ... زدایـی و  قانون نیز، براي یکدستی، هماهنگی و ابهـام 

.شودپس از تصویب و اجراي قانون آغاز می) تدوین(

در معناي نوشتن قـانون در زبـان   » تنقیح قانون«یا » تنقیح قوانین«کار گرفتن مفهوم همچنین به
ا این مفهوم در معنـاي اخیـر، حامـل معنـایی بـیش از نوشـتن صـرف        فارسی قابل تأمل است؛ زیر

، باید اوصـافی  »قانون منقح«و » تنقیح قانون«تر، عبارت دقیقبه. نظر دارد» قانون نوشتن«است و به 
.رو، نوع خاصی از نوشتن استچون تعین و وضوح را در متن قانون وارد کند؛ ازاین

قانون تشکیل سازمان تدوین و تنقیح قوانین و مقـررات  «اما این مفهوم در سیر تحول خود در
براي اولین بـار اسـت کـه معنـاي نسـبتاً دقیـق و       . به اوج وضوح خود رسید»1350مصوبکشور

این معنـا از مفـاهیمی   . در متون قانونی زبان فارسی آشکار شده است» تنقیح و تدوین«جدیدي از 
قـوانین و مقـررات   «شـود؛ مفـاهیمی ماننـد    نباط مـی خـوبی اسـت  کـار رفتـه بـه   که در این قـانون بـه  

بـراي مثـال   ... . و » هـا صـورت مجموعـه  به«، »فهرست«، »بر حسب روش موضوعی«، »االجراالزم
تدوین و تنقـیح  «توان گفت به مفهوم کند میاشاره می» االجراقوانین و مقررات الزم«آنجا که به 

خواهـد  مـی » االجـرا الزم«گذار با وصف قانون. ارداشاره د» قوانین و مقررات نظم حقوقی کنونی
به این نکته اشاره کند که در تدوین و تنقیح قوانین فقط بایـد قـوانین و مقـررات معتبـر و جـاري      

باشـند، یعنـی   » قوانینی که بیانگر حقوق واقعی و زنده اجتماع«مدنظر باشد؛ » نظم حقوقی کنونی«
قوانین و مقرراتـی کـه   . »آیدکار میگذرد و در عمل بهیها منموداري از آنچه در جهان واقعیت«

.ندارند» هامجموعه«فاقد این وصف باشند جایی در 

ــابراین وصــف  ــاي دقیــق و خاصــی دارد  » االجــراالزم«بن وصــف . در ایــن مــتنِ حقــوقی معن
قـوقی  نظـم ح «براي قوانین و مقررات به تنهایی در زبان حقوقی ما براي بیان مفهـوم  » االجراالزم«

یا قـوانین و مقـررات زنـده و جـاري در نظـم حقـوقی       » حقوق موجود«، »حقوق جاري«، »کنونی
آنچه گفته شد ناظر بر وجه ایجابی مسئله است، اما وجهی سـلبی نیـز   . کنونی، کافی و رسا نیست

براي تدوین و تنقیح در معناي جدید آن وجود دارد و آن اینکه در تدوین و تنقیح قوانین اصـوالً  
، با توجه به امکانـات زبـان حقـوقی    »االجراالزم«رو وصف ازاین. اي وضع نخواهد شدقاعده تازه
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نظـر  بـه . در زمان تدوین آن قانون، کم و بیش به هر دو وجه، ایجـابی و سـلبی مسـئله اشـاره دارد    
.اندکار بردهرسد نویسندگان آن قانون، این وصف را براي اشاره به همین نکته بهمی

ها براي تدوین قوانین موجودنخستین کوشش. 5
هایی که براي تدوین قوانین و سامان دادن به آن در ایران انجام شـده اسـت   توان در تالشمی

:شودهاي تدوین قوانین در ایران معاصر در چند دوره دیده میموج. هایی را شناسایی کرددوره

چـون قـانون قزوینـی کـه میـرزا      هاي نافرجامی که پیش از مشروطیت با آثـاري  کوشش- 1
و قـانون  ) 41: 1370قزوینـی، (شفیع قزوینی در دوران صدارت میرزا تقی خـان امیرکبیـر نوشـت    

ــرزا سعیدانصــاري و   ــه کوشــش می ــدار شــد ... ناصــري ب ــژاد، (پدی و در ) 327: 1386زرگــري ن
هـم چنـین   . هاي مشروطه خواهانی چون میرزایوسف خان مستشارالدوله به اوج خود رسـید نوشته

کـرد و در  هاي حکومت قانون تأکیـد مـی  الدوله بر اهمیت آن بعنوان یکی از پایهملکم خان ناظم
ــات   ــر تنظیم ــی (دفت ــۀ غیب ــه  ) کتابچ ــانون نمون ــر ق ــرد  و دفت ــراهم ک ــایی از آن را ف ــش . ه کوش

هـاي  مستشارالدوله در رساله یک کلمه از جهت تدارك مبانی تدوین قوانین در رأس همه تالش
این مفهوم از تدوین قوانین مربوط به نخستین موج و مرحله آغـازین تـدوین   . دوره قرار دارداین 

هاي مشابه در قرن نوزدهم که در بسیاري از نقاط جهـان شـروع شـده    قوانین است که از کوشش
هـایی  ها از دیدگاه استقرار نظـام حقـوقی تـالش   ترین نمونه این کوششمهم. گرفتبود الگو می

.ویژه قانون مدنی انجامیدس از مشروطیت به تدوینِ بهاست که پ

االجــراي هـایی در وزارت دادگســتري بـراي تــدوین قـوانین الزم   تــالش1341در سـال  - 2
.هاي اخیر احیاء شده، ادامه این جریان استکوششی که در سال. موجود آغاز شد

تحـول ایـن   . ته اسـت ها مفهوم یکسانی دربـاره تـدوین قـوانین وجـود نداشـ     در همه این دوره
هاي آغـازین تـا بـه    در کوشش. دهدهاي مختلف، تحول حقوق ایران را نشان میمفهوم در دوره

بـراي نمونـه   (تصویب رسیدن قوانین مدنی، کیفري، تجاري و آیین دادرسی مقصـود از تـدوین،   
تـدوین قـوانین   در این معنـا  . ، عمدتاً مدون کردن قوانین فقه امامیه بوده است)درباره قانون مدنی

آور کـردن  در اینجـا تـدوین قـوانین بـه معنـاي الـزام      . هاي استقرار نظام حقوقی استیکی از پایه
گـذار آن را، از میـان نظـرات    عرف و رویه یا نظر مشهور یا نظري اسـت کـه بـه هـر دلیـل قـانون      

موضـوع  چنانچه حکمـی دربـاره   (تواند اي نمیگزیند و پس از آن دیگر محکمهگوناگون، برمی
امــا . بــه حکــم دیگــري غیــر از آنکــه در قــانون مــدون آمــده اســتناد کنــد ) وجــود داشــته باشــد
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هاي پسین، ناشی از تورم دسـته اول احکـام و هنجارهـا بـوده اسـت و همـه تـالش بـراي         کوشش
.سامان دادن به کثرت این هنجارهاست

ماکس وبر، پیشـرفت  از نظر . یاب کردن حقوق نشانه تحول آن استگرایش به ساده و آسان
شـود کـه رشـد سـازمان و نهادهـاي حقـوقی را       حقوق با عقالنی کردن روز افزون آن محقق مـی 

تجربه نشان داده است که مـوج تـدوین   . تدوین و تنقیح قوانین اوج این تحول است. دنبال داردبه
بنـابراین  . ودشـ سازند تکرار میهاي تاریخی که نظام حقوقی را میو تنقیح قوانین همچون دوران

:Cabrillac, 2002)دهـد تدوین و تنقیح قوانین، یک نظام حقوقیِ در حال تکامل را نشـان مـی  

فکر تنقیح قوانین در حقوق موضوعه ایران، در تفـاوت آن بـا حقـوق شـرع،  بـه تأسـیس       (67-8
نامـه  منظـا 46و 33هـا در متـون قـانونی در اصـول     اولـین اشـاره  . گرددنظام حقوقی جدید باز می

هـاي مجلـس   پیش از پـرداختن بـه کوشـش   : آمده است) قانون اساسی(ق .. هـ1324اساسی سال 
.اند یادآوري کنیمسنا در تنقیح قوانین الزم است دو متن دیگري را که از این فکر سخن گفته

کابینـه جدیـد بـه    » پروگرام«با تقدیم ) خورشیدي1289(1328رجب 4الممالک در مستوفی
تقدیم الیحـه در تشـکیل   «و » تنقیح و تنظیم قوانین«هاي دولتش را ز جمله رئوس برنامهمجلس، ا

احمـد قـوام نیـز    . اعالم کرده بود» براي تنقیح قوانین قبل از تقدیم به مجلس مقدس)  کنسی دتا(
قوانین موجودة ایـران  ...«: گفت1326مهر 15اي خود در هاي برنامۀ ده مادهدر یکی از سر فصل

و چون باید لوایح قوانین مـذکور پـس   ... راي نواقص فراوان بوده و احتیاج به تجدید نظر دارد دا
از مطالعات کافی انشا و تنقیح و به مجلس شوراي ملی تقدیم گـردد، لـذا طـرح قـانونی شـوراي      

دارسـی  احمد متین دفتري نیز در مجموعه آیین. »تقدیم مجلس خواهد شد... دولتی به این منظور
او در ایـن مجموعـه، قـوانین    . به نوعی تدوین و تنقیح قوانین پرداختـه اسـت  1318ی در سال مدن

)1386:197عراقی، (.هاي منسوخ را نوشتمعتبر را گردآوري کرد و در انتها نیز فهرست قانون
هاي نهادمند تنقیح قوانین، در وزارت دادگسـتري آغـاز شـد و    ، اولین کوشش1341در سال 

کمیسـیون حقـوقی، مسـائل و قـوانین مربـوط بـه       11در ایـن مـدت   . خاتمـه یافـت  1351در سال 
نامـه  تصـویب . کـدام چـاپ و منتشـر نشـده اسـت     کمیسیون خود را جمع آوري کردند کـه هـیچ  

مقرر داشته اسـت  ) 4(هاي مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستري در ماده مربوط به کمیسیون
:اند ازهاي مشورتی عبارتکه وظایف کمیسیون

