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چکیده

یکی از مشکالت بزرگ جامعۀ ایران از آغاز قانونگذاری در سال  1285تاکنون که بیش از یک قرن میگذرد،
ایرادهای مربوط به قانونگذاری بوده است .در این میان مسئلۀ مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان
باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است .مسئلۀ تورم قوانین در کشور بهحدی است که حتی حقوقدانان نیز
در پیدا کردن قوانین و مقررات الزم االجرا با مشکل مواجه هستند .با آنکه از دهۀ  ۴۰تالشهایی برای مدیریت
تورم قوانین در ایران صورت گرفته و در سالهای  135۰و  1389دو قانون در همین زمینه به تصو یب رسیده
است ،بیشتر این تالشها مصروف تنقیح شده است .هرچند در تنقیح تالش میشود قوانین منسوخ شناسایی
و حذف شوند و اضافات از بدنۀ قوانین و مقررات کشور خارج شود ،تنقیح تنها بخشی از برنامۀ اصلیتر
تدوین در معنای شکلی است که در برخی از کشورها همچون آمریکا و فرانسه و آرژانتین مورد توجه واقع
شده است و هدف از آن تجمیع تمام قوانین در یک موضوع معین و در متنی واحد است؛ بهنحوی که هر یک
از مو اد متون قانونی پیشین در ساختاری واحد و جامع توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد .در این
معنا ،تدوین شکلی امری فراتر از تنقیح است.
واژگان کلیدی :تدوین ،تنقیح ،قوانین و مقررات ،قانونگذاری ،تورم قوانین

 استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
تاریخ دریافت - 1397/۰3/2۰ :تاریخ پذیرش1397/۰9/۰9 :

moslemtog@yahoo.com
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مقدمه

یکی از مشکالت بزرگ جامعۀ ایران از آغاز تشکیل قوۀ مقننه در سال  1285تاکنون که بیش از یک قرن
میگذرد ،مشکل قانون و قانونگذاری بوده است (کاشانی .)92 :1382 ،مشکالتی از قبیل علمینبودن
فرآیند تدو ین و تصو یب قوانین ،ناسازگاری قوانین با واقعیتها و ظرفیتهای جامعه و کمتوجهی به آثار و
پیامدهای قانونگذاری (آقاییطوق ،)166 :1396 ،ناکارآمدی برخی از قوانین (مرکزمالمیری و وکیلیان،
 ،)۴9-51 :1395تصو یب قوانین پراکنده (مرکزمالمیری و مهدیزاده )157-18۴ :139۴ ،و مسائلی از ای ن
ً
دست ،تقریبا به یک باور بیناالذهانی تبدی ل شده است و کمتر کسی است که وجود این کاستیها را انکار

کند .یکی از همین کاستیها حجم گستردۀ قوانین و مقررات است که از آن در ادبیات قانونگذاری 1با عنوان
«تورم قوانین» 2یاد میشود .در واقع تورم قوانین مختص نظام حقوقی ایران نیست .از نیمۀ دوم قرن بیستم،

دولتها بهصورت روزافزونی به حاکمیت خود و نقش آن در ایجاد نظم در عرصۀ داخلی و خارجی توجه
میکردند و این نظماندیشی باعث میشد که در زمینههای مختلفی دست به تقنین بزنند تا بتوانند امور را در
مسیر دلخواه حرکت دهند .نتیجۀ چنین رفتاری ،گاه نامطلوب بوده و منجر به بروز وضعیتی شد که پیش از

قرن بیستم هرگز دیده نشده بود« :اسهال تقنینی»« 3،آلودگی حقوقی»« 4،داءالفیل حقوقی»« 5،پر قانونی »
ً
و نهایتا «تورم تقنینی» (آقاییطوق58-59 :1387 ،؛ مرکزمالمیری و وکیلیان.)3۰ :1395 ،

6

این تورم ،نظام حقوقی را بهحدی حجیم و پیچیده کرده که پیداکردن پاسخهای قانونی برای مسائل
حقوقی دشوار شده است .مثالهای متعددی در این خصوص وجود دارد؛ برای مثال در مورد مالکیت ،بیش
از صد عنوان قانون وجود دارد (مصاحبه با محسن قرهباغی در :الموتیان .)12۴ :1389 ،در همین ارتباط،
یعنی در زمینۀ تملک امالک و اراضی مردم برای اجرای برنامههای عمرانی و عمومی وزارتخانهها ،مؤسسات،
شرکتهای دولتی و شهرداریها تا سال  ،1385حداقل  1۰9قانون وجود داشته که کوتاهترین آنها یک بند و
طوالنیترین آنها دارای  3۰ماده و در کل شامل  33۰ماده و  157تبصره است (قرهباغی و شاملو:1385 ،
 .)۴1این حجم از قوانین و احکام قانونی میتواند باعث شود که حقوق مالکیت بهعنوان یکی از ارکان توسعه
اقتصادی ،در البهالی سطور قانونی کمرنگ گردد .این تعدد هنجاری در موضوعات مبتالبه باعث شده است
که نه مردم به راحتی بتوانند از حقوق و تکالیف خود آ گاه شوند و نه مجریان به همۀ این مقررات تسلط کافی
داشته باشند (شامبیاتی .)18۰ :1382 ،طبق آماری که موسی قربانی عضو هیئت رئیسۀ مجلس در مقدمۀ
افتتاحیۀ همایش یکصدمین سال قانونگذاری در ایران ارائه کرده است ،تا پایان سال  138۴تعداد 11‚۴12
قانون در مجالس مختلف قانونگذاری تصو یب و  1‚۴۴2رأی وحدت رو یه در دیوان عالی کشور ،دیوان
1. Legisprudence
2. Inflation of Legislation
3. Legislative Diarrhoea
4. Legal Pollution / ContaminaciónLegislativa
5. Legal Elephantiasis
6. Hyperlexis / HiperinflaciónNormativa
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محاسبات و دیوان عدالت اداری صادر شده است .تعداد  2۰‚392مورد نیز مصو بۀ دولتی وجود دارد .یعنی
مردم و مسئوالن اجرایی و قضایی کشور تا پایان سال  138۴با  33‚256عنوان مقرره مواجه بودند (قربانی،
 )1 :1386که به واقع ،حجم بسیار زیادی است.
به هر حال ،با آنکه تورم قوانین و مقررات جزء ذات نظامهای سیاسیاداری مدرن است و در نظامهای
سیاسیاداری پیشامدرن چنین چیزی وجود نداشته است (نبیلو ،)1۴3 :1386 ،تردیدی نیست که مدیریت
و تمشیت روابط این تل عظیم از قوانین و مقررات امری الزم و ضروری است .در همین راستا ،تدو ین شکلی
بهعنوان مهمترین ابزار برای مدیریت انبوه قوانین و مقررات شناخته میشود که در کشورهایی همچون فرانسه،
ایاالت متحده آمریکا و آرژانتین بهرهبرداری شده است .اما در ایران با آنکه سوابق طوالنی در زمینۀ تدوین و
تنقیح وجود دارد ،موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است (آقاییطوق .)162 :1392 ،در واقع ،از زمانیکه
جمعی مرکب از  25دانشجوی حقوق دانشگاه تهران به درخواست مجلس سنا در سال  13۴3به نهاد
قانونگذاری کشور راه یافتند تا مجموعۀ عظیم قوانین کشور را تدوین کنند ،پنجاه سال میگذرد ولی علیرغم
وجود چنین وضعیت نابسامانی از قوانین و مقررات ،تدوین شکلی صورت نگرفته است و تمام اقدامات در
حد تنقیح بوده است (آقاییطوق.)98 :1396 ،
بدین ترتیب ،مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر ،بررسی مفهوم مغفول تدوین شکلی بهعنوان حلقۀ مفقودۀ
تالشهایی است که در راستای مدیریت قوانین و مقررات در کشور حداقل از دهۀ  ۴۰بدین سو صورت گرفته
است .منظور از تدوین شکلی ،گردآوری و تجمیع قوانین و مقررات مختلف در یک متن با ساختاری جامع
است؛ بهنحوی که با تدو ین و تصو یب آن ،متن جدید بهعنوان متن الزماالجرا و رسمی انتشار پیدا کرده و
جایگزین متون قانونی قبلی شود .بدین ترتیب ،آنچه در تدوین شکلی مدنظر است ،مدیریت حجم بزرگ
قوانین و مقررات از طریق تجمیع آنها در یک متن واحد است؛ بهنحوی که هر یک از مواد و بندهای متون
قانونی پیشین در ساختار واحد توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد .در این معنا ،تدوین شکلی امری
فراتر از تنقیح است و عالوه بر آن ،تجمیع متون قانونی حول یک فهرست منظم و جامع نیز مدنظر نهاد
تدوینکننده قرار میگیرد.
بدین منظور ،مباحث پژوهش در دو قسمت ارائه شده است :در قسمت اول ،مفهوم تدو ین شکلی در
کنار تدوین ماهوی بررسی میشود و در قسمت دوم وضعیت تدو ین در ایران بهویژه با تمرکز بر مسئلۀ فقدان
تدوین شکلی در کشور مط العه خواهد شد .روشی که در این پژوهش به کار گرفته شده است ،مطالعۀ
توصیفیتحلیلی است و منابع بهطور کتابخانهای گردآوری شدهاند که البته بخشی از آنها نیز مصاحبههایی
است که پیشتر توسط پژوهشگران مختلف تدوین و تنظیم شدهاند.
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 .۱تدوین شکلی و تمایز آن از تدوین ماهوی

