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Abstract 

Increase in Legislation leads to inflation of laws. Certainly, this problem 
causes inefficiency of laws. So, codification seems to be necessary. Despite 
110 years of history of legislation in Iran, the first act of codification was 
enacted about 60 years ago. The legislative power should be the main legal 
entity that is responsible for codification. By the way, there are other legal 
entities –such as of the Vice Presidency for Legal Affairs - that prepares the 
process of codification. This deputy has published its codified laws in 
various forms like books, sites and applications. In this paper we tried to 
evaluate this collection, using the analytical-descriptive method. In 
conclusion, we saw two kinds of problems in this case: implementation 
problems and theoretical problems. Between these dual problems, 
implementation problems contribute more. In another way, this office is a 
few steps ahead of other similar institutions. Also, it has been able to apply 
the principles of codification equally to all laws. 
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   ی جمهور   است ی ر   ی معاونت حقوق   ی ح ی تنق   ی ها ملموعه   ی اب ی ارز 

 رانیاتهران،  ،یبهشت دیدانشگاه شه  یحقوق عموم ی دکتر ی دانشجو   اله مکارم روح
  

   فیطحان نظ یهاد 
دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق    المللنیو ب یگروه حقوق عموم اریاستاد

 رانیا ،)ع(، تهران

 چکیده
تدو  تنق  نیعدم  چالش  نيلوان  حيو  حقول   یهااز  عل  ران یا  ي نظام  اهداف  تالش  رغ ي است.  همچنان  ها 

 یثمرات نهادها  ي بازخوان  ،یناكارآمد   نیعلل ا  افتنی  یشده است. براخش محقق نب  نیدر ا  یهنجارگذار
ا  یضرور  شرو يپ حاصل  تقو  تواندي م  ي شناسبي آس  نیاست.  اصال ،  تسر  تیبه  كمك    ندیفرا   نیا  عیو 

ا توص  نیكند.  روش  با  ارز  ي ليتحل  -ي فيمقاله  حقول   یهامجموعه  ي اب یبه  معاونت   است یر   ي تنقيحي 
مقا  نی. بددازدپري م  یجمهور تدو   سهیصورت كه در  تنق  نیبا دانش  نهاد    نیا  یدستاوردها  ن،يلوان  حيو 

نت ا  جهيچگونه است.  ا  ي لابل توجه  یهاتالش   ان،يسال  نیآنكه در  بر    دنها   ن یدر  صورت گرفته و عالوه 
 یاهاز گام  ي وجود برخ  نیاعمال شده است. با ا  كسانیبه صورت    ن يدر تمام لوان  باًیتقر  حياصول تنق  ن،یا

 زان يصواب، م  نیبه مواز  ي آگاه  رغ  ي عل  یبرداشته نشده و در موارد  نیمطابق مواز  نيلوان  حيو تنق   نیتدو 
 یهاتيدر دوگانه فعال  نيلابل توجه است. همچن  ي ح ي و تنق  ي نیاحكام تدو   ي ابیلل  در مصداق   یهالغزش
 .است ي ح ينقت یهاتينهاد بر فعال نیتمركز ا  نیشتريب ،ي ن یو تدو  ي ح يتنق

تع و،ددت   یق ، ،گددذار ن یقدد ا، حیت  دد  ن یقدد ا، نیتددمو  یش  سدد ب یآس  واژگان کلیدی:

 .ی مه ر   ست یر  ی   ق
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 مقدمه

ك  است.  تقنين  حوزه  در  ضروری  نيازی  لوانين  تنقيح  و  نياز  تدوین  این  به  توجهي 
  ضروری باعث شده است كه تورم، پراكندگي و تراك  لوانين به معضالت نظام حقولي 

د. راهكارهای متفاوتي برای ارتقای كيفيت و كاهش تورم لوانين وجود دارد.  تبدیل شو
از   پس  برای  دیگر  برخي  و  لانون  تصویب  از  پيش  با  متناسب  راهكارها  این  از  برخي 
تنقيح   و  تدوین  فرایند  است.  الزامي  راهكارها  این  دو  هر  به  توجه  هستند.  لانون  تصویب 

مجموعه گاملوانين،  از  براای  و  هایي  كيفيت  ارتقای  نظام  كارآمدی  از  گذارلانونی  ی 
 پيش از شروع تقنين تا تهيه لانون جامع است. 

نظام اكثر  همانند  نيز  ایران  حقولي  نظام  در  ضرورت،  این  به  توجه  حقولي  با  های 
وتالش است  شده  زمينه  این  در  پراكنده  هایي  و  متعدد  غيردولتي  و  دولتي  ای نهادهای 

 نیتريمیلدو    ن یترفعالو تنقيح لوانين هستند. در این ميان یكي از  ند تدوین  مشغول فرای
فعاليت این معاونت به تصویب    آغازاین نهادها، معاونت حقولي ریاست جمهوری است.  

كشور» مقررات  و  لوانين  تدوین  و  تنقيح  سازمان  تشكيل  در  لانون   1350اسفند    29« 
ذیل  برمي در  سازمان  این  مصوبات    سيتأسی  ریوز  نخستگردد.  انقالب،  از  بعد  و  شد 

این    1388. از سال  آوردشورای انقالب تغييراتي را در ساختار سازمان بوجود   تشكيالت 
معاونت   ذیل  در  مقررات«  و  لوانين  انتشار  و  تنقيح  تدوین،  »معاونت  عنوان  با  مجموعه 

معاونت   این  ساليان،  یافت. در طي  ادامه  ریاست جمهوری  لو   هادهحقولي  انين  مجموعه 
فيزیكي و چندین سایت و   این زمينه تهيه كرده است. مجموعه  افزارنرم بصورت  های  در 

معاونت   این  همراه    معموالً تنقيحي  به  مادر  لانون  چند  یا  یك  معتبر  احكام  از  متشكل 
 ها با لوانين فرعي و مقررات است.  محشایي از ارتباط آن

با روش توصيفي  با-این پژوهش  به این پرسش  ابخانهابزار كت   تحليلي و    پردازد يمای 
معاونت   این  لوانين  لوانين، مجموعه  تنقيح  و  عل  تدوین  نظری  به چارچوب  توجه  با  كه 

پيرامون پيشينه باید گفت گه اگرچه تشریح مفاهي  نظری تنقيح و تدوین    1چگونه است؟ 

 

خروجي  .1 بررسي  در  مقاله  این  هدف  به  توجه  از  با  استفاده  امكان  تنقيح،  و  تدوین  زمينه  در  معاونت  این  های 

ها فرایندها و رفتارهای  ین شيوه ر اهای ارزیابي عملكرد« ميسور نيست. در والع دهای تجربي همانند انواع »شيوه روش

گردد. با این های مدنظر تحليل ميگيرد و سپس این رفتارها با توجه به ارزشدرون یك سازمان مورد مداله لرار مي

 شود.ها و مكتوبات فيزیكي و الكترونيكي این مجموعه ارزیابي ميحال در این مقاله خروجي
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موردی   مطالعه  پيرامون  اما  گرفته  صورت  ارزشمندی  آثار  در  این  دستاوردهالوانين  ی 
رو با توجه به اهميت موضوع از این   ای انجام نشده است. معاونت مبتني بر موازین، مطالعه

همچنين تالش و  لوانين  تدوین  و  با  تنقيح  كه  است  معاونت، الزم  این  ساله  چندین  های 
آن در  نهاد،  این  لوانين  مجموعه  كيفيت مرور  با  مسير  این  ادامه  تا  شود  بازنگری    ها 

با چنين مختصاتي این مقاله سه بخش دارد. در ابتدا مباني نظری    1ر پيموده شود. تمطلوب
تدوین و تنقيح لوانين مطر  و سپس با توجه به اصول تدوین و تنقيح لوانين، ارزیابي این  

خروجي در  در  اصول  شد.  خواهد  انجام  معاونت  این  مراحل    آخرهای  به  توجه  با  نيز 
 های آن ارزیابي و تحليل شده است.ينين، خروج تدوین و تنقيح لوا

 . چارچوب نظری تدوین و تنقیح قوانین در ایران1
لوانين در كدهایي   اگر  لوانين است.  از  با سهولت  و  لوانين فه  صحيح  از تدوین  هدف 

توانند با كمترین هزینه به لوانين  مشخص جایابي شوند؛ لضات، مجریان و شهروندان مي
كنند و امكان نادیده گرفتن ناخواسته برخي از احكام لانوني بسيار    ترسي پيدامورد نياز دس

؛ بنابراین شفافيت، لابليت دسترسي و امنيت حقولي از مزایای تدوین و تنقيح  شوديمك   
بسيار دليق و دشوار  علي  2لوانين است.  امر  این  بيشمار تدوین و تنقيح لوانين،  رغ  فواید 

و شناسایي  كه  چرا  تم  است؛  و  شمارش  معتبر  احكام  آنبنددستهامي  مالحظات  ی  ها 
ها نيازمند تخصص و  حقولي و فني زیادی دارد. توجه به تمامي این مالحظات و اعمال آن

زمان كافي است. با توجه به همه فواید و مالحظات گفته شده، تنقيح و تدوین لوانين یك  
این  از  انكار است.  این لسضرورت غيرلابل  به صور رو در  به توضيح آن  مت  ت اجمالي 

 پرداخته خواهد شد. 

 تعریف و انواع تدوین و تنقیح  .1-1
به معنای امروزی خود از سال   تنقيح لوانين  ایران شد.    1324اصطال   وارد نظام حقولي 

تاریخ   این  انجام تنقيح و تدوین صورت گرفته  هاتالشاگرچه از  یي در لوه مجریه برای 
 

ده از آمار و اطالعات صورت گيرد؛ اما با توجه به محدودیت دسترسي به آمار  تفاسعي شده است این تحليل با اس .  1

 ها با استفاده از مثال نقض صورت پذیرفته است. های این نهاد، اكثر بررسيو اطالعات خروجي

تنق  نی»تدو  ،بربانگي    .2 فوانيلوان   حي و  دشوار  دی :  و  مجلفصلنامه    ،ينایازندر  ياكبر گرج   يعل  ترجمه  ها«،یو  س 

 .208(، ص  1386)، 56شماره  ،پژوهش
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خود را در الیحه تدوین و تنقيح لوانين نشان داد. بدین صورت  ها  اليتبود؛ اما اوج این فع
به   كار  این  برای  نهادی  كشور،  مقررات  و  لوانين  تنقيح  و  تدوین  لانون  نگارش  با  كه 

شد. تشكيل  لانوني  فعاليت  1صورت  آغاز  موازات  به  حال  هر  در كشور،  به  تنقيحي  های 
صاحبنظران نيز برای توسعه ادبيات آن در نظام دانشگاهي كوشيدند. بخشي از نتيجه این  

 ح و تدوین مشاهده كرد.برای تنقيتوان در ارائه تعاریف متعدد ها را ميتالش
لوانين مطر   صاحب تنقيح  و  برای تدوین  را  متفاوتي  برخي  اندكردهنظران تعاریف   .