آوري آنها به ترتیـب  تنقیح قوانین و تعیین و اعالم قوانین منسوخه و قوانین مغایر و جمع- 1
مجلـس  [گانـه مصـوب   و بررسی قوانین مغایر و تطبیق آنها با اصول شـش ) کدیفیکاسیون(علمی 
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) 6(نامـه  نسـخ و مـاده    آیـین ) 28(موجـب مـاده   نامه بهاین تصویب. 1341ملی در بهمن ] شوراي
:هاي مشورتی عبارتند ازنامه اخیر مقرر داشته است وظایف کمیسیونآیین

آوري آنها به ترتیـب  تنقیح مستمر و مداوم قوانین و تعیین و اعالم قوانین منسوخه و جمع- 2
11هـاي مزبـور   نامـه بـر اسـاس تصـویب   . و تطبیق آنهـا بـا اصـول انقـالب    ) کدیفیکاسیون(علمی 

دادرسان کار آزموده در وزارت دادگستري شروع به این کار نفر5کمیسیون هر یک مرکب از 
با دقت در تغییري که در این بند وارد و قیدي کـه بـر آن افـزوده شـده،     )  1352عالمی، (نمودند 

رسد از نکاتی است که در تجربـه تـدوین و تنقـیح    نظر می، به»تنقیح مستمر و مداوم قوانین«یعنی 
این مفهوم از مفاهیم کلیدي دیگر تـدوین و تنقـیح قـوانین    . ه باشدقوانین در ایران باید محل توج

اندیشیدن در علل شکسـت تـدوین قـوانین ایـن مفهـوم را در      گذار با آگاهی و در پیقانون. است
توانـد سـدي در برابـر پیـدایش و زایـش      وجـه نمـی  هـیچ تـدوین قـوانین بـه   . آورده است) 6(ماده 

بنـابراین همیشـه قـوانین و مقـررات جدیـدي وجـود خواهـد        .هنجارها و قواعد تازه حقوقی باشد
هـدف تنقـیح   » تنقـیح مسـتمر و مـداوم قـوانین    «بدون . ها آورده شوندداشت که باید در مجموعه

این اصالح در پـی آگـاهی از   . گرددشود و گسست و خللی در کار پدیدار میقوانین تأمین نمی
کـم  هـا را بایـد دسـت   مجموعـه . اده وارد شـد ضرورت و اهمیت این استمرار و تـداوم در ایـن مـ   

تدوین قوانین باید استمرار داشته باشد و براي اینکه قـانون  . هرسال یک بار بازنگري و تنقیح کرد
طور مستمر و منظم قـوانین جدیـدي کـه    گردآوري شده ارزش و اعتبار خود را حفظ کند باید به

جموعه تدوین شده ارزش و اعتبار خـود  صورت مشوند در آن وارد شود در غیر اینتصویب می
تعلـل و تـأخیر   . االجرا از دسـت خواهـد داد  را درمقام متنی حاوي آخرین قوانین و مقررات الزم

دلیل افزوده شدن بر حجم قوانین و مقـررات و روشـن نشـدن مـوارد     در تدوین و تنقیح قوانین، به
(Ardent, 1951: 67).کندتر میتر و دشوارنسخ قوانین سابق، انجام آن را هر روز بغرنج

گـردد؛ در آن سـال در مجلـس سـنا     باز مـی 1343تالش دیگر براي تنقیح قوانین به سال - 3
کـار خـود را   » اداره فنی قوانین«که بعدها با عنوان . تدوین و تنقیح قوانین ایجاد شداي براي دایره

مراجـع دادگسـتري، داوري   مجموعه قوانین مربـوط بـه صـالحیت در امـور حقـوقی،      «. ادامه داد
توسط خسرو گیتی یکی از قضات 1346در سال » اجباري و مراجع حل اختالف غیر دادگستري

مجموعه مـدون قـوانین و مقـررات    «و ) 5: 1346،گیتی(با صالحیت و بصیر دادگستري تهیه شد 
د اهللا ناصـري، یکـی از مستشـاران دیـوان عـالی کشـور بـه جامعـه عرضـه شـ          توسط فـرج » جزایی

در ایـن  . هر دو این آثار از ثمـرات تـالش اداره فنـی قـوانین سـنا بـود      ). 20-13: 1350،ناصري(
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وزارت دادگستري نیـز  . گذاري در این راه پیشگام شده بودنددوره سازمان هاي دو مجلس قانون
ل الیحه تشـکی «اوج این تالش ها در این دوره در شکل . تکاپوهایی را در این راه آغاز کرده بود

هــا و ظــاهر شــد کــه برآینــد همــه تــالش » ســازمان تــدوین و تنقــیح قــوانین و مقــررات کشــور 
این الیحه در نخسـتین  . هایی بود که براي تدوین و تنقیح قوانین در جامعه وجود داشتضرورت

انـدرکاران تـدوین قـوانین    داوري دسـت . پس از تصویب دولت به سنا رفت1349روزهاي سال 
کـردن کارهـایی گـردد    تواند موجب تمرکـز و هماهنـگ  ان چنین سازمانی میبیگم«: این بود که

گیـرد؛  دار صورت میهاي صالحیتهاي قانونی بوسیله هیاتکه در زمینه تدوین علمی مجموعه
هـا و اخـتالف   هاي گونـاگون افـراد یـا دسـتگاه    هم ضمن تحرك بیشتر در کار از تشتت و روش

گـذاري و اعتبـار قـانونی بخشـیدن     ها را براي صحهمجموعهمحتمل در نتایج کار مانع شود و هم
)14: 1350،ناصري(.»ها هدایت کندبه آن
هـایش، بــراي گــرفتن رأي  دولــت امیرعبـاس هویــدا در معرفـی برنامــه  1350در مهرمـاه  - 4

، اعـالم  »]سفید[هاي مربوط به اصل نهم انقالب مشیخط«اعتماد از مجلس شوراي ملی، در ذیل 
تنقـیح قـوانین مختلـف و رفـع     ... هاي مختلف مترتب بـر اصـالح دادگسـتري   جنبه«از یکی : کرد

ها و ابهامات فیمابین و باالخره ایجاد سیستمی براي تهذیب و هماهنگ ساختن آن قـوانین  تناقض
با نیازهاي عصر و مقتضیات امروز مورد عمل خواهد بـود و ضـمناً کوشـش خواهـد شـد کـه در       

ال کار چنان باشد که دیگر مشکالت امروزي که ناسـخ و منسـوخ قـوانین    تنظیم قوانین آینده رو
یـک دسـت و یـک    ] که[گذاري همواره روشن نیست و تعاریف و مفاهیم و بالجمله روش قانون

بینـیم کـه مـنقح و خـالی از تنـاقض      ترتیـب، مـی  بـدین . »کلی مرتفع گرددآید بهنظر نمیپارچه به
.گذاري ایران استر نظام قانوندار دنبودن قوانین معضلی سابقه

قانون تشکیل سازمان تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات کشـور     1350اسفند 29سرانجام در 
ایــن ســازمان کلیــه قــوانین و مقــررات «. اي از مجلــس شــوراي ملــی گذشــتطــی مــاده واحــده

هـا  صـورت مجموعـه  االجرا را با نظر متخصصان فن بر حسب روش موضوعی فهرسـت و بـه  الزم
در مورد قـوانینی کـه بـا یکـدیگر متنـاقض و مغـایر هسـتند سـازمان         . تنظیم و تدوین خواهد کرد

طـور مشـترك تشـکیل    موارد تناقض و مغایرت را تعیین و به کمیسیون دادگستري مجلسین که به
نامه اجرایی آن در شش ماده و سـیزده تبصـره در جلسـۀ مـورخ     آیین. »کندخواهد شد تقدیم می

هیئت وزیران به تصویب رسید یعنی بیش از چهار سال از تصـویب الیحـه در هیئـت    18/3/1353
یک سال بعد ماده دیگري نیـز بـا عنـوان مـاده هفـتم بـه       . نامه اجرایی قانون نوشته شددولت آیین
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.نامه اجرایی آن الحاق شدآیین

ین و تنقـیح  وظایف اصلی سـازمان تـدو  «: نخستین ماده، وظایف سازمان را چنین تشریح کرد
:شود به قرار ذیل استنامه سازمان نامیده میقوانین و مقررات کشور که در این آیین

آوري کلیه قوانین و مقررات کشور؛جمع-1
ها و کدهایی که باید تهیه و چاپ شود؛تعیین تعداد مجموعه-2
هـا و  مجموعـه بندي موضوعی قوانین و مقررات کشور با توجه بـه تعـداد   تفکیک و طبقه-3

ها؛کدها و تهیه و تنظیم فهرست موضوعی و تاریخی آن
االجرا؛تعیین قوانین و مقررات منسوخه و تفکیک آنها از قوانین و مقررات الزم-4
تعیین و تفکیک قوانین و مقررات متنـاقض و مغـایر و تهیـه پیشـنهادهاي اصـالحی بـراي       -5

؛تقدیم به کمیسیون مشترك دادگستري مجلسین
ها؛داشتن قوانین و مقررات کشور و چاپ آنبهنگام نگه-6
.»...ها و کدهاي تهیه شدهفروش مجموعه-7

گانـه  هـاي پـنج  اسالمی، سازمان، قریب به اتفاق قوانین موجود در کمیسیونتا پیش از انقالب
و مـدنی را  اداري و اساسی، تأمین اجتماعی و بودجه، تجاري و صنعتی، ارتباط جمعی و کیفـري  

اي طـی الیحـه  9/4/1358شوراي انقالب در تاریخ . هاي صریح را تعیین کردکد گذاري و نسخ
صـورت  قانونی، سازمان را با تمامی وظایف، تشکیالت، نیروي انسانی و اعتبـارات و تعهـدات بـه   

جمهـوري کـه   اداره کل تـدوین و تنقـیح قـوانین ریاسـت    . وزیري ادغام کرداداره کل در نخست
مروز همچنان در کار تدوین و تنقیح قوانین خدماتی به جامعه حقـوقی ایرانـی ارائـه داده  ادامـه     ا

بـر یـک بنیـاد نظـري،     این نهاد، اگرچه نه چندان گسترده، روشـمند و مبتنـی  . همان سازمان است
هاي موضوعی که در این نهاد چـاپ شـدند،   اما مجموعه. هایی در راه تدوین قوانین برداشتقدم

هـاي  نظر روش موضوعی و آوردن مقررات مربوط بـه هـر مـاده، آراي وحـدت رویـه، نظریـه      از
هاي تاریخ تدوین و تنقـیح قـوانین   مشورتی اداره حقوقی و نمایه مفاهیم، یکی از مراحل و تجربه

