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 111 ............................................... های متعارض با قانون نامه تصویب آیين -گفتارپنجم

 119 .............................................. جمهور از ابالغ قوانين خودداری رئيس -گفتار ششم

 112 .................................................. های اجرائی قوانين نامه ينعدم تهيه آی -گفتار هفتم

 112 .................. کندی رسيدگی به مصوبات در مجمع تشخيص مصلحت نظام -گفتار هشتم

 111 ................................................................................... مصلحت نظام -بند اول

 112 ............................................ ارجاع مصوبه مورد اصرار مجلس به مجمع -بند دوم

 111 .............................. حدود اختيارات مجمع در بررسي موارد اصرار مجلس -بند سوم

 111 ....................... تغيير مصوبات مجلس توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام -گفتار نهم
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 171 ......................................................................................................... قوانين
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 چكيده

گذرد، برخي از قوانين همراه با ایراد به تصویب  بيش از یك قرن از قانونگذاري در ایران مي

هایي  است. آسيب درپي قوانين بيانگر عدم جامعيت و مانعيت قوانين رسيده است؛ اصالحات پي

ها و رفع و اصالح آنها،  در مسير قانونگذاري در ایران وجود دارد كه شناسایي  این آسيب

 و مستغني از هرگونه اصالح خواهد شد. منجر به تدوین و تصویب قوانيني جامع و مانع

نویس طرحها و لوایح،  هاي فرآیند قانونگذاري مربوط به مرحله تهيه پيش برخي از آسيب

خي دیگر مربوط به مرحله تصویب طرحها و لوایح و در نهایت برخي مربوط به مرحله تأیيد بر

 و ابالغ است.

هاي مربوط به هر مرحله،  در این تحقيق بعد از تبيين فرآیند قانونگذاري در ایران، آسيب

 است. همراه با راهكارهاي مقابله با آنها بررسي شده

 توان به فرآیند قانونگذاري در ایران وجود دارد، ميهایي كه در  از جمله مهمترین آسيب

نامگذاری نامناسب قانون، مبهم و مجمل بودن قانون، كثرت و تورم قوانين، مشخص نبودن 

االجراء، ناهماهنگی قانون با فرهنگ مردمان متبوع خود و... اشاره نمود كه براي  قوانين الزم

ت انشائي در عنوان و متن قوانين، التزام كامل هاي مذكور، رعایت مالحظا مقابله و رفع آسيب

نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي در تدوین قوانين و تنقيح قوانين،  به اصول قانون اساسي وآیين

نویسي قوانين و.... از جمله راهكارهایي هستند كه  موجزنویسي قوانين، پرهيز از عاميانه

 شوند. پيشنهاد مي

 

 كليدي: كلمات

قوه مقننه،  تصویب، مجلس، الیحه، طرح، شناسي، آسيب د قانونگذاري،فرآین قانون،

 نگهبان، تأیيد شوراي
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 مقدمه

 بيان مسأله  -2

صده از عمر قانونگذاري در ایران، نظام تقنين كشور ما در دوران  رغم گذشت یك علي

ي طفوليت صغر خویش متوقف مانده است، این در حالي است كه قانونگذاري در سایر كشورها

هاي علمي روز، تصویب قوانين اثربخش و كارا را تضمين نموده  گيري از یافته جهان با بهره

شناسي دقيق فرآیند قانونگذاري در ایران به این سؤال اساسي  است. لذا، ضروري است با آسيب

پاسخ داده شود كه موانع و مشكالت هریك از مراحل تدوین طرحها و لوایح، تصویب قانون، 

وراي نگهبان، داوري مجمع تشخيص مصلحت نظام و در نهایت ابالغ قانون به قوه تأیيد ش

هاي وسيع قانون اساسي و شریعت اسالم و  مجریه چيست؟ در مرحله بعد با توجه به ظرفيت

هاي متنوعي پيشنهاد داده شود. این تحقيق با درك كافي از موانع  حل دكترین حقوقي براي آن راه

 مان و خارج از آن حركتي است در راستاي این هدف واال. و مشكالت داخل پارل

 

  اهميت موضوع -1

در رأس امور « شود. همه مصالح كشور در قانون متجلي مي»به فرموده رهبر معظم انقالب 

االتباع بودن قانون براي همه شهروندان و مساوات ایشان در برابر قانون  بودن مجلس و الزم

هاي موجود ارتقاء یافته و زمينه راهكارگيري از بهترین  گذاري با بهرهاقتضاء دارد فرآیند قانون

دهه  سوي الگوي پيشرفت اسالمي و ایراني فراهم شود. بيش از یك مناسب براي حركت به

هاي فرآیند قانونگذاري و  خدمت در اداره قوانين مجلس شوراي اسالمي و آشنایي با آسيب

يري در اختيار مؤلف قرارداده كه ضمن انجام این پروژه نظ رفت از آن شرایط كم راههاي برون

 اي خدمت نماید. تحقيقاتي به نظام تقنيني نيز به نحو شایسته
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  هدفهای تحقيق -9

 تعيين نقش و ميزان دخالت هریك از عناصر مؤثر در فرآیند قانونگذاري-1

عوامل خارج از بازشناسي همه عوامل نقص قانون در ایران )عوامل درون پارلمان و  -2

 پارلمان( 

 هاي شفاهي قانونگذار در ادوار مختلف مدیریت دانش در دستگاه قانونگذاري با ثبت آموزه -1

كارگيري خرد جمعي و قرابت به  تأثيرگذاري بر فرآیند تدوین طرحهاي قانوني در جهت به -4

 اندوخته علمي نخبگان كشور

 پارلماني لماني یا نيمهاستفاده از تجربيات برخي از كشورهاي پار -5

 

 سؤاالت تحقيق -4

  هاي قانونگذاري در ایران در مرحله تدوین طرحها و لوایح كدامند؟ آسيب -سؤال اول

تصویب »در مرحله تصویب قانون در مجلس شوراي اسالمي چه عواملي مانع از  -سؤال دوم

 شوند؟ چاره چيست؟ قانون مي« خوب

در ایران با توجه به جایگاه حقوق شوراي نگهبان و مجمع تأیيد  و داوري قانون  -سؤال سوم

گریبان است و براي تمشيت بهينه این مراحل  تشخيص مصلحت نظام با چه مشكالتي دست به

 هایي وجود دارد؟راهكارچه 

 

 فرضيات تحقيق -5

نبود پشتوانه كارشناسي براي نمایندگان از طریق احزاب و گروههاي نخبگان و  -فرضيه اول

هاي  هاي قانوني، از مهمترین آسيب نگري قانونگذار و همچنين عدم اطالع وي از رشته يجزئ
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رفت از این مشكل با در نظر گرفتن راه  تدوین طرحهاي قانوني در ایران است براي برون

نظران و نخبگان در  طوالني تحزب در ایران الزم است ارتباط قانونگذار با مجریان و صاحب

 عریف شود.یك شبكه هوشمند ت

ها و صحن علني و ترجيح  نظمي  شدید قانونگذار در جلسات كميسيون بي -فرضيه دوم

قانون « تصویب خوب»هاي سياسي و منافع گروهي بر مصالح مردم از مهمترین موانع  گرایش

نامه داخلي مجلس )خصوصًا در مبحث حقوق  در ایران است. راه حل این مشكالت اصالح آیين

ندگان( و تصویب آن در مرجع صالحي خارج از مجلس )مثل مجمع تشخيص و تكاليف نمای

ها در جلوگيري  نامه مناسب براي كميسيون بيني سازوكار آیين مصلحت نظام( و در كنار آن پيش

 نظمي نمایندگان بسيار مؤثر است. از بي

اسالم گيري فقهاي شوراي نگهبان بر مبناي استنباط شخصي از شریعت   تصميم -فرضيه سوم

و تفاسير قابل تأمل قانون اساسي و همچنين مداخله مجمع تشخيص مصلحت نظام در اموري 

آن نيز عبارت  راهكارخارج از حيطه وظایف قانوني از مهمترین مشكالت این مرحله است. 

