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 نظام تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ۀمفقود ۀلقح ؛شکلیتدوین 

 طوقییمسلم آقا

 دهیچک

گذرد، تاکنون که بیش از یک قرن می  1285ی در سال  گذارقانونایران از آغاز    ۀیکی از مشکالت بزرگ جامع
مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان   ۀمسئلی بوده است. در این میان  گذارقانون  ایرادهای مربوط به

ان نیز دانحقوقاست که حتی  حدیبهتورم قوانین در کشور  ۀمسئلنیازمند توجه و بررسی است. باقی بوده و 
هایی برای مدیریت تالش   ۴۰  ۀاالجرا با مشکل مواجه هستند. با آنکه از دهدر پیدا کردن قوانین و مقررات الزم

یب رسیده  1389و  135۰های ران صورت گرفته و در سالتورم قوانین در ای دو قانون در همین زمینه به تصو
شود قوانین منسوخ شناسایی می  در تنقیح تالشهرچند  ها مصروف تنقیح شده است.  است، بیشتر این تالش

تر اصلی ۀقوانین و مقررات کشور خارج شود، تنقیح تنها بخشی از برنام ۀضافات از بدناو حذف شوند و 
ین در معنای شکلی است که در برخی از کشورها همچون آمریکا و فرانسه و آرژانتین مورد توجه واقع  تدو

که هر یک  نحویبه ؛واحد است یدر متن و شده است و هدف از آن تجمیع تمام قوانین در یک موضوع معین
اد متون قانونی پیشین در ساختاری واحد و جامع توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد. در این از مو

ین شکلی امری فراتر از تنقیح است.  معنا، تدو
ین، تنقیح، قوانین و مقررات، : واژگان کلیدی  ی، تورم قوانینگذارقانونتدو
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 مقدمه
قرن  کیش از یه بکنون کتا 1285مقننه در سال  ۀول قیکران از آغاز تشیا ۀالت بزرگ جامعکاز مش یکی

نبودن یل علمیاز قب یالتک. مش(92 :1382، یاشان)ک بوده است یگذارقانونل قانون و کگذرد، مشیم
توجهی به آثار و جامعه و کم یهاتیها و ظرفتین با واقعیقوان ناسازگارین، یب قوانی ن و تصوی تدو فرآیند

 ،وکیلیانو  مالمیری مرکز) نیناکارآمدی برخی از قوان ،(166: 1396طوق، )آقایی  یگذارقانونپیامدهای 
یب قوانین پراکنده  ،(۴9-51  :1395 ن یاز ا  یو مسائل  (157-18۴:  139۴  ،زادهمهدیری و  مالمیمرکز)  تصو
ار کها را انیاستکن یه وجود اکاست  یسکمتر کل شده است و ی تبد یاالذهاننیباور ب کیبًا به یتقر ،دست

با عنوان  1ی گذارقانونات یه از آن در ادبکن و مقررات است یقوان ۀها حجم گستردیاستکن یاز هم یکیند. ک
ستم، یدوم قرن ب ۀمیتورم قوانین مختص نظام حقوقی ایران نیست. از ن در واقع شود.یاد می 2«نیتورم قوان»

توجه  یو خارج یداخل ۀجاد نظم در عرصیت خود و نقش آن در ایبه حاکم یروزافزون صورتبهها دولت
در  ن بزنند تا بتوانند امور را یدست به تقن ی مختلفیهانهیشد که در زمیباعث م یشیاندن نظمیکردند و ایم

ش از ی، گاه نامطلوب بوده و منجر به بروز وضعیتی شد که پین رفتاریچن ۀجیر دلخواه حرکت دهند. نتیمس
 6«یر قانون»پ   5«،یل حقوقیالف»داء 4«،یحقوق ی»آلودگ  3«،ینیده نشده بود: »اسهال تقنیستم هرگز دیقرن ب
 (.3۰ :1395 وکیلیان، و مالمیری مرکز ؛58-59 :1387 طوق،آقایی) «ینیتًا »تورم تقنیو نها

های قانونی برای مسائل حجیم و پیچیده کرده که پیداکردن پاسخ حدیبهاین تورم، نظام حقوقی را 
ش یب ،یتکبرای مثال در مورد مال ؛های متعددی در این خصوص وجود داردحقوقی دشوار شده است. مثال
 ،در همین ارتباط .(12۴ :1389باغی در: الموتیان، مصاحبه با محسن قره ) از صد عنوان قانون وجود دارد

ها، مؤسسات، های عمرانی و عمومی وزارتخانهتملک امالک و اراضی مردم برای اجرای برنامه  ۀیعنی در زمین
یک بند و  هانآترین قانون وجود داشته که کوتاه  1۰9حداقل  ،1385ها تا سال های دولتی و شهرداری شرکت

: 1385، شاملوو  باغیقره ) تبصره است 157ماده و  33۰ماده و در کل شامل  3۰دارای  هاآنترین طوالنی
یکی از ارکان توسعه   عنوانبهتواند باعث شود که حقوق مالکیت  این حجم از قوانین و احکام قانونی می  .(۴1

در موضوعات مبتالبه باعث شده است   ین تعدد هنجار یرنگ گردد. اسطور قانونی کم الی البهاقتصادی، در 
گاه شوند و نه مجریالکبتوانند از حقوق و ت یه نه مردم به راحتک  یافکن مقررات تسلط یا ۀان به همیف خود آ

 ۀمقدممجلس در  ۀرئیس هیئتعضو  موسی قربانیطبق آماری که  .(18۰ :1382شامبیاتی، ) داشته باشند
  11‚۴12تعداد  138۴ی در ایران ارائه کرده است، تا پایان سال گذارقانونهمایش یکصدمین سال  ۀافتتاحی

یب و گذارقانونقانون در مجالس مختلف  یه در دیوان عالی کشور، دیوان رأی  1‚۴۴2ی تصو وحدت رو
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ب  2۰‚392محاسبات و دیوان عدالت اداری صادر شده است. تعداد  دولتی وجود دارد. یعنی  ۀمورد نیز مصو
قربانی، ) عنوان مقرره مواجه بودند 33‚256با  138۴مردم و مسئوالن اجرایی و قضایی کشور تا پایان سال 

 که به واقع، حجم بسیار زیادی است.  (1 :1386
های اداری مدرن است و در نظامهای سیاسیذات نظام ءبه هر حال، با آنکه تورم قوانین و مقررات جز

تردیدی نیست که مدیریت  ،(1۴3 :1386لو، نبی) اداری پیشامدرن چنین چیزی وجود نداشته استسیاسی
ین شکلی  و تمشیت روابط این تل عظیم از قوانین و مقررات امری الزم و ضروری است. در همین راستا، تدو

شود که در کشورهایی همچون فرانسه، میابزار برای مدیریت انبوه قوانین و مقررات شناخته    ترینمهم  عنوانبه
ین و  ۀاست. اما در ایران با آنکه سوابق طوالنی در زمین شدهبرداری ایاالت متحده آمریکا و آرژانتین بهره  تدو

، از زمانیکه در واقع .(162 :1392طوق، آقایی) تنقیح وجود دارد، موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است
به نهاد  13۴3انشجوی حقوق دانشگاه تهران به درخواست مجلس سنا در سال د 25جمعی مرکب از 

ین کنند، پنجاه سال میۀ  ی کشور راه یافتند تا مجموعگذارقانون رغم گذرد ولی علیعظیم قوانین کشور را تدو
ین شکلی صورت نگرفته است و تمام اقدامات  در وجود چنین وضعیت نابسامانی از قوانین و مقررات، تدو

 .(98 :1396طوق، آقایی) حد تنقیح بوده است
ین شکلی  ۀمسئلبدین ترتیب،  ۀ مفقود ۀحلق عنوانبهاصلی پژوهش حاضر، بررسی مفهوم مغفول تدو

بدین سو صورت گرفته   ۴۰  ۀدر راستای مدیریت قوانین و مقررات در کشور حداقل از ده  که  هایی استتالش 
ین شکلی است. گردآوری و تجمیع قوانین و مقررات مختلف در یک متن با ساختاری جامع  ،منظور از تدو
یب آن، متن جدید  نحویبه ؛است ین و تصو االجرا و رسمی انتشار پیدا کرده و متن الزم عنوانبهکه با تدو

ین شکلی مدنظر است، مدیریت حجم بزرگ  جایگزین متون قانونی قبلی شود. بدین ترتیب، آنچه در تدو
که هر یک از مواد و بندهای متون  نحویبه ؛در یک متن واحد است هاآنین و مقررات از طریق تجمیع قوان

ین شکلی امری  قانونی پیشین در ساختار واحد توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد. در این معنا، تدو
م و جامع نیز مدنظر نهاد فراتر از تنقیح است و عالوه بر آن، تجمیع متون قانونی حول یک فهرست منظ

ین   گیرد.کننده قرار میتدو
ین شکلی در  :بدین منظور، مباحث پژوهش در دو قسمت ارائه شده است در قسمت اول، مفهوم تدو

ین ماهوی  ین در ایران  شودبررسی میکنار تدو یژهبهو در قسمت دوم وضعیت تدو فقدان  ۀمسئلبا تمرکز بر  و
ین شکلی در کشور مط  ۀمطالع ،العه خواهد شد. روشی که در این پژوهش به کار گرفته شده استتدو