همچنین در اواخر دورة ششم مجلس با حکم هیئت رئیسه مجلس گروهـی بـراي   . در ایران است
همچنین باید از لوح قانون و لـوح حـق کـه بـه ابتکـار مرکـز       . ین و مشغول شدندتنقیح قوانین تعی

. هاي مجلس تولید شد یاد کنیم که در آن عناصري از تـدوین و تنقـیح وارد شـده اسـت    پژوهش
، کیفري و تجاري که معاونـت حقـوقی و توسـعۀ قضـایی     »مجموعۀ مقررات تنقیح شده حقوقی«

.ین استقوة قضائیه چاپ کرده است نیز چن
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هـیچ یـک از   . هایی که تاکنون انجام شده پراکنده، گسسـته و غیرمـداوم بـوده اسـت    کوشش
اند، به کانونی براي تفکر دربـارة الزامـات   اندرکار تدوین قوانین بودهنهادهایی که به نوعی دست

اي که ذکر شد در زمانی سـر  هاي پراکندهکوشش. و مقدمات وجود تدوین قوانین تبدیل نشدند
گاه نهادهاي تدوین قوانین موفـق  برآوردند و پس از مدتی کوتاه به فراموشی سپرده شدند و هیچ

ایجـاد  » سیستمی براي تهذیب و هماهنگ ساختن قوانین«ها نشدند و نتوانستند به تدوین مجموعه
یخی بایـد سـابقه تـار   ) 141: 1386قربـانی،  (.»پرهیز از تکرار تجربۀ گذشـته «کنند؛ بنابراین، براي 

ما باید در این موضوع  به پیشینه این بحث نگاه کنـیم  «. تدوین و تنقیح قوانین را در ایران شناخت
رئیسـی،  (.»انجام شده را امروز ما باید مورد توجه و بررسی قرار دهیم1340کاري که در دهۀ ... 

ت و نافرجـامی  توان علـل شکسـ  مند تاریخِ تدوین قوانین، نمیدر غیبت مطالعه نظام) 168: 1386
.تدوین قوانین را شناخت

هسـت  » نواقص فراوانی که در قـوانین موجـود  «: گونه که در برنامۀ احمد قوام آمده بودهمان
ایـن نقـص   » مطالعات کافی در انشا و تنقیح قوانین پیش از تقدیم به مجلس است«ناشی از فقدان 

در معنـاي امـروزي آن خلـط کـرد و در     » نتدوین قوانی«در نظام قانون نویسی در ایران را نباید با 
هـا  گیـري و دوام مجموعـه  گـذاري بـر شـکل   نقص فرایند قانون. خیال درمان آن با این روش شد

توان در تدوین قوانین خالصه کـرد و الزم اسـت بـراي    اثرگذار است بنابراین، همه سخن را نمی
کیفیـت  . یب آن را بـازنگري کـرد  و فرایند تصو» کیفیت قانون«هاي ماندگار دستیابی به مجموعه

قانونی که با ایـن کیفیـت   . یک قانون به معناي هماهنگی با روح مشترك یک مجموعه نیز هست
در غیـاب چنـین کیفیتـی کشـف روابـط قـوانین       . شود شرط الزم تدوین قوانین استتصویب می

قـوانین کـه بـه    توان روح مشترك قوانین را از میان این جنگلچگونه می. دشوار و ناممکن است
دهند به دست آورد؟نظم درونی مواد تن نمی

هاي مضرّ تدوین و تنقیح قوانینجایگزین. 6
کلیه مقرراتی که مغـایر ایـن   «: ایم کهاین جمله را در متون قانونی به تکرار دیده: نسخ ضمنی

کـه بیشـتر   این عبارت و عبارات مشـابه آن .  »گرددقانون است در قسمتی که مغایر است لغو می
اش گـذار از وظیفـه  از پانصد بار در قوانین و مقررات ایران تکرار شده است، به معناي فرار قانون

دانـد قـانون جدیـد چـه     گوید که دقیقـاً نمـی  صراحت میگذار با این جمله بهدرواقع قانون. است
بـار  یعنـی از زیـر  . کنـد کند و چشـم بسـته قـوانین مغـایر را لغـو مـی      قوانین و مقرراتی را نسخ می

کند و این تکلیـف ماالیطـاق را   مسئولیت تعیین روابط قانون جدید با قوانین پیشین شانه خالی می
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صـراحت فهرسـت   که باید در هنگام وضع قانون بهدرحالی. نهدبر گُرده و بر عهده شهروندان می
وضـع  «نـه تنهـا   وظیفه قوه مقن. شوند تهیه کندوسیله قانون جدید ـ نسخ می کامل قوانینی را که ـ به 

کلیـه  «رویـه نادرسـت نسـخ ضـمنی     .  هم از وظـایف اوسـت  » تهذیب قوانین«نیست بلکه » قوانین
گـذاري اسـت و سـبب اخـتالل در اجـراي      ، گریز از این وظیفه و نقص نظـام قـانون  »قوانین مغایر

چـه  . شـود هاي اداري در حفظ صالحیت قانونی آنان میناپذیر میان سازمانقانون و مجادله پایان
کسی مرجع صالح براي تشخیص مواد لغو شـده و مـواد معتبـر قـانون مقـدم اسـت؟ اینکـه گفتـه         

.»دهنـده نظمـی اسـت تـا نظـم    گذاري در ارتباط با انسجام حقوقی بیشتر عامل بـی قانون«: شودمی
چنین عبارتی فقط در غیبـت اندیشـه تـدوین و    . دهددر اینجا کامالً معنا می) 266: 1386توري، (
تواند چنین پرکاربرد باشد و رواج و فراوانی آن با حضور اندیشه تـدوین قـوانین   قیح قوانین میتن

حضور این عبـارات در قـوانین و مقـررات ایـران، بـه      . گذاري رابطه عکس دارددر دستگاه قانون
گذاري و همچنین نشانگر یکـی از معناي فقدان جایگاه اندیشه تدوین علمی قوانین در نظام قانون

هایی کـه بـراي   تدریج از دل کوششجاي آنکه بهبه. گذاري استهاي عمده فرایند قانونکاستی
تدوین قوانین در ایران آغاز شده بود آیین و روشی براي تدوین قوانین پدیدار شود، یـک جملـه   

هـایی کـه نسـخ ضـمنی     دشواري. در متن قوانین و مقررات جاي نهاد تدوین قانون را غصب کرد
گذارد چنان است که گـاهی بـراي حـل مسـئله نسـخ ضـمنی       بر قضات و مجریان قانون میدر برا

هاي اهل فن و قضات الزم است و یک قاضی یا مجري به تنهایی و بـا تکیـه بـر    اجتماع و نشست
)104: 1391موسوي مقدم، (.تواند راهی براي حل مسئله بیابداش نمیتوان فردي

گـذار در  دهد قانونشود که نشان میهایی دیده میایران نمونهنویسی دراخیراً در رویه قانون
اي قانون نظارت بر رفتـار قضـات نمونـه   56ماده . حال فاصله گرفتن از این نقص و نارسایی است

االثـر  االجرا شدن این قانون تمامی قوانین و مقـررات زیـر ملغـی   از تاریخ الزم«از این مورد است 
هـم چنـین   . بند مواد قانونی و قوانین منسـوخ را اعـالم کـرده اسـت    14در در ادامه مادة » باشدمی

فهرسـتی از قـوانین منسـوخ را    570در مـاده  1392قانون آیین دادرسـی کیفـري مصـوب اسـفند     
اما باز این فهرست جامع نیست و همه قـوانین منسـوخ را بیـان نکـرده اسـت و در      . برشمرده است

بنـابراین ایـن   » .شودو سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می.. .«: گفته است570قسمت اخیر ماده 
. رویه کامالً از بین نرفته و قانونگذار هنوز در رعایت قواعـد تـدوین و تنقـیح قـوانین تردیـد دارد     

. اي دیگــر از تردیــد قانونگــذار اســتنمونــه1392قــانون مجــازات اســالمی مصــوب 728مــادة 
هایی از موارد منسوخ را برشمرده و همه موارد را به نحو نها نمونهت» از جمله«قانونگذار با آوردن 

.حصري احصا نکرده است
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. شـود اي از این روش در تاریخ تدوین قوانین در فرانسه در آغاز قـرن بیسـتم دیـده مـی    گونه
کرد یا به روش کلی و ضـمنی نسـخ   شد قوانین پیشین را نسخ نمیقوانین جدیدي که تصویب می

داد، بنابراین باید تمام مواد قبلی که مغایر تن قانون جدید موضوع را کامالً پوشش نمیم. کردمی
شـد؛ از ایـن رو شـناختن روابـط مـواد کـاري دقیـق و        با قانون جدید نبودنـد بـه مـتن افـزوده مـی     

دو نمونـه نخسـت   . هاي قانونی براي حل این مسـئله مـواجهیم  در این دوره با طرح. تخصصی بود
پیشـنهاد شـد کـه خـوب تنظـیم نشـده       1881و 1876هـاي  پزشک داروسازي در سـال به ابتکار 

رغـم قـانون جدیـد    کند اعتبار قوانین پیشین را نشان دهد که بـه او در طرح خود تالش می. بودند
دو طــرح قــانونی دیگــر کــه بهتــر تنظــیم شــده بودنــد 1911و 1894هــاي در ســال. معتبــر بودنــد

ن بلژیکی، همـاهنگی و نظمـی میـان ایـن مـواد، برقـرار کننـد، یعنـی         کوشیدند به روش حقوقدانا
در ایـن  . وسیله شوراي دولتی با تفویض اختیاري که پارلمان کـرده اسـت  انتشار روشمند قانون به

روش چند قانونی که در موضـوع واحـدي تصـویب شـده بـود، بـراي کمـک بـه فهـم و اجـراي           
.شدتر، در یک متن گردآوري میآسان

گـذاري آغـاز کـرد و در پایـان بسـیاري از      مجلس فرانسه این رویه را در قانون1948از سال
. کنـد موجب آن صالحیت تدوین قوانین را به دولت تفـویض مـی  آورد که بهاي میقوانین جمله

اقـدام بـه تـدوین قـوانین و مقـررات      ] براي مثال کیفري یـا مـدنی  ... [ذیل عنوان مجموعه قوانین «
موضوع در شوراي دولتی، پس از کسب نظر شوراي عالی تدوین قـوانین، خواهـد   مربوط به این 

کنـد ممکـن اسـت، بـدون     اصالح متون قانونی تا آنجایی که کار تدوین قوانین ایجاب مـی ... شد
از ایـن روش ایـن نتیجـه    (Sourioux, 1988: 154).آنکه اقدام به اصالح محتـوایی مـواد نمایـد   