پردازي در دانشگاهها و سایر  هاي فكري و كرسيهاي نظریه است از برگزاري همایش

 ور بررسي موشكافانه ابعاد حقوقي این موضوع منظ هاي علمي به محيط

 

 باشد:به شرح ذیل مي بندی کلی تحقيقتقسيم -6

 مفهوم قانون و فرآیند قانونگذاري -فصل اول

 مفهوم قانون -مبحث اول

 فرآیند قانونگذاری -مبحث دوم

 آسيبها وراهکارها درمرحله تهيه طرحها و لوایح -فصل دوم

  نونساختار ظاهری قا -مبحث اول
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  اصول کلی نگارش قانون -مبحث دوم

 آسيبها و راهکارها در مرحله تصویب در قوه مقننه -فصل سوم

 آسيبها در مرحله تصویب در قوه مقننه -مبحث اول

  راهکارها در مرحله تصویب در قوه مقننه -مبحث دوم

  آسيبها و راهکارها در مرحله تأیيد و ابالغ-فصل چهارم

 ربوط به مرحله تأیيد وابالغآسيبهای م -مبحث اول

 راهکارهای مربوط به مرحله تأیيد و ابالغ -مبحث دوم
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 :فصل اول

 مفهوم قانون و

 فرآیند قانونگذاري

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مفهوم قانون -مبحث اول

 «قانون»معنای لغوی  -گفتار اول

اتفاق نظر وجود ندارد.« نقانو»در خصوص اصل واژۀ 
1

در این خصوص گروهی آن را  

یعنی  – Kanonدانند که از واژه التينی های دخيل در عربی میبی االصل ندانسته، از واژهعر

مأخوذ است –کش خط
2

اند که معنای قوانين را ساخته«  canon »و فرانسویان از همين کلمه،  

در زبان « canon law » دهد و اصطالح و مقررات موضوعه توسط مقامات کليسا را می

ین به همين مفهوم است. پيرامون این عقيده در تأیيد نظر خود به تشابه آوایی بين انگليسی نيز قر

و نزدیک بودن معنای این دو و احتمال معرب شدن این کلمه در « Kanon »و « قانون»لفظ 

 اند.اثر تعامل فرهنگی اسالم و غرب استناد کرده

د ندارد، لکن آن را مأخوذ از گروه دوم نيز در غير عربی بودن و معرب بودن این واژه تردی

زبان ُرمی، فارسی،
1
سریانی 

1
 است. یا عبری دانسته 

لفظًا و اصاًل عربی« قانون»سومين گروه اعتقاد دارد که 
1

است. طبق عقيده « قن»و اصل آن  

است که بر کمال و بذل جهد داللت دارد و « فاعول»این گروه، قانون به لحاظ شکلی بر وزن 

دليل غير عربی بودن آن نيست و «  canon »یا « Kanon »و  « قانون»لفظ وجود تشابه بين 

« گ»یا « ژ»مثل حرف « کاف»چندان موجه نيست، چه حرف « قاف»به « کاف»تغيير حرف 

 فارسی نبوده که نياز به تعریب داشته باشد.
                                                           

فلسفه قانونگذاری در اسالم، تهران، اميرکبير، نی، صبحی، . در خصوص این آرا در زبان عربی رجوع کنيد به: محمصا1
ص « قانون»، ذیل 2، ج 1174المعارف فارسی، تهران، اميرکبير، ، و مصاحب، غالمحسين، دائرة12-14، ص 1111
 به بعد. 2222

و « ونقان»ذیل  1171، تهران، اميرکبير، 2و معين، محمد، فرهنگ معين، جلد 12. محمصانی، صبحی، پيشين، ص 2
 «.قانون»ه.ق، ذیل  1111، حيدرآباد دکن، 1داعی االسالم، محمدعلی، فرهنگ نظام، جلد 

ه.ق ، ذیل  1151. ر.ک:  زبيدی، ابوالفيض محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، کویت، وزاره االرشاد،  1
که آن را مأ از « قانون»، ذیل1155قيام، ، تهران، کتابفروشی 4و نيز نفيسی، علی اکبر، فرهنگ نفيسی، ج « قانون»
، ذیل 1142، تهران، ابن سينا، 1دانسته است و نيز برهان تبریزی، محمد حسين بن خلف، برهان قاطع، ج « کانون»
 «.قانون»

 «.قانون»، ذیل 1991الکتب، . البستانی، محيط المحيط، بيروت، عالم 1
 .11. بکری، عبدالباقی، ص  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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برخی  تر است و هم با نظرتر است، زیرا هم دالیلش متقننظریه این گروه به صواب نزدیک

احمد جواليقی در کتاب المعرب الغه از جمله ابی منصور موهوب بناز بزرگان علم فقه

 سازگاری دارد که او نيز لفظ قانون را معرب ندانسته است.

)مقياس هر چيز( است« مقياس کل شیء»به معنای « قانون»در زبان عربی 
1

و فالسفه  

اند و در این معنا، ی و مستقر است، دانستهای که حسب نظامی ثابت، جارمسلمان آن را قاعده

که برای گردد که در تمام حاالت به یک گونه باشد؛ چنانقانون بر نظم و شيوه ثابتی اطالق می

ای ثابت و پایدار که مراد از آن قاعده« قانون جاذبه زمين»شود: مثال در علوم طبيعی گفته می

در حوزه « قانون عرضه و تقاضا»است یا  در خصوص تمام اجسام و سقوطشان بر روی زمين

است.« قانون»علم اقتصاد که آن نيز دارای همين ویژگی لفظ 
2

 

اند، برخی از بزرگان را عربی دانسته« قانون»شناسان لفظ در زبان فارسی با آنکه اکثر واژه

اند.تردید نکرده« کانون»در فارسی بودن این واژه و مأخوذ بودنش از 
1

ریف در حقيقت تع 

اصل و »ردیف با تعاریف لغویان عرب است و از جمله گفته شده: ادبای فارسی از این واژه هم

«مقياس چيزی و...
1

«رسم و قاعده، روش و آیين»یا  
1

اصل و رسم و شکل و قاعده و »یا  

طریقه و ترتيب و نظم و دستور و منوال و طرز و کانون و یاسه و روش و آیين و آداب و 

«.شریعت
1

 

، «شرع»هایی چون ژه قانون در استعماالت فقها چندان کاربرد ندارد و به جای آن واژهوا

-ابنرفته است. البته برخی از فقها از جمله فقيه مالکیبه کار می« حکم شرعی»یا « شریعت»

را در کتابی که آن را « قانون»زیسته لفظ ( می391-741جزری که در اوایل قرن هشتم )
                                                           

-مکرم، لسانمنظور، محمد بنتا و ابنمجدالدین، قاموس المحيط، مصر، مکتبه المجاریه الکبری، بیآبادی، . فيروز 1
 «.قانون»،ذیل 1991العرب، بيروت، داراللسان العرب و دارالجليل، 

 .12، ص محمصانی، صبحی، پيشين.  2
، 1177هخدا، تهران، دانشگاه تهران، نامه دالعروس، فرهنگ نفيسی، برهان قاطع و دهخدا، علی اکبر، لغت. ر.ک: تاج1

 «.قانون»ذیل 
 «.قانون»، ذیل 1121، کابل، 3المعارف آریانا، ج المعارف افغانستان، دائرة. انجمن دایره 1
 «.قانون»، ذیل معين، محمد، پيشين.  1
 «.قانون». نفيسی، علی اکبر، پيشين، ذیل  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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جوزیه در کتاب قيمکار برده است. همچنين ابنناميده در همين معنای مصطلح بهالفقهيه قوانين

را برای داللت بر آنچه حکمرانان به « قوانين سياسيه»العالمين، عنوان الموقعين عن رباعالم

االصول کننداستفاده کرده است. کتاب قوانينمنظور اداره امور اجرایی و سياسی وضع می

در فقه شيعه است. کثرت کاربرد این واژه « قانون»ز جمله کاربرهای واژه ميرزای قمی نيز ا

را باید از آثار اقبال کشور عثمانی در قرن نوزدهم به وضع قانون به سبک جدید دانست که با 

های بزرگ های این امپراطوری به دولتفروپاشی این دولت این امر همچون سایر ميراث

تر همان شرعياِت مدون به سبک جدید بود، چنان پيش« قانون»نای عرب رسيد. البته در ابتدا مع

که در المجله این امر به وضوح آشکار است. البته در تمام کشورهای عربی قانون به معنای 

شود، در گفته می« مدونه»رود؛ بلکه در مراکش به کار نمی« قانون»جدید آن به همين لفظ 

،«نظام»ر عربستان سعودی و د« تقنين»، در مصر «الجمله»تونس 
1
 رود.کار میبه 

 

 معنای اصطالحی قانون -گفتار دوم

 در علوم اجتماعی به ویژه در علم حقوق، قانون دارای دو معنا به شرح زیر است:

الف( معنای موسع: مجموعه قواعد رفتاری که نحوه رفتار افراد و مناسبات ميان آنها را در 

نا، به لحاظ عام بودنش، با معنای لغوی قانون مشابهت دارد. سازد که این معجامعه مشخص می

اش موردنظر است و آنچه در آن اهميت دارد، در این معنا قانون، فارغ از مقام تصویب کننده

ای است که در تنظيم امور اجتماعی دارد و هرگاه لفظ قانون به توجهش به رفتار افراد و نتيجه

همين معناست و در این معنا حتی قوانين طبيعی و غير مصوب اطالق به کار رود مراد از آن، 

نيز « قانون عرف»های عرفی و به تعبيری رو قواعد و ضابطهشود و از اینرا نيز شامل می

گيرد.در این حيطه قرار می
2

 
                                                           

 به بعد. 131العربيه، ص  التشریعيه فی الدولمحمصانی، صبحی، االوضاع.  1
، ص 1117های مجلس شورای اسالمی، چاپ سوم، نامه نگارش قانون، تهران، مرکز پژوهشزاده، صفر، شيوه. بيگ 2

21. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 law)فرانسوی(،  droit)التينی(،  jusدر معنای موسع، معادل کلمه قانون عبارت است از: 

)ایتاليایی(. dritto)آلمانی( و  recht)انگليسی(، 
1

 

ب( معنای مضيق : مجموعه قواعد رفتاری که مربوط به امری خاص و مشخص است ، آن 

قانون مجازات »یا « قانون نظام وظيفه عمومی»، «قانون مدنی»شود: گونه که گفته می

نگذاری و به در این معنا قانون ساخته و پرداخته مجامع قانو«. مرتکبين اختالس و ارتشا