كرده تلقي  متباین  مفهوم  دو  را  دو  و    و  2انداین  تقدم  آنها  بين  دیگر  لائل    تأخربرخي 
ن به »تدوی  4د. با این حال در این نوشتار، تدوین و تنقيح همسنگ و معادل نيستن   3اند.شده

موضوع   یك  حول  لانوني  معتبر  متون  گردآوری  آن  از  هدف  كه  است  فرایندی  مثابه 
بين   این متون روابط  به مفاد و محتوای هر یك از  با توجه  فرایند  این  مشخص است. در 

در والع    5گردد«. اع  از ناسخ و منسو ، عموم و خصوص و مطلق و مقيد تعيين مي  هاآن
شود و تا تهيه لانون جامع ادامه  از تصویب لانون شروع ميت كه لبل  تدوین عملياتي اس

بدین مي بخش یابد.  تدوین،  بخش گونه  این  از  یكي  و  دارد  گوناگوني  و  مختلف  ها  های 

 

،  45شماره    ،يفصلنامه پژوهش حقوق عموم  ران«،یدر ا  نيلوان   حيو تنق  نی تدو  ي»علل نافرجام  ،يسلطانسيد ناصر    .1

 . 145و   143(، صص 1393)

مقررات: تدب  نيلوان   حي »تنق  ی،انصاربالر    .2 ابهام حقول  یبرا  یريو  با  شماره    ،يقول ح  يرساناطالع  هینشر  «،يمبارزه 

 . 33ص  (،1386)، 11

شماره    ، يحقول   قات يتحق  هی(«، نشروني كاسيفیو مقررات )كد  ني لوان  نیو تدو  حي تنق  يقي»مطالعه تطب  ، یانصاربالر    .3

 . 99ص  (،1390)، 54

از دیگر    .4 این دو اصطال   باید توجه داشت كه  تنقيح  و  از تدوین  تعریف درست  انتخاب  ی حقولي  هانظامبرای 

اوار این  اندشده یران  د  از  نيستند.  ایران  نظام حقولي  از  این  و برخواسته  به خواستگاه  باید  توجه كرد.   هااصطال رو 

زمان    درگذری حقولي دیگر، باید مدنظر داشت كه اصطال  كدیفيكاسيون  هانظامالبته در استخراج این مفاهي  از  

د معنا  چند  اكنون  ه   و  است  كرده  پيدا  متفاوتي  معادل اردمعاني  دیگر  سوی  از  اصطال   .  برای  دليق  سازی 

است.   مه   بسيار  معنا  برای درک  واژه درست  انتخاب  زیرا  است؛  نظر  دلت  نيازمند  فارسي  زبان  در  كدیفيكاسيون 

عدم توجه به چنين نكاتي باعث شده است كه معاني و واژگان مختلفي برای كدیفيكاسيون در زبان فارسي انتخاب  

 شود.

م  .5 دیگر ر.ک: شفيعيشاهبرای  تعاریف  »1387) ،  درضايحم،  ده  در تأمل(،  مقررات  و  لوانين  تدوین  و  تنقيح  بر  ي 

 . 126، ص 11رساني حقولي، شماره  ایران، گذشته، حال و آینده«، فصلنامه اطالع
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مي ناميده  این   1شود. تنقيح  روشن  از  نسب  ودشيمرو  لوانين،  كه  تنقيح  و  تدوین  ميان  ت 
 عموم و خصوص مطلق است. 

مي مختلفي  وجوه  از  كه  باید گفت  لوانين  تنقيح  و  تدوین  انواع  این  پيرامون  به  توان 
های گردآوری لوانين در فرایند تدوین  بحث پرداخت. یكي از این وجوه، توجه به شيوه

است. ممكن  صورت  دو  به  لوانين  گردآوری  برخي    است.  شيوهدر  گردآوری  از  های 
شود. به این شيوه از  شوند و تغييراتي در آن اعمال نميی ميآورجمعلوانين موجود    صرفاً

»تدوین  لوانين  مي-تدوین  گفته  گونهگردآوری«  در  بر  شود.  عالوه  تدوین،  دیگر  های 
آن در  لوانين  تصرفگردآوری  و  دخل  ميها  پهایي  این صورت  در  اعماشود.  از  ل  س 

  -به تصویب مجلس برسد. این شيوه از تدوین لوانين، »تدوین  مجدداًتغييرات لوانين باید  
 2اصال « نام دارد.

مي دیگر  منظری  تصویب  از  زمان  به  توجه  با  را  لوانين  تنقيح  و  تدوین  فرایند  توان 
ورت  لوانين تفكيك كرد. بدین شكل كه به الدامات تنقيحي كه پس از تصویب لانون ص

شود. از سوی دیگر با توجه به دشواری  يرد الدامات واكنشي یا تنقيح پسيني گفته ميگمي
لانون   تصویب  از  پيش  كار  این  سهولت  برای  اعمالي  و  الدامات  اگر  جامع،  لانون  تهيه 

 3شود. صورت بگيرد، راهبرد پيشگيرانه یا تنقيح پيشيني ناميده مي

 مراحل تدوین و تنقیح قوانین. 1-2
همانطور كه در سطور پيشين ذكر شد، تدوین و تنقيح لوانين مراحل گوناگوني دارد. در  

اولين لدم    4مراحل تدوین و تنقيح پسيني لوانين اشاره خواهد شد.  ن ی ترمه این لسمت به  
ای از هنجارها  ين تعریف لانون است. در هر نظام حقولي، سلسلهوانين تعيدر مسير تدوین ل 

 

ومي، عم   مسل  آلایي طوق، »نگاهي مفهوم شناختي به تدوین لوانين و تميز آن از تنقيح«، نشریه مطالعات حقوق  .1

 . 108و   106(، صص  1396، )47دوره 

 .104-103(، همان، صص  1390انصاری، ) .2

مالميری  .3 مركز  مهدی  و  احمد  »لانونمهدی  حقوق زاده،  پژوهش  نشریه  ایران«،  تقنيني  نظام  در  پراكنده  گذاری 

 . 181(، ص 1394، )47عمومي، شماره 

بيني كرد. بدین منظور برخي برای تدوین و تنقيح  دلت پيشبه  برای عملياتي كردن فرایند تنقيح باید مراحل آن    .4

اند. ر.ک: اميدوار رضایي، گزارش عملكرد معاونت لوانين مجلس شورای اسالمي  لوانين تا بيست مرحله برشمرده 

 . 28(، ص 1393دوره نه ، ) 
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هایي، لانون را از سایر هنجارها تفكيك كرد. وجود دارد كه باید با در نظر گرفتن مالک
در ایران در تعيين مراجع تصویب لانون، اختالف نظر وجود دارد. در والع همه حقولدانان  

اتفاق نظر دارند؛ اما در مورد شأن مصوبات برخي از    گذارانونلپيرامون برخي از نهادهای  
لانون یك اصطالحي است كه   تفاوت دیدگاه وجود دارد. در والع واژه  نهادهای دیگر 
در  نيز  گاهي  و  عام  معنای  به  گاهي  حقولي  ادبيات  در  لانون  دارد.  حقيقي  معنای  چند 

استفاده مي تمعنای خاص خود  لانون  عام  معنای  مكتوب كه  مام گزارهشود.    توسط های 
وضع  مقامات صالحيت مي  شونديمدار  بر  در  مانند  را  بخش هانامهن یي آگيرد؛  و  نامه،  ها 

ایران مصوبات مراجع زیر لانون به معنای خاص    1لانون به معنای خاص.  در نظام حقولي 
 شود: آن تلقي مي

 ؛ ملي شورای مجلس  مصوبات* 
 ؛ 13112 آبان تا 1308 آذر از (هي عدل  ریوزداور ) یآلا مصوبات* 
 ؛13323 مرداد تا 1331 مرداد از( ریوز مصدق )نخست دكتر مصوبات* 
 ؛ سنا و ي مل ی شورا  ن يمجلس مصوبات* 
 ؛ سنا  و ملي شورای ن يمجلس یهاوني س ي كم مصوبات* 
 ؛13424 تا 1340 ن یفرورد از رانیوز ئتي ه  مصوبات* 

 

 .120(، ص  1374)تهران: سهامي انتشار،   96، چاپ  مقدمه عل  حقوقكاتوزیان، ناصر .1

  ی مواد « وزیر عدليه ولت مجاز بوده  عمال دولت  یجزا  وانیلانون متم  لانون دبه موجب بند یك ماده واحده »   .2

و اجرا نماید. پس از شش    هي جزا ته وانید الت ي و تشك ت يصالح  و  يدگيراجع به اصال  اصول محاكمات و طرز رس

ملي پيشنهاد مي   ی آن از طرف مجلس شورا   في كه تكل  يمادام  يول  شود.ماه از اجرای این مواد به مجلس شورای 

لوت  نيمع  يمل به  بود.  يبال   خود  نشود  این  خواهد  مصوبات  از  تلقي  آلارو  لانون  مذكور  موضوعات  در  داور  ی 

 شوند. مي

ی مصدق واگذاری  آلا گذاری در موضوعاتي خاص به موجب مصوبه مجلس به  در این بازه زماني اختيار لانون  .3

نا  بود.  اشده  است:  م  بدین شر   مصوبات  اعطالانون  » ین  به  برای مدت شش  ی مربوط  آلای  اختيارات  بشخص  ماه 

ماهه اعطائي به شخص  لانون تمدید مدت اختيارات شش« و » 20/05/1331مصوب    دكتر محمد مصدق نخست وزیر

 . «30/10/1331مصوب   سال  كیاز تاریخ انقضاء برای مدت  ریوز آلای دكتر محمد مصدق نخست

كه از    یي هانامهبیالیحه لانوني مربوط به تصو شود. به موجب » در بازه فوق الذكر مجلس شورای ملي منحل مي  .4

مصوب  «  صادر شده   رانیوز  ئتي [( از ه 1342] 42مهرماه    14تا تاریخ افتتا  مجلسين )  1340  ماه بهشتیارد  19تاریخ  

لانونگذار تا زمان تصویب    انریوز  ئتيه مجلس شورای ملي، تمامي مصوبات    1342/ 20/9 در دوران فترت مجلس 

 .در مجلس شورای ملي الزم االجراست
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ه *   مصوب    (28)ماده  بر    يمبتن  ران یوز  ئتي مصوبات  عمومي  محاسبات  لانون 
 ؛30/11/12891
ماده    يمبتن  ران یوز  ئتي ه   مصوبات *   مصوب    (11)بر  عمومي  محاسبات  لانون 
 ؛10/12/13122
ماده    يمبتن  ران یوز  ئتي ه   مصوبات *   مصوب    (30)بر  عمومي  محاسبات  لانون 
 ؛15/10/13493
 ؛4دانشده  بیتصو يلانون  حهیال عنوان  با  كه انقالب شورای مصوبات* 
 ؛اندشده  تصویب لانون  عنوان با كه اسالمي شورای مجلس  مصوبات* 
  لانون   (85)  اصل  اجرای  در  كه  ياسالم  یشورا  مجلس   يداخل   ی هاوني س ي كم  مصوبات*  

 ؛ اندشده تصویب  اساسي
  لوانين  بعنوان  و  اساسي  لانون  (73)  اصل  اجرای  در  كه  اسالمي  شورای  مجلس   مصوبات*  

 ؛ انددهش تصویب  تفسيری
 ؛اندشده  تصویب پرسيهمه  طریق از كه  مصوباتي *

 

در مولع تعطيل مجلس شورای ملي كه موافق اصل    دارد:بيان مي  1289( لانون محاسبات عمومي مصوب  28)ماده    .1

م معين  اساسي  لانون  فوق  شوديهشت   یا  و  منضمه  احتياجاعتبارات  به  راجع  كه  از  ات  العاده  پس  باید  باشد  جدیده 

مذاكره در مجلس وزرا بر حسب حك  شورای دولتي تصویب شود و تا زماني كه شورای دولتي تأسيس نشده است  

تصویب دیوان محاسبات كافي خواهد در ظرف یك ماه اول افتتا  مجلس شورای ملي احكام مزبوره باید پيشنهاد  

 شود تا به تصویب مجلس شورای ملي برسد. 

در مولع تعطيل مجلس شورای ملي كه موافق اصل  دارد:  بيان مي  1311( لانون محاسبات عمومي مصوب  11ه )ماد  .2

م معين  اساسي  لانون  فوق  شوديهشت   یا  و  اضافي  تااعتبارات  و  وزرا  هيئت  تصویب  به  موكول  دیوان  یالعاده  يد 

 ره باید به مجلس پيشنهاد شود.زبو تا  مجلس شورای ملي اعتبارات مت در ظرف ماه اول اف  محاسبات است.