1

یکی از مهمترین دستهبندیها در زمینۀ تدوین قوانین و مقررات ،تقسیم تدوین به ماهوی و شکلی

2

است ( .)Barros Bourie, 2005: 151تدوین ماهوی یا تدوین مدرن به معنای گردآوری و تجمیع
هنجارهای حقوقی اعم از رویهها ،عرفها ،احکام و فرامین حکومتی و بازنو یسی آنها برای ایجاد یک نظم
نو ین است .قانونگذار در تدو ین ماهوی تالش میکند که متن واحدی را بهعنوان منبع اصلی حقوق در یک
زمینۀ خاص ارائه کرده و وحدت نظام حقوقی را تضمین کند .کد مدنی فرانسه مصوب  18۰۴یا قانون مدنی
ایران از جمله نمونههای بارز تدوین ماهوی محسوب میشوند .گاه نیز ممکن است تمام حقوق موجود را
ً
مجددا ساختاربندی کرده و تالش کنیم قواعد مربوط به هر موضوع را در کد جداگانهای بیاوریم و در واقع ،
حقوق کنونی را سازماندهی مجدد کنیم .به این اقدام ،تدوین شکلی گفته میشود؛ مانند تدوین حقوق کنونی
در فرانسه ( 3.)Catta, 2007: 432به کدهای مربوط به تدوین ماهوی ،کدهای نوآورانه 4و به کدهای مربوط
به تدو ین شکلی کدهای تجمیعی 5نیز اطالق میشود (.)Dunand, 2008: 79
 .۱-۱تدوین ماهوی و ویژگیهای آن

تدوین ماهوی با ظهور دولتهای مدرن و استقرار دولتهای ملی همگام است و برخالف تدوینهای
کهن ،مانند کد حمورابی و کد ژوستینین با این هدف صورت میگیرد که نظم منطقی و شیوۀ اندیشه حقوقی
نو ینی را در جامعه تزریق کند؛ بهنحوی که یکپارچگی سیاسی و حقوقی کشور حول یک قانون منسجم و
منطقی حفظ شود .این نوع از تدوین ،به خاطر تأثیر شگرفی که بر فرآیند عقالنیشدن نظام حقوقی و ایجاد
وحدت سیاسی و امنیت حقوقی میگذارد ،همواره مورد توجه ویژۀ نو یسندگان قرار گرفته است .در همین
ً
راستا،پاسکال دومیه کدهای ماهوی را کد اشرافی 6میداند و کدهای شکلی را که صرفا به گردآوری

میپردازند ،کد عوام 7یا کد فقرا 8مینامد .وی اولی را کد واقعی میداند؛ چراکه اصالحگرایانه و نوگرایانه
است و بهدنبال ایجاد نوعی وحدت در نظام حقوقی است ،مانند قانون مدنی فرانسه .حال آنکه کدهای نوع
دوم با تدوین حقوق موجود بیشتر بهدنبال در دسترس قراردادن قوانین و مقررات الزماالجرا هستند و
میخواهند مجموعۀ قوانین و مقررات موجود درخصوص یک موضوع را دستهبندی کند .ولی این نوع تدو ین،
وظیفۀ اصلی را که اصالح نظم حقوقی است ،نادیده میگیرد (.)Deumier, 2008

1. Material codification / Codification materielle / Codificación material
2. Formal codification / codification formelle / Codificación formal
3. Codification à droit constant
4. Codes-d'innovations
5. Codes-compilations
6. Codification noble
7. Codificationcommune
8. Codificationdu pauvre
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به تدوینهای ماهوی ،تدوینهای مدرن نیز اطالق میشود؛ چراکه در عصر مدرن ظاهر شدند .دامیانو

کانال ،مقطعی از این دوران را تحت عنوان عصر تدوین (کدیفیکاسون) 1نامگذاری کرده است که در آن،
تدو ین کدها مبتنی بر اصولی بود که توسط اندیشمندان عصر روشنگری بهعنوان اصول الزمالرعایه در

قانونگذاری قلمداد شده بودند .این دوران در اروپای غربی از تصو یب کد مدنی باواریا 2در سال  1756تا
ً
 1811که کد مدنی عام اتریش تصو یب میشود ،طول میکشد .اصول مزبور را عمدتا میتوان در سه اصل
سادگی ،انسجام و کمال خالصه کرد .اصل اول بیان میکرد که قانون باید ساده باشد .نو یسندگان عصر نوزایی
(رنسانس) همچون توماس مور ،فرانسیس بیکن و کامپانال معتقد بودند که قانون باید مکتوب ،کوتاه و رسا
باشد؛ بهنحوی که نهتنها متخصصان و حقوقدانان بلکه افراد عادی نیز بتوانند آنرا فهم کنند .اصل دوم به
انسجام و ائتالف 3حقوق مربوط میشد که طبق آن ،برای مسائل حقوقی نباید پاسخهای متعدد و مختلف
ارائه شود .طبق اصل سوم نیز حقوق باید کامل 4باشد؛ بهنحوی که بتواند به تمامی فروض و شقوقی که ممکن
است نزد دادگاه مطرح شود ،پاسخ ارائه کند و قاضی مجبور نباشد برای یافتن پاسخ به منابعی غیر از قانون
مراجعه کند .از نظر اندیشمندان ای ن عصر ،کد و کدیفیکاسیون (تدوین) بهترین ابزار برای رعایت این سه
اصل بود (.)Canale, 2009: 137
اهمیت این اصول بهحدی است که میتوان ادعا کرد مهمترین تفاوت کدهای تدو ینشده در این عصر
ً
با کدهای کهن ،اصولی بودن آنها است؛ چراکه کدهای کهن ،اصول خاصی را رعایت نمیکردند و صرفا به
گردآوری متون مختلف و تجمیع آنها در یک مجموعه توجه داشتند .کدهای دوران کهن اعم از کدهای
ً
گرگوریوس ،تئودوز و ژوستینین تماما به دنبال جمعآوری فرامین و دستورات پراکندهای بودند که پیشتر صادر
ً
شده بود؛ بدون آنکه لزوما تغییری در متن آنها داده شود یا تالش شود ارتباط منطقی بین مواد مختلف ایجاد
شود .حال آنکه کدهای عصر تدو ین در اغلب موارد بهدنبال طرحریزی نظامهای حقوقی جدیدی بودند که
مبتنی بر اصول عقالنی و منطقی بود و عالوه بر آن،پراکندگیهای نظامهای قبلی را نیز از بین میبردند .به
همین سیاق مورخ حقوق ،فرانس و یاکر ،نهضت تدو ین در عصر مدرن را به دو موج تقسیم میکند .در موج
اول از تدو ین ،کدهای سه گانۀ پروس ( ،)179۴فرانسه ( )18۰۴و اتریش ( )1811معروف به «کدهای حقوق
طبیعی» ( )See: MacQueen, 2003: 19و در موج دوم کدهای آلمان ( )19۰۰و سوئیس ( )19۰7به
تصو یب رسیدهاند .از نظر این مورخ حقوق نیز وجه ممیزۀ این کدها با کدهایی که در دورآنکهن منتشر شده
بودند ،اصولیبودن آنها است .تعداد کدهایی که در کشورهای مختلف جهان با این رو یکرد نگاشته شدهاند،