است، خواه این مجامع در حد مجالس مقننه باشند، خواه در حد شوراهای « وضعی»تعبيری، 

ها.ها یا دستورالعملنامهواضع آیين
2

 

مجلس برترین نهاد قانونگذاري در كشور است لكن قواعد موجد حق و تكليف تنها از جانب 

وزیران و وزرا در قالب تصویبنامه شود و نهادهاي دیگري مانند هيأت  این نهاد صادر نمي

كنند لكن باید به این نكته توجه  آور مي هایي اقدام به وضع قواعد حق یا تكليف نامه و بخشنامه آیين

 توانند مخالف قوانين مصوب مجلس باشند. داشت كه این دسته از قواعد نمي

است كه از طرف  شود، مقصود تمام مقرراتي وقتي در منابع حقوق از قانون سخن گفته مي

یكي از مراجع صالح حاكميت وضع شده است، خواه این مرجع قوه مقننه یا هيأت وزیران یا 

یكي از وزرا باشد. پس در این معني عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویبنامه و 

 .شود ها نيز مي ها بخشنامه نامه آیين

شود كه یا، با تشریفات مقرر در  گفته ميولي در اصطالح حقوق اساسي ما، قانون به قواعدي 

طور مستقيم به تصویب  پرسي به قانون اساسي، از طرف مجلس وضع شده است، یا از راه همه

ها را  هاي قوه مجریه متفاوت است و آن اي دارد كه با تصميم رسد. یعني قانون مفهوم ویژه مي

كار برد. نباید به جاي هم به
1

 

 
                                                           

 21. همان، ص  1
 17-21زاده، صفر، پيشين، ص . . بيگ 2
لم حقوق در زمينه قانونگذاري و كليات عآشنایي اجمالي با: . مرکز مالميری، سلطانی، صدری، احمد، ناصر، عليرضا،  1

 .11، ص 1111گانه، معاونت پژوهشی،  قواي سه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 گذاریفرآیند قانون -مبحث دوم

 فرآیند قانونگذاری در مجلس شورای اسالمی -گفتار اول

 تهيه پيش نویس طرح یا الیحه -بند اول

رو ها نقش بسزایی در کيفيت قوانين مصوب مجلس دارند. از هميننویس لوایح و طرحپيش

 باشد.سازی آنها نيازمند دقتی دوچندان از سوی نهادهای ذیصالح جهت ارائه آنها میآماده

های کارشناسی نهاد متبوع و همچنين دفتر ایح تقدیمی از سوی دولت با گذر از روند بررسیلو

هيأت دولت و در نهایت اخذ مصوبه از هيأت دولت غالبًا از حداقل غنای کارشناسی مورد نياز 

برخوردارند.
1

های پيشنهادی نمایندگان محترم مجلس اما چنين تضمينی در خصوص طرح 

ود ندارد. به همين دليل آنچه در این ميان مهم است طراحی یک فرآیند پيش شورای اسالمی وج

از قانونگذاری
2

که طی آن یک پيشنهاد تقنينی قبل از طی مراحل کميسيونی و صحن، فرایند   

اصطالح به مرحله پختگی برسد.طوالنی و پيچيده رایزنی را طی کند و به
1
  

ها به منظور تقویت طرح یا بررسی وهشتوان از نهاد مرکز پژبرای این منظور می

کارشناسی آن پيش از ارائه رسمی آن استمداد کرد.
1

 

آوری در این راستا نمایندگان با تجربه و کارآزموده مجلس غالبًا پيش از شروع به جمع

ها نظر این ای به مرکز پژوهشامضاهای موردنياز به منظور ارائه طرح قانونی، با ارسال نامه

خواهند عالوه بر ارائه ورتی خود را در باب موضوع خواستار شده و از این نهاد میبازوی مش
                                                           

نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، اداره کل تدوین و تنقيح . برای مطالعه در این خصوص ر.ک: مجموعه قانون آیين 1
ماه ریاست جمهوری، بهمنقوانين و مقررات ریاست جمهوری، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقيح قوانين و مقررات 

1119. 
2 . Pre-legislative Scrutiny 

. برای مطالعه بيشتر در خصوص ارزیابی قوانين ر.ک: وکيليان، حسن، راهکارهای اعمال نظارت بر اجرای قوانين،  1
 .1111، خردادماه 9311های مجلس شورای اسالمی، شماره مسلسل مرکز پژوهش

های الزم در جهت کارشناسی هر چه بهتر قوانين، شورای اسالمی فراهم آوردن زمينههای مجلس . هدف مرکز پژوهش 1
برداری از اطالعات و تحقيقات کارآمد در امر پشتيبانی علمی و پژوهشی متناسب با وظایف مجلس شورای اسالمی و بهره

های مجلس ف مرکز پژوهش( قانون شرح وظای1قانونگذاری است که وابسته به مجلس شورای اسالمی است. )ماده )
 شورای اسالمی(

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نظرات مشورتی و کارشناسی در موضوع مورد نظر نماینده، با نگارش متن پيشنهادی طرح، 

وی را در ایفای وظایف نمایندگی خود یاری رساند.
1

 

در دستور کار دفاتر های نمایندگان آن را ها پس از دریافت درخواستمرکز پژوهش

تخصصی مربوطه قرار داده و در صورت امکان با برقراری ارتباط ميان کارشناسان و 

های کارشناسی و نماینده، ضمن کسب اطالع از مقصود اصلی نماینده از طریق ارائه گزارش

نویس طرح به عنوان مشاور همچنين نظرات پيشنهادی جهت ارائه یا اطالح یا تکميل پيش

شود. این راهکار در کشورهای مختلف دنيا نيز وجود دارد، برای مثال دگان وارد عمل مینماین

« های علمی و تکنولوژیکدفتر پارلمانی ارزیابی گزینه»در پارلمان فرانسه نهادهایی مانند 

های های حوزه علوم و فناوریبينی شده است که پارلمان فرانسه را از تحوالت و نوآوریپيش

نهاد دیگری است که پارلمان فرانسه « دفتر پارلمانی ارزیابی قوانين»کند. همچنين اه مینوین آگ

دهد. این نهاد قانونگذار فرانسوی را از ضرورت تقنين در را در مراحل قانونگذاری یاری می

کند با شناسایی قوانين ناقص، کند و سعی میشود آگاه میهایی که فقدان قانون احساس میحوزه

م، تکراری و نظایر آن قانونگذار را در اصالح قوانين موجود و در نهایت ارتقای سطح مبه

قانونگذاری یاری دهد.
2

 

 

 

 

 

 
                                                           

مطالعه، »های مجلس شورای اسالمی ( قانون شرح وظایف مرکز پژوهش2ها مطابق ماده ). اولين وظيفه مرکز پژوهش 1
های تخصصی مجلس شورای ها به نمایندگان و کميسيونپژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد تمام لوایح و طرح

 است.« ناسباسالمی در زمان م
، 1114های مجلس شورای اسالمی، . زارعی، محمد حسين، مطالعه تطبيقی مجالس قانونگذاری، تهران، مرکز پژوهش 2

 .211و  214صص 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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الیحه -2
1

 

 مفهوم الیحه -2-2

أت وزیران به دارد: لوایح قانونی پس از تصویب هياصل هفتادوچهارم قانون اساسی بيان می

تخصص و ارتباط مستقيم قوه مجریه با نيازهای این صالحيت با عنایت به  شود.مجلس تقدیم می

 اعطا شده است.« هيأت وزیران»روز جامعه به طور انحصاری به 

نامه داخلی مجلس مقرر داشته است کليه لوایح قانونی تقدیمی ( آیين113در همين راستا ماده)

ت جمهور و وزیر یا وزرای مسؤول رسيده باشد. در صوربه مجلس باید به امضای رئيس

 جمهور کافی است.نداشتن وزیر مسؤول ، امضای رئيس

 ، لوایح باید:آیين نامه داخلی مجلس (115از نظر محتوایی نيز مطابق ماده)

 دارای موضوع و عنوان مشخص باشد. -

 دالیل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه الیحه به وضوح درج شود. -

 باشد.دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان الیحه  -

روش ارائه لوایح نيز به این صورت است که وزیر مربوطه یا نماینده دولت در مجلس، الیحه 

آیين  (117گفته را در جلسه علنی تقدیم مجلس شورای اسالمی نماید )ماده)دارای شرایط پيش

(.نامه داخلی مجلس
2

 

قوه قضائيه  وهشتم قانون اساسی از سوی رئيسلوایح قضایی نيز مطابق اصل یکصدوپنجاه

-صادر شده و از طریق وزیر دادگستری در هيأت دولت مطرح شده و به مجلس ارسال می

 گردند.