توانـد  کند مـی اي که ماهیت کار تدوین قوانین ایجاب میات شکلیفقط اصالح: آیددست میبه
.بر مواد قانونی الزم االجرا اعمال شود

تخصیص ضمنی. 7
هـاي فهـم روابـط    شود که بر پیچیدگیهاي دیگري از این معضل در قوانین ایران دیده میصورت

مجموعـه قـوانین و مقـررات تنقـیح     «، در مقدمه »مخصص«به این مسئله، تحت عنوان . افزایدقوانین می
انبـوه  «در میـان  » عدم تشخیص مخصـص «. ، که قوه قضائیه چاپ کرده، اشاره شده است»شده حقوقی

انـدرکاران اجرایـی کشـور    هاي فراوانی را براي دستدشواري» «در کشور... قوانین به تصویب رسیده 
ین حکم ماده، از شـمول قـوانین مغـایر    در برخی از قوان. »وجود آورده استخصوص نظام عدالت بهبه

و سـایر  از شـمول قـانون محاسـبات عمـومی    ... مصـرف اعتبـار موضـوع ایـن قـانون      «: مستثنا شده است
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ها را بـر شـمارد   گذار قوانین عام را بدون آنکه مخصصدر این موارد قانون. »مقررات مغایر مستثناست
تعیـین مـوارد را   . وانین را تخصیص زده اسـت یعنی روشن نیست این قانون کدام ق. تخصیص زده است

در یکی از آثاري که به تازگی درباره مسـئله تـورم تقنینـی در    . گذار بر دوش مجریان نهاده استقانون
بنـدي و  هایی مانند تخصیص و نسخ ضمنی و موارد مشابه دسـته اي از روشایران نوشته شده، مجموعه

.دهـد ذاري پریشان، آشفته و غیرمسئوالنه مجلس را نشـان مـی  گمعرفی شد اند که به خوبی ابعاد قانون
)252- 207، 1390مرکز مالمیري، (

انـدازها  ها و چشمبا نگاهی به سخنانی که در همایش علمی تنقیحقوانین و مقررات، ضرورت
انـد و  خـارج » حقوق کنونی«ها از تدوین و تنقیح گفته شده بود، روشن بود که برخی از آن گفته

تـدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات     یعنی ایشان نه تنها در پـی . وضع قواعد جدید نیز نظر دارندبه 
کـه  درحـالی . اند، بلکه در پـی اصـالح محتـواي برخـی قـوانین هـم هسـتند       » نظم حقوقی کنونی«
اي اصـوالً قاعـده  (Codification à droit constant)تـدوین قـوانین نظـم حقـوقی کنـونی،      «
کنـونی آن را  حقـوقی قوانین جاري در نظـم کند و فقط پس از گردآوري و تنقیحنمی» تأسیس«
تدوین «. نامه اطالق داردنامه و بخشخصوص درباره قانون و نه آییناین الزام، به. کندمی» امضا«

نظمـی حقـوقی   دوبارة قوانین نه به معناي برقراري نظم حقوقی جدید که به معنـاي مبـارزه بـا بـی    
قوانین نه بازاندیشی یـک شـاخه از حقـوق بلکـه     هدف تدوین(Sourioux, 1988: 153) .است

در جریان (Vedel et Delvolvé, 1994: 105)گردآوردي منطقی متون قانون و مقررات است
. کننـد وضـع خواهـد شـد    هـا را رفـع مـی   هـا و تنـاقض  تدوین و تنقیح فقط قواعـدي کـه تعـارض   

شـود در درجـه اعتبـار آن تغییـري     وارد مجموعـه مـی  ) نامـه ینقانون یـا آیـ  (همچنین هر متنی که 
این تعریف ناروشن، غیردقیق و پریشان از تدوین و تنقیح قـوانین، یکـی از   . وجود نخواهد آمدبه

امـا قـانون   . بـرد اي از ابهـام فـرو مـی   هاي مهمی است که توفیق این نهـاد جدیـد را درهالـه   آسیب
هـایی آگـاهی یافتـه و تحـذیرهاي اهـل فـن را       ه به چنین آسیبتدوین و تنقیح قوانین نشان داد ک

نویسندگان قانون دریافته بودند که باید به مفهومی حـداقلی از تنقـیح قـوانین پایبنـد و     . شنیده بود
صـورت، آن  ها را به گذشت زمان و به تاریخ وانهند در غیر اینوفادار بمانند و رفع برخی کاستی

.نخواهد یافتکار حداقلی نیز سرانجامی 

گذاريتعدد مراجع قانون. 8
دار وضـع قـانون، شـرط    حاکمیت قانون و وجود سلسله مراتب روشن میان نهادهـاي صـالحیت  

هـاي فعلـی، حتـی دوره روزنامـه     مجموعـه «علـت اینکـه   . امکان و مقدمه وجود تدوین قوانین است
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هـاي  س شـوراي ملـی و روزنامـه   هاي سالیانه مجلهاي تقنینیه و مجموعههاي دورهرسمی و مجموعه
ابهام این رکـن نظـام   . همین مسئله است) 107: 1382زاده، بیگ(» رسمی حاوي همه مقررات نیستند

در گردآوري قوانین باید همه قـوانین  . حقوقی، از علل عمده نافرجامی تدوین قوانین در ایران است
کـه جمـع آوري تمـام قـوانین و     ها آورده شوند تـا هـدف از تـدوین قـوانین     موجد حق در مجموعه

دار وضـع قـانون و   مراتـب مراجـع صـالحیت   با ابهـام در سلسـله  . آور است، تأمین شودمقررات الزام
. توانـد بـه سـرانجام برسـد    هـا، کـار تـدوین قـوانین نمـی     وجود قوانین تعهـدآور خـارج از مجموعـه   

قـالب فرهنگـی و مجمـع    نهادهاي شبه تقنینـی ماننـد شـوراي عـالی امنیـت ملـی، شـوراي عـالی ان        «
تشخیص مصلحت نظـام وجـود دارنـد کـه بررسـی ارتبـاط مصـوبات آنهـا و تـأثیر حقـوقی آن بـر            

. »مصــوبات مجلــس شــوراي اســالمی و دولــت از منظــر تنقــیح قــوانین و مقــررات ضــروري اســت 
ــانون و     ) 27: 1386زارعــی، ( ــوانین ـ کــه یکــی از عناصــر ســازنده حاکمیــت ق تــدوین و تنقــیح ق

زدایـی بیشـتر در روابـط اجتمـاعی و اقتصـادي      ده حرکت جامعه به سـوي شـفافیت و ابهـام   دهننشان
.است ـ نیازمند عزم راسخ تمامیت نظام سیاسی به سوي حاکمیت قانون است

تدوین قوانین نتیجه عمل قانون گـذاري اسـت کـه در رأس هـرم وضـع هنجارهـاي حقـوقی        
»قـانونی «ارد و منبع یگانه اتصاف به وصـف  است و انحصار قانون و هنجارگذاري را در دست د

(Légalité/Legality) با نظر به این نکته شاید بتوان گفت که یکی از . است» مطابقت با قانون«و
معضالت و موانع اصلی تدوین قوانین در ایران ناشی از جایگـاه مجلـس اسـت کـه در رأس امـر      

سلسـله مراتـب نهادهـاي قـانونی در     دیگر عـدم وضـوحی کـه در   عبارتگذاري نیست و بهقانون
رقابـت دیگـر منـابع مشـروعیت     . ایران وجود دارد مانع عمده در شناخت روابط میان قوانین است

.با مشروعیت قانونی چنین ابهامی را در سلسله مراتب نهادهاي سیاسی ایجاد کرده است

کاستی در پژوهش دربارة تدوین و تنقیح قوانین. 9
ها درباره تدوین و تنقیح قوانین در ایران تـا بـه امـروز کوشـش نظـري      ششاز آغاز اولین کو

هاي انجام شده، یـا بـه   پژوهش. چندانی در مبانی و روش تدوین و تنقیح قوانین انجام نشده است
هـاي  اند یا تجربه کشورهاي دیگر را بدون آنکـه پرتـوي بـر کوشـش    بخشی از مسئله توجه کرده

انـد علـل ناکـامی تـدوین و تنقـیح      رو نتوانسـته ایناز. اندزد بررسی کردهانجام شده در ایران بیندا
هـاي  حتـی همـایش  . گـذرد ـ را روشـن کننـد    اي کـه از آن مـی  رغم نـیم سـده  حقوق موجود ـ به 

انـد بـر آگـاهی مـا     هاي اخیر نیز از دیدگاه موانع و دشوارهاي مسئله نتوانسـته برگزار شده در سال
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هـاي  با آغاز بحـث . هاي پیشین را برجسته کنندهاي کوششنجامی و درسسرابیافزایند و علل بی
مربوط به تهیه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در برخی نهادهاي پژوهشـی وابسـته   

ایـن کوشـش هـا بـراي بـه ثمـر رسـیدن تـدوین و تنقـیح          . به مجلس و دولت تحقیقاتی انجام شد
ه هر حال این همه نه به معناي آن است که در ایـن نوشـتار مـا بـه راه     ب. قوانین باید ادامه پیدا کنند

. کنیم از وضعیتی کـه در آن هسـتیم آگاهانـه پرسـش کنـیم     ایم، بلکه فقط تالش میدیگري رفته
. دیگر درباره شرایط امکان و مقدمه وجود تدوین و تنقـیح قـوانین پرسشـی طـرح کنـیم     عبارتبه
رغـم همـه   علـی . ایم و هنوز بحث برایمان کامالً روشن نیستاشتهنیم قرن وقت براي این امر گذ«

کریمـی،  (.»اي نـداریم اند در بحث تنقیح قوانین، هنوز مـا دسـتاورد عمـده   کشیده... زحماتی که 
1386 :53(

هـا بـا چـه    کـه آن تـالش  ایـن . هـاي پیشـین نشـده اسـت    پژوهشی درباره علل ناکامی کوشش
هــاي انـد و نـواقص و کاسـتی   ریـافتی از تـدوین قـوانین داشـته    انـد، چـه د  مشـکالتی مواجـه بـوده   

و » پرهیز از تکرار تجربـۀ گذشـته  «تدوین و تنقیح قوانین براي . هاي ایشان چه بوده استکوشش
هاي گذشته طی کند بایـد انباشـتی از تجـارب تـاریخی     که راهی مطمئن و متفاوت با کوششاین