1. Age of codification
2. Bavarian Civil Code
کروز این کد را بهعنوان پیشگام کدنو یسی منطبق با حقوق طبیعی به شمار میآورد (.)see: Cruz Barney, 2004 :10
3. Coherence
4. Complete
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مشخص نیست؛ چراکه تعریف معینی از آنچه کد نامیده میشود ،وجود ندارد .ولی میتوان ادعا کرد که بعد
از جنگ دوم جهانی ،حدود  ۴۰کد از این دست به تصو یب رسیده است (.)Weiss, 2000: 455
 .۱-2تدوین شکلی و ویژگیهای آن

تدوین در معنای شکلی عبارت است از گردآوری قواعد و هنجارهای حقوقی آنگونه که پیشتر تصو یب
شدهاند .بنابراین ،در این معنا کد بهدنبال تأمل و بازبینی مجدد نظام اندیشهای حقوق نیست ،بلکه دستهبندی
و تنظیم مجدد قواعد متعددی است که وجود دارند؛ البته با کمی دخل و تصرف (سلطانی.)15۰ :1393 ،
ً
ژنی در همین باره گفته است شمار بسیاری از تدوینهای کنونی فاقد هرگونه نوآوری خاص بوده و صرفا
تالشی است جهت سازماندهی مجدد قوانین و مقررات بر اساس یک برنامۀ کلی از طریق رفع ابهامات و
حذف جزئیات غیرضرور و زائد در راستای ترویج مطالعه و تسهیل دسترسی به آنها (برگل.)2۰ :1388 ،
این نوع تدو ین است که در جمهوری پنجم فرانسه از آن یاد میشود و توجه به آن بدین خاطر صورت گرفته
است که تورم قوانین باعث سردرگمی شهروندان و ابهام در نظام حقوقی شده است و از این طریق ،قطعیت و
امنیت حقوقی کاهش پیدا کرده است .تدوین با حذف تعارضها ،تکرارها ،اشتباهات و مسائلی از این دست،
به وحدت و انسجام نظام حقوقی و درنتیجه ارتقای امنیت حقوقی کمک میکند ( Mattarella, 1994

 .):669کمیسیون عالی تدوین فرانسه 1در بیان وظایف خود ،به تعریف کد از همین منظر نگر یسته است .از
نظر این نهاد ،تدوین به معنای گردآوری و تنظیم هنجارهای موجود است بدون آنکه قواعد جدیدی ایجاد
شود .اقدامات تدوینگرایانه به غیر از تغییر شکل ،نباید تحول و تغییر دیگری در متن قواعد ایجاد کند
( .)Rapport d'activite de la CSC, 1990: 5بنابراین ،تدو ین شکلی بیش از هر چیز به دنبال
سادهسازی نظام حقوقی (آقاییطوق16۰-16۴ :1392 ،؛ سلطانی )135 :1393 ،و گسترش دسترسی
عمومی به هنجارهای الزماالجرا است .پس از تصو یب نهایی تدو ین شکلی ،اعالم میشود که هیچ استنادی
به قوانین ،مقررات و آراء قبل از تصو یب کد صورت نخواهد گرفت ( )Crabbe, 1994 :192و در واقع ،با
تصو یب کد ،قانون مزبور به قانون حاکم تبدیل خواهد شد.
البته تفاوت دیگری نیز میان تدو ین ماهوی و تدوین شکلی وجود دارد :تدو ین ماهوی را در هر حوزهای
نمیتوان انجام داد .در واقع ،هر کدام از تدوینهای شکلی و ماهوی مصادیق اختصاصی خود را نیز دارند؛
چراکه انواع قانونگذاریها را نمیتوان از یک سنخ دانست .قانونگذاری در امور مدنی دارای اصول ،معیارها
و ضوابطی است که نمیتوان آن را با قانونگذاری در امور حفاظت از محیط زیست یکی دانست .هرچند در
امور مدنی میتوان به وجود اصول و قواعد کلی اعتماد کرد ،تفسیر قانون را به قضات و مجریان واگذار کرد
و به تدوین ماهوی پرداخت ولی در امور محیط زیست نمیتوان چنین رویکردی را بهطور کامل پذیرفت .به
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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و مفاهیمی بود که در ذهن حقوقدانان رومی حول مسائل امور مدنی شکل گرفته بود .در حقوق اساسی و
حقوق کیفری نیز چنین وضعیتی کم و بیش حاکم است .برای نمونه آنچه در تعریف جرم ذکر میشود ،بیش
از آنکه نشأت گرفته از متن قانون باشد ،منبعث از دکترین حقوقی و رویههای قضایی است که حتی ذهن
قانونگذار را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .در حقوق اساسی نیز الفاظ و عباراتی که در مسائل مربوط به حقوق
ملت به کار گرفته شده است ،الفاظ و عبارات عامی هستند که هدف از ذکر آنها ،اخذ معانی لغتنامهای
آنها نبوده است .بلکه هر کدام از این الفاظ و عبارات نمایندۀ یک سری اصول و قواعدی هستند که حقوق
اساسی یک کشور میخواهد آنها را به رسمیت بشناسد .حال آنکه در امور زیستمحیطی ،قانونگذار در
معنای عام خود باید بهنحو صریح و بدون هرگونه ابهامی به موارد مجاز و غیرمجاز اشاره کند و درصدها را با
استفاده از ارقام دقیق ،مشخص کند .بر همین اساس ،تدوین شکلی بیشتر زیبندۀ چنین حوزههایی است که
به خاطر نوع و جنس موضوع نمیتوان به تدوین ماهوی در آنها امیدوار بود ( Barros Bourie, 2005:

.)154
همچنین ،با آنکه تدوینهای ماهوی مبتنی بر یک سری اصول کلی و ایدئولوژیهای بنیادین بودند،
تدوینهای شکلی فاقد این ویژگی میباشند .به عبارت دیگر ،کدهای شکلی فاقد و یژگیهای تاریخی و

فرهنگی و ایدئولوژ یک کدهای ماهوی از آن نوع که تاریو 1از آن صحبت میکند ،هستند .بدین معنا که در
این کدها ،دانش حقوقی بیشتر از آنکه جزمگرا تصور شود ،مبتنی بر رو یه و تجربه دانسته شده است و بیشتر
به معضالت و مشکالت یا نیازهای عملی توجه شده است؛ نه اصلهای حقوقی که شاید کاربرد چندانی
نداشته باشند (.)Mattarella, 1994: 669
به هر حال ،با آنکه تاریخ تدوینهای ماهوی با تاریخ عصر مدرن گره خورده است ،تدوینهای ساده یا

شکلی تاریخ کهنتری دارند (سلطانی .)133 :1393 ،الواح دوازدهگانه 2که در طول سالهای  ۴5۰تا ۴۴9

قبل از میالد ایجاد شدهاند و مبنای نظری حقوق مدنی 3روم را تشکیل میدهد ،یکی از نخستین تالشها در
زمینۀ تدو ین شکلی است ( .)McClellan, 1971 :665پس از آن میتوان از کد گرگوریوس 4در سال 291

میالدی ،کد تئودوز5در سال  ۴39و از کد ژوستینین در سالهای  533و  53۴یاد کرد که همگی تدو ین

شکلی محسوب میشوند .در عصر کنونی نیز که معروف به عصر بازتدوین 6است ،بیشتر با تدوین شکلی
روبهرو هستیم نه تدوین ماهوی؛ چراکه دغدغۀ کنونی تدوینگران ،نحوۀ مدیریت حجم انبوه قوانین و مقررات
است؛ نه ایجاد یک نظام حقوقی جدید با اصول و قواعد تازه .برای مثال ،آنچه تدوین در فرانسه بعد از جنگ