 

 

                                                           
جمهوری به (: پيشنهاد قانونی است که پس از تصویب هيأت وزیران و امضای وزرای مسئول و رئيسBill. الیحه ) 1

 شود.مجلس تقدیم می
خودداری شده است. در تمام گزارش « نامه داخلی مجلس شورای اسالمیآیين»ور تلخيص از تکرار عبارت . به منظ 2

نامه داخلی مجلس شورای اسالمی است مگر مواردی که اسم قانون مربوطه ذکر شده شماره ماده از آیين« ماده»مقصود از 
 باشد.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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طرح -1
1

 

 مفهوم طرح -2-1

داند هایی را قابل طرح در مجلس شورای اسالمی میچهارم قانون اساسی طرحاصل هفتادو

 نفر از نمایندگان رسيده باشد. 15که حداقل به پيشنهاد 

نفر از نمایندگان مجلس،  15های قانونی پس از امضاء و ذکر نام حداقل ائه طرحبرای ار

طرح به رئيس مجلس تسليم شده و پس از اعالم وصول و قرائت عنوان آن توسط رئيس مجلس 

.شودهای مربوط ارجاع مییا یکی از دبيران، در همان جلسه به کميسيون
2

 

ضوع و عنوان مشخص باشندو دالیل لزوم تهيه و ها نيز همانند لوایح، باید دارای موطرح

پيشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنين دارای موادی متناسب با اصل موضوع و 

.عنوان طرح نيز باشد
1
  

نيز در ابتدای هر دوره قانونگذاری، هيأت  نامه داخلی مجلسآیين( 141البته مطابق ماده)

کند و را که معوق مانده به وسيله معاونت قوانين تهيه میها و لوایحی رئيسه صورتی از طرح

ها و دارد. هر یک از طرحگذارد و صورتی نيز برای دولت ارسال میدر اختيار نمایندگان می

نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا  25لوایح معوقه که لزوم رسيدگی به آن به وسيله 

ها رسيدگی را به ترتيب شود و کميسيونربوطه ارجاع میهای منامه به کميسيونشود، طبق آیين

 دهند.نامه انجام میمندرج در این آیين

 ها و لوایحانواع طرح -1-1

گردند که نحوه رسيدگی ها و لوایح از حيث فوریت رسيدگی به چهار دسته کلی تقسيم میطرح

 ها با دسته دیگر متفاوت خواهد بود:به هر یک از این دسته

 ها و لوایح عادیطرح -2-1-1
                                                           

-نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم می 15ضا و ذکر نام حداقل پيشنهاد قانونی است که با ام :(Member s bill. طرح ) 1
 شود.

 ( آیين نامه داخلی مجلس111ماده ) - 2
 ( آیين نامه داخلی مجلس111ماده )- 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 

Leader
Highlight

Leader
Highlight
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(. آیين نامه داخلی مجلس (132ها و لوایح است )ماده)اصل بر عادی بودن رسيدگی طرح

بنابراین فوری بودن طرح یا الیحه حالتی استثنایی است و صرفًا در حالتی قابل قبول خواهد بود 

ها و در نتيجه طرح که فوریت آنها مبين و مستند به دالیلی باشد که در ادامه بيان خواهد شد.

لوایح عادی هستند مگر اینکه قيد فوریت برای آنها مطابق آنچه در ادامه خواهد آمد پيشنهاد شده 

ها و لوایح و به تأیيد نصاب خاصی از نمایندگان مجلس نيز برسد. البته رسيدگی به برخی طرح

نهایی با عنوان باشد که به این دسته ذیل مبحث به تناسب موضوع خاص آنها متفاوت می

 پرداخته خواهد شد.« موارد خاص قانونگذاری»

ساعت قبل از طرح فوریت آنها در جلسه ها و لوایح دارای پيشنهاد فوریت حداقل یکطرح

گيرند تا نمایندگان بتوانند آنها را علنی، توسط هيأت رئيسه تکثير و در اختيار نمایندگان قرار می

.ریت آن اظهار نظر نمایندمطالعه کرده و در خصوص قيد فو
1

 

 ها و لوایح یک فوریتیطرح -1-1-1

مواردی هستند که نسبت به سایر موارد مطروحه در مجلس دارای اولویت بوده یا جامعه نياز 

.فوری به آنها داشته باشد
2

 

ای باید درخواست فوریت در طرح یا الیحه صورت فوریتی شدن طرح یا الیحهبرای یک

نفر از  15صورتی که تقاضای فوریت ضمن طرح یا الیحه مطرح نشده باشد، گرفته باشد. در 

فوریت توانند کتبًا تقاضای فوریت آن طرح یا الیحه را بنمایند. تصویب یکنمایندگان نيز می

ها و لوایح با صحبت یک مخالف و یک موافق و با رأی اکثریت مطلق حاضران صورت طرح

خواهد گرفت
1
 . 

 

 و لوایح دو فوریتیها طرح -9-1-1
                                                           

 ( آیين نامه داخلی مجلس159تبصره ماده )- 1
 ( آیين نامه داخلی مجلس132ماده )« 1»بند  - 2
 ( آیين نامه داخلی مجلس(.159ماده )« 1»بند . رأی مثبت بيش از نصف نمایندگان حاضر) 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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وت موارد دوفوریتی مواردی هستند که ضرورت جلوگيری از وقوع خسارت احتمالی و ف

فرصت در آنها وجود داشته باشد.
1

 

برای دوفوریتی شدن طرح یا الیحه پس از درخواست قيد دوفوریت مطابق آنچه گذشت ، باید 

کثریت دوسوم حاضران با با صحبت دومخالف و دو موافق در خصوص دوفوریتی بودن آن، ا

رأی خود این قيد را برای آن تأیيد نمایند
2

گردند، ها و لوایح به کميسيون ارسال نمی. این طرح

گيرند. نحوه رسيدگي به طرحها و لوایح علنی مورد رسيدگی قرار میبلکه مستقيمًا در صحن 

 باشد: دوفوریتي به شرح زیر مي

-یت، طرح یا الیحه چاپ و توزیع به كميسيون ذيحداكثر چهار ساعت پس از تصویب فور-1

 شود.ربط ارجاع مي

حداكثر بيست ساعت پس از تصویب فوریت، پيشنهاد نمایندگان به كميسيون مربوط تسليم  -2

 شود.مي

حداكثر هفاد و دوساعت پس از تصویب فوریت گزارش كميسيون، در دستور كار مجلس  -1

 گيرد.قرار مي

يون در مهلت فوق گزارش خود را ارائه ننماید طرح یا الیحه در دستور چنانچه كميس -تبصره

 گيرد.كار مجلس قرار مي

شود.ساعت قبل از شروع مذاكرات، پيشنهادهاي نمایندگان چاپ و توزیع ميحداقل یك-4
1

 

 

 

 ها و لوایح سه فوریتیطرح -4-1-1
                                                           

 ( آیين نامه داخلی مجلس132ماده )« 2»بند - 1
 ( آیين نامه داخلی مجلس159ماده)« 2»بند - 2
 ( آیين نامه داخلی مجلس135ماده ) - 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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وده و برای مقابله سریع با ای که حالتی کامالً  اضطراری داشته و حياتی بطرح یا الیحه

.شود سه فوریتی خواهد بودخسارت حتمی مطرح می
1

 

های سه فوریتی موافقت دوسوم مجموع نمایندگان )حاضران و غایبين( برای تأیيد قيد در طرح

فوریت موردنياز خواهد بود.
2

گردند، بلکه مستقيمًا ها و لوایح به کميسيون ارسال نمیاین طرح 

گيرند.رد رسيدگی قرار میدر صحن علنی مو
1

 

 

 اعالم وصول و رسيدگی در مجلس -بند دوم

 اعالم وصول -2

طرحها و لوایح تهيه شده توسط نمایندگان و دولت زمانی قابل بررسی هستند که در جلسه 

علنی مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شوند، نحوه اعالم وصول طرحها و لوایح با توجه به 

 شوند:طراحان به روش ذیل اعالم وصول می فوریت مورد درخواست

 طرح و الیحه عادی -2-2

نامه عادی پس از اینکه توسط هيأت رئيسه مجلس شورای اسالمی مطابق آیينطرحها و لوایح 

شناخته شد توسط هيأت رئيسه مجلس شورای اسالمی در یکی از جلسات علنی اعالم وصول 

 شود.ه کميسيونهای تخصصی ارجاع داده میشود و پس از اعالم وصول جهت رسيدگی بمی

 طرح و الیحه فوریتی -1-2

فوریتی ابتدا چاپ و تکثير شده و در بين نمایندگان در صحن علنی توزیع   طرحها و لوایح

شود و راجع به فوریت آنها در جلسه علنی بحث شده و مخالف و موافق صحبت نموده و می

اگر فوریت آن طرح یا الیحه رأی آورد طرح  شود وگيری میسپس راجع به فوریت رأی
                                                           

 ( آیين نامه داخلی مجلس132ماده )« 1»بند  - 1
 ( آیين نامه داخلی مجلس159ماده )« 2»بند  - 2
 آیين نامه داخلی مجلس 133اده م - 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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شود و براساس درجه فوریت به کميسيونهای تخصصی مذکور اعالم وصول شده محسوب می

   شود.ارجاع می

 رسيدگی در کميسيون -1

 تقسيم در کميسيونها و شروع به رسيدگی -2-1

س از اعالم وصول ها و لوایح عادی و یک فوریتی و دوفوریتی پهمانگونه که بيان شد طرح

ها با توجه به برای بررسی به کميسيونهای مربوطه ارجاع خواهند شد. رسيدگی در کميسيون

ها و کنند خصوصًا با عنایت به ناچيز بودن تعداد طرحنقشی که در فرآیند قانونگذاری ایفاء می

 خواهد بود. اند بسيار حائز اهميتلوایح سه فوریتی که از ارجاع به کميسيون مستثناء شده