در مولع تعطيل مجلس شورای ملي كه موافق اصل  :  دارديمبيان    1349( لانون محاسبات عمومي مصوب  30ماده )  .3

م معين  اساسي  لانون  ه  شوديهشت   تصویب  به  موكول  العاده  فوق  یا  و  اضافي  دیوان    رانیوز  ئتياعتبارات  تأیيد  و 

 محاسبات است. 

 فتتا  مجلس شورای ملي الیحه مربوط به اصال  بودجه باید به مجلس پيشنهاد شود. ل ا ظرف ماه او 

مي  .4 شناخته  مقننه  لوه  بعنوان  انقالب  شورای  ابتدا  مولتدر  دولت  استعفای  از  پس  اما  مسئوليت   شد؛  بر  عالوه 

با مصوبات شورای انقالب    رواز این  (.290:  1395موسي زاده،  گرفت )  بر عهده گذاری، مسئوليت اجرا را نيز  لانون

شأن   دهنده  نشان  مصوبات  سایر  و  انقالب  شورای  تقنيني  شأن  تجلي  دارند  لضایي  الیحه  عنوان    رانیوز  ئتيه كه 

 . هستند
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  و  ياساس لانون (110) اصل (8) بند استناد به كه  نظام مصلحت تشخيص  مجمع مصوبات* 
 ؛اندشده  بیتصو لانون  عنوان با
  با   و  اساسي  لانون  (112)  اصل  اجرای  در  كه  نظام  مصلحت  تشخيص   مجمع  مصوبات*  

 .اندشده  تصویب لانون عنوان

قولي ایران شأن مصوبات سایر نهادها در محدوده لانون به معنای عام جای  در نظام ح
ملي،  مي امنيت  عالي  شورای  مصوبات  مانند  نگهبان،    نامه ن یي آگيرد؛  شورای  داخلي 

مصوبات شورای عالي انقالب فرهنگي، مصوبات شورای عالي فضای مجازی، مصوبات  
هماه عالي  شورای  مصوبات  خبرگان،  التصامجلس  سهنگي  لوای  ی  هااستي سگانه،  دی 

و  لانوني  الیحه  از  غير  عنواني  با  انقالب  شورای  مصوبات  حكومتي،  احكام  نظام،  كلي 
 1مانند آن.

سپس با توجه به تعریف لانون باید تمام لوانين شناسایي، شمارش و گردآوری گردد.  
ری كه در مورد  ود. به طودر مرحله بعد الزم است برای هر یك از لوانين شناسنامه تهيه ش 

تاریخ   تصویب،  تاریخ  تصویب،  مرجع  عنوان،  لبيل  از  مشخصاتي  لانون    االجرا الزمهر 
 2مشخص گردد. هاواژه دي كلشدن و 

لوانين   باید  بعدی  لدم  عناوین  بندطبقهدر  ابتدا  منظور  بدین  شوند.  كالني    نسبتاًی 
جود دارد كه به شر  زیر  عناوین و   های مختلفي برای انتخاب این گردند. شيوهميانتخاب  
 است:

ی هر سازمان یا نهاد لوانين مربوط به خودش را  بندطبقه  گونهن یای سازماني: در  بندطبقه  -
 .كنديمگردآوری 

شود لوانين  ها باعث ميی لوانين بر اساس موضوعات آنبنددسته  :ی موضوعيبندطبقه  -
 ك طبقه جای گيرد.زمان در ییك سازمان در چند دسته یا لوانين چند سا

 

غالمحسين    .1 ر.ک:  نمونه  عالي  برای  شورای  مصوبات  تداخل  »بررسي  ميبدی،  ميرمحمدی  مصطفي  سيد  الهام؛ 

شور  مجلس  مصوبات  با  فرهنگي  حقوق  ای  انقالب  پژوهشنامه  نشریه  نظام«،  مصلحت  تشخيص  مجمع  و  اسالمي 

 . 179-155(، صص 1392اسالمي، )

نگهبان،    یتهران: پژوهشكده شورا)  ح«ي مفهوم »تنق  ي: بررسيحقوق عموم   يبا مفاه  یيآشنا  ،يفراهانمحمد صادق    .2

 . 13ص  (1396، 13960062شماره مسلسل  ،ياسالم یسازدفتر مطالعات نظام



 1401بهار  |  74شماره  | 23 دوره| علمی پژوهش حقوق عمومینامه فصل | 276

ی زماني  بندطبقههای زماني باشد ی لوانين بر اساس دورهبندگروهاگر  ی زماني:بندطبقه -
 . ی زماني استبندطبقهانتشار لوانين به صورت ساليانه همان  مثاًلصورت گرفته است؛ 

رش طبقه  - علمي  تقسيمات  مبتني  كدها  مرزبندی  اساس  این  بر  دكترین:  و  تهبندی  ها 
 موضوعات دانشگاهي حقوق است.

ميطبقه  - معيار حج   در  بندی حجمي:  گونهبندطبقهتواند  به  كند  كه  ی كد كمك  ای 
 1معقول و مورد پذیرش عرف باشد. 

ی  هاگروهی، لوانين بر اساس مرجع تصویب در  بندطبقهنوع    ی: در ایناشهیری  بندطبقه  -
مي لرار  لوامختلف  مانند  مجلس، گيرند؛  و    نين  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  لوانين 

 2غيره.

نامعتبر   از  معتبر  لوانين  باید  تنقيح  در  است.  لوانين  تنقيح  تدوین،  عمليات  در  بعدی  گام 
های تنقيحي، كيفيت و  اعتبارسنجي لوانين(. در والع باید با تعيين وضعيتگردد )تفكيك  

از:    عبارتندهای تنقيحي  این وضعيتميزان اعتبار هر یك از احكام لانوني مشخص شود.  
مدت،   انتفاء  موضوع،  انتفاء  تخصيص،  ابطال،  باشد.   انتفاءنسخ،  غيره  و  اجرا  با    3لانون 

آخرین مرحله از این فرایند ایجاد لانون جامع است. در والع در پایان فرایند تنقيح، نظ   
مي تغيير  لوانين  درسابق  مشابه  موضوع  با  و  معتبر  لوانين  كنار  ساختاری    كند.  در  جدید 
 4كد( تهيه گردد. جامع )شوند تا در هر موضوع یك لانون یكدیگر لرار داده مي

 نهادهای صالح تدوین و تنقیح قوانین در ایران. 1-3
نهادها فقط   از  برخي  تغيير كرده است.  تاریخ  لوانين در طول  تنقيح  و  نهاد صالح تدوین 

دی برخي  لوانين دارند و  تنقيح  تنقيح، صالحيت تدوین  گر عالوه  صالحيت  بر صالحيت 
لوانين را نيز دارند. در كنار این موضوع، لانون با تشریفاتي اجازه انتشار لوانين را به كليه  

است. داده  تنقيح    5اشخاص  متضمن  نوعي  به  معتبر  لوانين  انتشار  كه  آنجایي  از  والع  در 
 

پيشانصاری،    الرب  .1 تنظي   لانگذاری:  فنون  و  طر اصول  لوانين نویس  تدوین  و  تنقيح  لوایح،  و  نشر    ها  )تهران: 

 . 266-270(، صص  1398دادگستر، 

 . 10(، ص 1386، )11رساني حقولي، شماره  عباس كریمي، »اصول حاك  بر تنقيح لوانين«، فصلنامه اطالع .2

 . 9فراهاني، همان، ص  .3

 . 97(، همان، ص  1390)انصاری،  .4

 ، چاپ و انتشار مجموعه لوانين تنها با تأیيد معاونت لوانين مجلس امكانپذیر است.1390( ـ از ابتدای سال 6ماده ) .5



 277 | مکارم و طحان نظیف  |های تنقیحی معانت حقوقی ریاست جمهوری ارزیابی مجموعه

نهادهایي كه   فلذا در كنار  زمينه    حاًیصراست؛  این  با تسامحي سایر صالحيت دادر  رند، 
پراكندگي   و  تعدد  این  دارند.  را  امكان  این  نيز  لوانين  ناشر  غيردولتي  و  دولتي  نهادهای 

و   تقنيني  پيشينه  تاریخي،  سابقه  مختلفي همچون  علل  نهادهای  ناكارآمدحاصل  برخي  ی 
ح »معاونت  ایران  در  لوانين  تنقيح  صالح  نهادهای  اه   است.  زمينه  این  در  قولي  صالح 

لوه  ریاس حقولي  »معاونت  و  اسالمي«  شورای  مجلس  لوانين  »معاونت  جمهوری«،  ت 
 لضایيه« است. در ادامه توضيح هر یك پرداخته خواهد شد.

و    ن یسازمان تدو  لي لانون تشك   1350اسفند    29در  معاونت حقولي ریاست جمهوری:  *  
ط  ن يلوان  حي تنق  مقررات كشور  واحده  يو  شورا  در  یاماده    . ب شدتصوی  يمل  یمجلس 

. به موجب  دي رس  رانیوز  ئت يه  بیآن به تصو  یياجرا  نامهن یي آ  1353خرداد    18در    سپس 
شد.   جادیا  یریوز  نظر نخست  ریز  ن يلوان  حيو تنق   ن یآن سازمان تدو  نامهن یيلانون و آ  ن یا
  ی كدها شامل ادار  ن یآن را اعالم كرد. ا  حیصر  یهاو نسخ  ن ييكد را تع   پنج  مجموعه   ن یا

تجار  ياجتماع   ن يمتأ  ،ياساسو   بودجه،  صنعت   یو  ك  يارتباط جمع  ،يو  مدن  یفريو   يو 
ادامه    1.است جمهوری  ریاست  حقولي  معاونت  در  نهاد  این  تحوالتي  با  انقالب  از  بعد 
سال    .یافت در  حال  هر  ماده  1389به  موجب  و  10)  به  لوانين  تنقيح  و  تدوین  لانون   )

كشور  با  2مقررات  مرتبط  لانوني  چ  احكام  مقننه  صالحيت  لوه  و  نسخ  نهاد  این  ساله  هل 
 رو صالحيت این نهاد به انتشار لوانين تقليل یافت. دار این مسئوليت شد. از این عهده
اگرچه برخي شروع الدامات مجلس در زمينه  معاونت لوانين مجلس شورای اسالمي:  *  

عاليت در آن رای این فصالحيت ب  منشأاما    ؛3گردانندمجلس شش  بر ميبه  تنقيح لوانين را  
نظر مي به  نيست.  معلوم  انقالب اسالمي در سال  زمان  از  بعد  بار  اولين  به    1389رسد كه 

  موجب لانون »تدوین و تنقيح لوانين و مقررات كشور« این صالحيت ایجاد شد. وفق ماده

 

 . 146سلطاني، همان، ص  .1

و اصالحات بعدی   1350/ 29/12( ـ لانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوین لوانين و مقررات كشور مصوب 10. ماده )2

 گردد.های آن نسخ مينامهیينو آ

)تهران: مركز    ای بر اصول و لواعد تنقيح لوانين )مصاحبه با اساتيد و صاحب نظران( مقدمهجمعي از نویسندگان،   .3

 . 15-14( صص 1389های مجلس شورای اسالمي، پژوهش
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لانون 1) این  مجلس  1(  لوانين  معاونت  عهده  بر  كشور  لوانين  تنقيح  و  تدوین  مسئوليت   ،
 مي لرار گرفت. شورای اسال 

لضائيه:  *   لوه  حقولي  )معاونت  ماده  »چ«  پنج(  113بند  برنامه  توسعه  لانون  شش   ساله 
فرهنگ  ياجتماع   ،ی التصاد ماده    1395مصوب    2ران یا  ياسالم  یجمهور ي  و  »الف«  بند  و 

لانون احكام  38) برنامهدائم(  توسعه كشور ي  را مكلف  1395مصوب    3های  ، لوه لضایيه 
الدام    1389به تنقيح لوانين و مقررات لضایي با رعایت لانون تنقيح سال    ه كه نسبتكرد

به   الدام  برعهده گرفته و  مسئوليت اجرای این تكليف را  این معاونت  بر این اساس  كند. 
معاونت    تنقيح  این  صالحيت  است.  كرده  لضایي  لوانين    صرفاًلوانين  تنقيح  به  محدود 

بير، مسل  است كه این معاونت صالحيت تنقيح كل  در این تع رغ  ابهام  لضایي است. علي
ها را  لوانين مرتبط با انتخابات یا تمامي لوانين پيرامون شوراهای شهر و روستا و شهرداری

 ندارد؛ چرا كه این لوانين در حيطه لوانين لضایي نيست. 
ير  ایران تغي شود، یكي از نقاط عطف تدوین و تنقيح لوانين در همانطور كه مشاهده مي

لانون سال   به موجب  امر    ظاهراًاست.    1389نهاد صالح  تقنيني  ماهيت  دليل  به  لانونگذار 
نگری لوه مجریه و برخي تعارضات منافع این لوه در امر تنقيح آن را به لوه  تنقيح، بخشي

با این حال با روشن شدن صعوبت كار، عدم تجربه و تخصص   4مقننه واگذار كرده است. 
 