هایی نیز مصاحبه هاآن اند که البته بخشی از ی گردآوری شده اهانکتابخ طوربهتحلیلی است و منابع توصیفی
ین و تنظیم شدهاست که پیش  اند.تر توسط پژوهشگران مختلف تدو
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 از تدوین ماهوی. تدوین شکلی و تمایز آن ۱
ین به ماهوی ۀها در زمینبندیدسته ترینمهمیکی از  ین قوانین و مقررات، تقسیم تدو  2و شکلی 1تدو

ین مدرن به معنای گردآوری و تجمیع  .( Barros Bourie, 2005: 151) است ین ماهوی یا تدو تدو
یه یسی ها، احکام و فرامین حکوها، عرفهنجارهای حقوقی اعم از رو برای ایجاد یک نظم  هاآنمتی و بازنو

ین است.  ین ماهوی تالش می گذارقانوننو منبع اصلی حقوق در یک  عنوانبهمتن واحدی را  که کنددر تدو
ا قانون مدنی ی 18۰۴فرانسه مصوب  ید مدنکو وحدت نظام حقوقی را تضمین کند.  کردهخاص ارائه  ۀزمین

ین ماهوی محسوب میهای ایران از جمله نمونه ن است تمام حقوق موجود را کز ممیشوند. گاه نبارز تدو
، در واقعم و یاوریی بانهاد جداگکم قواعد مربوط به هر موضوع را در ینکرده و تالش ک یمجددًا ساختاربند

ین شکلی گفته می  ،م. به این اقدامینکمجدد    یرا سازمانده  ینونکحقوق   ین ح  ؛شودتدو قوق کنونی مانند تدو
3. (Catta, 2007 :432)  در فرانسه

ین ماهوی، کدهای نوآورانه  به  و به کدهای مربوط   4کدهای مربوط به تدو
ین شکلی کدهای تجمیعی   .(Dunand, 2008 :79) شودنیز اطالق می 5به تدو

 های آنتدوین ماهوی و ویژگی .۱-۱
ین ماهوی با ظهور دولت یناستقرار دولتهای مدرن و تدو های های ملی همگام است و برخالف تدو

اندیشه حقوقی  ۀگیرد که نظم منطقی و شیومانند کد حمورابی و کد ژوستینین با این هدف صورت می ،کهن
ینی را در جامعه تزریق کند که یکپارچگی سیاسی و حقوقی کشور حول یک قانون منسجم و  نحویبه ؛نو

ین، به خاطر  منطقی حفظ شود. این شدن نظام حقوقی و ایجاد عقالنی فرآیندشگرفی که بر  ثیرأتنوع از تدو
یژوحدت سیاسی و امنیت حقوقی می یسندگان قرار گرفته است. در همین  ۀ گذارد، همواره مورد توجه و نو

  ی صرفًا به گردآوره کشکلی را  یدهاکداند و یم 6ید اشرافکماهوی را  یدهاک هیال دومکپاسراستا،
و نوگرایانه  گرایانهاصالح  چراکه ؛داندیکد واقعی ماولی را  ینامد. ویم 8د فقراکا ی 7د عوامکپردازند، یم

نوع  یدهاکفرانسه. حال آنکه  یاست، مانند قانون مدن یوحدت در نظام حقوق یجاد نوعیدنبال ااست و به
ین حقوق موجود بیشتر ب االجرا هستند و قراردادن قوانین و مقررات الزم دسترس دنبال درهدوم با تدو

ین، قوانین و مقررات موجود درخصوص یک موضوع را دسته ۀخواهند مجموعمی بندی کند. ولی این نوع تدو
 .(Deumier, 2008) گیرداصلی را که اصالح نظم حقوقی است، نادیده می ۀوظیف
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ین ینهای به تدو انو یدامدر عصر مدرن ظاهر شدند.  چراکه ؛شودهای مدرن نیز اطالق میماهوی، تدو
ین )یاز ا ی، مقطعانالک ه در آن،  ککرده است  ینامگذار 1اسون(کیفیدکن دوران را تحت عنوان عصر تدو

ه در یلرعاااصول الزم عنوانبه ی شمندان عصر روشنگری ه توسط اندکبود  یبر اصول  یدها مبتنکن ی تدو
پای غربی از تصویقلمداد شده بودند. ا یگذارقانون تا  1756در سال  2ایباوار ید مدنکب ی ن دوران در ارو
توان در سه اصل شد. اصول مزبور را عمدتًا میکیشود، طول میب می تصو شیعام اتر ید مدنکه ک 1811

یسندگان عصر نوزایی سادگی، انسجام و کمال خالصه کرد. اصل اول بیان می کرد که قانون باید ساده باشد. نو
معتقد بودند که قانون باید مکتوب، کوتاه و رسا  کامپانالو  فرانسیس بیکن، توماس مور)رنسانس( همچون 

را فهم کنند. اصل دوم به ان بلکه افراد عادی نیز بتوانند آندانحقوقمتخصصان و  تنهانهکه  نحویبه ؛باشد
های متعدد و مختلف شد که طبق آن، برای مسائل حقوقی نباید پاسخحقوق مربوط می 3فو ائتالانسجام 

که بتواند به تمامی فروض و شقوقی که ممکن   نحویبه  ؛باشد  4ارائه شود. طبق اصل سوم نیز حقوق باید کامل
است نزد دادگاه مطرح شود، پاسخ ارائه کند و قاضی مجبور نباشد برای یافتن پاسخ به منابعی غیر از قانون 

ین( بهترین ابزار برا یشمندان ایمراجعه کند. از نظر اند ن سه یت ایرعا ین عصر، کد و کدیفیکاسیون )تدو
 . (Canale, 2009: 137) اصل بود

ن عصر یشده در انی تدو یدهاکتفاوت  ترینمهمتوان ادعا کرد است که می حدیبهاهمیت این اصول 
ردند و صرفًا به کی ت نمیرا رعا یهن، اصول خاصک یدهاک چراکه ؛است هاآن بودن  یکهن، اصول  یدهاکبا 

 یدهاکن اعم از کهان دور یدهاکمجموعه توجه داشتند.  کیدر  هاآنع یمتون مختلف و تجم یگردآور 
تر صادر شیه پکبودند    یاندهکن و دستورات پرایفرام  یآورتمامًا به دنبال جمع  نینیژوستو    تئودوز،  وسیگرگور

 جادین مواد مختلف ایب یا تالش شود ارتباط منطقیداده شود  هاآن در متن  ی رییه لزومًا تغکبدون آن ؛شده بود
ه کبودند  یدی جد یحقوق یهانظام یزیردنبال طرح ن در اغلب موارد بهی عصر تدو یدهاکه ک. حال آنشود
بردند. به ین میز از بیرا ن یقبل یهانظام یهایندگ کو عالوه بر آن،پرا  بود یو منطق یبر اصول عقالن یمبتن

ند. در موج کیم میعصر مدرن را به دو موج تقسن در ی نهضت تدو ،رکای فرانس وهمین سیاق مورخ حقوق، 
( معروف به »کدهای حقوق 1811)  شیاتر( و  18۰۴)  فرانسه(،  179۴)  پروس   ۀسه گان  یدهاکن،  ی اول از تدو

( به 19۰7) سیسوئ( و 19۰۰) آلمان یدهاکو در موج دوم  (See: MacQueen, 2003: 19) طبیعی«
ن منتشر شده آنکهه در دورک ییدهاکدها با کن یا ۀ زیز وجه ممیمورخ حقوق نن یاند. از نظر اده یب رسی تصو

اند، رد نگاشته شدهکی ن رویمختلف جهان با ا  یشورهاکه در  ک  ییدهاکاست. تعداد    هاآن ودن  بیبودند، اصول 

 
1. Age of codification 

2. Bavarian Civil Code 

یسی منطبق با حقوق طبیعی به شمار می کروز این کد را به    (.see: Cruz Barney, 2004 :10آورد )عنوان پیشگام کدنو

3. Coherence 

4. Complete 
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ه بعد کرد کتوان ادعا یم یشود، وجود ندارد. ول یده مید نامکاز آنچه  یف معینیتعر چراکه ؛ستیمشخص ن
 . (Weiss, 2000: 455) ده استیب رسی ن دست به تصوید از اک ۴۰، حدود یاز جنگ دوم جهان

 های آنتدوین شکلی و ویژگی . ۱-2
ین در معنای شکلی عبارت است از گردآوری قواعد و هنجارها ب ی تر تصوشیه پکآنگونه  یحقوق یتدو

 یبنده دستهکست، بلیحقوق ن یاشهی مجدد نظام اند  ینیدنبال تأمل و بازبد بهکن معنا  ین، در ایاند. بنابرا شده
 .(15۰ :1393سلطانی، ) دخل و تصرف یمکه وجود دارند؛ البته با کاست  یم مجدد قواعد متعددیو تنظ
ین ژنی بوده و صرفًا های کنونی فاقد هرگونه نوآوری خاص در همین باره گفته است شمار بسیاری از تدو

کلی از طریق رفع ابهامات و  ۀیک برنام اساس برتالشی است جهت سازماندهی مجدد قوانین و مقررات 
یج مطالعه و تسهیل دسترسی به   .(2۰ :1388 برگل،) هاآنحذف جزئیات غیرضرور و زائد در راستای ترو