گانه تخصصی )یا یک های سيزدهها و لوایح متناسب با موضوع خود به یکی از کميسيونطرح

گردند تا در دستور کار کميسيون قرار کميسيون ویژه( به عنوان کميسيون اصلی ارسال می

های مختلف داشته و عالوه بر کميسيون اصلی به کميسيون ها و لوایحی که جنبهگيرند. طرح

های ذیربط ارجاع های فرعی به کميسيوننماید، به عنوان کميسيونیگری هم ارتباط پيدا مید

ها است شور و بررسی به عمل شود تا نسبت به قسمتی از مواد که مربوط به آن کميسيونمی

روز گزارش آن را تهيه و به کميسيون اصلی ارسال نمایند. این مهلت با  12آورده و ظرف 

.روز دیگر قابل تمدید است 12ون اصلی تا موافقت کميسي
1
  

توانند اعتراض خود را در خصوص نحوه ارجاع طرح یا الیحه، به ها میهمچنين کميسيون

.هيأت رئيسه اعالم کنند
2

 

در هر حال کميسيون اصلی موظف است گزارش رد یا مسکوت ماندن یا تصویب و تغيير یا 

اع شده است را ظرف مدتی که از طرف هيأت رئيسه ای که به آن ارجتکميل هر طرح یا الیحه

شود )حداکثر یک ماه از تاریخ وصول به مجلس با توافق کميسيون مربوطه معين و اعالم می
                                                           

 ( آیين نامه داخلی مجلس145ماده)- 1
 ( آیين نامه داخلی مجلس145تبصره ماده) - 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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دفتر کميسيون(، به مجلس ارسال کند. در صورت تجاوز از مدت تعيين شده، هر یک از 

مه ناا حق تقدم طبق ضوابط آیيننمایندگان یا دولت حق دارد از مجلس تقاضا نماید که آن را ب

داخلی در دستور مجلس قرار دهد.
1

 

ها و لوایح مفصل با پيشنهاد کميسيون مربوطه و تصویب هيأت رئيسه امکان البته در طرح

.تمدید این مدت وجود خواهد داشت
2

 

 شرکت کنندگان در جلسه کميسيون -1-1

کميسيون مربوطه، اشخاص هنگام بررسی طرح یا الیحه در کميسيون غير از اعضای 

توانند در جلسه یا جلسات حاضر شده و نظرات خود را ارائه نمایند. اما در دیگری نيز می

این اشخاص عبارتند از:  نهایت اخذ رأی صرفًا از ميان اعضای کميسيون به عمل خواهد آمد.

های مجلس وهشنماینده دولت، نماینده دستگاههای اجرائی مرتبط با موضوع، نماینده مرکز پژ

 شورای اسالمی و ... 

 پيشنهاددهندگان طرح -2-1-1

های قانونی به منظور تبيين ضرورت و اهداف پيشنهاد طرح، حق دارند امضاکنندگان طرح

در کميسيون مربوط که طرح آنها مطرح است، برای ادای توضيح حاضر شوند. برای این 

ت قبل از طرح پيشنهاد، تاریخ بحث وچهار ساعمنظور کميسيون موظف است، حداقل بيست

نماید.پيرامون طرح را کتبًا به آنان اعالم می
1

 

 سایر نمایندگان -1-1-1

ها نمایندگانی که عضویت آن کميسيون را  ندارند بدون داشتن  همچنين در جلسات کميسيون

 توانند حاضر شوند و در صورتی که از طرف کميسيون برای ادای توضيح یاحق رأی  می

.شرکت در مذاکرات دعوت شده باشند باید شرکت نمایند، ولی حق رأی ندارند
1

 
                                                           

 ( آیين نامه داخلی مجلس143ماده) - 1
 ( آیين نامه داخلی مجلس143ماده ) - 2
 آیين نامه داخلی مجلس 152ماده  1و تبصره  112ماده  - 1
 لی مجلس( آیين نامه داخ149ماده ) - 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مقامات اجرایی ذیربط -9-1-1

دستگاه  ها و لوایح، از وزراء و باالترین مقامها موظفند، در موقع رسيدگی به طرحکميسيون

.ذیربط دعوت به عمل آورند
1

 

 برخی مقامات سياسی یا نمایندگان آنها -4-1-1

ها که رسمًا به ان رئيس جمهور و وزراء، رئيس یا نائب رئيس شورای عالی استانمعاون

جمهور و وزراء در جلسات مجلس و توانند به جای رئيسمجلس معرفی شده باشند، می

ای توضيح و دفاع الزم حضور یابند.ها برکميسيون
2

 

 های مجلسکارشناسان مدعو و نماینده مرکز پژوهش -5-1-1

شود، ها به عنوان بازوی مشورتی و کارشناسی مجلس قلمداد میکه مرکز پژوهشاز آنجایی 

ها و لوایح برای بررسی به این مرکز ارجاع شده و این مرکز نظر کارشناسی خود تمامی طرح

نماید. را پيرامون موضوع طرح یا الیحه به صورت مکتوب تقدیم کميسيون یا صحن علنی می

برداری از نظرات مشورتی کارشناسی، هنگام ظر و همچنين بهرهتر نبه منظور تبيين دقيق

ها شرکت ها نيز در جلسات کميسيونای از مرکز پژوهشبررسی هر طرح یا الیحه نماینده

پردازد.کرده و به تبادل نظر با نمایندگان و ارائه نظرات مشورتی اصالحی یا تکميلی می
1

 

از برخی کارشناسان در حوزه مورد بحث جهت تواند به انتخاب خود همچنين کميسيون می

 شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.

 

 

 

 بررسی در کميسيون و ارائه گزارش -9-1
                                                           

 ( آیين نامه داخلی مجلس141ماده )- 1
 ( آیين نامه داخلی مجلس117ماده)- 2
-. با نمایندگان مردم در مجلس نهم)فرآیند قانونگذاری در جمهوری اسالمی ایران(، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش 1

 .1192های مجلس شورای اسالمی، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ها و لوایح ارجاعی را پس از ده روز و دریافت نظر کميسيون اصلی، رسيدگی به طرح

.های فرعی و دعوت نمایندگان آن شروع خواهد کردکميسيون
1
  

توانند پيشنهادهای خود را در خصوص طرح یا الیحه به صورت کتبی تا نمایندگان نيز می

چهاد ساعت قبل از رسيدگی در کميسيون اصلی به هيأت رئيسه کميسيون مربوطه تحویل 

دهند.
2

پس از بررسی و تصویب کليات طرح یا الیحه در کميسيون، وارد رسيدگی به جزئيات  

آید. مصوبات کميسيون با اکثریت مطلق آرای گيری به عمل میشده و در خصوص آنها رأی

.عده حاضر خواهد بود
1
  

های فرعی است توسط گزارش نهایی که شامل گزارش کميسيون اصلی و گزارش کميسيون

های گردد. چنانچه نظر کميسيونکميسيون اصلی برای طرح و بررسی در مجلس تقدیم می

ها ، سخنگو یا یکی از اعضای آن کميسيونفرعی در کليات با نظر کميسيون اصلی متفاوت باشد

.توانند نظر کميسيون خود را توضيح دهدمی
1
  

آیين نامه داخلی ( 49ماده)« 1»به منظور بررسی تخصصی موضوعات، بر اساس تبصره 

توانند به تعداد کافی مشاور ذیصالح به ویژه از ميان های تخصصی میکميسيون مجلس

مسائل کميسيون صاحب تخصص و تجربه باشند را به خدمت  نمایندگان ادوار گذشته که در

 بگيرند.

ها و لوایح مشابه یا با موضوع مشترک یا نزدیک توانند گزارش طرحها میهمچنين کميسيون

.به هم را در یک گزارش به مجلس ارائه نمایند
1
  

، در مجلس آیين نامه داخلی( 131فوریتی مطابق  ماده)ها و لوایح یکبررسی و تصویب طرح

های اصلی و فرعی به صورت خارج از نوبت خواهد بود. گزارش کميسون درباره این کميسون
                                                           

 ( آیين نامه داخلی مجلس145ماده) - 1
 آیين نامه داخلی مجلس 152ماده  1ه تبصر - 2
( آیين نامه داخلی 93شود که بيش از نصف نمایندگان حاضر، رأی مثبت دهند )ماده). اکثریت مطلق وقتی حاصل می 1

 مجلس(.
 ( آیين نامه داخلی مجلس145ماده) - 1
 ( آیين نامه داخلی مجلس143ماده)« 1»تبصره - 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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وهشت ساعت قبل از طرح در مجلس چاپ و بين نمایندگان ها ولوایح نيز حداقل چهلطرح

.شودتوزیع می
1

 

بررسی و تصویب در صحن -9
2

 

ها و لوایح در صحن علنی تحت عنوان شوررسيدگی به طرح
1

شود.یاد می 
1

شور در ادبيات  

گيری در به مراحل رسمی انجام کار اعم از مباحثات رسمی و اتخاذ تصميم و رأی»حقوقی 

در متون فارسی نيز در  «.شودها و لوایح، در صحن علنی مجلس، گفته میخصوص طرح

«.خوانندمی« شور»یا « قرائت»هر بار مذاکره را »تعریف شور گفته شده است 
1

 