1. Tarello
)2. Lex DuodecimTabularum (Twelve Tables
3. Jus civile
4. CodexGregorius
5. Codex Theodosianus
6. Recodification
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جهانی را با قبل از آن متفاوت میسازد ،تعداد بسیار زیاد کدها است .تعدد و تشتت قواعد حقوقی در دولت
معاصر ،آنچنان است که اندیشۀ ناپلئونی تدوین نمیتواند پاسخگوی گردآوری آنها باشد؛ چراکه نمیتوان
نظم منطقی از نوع قانون مدنی را میان قواعد مختلف و پراکندۀ دولت مدرن برقرار کرد ( Mattarella, 1994

 .): 669به عبارت دیگر ،نخ تسبیحی که بتواند عناصر مختلف یک نظام حقوقی کنونی را به هم وصل کند و
درنتیجه بتوان کدهایی مانند کد مدنی در همۀ زمینهها را ایجاد کرد ،وجود ندارد.
بهعنوان گزارشی اجمالی از وضعیت کنونی تدو ین شکلی در کشورهای مختلف جهان ،میتوان به تجربۀ
تدوین در ایاالت متحده آمریکا و فرانسه اشاره کرد .درحالحاضر در فرانسه ،اصل حقوق کنونی بهعنوان تنها
اصل مبنایی برای تدوین به شمار میرود و بدین معنا است که حقوق ،آنچنان که هست تدوین میشود و نه
آنگونه که باید باشد .به عبارت دیگر قوانین باید به همان نحو که توسط پارلمان پیشتر تصو یب شده است،
تدوین شود و تغییر اساسی در آنها صورت نگیرد و در واقع ،تدو ین در معنای کنونی بهخودیخود ،به معنای
تدوین نوآورانه ،مانند کد مدنی نیست .بدین ترتیب ،تدو ین حقوق کنونی در فرانسه که بهدنبال تدوین شکلی
است ،بیشتر به دنبال عقالنی ترکردن نظام حقوقی و تضمین امنیت حقوقی شهروندان از طریق در دسترس
قراردادن آخرین تحوالت حقوقی در زمینههای مختلف میباشد ( .)Accatino, 2005: 191درنتیجۀ
تدوینی که از همین طریق در فرانسه صورت گرفته است ،پنجاه کد قانونی در موضوعات مختلف در سایت
قوانین و مقررات این کشور قرار گرفته است.

1

2

در آمریکا نیز باید به کد ایاالت متحدۀ آمریکا اشاره کرد که نمونۀ بارز یک تدوین شکلی است .این کد

که به  51عنوان 3تقسیم شده است ،مجموعۀ واحدی از قوانین عام و دائمی این کشور در سطح فدرال را
دربرمی گیرد .البته در این کد ،قوانین بودجه و قوانینی که موردی هستند ،مانند قوانین تخصیص اعتبار،

گردآوری نمیشود .تنظیم و بهروزرسانی مستمر این کد برعهدۀ «شورای بازبینی حقوق» 4است که در مجلس
نمایندگان قرار گرفته است .پس از تهیه و تدوین کد ،شورا تصو یب آن را به کنگره پیشنهاد میکند .در صورت

تصو یب ،کد تدوینشده بر متن قوانین اصلی که در مجموعۀ بزرگ قوانین فدرال 5آمده است ،تقدم خواهد
داشت .در غیر این صورت ،متون اصلی قوانین بر اعتبار خود باقی خواهند بود.
 .2وضعیت تدوین قوانین و مقررات در ایران

با توجه به اینکه میان تدوین در معنای ماهوی و تدوین در معنای شکلی تفاوتهای بارزی
وجود دارد ،پیشینه و وضعیت تدوین قوانین و مقررات در ایران در دو بند مجزا بررسی میشود.

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

تدوین شکلی؛ حلقۀ مفقودۀ نظام تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور  /آقاییطوق

9

 .2-۱تدوین ماهوی در ایران

گاه نو یسندگان تاریخ شروع تدو ین ماهوی در ایران را به چندین سدۀ پیش برمیگردانند .برای مثال از
نظر برخی ،کتاب جامع عباسی را که گفته میشود اولین دورۀ فقه غیراستداللی به زبان فارسی است( ،صفا ،
 )1371میتوان نمونهای از اولین تدوینها درنظر گرفت .این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و بیست باب بود و
مسائل متعددی را (از طهارت تا دیات) شامل میشد و به اندازهای نیکو و استوار تنظیم شده بود که رسالههای
عملیۀ فقها ،هرچند که به آن کتاب نظر داشتند ،ولی به پای آن نرسیدهاند .به همین خاطر ،ادعا میشود که
ممکن است «برخورد تمدن اروپایی با تمدن عصر صفو یۀ ایران و وقوف بر جامع عباسی در اساس طراحی
تدو ین قوانین اروپایی اثر گذاشته باشد( ».جعفریلنگرودی :1387 ،زیر واژۀ جامع)
با اینحال ،نمیتوان جامع عباسی را تدوین در معنای حقوقی آن درنظر گرفت؛ چراکه آنچه از تدوین
مدنظر است ،تدوینی است که مبتنی بر یک ارادۀ سیاسی باشد .حال آنکه جامع عباسی توسط یک فقیه
نگارش یافته و دولت وقت مسئولیت اجرای آن را برعهده نگرفته است .در واقع ،تدو ین قوانین جامع در
عرصههای سنتی مدنی ،تجارت ،جزایی و آیین دادرسی (مدنی و کیفری) تا سالهای پایانی دوران قاجار
ناشناخته نبود .قبل از این تاریخ ،احکام شرعی نسبت به همۀ معامالت و امور ،مجری بود .با آنکه ناپلئون
در سال  18۰5در بحبوحۀ تدو ین و تصو یب قانون مدنی فرانسه دوبار با فتحعلیشاه مکاتبه داشته اشت ،ولی
این ارتباط باعث نشد که شاه ایران از اقدام جاهطلبانۀ امپراطور فرانسه چیزی بیاموزد .فقدان دغدغههای
اصالحگرانه در قاطبۀ شاهان قاجار باعث شد که هیچ سابقۀ خاصی دربارۀ تدو ین در دوران قاجار ثبت نشود.
تنها قانونی که میتوان آن را نوعی تدوین ماهوی درنظر گرفت ،قانون موقت اصول محاکمات جزائی است
که بهعنوان نخستین قانون آیین دادرسی کیفری ایران در سال  129۰هجری شمسی به تصو یب کمیسیون
عدلیۀ مجلس شواری ملی رسید .شور دوم این قانون که دارای  5۰6ماده است ،به خاطر فترت قانونگذاری
ناقص ماند .ولی با توجه به اینکه کشور به وجود چنین قانونی نیاز داشت و با «نظر به اهمیت و فوریت قانون
مزبور و لزوم و کثرت احتیاج عمومی به آن» ،از طرف وزارت عدلیه از سیدنصرالله ،ذکاءالملک و میرزا
رضاخان طباطبایی تقاضا شد به معاونت و مشاورت سیدمحمدحسن مدرس و مشیرالدوله و با جلب نظر
آدولف پرنی فرانسوی که سمت مستشاری عدلیه را برعهده داشت ،شور دوم قانون مزبور انجام شد تا دولت
بتواند آن را بهطور موقت اجرا کرده و پس از افتتاح مجدد مجلس و در صورت تأیید آن ،صورت قانونی به
خود بگیرد.