اعطاي بورس دورة دکتري تدوین قـوانین، حمایـت   . شدهاي آن به دور بافراهم کند و از کاستی
هاي پژوهشی براي روشن کردن هرچه بیشتر مبـانی  هاي دانشجویی و طرحنامهها و پایاناز رساله
هــاي هــاي آموزشــی و دورههـاي تــدوین و تنقــیح قــوانین و همچنــین برگـزاري کارگــاه  و روش

ایی کـه قـوانین را تـدوین و تنقـیح خواهنـد      کارآموزي تدوین و تنقیح قوانین براي تربیت نیروهـ 
هــاي تحصــیالت تکمیلــی مطالعــات شــاید هــم برگــزاري دوره. کــرد، بایــد مــدنظر قــرار گیــرد

گـذاري بتوانـد بـه محلـی بـراي اندیشـیدن دربـاره ایـن دسـت از مسـائل و معضـالت نظـام             قانون
.گذاري در ایران تبدیل شودقانون

آغاز شد، از دیدگاه تدوین و تنقـیح  » نظم حقوقی کنونیقانون مدنی در «تالشی که با کتاب 
مقدمـه ایـن اثـر افـق     . قوانین نشان از ضرورت نیاز جامعه حقوقی به قوانین مـدون و پیراسـته دارد  

دانیم که این تالش دقیقاً تـدوین  می. اي بر روي تدوین و تنقیح قوانین در ایران گشوده استتازه
داریم نیست و میزان معتنابهی از نظریـه  ) کدها(ها مروز از مجموعهو تنقیح قوانین در معنایی که ا

،  عنصــري کــه وجــه تمــایز    )169: 1377کاتوزیــان، (و دکتــرین حقــوقی در آن وارد شــده   
توانـد در  کنندگان ایـن آثـار مـی   تجربه تدوین. هاست» در نظم حقوقی کنونی...«با » هامجموعه«

.ر واقع شودتوفیق نظام تدوین و تنقیح قوانین مؤث
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نقدي بر قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و دستورالعمل اجرایی آن. 10
ایـن  . اي که درباره این قانون باید یادآوري شود مربوط به نحوه ابـالغ آن اسـت  نخستین نکته

قانون از جمله قوانینی بود کـه رئـیس جمهـور وقـت از ابـالغ آن خـودداري کـرد و بنـابراین بـه          
قانون اساسی رئـیس مجلـس آن را ابـالغ و    123وجب مادة یک قانون مدنی و در اجراي اصل م

اي کـه  نکتـه . این مسئله در اصالح این قانون هم تکرار شد. براي انتشار به روزنامه رسمی فرستاد
در چنین کار سترگی اجمـاع و اتفـاق   . هاي قوانین اهمیت دارداز دیدگاه شرایط امکان مجموعه

ویـژه بدنـه کارشناسـی دولـت،     شان، بـه هاي حکومت و همدستی و همکارياع همه دستگاهو اقن
هـاي  تمـام دسـتگاه  «: ایـن قـانون گفتـه شـده    3مادة 1به خصوص که در تبصرة بند . ناگزیر است

االجـرا  انـد ظـرف شـش مـاه پـس از الزم     این قانون موظف) 2(حکومتی و عمومی موضوع ماده 
چنـین  ررات مصوب خود را تنقیح نموده و بهطور مستمر ادامـه دهنـد هـم   شدن این قانون کلیه مق

آغـاز راه  » .ظرف شش ماه پیشنهاد تنقیح کلیه قوانین مربوط به خود را به معاونـت ارسـال نماینـد   
توانسـت در چنـین   انـد؛ نمـی  ناهمواري که گذشتگان ما در طی کردن آن موفـق و بختیـار نبـوده   

توجــه بــه تجربــه تــاریخی مــا در ایــن موضــوع  . ندیشــانه باشــدشــرایطی چنــدان ســنجیده و دورا
توانست متصدیان این قانون را بـه برگزیـدن راه دیگـري راهنمـایی کنـد کـه چنـان اجمـاع و         می

بـراي تـدوین قـوانین بایـد اراده     «: هگل درباره شرایط تدوین قوانین گفته بود. اتفاقی به بار آورد
اشـاره  » .توانند از عهـده کـار برآینـد   قدانان به تنهایی نمیشاهی یا وزیري در پی کار باشد و حقو

هاي تدوین قوانین بـه ایـن   اي حکومتی و سیاسی در پس طرحهگل به اهمیت وجود عزم و اراده
بایسـت در همـه سـطوح عـالی سیاسـی مملکـت       معناست که اهمیت و اولویت تدوین قوانین مـی 
هاي تدوین قـوانین بـه یـاري چنـان     اشد، تا طرحنفوذ کرده و اقناعی در چنان سطحی برانگیخته ب

(N.Waszek, 2006 : 172). عزمی و همه امکانات به نتیجه برسند

قـانون تشـکیل سـازمان تنقـیح و تـدوین قـوانین و مقـررات کشـور         «در مقایسه با ایـن قـانون   
دولـت  «: شـده بـود  بینـی در این قانون پـیش . تري را برگزیده بودراه درست» 1350,12,2مصوب 

مکلف است از تاریخ تصویب این قانون ظرف یـک سـال بـه منظـور تـدوین قـوانین و مقـررات        
ها سازمانی به نام سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشـور زیـر   کشور و پیشنهاد تنقیح آن

االجرا را با نظر متخصصـان  این سازمان کلیه قوانین و مقررات الزم. وزیر تأسیس کندنظر نخست
در . ها تنظیم و تـدوین خواهـد کـرد   فن بر حسب روش موضوعی فهرست و به صورت مجموعه

مورد قوانینی که با یکدیگر متناقض و مغایر هستند سازمان موارد تناقض و مغایرت را تعیین و بـه  



93زمستان، 45، شماره شانزدهمعمومی، سال پژوهش حقوقفصلنامه154

نظـر  . کنـد تشـکیل خواهـد شـد تقـدیم مـی     کمیسیون دادگستري مجلسین که بـه طـور مشـترك    
االجرا است و مادام که تعیین تکلیف نهایی آن از طرف مجلسین بـه  رد الزمکمیسیون در این موا

هاي اخیـر و  رسد روابط مجلس و دولت در سالبه نظر می» .عمل نیامده به اعتبار خود باقی است
کـه چنـین نهـادي    هایی که میان این دو قوه روي داد در نوشتن ایـن قـانون و در توجیـه ایـن    تنش

ایـن قـانون در سـایه چنـین فضـایی      . وه مقننه تأسیس شود نقش داشته اسـت بایست در درون قمی
میان قوا به تصویب این قانون در چنـین وضـعی انجامیـد    » همدستی و همکاري«نبودن . نوشته شد

.و بر سرنوشت و موفقیت آن سایه انداخت

نون همچنـان از  ترین نهاد وضع قـا نکتۀ دوم دربارة این قانون این است که، مجلس به عنوان بزرگ
مجلـس  . دهـد کند و به معضل نسخ ضـمنی و تخصـیص قـوانین پایـان نمـی     وظیفه خود شانه خالی می

یکـی از  . بینـی نکنـد  حاضر نیست خود را ملزم کند تا دیگر چنـین موضـوعی را در مـتن قـوانین پـیش     
یدة نسـخ ضـمنی   ها در آغاز تدوین قوانین در ایران فراموش کردن عادت ناپسند و نکوهترین گاممهم

هاي مضر تدوین قوانین، گفتیم مجلس بـا ایـن راه   طور که در بخش جایگزینهمان. و تخصیص است
بیشترین تشتت و سردرگمی را براي مجریان قانون، قضات، مـردم و تـدوین و تنقـیح کننـدگان قـانون      

ن مقـدم بـه هـر    بایست پیش از تصـویب هـر قـانونی مـوادي کـه بـا قـوانی       که میدرحالی. کندایجاد می
را در فهرسـتی در پایـان   ... طریقی ارتباط پیدا خواهند کرد، اعم از نسخ صریح، ضـمنی، تخصـیص و   

رسد مجلس فاقد چنـین توانـایی اسـت و یـا از     اما به نظر می. قانون یا به همراه قانون تعیین و منتشر کند
دوش نحیف خود بکشـد؛ تـرجیح   خواهد چنین تکلیف دشواري را بر مواجهه با آن واهمه دارد و نمی

چنـین رفتـاري از   . هـاي حقـوق رهـا کنـد    دهد تا این وظیفه شاق را به امیـد حقوقـدانان و دانشـکده   می
. گـذاري در ایـران اسـت   اي است و بازتابی از سطح مفهوم قانونسوي مجلس غیرمسئوالنه و غیرحرفه

اتی اسـت کـه بـه آمـاده نبـودن مجلـس       این رفتار از دیدگاه شرایط تدوین و تنقیح قوانین یکـی از نکـ  
دهد و تردیدهاي ناظران را درباره عزم مجلـس و بـه   براي آغاز و گام نهادن در چنین راهی گواهی می

.کندنتیجه رسیدن این مسئله بیشتر می

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور راهی براي حل معضل نسـخ ضـمنی   4در مادة 
هـا  نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، دولـت و شـوراي عـالی اسـتان    «:شدهبینیو تخصیص پیش

قبل از تقدیم طرح یا الیحه به مجلس در خصـوص امـور زیـر از معاونـت اسـتعالم مینماینـد ایـن        
وجـود قـوانین متعـارض یـا     -1:هـا و لـوایح نخواهـد شـد    استعالم مانع طی مراحل تصویب طـرح 

ق طـرح و الیحـه پیشـنهادي از نظـر شـیوه نگـارش       انطبـا -2.مرتبط بـا طـرح و الیحـه پیشـنهادي    



155علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران

انطبـاق طـرح و   -4. گـذاري در موضـوع یـاد شـده    لزوم یا عدم لـزوم قـانون  -3.تخصصی قوانین
هـاي کلـی نظـام و اسـناد     انـداز؛ سیاسـت  الیحۀ با آئیننامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم

اي در پایـان برخـی از   بـه درج مـاده  اما با وجود تصویب این قـانون مجلـس همچنـان   » .باالدستی
کلیه مقرراتی که مغایر این قانون است در قسمتی «دهد که به موجب آن قوانین مصوب ادامه می

.»شودکه مغایر است لغو می

نتیجه.11
هـاي پیشـین   باید کوشش کرد تا توضیحی براي شکست» پرهیز از تکرار تجربۀ گذشته«براي 