، اصل بر یک شوری بودن آیين نامه داخلی مجلس( 141نگونه که بيان شد مطابق ماده )هما

ها و لوایح است. بدان معنا که پس از اعالم نظر کميسيون، بررسی و تصویب کليه طرح

بررسی و تصویب کليات و جزئيات طرح و الیحه به طور همزمان و بدون فاصله در یک 

 به ارسال مجدد، طرح یا الیحه به کميسيون نخواهد بود.جلسه صورت خواهد گرفت و نيازی 

ای به صورت دو شوری مورد بررسی و با وجود این در دو حالت ممکن است طرح یا الیحه

 تصویب قرار گيرد:

.مواردی که به تشخيص هيأت رئيسه بررسی آنها به صورت دوشوری ضرورت داشته باشد
1

 

ای باشد، اما در جلسات وت ماندن طرح یا الیحهچنانچه نظر کميسيون مبنی بر رد یا مسک

.علنی، کليات آن طرح یا الیحه به تصویب برسد
7

 
                                                           

 س( آیين نامه داخلی مجل131ماده) - 1
کننده در جلسات رسمی صحن مجلس . مقصود از صحن علنی در فرایند قانونگذاری، مجمعی از کل نمایندگان شرکت 2

پردازند و در نهایت، ها و لوایح پيشنهادی میاست که در اوقات مشخصی گرد هم آمده به شور و بررسی پيرامون طرح
 ها و لوایح را دارند.ق رأی و اظهارنظر در خصوص طرحمراتبی و به طور برابر، حفارغ از هرگونه نظام سلسله

3 . Reading 
اند. برای مثال ر.ک: وکيليان، حسن، نقش های داخل کميسيون نيز تحت عنوان شور یاد کرده. البته برخی از رسيدگی 1

های مجلس شورای نهادهای داخلی مجلس در فرایند قانونگذاری )مطالعه نظری از منظر تطبيقی(. گزارش مرکز پژوهش
 .1111اسالمی، شهریور ماه 

 گيرد از عنوان شور استفاده شده است.هایی که در صحن علنی صورت میاما در اینجا صرفًا برای رسيدگی
 .222، ص 1114های حقوق اساسی، تهران، نشر ميزان، . شریعت پناهي )قاضی(، ابوالفضل، بایسته 1
 ( آیين نامه داخلی مجلس141ماده) - 1
 ( آیين نامه داخلی مجلس141تبصره ماده ) - 7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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، گزارش رد یا آیين نامه داخلی مجلس( 147در این خصوص باید توجه داشت مطابق ماده)

گيرد که پيشنهاددهندگان مسکوت ماندن طرح یا الیحه، زمانی در دستور کار مجلس قرار می

نفر از نمایندگان طراح در خصوص طرح(  15حه )دولت در خصوص الیحه و طرح یا الی

رئيسه مجلس تقاضا نمایند ماه پس از چاپ و توزیع گزارش کميسيون از هيأتظرف مدت یک

 موضوع مجددًا در دستور کار مجلس قرار گيرد.

واهند ها یا لوایحی به صورت دوشوری بررسی ختوان بيان داشت صرفًا طرحدر نتيجه می

شد که یا هيأت رئيسه ضرورت رسيدگی دوشوری به آنها را تشخيص دهد و یا پس از رد یا 

نفر از پيشنهادکنندگان طرح یا دولت  15تصميم بر مسکوت ماندن آنها در کميسيون، 

 )پيشنهادکننده الیحه( تقاضای بررسی مجدد آن را از هيأت رئيسه داشته باشند.

ها و لوایح در صحن علنی، به تبيين عمومی مربوط به بررسی طرحذیاًل پس از تبيين مقررات 

 شوری و دوشوری خواهيم پرداخت.ها و لوایح در دو حالت تکنحوه رسيدگی به طرح

 مقررات عمومی بررسی درصحن علنی -2-9

صرفنظر از اینکه طرح یا الیحه در حال بررسی در شور اول یا دوم باشد، مقررات عمومی 

 شود.رسی یک موضوع تقنينی در صحن علنی وجود دارد که به آنها اشاره میبه منظور بر

 حضور نمایندگان دولت -2-2-9

در مواردی که طرح یا الیحه قانونی بنا است در صحن علنی مطرح گردد مربوط به امور  

داخلی مجلس نباشد، از طریق هيأت رئيسه به وزیر یا مسؤول اجرایی مربوطه رسمًا اطالع 

شود تا خود یا معاون او که رسمًا به مجلس معرفی شده در جلسه علنی حاضر شود و می داده

در مذاکرات شرکت نماید. در صورت اطالع و عدم حضور وزیر یا معاون بدون عذر موجه، 

از طرف رئيس مجلس مؤاخذه خواهد شد. به هر صورت، در همان جلسه حتی با عدم حضور 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ه، طرح یا الیحه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اتخاذ وزیر یا مسؤول اجرایی مربوط

.تصميم خواهد شد
1

 

 سوال -1-2-9

ها و لوایح که مربوط به موضوعات سواالت توضيحی نمایندگان، در شور اول یا دوم طرح

شود. رئيس این سؤاالت را به مورد بحث باشد، در مجلس کتبًا به رئيس مجلس تقدیم می

دهد تا به هنگام توضيح و یا توجيه به آن پاسخ یا به نماینده دولت می سخنگوی کميسيون مربوط

.داده شود
2
  

 اخطار قانون اساسی -9-2-9

اند مدافع قانون اساسی باشند با توجه به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی سوگند یاد کرده

به لس، اخطار راجعو با عنایت به عدم امکان تصویب قوانين مغایر قانون اساسی از سوی مج

ها و لوایح وسایر موضوعات مورد بحث در مجلس با قانون اساسی مقدم بر منافی بودن طرح

کند. این اخطار باید با استناد اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف می

يس به اصل مربوطه از قانون اساسی حداکثر ظرف سه دقيقه به عمل آید. در صورتی که رئ

نماید چنانچه مجلس اخطار را مجلس اخطار را وارد بداند بدون بحث از مجلس نظرخواهی می

وارد دانست رئيس نسبت به پذیرش اصالحات پيشنهادی یا حذف مورد اشکال یا ارجاع آن به 

.کميسيون ذیربط جهت بررسی مجدد اقدام خواهد کرد
1

 

 نامه داخلیتذکر آیين -4-2-9

نامه داخلی از سوی رئيس، هيأت رئيسه و نمایندگان، در ن اجرای آیينبه منظور تضمين حس

نامه داخلی مجلس تخلفی را که مربوط به همان جلسه صورتی که نمایندگان نسبت به اجرای آیين

باشد مشاهده نمایند، حق دارند بالفاصله مورد تخلف را با استناد به ماده مربوطه بدون خروج 
                                                           

 ( آیين نامه داخلی مجلس191ماده) - 1
 ( آیين نامه داخلی مجلس194ماده) - 2
 ( آیين نامه داخلی مجلس193ماده) - 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ه دقيقه تذکر دهند و اگر مربوط به آن جلسه نباشد بعد از نطق و یا از موضوع حداکثر ظرف س

پایان جلسه، قبل از اعالم ختم آن حداکثر ظرف سه دقيقه تذکر دهند چنانچه رئيس تذکر را وارد 

.بداند موظف است به آن ترتيب اثر دهد
1

 

 شوری و دوشوریرسيدگی یک -1-9

 شوریرسيدگی یک -2-1-9

گيرد، پس از ارائه گزارش ری که غالب مصوبات مجلس را در برمیشوهای یکدر بررسی

گيرد. در این هنگام درباره نقاط ضعف کميسيون، موضوع در دستور کار صحن علنی قرار می

شود و و قوت، نقایص و امتيازات و لزوم یا عدم لزوم آن طرح و الیحه در کليات مذاکره می

آیدگيری به عمل میأیپس از آن نسبت به اصل طرح یا الیحه ر
2
در صورت تصویب کليات،  .

شود. مرحله بررسی جزئيات پس از تشریح گيری در خصوص جزئيات طرح آغاز میرأی

 روش رسيدگی دوشوری تبيين شده است.