مجلس شورای اسالمي كه به  ين  ( ـ به موجب این لانون تدوین و تنقيح لوانين كشور به عهده معاونت لوان1. ماده )1

 باشد. شود به شر  مندرج در این لانون مياخـتصار معاونت ناميده مي

لضائيه مكلف است    -چ«. »2 لوه  با هدف كاهش عناوین مجرمانه  لوانين جزائي و  بازنگری در  در اجرای سياست 

شرایط، كاهش عناوین مجرمانه و  ير  های سالب حيات با توجه به تغيمنظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازاتبه

ها با جرائ ، نسبت به  سازی مجازاتاستفاده از ضمانت اجراهای انتظامي، انضباطي، مدني، اداری و ترميمي و متناسب

خأل رفع  و  اصال   مصوب  تنقيح،  كشور  مقررات  و  لوانين  تنقيح  و  تدوین  لانون  رعایت  با  جزائي  لوانين  های 

ن الدام و حداكثر تا پایان سال دوم اجرای لانون برنامه الدامات لانوني مورد نياز را  ی آو اصالحات بعد  1389/ 25/3

 .بعمل آورد

)الف(  3 از    -.  پيشگيری  با رویكرد  لضائي  لوانين  تنقيح، اصال  و رفع خألهای  به  لضائيه مكلف است نسبت  لوه 

سازی  های دیگر و متناسبه مجازاتن بولوع جرم و اختالف، كاهش عناوین مجرمانه و محكوميت حبس و تبدیل آ

اجراهای غيركيفری مؤثر و روزآمد از لبيل انتظامي، انضباطي، مدني،    ها و جرائ ، جایگزین كردن ضمانتمجازات

اداری و ترميمي الدام و لوایح مورد نياز را تهيه و از طریق دولت با رعایت لانون تدوین و تنقيح لوانين و مقررات  

 به مجلس شورای اسالمي تقدی  كند.  1389/ 3/ 25كشور مصوب 

 . 23/09/1398مصاحبه نگارنده با دكتر سلمان عمراني در تاریخ . 4
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لو وكافي  مقننه  سال  ناكارآمد  ه  در  اخير،  لانون  محتوای  برای  نامهتفاه   1398ی  ای 
راستای   در  لوه  سه  هر  اساس  این  بر  شد.  امضا  زمينه  این  در  لوه  سه  تعامل  و  همكاری 

»تعيين چارچوب ی  بنددستههای موضوعي  »تدوین اصول، ضوابط و فنون تنقيح لوانين«، 
ين« و »توسعه دانش و ادبيات تنقيحي كشور«  نقيح لوان لوانين و مقررات«، »فرایند اجرایي ت

كاری و  با یكدیگر همكاری خواهند داشت. بنابراین هر سه لوه برای جلوگيری از موازی
ه  این  برای  بستر  در  را  خود  تخصص  و  امكانات  لوانين  تنقيح  امر  در  بيشتر  افزایي 
 نامه به اشتراک گذاشتند. تفاه 

 عاونت حقوقي ریاست جمهوری انین در م. ارزیابي اصول تنقیح قو2
الزامي و  دائمي  كلي،  احكامي  لوانين  تنقيح  هدایت  اصول  را  لوانين  تنقيح  فرایند  كه  اند 

به سه مورد از این اصول    صرفاًتعداد اصول تنقيحي زیاد است و در این لسمت    1كنند.مي
مي انتخاب شده  2شود. اشاره  ویژگي  دو  با  اصل  سه  »پركاین  تنقيح  تریاربرداند:  اصول  ن 

این در حالي است كه كمتر اصلي این دو    3نظران«. لوانين« و »مورد پذیرش تمام صاحب
ابتدا هر یك از این اصول توضيح داده مي شود و سپس  ویژگي را دارند. در هر لسمت 

ارزیابي  هايخروج وضعيت   اصول  این  اعمال  در  جمهوری  ریاست  حقولي  معاونت  ی 
 گردد.مي

اعتبار    ارزیابي.  2-1 تبعیت  اصل  از    هاتبصرهاعمال  الحاقات  و  تفاسیر  و 
 اعتبار مواد 

از تعدادی  سینولانونبرای   لانون ممكن است  ایران ساختار خاصي وجود دارد. هر  ي در 
نویسي ایراني تبصره است. در  های لانونفصل، ماده، بند و غيره تشكيل شود. یكي از سنت

و برای دیگر اجزای یك لانون بكار برده   شوديمب  ماده محسووالع تبصره زیرمجموعه  

 

و    .1 ایران  حقوق  در  تطبيقي  )مطالعه  حقولي«  »لاعده  با  آن  مقایسه  و  حقولي«  »اصل  »مفهوم  حياتي،  عباس  علي 

 . 19ص (، 1395، )2فرانسه(«، دو فصلنامه دانش حقوق مدني، شماره  

به بعد؛ همچنين ر.ک: كریمي، همان،    231(، همان، ص  1398برای مطالعه بيشتر در این زمينه ر.ک: انصاری، )  .2

 به بعد.  11ص 

ویژگي  .3 این  با  این  البته  انتخاب  به  مقاله  محدودیت حج   دليل  به  اما  نيز هست؛  بيشتری  اصول  انتخاب  امكان  ها 

 اصول اكتفا شده است. 
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شود. بدین صورت اگر یك »ماده« نيازمند توضيح و تشریح باشد، به دنبال آن تبصره  نمي
شود و به موضوع ماده رو تبصره، بخشي از یك ماده محسوب مياز این   1شود. اضافه مي

بعيت آن از ماده است. به اینگونه  مستلزم ت  شود. چنين برداشتي از تبصرهمربوطه ملحق مي
كند. همانند تبصره، تفاسير مواد  كه تبصره در اعتبار، تفسير، تقيد و غيره از ماده تبعيت مي

مي تبعيت  شده  تفسير  ماده  از  )؛  كنندنيز  اصل  طبق  دیگر  اساسي73بعبارت  لانون   )2 ،
ر عادی  لوانين  شر   و  تفسير  صالحيت  اسالمي  شورای  چ مجلس  دارد.  مصوباتي  ا  نين 

به مجموعه لوانين اضافه نمي ابعاد مختلف    صرفاًكنند و  حك  جدیدی را  یا  اصطالحات 
شوند و اعتبار  نمایند؛ بنابراین زیرمجموعه ماده تفسير شده تلقي ميیك ماده را تشریح مي

شآن تفسيری  نظریه  در  نگهبان  شورای  است.  مربوطه  ماده  اعتبار  به  وابسته  ماره  ها 
مقصود از تفسير، بيان مراد »دارد:  ( همين مطلب را بيان مي73در ذیل اصل )  76/ 21/ 583

تفسير،   نيست،  لانون  ابهام  رفع  مواردی كه  در  لانون  توسعه  و  تضييق  بنابراین  است  مقّنن 
نم مي.«  شوديتلقي  روشن  توضيح  این  از با  مختلف  ابعاد  از  ماده  یك  ملحقات  كه  شود 

تلقي   اعتبار يبند و در صورت عدم اعتبار یك ماده ملحقات آن نيز ك عيت ميهمان ماده تب 
تصریح  مي بين  فرلي  زمينه  این  در  او گذارلانونشوند.  تصریح  عدم  و  مطلب  این  به  ی 

 وجود ندارد. 
خروجي در  اصل  این  رعایت  ارزیابي  چارهبرای  لوانين  معاونت  بررسي  های  جز  ای 

ا كه  چرا  نيست؛  آن  رعایمصادیق  در  ثبات  موجود  ابزارهای  طریق  از  اصل  این  ت 
این خروجي از  است.  ممكن  معاونت  این  اصل  های  این  از  مصداق  چندین  بررسي  با  رو 

 .است (1جدول )گردد. این مصادیق به شر  پيروی این معاونت از آن ارزیابي مي
ارد  ه و در موشود این معاونت اصل تنقيحي را به رسميت شمردهمانطور كه مشاهده مي

زیادی آن را بكار برده است؛ اما در اعمال صحيح آن دلت الزم نشده است و در برخي 
 . (1)ی صورت گرفته است مانند مورد پنج  از جدول انگارسهلموارد 
 
 

 

 . 55( ص 1383های مجلس شورای اسالمي، )تهران: مركز پژوهش نامه نگارش لانونشيوه روق، ه آزادصفر بيگ .1

 كه   مانع از تفسيری  اصل  . مفاد ایناست  اسالمي  شورای  مجلس  در صالحيت  عادی  و تفسير لوانين  : شر 73  اصل  .2

 .كنند نيستمي ، از لوانينتميز حق در مقام دادرسان 
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 .1جدول 

 شماره 
ها، تفاسیر و الحاقات از اعتبار مواد« مصداق اصل »تبعیت اعتبار تبصره

 در قوانین 
 ينتیجه ارزیاب

ق ، ن »ق ، ن  ماکثر استف دق از ت ان ت لیمی و خمت تی ک  ر و  (  24)ت دق    .1
» ماکثر استف دق از ت ان ت لیمی  « تم تی ت اد ق ، ن   م یت از ک الی ایرا،ی

آن ت  یت  و  ک  ر  ،ی زه ی  تأتین  در  خمت تی  و  و  ص درام  اتر  در  ه  
ردق  را ،سخ ک  «1391تست یم تص ب    یه  می( ق ، ن ت ل104اص ح ت دق )

( ت دق  )12است؛  ه  ز  ت دق  از 12(.  است.  تبصرق  دو  دارای  اخیر  ق ، ن   )
ه یش دارای اعتب ر  ( این ق ، ن و تبصرق12رو طبر اص  ت راالش رق ت دق )این

 است. 

اعم ل صحیح این  
 اص  

ق ، ن     ی»ت ک ( ق ، ن  35« ت دق )ه ق ، ن تجمیم،ظر آراء دادگ ق ه ت  ب »  .2
« ،سخ شمق یفری )یک و دو( و شعب دی ان ع لی ک  رک یه  گ قت کی  داد
( این ق ، ن دارای تبصرق است؛ فلذا طبر این اص  تبصرق آن  35است. ت دق )

 ،یز ت س خ است. 