1

عمدۀ اقداما ت مربوط به تدوین ماهوی در ایران زمانی آغاز شد که دولت وقت قصد الغای قضاوت
کنسولی یا کاپیتوالسیون را داشت و مقدمۀ ضروری آن وجود قوانین مدون ،مشخص و مترقی و موافق با نیازها
و قابل ارائه به جوامع پیشرفته بود (بهرامیاحمدی .)33 :1383 ،بدین ترتیب ،تدوین در معنای ماهوی خود
و مشابه آنچه ناپلئون در فرانسه انجام داد ،در ایران به خاطر خروج از وضعیت کاپیتوالسیون صورت گرفت
1. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90628
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(نک :نصیری .)6 :1382 ،در همین ارتباط ،مجموعههای قانون تجارت (مصوب  ،)13۰3قانون جزای
عمومی (مصوب  )13۰۴و  955مادۀ نخست قانون مدنی (مصوب  )13۰7به تصو یب رسیدند.
 .2-2پیشینۀ تدوین شکلی در قوانین ایران

سلطانی در گزارش خود شرح مبسوط و دقیقی از پیشینۀ تدو ین و تنقیح قوانین در ایران به دست میدهد
(سلطانی .)1۴۰-1۴7 :1393 ،شامبیاتی نیز به تفصیل به بیان داستان تنقیح در ایران پرداخته است
(شامبیاتی 182 :1382 ،به بعد) .همچنین قرهباغی و شاملو بهعنوان اشخاصی که خود جزء اولین گروه
ً
دانشجو یانی بودند که تنقیح قوانین در کشور را برعهده گرفتند ،در مقالۀ خود شرح تقریبا مفصلی از
فعالیتهای تنقیحی در ایران ارائه کردهاند (قرهباغی و شاملو .)38-۴۰: 1385 ،شفیعی نیز به بیان مختصر
پیشینۀ تنقیح و تدو ین در ایران پرداخته و بهخصوص آماری دربارۀ تعداد قوانین و مقررات گردآوریشده
بهتفکیک مراجع وضع به دست میدهد (شفیعی .)133-138 :1386 ،در برخی نوشتهها پیشینۀ بهکارگیری
واژۀ تنقیح در لسان حقوقیسیاسی کشور ،دارای قدمت بسیار ذکر شده است .برای مثال ،قرهباغی و شاملو
معتقدند که اصطالح تنقیح در ایران برای اولین بار در مادۀ  ۴5نظامنامۀ داخلی شورای ملی مصوب
 1285/7/25در معنای بررسی و انتخاب بهترین مطالب در موضوعات محل بحث در مجلس به کار رفت.
پس از آن نیز در برنامۀ مستوفیالممالک در سال  1289به معنای بررسی و تنظیم به کار گرفته شد و با همین
کاربرد تا سال  1326که قوام به معرفی برنامه و کابینۀ خود پرداخت ،رایج بود (قرهباغی و شاملو :1385 ،
 .)38اما بررسی این الفاظ نشان میدهد که معنای دیگری از تنقیح مدنظر بوده و ارتباطی با تنقیح قوانین و
مقررات نداشته است.
بررسی ما نشان میدهد که از دهۀ  ۴۰بدین سو تنقیح در معنای کنونی خود مورد توجه مجلس و دولت
قرار گرفته است .در واقع ،به نظر میرسد آییننامۀ تشکیل کمیسیونهای مشورتی ادارۀ حقوقی وزارت
دادگستری مصوب آذرماه  13۴2یکی از اولین متون قانونی است که در آن به لزوم و اهمیت تنقیح قوانین
تأ کید شده است .طبق مادۀ  1این آییننامه ،بهمنظور اجرای وظایفی که طبق مادۀ  6اصول تشکیالت
دادگستری بهعهدۀ ادارۀ حقوقی بود ،در معیت ادارۀ مزبور کمیسیونهای مشورتی یازدهگانه در زمینههای
مختلف حقوق مدنی ،آیین دادرسی مدنی ،جزای عمومی و اختصاصی و غیره تشکیل میشد .اولین وظیفهای
که طبق مادۀ  ۴همین آییننامه به کمیسیونهای مشورتی محول شده بود ،عبارت بود از تنقیح قوانین و تعیین
و اعالم قوانین منسوخ و قوانین معتبر و جمعآوری آنها به ترتیب علمی (کدیفیکاسیون) و بررسی قوانین
معتبر و تطبیق آنها با اصول ششگانۀ مصوب ملی در بهمن ( 13۴1اصول انقالب سفید) .ولی این مصو به
نتیجۀ عملی چندانی دربرنداشت و به تدو ین هیچ مجموعۀ مشخصی نینجامید (همچنین نک :بیگزاده
آروق.)1۰۰ :1382 ،
بررسی مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی نیز نشان میدهد که حداقل تا اوایل دهۀ  ۴۰برداشت کلی
از تنقیح قوانین به معنای بررسی متن لوایح و طرحهای قانونی در بستر قوانین قبلی و پیراستن ناسازگاریهایی
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بود که ممکن بود به دلیل ناآ گاهی نمایندگان میان قوانین جدید و قبلی ایجاد شود .این برداشت نیز حاصل
اصل  33قانون اساسی مشروطه بود که اشعار میداشت« :قوانین جدیده که محل حاجت باشد در
وزارتخانههای مسئول انشا و تنقیح یافته به توسط وزرای مسئول ی ا از طرف صدر اعظم به مجلس شورای ملی
اظهار خواهد شد ».اکثر نتایج بهدستآمده از جستوجوی لفظ تنقیح در نرمافزار مشروح مذاکرات مجلس
ً
شورای ملی در دورههای مختلف نشان میدهد که در این دوران ،از لفظ تنقیح صرفا در همین معنا استفاده
میشد .به هر حال ،تنقیح در لسان قانونگذار ایران تا مدتها به مرحلهای از مراحل قبل از تصو یب قانون
اطالق میشده است.
نخستین مورد در مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی که طی آن واژۀ تنقیح در معنای مدنظر ما ،یعنی
پیراستن متون قوانین مصوب و زدودن اضافات و تعیین منسوخات و تخصیصات و تقییدات و در کل ،بهعنوان
بخشی از برنامۀ تدوین شکلی به کار رفته است ،بند  ۴گزارش کمیسیون عرایض است که دربارۀ راهکارهای
انجام انقالب اداری در جلسۀ مورخ  13۴6/2/1۰قرائت شده است .طبق این بند ،یکی از موارد ضروری
برای انجام انقالب اداری «تنقیح قوانین موجود از مواد منسوخه و تجدیدنظر در آییننامههایی [است] که
خارج از چهارچوب قوانین موجود تنظیم و به مرحلۀ اجرا گذارده شود و رفع هرگونه ابهام از مواد و جانشین
کردن ضوابط روشن چه در قسمت مربوط به ادارۀ سازمان و چه تکالیف هر یک از مسئولین» (مشروح
مذاکرات مجلس ،دورۀ.)56 :22
ً
بهعالوه ،نخستین بار که تقریبا بهطور مبسوط در صحن علنی مجلس شورای ملی بحث تدوین شکلی
و تنقیح قوانین مطرح شده است ،سخنان یکی از نمایندگان مجلس به نام وفا در جلسۀ  87دورۀ  22مجلس
شورای ملی مورخ  13۴7/9/7است .وی در این جلسه پس از اشاره به بحث کدیفیکاسیون در حقوق فرانسه
اظهار میکند:
«بنده فکر میکنم که باید از مدتها قبل یک همچو سازمانی در مملکت عز یز ما ایران به وجود میآمد.
ولی معلوم نیست به چه دلیل تا امروز هیچ توجهی به این مسئله نشده [است]… بنده عرض میکنم و اثبات
میکنم که ایجاد سازمانی برای کدیفیکاسیون برای تسهیل اجرای انقالب اداری کمک خواهد کرد و غیر از
این انجامپذیر نیست؛ اگر قضات ما ،مأمورین دستگاههای ما ،وزارتخانههای ما بدانند چه قانونی حاکم است
و حکمفرما است آثارش این است که هم در درجۀ اول ارتباط بین خود مردم با مردم روشنتر است و چهبسا
مراجعه به دستگاههای قضایی کمتر خواهد شد ،در درجۀ دوم ارتباطی است که مردم و اربابرجوع با
دستگاههای دولت دارند و باید گفت که روابط اربابرجوع و مأمور دولت روشنتر میشود و البته بین خود
دستگاهها و سازمانها نیز همینطور…» (مشروح مذاکرات مجلس ،دورۀ .)87 :22
اظهار این نمایندۀ مجلس مبنی بر اینکه «معلوم نیست به چه دلیل تا امروز هیچ توجهی به این مسئله
نشده» است ،نشانگر عدم وجود تدوین در معنای شکلی تا آن زمان است؛ چراکه پیش از آن ،تدوین در
معنای ماهوی با تصو یب قوانین عمده از قبیل قانون مدنی و قانون تجارت صورت گرفته بود .از همین جلسه
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به بعد ،در جلسات دورۀ  22مجلس شورای ملی و دورههای بعدتر واژۀ تنقیح بهصورت فزایندهای به معنای
ً
کدیفیکاسیون (در معنای شکلی) به کار رفته است .نهایتا در جلسۀ  227مورخ  13۴9/11/2۰همین دوره از
مجلس شورای ملی نیز گزارش شور اول تشکیل سازمان تنقیح و تدو ین قوانین و مقررات کشور قرائت و بحث
شد و کلیات آن مورد تصو یب قرار گرفت .این الیحه یک ماه بعد در جلسۀ  239مجلس شورا مورخ
 13۴9/12/18تصو یب و برای تأیید به مجلس سنا ارسال شد.
به هر حال ،اولین قانونی که دربارۀ تنقیح و تدوین قوانین کشور به تصو یب رسیده است ،قانون ماده
واحدۀ تشکیل سازمان تنقیح و تدو ین قوانین و مقررات کشور مصوب  135۰/12/21است که در آن ،دولت
مکلف شده بود ظرف یک سال بهمنظور تدوین قوانین و مقررات کشور و پیشنهاد تنقیح آنها سازمانی بهنام
سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور زیر نظر نخست وزیر تأسیس کند .این سازمان موظف بود
همۀ قوانین و مقررات الزماالجرا را با نظرمتخصصان فن برحسب روش موضوعی فهرست و بهصورت
مجموعههایی تنظیم و تدوین کند .آییننامۀ اجرایی این قانون نیز در سال  1353به تصو یب رسید و سازمان
بهطور رسمی فعالیت خود را شروع کرد.
بعد از انقالب اسالمی ،قوانین و مقررات متعددی دربارۀ تدوین و تنقیح تصو یب شده است .بهعنوان
نخستین قانون در این زمینه ،با تصو یب الیحۀ قانونی ادغام سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور
در نخستوزیری در تاریخ  1358/۴/9توسط شورای انقالب این سازمان با تمام وظایف ،تشکیالت ،پرسنل،
اعتبارات و تعهدات بهصورت اداره کل ضمیمۀ نخستوزیری و در آن ادغام شد .متعاقب آن ،با تصو یب
الیحۀ قانونی الحاقی به الیحۀ قانونی ادغام سازمان تنقیح و تدو ین قوانین و مقررات کشور در نخستوزیری
در تاریخ  1359/۴/23واحد امور ماشینهای الکترونیکی ادارۀ کل تنقیح و تدو ین قوانین و مقررات کشور
وابسته به نخستوزیری با همۀ پرسنل و وظایف و وسایل و تجهیزات و همچنین اعتبارات و تعهدات مربوط
به مکانیزهکردن قوانین و مقررات ،به سازمان برنامه و بودجه منتقل گردید .تبصرۀ  3این مادهواحده تمامی
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی را مکلف کرده بود در زمینۀ اجرای وظایف اداره کل تنقیح و تدو ین قوانین و
ً
مقررات کشور ،نهایت همکاری را معمول داشته و تسهیالت الزم را در اختیار واحد مزبور قرار دهند .نهایتا
در سال  1389قانون تدو ین و تنقیح قوانین و مقررات کشور به تصو یب رسید که جمعآوری ،تفکیک و
طبقه بندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرستهای موضوعی و تاریخی را از وظایف معاونت
قوانین مجلس شورای اسالمی دانسته است.
 .2-3فقدان عملی تدوین شکلی در ایران