آیين نامه داخلی ( 134( و )132دار نيز مطابق مواد )ها و لوایح فوریترسيدکی به طرح

شود و پس از این صورت که ابتدا نسبت به اصل آن مذاکره می شوری خواهند بود. بهمجلس یک

گاه راجع به هر یک از شود و آنآن برای ورود به شور در ماده واحده یا مواد، ردی گرفته می

 آید.مواد جداگانه مذاکره و أخذ رأی به عمل می

 

 

 رسيدگی دوشوری -1-1-9
                                                           

 ( آیين نامه داخلی مجلس197ماده) - 1
رای حاضر در جلسه است. البته باید نامه داخلی مالک اعتبار مصوبات کسب اکثریت مطلق آ( آیين111. مطابق ماده ) 2

( همين قانون، انعقاد رسمی جلسات و اعتبار اخذ رأی منوط به حضور حداقل دوسوم مجموع 93توجه داشت مطابق ماده)
شود که بيش از نصف نمایندگان حاضر، رأی مثبت دهند، مگر باشد. در نتيجه اکثریت مطلق وقتی حاصل مینمایندگان می

 ( آیين نامه داخلی مجلس(151نامه داخلی نصاب دیگری تعيين شده باشد. )ماده)انون اساسی و یا در آیيندر مواردی که ق

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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به مواردی است که هيأت رئيسه همانگونه که بيان شد رسيدگی دوشوری صرفًا مربوط 

نفر از  15رسيدگی دوشوری به موضوع طرح یا الیحه را ضروری تشخيص دهد یا دولت یا 

نمایندگان پيشنهاددهنده طرح یا الیحه پس از رد آن توسط کميسيون تقاضای بررسی مجدد آن را 

ص کليات طرح یا بنمایند. در این موارد پس از ارائه گزارش اوليه کميسيون، صرفًا در خصو

گيری به عمل آمده و در صورت تصویب کليات، موضوع جهت بررسی جزئيات الیحه رأی

مجدداًً به کميسيون مربوطه عودت خواهد شد.
1

 

کميسيون مشابه آنچه قباًل بيان شد به بررسی جزئيات طرح پرداخته و گزارش آن را تقدیم 

وع طرح یا الیحه برای بررسی در مجلس خواهد نمود. پس از ارائه گزارش مذکور، موض

گيرد. در این مرحله جزئيات طرح یا الیحه شور دوم در دستور کار صحن علنی قرار می

 توسط صحن مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

  بررسی و تصویب جزئيات طرح یا الیحه -9-9

های دوشوری و از آنجایی که شيوه بررسی جزئيات طرح یا الیحه در صحن علنی در شيوه

باشند، این مرحله به صورت مجزا تبيين شده است. در نتيجه شوری مشابه یکدیگر مییک

شوری بالفاصله پس از تصویب گونه که بيان شد مرحله بررسی جزئيات در رسيدگی یکهمان

کليات در صحن علنی و در رسيدگی دوشوری پس از تقدیم گزارش بررسی جزئيات طرح 

 ه صحن علنی انجام خواهد گرفت.توسط کميسيون ب

شود، ولی ای پذیرفته نمیدر هر حال در هر دو حالت در مرحله بررسی جزئيات پيشنهاد تازه

پيشنهادهایی که در فاصله دو شور به کميسيون داده شده و مورد توجه و تصویب کميسيون قرار 

خواهد بود. در این صورت نگرفته، به ترتيب مواد، توسط پيشنهاددهندگان قابل طرح در مجلس 

تواند برای هر پيشنهاد پيشنهاددهنده یا یکی از پيشنهاددهندگان )در مورد پيشنهاد جمعی( می

ظرف پنج دقيقه توضيح بدهد و پس از اظهارنظر یک مخالف و یک موافق و عنداللزوم 
                                                           

 ( آیين نامه داخلی مجلس151ماده ) - 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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آید. مل میتوضيحات سخنگوی کميسيون یا نماینده دولت نسبت به پيشنهاد مزبور اخذ رأی به ع

.آیدگيری به عمل میپس از رد یا قبول پيشنهاد نسبت به اصل ماده رأی
1
  

گيری خواهد شد و در چنانچه ماده به تصویب نرسد، بدون مذاکره نسبت به حذف آن رأی

صورتی که حذف ماده به تصویب نرسيد پيشنهادهای اصالحی تازه در همان جلسه پذیرفته 

.خواهد شد
2

 

آید مگر آنکه در گزارش کميسيون مواد درباره اصل مواد مذاکره به عمل نمی در این مرحله

جدیدی اضافه شده باشد یا به تشخيص هيأت رئيسه در بعضی مواد تغييرات اساسی داده شده 

نام یا دستگاه باشد. در این صورت اولين مخالف و موافق )بر اساس تابلو مخصوص ثبت

کنند و در صورت لزوم سخنگوی کميسيون قيقه صحبت میالکترونيک( هر یک به مدت پنج د

.شودگيری میگاه نسبت به ماده یا مواد موردنظر رأیکنند و آنو نماینده دولت نيز صحبت می
1

 

، چنانچه در این مرحله، کميسيون بعضی از مواد آیين نامه داخلی مجلس( 154مطابق ماده )

توانند همان ماده را باشد،هر یک از نمایندگان می طرح یا الیحه را حذف و یا تغيير کلی داده

پيشنهاد نمایند و پس از صحبت یک موافق و یک مخالف و سخنگوی کميسيون و نماینده دولت 

شود. چنانچه اصل ماده تصویب شد پيشنهادهای اصالحی که قباًل به گيری مینسبت به ماده رأی

 خواهد بود. گيریکميسيون داده شده، قابل طرح و بحث و رأی

، اولویت رسيدگی به پيشنهادها در این مرحله به داخلی مجلس نامه( آیين155مطابق ماده )

 ترتيب زیر خواهد بود:

 پيشنهاد بازگشت به الیحه دولت یا طرح اصلی. -

 پيشنهاد حذف کل ماده. -

 پيشنهاد چاپ شده کميسيونهای فرعی. -
                                                           

 ( آیين نامه داخلی مجلس152ماده) - 1
 نامه داخلی مجلس( آیين152ماده) - 2
 ( آیين نامه داخلی مجلس151ماده) - 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ن با تشخيص اولویت جامع بودن پيشنهاد حذف جزء و پيشنهادهای چاپ شده نمایندگا -

 توسط یکی از اعضای هيأت رئيسه.

 گيری برای اصل ماده.رأی -

 گيری برای حذف کل ماده در صورتی که اصل ماده رأی نياورد.رأی -

 پيشنهادهای جدید نمایندگان. -

الذکر رأی ارجاع به کميسيون، به تشخيص رئيس جلسه )در صورتی که پيشنهادهای فوق -

 نياورد(.

 ّد، استرداد یا مسکوت ماندن طرح یا الیحهر -4

 رّد طرح یا الیحه -2-4

ای موفق به کسب نصاب اکثریت مطلق آرای نمایندگان در صورتی که کليات طرح یا الیحه

های حاضر در صحن علنی نشود طرح یا الیحه رد شده تلقی خواهد شد . همچنين کميسيون

رد کنند. در صورتی که تقاضای رسيدگی مجدد این  ای راتوانند طرح یا  الیحهداخلی نيز می

ماه ظرف مدت یکآیين نامه داخلی مجلس ( 143طرح یا الیحه توسط مقامات مذکور در ماده )

پس از چاپ و توزیع گزارش کميسيون به هيأت رئيسه مجلس تقدیم نشود این مصوبه به کلی رد 

 شده تلقی خواهد شد.

 استرداد طرح یا الیحه -1-4

از ارائه طرح یا الیحه تا زمانی که جزئيات آن به تصویب نرسيده باشد امکان ارائه پس 

تقاضای استرداد آن وجود خواهد داشت. اما در صورت گذر از این مرحله دیگر امکان استرداد 

وجود نداشته و صرفًا در صورت اعالم مغایرت مصوبه از سوی شورای نگهبان یا تصویب 

توان از الزام حقوقی آن ممانعت کرد. تقاضای استرداد در چند بعدی میقانون ناسخ یا مغایر 

 مرحله قابل طرح خواهد بود:

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 قبل از تصویب کليات -2-1-4

، پس از اعالم وصول طرح قانونی، آیين نامه داخلی مجلس( 111مطابق بخش اول ماده )

طوری که امضاءکنندگان چنانچه جمعی از امضاکنندگان تقاضای کتبی استرداد آن را بنمایند به

نفر گردند، در صورتی که تقاضای استرداد قبل از تصویب کليات باشد  15باقی مانده کمتر از 

 طرح مسترد و گزارش آن به مجلس داده خواهد شد.

استرداد لوایح نيز در صورتی که پيش از تصویب کليات الیحه در مجلس باشد، پس از 

شود و جمهور و ذکر دليل آن الیحه مسترد میبی رئيستصویب هيأت وزیران با درخواست کت

گردد.گزارش آن در جلسه علنی اعالم می
1
  

 بعد از تصویب کليات -1-1-4

، در صورتی که کليات طرح به تصویب آیين نامه داخلی مجلس( 112مطابق بخش دوم ماده )

ف،با رأی مجلس، رسيده باشد پس از توضيح یک نفر از تقاضاکنندگان و صحبت یک نفر مخال

 باشد.طرح قابل استرداد می

د پس از استرداد الیحه نيز پس از تصویب کليات در هر مرحله تا پيش از تصویب نهایی باش

كه استرداد پس از تصویب كليات الیحه و در درصورتيتصویب هيأت وزیران توسط، 

ان رئيس جمهور به هرمرحله تا پيش از تصویب نهائي باشد، وزیر مربوط یا یكي از معاون

تواند با ذكر دليل در جلسه علني تناسب موضوع ضمن ارائه درخواست رئيس جمهور مي

مجلس و صحبت یك نفر مخالف هریك به مدت ده دقيقه و تصویب مجلس آن را مسترد نماید.
2
  

، در صورت تغيير دولت، چنانچه آیين نامه داخلی مجلس( 141البته مطابق بخش اخير ماده )

 ت جدید رسمًا استرداد لوایحی را اعالم کرده باشد، آن لوایح از جریان خارج خواهد شد.دول
                                                           

 ( آیين نامه داخلی مجلس111( ماده )1بند )- 1
 آیين نامه داخلی مجلس 111ماده  2بند - 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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، برای استرداد الیحه در هر داخلی مجلس نامه( آیين111شایان ذکر است مطابق صدر ماده )

 مرحله، تصویب هيأت وزیران جهت پذیرش تقاضای استرداد ضروری خواهد بود.