اعم ل صحیح این  
 اص  

کیفری تص ب    .3 آیین دادرسی  »ق ، ن  تم تی ت اد »1392 ه ت  ب  ق ، ن «  
 ه  ز ت اد    « 1364ب  ایران تص دادرسی ،یروه ی تسلح  مه ری اس تی  

( ق ، ن اخیر دارای 8( و )4،سخ شمق است. ت اد )  آن ق ، ن   (9)و    (8)   (4)
 ه ی  ن هم چ  ن تعتبر،م. تبصرق هست م؛ فلذا این دو ت دق و تبصرق

اعم ل صحیح این  
 اص  

ت  ب  .4 ه   ه  ت کی   و   یه ئتی »ق ، ن  شک ی م  رسیمگی  ه  ا،ضب طی 
ق ، ن   (105)و    (104)« ت اد  1395تص ب    وه ی تسلحتخلف م ک رک  ن ،یر 

رو طبر این  . از این تبصرق دارد  نیدو ت دق چ م   نیا.  ارتش ،سخ شمق است
 ه ی  ن ت س خ است. ( و تبصرق105( و )104) ت ادِاص  

اعم ل صحیح این  
 اص  

5.  « الکترو،یکیطبر  دادرسی  و  تسلح  ،یروه ی  دادرسی  رائم  آیین    ق ، ن 
ت ا   «1393تص ب   »ق ، ن  اکثر  جد  تسلح  ،یروه ی  تص ب    .اا.دادرسی 
( این ق ، ن ،سخ شمق است. این در   لی است که 3« از  مله ت دق )1364
»ق ، ن اص ح ق ، ن دادرسی  ه ت  ب    1368( این ق ، ن در س ل  3ت دق )

ج تسلح  تص ب.ا. ،یروه ی  س زت ن  1364  ا  الح    وا مق  ت دق  قض یی    و 
دادگستر تص ب  ارتش  ه  فلذا     1368و    1360ی  است.  شمق  اص ح   »

( ت دق  ،سخ  اص      این  س ل  3ت  ه  ه  در  ترتبط       1393(  ت اد    یم 
 هم ،سخ ش د. 1368اص  یه این ت دق در س ل 

اعم ل ، درست این 
( ق ، ن  3اص : ت دق )

دادرسی ،یروه ی  
تسلح ج.ا.ا. س ل 

،سخ شمق   1364
است؛ ات  ت اد ترتب  

ین  اص  یه ا   آن در 
  1368ق ، ن در س ل 

 ،سخ ، مق است. 
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 اعتباری احکام قانوني با نسخ صریح . ارزیابي اعمال اصل بي2-2
معنای اعالم بي به  لانون جدید است. نسخ  با تصویب  لانون سابق  این اعالم    1اعتبار شدن 

ميبي ناس اعتباری  لانون  در  مقنن  اگر  كه  است  مسل   باشد.  ضمني  یا  صریح  خ  تواند 
باشد؛ نسخ صریح ر  داده است. این در حالي است كه  مشخصات   دليق نسخ را آورده 

ای نكرده است و مخاطب با تفسير  در نسخ ضمني، مقنن به صراحت به لانون منسو  اشاره
مي متوجه  را  نسخ  تعارض  رفع  مقام  در  مجموعهخود  در  معاونت  شود.  تنقيحي  های 

های ضمني اعالم  ست؛ اما نسخشخص شده اهای صریح محقولي ریاست جمهوری نسخ
به نوعي تفسير لانون محسوب مينشده است؛ چرا كه اعالم نسخ این  های ضمني  شود و 

معاونت صالحيت تفسير لانون را ندارد. همچنين نظر تفسيری مجری یا لاضي الزم اتباع  
الز بنابراین  دارد.  مشورتي  جنبه  نظراتي  چنين  اعالم  و  نيست  سایرین  كه برای  نيست    م 

 های تنقيحي درج شوند. های صریح و ضمني به یك شكل در مجموعهنسخ
به نسخ، لرائني وجود دارد  با این حال در برخي حاالت علي رغ  عدم تصریح مقنن 

یابد كه منظور مقنن نسخ لانون سابق بوده است و چنين  كه مخاطب لانون به روشن در مي
اس نيست. تصویب  تفسيربردار  برای شركتاسنامه جدحاالتي  این  ید  از  یكي  دولتي  های 

  دولتي یا  مؤسسات، هاسازمانها، لرائن است. توضيح بيشتر آنكه تصویب اساسنامه شركت
( 85بعبارت دیگر وفق اصل )؛  وابسته به دولت باید با اجازه مجلس شورای اسالمي باشد

اسالمي مي اساسي، مجلس شورای  چنين   رأساً تواند  لانون  تصویب  اساسنامه  این  را  هایي 
 2های مجلس یا به دولت تفویض نماید.ها را به كميسيونكند یا اجازه تصویب دائمي آن

 

(، ص  1394، )90، شماره  79های نسخ لانون«، مجله حقولي دادگستری، دوره  لي ميرزایي، »مفهوم و صورتبالع. ال 1

134 . 

سمت85  اصل  .2 لابل  است  شخص  به  لائ   يندگینما  :  مجلسستي ن   یگرید  به  یواگذار  و    ار ياخت  تواندينم  . 

به  یلانونگذار ول   يئتي ه  ای  شخص  را  كند  م  يواگذار  بعض  ارياخت   تواند يم  یوارد ضروردر  لوان  يوضع  با    نياز  را 

  مجلس   كه  يدر مدت  نيلوان  نیا  صورت  نیكند، در ا  ضیخود تفو   يداخل  یهاوني سيكم  به  هفتاد و دوم  اصل  تیرعا

م  يشیآزما  صورت  به  د ینمايم  نييتع تصو   شود ياجرا  مجلسآن  یينها  بیو  با  بو   ها  هخواهد    مجلس   ني مچند. 

شركتسازمان  اساسنامه  يدائم  بیتصو   توانديم  ياسالم  یشورا مؤسساها،  با    دولت  به  وابسته  ای  يدولت  تها،  را 

  ن یبدهد. در ا  دولت  ها را بهآن  بی تصو   اجازه   ایواگذار كند و    ربطیذ  یها ونيسيكم  به  هفتاد و دوم  اصل  تیرعا

  ص ي باشد. تشخ   داشته  رتیمغا  ياساس  لانون  ایكشور و    يرسم  مذهب  و احكام  با اصول   د یبان  تدول  مصوبات  صورت

به  نیا ا  . عالوه است  نگهبان  یبا شورا  نود و شش   مذكور در اصل  بيترت  امر  مخالف    دینبا  دولت  مصوبات  ،نی بر 
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شأن   اساسنامه  از جمله  محتوایي  هر  با  اسالمي  مجلس شورای  مصوبات  كه  است  واضح 
مصوبات   همچنين  دارند.  را  اما    نامهن یيآ  شأننيز    ران یوز  ئتيهلانون  دارد؛  مقرره  و 

ش اساسنامهپيرامون  كميسيونأن  تصویب  به  مجلس  اجازه  با  كه  دولتي  ميهای  رسد  ها 
 اختالف نظر است. در این موضوع دو رویكرد وجود دارد:

این   • بر  اساسنامه  انددهي عق برخي  مصوب  كه  لانوني  ها وني س ي كمهای  شأن  مجلس  ی 
با یكدیگر   يت تفاوتيهای داخلي مجلس از لحاظ ماهدارند؛ چرا كه مصوبات كميسيون

( اصل  اساس صدر  بر  آزمایشي  لانون  مقام تصویب  در  اینكه  از  اع   و  لانون  85ندارند   )
ی دولتي مطابق فراز دوم اصل هاسازماناساسي باشد یا در مقام تصویب دائمي اساسنامه  

 1( باشد، دارای همان ماهيت مصوبات مجلس شورای اسالمي است.85)

این   • بر  های مجلس ه  شأن  های مصوب كميسيوناساسنامهكه    اندهدي عق برخي دیگر 
نيستند. بدین شكل كه موضوع احكام صدر و ذیل اصل ) ( متفاوت  85مصوبات مجلس 

رسد شأن  ي مصوب كميسيون، به تصویب مجلس ميشیآزمااست. چون در نهایت لوانين  
دائمي   اما تصویب  چنين    ی مجلس هاوني سي كمدر    هااساسنامهمصوبات مجلس را دارند؛ 

 2لانون ندارند.  شأنی مجلس، هاونيسي كمهای مصوب نيست. فلذا اساسنامه

اتخاذ هر كدام از این رویكردها نه تنها ثمرات نظری دارد بلكه اثرات عملي نيز بر آن  
حوزه در  عملي  اثرات  این  است.  رئيس  مترتب  وظایف  حيطه  جمله  از  مختلفي  های 

به    صرفاًاست. در اینجا با توجه به موضوع بحث،    يح لوانين مجلس، شورای نگهبان و تنق
اساسنامه ماهيت  تعيين  تنقيحي  مياثرات  اشاره  اساسنامهها  ماهيت  اگر  والع  در  های  شود. 

تواند حسب مورد سایر لوانين و  ها ميها لانون دانسته شود؛ این اساسنامهمصوب كميسيون
هایي بر لوانين اثرگذار نيست.  ن اساسنامهصورت چني   مقررات را نسخ كنند و در غير این 

و   ماهيت  نظری  لحاظ  به  حال  هر  كميسيونهااساسنامه  شأنبه  مصوب  مجلس  ی  های 
( لانون اساسي همانند سایر مصوبات  85مشخص نيست؛ اما شورای نگهبان بر اساس اصل ) 

 

  ابالغ   ضمن  دیمزبور با  ني ها با لوانآن   رتیمغا  عدم  المو اع  يمنظور بررس  كشور باشد و به  يعموم  و مقررات  نيلوان 

 برسد.  ياسالم یشورا مجلس سيرئ اطالع اجرا به یبرا

شورا  .1 مشورت  ،نگهبان  یپژوهشكده  مجمع  نظر  مل  يحقول   ي اظهار  شركت  اساسنامه  خصوص  ا  يدر   ران، ینفت 

 . 6-5صص  (،1394) ، نگهبان یتهران: پژوهشكده شورا

 . 4-3ن، صص هما .2
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به   نسبت  مي  هاآنمجلس  یاظهارنظر  مؤسسه  دیگر هر  از سوی  دوكند.  نيز  ا شركت  لتي 
یك اساسنامه دارد و غيرمعقول است كه با وجود اساسنامه جدید، همچنان اساسنامه    صرفاً

شود  شناخته  معتبر  شورای  ؛  سابق  مجلس  طریق  از  چه  جدید  اساسنامه  تصویب  بنابراین 
های  با اجازه مجلس( باشد؛ اساسنامهدولت )ها و چه مصوب هيئت  اسالمي، چه كميسيون

 . كنديمدولت را نسخ صوب هيئت سابق م
اساسنامه وضعيت  بررسي  به  فوق  مطالب  به  توجه  سازمانبا  و    مؤسساتها،  های 

در  شركت دولتي  ميهايخروج های  پرداخته  ریاست جمهوری  معاونت حقولي  شود.  ی 
 اند:به چند دسته تقسي  شده هااساسنامهاین 

اساسنامههااساسنامه .1 لانوني:  ت ی  مراجعهایي كه  لانون تصویب مي  وسط  ؛ 1شوندوضع 
 های آن.اع  از مجلس یا كميسيون

غير  مراجع )ها از سوی سایر  : این اساسنامهشونديمیي كه مقرره محسوب  هااساسنامه .2
یا رئيس لوه    رانیوز  ئتيه های مصوب  اند؛ مانند اساسنامه( وضع شدهگذارلانوناز مراجع  
 2لضائيه.