ین است یا ن خاطر صورت گرفته یشود و توجه به آن بدیاد میپنجم فرانسه از آن  یه در جمهورکن نوع تدو
ت و یق، قطعیشده است و از این طر یشهروندان و ابهام در نظام حقوق ین باعث سردرگمیه تورم قوانکاست 

ین با حذف تعارض کدا  یاهش پکامنیت حقوقی   ن دست، یاز ا  یرارها، اشتباهات و مسائلکها، ترده است. تدو
 Mattarella, 1994) ندکیم کمک یت حقوقیامن یارتقا درنتیجهو  یبه وحدت و انسجام نظام حقوق

ین فرانسه یون عالیسیمک .(:669 سته است. از ین منظر نگرید از همکف یف خود، به تعریان وظایدر ب 1تدو
ین به معنا جاد یا یدیه قواعد جدکموجود است بدون آن یم هنجارهایو تنظ یگردآور ینظر این نهاد، تدو

ینشود  ندکجاد یدر متن قواعد ا ی گری ر دییل، نباید تحول و تغکر شییر از تغینه به غیاگرا . اقدامات تدو
(Rapport d'activite de la CSC, 1990: 5).  ین شکلی بیش از هر چیز به دنبال بنابراین، تدو

و گسترش دسترسی ( 135 :1393سلطانی، ؛ 16۰-16۴ :1392طوق، آقایی) سازی نظام حقوقیساده
ین شکلی، اعالم میعمومی به هنجارهای الزم یب نهایی تدو شود که هیچ استنادی االجرا است. پس از تصو

یب کد صورت نخواهد گرفت ، با در واقعو  (Crabbe, 1994 :192) به قوانین، مقررات و آراء قبل از تصو
یب کد، قان  ون مزبور به قانون حاکم تبدیل خواهد شد.تصو

ین ماهوی را در هر حوزه  ین شکلی وجود دارد: تدو ین ماهوی و تدو ای البته تفاوت دیگری نیز میان تدو
یندر واقعتوان انجام داد. نمی  ؛های شکلی و ماهوی مصادیق اختصاصی خود را نیز دارند، هر کدام از تدو

ی در امور مدنی دارای اصول، معیارها گذارقانونتوان از یک سنخ دانست.  ها را نمیی گذارقانونانواع    چراکه
در  هرچندی در امور حفاظت از محیط زیست یکی دانست. گذارقانون را با  توان آنو ضوابطی است که نمی

قضات و مجریان واگذار کرد توان به وجود اصول و قواعد کلی اعتماد کرد، تفسیر قانون را به امور مدنی می
ین ماهوی پرداخت ولی در امور محیط زیست نمی یکردی را و به تدو کامل پذیرفت. به  طوربهتوان چنین رو

همین خاطر است که حقوق روم در امور مدنی بیشتر از آنکه متکی به الفاظ و عبارات باشد، متکی به معانی 

 
1. Commission Superieure de Codification 
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حول مسائل امور مدنی شکل گرفته بود. در حقوق اساسی و  ان رومیدانحقوقو مفاهیمی بود که در ذهن 
شود، بیش حقوق کیفری نیز چنین وضعیتی کم و بیش حاکم است. برای نمونه آنچه در تعریف جرم ذکر می

یه های قضایی است که حتی ذهن از آنکه نشأت گرفته از متن قانون باشد، منبعث از دکترین حقوقی و رو
دهد. در حقوق اساسی نیز الفاظ و عباراتی که در مسائل مربوط به حقوق قرار می ثیرأتتحت    را نیز  گذارقانون

ای نامه، اخذ معانی لغت هاآن ملت به کار گرفته شده است، الفاظ و عبارات عامی هستند که هدف از ذکر 
و قواعدی هستند که حقوق  سری اصول یک ۀنبوده است. بلکه هر کدام از این الفاظ و عبارات نمایند هاآن 

در   گذارقانونمحیطی، را به رسمیت بشناسد. حال آنکه در امور زیست  هاآنخواهد اساسی یک کشور می
نحو صریح و بدون هرگونه ابهامی به موارد مجاز و غیرمجاز اشاره کند و درصدها را با معنای عام خود باید به

ین شکلی بیشتر زیبند استفاده از ارقام دقیق، مشخص کند. بر هایی است که چنین حوزه  ۀهمین اساس، تدو
ین ماهوی در به خاطر نوع و جنس موضوع نمی  :Barros Bourie, 2005) امیدوار بود هاآنتوان به تدو

154). 
ین های بنیادین بودند، سری اصول کلی و ایدئولوژی  های ماهوی مبتنی بر یکهمچنین، با آنکه تدو

ین یژگی میتدو و  یخیتار یهایژگ ی شکلی فاقد و یدهاکباشند. به عبارت دیگر، های شکلی فاقد این و
ند، هستند. بدین معنا که در کیاز آن صحبت م 1و یتاره ککدهای ماهوی از آن نوع  کی دئولوژیو ا یفرهنگ

شتر یو تجربه دانسته شده است و ب هی بر رو یگرا تصور شود، مبتنه جزم کشتر از آنیب یدها، دانش حقوقکن یا
 یاربرد چندانکد یه شاک یحقوق یهانه اصل  ؛توجه شده است یعمل یازهایا نیالت کبه معضالت و مش

   .(Mattarella, 1994: 669) نداشته باشند

ین ینبه هر حال، با آنکه تاریخ تدو ساده یا های های ماهوی با تاریخ عصر مدرن گره خورده است، تدو
 ۴۴9تا  ۴5۰های ه در طول سالک 2گانهالواح دوازده .(133: 1393 سلطانی،) تری دارندشکلی تاریخ کهن

ها در یکی از نخستین تالش دهد،یل میکروم را تش 3یحقوق مدن ی نظر یو مبنا اندهجاد شدیالد ایقبل از م
ین شکلی است نۀزمی  291در سال  4توان از کد گرگوریوساز آن می پس .(Clellan,Mc  6651971:) تدو

ین  53۴و  533های و از کد ژوستینین در سال ۴39در سال 5د تئودوزکمیالدی،  یاد کرد که همگی تدو
ین شوند.شکلی محسوب می ین شکلی  6در عصر کنونی نیز که معروف به عصر بازتدو است، بیشتر با تدو

به ین ماهویهستیم نه تد  رورو ی   ۀدغدغ  چراکه  ؛و مدیریت حجم انبوه قوانین و مقررات   ۀنحو  ،گراننکنونی تدو
ین در فرانسه بعد از جنگ  ؛است نه ایجاد یک نظام حقوقی جدید با اصول و قواعد تازه. برای مثال، آنچه تدو

 
1. Tarello 

2. Lex DuodecimTabularum (Twelve Tables) 

3. Jus civile 

4. CodexGregorius 
5. Codex Theodosianus 

6. Recodification 
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در دولت  یدها است. تعدد و تشتت قواعد حقوقکاد یار زیسازد، تعداد بسیرا با قبل از آن متفاوت م یجهان
ین نم یناپلئون ۀشیه اندکچنان است معاصر، آن توان ینم چراکه ؛باشد هاآن  یگردآور یتواند پاسخگویتدو

 Mattarella, 1994)  ردکدولت مدرن برقرار    ۀندکان قواعد مختلف و پرا یرا م  یاز نوع قانون مدن  ینظم منطق

به عبارت دیگر، نخ تسبیحی که بتواند عناصر مختلف یک نظام حقوقی کنونی را به هم وصل کند و  .(669 :
 ایجاد کرد، وجود ندارد.  را  هازمینه ۀبتوان کدهایی مانند کد مدنی در هم درنتیجه

ین شکلی در کشورهای مختلف جهان، می  عنوانبه  ۀتوان به تجربگزارشی اجمالی از وضعیت کنونی تدو
ین در ایاالت متحده آمریکا و فرانسه اشاره کرد.   تنها   انعنوبهدر فرانسه، اصل حقوق کنونی   حاضرحالدرتدو

ین به شمار می ین می چنانرود و بدین معنا است که حقوق، آناصل مبنایی برای تدو نه و شود که هست تدو
یب شده استیشپگونه که باید باشد. به عبارت دیگر قوانین باید به همان نحو که توسط پارلمان آن   ،تر تصو

ین شود و تغییر اساسی در   ین در معنای کنونی بهصورت نگیرد و در وا   هاآنتدو خود، به معنای خودیقع، تدو
ین نوآورانه ین حقوق کنونی در فرانسه که به  ،تدو ین شکلی مانند کد مدنی نیست. بدین ترتیب، تدو دنبال تدو

 دسترس  ترکردن نظام حقوقی و تضمین امنیت حقوقی شهروندان از طریق دراست، بیشتر به دنبال عقالنی
ۀ درنتیج .(Accatino, 2005: 191) باشدهای مختلف می ت حقوقی در زمینهقراردادن آخرین تحوال

ینی که از همین طریق در فرانسه صورت گرفته است،  کد قانونی در موضوعات مختلف در سایت   پنجاهتدو
 1قوانین و مقررات این کشور قرار گرفته است.