نگاهی به پیشینۀ ذکرشده دربارۀ تدوین و تنقیح در کشور نشانگر این واقعیت است که تالش برای تدوین
شکلی قوانین به معنای گردآوری قوانین مختلف در یک موضوع خاص بدون درانداختن طرحی نو و تلقین
نظمی نو ین به تل عظیم قوانین و مقررات ،سابقۀ چندان پرباری در ایران ندارد .به همین خاطر است که برخی
از فعاالن عرصۀ تدوین و تنقیح در کشور همچون قرهباغی و شاملو تجربۀ بیش از چهل سال تنقیح و تدو ین
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قوانین در ایران را بیحاصل دانستهاند 1.این بیحاصلی درنتیجۀ آسیبهای قانونی و عملی است .بدین معنا
ً
که هم قانونگذار ظاهرا تأ کید زیادی بر امر تدو ین شکلی نداشته است و هم مجریان در عمل ،انجام تنقیح
را به کار دشوارتر تدوین ترجیح دادهاند .سوابق برجایمانده از نیم قرن تالش نیز نشان میدهد که همگام با
رویکرد ضعیف قوانین مصوب  135۰و  1389نسبت به تدوین شکلی ،در عمل نیز اکثر این تالشها معطوف
به تنقیح شده است و نه تدوین شکلی .هدف عمدۀ این تالشها مصروف تشخیص ناسخ از منسوخ و خاص
از عام و مواردی از این دست شده و کمتر توجهی به دسته بندی قوانین و مقررات ذیل موضوعات و
ساختاربندی مجدد قوانین و مقررات در یک متن منظم صورت گرفته است؛ از آنگونه که در فرانسه یا در
ایاالت متحدۀ آمریکا روی داده است .حال آنکه میان تنقیح و تدوین (چه ماهوی و چه شکلی) تفاوت وجود
دارد .تنقیح به معنای زدودن متون قانونی از زوائد ،تعیین روابط میان احکام مختلف قانونی و تعیین ناسخ و
منسوخ و عام و خاص و مسائلی از این دست ،تنها بخشی از یک برنامۀ کالنتر به نام تدوین است که در آن
عالوه بر این اقدامات ،راهبردهای دیگری برای مدیریت تل عظیم قوانین و مقررات درنظر گرفته میشود و
بهعنوان نتیجه و محصول ،مجموعههای قانونی منظمی تولید و تصو یب میشود که شهروندان با رجوع به
آنها از حقوق و تکالیف خود در یک حوزۀ موضوعی خاص آ گاهی یابند (آقاییطوق.)1۰8 :1396 ،
بررسی قوانین مربوط به تدوین و تنقیح در کشور نشانگر این است که قانونگذار ایران بیش از تدوین،
برای تنقیح اهمیت قائل است .در متن قانون تدو ین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب  1389علیرغم
اینکه کلمۀ تدوین قبل از تنقیح بر عنوان آن نقش بسته است ،بیش از  15بار لفظ تنقیح به کار رفته که در
مقایسه با لفظ تدوین یا کد ،بسیار بیشتر است .بهعالوه ،تنها یک بند از بندهای هشتگانۀ مادۀ  3قانون
مزبور را که به بیان وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی پرداخته است ،بهنحوی میتوان در ارتباط
با تدوین شکلی دانست و مابقی بیشتر به تنقیح مرتبط هستند .طبق بند  7مادۀ  3مزبور «شناسهگذاری
(کدگذاری) قوانین و اصالح فصول و شمارۀ مواد آن بدون تغییردرمتن آن بعد از اقدامات تنقیحی» از وظایفی
است که برعهدۀ معاونت قوانین مجلس گذاشته شده است .غیر از این بند ،در سایر مواد این قانون رویکرد
صریحی ناظر بر لزوم تدوین شکلی مشاهده نمیشود و قانون مزبور بیشتر با رویکرد به تنقیح نگاشته شده
است .جالب اینکه عبارت آغازین مادۀ  3که به بیان وظایف معاونت قوانین پرداخته است ،فقط شامل واژۀ
تنقیح است و به تدو ین اشاره نمیکند« :وظایف معاونت در امور تنقیح به شرح زیر است ».مادۀ  8نیز که
شورایی برای اجرای صحیح این قانون تشکیل داده است ،نام آن را «شورای عالی تنقیح» نهاده است و از
تدوین ذکری نکرده است.