پـیش از  . تـر اسـت  ـ وابسته به مجلس یا قوة دیگر ـ انتخاب راه ساده تشکیل سازمان جدید. یافت
آن باید پاسخ آن پرسش را یافت و تشکیل سازمان و نوشتن اساسنامۀ آن را بـدان واگـذار کـرد،    

مجلــس در نوشــتن قــانون جدیــد بــه ایــن دغدغــه وقعــی . اش خواهــد آمــدتنقــیح قــوانین در پــی
بیگانه بودن نسبت به امور فنی کـار تـدوین   «ن را فقط به توان شکست تدوین قوانینمی. نگذاشت

پژوهشگران نسبت به ساده انگاشتن تـدوین قـوانین هشـدار    . فروکاست) جاعالمی، همان(» قوانین
ما عادت داریم که جز دو کلمه ـ آن هم ساده ـ نگوییم و کلید اندیشـه حقـوقی تـدوین      «. اندداده

. تـر اسـت  کـه مسـئله بـه مراتـب پیچیـده     رو کاهیم، درحالیقوانین را به وحدت و امنیت حقوقی ف
فکـر تـدوین قـوانین در پـی     . تر سه بنیاد مهـم تـدوین قـوانین را نشـان خواهـد داد     پژوهشی ژرف

ناپذیر از هم بوده است که در گذر زمان حیـاتی تلقـی شـدند، ایـن     محقق کردن سه الزام جدایی
سـاده کـردن و   -2برابر خودسري و الحدي شـاه  امنیت در-1: اند ازسه خواسته عمومی عبارت

ــر  . امنیــت حقــوقی در اعمــال قــدرت -3. وحــدت حقــوقی ــارچگی در براب ســاده کــردن و یکپ
وحـدت و یکسـان کـردن قواعـد،     . چندپارگی حقوق و تکثـر منـابع آن در یـک حـوزه قضـایی     

واحـد  هـاي مختلـف یـک    عمومیت و عقالنیت حقـوق در برابـر تعـدد و تکثـر قواعـد در بخـش      
اي از قوانین است تدوین قانون چیزي بیش از مجموعه«(Van Kan, 1926: 34)سیاسی و قومی

.»وجـــود دارد... کـــه در آن روح ســـازمان یـــافتن و کلیـــت، اراده بـــراي نوســـازي سیاســـی 
(Carbonnier, 1995 : 199)  این آرا در تضاد با نظري است که به انجام نرسیدن تدوین قـوانین

کـه چنـین   کند و تا وقتیکم می» بیگانه بودن نسبت به امور فنی کار تدوین قوانین«ا به در ایران ر
توان امیدوار بود کـه تـدوین قـوانین در ایـران     گذاري ایران دیده نشود نمیاي در افق قانوناراده

هاي متعددي، نسبت وثیقی میان تدوین قـانون و نیـاز بـه شـفافیت، ثبـات،      پژوهش. به نتیجه برسد
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که نظام حقوقی ـ سیاسی اراده نیـاز بـه    مادامی. کنندسادگی و هماهنگی قواعد حقوقی برقرار می
خـود را  ) خصوصاً از جهت اقتصـادي (قوانین شفاف، ساده و روشن را احساس نکند و از هر سو 

.توان به سرانجام یافتن تدوین قوانین امیدوار بودملزم به آن نبیند نمی

هم در تدوین دوباره قوانین موجـود، ایـن نکتـه اسـت کـه بـا برگزیـدن        هاي میکی از نگرانی
تنها بـه انسـجام و یکپـارچگی پیشـین قـوانین      معنایی موسع از تدوین، تغییراتی به وجود آید که نه

رو پـذیرفتن معنـایی حـداقلی از تـدوین     ازایـن . روي نیز بـه شـمار رود  لطمه بزند، بلکه نوعی پس
هاي جدید چنانچـه  تدوین مجموعه(Rémy, 1997: 4).گرانی الزم استقوانین در غلبه بر این ن

زمـان  . ها نیز منجر خواهد شدبخواهد تغییراتی در محتواي مواد ایجاد کند، به سرگردانی دادگاه
توجهی بـه ایـن   بی. وجه فرصت مناسبی براي اصالحات محتوایی نیستهیچها بهتدوین مجموعه

توانـد اعتبـار آن را در عرصـه    هـا خواهـد افـزود و حتـی مـی     وعـه مسئله به مشکالت تـدوین مجم 
تـدریج و بـا روشـن شـدن توجیهـات      اصالح محتوایی مواد قانون بایـد بـه  . عمومی مخدوش کند

بـاالتر  . نظري آن انجام شود؛ بنابراین زمان تدوین قوانین موقع مناسبی براي این اصالحات نیست
ظم حقوقی کنونی ادعایی جز گردآوري و سـامان دادن  یادآوري کردیم هر چند تدوین قوانین ن

هاي تدوین قوانین، به هر روشـی کـه   به قواعد موجود ندارد، اما واقعیت این است که همه تالش
تـوان کـرد، در   هـایی کـه مـی   ها و پیشگیريبینیرغم همه پیشبا هنجار حقوقی مواجه شود، علی

بنـابراین، بایـد   (Timsit, 1996: 83).وردآدرون خود فرصت تخطی از ایـن اصـل را پـیش مـی    
کوشید تا این تغییرات را به کمترین حد ممکن و تنهـا بـراي رفـع تعارضـات و تکرارهـا محـدود       

.کرد

ــهیکــی از  ویراســتاران مشــروح مــذاکرات قــانون مــدنی آلمــان  در ایــن   ــاره نمون هــایی از ب
هـاي  ورده که تعدي به قلمرو پژوهشپیشنهادهایی را که در هیئت تدوین قانون مدنی داده شده آ

کـه بهتـر   در آن هیئت، به استناد این] خوشبختانه[این دسته از پیشنهادها . شوندعلمی محسوب می
یعنـی انجـام   . واگـذار شـود، رد شـدند   » علمی و رویه قضایی«هاي ها به پژوهشاست تعریف آن
(Jouanjan, 1997: 83).یک تقسیم کار

» قانون مدنی در نظـم حقـوقی کنـونی   «دعوت به تأمل در مقدمۀ کتاب یکی از نتایج بحث ما 
نکاتی که کلیدهاي مهمی براي بـه سـرانجام   . ها استاز دیدگاه مبانی و مقدمات وجود مجموعه

هاي چنـد  طورمعمول موارد اجرا و مصداقها بهمجموعه«: دهددست میها بهرسیدن این کوشش
سـایه بـر سـر دیگـري دارد و روح ایـن ترکیـب و ارتبـاط        اصل مهم و بنیـادي اسـت؛ هـر قاعـده     
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به بیان دیگر هر قاعـده در درون مجموعـه رنـگ و    . راهنماي تفسیر هریک از قواعد جزئی است
عنوان حکمی مجرد و جدا افتـاده از اصـل مـورد توجـه     چهره آن روح مشترك را دارد و نباید به

موعه نیازمند چنین دریـافتی از نظـمِ قـوانینِ    فراهم آوردن یک مج) 13: 1377کاتوزیان، (.»باشد
شناختی که بتوان در پرتو آن، سایه یک قاعـده را بـر قاعـده    . اي استحقوق کنونی در هر شاخه

شـناخت ایـن پیکـر و روح    . را گـرد آورد » اجزاي یک پیکـر «سازي باید در مجموعه. دیگر دید
ناختن روح مشـترك مـواد و   نشـ . مشترك قواعد آن، مسـتلزم شـناخت اجتهـادي موضـوع اسـت     

چیرگی نداشتن بر مواد یک مجموعه، و فرو کاستن کار تدوین قوانین به موضـوعی فنـی، شـاید    
اي از واقعیـت  اگر در این سخن بهـره . ها در ایران باشدیکی از علل شکست گردآوري مجموعه

ر مجموعـه را بـه   رسـد بایـد تـدوین هـ    نظر میهاي تدوین و تنقیح قوانین باشد، بهشکست تجربه
.متخصصان موضوع آن مجموعه واگذار کرد

مفسران قانون با کشف منطق درونی و روح مشـترك و مـذاق مـواد، مقـدمات تـدوین پیکـر       
روابـط  . شـود یک مجموعه با تکیه بر چنین مقـدماتی تـدوین مـی   . سازندها را فراهم میمجموعه

نظـران آن از  این کوشـش بـه صـاحب   شود و ضرورت واگذاري قوانین در آثار نظري روشن می
اي از وجـود چنـین درجـه   . کنـد همین روست که منطق و مذاق مواد را مفسـر قـانون کشـف مـی    

اي گـرد آینـد و یـک پیکـر را بسـازند، بـه       شناخت از روابط قوانینی که قرار اسـت در مجموعـه  
شـناخت و  هـا چنـین   کـه مجموعـه  اي دربـاره ایـن روابـط اسـت و مـادامی     معناي ضرورت نظریه

رو گـردآوردن قـوانین   از ایـن . توانند به نتیجه برسنداي را در پشتوانه خود نداشته باشند نمینظریه
اي ها، فقط کوششی اداري و فنی نیست که قوانین یک حوزه را در مجموعهموجود در مجموعه

دوین اهمیت این مسئله تا آنجاست که صرف صالحیت اعضـاي هیئـت تـ   . بر روي هم تلنبار کند
توانـد بـراي تـدوین قـانون کـافی باشـد و ضـرورتاً اینجـا صـالحیت بـه شـناخت روح            قانون نمی

، از مفاهیم محـوري در  »روح مشترك«رسد مفهوم نظر میبه. شودمشترك و مذاق مواد، معنا می
معطوف به یـک کـل هسـتند و ایـن     ) روح مشترك، پیکر(این مفاهیم . توفیق تدوین قوانین است

اي کـه در ذیـل روح مشـترك مـواد آن تنظـیم شـده       هر مجموعه. ک مجموعه استکل ظرف ی
واگـذاري تـدوین قـوانین بـه کسـانی کـه در شـناخت ایـن         . سازدباشد کل و پیکر واحدي را می

.کنند بخت تاریخی تدوین قوانین در ایران استاجتهاد می» روح مشترك«

روابـط قـوانین مقـدم بـر تـدوین      هـا در کشـف و توضـیح   سهم نظریه حقوقی و عمل دادگـاه 
هـا کـافی نیسـت، بلکـه شـرط      دیگر فقط تورم قوانین براي تدوین مجموعهعبارتبه. قوانین است
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. هـا در توضـیح ایـن روابـط اسـت     هـاي حقـوقی و آراي دادگـاه   الزم آن تورم تفسیر مواد، نظریه
اي است کـه  و قاعده» ماده خام حقوق«قانون پیش از آنکه زیر چکش قاضی و مفسر قانون برود 