ین شکلی است. این کد   ۀاشاره کرد که نمون  2آمریکا  ۀدر آمریکا نیز باید به کد ایاالت متحد بارز یک تدو
واحدی از قوانین عام و دائمی این کشور در سطح فدرال را  ۀمجموع ،تقسیم شده است 3عنوان 51که به 

 ،مانند قوانین تخصیص اعتبار ،گیرد. البته در این کد، قوانین بودجه و قوانینی که موردی هستنددربرمی
است که در مجلس   4«شورای بازبینی حقوق»  ۀروزرسانی مستمر این کد برعهدود. تنظیم و بهشگردآوری نمی

یب آن ین کد، شورا تصو کند. در صورت پیشنهاد می  به کنگره   را   نمایندگان قرار گرفته است. پس از تهیه و تدو
ین یب، کد تدو مده است، تقدم خواهد آ 5بزرگ قوانین فدرال ۀشده بر متن قوانین اصلی که در مجموعتصو

 داشت. در غیر این صورت، متون اصلی قوانین بر اعتبار خود باقی خواهند بود. 

 . وضعیت تدوین قوانین و مقررات در ایران2

های بارزی با توجه به اینکه میان تدوین در معنای ماهوی و تدوین در معنای شکلی تفاوت 

 .شودقوانین و مقررات در ایران در دو بند مجزا بررسی میوجود دارد، پیشینه و وضعیت تدوین 

 
1. Consulter: www.legifrance.gouv.fr 

2. United States Code (U.S.C) 

3. Title 

4. Office of the Law Revision Counsel (LRC) 

5. United States Statutes at Large 
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 تدوین ماهوی در ایران .2-۱
یسندگان گاه ین ماهوی در ایران را به چندین سد نو گردانند. برای مثال از پیش برمی ۀتاریخ شروع تدو

، صفا) فارسی است،فقه غیراستداللی به زبان  ۀ شود اولین دوررا که گفته می یجامع عباستاب کنظر برخی، 
ینتوان نمونهمی  (1371 بر یک مقدمه و بیست باب بود و  ها درنظر گرفت. این کتاب مشتمل ای از اولین تدو

 یهاای نیکو و استوار تنظیم شده بود که رساله شد و به اندازه مسائل متعددی را )از طهارت تا دیات( شامل می
شود که اند. به همین خاطر، ادعا میدهیآن نرس یبه پا یتاب نظر داشتند، ولکه به آن ک هرچندفقها،  ۀیعمل

پا  یدر اساس طراح یران و وقوف بر جامع عباسیا ۀی با تمدن عصر صفو ییممکن است »برخورد تمدن ارو
پاین قوانی تدو  (جامعۀ زیر واژ: 1387لنگرودی، جعفری ) اثر گذاشته باشد.« یین ارو

ین در معنای حقوقی آن درنظر گرفتجا نا توحال، نمیبا این ین  چراکه ؛مع عباسی را تدو آنچه از تدو
ینی است که مبتنی بر یک اراد سیاسی باشد. حال آنکه جامع عباسی توسط یک فقیه  ۀمدنظر است، تدو

ن جامع در یقوانن ی ، تدودر واقعرا برعهده نگرفته است.  نگارش یافته و دولت وقت مسئولیت اجرای آن
های پایانی دوران قاجار ( تا سالیفریکو  ی)مدن ین دادرسییو آ یی، تجارت، جزا یمدن یسنت یهاعرصه

ه ناپلئون کبا آن بود. معامالت و امور، مجری  همۀنبود. قبل از این تاریخ، احکام شرعی نسبت به  ناشناخته
بار با   یب قانون مدنی ن و تصوی تدو  ۀدر بحبوح  18۰5در سال    یاتبه داشته اشت، ول کم  شاهیفتحعلفرانسه دو

 یهااموزد. فقدان دغدغهیب یزیامپراطور فرانسه چ ۀطلبانران از اقدام جاهیه شاه اکن ارتباط باعث نشد یا
ن در دوران قاجار ثبت نشود. ی تدو  ۀ دربار  یخاصۀ  چ سابقیه هکشاهان قاجار باعث شد    ۀگرانه در قاطباصالح 

ین ماهوی درنظر گرفت، قانون موقت اصول محاکمات جزائی است  توان آنتنها قانونی که می را نوعی تدو
یب کمیسیون هجری شمسی  129۰نخستین قانون آیین دادرسی کیفری ایران در سال  عنوانبهکه  به تصو

ی  گذارقانونطر فترت ماده است، به خا 5۰6قانون که دارای مجلس شواری ملی رسید. شور دوم این  ۀعدلی
ناقص ماند. ولی با توجه به اینکه کشور به وجود چنین قانونی نیاز داشت و با »نظر به اهمیت و فوریت قانون 

میرزا و  الملکذکاء، سیدنصراللهعدلیه از  مزبور و لزوم و کثرت احتیاج عمومی به آن«، از طرف وزارت
و با جلب نظر  مشیرالدولهو  مدرس سیدمحمدحسنت تقاضا شد به معاونت و مشاور رضاخان طباطبایی

فرانسوی که سمت مستشاری عدلیه را برعهده داشت، شور دوم قانون مزبور انجام شد تا دولت آدولف پرنی
موقت اجرا کرده و پس از افتتاح مجدد مجلس و در صورت تأیید آن، صورت قانونی به  طوربهرا  بتواند آن

 1خود بگیرد.
ین ماهوی در ایران زمانی آغاز شد که دولت وقت قصد الغااقداما ۀعمد قضاوت  یت مربوط به تدو

ازها یآن وجود قوانین مدون، مشخص و مترقی و موافق با ن  یضرور  ۀون را داشت و مقدمیتوالسیاپکیا    ینسول ک
ین در معنا .(33 :1383احمدی، بهرامی) شرفته بودیو قابل ارائه به جوامع پ خود  یماهو یبدین ترتیب، تدو

 ون صورت گرفت یتوالسیاپکت یران به خاطر خروج از وضعیدر ا ،و مشابه آنچه ناپلئون در فرانسه انجام داد
 

1. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90628 



 ۱398 تابستان / ۱06مارۀ / ش 83دورۀ  /                                                

 

۱0 

(، قانون جزای 13۰3های قانون تجارت )مصوب . در همین ارتباط، مجموعه(6 :1382نصیری، : نک)
یب رسیدند.13۰7 مصوب انون مدنی )نخست ق ۀماد 955( و 13۰۴ عمومی )مصوب  ( به تصو

 تدوین شکلی در قوانین ایران ۀ. پیشین2-2
 دهدیران به دست مین در ایح قوانین و تنقی تدو ۀنیشیاز پ یقیدر گزارش خود شرح مبسوط و دق یسلطان

 نیز به تفصیل به بیان داستان تنقیح در ایران پرداخته است شامبیاتی .(1۴۰-1۴7 :1393)سلطانی، 
ن گروه یاول ءه خود جزک یاشخاص عنوانبه شاملوو  یباغقره ن یهمچن .(به بعد 182: 1382شامبیاتی، )

خود شرح تقریبًا مفصلی از  ۀ، در مقالندشور را برعهده گرفتکن در یح قوانیه تنقکبودند  یانی دانشجو
ان مختصر یز به بین یعیشف .(38-۴۰: 1385 ،شاملوو  باغی)قره  اندران ارائه کرده یدر ا یحیتنق یهات یفعال

شده ین و مقررات گردآوریتعداد قوان ۀ دربار یآمار خصوصبهران پرداخته و ین در ای ح و تدویتنق ۀنیشیپ
 یریارگ کبه ۀنیشیها پنوشته یدر برخ .(133-138 :1386، شفیعی) دهدیمراجع وضع به دست م کیکتفبه

 شاملوو  یباغقره مثال،  یذکر شده است. برا  ، دارای قدمت بسیارشورک یاسیسیح در لسان حقوقیتنق ۀ واژ
مصوب  یمل یشورا  یداخل ۀنامنظام ۴5 ۀن بار در مادیاول  یران برا یح در ایه اصطالح تنقکمعتقدند 

ار رفت. کبحث در مجلس به  حل ن مطالب در موضوعات میو انتخاب بهتر یبررس یدر معنا 25/7/1285
ن یار گرفته شد و با همکم به یو تنظ یبررس یبه معنا 1289در سال  کالممالیمستوف ۀز در برنامیپس از آن ن

: 1385 ، شاملو و باغیقره ) ج بودیخود پرداخت، را  ۀنیابکبرنامه و  یه قوام به معرفک 1326اربرد تا سال ک
دهد که معنای دیگری از تنقیح مدنظر بوده و ارتباطی با تنقیح قوانین و اما بررسی این الفاظ نشان می  .(38

 مقررات نداشته است. 
و دولت بدین سو تنقیح در معنای کنونی خود مورد توجه مجلس  ۴۰ ۀدهد که از دهبررسی ما نشان می

وزارت  یحقوقۀ ادار یمشورت یهاونیسیل کمیتشک ۀنامآیینرسد ی، به نظر مدر واقعقرار گرفته است. 
ن یح قوانیت تنقیه در آن به لزوم و اهمکاست  ین متون قانونیاز اول  یکی 13۴2مصوب آذرماه  ی دادگستر