«. 1گردآوری و تنقیح قوانین از وظایف اصلی و حتمی حکومت است و اینک پس از یکصد سال قانونگذاری و با گذشت بیش از
 ۴۰سال از شروع اقدامات و فعالیتهای اجرایی و بیحاصل… بستر انجام صحیح و دقیق کار فراهم شده … است»( .قرهباغی و
دیگران)5۰ :1385 ،
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اقدامات مجریان تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور را نیز میتوان در پرتو همین رویکرد تعبیر و
تفسیر کرد .اقداماتی که تاکنون مجلس شورای اسالمی در اجرای قانون مصوب  1389انجام داده است،
نشانگر توجه به تنقیح و بیتوجهی به تدو ین شکلی است .نمونههای مختلفی را میتوان در این زمینه ذکر
کرد .اما چهار قانونی که مجلس شورای اسالمی در بهار  1396و به فاصلۀ اندکی از هم تصو یب کرد ،مصداق
بارز اتخاذ رویکرد تنقیحی بهجای رویکرد تدوینگرانه است .مجلس شورای اسالمی در قانون تنقیح قوانین
مالیاتی کشور مصوب  ،1396/1/3۰قانون الغای برخی قوانین از تاریخ  1285/6/18تا 13۰9/12/3۰
مصوب  ،1396/3/16قانون الغای برخی قوانین از  131۰/1/1تا  1328/12/29مصوب  1396/3/17و قانون
الغای برخی قوانین از تاریخ  1329/1/1تا  1336/7/3۰مصوب  1396/3/17تعداد زیادی از قوانین را نسخ
و الغاء کرده و از این طریق بخشی از نظام حقوقی کشور را تاحدودی تنقیح کرده است .اما روشن است که
این اقدامات ،تنقیح تلقی می شوند و تا تدوین شکلی راه درازی پیش رو دارد .مجموعه اقدامات معاونت
ً
حقوقی ریاست جمهوری را نیز صرفا ذیل عنوان تنقیح میتوان ذکر کرد و نه تدوین شکلی .مجموعههای
قوانین و مقررات که تاکنون بیش از  37۰عنوان از آنها در چاپهای مختلف 1توسط این معاونت منتشر شده
است و بهو یژه سامانۀ ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران که با تالش زیادی در سال  139۰ایجاد
شد ،همگی از نظر علمی تنقیح تلقی میشوند و نه تدوین شکلی؛ چراکه مجموعههای منتشرشده توسط این
معاونت ،دارای فهرست واحدی نبوده و مواد مختلف از قوانین مختلف پشت سر هم چیده میشوند؛ بدون
آنکه این مواد مختلف اعضای یک پیکرۀ واحد را تشکیل دهند .بهویژه اینکه این مجموعهها جایگزین قوانین
ً
اصلی نیستند و برخالف تدوینهای شکلی که اصوال به تصو یب رسیدهاند و جایگزین قوانین و مقررات قبلی
میشوند ،فاقد این ویژگی میباشند.
به هر حال ،آنچه از نهاد مسئول تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و نظام قانونگذاری کشور انتظار میرود،
صرف تنقیح نیست .تنقیح بدون آنکه با تدوین همراه باشد ،نمیتواند چندان راهگشا باشد .در حقیقت،
مدیریت صحیح حجم انبوه قوانین و مقررات به معنای تدوین آنها بهصورت موضوعی است؛ بهنحوی که
شهروند بتواند پاسخ سؤاالت حقوقی خود را در آن پیدا کند .بدیهی است برای اینکه تدوین مناسبی از قوانین
و مقررات صورت بگیرد ،همواره نیازمند تنقیح خواهیم بود .ولی این امر به معنای اینهمانی تنقیح و تدوین
نیست و نمیتوان با انجام تنقیح انتظار داشت به ثمرات تدوین نیز نائل شو یم« .در مجموعههای ایرانی ،بیش
از آنکه اهداف تدوینگ رانه مدنظر قرار گرفته باشد ،در بهترین حالت نوعی تنقیح قوانین و مقررات مختلف
بهترتیب تاریخ تصو یب ارائه میشود و بدین ترتیب ،نه فهرست منسجم و منظمی در کار است ،نه نظامی از
قواعد و هنجارهای حقوقی متالئم و وابسته و پیوسته به هم و نه مجموعهای منتظم با قواعد یا مواد متالئم و
ساختارمند( ».آقاییطوق)1۰9-11۰ :1396 ،
 . 1بر اساس اطالعات ارائه شده در سایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران به آدرس زیر:

http://dotic.ir/Page/PageView/525
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موارد بسیار معدود و محدودی در تاریخ قانونگذاری ما وجود دارد که در آن ،نوعی تدوین شکلی و البته
بهصورت ناقص صورت گرفته و قانونگذار با الغای تمامی قوانین پیشین در آن حوزه ،قانون جدید را بهطور
کامل جایگزین قوانین قبلی کرده است .قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  13۴5/12/28نمونهای از چنین
قوانینی است که در آن ،به صراحت لغو قوانین قبلی در بخش بزرگی از موضوعات مالیاتی مقرر شده بود .با
آنکه مادۀ  318این قانون ،مواد مندرج در فصل چهارم (آخرین فصل) قانون را ناسخ قوانین مغایر دانسته

بود1،اما مادۀ  3۰3این قانون در یک اقدام تدوینگ رانه ،مقررات مندرج در فصول اول ،دوم و سوم این قانون
(مواد  1الی  )3۰2را جایگزین تمامی قوانین مالیاتی قبلی میداند 2.آموزگار ،وزیر دارایی وقت در جلس ۀ

 29۰بیست و یکمین دورۀ مجلس شورای ملی مورخ  13۴5/7/2۴در دفاع از الیحۀ همین قانون ،نسخ
تمامی قوانین قبلی مالیاتی را بهعنوان یکی از دستاوردهای مهم این الیحه میداند:
«اصل چهارمی که منظور شده است برطرفکردن پیچیدگیهای قوانین و مقررات مالیاتی است که
درحالحاضر برقرار است… اولین قانون مالیات بر درآمد ما در زمان مرحوم داور در  1312به تصو یب رسیده
و از آن تاریخ تا به امروز قوانین مختلفی به تصو یب قوای مقننه رسیده و متأسفانه در هر یک از قوانین بعدی
نوشتهاند موادی که مغایر این قانون باشد از درجۀ اعتبار ساقط است .درنتیجه هم مؤدی و هم مأمور موظف
است تمام قوانین و مقررات مالیاتی را از  1312تا آخر که در سال  1344به تصو یب همین مجلس رسیده
همیشه مطالعه بکند و در خاطر داشته باشد… و در بعضی جریانات تناقضاتی دیده میشود که باعث
پیچیدگی کار میشود و برای اولین بار مالحظه میشود که در ماده آخر الیحه نوشته شده است با تصو یب
این الیحه کلیه قوانین و مقررات مالیاتی قبلی ملغی است .یعنی مؤدیان و مأمورین مالیاتی در مملکت فقط
با این الیحه سروکار دارند و الغیرو فکر خودمان هم همین بود که از این به بعد کسی نتواند یک مؤدی را
مراجعه بدهد به قانون  1312و یکی را به قانون  1341و این مؤدی گیج بشود و نداند که به کدام قانون مراجعه
بکند و نداند که کدام قانون ناظر و حاکم است( ».مشروح مذاکرات مجلس ،دورۀ )291 :21
این اقدام قانونگذار از آن جهت ناقص بود که شامل تنها بخشی از قوانین مالیاتی میشد (مالیاتهای
مستقیم) و سایر مالیاتها در قوانین مختلف ،پراکنده باقی میماند.حال آنکه در تدو ین شکلی دستهبندی
ً
موضوعی کدها از اهمیت خاصی برخوردار است و کدی که در یک حوزه ،مثال آموزش یا بهداشت تدوین
میشود باید دربرگیرندۀ تمام حوزههای فرعی آن موضوع خاص باشد و در غیر این صورت ،تدو ین شکلی به

 .1طبق مادۀ  318این قانون « :در اجرای باب چهارم این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی میگردد».
 .2طبق مادۀ  3۰3این قانون« :مقررات باب اول و دوم و سوم این قانون از اول فروردین ماه  13۴6به موقع اجرا گذاشته میشود و
مقررات آن شامل کلیه اراضی بایر ومالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم که سبب تعلق
مالیات بعد از تاریخ اجرای این قانون است و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول
اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیه قوانین مقررات مالیاتی نسبت به آنها ملغی است… ».
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هدف خود نخواهد رسید .بهعالوه ،تنها مواد سه فصل اول تا سوم را جایگزین قوانین قبلی کرده بود ،نه تمام
مواد قانون را.
نتیجه