به   نتيجه حاصل مي  ی فوقبنددستهبا توجه  از منظر این معاونت حقولي  این  شود كه 
اساسنامه مصوب كميسيون اساسنامهتمام  و  دارند  لانون  های مصوب  های مجلس جایگاه 

اساسنامه  رانیوز  ئتيه مغایرت،  صورت  در  بنابراین  دارند؛  مقررات  لانوني  شأن  های 
با    نرایوز  ئتي ه های مصوب  توانند باعث نسخ اساسنامهمي شوند. این در حالي است كه 

سال   در  نفت  ملي  شركت  اساسنامه  تصویب  مجلس    1395وجود  انرژی  كميسيون  در 
است.  معتبر شناخته شده  همچنان  این شركت  سابق  اساسنامه  اسالمي،  این   3شورای  رو  از 

در تمام  اعتبار احكام لانون با نسخ صریح در برخي موارد رعایت شده؛ اما  اگرچه اصل بي
ی نيست و  انگار سهلیك    صرفاًرسد این عدم اعمال  وارد اعمال نشده است. یه نظر ميم

 

 شود. مراجع وضع لانون از منظر معاونت حقولي ریاست جمهوری در ادامه به صورت تفصيلي توضيح داده مي .1

مركزیمانند    .2 لضایي  الكترونيك  خدمات  دفاتر  كانون  آموزشي،  یا    1397مصوب    اساسنامه  مؤسسه  اساسنامه 

 . 1389مصوب  پژوهشي لضا

اساسن  .3 لانون  به  مربوط  مصوب  امه  صفحه  نفت  ملي  جمهوری    1356شركت  مقررات  و  لوانين  ملي  سامانه  در 

مشاهده   آخرین  تاریخ  ایران،  در:1400/ 19/03اسالمي  دسترسي  لابل   ،  

http://qavanin.ir/Law/TreeText/83606 . 
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دستگاهمي منافع  تعارض  در  ریشه  از  تواند  برخي  همچنين  باشد.  داشته  ی  هااساسنامهها 
زمره   در  انقالب  شورای  یا  فرهنگي  انقالب  عالي  شورای  لانوني  هااساسنامهمصوب  ی 

هایي است كه  د و ایثارگر و برخي دیگر در زمره اساسنامهه طر  شاهاست؛ مانند اساسنام
این  از  استعدادهای درخشان.  پرورش  ملي  اساسنامه سازمان  مانند  مقررات دارند؛  رو  شأن 

رویه حقولي  معاونت  این  كه  است  اساسنامهشایسته  جایگاه  شناسایي  در  ثابت  های  ای 
 دولتي داشته باشد. 

 اعتبار با نسخ مجدد آنها حیای احکام بياصل عدم اارزیابي اعمال . 2-3
نظام تقنيني جمهوری اسالمي ایران گرفتار تورم و پراكندگي لوانين است، به این معنا كه  

بویژه اصالحيه متعدد  و  موردی  به  لانونگذاری  مفاد جدید  الحاق  و  لوانين  به  مكرر  های 
سازگاری   و  كليت  حفظ  به  توجه  بدون  پيشين،  حقوللوانين  است.نظام  و    1ي  تورم  این 

مي باعث  اعتبار  پراكندگي  بدون  و  اعتبار  دارای  لوانين  كه  و    كامالً شود  نباشد  مشخص 
اشتباه   به  را  مردم  و  مجری  این ندازديبمقنن،  از  عجوالنه  .  تصمي   كه  است  ممكن  رو 

ش  برای كاه   كردن لانوني، چند بار لانون وضع كند یا  اعتباريبلانونگذار به اشتباه برای  
مخاطبان   را  اعتبار يب سردرگمي  لانوني  بودن  كند.  مجدداً ی  وضعيتي    2تصریح  چنين  در 

مي بيان  لوانين  تنقيح  بياصول  احكام  نسخ  كه  آنها  كنند  اعتبار  و  احيا  موجب  اعتبار 
 شود. نمي

شود؛ به عنوان  های این معاونت باید گفت كه این اصل رعایت ميدر ارزیابي خروجي
حداكثر استفاده از توان توليدی و خدماتي كشور و حمایت از  »لانون  (  24ه )ال در مادمث 

توان توليدی و خدماتي    از   حداكثر استفاده»تمام مواد لانون    1398« مصوب  كاالی ایراني 
تأمين  مادهنياز   در  اصال   و  صادرات  امر  در  آنها  تقویت  و  كشور  لانون 104)  های   )

نسخ شده است. این در حالي است كه برخي از  «  1391/  5/  1مستقي  مصوب    ی هااتي مال
در    هاآننيز نسخ شده بود و طبق اصل مذكور نسخ مجدد    1394مواد لانون اخير در سال  

 

 . 158زاده، همان، ص  مركز مالميری و مهدی .1

گفتارهایي در لانون و  ن محتوای لوانين«، فصلي از كتاب  تعيينویس لانون در  پل دلوني، »نقش تهيه كنندگان پيش  .2
پژوهشلانونگذاری مركز  تهران:  وكيليان،  حسن  ترجمه   ،( اسالمي،  شورای  مجلس  ص  1390های  برای  .  334(، 

گذاری و كيفيت لانون«، ترجمه حسن وكيليان، فصلنامه مجلس  مطالعه در این زمينه ر.ک: انگ، سوین، »تورم لانون

 (.1386، )54، شماره  هبردو را
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همين نتيجه نيز در سایت معاونت حقولي ریاست    قاً ي دل  شود.موجب احيا نمي  1398سال  
 جمهوری نيز منعكس شده است.

تدوین  3 مراحل  ارزیابي  ق.  تنقیح  ریاست  و  حقوقي  معاونت  در  وانین 
 جمهوری 

تا   زیادی  فاصله  نرسيده است و هنوز  پایان  به  معاونت  این  لوانين در  تمام مراحل تدوین 
مراحلي كه تاكنون در    صرفاًارائه لانون جامع به جامعه حقولي مانده است. به همين جهت  

 شوند.، بررسي ميانددهي رس این معاونت به اتمام 

 شیوه شناسایي مراجع وضع قانون ارزیابي . 3-1
لانون است. بدین منظور،   لانون جامع، تعریف  ی ماهوی و  ها مالکاولين گام برای تهيه 

مه  است.  شده  مطر   فراواني  و  شكلي  است.    ن یترواضحترین  تصویب  مرجع  مالک، 
لو تعداد  تعيين  در  دارند،  لانون  وضع  صالحيت  كه  نهادهایي  و  مراجع  و  شناسایي  انين 

توضيح داده شد، مورد اتفاق است كه در    ترش يپابط بين آنها مه  است. همانطور كه  رو
نُه گونه مصوبه و بعد از انقالب هفت گونه مصوبه شأن لانون به  مجموع، لبل از انقالب  

به   لانون  وضع  مراجع  شناسایي  بررسي وضعيت  به  توضيح  این  با  دارند.  را  معنای خاص 
به شر     شود. ریاست جمهوری پرداخته مي  ونت حقوليمعنای خاص در معا این مراجع 

 : 1زیر است 
 آلای مصدق( ) ریوز نخست .2 مجلس شورای اسالمي  .1
 مجلس مؤسسان  .4 مجلس شورای ملي .3
 مقام معظ  رهبری  .6 مجلس سنا  .5
 )دوره فترت(  رانیوز ئتيه .8 مجمع تشخيص مصلحت نظام  .7
 ن انجمن موبدان تهرا برخي از مصوبات شورای انقالب .9

 ي پرسهمه آلای داور( ) هي دلعوزیر 
 برخي فرامين پادشاه ولت  شورای نگهبان 

  شورای پشتيباني جنگ 

 

 افزار لو  لوانين معاون حقولي ریاست جمهوری استخراج شده است.ها از نرماین داده  .1
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 ی مدیره كليساهای پروتستان ها ئتيه مقامات روحاني و 
 برخي از مصوبات شورای عالي انقالب فرهنگي 

  ؛ اما در معاونت حقولي اندشدهاگرچه همه مصوبات نهادهای مذكور لانون محسوب  
به  هورجمریاست   لانون  این  هادستهی  در  لانون  انواع  است.  شده  تقسي   نيز  خردتری  ی 
 1از:   عبارتندسامانه 

 لانون حكومتي  .3 لانوني  نامهن یي آ .2 لانون اساسي  .1
 حكومتي –عادی  .6 اساسنامه لانوني  .5 لانون عادی  .4
   لانون والیي  .7

پيرامون   اوالًگفت    در ارزیابي شيوه شناسایي مراجع وضع لانون در این معاونت، باید
ها را  الذكر، اختالف نظر است یا تمام حقولدانان آنجایگاه مصوبات برخي از مراجع فوق

نمي ندارند   2داندلانون  الیحه  عنوان  كه  انقالب  شورای  مصوبات  از  برخي  یا   3مانند 
هيئت و  روحاني  مقامات  پروتستان.مصوبات  كليساهای  مدیره  انوا   اًي ثان  4های  از  ع  برخي 

حكومتي یا    -ر نظام حقولي مطر  نيست و جعل اصطال  است مانند لانون عادی لانون د
با    نامه ن یي آ لوانين  انواع  از  برخي  تفاوت  كه  است  حالي  در  این  والیي.  لانون  یا  لانوني 

جعل   حال  هر  به  حكومتي.  لانون  و  والیي  لانون  تفاوت  مانند  نيست؛  روشن  یكدیگر 
؛ چرا كه معنا و مفهوم چنين اصطالحي حتي در  مذموم استاصطال  بدون پشتوانه نظری  

شود.  بين متخصصين مشخص نيست و این ابهام منجر به تعدد تفاسير از یك اصطال  مي
 

 5.1.1افزار لو  لوانين نسخه نرم .1

لانوني شورای عالي انقالب فرهنگي و مرتبه مصوبات آن«، فصلنامه پژوهش    .2 مثالً ر.ک: محمد شریف، »جایگاه 

) 16ه  حقوق عمومي، شمار  مصوبات شورای  235(، ص  1384،  »بررسي جایگاه  همكاران،  و  درویشوند  ابوالفضل   .

. مهدی  25(، ص  1397، )21عالي انقالب فرهنگي در نظرات شورای نگهبان«، فصلنامه دانش حقوق عمومي، شماره  

تحليلي   »بررسي  علمي    –نجفي،  فصلنامه  فرهنگي«،  انقالب  عالي  شورای  مصوبات  یار، ولي  حق   –انتقادی  لانون 

 . 434(، ص 1397، )7شماره  

خروجي  .3 در  مثال  نيامده  بعنوان  الیحه  اصطال   مصوبه،  عنوان  ابتدای  در  اگرچه  ذیل  مصوبات  معاونت  این  های 

شده  معرفي  لانون  بعنوان  اما  وزارتخانهاست  كليه  به  »بخشنامه  سازماناند:  و  دولت  ها  آرم  به  راجع  دولتي  های 

برای اجرای طر 1359ن مصوب  ایراجمهوری اسالمي   اعتبار  »تأمين  یا  فعاليت«  از محل  ها و  های جهاد سازندگي 

« یا »تحویل شكارگاه سابق سلطنتي  1358های ضروری عمراني و عمليات اضطراری در روستاها مصوب  اعتبار هزینه

 «. 1358لصر فيروزه و خجير به سازمان حفاظت محيط زیست مصوب 

4. Protestant. 
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این تعدد تفاسير در ميزان پایبندی به اجرای احكام لانوني، چگونگي حل تعارضات بين  
ای جز این  چاره  صورتي كه  احكام و محتوای آرای لضایي اثرگذار است. با این حال در 

های این مجموعه  كار نيست، الزم است توضيحات آن به صورت كامل به همراه خروجي
معيار تمایز بين مصوبات شورای عالي انقالب فرهنگي مشخص نيست.   ثالثاً  1منتشر گردد.

خروجي در  كه  معنا  انقالب  بدین  عالي  شورای  مصوبات  از  برخي  معاونت  این  های 
ل  فرهنگي نوع جایگاه  این دو  معيار تفكيك  اما  مقررات دارند؛  دیگر شأن  برخي  انون و 

 مصوبه مشخص نيست.

 ارزیابي شیوه شمارش تمام قوانین . 3-2
پس از تعيين تعریف لانون و مراجع لانونگذار، باید تمام مصوبات آنان گردآوری شود.  