الت یاصول تشک 6 ۀکه طبق ماد یفیوظا یاجرا  منظوربه، نامهآیینن یا 1 ۀد شده است. طبق مادیک تأ
 یهانهیگانه در زمازده ی یمشورت یهاونیسیمزبور کم ۀ ت اداریبود، در مع یحقوق  ۀ ادار ۀعهدبه یدادگستر

 یافهین وظ یشد. اولیل میکره تشیو غ  یو اختصاص  یعموم  ی، جزا یمدن  یدادرس  آیین،  یمختلف حقوق مدن
ن یین و تعیح قوانیمحول شده بود، عبارت بود از تنق یمشورت یهاونیسیبه کم نامهآیینن یهم ۴ ۀه طبق مادک

ن یقوان یون( و بررسیکاسیفی)کد یب علمیبه ترت هاآن  یآورن معتبر و جمعین منسوخ و قوانیو اعالم قوان
به یا ید(. ول ی)اصول انقالب سف 13۴1در بهمن  یمصوب مل ۀگانبا اصول شش  هاآنق یمعتبر و تطب ن مصو

زاده بیگ :نک)همچنین  دینجامین یمشخص ۀچ مجموعین هی دربرنداشت و به تدو یچندان یعمل ۀجینت
 . (1۰۰ :1382آروق، 

 یلکبرداشت    ۴۰  ۀل دهیدهد که حداقل تا اوا بررسی مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی نیز نشان می
 ییهای راستن ناسازگاریو پ  ین قبلیدر بستر قوان  یقانون  یهاح و طرح یمتن لوا   یبررس  یبه معنا  نیح قوانیاز تنق
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گاهنال ین بود به دل که ممکبود  جاد شود. این برداشت نیز حاصل یا ید و قبلین جدیان قوانیندگان مینما یآ
محل حاجت باشد در  هکده ین جدی»قوان :داشتقانون اساسی مشروطه بود که اشعار می 33اصل 

ا از طرف صدر اعظم به مجلس شورای ملی یافته به توسط وزرای مسئول  یح  یو تنق  انشاهای مسئول  وزارتخانه
افزار مشروح مذاکرات مجلس ی لفظ تنقیح در نرموجوجست آمده از دستاظهار خواهد شد.« اکثر نتایج به

که در این دوران، از لفظ تنقیح صرفًا در همین معنا استفاده دهد های مختلف نشان میشورای ملی در دوره 
ب قانون ی از مراحل قبل از تصو یاها به مرحلهران تا مدتیا گذارقانونح در لسان یشد. به هر حال، تنقمی

 شده است.یاطالق م
یعنی  ،مدنظر ما یمعناح در یتنق ۀ آن واژ یه طک یمل یرات مجلس شورا کن مورد در مشروح مذاینخست

 عنوانبهپیراستن متون قوانین مصوب و زدودن اضافات و تعیین منسوخات و تخصیصات و تقییدات و در کل،  
ین شکلی به  ۀبخشی از برنام  ی ارهاکراه ۀ ه دربارکض است یون عرایسیمکگزارش  ۴ار رفته است، بند کتدو

 یاز موارد ضرور یکین بند، یشده است. طبق اقرائت  1۰/2/13۴6مورخ  ۀدر جلس یانجام انقالب ادار
ه کی ]است[ یهانامهآییندنظر در ین موجود از مواد منسوخه و تجدیح قوانی»تنق یانجام انقالب ادار یبرا 

ن یاجرا گذارده شود و رفع هرگونه ابهام از مواد و جانش ۀم و به مرحلین موجود تنظیخارج از چهارچوب قوان
مشروح ) ن«یاز مسئول  کیف هر یالکسازمان و چه ت ۀ روشن چه در قسمت مربوط به ادارردن ضوابط ک

 .(56: 22دورۀ مذاکرات مجلس، 
ین شکلی  یمل یمجلس شورا  یمبسوط در صحن علن طوربهبًا یه تقرکن بار ی، نخستعالوه به بحث تدو

مجلس  22ۀ دور 87 ۀدر جلس اوفندگان مجلس به نام یاز نما یکین مطرح شده است، سخنان یح قوانیو تنق
ون در حقوق فرانسه یاسکیفیدکن جلسه پس از اشاره به بحث یدر ا یاست. و 7/9/13۴7شورای ملی مورخ 

 ند: کیاظهار م
آمد. ران به وجود مییز ما ای ت عزکهمچو سازمانی در ممل  کیها قبل  د از مدتیه باکنم  کر میک»بنده ف
نم و اثبات کبنده عرض می …نشده ]است[ مسئلهن یچ توجهی به ایل تا امروز هیدلست به چه یولی معلوم ن

ر از یرد و غکخواهد  کمکل اجرای انقالب اداری یون برای تسهیاسکیفیدکجاد سازمانی برای یه اکنم کمی
م است کد چه قانونی حاهای ما بداننهای ما، وزارتخانهن دستگاهیست؛ اگر قضات ما، مأموریر نیپذن انجامیا

 بساچهتر است و ن خود مردم با مردم روشنیاول ارتباط ب ۀه هم در درجکن است یمفرما است آثارش اکو ح
با  رجوع اربابه مردم و کدوم ارتباطی است  ۀمتر خواهد شد، در درجکی یهای قضامراجعه به دستگاه

ن خود یشود و البته بتر میو مأمور دولت روشن رجوع ارباب ه روابط کد گفت یهای دولت دارند و بادستگاه
 .(87 :22ۀ مشروح مذاکرات مجلس، دور) «…نطوریز همین هاناها و سازمدستگاه

 مسئلهن یچ توجهی به ایل تا امروز هیست به چه دل یمجلس مبنی بر اینکه »معلوم ن ۀاظهار این نمایند
ین در معنای شکلی تا آن زمان است ،نشده« است ین در  چراکه ؛ نشانگر عدم وجود تدو پیش از آن، تدو

یب قوانین عمده از قبیل قانون مدنی و قانون تجارت صورت گرفته بود. از هم ن جلسه یمعنای ماهوی با تصو
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 یبه معنا یاندهیفزا  صورتبهح یتنق ۀ بعدتر واژ یهاو دوره  یمل یمجلس شورا  22 ۀ به بعد، در جلسات دور
ن دوره از یهم 2۰/11/13۴9مورخ  227 ۀار رفته است. نهایتًا در جلسک( به یلکون )در معنای شیاسکیفیدک

شور قرائت و بحث کن و مقررات  ین قوانی ح و تدویل سازمان تنقیکنیز گزارش شور اول تش  یمل  یمجلس شورا 
مجلس شورا مورخ   239 ۀه بعد در جلسحه یک مای ن الیب قرار گرفت. ای ات آن مورد تصویلکشد و 

 به مجلس سنا ارسال شد.  تأیید یب و برا ی تصو 18/12/13۴9
یب رسیده است، قانون ماده  ۀ به هر حال، اولین قانونی که دربار ین قوانین کشور به تصو تنقیح و تدو

در آن، دولت است که  21/12/135۰ن و مقررات کشور مصوب ین قوانی ح و تدویتشکیل سازمان تنق ۀواحد
ین قوانین و مقررات کشور و پیشنهاد تنقیح  منظوربهظرف یک سال  مکلف شده بود نام سازمانی به هاآنتدو

ین قوانین و مقررات کشور زیر نظر نخست وزیر تأسیس کند. این سازمان موظف بود  سازمان تنقیح و تدو
 صورت بهحسب روش موضوعی فهرست و متخصصان فن براالجرا را با نظرقوانین و مقررات الزم همۀ

ین ییهامجموعه یب رسید و سازمان  1353ن قانون نیز در سال یا ییاجرا  ۀنامآیینکند.  تنظیم و تدو به تصو
 رسمی فعالیت خود را شروع کرد.  طوربه

یب شده است.  ۀ بعد از انقالب اسالمی، قوانین و مقررات متعددی دربار ین و تنقیح تصو  عنوانبهتدو
یب الیحن ین قوانین و مقررات کشور  ۀخستین قانون در این زمینه، با تصو قانونی ادغام سازمان تنقیح و تدو

وظایف، تشکیالت، پرسنل،   تمامتوسط شورای انقالب این سازمان با    9/۴/1358وزیری در تاریخ  در نخست
یب وزیری و در آن ادغام نخست ۀاداره کل ضمیم صورتبهتعهدات  اعتبارات و شد. متعاقب آن، با تصو

 ی ریوزشور در نخستکن و مقررات ین قوانی ح و تدویادغام سازمان تنق یقانون ۀحی به ال یالحاق یقانون ۀحی ال
شور کن و مقررات ین قوانی ح و تدویل تنقک ۀادار یکیترونکال یهانیواحد امور ماش 23/۴/1359در تاریخ 
ن اعتبارات و تعهدات مربوط یزات و همچنیل و تجهیف و وسایپرسنل و وظا همۀبا  ی ریوزنخست وابسته به

 تمامیواحده این ماده 3 ۀ تبصر و بودجه منتقل گردید. ن و مقررات، به سازمان برنامهیردن قوانکزه یانکبه م
ن و یقوان نی ح و تدویل تنقکف اداره یوظا یاجرا  ۀنیلف کرده بود در زمکرا م یها و مؤسسات دولتوزارتخانه
ار واحد مزبور قرار دهند. نهایتًا یدر اخت را  الت الزمیمعمول داشته و تسه را  ی ارکت همیشور، نهاکمقررات 
یب رسید که جمع 1389در سال  ین و تنقیح قوانین و مقررات کشور به تصو آوری، تفکیک و قانون تدو

های موضوعی و تاریخی را از وظایف معاونت بندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرستطبقه
 قوانین مجلس شورای اسالمی دانسته است.