مسیر حقوق خـام و ناتمـام بـه حقـوق کامـل از طریـق       «. است» هنوز تبدیل به حقوق کامل نشده«
پـردازي حقـوقی   منـد کننـدة قضـاوت و نظریـه    فرایند تغییر آن، یعنی فرایند تفسیر و فراینـد نظـام  

هـا  آراي دادگاهتدوین مجموعه بر دوش تفسیر مفسران قانون و ) 270: 1386توري، (.»گذردمی
.ایستدمی

هاسـت کـه   کند سـاختار منطقـی آن  ها از اولین نکاتی که جلب توجه میدر مشاهده مجموعه
یعنـی نظمـی و دسـتگاهی    . مثالً قانون مدنی به مقدمه، جلد، کتاب، باب، فصل تقسیم شده اسـت 

امـروزه  . ز دارداي به این حداقلِ نظـم درونـی نیـا   هر مجموعه. ها وجود دارددر فضاي درونی آن
انـدرکاران  هـایی بـه دسـت   حقوقدانان و فیلسوفان حقوق با تأکید بر اصل هماهنگی مواد، توصـیه 

درواقـع قاعـده ایـن    . ها را باید از کار خود دور کننـد کنند که تعارض و تناقضتدوین قوانین می
.ه شـود است که هر بخش از نظام و سـاختار مجموعـه بایـد بـا ارجـاع بـه کـل مجموعـه فهمیـد         

(Carbonnier, 2005: 106)و نبایـد  ] ... داشـته [هر قاعده سایه بر سـر دیگـري   «تر به بیان روشن
اگر منطق، ) 13: 1377کاتوزیان، (.»عنوان حکمی مجرد و جدا افتاده از اصل مورد توجه باشدبه

ال کاربردي در قلمرو حقوق داشته باشد، تدوین قوانین خـاك حاصـلخیزي بـراي رشـد ایـن نهـ      
و برقـرار  » مصـرف مهـره بـی  آهن و پـیچ «و از » هاي خشکیدهشاخه«ها از پیراستن مجموعه. است

دهـی  به معناي منطقی کردن و سـازمان ) جاهمان(، »جاي آنپیوندهاي گوناگون و تازه به«کردن 
.نظام حقوقی است

نقـیح قـوانین   منـد بـه ت  هاي اخیر مجموعه قوانینی از سـوي یکـی از حقوقـدانان عالقـه    در سال
ایـن  . شـود تدوین قوانین نظـم حقـوقی کنـونی در آن دیـده مـی     » برخی از عناصر«منتشر شده که 

تواند در چارچوب مفهومی کـه از آن سـخن گفتـیم قـرار بگیـرد امـا       که نمیرغم اینتالش علی
طـور کـه گردآورنـده ایـن     همـان . گامی به سوي تدوین و تنقیح قوانین نظم حقوقی کنونی است

معمـوالً کـار   «شـوند  هـایی کـه گـردآوري مـی    در مجموعـه : درستی یـادآوري کـرده  موعه بهمج
قاعـده و بـی روش   و به همین دلیل پر غلط، بی» گیردها صورت نمیچندانی براي گردآوري آن

را یکجـا  » قوانینی کـه پرکـاربردتر هسـتند   «و » قوانین مادر«رو که همۀ این مجموعه ازاین. هستند
وین قوانین نظم حقوقی کنونی در معنـاي امـروزي نیسـت؛ چراکـه در ایـن مفهـوم       جمع کرده تد

انـد بـه همـراه قـوانین و مقـررات پیرامـونی آن و آراي       یک یا چند قانون مادر که در یک حـوزه 
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انـد در یـک مجموعـه جمـع     ها که دربارة آن مواد صادر شده و تفسیري از آن مـواد داده دادگاه
اي دیگـر از پدیـدار   توانـد نشـانه  اي آمده است کـه مـی  این مجموعه نکتهشوند، اما در مقدمۀ می

شدن آگاهی جامعۀ حقوقی ایران به یکی از علل نافرجامی تـدوین قـوانین نظـم حقـوقی کنـونی      
هـاي  زاده، گردآورنده این مجموعه، دو دلیل براي شرایط ناگواري که مجموعهصفر بیگ. باشد

بـازاري کـار کـردن    «دلیـل نخسـت او   . آوردشـوند مـی  نتشر مـی قوانین در جامعۀ حقوقی ایران م
» میلی اصحاب حقوق به تنقیح و گردآوري قانونبی«و دلیل دوم او » هاي قوانینناشران مجموعه

اهللا ناصري در مجموعۀ مدون قوانین و مقررات ازاین فرجپیش) 24-23: 1390زاده، بیگ. (است
او پـس از بیـان   . دوین و تنقیح قوانین در ایران اشاره کرده بودها در نحوة تجزایی به این نارسایی

پیچیـده  ایـن مسـائل درهـم   «: هاي تدوین و تنقیح قوانین که به آن اشاره کردیم گفته بوددشواري
هاي قانونی را بـه سـبک علمـی و دقیـق، کـه از سـطح       حال وسیع تهیه مجموعهمغشوش و درعین

شـود  اي آن هم بـه شـکل نـاقص منتشـر مـی     عتبر در هر رشتههایی که هرسال از قوانین ممجموعه
کـه  باالتر و واجد جامعیت و فایدة علمی و عملی بیشـتري باشـد بسـیار مشـکل سـاخته، درحـالی      

هایی با توجه بـه افـزایش دائـم قـوانین و مقـررات و نیـاز مـردم بـه آگـاهی          وجود چنان مجموعه
هـا لـزوم و   اجتماعی خود و تحول و تطور آنبخش به مقررات حاکم بر زندگی فردي و اطمینان

ــاب  ــرورتی اجتن ــت ض ــه اس ــذیر یافت ــري، (» .ناپ ــان  ) 14-13: 1350ناص ــرایط امک ــدگاه ش از دی
اي است که تأخیر افتادن ترین نکتهرسد که دلیل دوم او مهمهاي منقح، چنین به نظر میمجموعه

نظـام آمـوزش حقـوق    . دهـد ح میهاي قوانین در نظم حقوقی کنونی را توضیدر تدوین مجموعه
تربیـت  . هاي حقوق بـراي چنـین مقصـودي آمـوزش دهـد     الزم است تا نیروهایی را در دانشکده

.گستري به دوش بگیردتواند نقش مهمی در یاري رساندن به دستگاه دادـچنین کسانی می

ظـاهر  هاي تـدوین و تنقـیح قـوانین در ایـران     ها برخی از اصول و روشدر خالل این کوشش
تدوین این تجارب نیز راهی به سوي دست یافتن بـه قـوانین مـدون و مـنقح در ایـران      . شده است

اهللا ناصري در مجموعه مدون قوانین و مقررات جزایی بکـار  دقت در روش کاري که فرج. است
کوشـش او یکـی از منـازل    . انـدرکاران تـدوین و تنقـیح بیـاموزد    تواند نکاتی را به دستبرده می

تصویر و نمایاندن همـه مقـررات معتبـر و    «ن و تنقیح در ایران بوده است هدف آن مجموعه تدوی
او . بـود » هاي مهـم و مـؤثر در مقـام   نامهها و آییننامهچنین تصویبمنسوخ جزایی از قوانین و هم

. دانســتهــاي بــزرگ کوشــش خــود را فقــدان نمایــه موضــوعی و تحلیلــی مــییکــی از کاســتی
مجموعـه تنقـیح شـده قـوانین و مقـررات      «براي نمونه دیگر قوة قضـائیه در  ) 19: 1350ناصري؛ (
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تسهیل جسـتجو  -2.... ترین متن قانون ارائه صحیح-«1: چند نکته را در نظر داشته است» کیفري
سـنخ و تنظـیم فهرسـت    بندي قوانین همو دسترسی به قانون از طریق انتشار مجموعه قوانین، دسته

توجه به حقوق پویا و جـاري در  -4مواد مهم منسوخ و موارد عام و اختصاصی اشاره به-3دقیق 
هـا و رویـدادهاي قضـایی و حقـوقی در ذیـل هـر مـاده        محاکم و سایر مراجع از طریق درج رویه

اي بـه کـاربردن مجموعـه   ). لـح : 1386مجموعۀ تنقیح شده قوانین و مقـررات کیفـري،   (» .مرتبط
.در ایران باشد» مجموعه«تواند گام مهمی به سوي تولد یک میها گزینش شده از این ویژگی

انـدرکار  هاي تدوین قوانین این نکته است که چه کسی متـولی و دسـت  یکی از فنون و روش
هرچـه  : اي اصیل یاد کـرد تدوین و تنقیح قوانین است؟ پاسخ ثابتی وجود ندارد، اما باید از تجربه

بـراي مثـال، بیشـتر    . رسـد تر و بهتـر بـه نتیجـه مـی    نین سریعاندرکاران کمترند، مجموعه قوادست
اصالحات معاصر در مجموعه قـوانین و مقـررات مـدنی فرانسـه دربـاره خـانواده را شـخص ژان        

این روش کارآمـد و مفیـد   (Malaurie, 1997 : 177-182).تنهایی، انجام داده استکربونیه، به
در مصـر سـنهوري، در سـوئیس    . یري شده اسـت براي تدوین قوانین در کشورهاي دیگر هم پیگ

اي را بر دوش تنهایی مسئولیت تدوین مجموعهجرز و در شیلی آندرس بللو  بههوبر، در هلند می
از ادوارد لیوینگسـتون خواسـته شـد طـرح قـانون      1821در سـال  (Rémy, 1997: 15)انـد داشته

قـانون آیـین  1882تـا  1848د از سـال  دادلـی فیلـ  . تجاري و آیین دادرسی لوییزیانا را تهیـه کنـد  
دادلی فیلـد پـنج   ). 92: 1382زاده، بیگ(دادرسی مدنی و کیفري ایالت نیویورك را تدوین کرد 

هـاي متفـاوتی   ها بفروشد که هـر کـدام بـا موفقیـت    ها را به ایالتمجموعه تهیه کرد و کوشید آن
بـود، کـه بـا    1846ی مـدنی سـال   دادرسـ ها، مجموعـه قـوانین آیـین   مشهورترین آن. مواجه شدند

1938ها، حتی دولت فدرال، مواجه شد؛ در دولت فدرال این قـانون تـا سـال    استقبال بیشتر ایالت
مجموعـه قـوانین مـدنی دادلـی     . دادرسی مدنی فدرال جایگزین آن شدپابرجا بود که قانون آیین