بیش از یازده دهه از تاریخ قانونگذاری در این کشور میگذرد .از همان اوان این تاریخ طوالنی ،با مفهوم
تدوین و کدیفیکاسیون آشنا بودهایم .قانون مدنی ،قانون تجارت ،قانون مجازات عمومی و قوانین آیین دادرسی
نشانههای بارزی از آشنایی ایرانیان با مفهوم تدوین در معنای ماهوی است .از زمانی نیز که بیست و پنج نفر
از دانشجو یان دانشگاه تهران در سال  13۴3به دعوت مجلس سنای وقت جهت تنقیح و تدو ین قوانین شروع
به کار کردند ،بیش از پنج دهه می گذرد .همچنین ،از زمانی که برای نخستین بار در سال  135۰قانونی در
تنقیح و تدوین قوانین و مقر رات وضع شد ،نزدیک به پنج دهه سپری شده است .بعد از گذشت این سالهای
طوالنی و تجربهکردن الگوهای مختلف فرانسوی (در قانون  )135۰و آمریکایی (در قانون  )1389در امر
تدوین و تنقیح ،کارنامۀ چندان درخشانی در دست نداریم .با آنکه تل قوانین و مقررات روزبهروز عظیمتر و
درهم تنیدگی آنها بیشتر شده است ،رویکرد ما همچنان یک رویکرد سادهانگارانه است که تصور میکند با
چاپ و انتشار چند مجموعۀ موضوعی و با فهرست کردن تعداد زیادی از قوانین در آن و افزودن برخی
فهرستها و پاورقیها ،میتواند با این پدیده مقابله کند.
این رویکرد سنتی به مسئلهای بسیار پیچیده باعث شده است که روزبهروز سردرگمیهای ما در امر قوانین
و مقررات بیشتر و بیشتر شود .فروکاستن تدوین شکلی به تنقیح در طول این سالیان دراز باعث نوعی بدفهمی
دربارۀ اندازه و اهمیت مشکلی شده است که با آن مواجه هستیم .حقیقت این است که درحالحاضر ،در
برخی از حوزهها همچون اموال عمومی ،امالک و اراضی ،شهرداریها و بسیاری از حوزههای دیگر ،دستیابی
به آخرین ارادۀ قانونگذار بسیار دشوار شده است و بخشی از فسادهایی نیز که گریبانمان را گرفته است ،از
محل همین نابسامانیها تقو یت میشوند .بهعالوه ،بیتوجهی یا حداقل کمتوجهی به تدوین شکلی باعث
شده است که در بسیاری از موارد درک درستی از آنچه نظام حقوقی کشور را در یک موضوع خاص تشکیل
میدهد ،نداشته باشیم و به همین خاطر ،قانونگذاریهای جزیرهای و پارهپاره جایگزین قانونگذاریهای
کلنگر و مبتنی بر برنامهریزی شده است؛ چراکه قانونگذار ما با آن ضعف های پژوهشی و علمی که از آن
سراغ داریم و بر کسی پوشیده نیست در مقابل حجم انبوهی از قوانین و مقررات قرار گرفته است که نمیداند
از کجای آن چه استفادهای میتواند ببرد و ناگزیر به همین بسنده میکند که ماده یا موادی را پیشنهاد دهد؛
بدون آنکه از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل همین نظام موجود برای مدیریت و تمشیت آنچه پیش آمده است،
ً
آ گاهی درستی داشته باشد یا اصال بداند این ماده یا مواد جدید چه ارتباطی با نظام حقوقی کنونی برقرار
خواهد کرد .گاه چنان مستأصل میشود که در عرض یک فصل (فصل بهار  )1396تعداد زیادی از قوانین
ً
ً
کشور را ظاهرا بدین خاطر که بسیار قدیمی هستند ،لغو میکند بدون آنکه معلوم شود با این کار دقیقا چه
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نفع خاصی به شهروندانی که هر روزه با مسائل واقعی دست به گریبان هستند و ماده یا مواد مربوط به سؤال
خود را نمییابند ،رسانده است.
قانونگذار ما و مجریان تدو ین و تنقیح قوانین و مقررات در کشور به جای آنکه کار دشوارتر تدوین شکلی
را برعهده بگیرند ،کار آسانتر تنقیح را انجام میدهند که زودبازدهتر است .البته این ادعا هرگز به معنای
بی ارزش دانستن تنقیح نیست .بلکه بدین معنا است که تنقیح تنها در حد خودش ارزش دارد و هرگز نمیتواند
ً
ما را از تدو ین ،از آن نوع که در ایاالت متحدۀ آمریکا و فرانسه و اخیرا آرژانتین صورت گرفته است ،بینیاز
کند .انجام تدوین و تنظیم مجموعههای موضوعی و توزیع همۀ مواد قانونی تمامی قوانین الزم االجرا در میان
یک فهرست یگانه و معرفی آنها بهعنوان مجموعههای قانونی و الزماالجرای کشور کار سترگی است که
حداقل قانونگذار  1389چندان وقعی به آن ننهاده و فرآیندی برای آن تعیین نکرده است .در عمل نیز مجریان
همانند قانونگذار بیش از تدوین ،به تنقیح توجه کرده و شهروندان را در مقابل خیل عظیمی از قوانین و
مقررات رها کردهاند.
پیشنهاد پژوهش حاضر این است که با اصالح قانون مصوب  1389و تغییر در رویکرد آن و تقو یت جنبۀ
تدوینی آن ،تالشها ،بودجهها و برنامه های تدوین و تنقیح در کشور را به سمت تدوین و تصو یب کدها و
مجموعههای موضوعی پیش ببریم .راهکار مشخصی که به نظام قانونگذاری ایران پیشنهاد میشود این است
که با اتخاذ یک ارادۀ منسجم و واحد سیاسی و همکاری قوای سه گانۀ کشور ،در یک بازۀ زمانی مشخص
تمامی قوانین و مقررات کشور را ذیل یک پالن یا فهرست موضوعی بازتعریف کند .بدون تنظیم کدهای
قانونی که بتوان قوانین و مقررات کشور را با یک ساختار منظم و مشخص در آنها جایابی کرد ،تالشهای
تنقیحی که در نهادهای مختلفی همچون معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا ادارۀ تدوین قوۀ قضائیه صورت
میگیرد ،آثار عملی چندانی نخواهد داشت .همان طور که گفته شد ،چنین اقداماتی در ایاالت متحده آمریکا
و نیز فرانسه صورت گرفته است و میتوان از تجربۀ آنها در این خصوص استفاده کرد.
البته روشن است که تدو ین شکلی هم به مرحلۀ پیش از تصو یب قوانین و مقررات و هم به مرحلۀ پس
از تصو یب مربوط میشود .بدین معنا که نمیتوان مراحل پیش از تصو یب قوانین و مقررات را از گسترۀ تدوین
شکلی بیرون دانست؛ چراکه بخش مهمی از الزامات تدو ین شکلی باید در مراحل پیش از تصو یب مورد
ً
توجه قرار گیرد و رعایت شود .برای مثال ،قانونگذار باید بداند در یک حوزۀ خاص دقیقا چه قوانین و مقرراتی
وجود دارد و چه کاستی و نقصی در این قوانین و مقررات باعث شده است که پیشنهاد جدیدی ارائه شود و
ً
اینکه این پیشنهاد جدید دقیقا با کدام یک از مواد قانونی موجود در ارتباط است و این ارتباط از چه نوعی
ً
ً
است .نهایتا اینکه قانونگذار باید بداند که تصو یب مقررۀ جدید دقیقا چه تأثیری بر مقررات موجود خواهد
گذاشت .همۀ این سؤاالت و سؤاالت مشابه دیگر ،مربوط به مراحل پیش از تصو یب یک قانون است و در
ارتباط بسیار نزدیکی با برنامۀ تدو ین شکلی قرار میگیرد؛ چراکه بهنو بۀ خود هم به تقو یت تدوین شکلی
کمک میکند و هم اینکه اجرایی کردن آن نیازمند وجود یک نظام تدوین شکلی در کشور است که بتوان با
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تکیه بر آن پاسخ سؤالهای پیشگفته را پیدا کرد .بیگمان ،در این صورت تنقیح نیز بهعنوان بخشی از برنامۀ
تدوین همچنان انجام خواهد پذیرفت اما به هدف اصلی تبدیل نخواهد شد.
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