 فقدان عملی تدوین شکلی در ایران. 2-3
ین و تنقیح در کشور نشان  ۀ شده دربارذکر  ۀنگاهی به پیشین ین گتدو ر این واقعیت است که تالش برای تدو

ضوع خاص بدون درانداختن طرحی نو و تلقین شکلی قوانین به معنای گردآوری قوانین مختلف در یک مو
ین به تل عظیم قوانین و مقررات، سابق چندان پرباری در ایران ندارد. به همین خاطر است که برخی  ۀنظمی نو

ین و تنقیح در کشور همچون  ۀاز فعاالن عرص ن ی ح و تدویش از چهل سال تنقیب ۀتجرب شاملوو  یباغقره تدو
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های قانونی و عملی است. بدین معنا آسیب ۀدرنتیجحاصلی این بی 1اند.حاصل دانستهین در ایران را بیقوان
ین شکلی نداشته است و هم  گذارقانونکه هم  کید زیادی بر امر تدو انجام تنقیح  ،در عمل مجریان ظاهرًا تأ

ین ترجیح داده دهد که همگام با مانده از نیم قرن تالش نیز نشان میاند. سوابق برجایرا به کار دشوارتر تدو
یکرد ضعیف ین شکلی، در عمل نیز اکثر این تالش  1389و    135۰قوانین مصوب    رو ها معطوف نسبت به تدو

ین شکلی. هدف عمد ها مصروف تشخیص ناسخ از منسوخ و خاص ن تالشایۀ  به تنقیح شده است و نه تدو
بندی قوانین و مقررات ذیل موضوعات و از عام و مواردی از این دست شده و کمتر توجهی به دسته

گونه که در فرانسه یا در ساختاربندی مجدد قوانین و مقررات در یک متن منظم صورت گرفته است؛ از آن 
ین )چه ماهوی و چه شکلی( تفاوت وجود مریکا روی داده اآ  ۀایاالت متحد ست. حال آنکه میان تنقیح و تدو

دارد. تنقیح به معنای زدودن متون قانونی از زوائد، تعیین روابط میان احکام مختلف قانونی و تعیین ناسخ و 
ین است که کالن ۀمنسوخ و عام و خاص و مسائلی از این دست، تنها بخشی از یک برنام در آن تر به نام تدو

شود و عالوه بر این اقدامات، راهبردهای دیگری برای مدیریت تل عظیم قوانین و مقررات درنظر گرفته می
یب مینتیجه و محصول، مجموعه عنوانبه شود که شهروندان با رجوع به های قانونی منظمی تولید و تصو
گاهی یا ۀ از حقوق و تکالیف خود در یک حوز هاآن   .(1۰8 :1396طوق، آقایی) بندموضوعی خاص آ

ین و تنقیح در کشور نشان ین،  گذارقانونر این است که گبررسی قوانین مربوط به تدو ایران بیش از تدو
ین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب  برای رغم  علی 1389تنقیح اهمیت قائل است. در متن قانون تدو

ین قبل از تنقیح بر عنوان آن نقش بسته است، ۀاینکه کلم بار لفظ تنقیح به کار رفته که در  15بیش از  تدو
ین یا کد، بسیار بیشتر است.  قانون  3 ۀماد ۀگانبندهای هشت، تنها یک بند از عالوه بهمقایسه با لفظ تدو

توان در ارتباط می نحویبهمزبور را که به بیان وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی پرداخته است، 
ین شکلی دانست و مابقی بیشتر به تنقیح مرتبط هستند. طبق بند   یگذارمزبور »شناسه 3 ۀماد 7با تدو

« از وظایفی یحیتنق  اقدامات  از  بعد  آن  ردرمتنییتغ  بدون  آن  موادرۀ  اشم و  فصول  اصالح   و  نیقوان  (یدگذارک)
یکرد  از معاونت قوانین مجلس گذاشته شده است. غیر ۀاست که برعهد این بند، در سایر مواد این قانون رو

ین شکلی مشاهده نمی یکرد به تنقیح نگاشته شده صریحی ناظر بر لزوم تدو شود و قانون مزبور بیشتر با رو
 ۀکه به بیان وظایف معاونت قوانین پرداخته است، فقط شامل واژ 3 ۀاست. جالب اینکه عبارت آغازین ماد

ین اشار نیز که  8 ۀاست.« ماد ریز شرح  به حیتنق امور  در معاونت فیکند: »وظاه نمیتنقیح است و به تدو
را »شورای عالی تنقیح« نهاده است و از  شورایی برای اجرای صحیح این قانون تشکیل داده است، نام آن

ین ذکری نکرده است.   تدو

 
گذاری و با گذشت بیش از  .»گردآوری و تنقیح قوانین از وظایف اصلی و حتمی حکومت است و اینک پس از یکصد سال قانون 1

باغی و  حاصل… بستر انجام صحیح و دقیق کار فراهم شده … است«. )قره های اجرایی و بی سال از شروع اقدامات و فعالیت  ۴۰
 (5۰: 1385دیگران، 
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ین و تنقیح قوانین و مقررات کشور را نیز یکرد تعبیر و  توان درمی اقدامات مجریان تدو پرتو همین رو
انجام داده است،  1389تفسیر کرد. اقداماتی که تاکنون مجلس شورای اسالمی در اجرای قانون مصوب 

ین شکلی است. نمونهتوجه به تنقیح و بی گرنشان توان در این زمینه ذکر های مختلفی را میتوجهی به تدو
یب کرد، مصداق   لۀو به فاص  1396می در بهار  کرد. اما چهار قانونی که مجلس شورای اسال اندکی از هم تصو

یکرد تنقیحی به ینبارز اتخاذ رو یکرد تدو  قوانین تنقیح گرانه است. مجلس شورای اسالمی در قانونجای رو
 3۰/12/13۰9تا  18/6/1285، قانون الغای برخی قوانین از تاریخ 3۰/1/1396کشور مصوب  مالیاتی

و قانون   17/3/1396مصوب    29/12/1328تا    1/1/131۰قانون الغای برخی قوانین از  ،  16/3/1396مصوب  
تعداد زیادی از قوانین را نسخ  17/3/1396مصوب  3۰/7/1336تا  1/1/1329الغای برخی قوانین از تاریخ 

که  و الغاء کرده و از این طریق بخشی از نظام حقوقی کشور را تاحدودی تنقیح کرده است. اما روشن است
ین شکلی راه درازی پیش رو دارد.تنقیح تلقی می ،این اقدامات مجموعه اقدامات معاونت  شوند و تا تدو

ین شکلی. مجموعهحقوقی ریاست جمهوری را نیز صرفًا ذیل عنوان تنقیح می های توان ذکر کرد و نه تدو
توسط این معاونت منتشر شده   1های مختلفدر چاپ  هاآن عنوان از    37۰قوانین و مقررات که تاکنون بیش از  

یژه بهاست و  ایجاد  139۰با تالش زیادی در سال  کهان ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایر ۀسامان و
ین شکلیشد، همگی از نظر علمی تنقیح تلقی می توسط این شده  منتشر  هایهمجموع  چراکه  ؛شوند و نه تدو

بدون  ؛شوندمعاونت، دارای فهرست واحدی نبوده و مواد مختلف از قوانین مختلف پشت سر هم چیده می
یژه بهحد را تشکیل دهند. وا  ۀ آنکه این مواد مختلف اعضای یک پیکر ها جایگزین قوانین اینکه این مجموعه و

ین یب رسیدهاصلی نیستند و برخالف تدو و جایگزین قوانین و مقررات قبلی   اندهای شکلی که اصواًل به تصو
یژگی میمی   باشند.شوند، فاقد این و

ین و تنقیح قوانین و مقر رود، ی کشور انتظار میگذارقانونرات و نظام  به هر حال، آنچه از نهاد مسئول تدو
ین همراه باشد، نمی تواند چندان راهگشا باشد. در حقیقت، صرف تنقیح نیست. تنقیح بدون آنکه با تدو

ین  که  نحویبه ؛موضوعی است صورتبه هاآنمدیریت صحیح حجم انبوه قوانین و مقررات به معنای تدو
ین مناسبی از قوانین شهروند بتواند پاسخ سؤاالت ح قوقی خود را در آن پیدا کند. بدیهی است برای اینکه تدو

ین و مقررات صورت بگیرد، همواره نیازمند تنقیح خواهیم بود. ولی این امر به معنای این همانی تنقیح و تدو
یم. »در مجموو نمی  نیست ین نیز نائل شو های ایرانی، بیش عهتوان با انجام تنقیح انتظار داشت به ثمرات تدو

ین رانه مدنظر قرار گرفته باشد، در بهترین حالت نوعی تنقیح قوانین و مقررات مختلف گاز آنکه اهداف تدو
یب ارائه میبه شود و بدین ترتیب، نه فهرست منسجم و منظمی در کار است، نه نظامی از ترتیب تاریخ تصو