یادآوري کرد که از نظـر دادلـی   باید . فیلد همچنان در شش ایالت، از جمله کالیفرنیا، معتبر است
ها تنها به حقوق عرفی سامان و نظم داده بودند بدون آنکه در آن دسـت بـرده   فیلد، این مجموعه

(Tallon, 1998: 44).و اصالحی کرده باشند

هاي مربوط به تدوین قوانین باید جایی به نقـد مفهـوم و دریافـت ایرانیـان از تـدوین      در نوشته
تواند پرتوي بـر ایـن   هاي تاریخی و نظري درباره تدوین قوانین میپژوهش. قوانین اختصاص داد

بیگانه بودن نسبت به امور فنی کـار  «زوایاي تاریک تدوین قوانین بیندازد، که توفیق نیافتن آن به 
.شود و جز دریافتی صوري از آن نداریمکم می» تدوین قوانین



161علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران

منابع
فارسی) الف

کتاب
.، چاپ پنجم، تهران، کلک صبامجموعه قوانین صبا، )1390(زاده، صفر، بیگ-

، انتشـارات گـنج   مبسوط در ترمینولـوژي حقـوق  ، )1387(جعفر، جعفري لنگرودي، محمد-
.دانش، چاپ اول، تهران

، چاپ اول، تهـران، انتشـارات   هاي قاجارينامهسیاست، )1386(زرگري نژاد، غالمحسین، -
.انسانیموسسه تحقیقات و توسعه علوم 

، چـاپ  مجموعه مقررات تنقیح شده حقـوقی ، )1384(اهللا شاملو، قره باغی، محسن و حبیب-
.اول، جلد اول، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، تهران، روزنامه رسمی کشور

مجموعـه تنقـیح شـده قـوانین و مقــررات     ، )1386(اهللا شـاملو،  قـره بـاغی، محسـن و حبیـب    -
ل، جلـد اول، معاونـت حقـوقی و توسـعه قضـایی قـوه قضـائیه، تهـران، روزنامـه          ، چاپ اوکیفري

.رسمی کشور

انتشـارات  تهـران، ،قـانون قزوینـی، بـه کوشـش ایـرج افشـار      ، )1370(قزوینی، میرزا شفیع، -
.طالیه

.نشر دادگستر،، تهرانقانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، )1377(کاتوزیان، ناصر، -

، مراجـع  مجموعـه قـوانین مربـوط بـه صـالحیت در امـور حقـوقی       ، )1346(گیتی، خسرو، -
.دادگستري، داوري اجباري و مراجع حل اختالف غیر دادگستري، تهران، امیرکبیر

.هاي مجلس، مرکز پژوهش2لوح قانون، نسخه -

نسـخه  رسـاله موسـوم بـه یـک کلمـه،     ، )1393(مستشارالدوله تبریزي، میرزایوسـف خـان،   -
-B.گاه تهران، کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد، شمارهخطی، دانش

، تهـران، انتشـارات   به کوشـش غـالم حسـین میـرزا صـالح     ، )1384(مذاکرات مجلس اول، -
.مازیار

، گـردآوري و  هـاي میـرزا ملکـم خـان نـاظم الدولـه      رساله، )1381(الدوله، ملکم خان ناظم-
.نشر نی،اهللا اصیل، تهرانمقدمه حجت

، بـه  حقوق اساسی یا اصـول مشـروطیت  ، )1389(سلطنه عدل، میرزا مصطفی خان، منصورال-
.کوشش علی اصغر حقدار، تهران، چشمه

ترجمه داریوش آشـوري و نـادر افشـار نـادري،     ،)یوتوپیا(آرمانشهر ، )1373(مور، تامس، -
.تهران، خوارزمی



93زمستان، 45، شماره شانزدهمعمومی، سال پژوهش حقوقفصلنامه162

،)و رسـیدگی چگـونگی طـرح، دفـاع    (دعـواي خلـع یـد    ، )1391(مقـدم، محمـد،   موسوي-
.تهران، حقوق امروز

تهران، امیرکبیـر، سـنا،   مجموعه مدون قوانین و مقررات جزایی،، )1350(اهللا، ناصري، فرج-
.اداره فنی قوانین

.، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی، چاپ اوللویاتان، )1380(هابز، تامس، -

مقاالت
، 10، مجلس و پژوهش، سال »علمی قوانینتدوین و گردآوري «، )1382(زاده، صفر، بیگ-

.38شماره ،تابستان

، فصلنامه اطالع رسـانی حقـوقی، سـال    »تنقیح قوانین و مقررات«، )1386(زاده، صفر، بیگ-
.11شماره ،پاییز،دوره جدیدششم،

، ترجمــه حســن »امــري میــان سیاســت و حقــوق: گــذاريقــانون«، )1386(تــوري، کــارلو، -
.55شماره ،، بهار14پژوهش، سال وکیلیان، مجلس و

، »درآمدي بر مطالعه تطبیقی نهاد تنقیح قـوانین و مقـررات  «، )1386(زارعی، محمدحسین، -
.11شماره ،سال ششم، پاییز،فصلنامه اطالع رسانی حقوقی، دوره جدید

ي ، آرشـیو اداره تنقـیح قـوانین مجلـس شـورا     »تنقیح قـوانین «، )1383(طیرانیان، غالمرضا، -
.اسالمی، تهران

، بانک اطالعات قوانین »)کدیفیکاسیون(گردآوري قوانین «، )1352(الدین، عالمی، شمس-
http://www.ghavanin.ir .کشور، پایگاه دادگستري تهران

، فصلنامه اطـالع رسـانی حقـوقی،    »تنقیح قوانین و مقررات«، )1386(عراقی، سیدعزت اهللا، -
.11شماره ،سال ششم، پاییز،دوره جدید

: ، در»تنقیح قوانین و راهکارهاي اجرایـی آن «، )1386(اهللا شاملو، باغی، محسن و حبیبقره-
هـاي  ، معاونت پژوهشی مرکـز پـژوهش  )مجموعه مقاالت(گذاري همایش یکصدمین سال قانون
.مجلس شوراي اسالمی، پاییز

: ، در»و ارائـه راهکارهـا  شناسـی تنقـیح قـوانین در ایـران    آسـیب «، )1386(کریمی، عبـاس،  -
.همایش علمی تنقیح قوانین و مقررات، مرداد

: ، در»هاي قوانین جزایی و تأثیر آن بر آراي کیفـري نارسایی«، )1386(محمدزاده، شهرام، -
هـاي  ، معاونت پژوهشی مرکـز پـژوهش  )مجموعه مقاالت(گذاري همایش یکصدمین سال قانون
.مجلس شوراي اسالمی، پاییز



163علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران

همــایش یکصـدمین ســال  : ، در»تنقــیح قـوانین «، )1386(افضـلی اردکــانی، مجتبـی،   ملـک -
هاي مجلس شـوراي اسـالمی،   ، معاونت پژوهشی مرکز پژوهش)مجموعه مقاالت(گذاري قانون
.پاییز

مالحظـاتی در خصـوص   : تورم قوانین و تنقیح قـوانین و مقـررات  «، )1386(لو، حسین، نبی-
سـال  ،، فصلنامه اطالع رسانی حقوقی، دوره جدید»و مقررات کشورطرح تدوین و تنقیح قوانین

.11شماره ،ششم، پاییز

، 10، مجلس و پژوهش، سال »گذاريمالحظاتی در باب قانون«، )1382(نصیري، مرتضی، -
.38شماره ،تابستان

رساله
ــ  )1390(مرکــز مــالمیري، احمــد، - ول ، تــورم تقنینــی در نظــام حقــوقی ایــران در پرتــو اص
.گذاري، رساله دکتري، دانشگاه شهید بهشتی، بهمنقانون

فرانسه)ب
Books

- Bruno, Oppetit, (1998), Essai sur la codification, coll. Droit, Etique,
Société, PUF, Paris.

- Cabrillac, Rémy, (2002), Les codifications, PUF, coll. Droit, éthique,
société.

- Norbert Waszek, (2006), Le débat sur codification chez Hegel et au sein de
son école , in La codification: Perspectives Trasnsdiciplinaires, Ecole pratique
des hautes études, Paris.

- Van Kan, Joseph, (1926), Les Efforts de codification en France, Paris.
- Vedel, Georges et Pierre, Delvolvé, (1994), Droit administratif, 12e édition,

Paris, PUF.

Articles
- Ardent, G., (1951), “La codification permanents des lois, règlements et

circulaires “, Revue de droit public.
- Braibant, Guy, (1997), “La problématique de la codification“, in Revue

française d’Administration publique «faut-il codifier le droit? Expériences
comparée», avril-juin N° 82.

- Bureau, Dominique, (2003), “Codification", in Dictionnaire de la culture
juridique”, Alland, Denis et Rials, Stéphane, dir., Lamy&PUF, 1e édition.

- Carbonnier, Jean, (2005), “Codification”, in dictionnaire de philosophie
politique, Raynaud, Philippe, et Rials, Stéphane, dir. Quatrige& PUF.

- Dufour, Alfred, (1996), “L’idée de codification et sa critique dans la pensée
juridique Allemagne des XVIIIe –XIXe siècle “, Droits, n° 24.

- Jouanjan, Olivier, (1997), “Science juridique et codification en Allemagne
(1850-1900) “, Droits, n° 27.



93زمستان، 45، شماره شانزدهمعمومی، سال پژوهش حقوقفصلنامه164

- Malaurie, Philippe, (1997), “Peut-on définir la codification? Éléments
communs et éléments divers “, Revue française d’Administration publique, N°
82, avril-jui.

- Rapport du groupe de travail interministériel sur la qualité de la
règlementation.

- Rémy, Philippe, (1997), “La recodification civil “, Droits, n° 26.
- Sourioux, Jean Louis, (1988), “Codification et autres formes de

systématisation du droit à l’époque actuelle; le droit français “, Journée de la
Société de législation comparée.

- Suel, Marc, “Essai sur la codification à droit constant”, journal officiel de la
république française, 2e édition, Février 1995.

- Suel, Marc, (1997), “Les premières codifications à droit constant “, 1901-
1948, Droits, n° 26.

- Tallon, Denis, (1998), “La codification dans le système de common law”,
Droits, n° 27.

- Timsit, Gérard, (1996), “La codification, transcription ou transgression de
la loi?”, Droits, n° 24.