ابتد در  كه  چرا  است؛  ممتنع  و  سهل  كاری  لوانين  تمام  ظاهرشمارش  به  صرف  ا   ،
پيچيده فعاليت  لوانين  تمام  در  گردآوری  لوانين  همه  شمارش  سو  یك  از  اما  نيست  ای 

كنند دشواری زیادی دارد  كشورهایي كه برای اولين بار فرایند تدوین و تنقيح را طي مي
تعدد   دیگر  سوی  از  آید.  پدید  نظرهایي  اختالف  لدیمي  لوانين  درباره  است  ممكن  و 

ب گردد كه  افزاید. دشواری كار هنگامي مضاعف مياین كار مير دشواری  مراجع وضع 
انقالب   عالي  شورای  مصوبات  مانند  باشند  داشته  را  متفاوت  شئون  مرجع  یك  مصوبات 

این شورا   از مصوبات  برخي  نظر گروهي  به  كه  شأن    شأنفرهنگي  دیگر  برخي  و  لانون 
لوانين  عال   2دارد. گذاری كالن  و دسته سوم جایگاه سياست  نامهن یي آ این، شمارش  بر  وه 

دارای وجه سلبي و وجه ایجابي است. بدین معنا كه نهاد تنقيح موظف است تمام لوانين  
را گردآوری كند و مطمئن گردد كه مصوبات مادون و مافوق لانون در مجموعه لوانين  
مادون یا وجود یك مصوبه  لانوني    نيست؛ چرا كه ممكن است عدم وجود یك مصوبه 

بنابراین شمارش لوانين فعاليتي    لانون در  بزند؛  این مجموعه نظ  حقولي متفاوتي را رل  
 دشوار، دليق و زمانبر است. 

 

احكام وليای  .1 برای  تعيين جایگاه  مقام  معاونت موجب    ن عبارات در  این  تشتت اصطالحات  نيست. در والع  فقيه 

 سردرگمي و خالف ضوابط تنقيحي است. 

 . 163-165  صالهام و ميرمحمدی ميبدی، همان، ص  .2
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نهاد تنقيح در ایران با تمام مشكالت مذكور در شمارش لوانين مواجه است. سابقه بيش از  
ا  لانوني ر  صد و ده سال لانونگذاری از سوی مراجع متعدد، بيش از دوازده هزار مصوبه

های فراوان سعي كرده است كه تمام این  ایجاد كرده است. این معاونت حقولي با تالش
پيرامون تعداد مصوبات هر یك از مراجع   با این حال  نماید.  لوانين را گردآوری و ثبت 

مي  مشاهده  نظر  اختالف  ایران  در  این    مثاًلشود؛  لانونگذاری  دهنده  نشان  زیر  نمودار 
 1.اختالف است

 
شود تعداد مصوبات دو مرجع در سایت لوانين و سایت مركز همانطور كه مشاهده مي

و تعداد مصوبات آنها با ه     2های مجلس شورای اسالمي با ه  مقایسه شده است پژوهش 
  كننده  دیي تابيانگر اختالف در تعداد مصوبات است و    صرفاًمتفاوت است. البته این نمودار  

های  توان مثالیا رد كننده آمار هيچ كدام از دو نهاد نيست. در كنار بررسي آمار فوق، مي
در   نيز  را  معاونت  هايخروجنقض  این  انتظامي    برشمردی  محاكمه  به  راجع  لانون  مانند 

. این مصوبه لانوني جزء لوانين گردآوری نشده است؛ بنابراین این  1307بهمن    16مصوب  

 

 گرداوری شده است.  1398در این نمودار صرفاً مصوبات تا تاریخ اول آبان  .1

 انجام شده است.  05/1399/ 26در تاریخ  ایسهاین مق .2
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دهد در برخي موارد در شمارش تعداد لوانين اشتباه ر  داده است. با  مي  نقض نشان  مثال
معاونت   تعامل  اسالمي،  شورای  مجلس  لوانين  معاونت  در  لوانين  كامل  آرشيو  به  توجه 

 تواند در این زمينه راهگشا باشد.حقولي ریاست جمهوری با این معاونت مي

 قوانین  . ارزیابي شیوه تهیه شناسنامه برای3-3
ه  اشاره شد، در مسير شمارش لوانين، تهيه شناسنامه برای هر یك از    سابقاًمانطور كه  ه

لوانين، معرف مشخصات مصوبات است.   والع شناسنامه  راهگشاست. در  بسيار  مصوبات 
برخي از این    1هایي كه باید در شناسنامه لوانين مطر  شود، مشخص است. شاخصه  اجماالً
 :   زیر استها به شرشاخصه

 مرجع ابتكار  .1

 عنوان لانون  .2

 مرجع تصویب  .3

 تاریخ تصویب  .4

 مجری لانون  .5

 تاریخ اعالم وصول  .6

 وضعيت اعتبار  .7

 تاریخ اعالم نظر شورا  .8

محتوای  كليدواژه .9 های 
 لانون

 تاریخ نسخ 

 تاریخ ابالغ

 تاریخ انتشار 

 2تاریخ الزم االجرا شدن

ای در نظر نامهنون، شناسهای معاونت حقولي ریاست جمهوری برای هر لادر خروجي
این شناسنامه تحت عنوان مشخصات كلي   این مشخصات    آمدهگرفته شده است.  است. 

هایي  رساني این معاونت متفاوت است. بيشترین مؤلفهكلي در لو  لوانين و پایگاه اطالع
سامانه در  نوع  كه  است:  ذیل  موارد  شامل  شده  درج  شناسنامه  بعنوان  معاونت  این  های 

مرجعلا روزنامه    نون،  شماره  ابالغ،  مرجع  ابالغ،  شماره  تصویب،  سند  تاریخ  تصویب، 
ی، تاریخ تصویب، شماره سند تصویب،  بندطبقهوضعيت، وضعيت اوليه،    نیآخررسمي،  

 3تاریخ ابالغ، تاریخ اجرا، تاریخ روزنامه رسمي، دستگاه مجری و گيرندگان رونوشت. 
و به صورت كلي این معاونت این كار را در  مه  است    تهيه شناسنامه برای لوانين فعاليتي

 حد زیادی انجام داده است. با این وجود از دو منظر این فعاليت نقصان دارد: 

 

عميد  اند )برشمرده شاخصه برای درج در شناسنامه لانون    60ی بسيار متفاوت است. برخي تا  ها شاخصهتعداد این    .1

 (. 80:  1386زنجاني،  

 . 218(، همان، ص  1398انصاری، ) .2

 . http://qavanin.irمقررات: و  ني و انتشار لوان ح يتنق ن یمعاونت تدو نيلوان   يرساناطالع گاه یپا .3
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این شانزده    -الف این    مؤلفهتمام  از  برخي  نشده است.  تكميل  لوانين  ها  مؤلفهبرای تمام 
ليه. برخي دیگر از  وضعيت او  ی یابندطبقه  مؤلفه برای اكثر لوانين خالي مانده است مانند  

مانند تاریخ اجرا   هامؤلفهاین   باید 1در برخي از لوانين خالي است  . در تحليل این آسيب 
تواند ناشي از عدم اجماع متخصصين بر تمامي اجزای شناسنامه  گفت كه این موضوع مي

هد  دسوق مي  لانون باشد. این عدم اجماع بر برخي از عناوین، متوليان امر را بر این مسير
كه ابتدا عناوین دارای اجماع و شهرت تكميل شود و سایر عناوین را در اولویت بعد لرار  

رسد كه نوع نگاه به تمامي اجزای شناسنامه لانون یكسان  دهند. از سوی دیگر به نظر مي
لوكس   كاالی  مثابه  به  شناسنامه  این  عناوین  از  برخي  به  نگاه  كه  صورت  بدین  نيست. 

زینتي هستند و در صورت وجود ولت، امكانات مالي و انساني كافي    ن عناویني است. چني 
اند كه تمام  ها پرداخته خواهد شد. فلذا این دو علت باعث شده)وضعيت مطلوب( به آن

 شانزده مؤلفه برای تمامي لوانين تكميل نگردد.
از شناسنامه   -ب  نشده برخي  تكميل  به صورت صحيح  لوانين  مان های  » ند شناسنا اند؛  لانون  مه 

اوكراین موافقت  جمهوری  دولت  و  ایران  اسالمي  جمهوری  دولت  بين  بازرگاني  این  نامه   .»
علي  شناسنامه  لانون  در  آن  تصویب  مرجع  در  اما  است  تشخيص  مجمع  مصوبه  اینكه  رغ  

است.  شده  ذكر  اسالمي  شورای  تشخيص    2مجلس  مجمع  مصوبه  این  والع  همانند    نًاي ع در 
مجلس   اسال مصوبه  نمي شورای  گزاره  این  به  استناد  با  اما  است،  و  مي  تصویب  مرجع  توان 

این   مشابه،  موارد  سایر  در  همچنين  دانست.  اسالمي  شورای  مجلس  را  آن  به  اعتباربخشي 
  به   تبصره   یك   الحاق   لانون معاونت مرجع تصویب را مجمع تشخيص ذكر كرده است مانند  

لانون   موادی   اصال    لانون   ( 2)   ماده  ي.  اسالم   ی شورا   مجلس   1375  مصوب   صدور چك   از 
بهمن   دوم  تاریخ  در  كه  است  مشيرالدوله«  كابينه  به  اعتماد  »ابراز  دیگر  ولوع    1300مثال  به 

پيوست است. با این وجود این مورد به اشتباه از مصوبات مجلس شورای اسالمي درج شده  
است.    1354عامالت دولتي مصوب  نامه م ين ی آ   ( 25) و    ( 1) اصال  مواد  است. مثال سوم لانون  

این مصوبه در كميسيون التصاد مجلس شورای ملي به تصویب رسيده است اما به اشتباه جزء  
 3مصوبات كميسيون التصادی مجلس شورای اسالمي ثبت شده است. 

 

 . http://qavanin.irرساني لوانين معاونت تدوین تنقيح و انتشار لوانين و مقررات: پایگاه اطالع .1

 . http://qavanin.irرساني لوانين معاونت تدوین تنقيح و انتشار لوانين و مقررات: پایگاه اطالع .2

 . 5.1.1جمهوری نسخه  است لو  لوانين معاونت حقولي ریافزار نرم .3
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 های تنقیحي ارزیابي شیوه شناسایي وضعیت . 3-4
و  ب حالت  تمام  باید  لوانين  اعتبارسنجي  لوانين  هاوضعيترای  بين  ارتباط  از  ممكن  ی 

تنقيح،   نهاد  وظيفه  والع  در  شود.  كه    صرفاًشناسایي  است  لوانين  بين  روابطي  شناسایي 
تواند انواع روابط بين لوانين را تغيير دهد. بوده است و بدون نظر او نمي  گذارلانونمدنظر  

برای تشاحصا و شناسایي وضعيت مقدماتي  تنقيحي، گام  بين  خيص مصادیهای  ق آن در 
 :1های تنقيحي به شر  زیر استلوانين است. به صورت كلي اه  وضعيت

 انتفاء موضوع لانون  .3 تخصيص احكام لانوني  .2 اع  از صریح و ضمني( نسخ ) .1
 تمدید زمان اجرا .6 تقييد احكام لانوني  .5 ابطال لانون .4
 اصال  احكام لانوني  .9 الحاق احكام لانوني  .8 انقضاء مدت لانون  .7

 لانون تفسير  لانون با اجرای آن  انتفاء  انوني ق احكام لتعلي 
  .2حكومت احكام لانوني بر یكدیگر

توصيف   كه  هايخروج در  گفت  باید  معاونت  این  زیر  ها تي وضع ی  تنقيحي  ی 
 شناسایي شده است.  

.2جدول   

 

و لوایح    هاطر   سینو شيپاصول و فنون لانونگذاری؛ تنظي   برای مطالعه بيشتر در این زمينه ر.ک: بالر انصاری،    .1
 . 229-247صص   (1398)تهران: نشر دادگستر،  گذاریتنقيح و تدوین لانون

 . 13-14كریمي، همان، صص  .2

 هست.  1398ين معاونت حقولي ریاست جمهوری تا آبان ماه  لوان  افزارنرمها برگرفته از آماراین  .3

 3تعداد قوانین  وضعیت تنقیحي شناسایي شده در این معاونت 

 72 تنفیذ

 62 تمدید 

 54 يشیآزما

 857 موقت

 4474 معتبر

 0 ساختار الحاقي

 2566 منسوخه

 1961 . شودي م با اجرا منتفي 
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وضعيت شناسایي  نحوه  ارزیابي  نكته  برای  چند  به  باید  معاونت  این  در  تنقيحي  های 
های تنقيحي از منظر این معاونت مشخص  تعریف هر یك از این وضعيت  اوالًتوجه كرد.  