ای منتظم با قواعد یا مواد متالئم و وابسته و پیوسته به هم و نه مجموعهقواعد و هنجارهای حقوقی متالئم و 
 ( 1۰9-11۰: 1396طوق، آقایی) ساختارمند.«

 
 . بر اساس اطالعات ارائه شده در سایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران به آدرس زیر: 1

http://dotic.ir/Page/PageView/525 
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ین شکلیگذارقانونموارد بسیار معدود و محدودی در تاریخ   و البته   ی ما وجود دارد که در آن، نوعی تدو
 طوربهقوانین پیشین در آن حوزه، قانون جدید را  با الغای تمامی گذارقانونناقص صورت گرفته و  صورتبه

ای از چنین نمونه 28/12/13۴5های مستقیم مصوب کامل جایگزین قوانین قبلی کرده است. قانون مالیات 
صراحت لغو قوانین قبلی در بخش بزرگی از موضوعات مالیاتی مقرر شده بود. با قوانینی است که در آن، به

ناسخ قوانین مغایر دانسته  قانون، مواد مندرج در فصل چهارم )آخرین فصل( قانون را  این 318 ۀآنکه ماد
ین 3۰3 ۀماد اما1بود، رانه، مقررات مندرج در فصول اول، دوم و سوم این قانون گاین قانون در یک اقدام تدو

 ۀر دارایی وقت در جلسوزی ،آموزگار  2داند.( را جایگزین تمامی قوانین مالیاتی قبلی می3۰2الی  1)مواد 
همین قانون، نسخ  ۀدر دفاع از الیح 2۴/7/13۴5مجلس شورای ملی مورخ  ۀ بیست و یکمین دور 29۰

 داند:یکی از دستاوردهای مهم این الیحه می عنوانبهتمامی قوانین قبلی مالیاتی را 
ه کاتی است یمقررات مالن و یهای قوانیدگ یچیردن پکه منظور شده است برطرفکاصل چهارمی »

ده  یب رسی به تصو  1312ات بر درآمد ما در زمان مرحوم داور در  ین قانون مالیاول   …برقرار است  حاضرحالدر
ن بعدی یاز قوان کیده و متأسفانه در هر یب قوای مقننه رسی ن مختلفی به تصویخ تا به امروز قوانیو از آن تار

هم مؤدی و هم مأمور موظف  درنتیجه .اعتبار ساقط استۀ قانون باشد از درجن یر ایه مغاکاند موادی نوشته
ده ین مجلس رسیب همی به تصو 1344ه در سال کتا آخر  1312اتی را از ین و مقررات مالیاست تمام قوان

ه باعث کشود ده مییانات تناقضاتی دیو در بعضی جر …ند و در خاطر داشته باشدکشه مطالعه بیهم
ب ی حه نوشته شده است با تصوی ه در ماده آخر الکشود ن بار مالحظه مییشود و برای اولار میک دگییچیپ
ت فقط کاتی در مملین مالیان و مأموریعنی مؤدیاتی قبلی ملغی است. ین و مقررات مالیه قوانیلکحه ی ن الیا

مؤدی را  کیسی نتواند کن به بعد یه از اکن بود یر خودمان هم همکرو فیار دارند و الغک حه سروی ن الیبا ا
دام قانون مراجعه که به  کج بشود و نداند  ین مؤدی گیو ا  1341ی را به قانون  کیو    1312مراجعه بدهد به قانون  

 (291 :21 ۀ مشروح مذاکرات مجلس، دور) «م است.کدام قانون ناظر و حاکه کند و نداند کب
های شد )مالیاتامل تنها بخشی از قوانین مالیاتی میاز آن جهت ناقص بود که ش گذارقانوناین اقدام 

ین شکلی دستهپراکنده باقی می ،ها در قوانین مختلفمستقیم( و سایر مالیات بندی ماند.حال آنکه در تدو
ین  ،موضوعی کدها از اهمیت خاصی برخوردار است و کدی که در یک حوزه  مثاًل آموزش یا بهداشت تدو

ین شکلی به تمام حوزه ۀ شود باید دربرگیرندمی های فرعی آن موضوع خاص باشد و در غیر این صورت، تدو

 
 .«گردد در اجرای باب چهارم این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی میاین قانون: » 318ۀ اد . طبق م1

شود و به موقع اجرا گذاشته می  13۴6مقررات باب اول و دوم و سوم این قانون از اول فروردین ماه این قانون: » 3۰3 ۀماد طبق  .2
های مستقیم که سبب تعلق  مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات مقررات آن شامل کلیه اراضی بایر و 

بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول   این قانون است و همچنین مالیات مالیات بعد از تاریخ اجرای
 .«  ملغی است… هایابد خواهد بود و کلیه قوانین مقررات مالیاتی نسبت به آن اجرای این قانون خاتمه می 
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نه تمام  ،، تنها مواد سه فصل اول تا سوم را جایگزین قوانین قبلی کرده بودعالوه بههدف خود نخواهد رسید. 
 مواد قانون را.

 نتیجه
گذرد. از همان اوان این تاریخ طوالنی، با مفهوم ی در این کشور میگذار قانونزده دهه از تاریخ  بیش از یا

ین و کدیفیکاسیون آشنا بوده ایم. قانون مدنی، قانون تجارت، قانون مجازات عمومی و قوانین آیین دادرسی تدو
ین در معنای منشانه اهوی است. از زمانی نیز که بیست و پنج نفر های بارزی از آشنایی ایرانیان با مفهوم تدو

یان دانشگاه تهران در سال   ین قوانین شروع   13۴3از دانشجو به دعوت مجلس سنای وقت جهت تنقیح و تدو
قانونی در  135۰گذرد. همچنین، از زمانی که برای نخستین بار در سال به کار کردند، بیش از پنج دهه می

ین قوانین و مقر های رات وضع شد، نزدیک به پنج دهه سپری شده است. بعد از گذشت این سالتنقیح و تدو
( در امر 1389( و آمریکایی )در قانون 135۰کردن الگوهای مختلف فرانسوی )در قانون طوالنی و تجربه

ین و تنقیح، کارنام تر و روز عظیمبهچندان درخشانی در دست نداریم. با آنکه تل قوانین و مقررات روزۀ تدو
یکرد سادهاست بیشتر شده هاآندرهم تنیدگی  یکرد ما همچنان یک رو کند با که تصور می است هنا انگار، رو

کردن تعداد زیادی از قوانین در آن و افزودن برخی موضوعی و با فهرست ۀچاپ و انتشار چند مجموع
 د. تواند با این پدیده مقابله کنمی ،هاها و پاورقیفهرست 

یکرد سنتی به   های ما در امر قوانین روز سردرگمیبهای بسیار پیچیده باعث شده است که روزمسئلهاین رو
ین شکلی به تنقیح در طول این سالیان دراز باعث نوعی بدفهمی  و مقررات بیشتر و بیشتر شود. فروکاستن تدو

، در حاضرحالدر یم. حقیقت این است که اندازه و اهمیت مشکلی شده است که با آن مواجه هستۀ دربار
ابی تیهای دیگر، دسها و بسیاری از حوزه ها همچون اموال عمومی، امالک و اراضی، شهرداری برخی از حوزه 
بسیار دشوار شده است و بخشی از فسادهایی نیز که گریبانمان را گرفته است، از  گذارقانون ۀبه آخرین اراد

یت میمحل همین نابسامانی ین شکلی باعث توجهی یا حداقل کم، بیعالوه بهشوند. ها تقو توجهی به تدو
ص تشکیل از موارد درک درستی از آنچه نظام حقوقی کشور را در یک موضوع خا شده است که در بسیاری

های ی گذارقانونپاره جایگزین ای و پاره های جزیره یگذارقانوندهد، نداشته باشیم و به همین خاطر، می
های پژوهشی و علمی که از آن ما با آن ضعف گذارقانون چراکه ؛ریزی شده استنگر و مبتنی بر برنامهکل 

داند بل حجم انبوهی از قوانین و مقررات قرار گرفته است که نمیسراغ داریم و بر کسی پوشیده نیست در مقا
 ؛کند که ماده یا موادی را پیشنهاد دهدتواند ببرد و ناگزیر به همین بسنده میای میاز کجای آن چه استفاده

آمده است، های بالقوه و بالفعل همین نظام موجود برای مدیریت و تمشیت آنچه پیش بدون آنکه از ظرفیت 
گاهی درستی داشته باشد یا اصاًل بداند این ماده یا مواد جدید چه ارتباطی با نظام حقوقی کنونی برقرار  آ

( تعداد زیادی از قوانین 1396شود که در عرض یک فصل )فصل بهار خواهد کرد. گاه چنان مستأصل می
ند بدون آنکه معلوم شود با این کار دقیقًا چه ککشور را ظاهرًا بدین خاطر که بسیار قدیمی هستند، لغو می
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با مسائل واقعی دست به گریبان هستند و ماده یا مواد مربوط به سؤال  هر روزه نفع خاصی به شهروندانی که 
 یابند، رسانده است. خود را نمی

ین و تنقیح قوانین و مقررات در کشور به جای آنکه کار دشوار  گذارقانون ین شکلی ما و مجریان تدو تر تدو
تر است. البته این ادعا هرگز به معنای دهند که زودبازدهتر تنقیح را انجام مید، کار آسان نرا برعهده بگیر