ب معنای  اگرچه  اینيست.  از  حقولي  رخي  نظام  در  مفاهي   معاني    كاماًلن  اما  است  روشن 
گردند.  شفاف  مشابه  مفاهي   از  باید  اشتباه  از  پرهيز  برای  یا  نيست  اینگونه  دیگر  برخي 
باید چه   لوانين  همچنين  نيست.  مشخص  تمدید  با  آن  تفاوت  و  تنفيذ  معنای  مثال  بعنوان 

اجر »با  تا در ذیل وضعيت  باشند  منتفي  ویژگي داشته  لرار گيرند  شود يما  در سال    مثالً « 
« از جمله  1373ی عمومي و انقالب مصوب هادادگاهتعدادی از مواد لانون »تشكيل  1381
( ماده اصال     1385و مجدد در سال    شودي م( اصال   18ماده  اما تمامي   گردديمهمان 

اكنون در بدین صورت كه  نشده است.  منعكس  لانون  این  نه  این ساما  این اصالحات در 
اعتبار اعالم شده است. این در حالي  بي  1385معتبر و اصالحيه سال    1381اصالحيه سال  

مصوب   كيفری  دادرسي  آیين  لانون  كه  )  1392است  تمامي  18ماده  با  را  لانون  این   )
الحالات بعدی نسخ صریح كرده است. همچنين تعدادی از لوانيني كه در    1اصالحات و 

هچنان   معاونت  محشیزماآاین  شدهي  مانند  سوب  دیگری  تنقيحي  وضعيت  والع  در  اند، 
ی تنقيحي شناسایي نشده است؛  هاتي وضعمنسوخه یا معتبر را دارند. از سوی دیگر تمام  

ایران«    مثاًل اسالمي  جمهوری  توسعه  شش   ساله  پنج  برنامه  »لانون  مختلف  مواد  در 
آن« بر  حاك   تنقيحي  ا  2»وضعيت  اما  است  شده  وضعيت  شناسایي  این  ین  در  تنقيحي 

( ماده  در  یا  است.  نشده  احصا  حقولي  برنامه  226معاونت  »لانون  توسعه    سالهپنج(  پنج  
مولوف وضعيت  ایران«  اسالمي  پيش جمهوری  كه  االجرا  معنا  این  به  است.  شده  بيني 

اما   متولف شود  پنج   برنامه  لانون  اعتبار  پيشيني در مدت  لوانين  از احكام  برخي  اجرای 
 ت در معاونت حقوق ریاست جمهوری شناسایي نشده است. چنين وضعي 

 

لانون تشكيل دادگاه   .1 به  مربوط  مقررات جمهوری اسالمي  صفحه  لوانين و  ملي  انقالب در سامانه  های عمومي و 

 . http://qavanin.ir/Law/StatusIndex/837522، لابل دسترس در: 21/03/1400ایران، اخرین مشاهده  

2.  « از  لانوني در مسئلهوضعيمنظور  اگر دو حك   این است كه  بر آن«  تنقيحي حاك   پيدا  ت  تعارض غيرمستقر  ای 

باشد بر دیگری حاك   لانون یكي  به تصریح  مثالًكردند؛  ) در تبصره    ؛  )بند  ماده  پنج ساله شش   7 (  برنامه  لانون   )

 توسعه جمهوری اسالمي ایران این اصطال  استفاده شده است. 
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 بندی قوانین در راستا ایجاد قوانین جامع ارزیابي شیوه دسته. 3-5
بيان شد،    های حقولي وجود دارد: ی متفاوتي از لوانين در نظامهایبندطبقههمانطور كه 

موضوعي،  بندطبقه سازماني،  حجمبندطبقهی  دكترین،  زماني،  و  ی  مطالعات  اشهیري  ی. 
مي نشان  لوانين  تطبيقي  مختلف،  كشورهای  در  تدوین    عموماًدهد  موضوع  حسب  بر 

عناوین  شده دارد.  وجود  اختالف  موضوعات،  عناوین  تهيه  شيوه  در  وجود  این  با  اند. 
انتخاب شود. در فرانسه فهرست  موضوعات مي باز  یا  بسته  تواند به صورت یك فهرست 
است و به مرور زمان تعداد لوانين جامع افزایش یابد اما در امریكا    جامع باز   عناوین لوانين

 1كند. این فهرست بسته است و تغيير نمي
جم  ریاست  لوانين  بمعاونت  از  انواع  هوری  را  بنددستهی،  بنددستهين  موضوعي  ی 

كه   صورت  بدین  است.  كرده  پيش   94انتخاب  موضوعي  تمام  دسته  و  است  شده  بيني 
دسته را    94گيرند. در والع این معاونت  ها لرار ميشان در این دستهلوانين حسب موضوع

تعدا مجموعه  هر  در  و  است  كرده  تقسي   اصلي  مجموعه  زیرمجمدر هفت  لرار  وعه  دی 
اجتماعي،  دارد اساسي  مجموعه  اداری،  مجموعه  از  است  عبارت  مجموعه  هفت  این   .

مجموعه مالي، مجموعه التصادی، مجموعه فرهنگي، مجموعه كيفری و مجموعه مدني. 
در   لوانين  باید  دارد  اعتقاد  مجلس  لوانين  معاونت  كه  است  حالي  در  گروه    54این 

 2ی شوند.بنددستهعرض ه 
اند، مشابه هستند اما  اد از این لحاظ كه فهرست موضوعي بسته انتخاب كردههر دو نه

دسته تعداد  نظر  طبقهاز  تعداد  و  دارند  نظر  اختالف  حقولي  ها  معاونت  در  لوانين  های 
از   دیگر  برخي  به  نسبت  بلكه  مجلس  لوانين  معاونت  به  نسبت  تنها  نه  ریاست جمهوری 

اند كه تعداد خي در تحليل این اختالف نظر بيان كردهبر  3الست. ی حقولي بسيار باهانظام
طبقه از  زیاد  ناشي  ریاست جمهوری  معاونت  در  لوانين  این  نگريجزئهای  در  افراطي  ی 

بيشتر  شود كه تفاوتمجموعه است. در والع خصلت فعاليت اجرایي باعث مي های اجزا 

 

 . 112-113(، همان، ص  1390)انصاری،  .1

  ي در كشور از زبان معاون حقول   ن يلوان  یو كدگذار   حيتنق  تيوضع  نی(، »آخر 1391)  سنا،یا  ي رساناطالع  گاه یپا  .2

 . 94072215013كد خبر  جمهور«، سيرئ

يون(«،  يكاسكدیفمقررات )برای مطالعه در این زمينه ر.ک: بالر انصاری، »مطالعه تطبيقي تنقيح و تدوین لوانين و    .3

 . 113(، ص 1390)، 54شماره  
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در مقابل گروه    1گردد.ایجاد مي  ای لوانينهدیده شود و عالله به افزایش تعداد مجموعه
نوع   كه  هستند  عقيده  این  بر  معاونت  بنددستهدیگری  این  با  مجلس  لوانين  معاونت  ی 

ی است. نوع اول پيش از تنقيح  بنددستهمتفاوت است. در والع این معاونت لائل به دو نوع  
این   تنقيح  برای سهولت  و  ی  بند دستهنوع دوم    .ردیپذيمی صورت  بنددستهلوانين است 

باید   اول  نوع  در  است.  جامع  لانون  ایجاد  و  تدوین  فرایند  انتها  در    ها یبنددستهلوانين 
باشد. چنين   بالي  هایبنددستهجزئي و خرد  پایان كار  و موضوعات مشابه   مانندينمیي تا 

به این ی را ميتربزرگهای  شوند و دستهدر یكدیگر ادغام مي با توجه  مالحظه،    سازند. 
ی لوانين است. این در حالي است كه معاونت  بندطبقهدسته موضوع نوع اول    91منظور از  

  2لوانين مجلس به این تفكيك عنایت ندارد.

 یریگجهینت
معاونت حقولي ریاست جمهوری بعنوان یكي از اولين نهادهایي است كه به امر تنقيح و  

وضع  اما  است  ورزیده  اهتمام  و  اشتغال  كنوني  تدوین  تا  يت  معاونت  این  در  عرصه  این 
های این معاونت به  های نهایي فاصله زیادی دارد. با این حال حاصل ارزیابي خروجيگام

 شر  زیر است: 
خروجي  -الف كيفيت  و  فعاليتكميت  و  بر  ها  جمهوری  ریاست  حقولي  معاونت  های 

عمل به صورت  معاونت  این  دارد.  داللت  مجموعه  این  تنقيحي  ادانش  در  عرصه  ياتي  ین 
با استفاده از بدنه كارشناسي، برای   هایش اتخاذ موضع  و چالش   سؤاالت فعاليت كرده و 

 نموده است.

بر تنقيح لوانين است و تدوین لوانين    دي تأكرسد در این معاونت بيشترین  به نظر مي  -ب
ب ایرادات تنقيح لوانين محدود    ها يدلت يبه  در اولویت لرار ندارد. بدین صورت كه اكثر 

در اعمال اصول تنقيحي است. این در حالي است كه مواضع اتخاذ شده پيرامون »شناسایي  
وضعيت »شناسایي  لوانين«،  تمام  »شمارش  وضع«،  »مراجع  و  تنقيحي«  ی  بنددستههای 

چارچوب و  است  فراوان  منالشه  و  نقد  لابل  معاونت  لوانين«  این  در  لوانين  تدوین  های 

 

 . 23/09/1398مصاحبه نگارنده با دكتر سلمان عمراني در تاریخ . 1

 . 04/10/1398زادق در ت ریخ تص  به ،گ ر،مق    تهمی تهمی .2
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است  یزیريپبخوبي   تنقيحي نشده  اصول  عرصه  در  معاونت  این  وضعيت  بنابراین    ؛ 
 شود. از پيمودن مراحل تدوین ارزیابي مي ترمطلوب

مي  -پ نظر  تعداد  به  كه  لابل    ها یانگارسهلرسد  لوانين  تنقيح  و  تدوین  فعاليت  در 
احل  مالحظه است و باید این معاونت از این امر جلوگيری كند؛ در غير این صورت در مر

پيدا ميبعدی   فعاليتاشكاالتي  این  در  نظارت  نقش  باید  منظور  بدین  افزایش  شود.  های 
 كند و سپس اعمال گردند. دیي تاهای كارشناسان را یابد و ابتدا نهاد ناظر، تمام فعاليت

های این مجموعه پيشبرد هماهنگ و متوازن لوانين در  یكي از نقاط برجسته فعاليت  -ت
موضوعا هتمام  و  است  معنا كه مصوبات  ت  بدین  تنقيح شوند.  اسلوب  با یك  لوانين  مه 

 اند.ها پياده شدهمرجع بعنوان لانون شناسایي و اصول تنقيحي بر روی آن 15بيش از 
مي  -ث نظر  معاونت حقولي  به  این  در  لوانين  تنقيح  و  تدوین  فرایند  و  كيفيت  كه  رسد 

و مكتوب تهيه و انتشار یابد. در این  ورت مدون  مكتوب نيست. الزم است این فرایند به ص
نمي ایجاد  اختالل  تدوین  و  تنقيح  امر  در  نهاد  این  در  مدیریتي  تغييرات  كند.  صورت 

تواند راهنمای مناسبي نيز برای  همچنين این كار عالوه بر انتقال تجربه به دیگر نهادها، مي
 كاربران و مخاطبان این معاونت باشد.
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