تواند ارزش دانستن تنقیح نیست. بلکه بدین معنا است که تنقیح تنها در حد خودش ارزش دارد و هرگز نمیبی
ین نیاز مریکا و فرانسه و اخیرًا آرژانتین صورت گرفته است، بیآ ۀاز آن نوع که در ایاالت متحد ،ما را از تدو

ین و تنظیم مجموعه االجرا در میان قوانین الزم یمواد قانونی تمام همۀهای موضوعی و توزیع کند. انجام تدو
االجرای کشور کار سترگی است که زمهای قانونی و المجموعه عنوانبه هاآنیک فهرست یگانه و معرفی 

ی برای آن تعیین نکرده است. در عمل نیز مجریان فرآیندچندان وقعی به آن ننهاده و    1389  گذارقانونحداقل  
ین، به تنقیح توجه کرده و شهروندان را در مقابل خیل عظیمی از قوانین و  گذارقانونهمانند  بیش از تدو

 اند. مقررات رها کرده
یت جنب  1389یشنهاد پژوهش حاضر این است که با اصالح قانون مصوب  پ یکرد آن و تقو  ۀو تغییر در رو

ینی آن، تالش یب کدها و ها و برنامهها، بودجهتدو ین و تصو ین و تنقیح در کشور را به سمت تدو های تدو
شود این است ایران پیشنهاد میی  گذارقانونهای موضوعی پیش ببریم. راهکار مشخصی که به نظام  مجموعه

زمانی مشخص  ۀ کشور، در یک باز ۀمنسجم و واحد سیاسی و همکاری قوای سه گان ۀکه با اتخاذ یک اراد
تمامی قوانین و مقررات کشور را ذیل یک پالن یا فهرست موضوعی بازتعریف کند. بدون تنظیم کدهای 

ی هاجایابی کرد، تالش  هاآن ساختار منظم و مشخص در قانونی که بتوان قوانین و مقررات کشور را با یک 
ین    ۀ تنقیحی که در نهادهای مختلفی همچون معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا ادار  صورت  قوۀ قضائیهتدو

که گفته شد، چنین اقداماتی در ایاالت متحده آمریکا   همان طورگیرد، آثار عملی چندانی نخواهد داشت.  می
 در این خصوص استفاده کرد.  هاآن ۀتوان از تجربگرفته است و میو نیز فرانسه صورت 

ین شکلی هم به مرحل یب قوانین و مقررات و هم به مرحل ۀالبته روشن است که تدو پس  ۀپیش از تصو
یب مربوط می یب قوانین و مقررات را از گسترشود. بدین معنا که نمیاز تصو ین   ۀ توان مراحل پیش از تصو تدو
یب مورد  چراکه ؛شکلی بیرون دانست ین شکلی باید در مراحل پیش از تصو بخش مهمی از الزامات تدو

خاص دقیقًا چه قوانین و مقرراتی   ۀ باید بداند در یک حوز  گذارقانون. برای مثال،  قرار گیرد و رعایت شودتوجه  
است که پیشنهاد جدیدی ارائه شود و  وجود دارد و چه کاستی و نقصی در این قوانین و مقررات باعث شده

اینکه این پیشنهاد جدید دقیقًا با کدام یک از مواد قانونی موجود در ارتباط است و این ارتباط از چه نوعی 
یب مقرر گذارقانوناست. نهایتًا اینکه  ی بر مقررات موجود خواهد ثیرأتجدید دقیقًا چه  ۀ باید بداند که تصو

یب یک قانون است و در این سؤاالت  ۀگذاشت. هم و سؤاالت مشابه دیگر، مربوط به مراحل پیش از تصو
ین شکلی قرار می ۀبا برنام یارتباط بسیار نزدیک ب به چراکه ؛گیردتدو ین شکلی  ۀنو یت تدو خود هم به تقو

ین شکلی در کشور است که بتوانکند و هم اینکه اجراییکمک می با   کردن آن نیازمند وجود یک نظام تدو
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 ۀبخشی از برنام عنوانبهگمان، در این صورت تنقیح نیز گفته را پیدا کرد. بیهای پیشتکیه بر آن پاسخ سؤال
ین همچنان انجام خواهد پذیرفت اما به هدف اصلی تبدیل نخواهد شد.  تدو

 منابع
 فارسی 

 .  ( سالمت ۀبیم سازمان)آوش نشر: تهران ،شدگانبیمه توانمندسازی حقوقی ابعاد ،(1396)  مسلم طوق،آقایی  ▪

 . 7 و  6 شمارۀ سوم، سال ،حقوق گفتمان  ،«قوانین تورم بر  درآمدی» ،(1387)  مسلم طوق،آقایی  ▪

 . 1 شمارۀ  ،اداری حقوق فصلنامۀ ،«آن راهکارهای و اداری سازیساده » ،(1392)  مسلم طوق،آقایی  ▪

ین به شناختی مفهوم  نگاهی» ،(1396) مسلم طوق،آقایی  ▪   حقوق مطالعات فصلنامۀ ،«تنقیح  از آن تمیز و قوانین تدو
 . 1 شمارۀ ،۴7 دورۀ ،عمومی

 . اسالمی  شورای  مجلس  هایپژوهش  مرکز:  تهران  ،قوانین  تنقیح  قواعد  و  اصول  بر  ایمقدمه   ،(1389)   ابوالفضل  الموتیان، ▪

ین»  ،(1382) صفر آروق،  زادهبیگ  ▪  .38 ۀشمار ،پژوهش و مجلس ،«قوانین   علمی گردآوری و  تدو

ییس جان برگل، ▪ یژگی  و هاروش » ،(1388) لو ین اصلی هایو   مرکز گزارش عامری، فائزه  ترجمۀ ،«قوانین تنقیح و تدو
 . 9616 شمارۀ ،اسالمی شورای مجلس هایپژوهش 

ین تاریخچه» ،(1383)  حمید احمدی، بهرامی ▪  . 2۴  شمارۀ  ،ارتباطات و دین  ،«مدنی قانون  تدو

 .دانش  گنج: تهران نوزدهم، چاپ ،یحقوق ینولوژیترم ،(1387) محمدجعفر ،یلنگرود  یجعفر ▪

 . ۴5 شمارۀ ،عمومی  حقوق پژوهش ،«ایران در قوانین  تنقیح و تدوین نافرجامی علل»  ،(1393) سیدناصر سلطانی، ▪

  هایپژوهش  مرکز: تهران ،رانیا  در  نیقوان ح یتنق و  نیتدو ندیآفر  در  ،«رانیا  در نیقوان   حی تنق وه یش»  ،(1382)  ژاله ،یاتیشامب ▪
 .اسالمی شورای مجلس

ین قوانین و مقررات در ایران؛ گذشته، حال و آینده«، ( »تأملی بر تنقیح و1386شفیعی، حمیدرضا ) ▪  ۀفصلنام تدو
 . 11 شمارۀ، حقوقی رسانیعاطال 

ریخ ،(1371) اللهذبیح  صفا، ▪  . فردوسی  انتشارات: تهران ،5لد ج ،ایران در  ادبیات تا

  سال  نیصدمکی شیهما مقاالت مجموعه ،«قانونگذاری سال یکصدمین همایش  مقدمه» ،(1386) موسی قربانی، ▪
 . یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش  زک مر: تهران ،قانونگذاری

 نیصدمکی شیهما مقاالت مجموعه ،«آن اجرایی راهکار و قوانین تنقیح» ،(1385) شاملو الهحبیب  و محسن باغی،قره  ▪
 . اسالمی یشورا مجلس یهاپژوهش  زک مر: تهران ،قانونگذاری سال

 مرکز تهران: ،رانیا در نیقوان حی تنق و نیتدو ند یفرا ،«رانیا در قانونگذاری  نظام یهای استک» ، (1382) محمود  اشانی،ک ▪
 . اسالمی شورای مجلس هایپژوهش 

  ،عمومی حقوق پژوهش ،«ایران تقنینی نظام در پراکنده گذاریقانون »  ،(139۴) زادهمهدی  مهدی و احمد مالمیری،مرکز ▪
 .۴7 شمارۀ

  پژوهش   ، «قانون  کیفیت  ارتقای  تکاپوی  در  گذاری؛قانون   فلسفه  بر  ایمقدمه »  ،(1395)  وکیلیان  حسن  و  احمد  مرکزمالمیری، ▪
 . ۴7 شمارۀ ،عمومی حقوق 

ین  طرح  درخصوص  مالحظاتی  مقررات؛  و  قوانین  تنقیح  و  قوانین  تورم»  ،(1386)  حسین  لو،نبی  ▪   مقررات   و  قوانین  تنقیح  و   تدو
 . 11 شمارۀ ،حقوقی رسانیاطالع فصلنامه ،«کشور

  ن یتدو ندیفرا یپژوهش ارگاهک  یعلم  گزارش ،«ران یا در نیقوان   نی تدو نحوع  یخ یتار تحوالت » ،(1382)  مرتضی ری، ینص ▪
 شورای اسالمی. مجلس یهاپژوهش  زک تهران: مر ،رانیا در نیقوان حیتنق و
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