های ، نحوه رسيدگی به طرحآیين نامه داخلی مجلس (142همچنين مطابق تبصره ماده )

 ها و نيز تقاضای استرداد آنها مشابه لوایح دولت خواهد بود.شورای عالی استان

 مسکوت ماندن طرح یا الیحه -9-4

نفر از نمایندگان تا قبل  25، در صورتی که حداقل داخلی مجلس نامه( آیين195مطابق ماده )

یی در مجلس کتبًا از مجلس تقاضا کنند که طرح یا الیحه قانونی واصل شده از اتمام رسيدگی نها

به مجلس برای مدت معينی مسکوت بماند، پس از توضيح یکی از پيشنهاددهندگان به مدت پنج 

 شود.دقيقه و پاسخ آن از طرف یک مخالف به مدت حداکثر پنج دقيقه، رأی گرفته می

فقت معاون حقوقی و امور مجلس رئيس جمهور یا این تقاضا در خصوص الیحه بدون موا

.وزیر یا معاون امور مجلس ذیربط پذیرفته نخواهد شد
1

 

مرتبه مجاز خواهد بود. هيأت تقاضای مسکوت ماندن در هر طرح و الیحه فقط برای یک

رئيسه موظف است پس از گذشت مدت مسکوت ماندن، طرح یا الیحه را مجددًا در دستور کار 

دهد. همچنين چنانچه تقاضای مسکوت ماندن برای انجام اصالحات طرح یا الیحه  مجلس قرار

.گرددباشد پس از تصویب مسکوت ماندن به کميسيون ذیربط جهت انجام اصالحات ارجاع می
2

 

 

 

                                                           
 ( آیين نامه داخلی مجلس(.195)ماده ) - 1
 ( آیين نامه داخلی مجلس195تبصره ماده ) - 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 موارد خاص قانونگذاری -گفتار دوم

ند اختيار توا مجلس نمي».... گرچه به موجب قسمتي از اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي 

ها و  و اما با این وجود، برخي از ضرورت« قانونگذاري را به شخص یا هيأتي واگذار كند....

ها باعث شده تا قانون اساسي اختيار تفویض قانونگذاري به وسيله مجلس را در  اندیشي مصلحت

 شرایط خاص مجاز بداند.

 قوانين آزمایشي -

ند قانون خاصي بدون كار كارشناسي دقيق ك برخي مواقع موقعيت حاد و بحراني اقتضا مي

تصویب شود تا پس از رفع بحران به تصحيح و تكميل آن اقدام شود. در چنين مواردي مجلس 

كند. در این صورت:  هاي داخلي خود تفویض مي اختيار وضع برخي قوانين را به كميسيون

شود و تصویب  اجراء مي كند به صورت آزمایشي این قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي».... 

«.نهایي آن با مجلس خواهد بود
1

 

 هاي دولتي تصویب دائمي اساسنامه دستگاه -

ها و مؤسسات دولتي و  ها، شركت دو مسأله تخصصي بودن مسائل مربوط به اساسنامه سازمان

همچنين نياز به سرعت در تصویب آنها به لحاظ ماهيت اجرایي آنها، سبب شده است تا قانون 

 اسي اجازه تفویض تصویب اس

ربط یا دولت تصریح كند. گرچه ذكر  هاي ذي دائمي اساسنامه چنين نهادهایي را به كميسيون

این نكته نيز الزم است كه این مصوبات نباید مغایر با قانون اساسي قوانين و مقررات جاري 

باشند.
2

 

 
                                                           

 . قسمتي از بند اول اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي.1
 172الی  137وانين آزمایشي ر.ك. به: مواد نامه داخلي مجلس راجع به ق . براي آگاهي از مقررات مندرج در آیين2

 نامه داخلي مجلس. آیين

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ( قانون اساسی05قانونگذاری تفویضی طبق اصل ) -بند اول

پنجم قانون اساسی تواند طبق اصل هشتادواردی که مجلس ضروری تشخيص دهد، میدر مو

های خود و اختيار تصویب آزمایشی بعضی از قوانين را که جنبه دائمی دارند به کميسيون

ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به ها، شرکتتصویب دائمی اساسنامه سازمان

تفویض کندهای خود یا به دولت کميسيون
1
  

ای را طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی به کميسيون یا تقاضای ارجاع طرح یا الیحه

تواند توسط دولت های مجلس و یا دولت تا قبل از شروع رسيدگی نهایی در مجلس میکميسيون

ر نفر از نمایندگان مطرح گردد. این تقاضا در جلسه علنی اعالم و به ترتيب در دستور کا 15یا 

.گيردمجلس قرار می
2

 

هنگام طرح تقاضای مزبور در مجلس، نماینده  دولت و یا نماینده منتخب تقاضاکنندگان، دالیل 

نماید و سپس دونفر دقيقه بيان می 12ضرورت ارجاع طرح و یا الیحه را حداکثر به مدت 

در مجلس نوبت نام، اند و در صورت عدم ثبتنام کردهمخالف و دو نفر موافق که قباًل ثبت

.شودگيری میگاه رأیدقيقه صحبت کرده و آن 12اند، هر یک به مدت گرفته
1

 

شود. ترتيب رسيدگی این قبيل پس از موافقت مجلس، طرح یا الیحه به کميسيون فرستاده می

ها و لوایح در مجلس خواهد ها و لوایح در کميسيون همان ترتيب رسيدگی و تصویب طرحطرح

باشداط در تصویب، رأی حداقل دوسوم اعضای کميسيون میبود، اما من
1
  

ها، تعيين مدت اجرای آزمایشی آن در دستور کار پس از تصویب طرح یا الیحه در کميسيون

 41مجلس قرار خواهد گرفت، به این ترتيب که مصوبه کميسيون به همراه پيشنهاد مدت اجراء، 
                                                           

نامه داخلی مجلس پس از انقضای زمان آزمایشی، اعتبار قانونی ( آیين131ماده )« 2». این قوانين مطابق تبصره  1
 نخواهند داشت.

 ( آیين نامه داخلی مجلس131ماده ) - 2
 ( آیين نامه داخلی مجلس139ماده ) - 1
 ( آیين نامه داخلی مجلس172ماده ) - 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ر نمایندگان قرار گيرد. هنگام طرح تعيين مدت ساعت قبل از طرح در مجلس تکثير و در اختيا

گيری جلسه علنی، در صورتی که پيشنهاد دیگری نباشد، نسبت به پيشنهاد کميسيون رأیدر 

شود. در غير این صورت، نسبت به پيشنهاد نمایندگان به ترتيب وصول در جلسه علنی پس می

گيری خواهد شد.از صحبت یک مخالف و یک موافق رأی
1

 

دائمی نمودن این قوانين باید طرح یا الیحه جدیدی تقدیم مجلس شده و سير قانونی  برای

تواند به صورت ماده واحده و بدون تصویب را مجددًا طی نماید. طرح یا الیحه مذکور می

تغييرات یا با اصالح موادی از قانون آزمایشی تنظيم شود.
2

ضوابط کلی و همچنين فرآیند  

لس شورای اسالمی مطابق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی به صورت تفویض قانونگذاری مج

 جدول و نمودار در زیر آمده است.
                                                           

 ( آیين نامه داخلی مجلس171ماده ) - 1
 ( آیين نامه داخلی مجلس137ماده )« 1»تبصره  - 2

 ترتيب رسيدگی
نهاد مسؤول 

 قانونگذاری

اختيارات قابل واگذاری 

 ((131)ماده)
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ها و لوایح در مشابه سایر طرح

ها بوده است، اما مناط در کميسيون

تصویب، رأی حداقل دوسوم 

است  اعضای کميسيون

 ((.171)ماده)

 

 هاکميسيون

تصویب آزمایشی برخی 

 قوانين

تصویب دائمی اساسنامه 

ها، ها، شرکتسازمان

های دولتی یا موسسه

 وابسته به دولت

 

نامه داخلی هيأت وزیران طبق آیين

 ((171)ماده)

 

 دولت

تصویب دائمی اساسنامه 

ها، ها، شرکتسازمان

های دولتی یا موسسه

 توابسته به دول

 

مراحل رسیدگی و تصویب قوانین 

نامه ( آیین871( تا )861آزمایشی )مواد)

 داخلی مجلس(

یندگان در صحن علنی مجلس نفر از نما 81های مجلس از سوی دولت یا ارائه درخواست ارجاع طرح یا الیحه به کمیسیون یا کمیسیون

 ((861)ماده)

 اعالم وصول تقاضا در جلسه علنی و قرار دادن آن در دستور کار مجلس طبق نوبت

های مربوط در مجلس پس از ارائه دالیل ضرورت ارجاع توسط یکی از ضرورت ارجاع طرح یا الیحه به کمیسیون یا کمیسیون بررسی

 صحبت دو موافق و دو مخالف و اتخاذ تصمیم مجلسپیشنهاددهندگان یا نماینده دولت و 

 رسیدگی و تصویب در کمیسیون و ارجاع آن به مجلس همرا به پیشنهاد مدت اجرا

های مربوط در صورت تصویب مجلسارجاع طرح یا الیحه به کمیسیون یا کمیسیون  

 لسساعت قبل از طرح در مج 81تکثیر و توزیع مصوبه کمیسیون در بین نمایندگان 

. ضوابط و فرایند تصویب قانونگذاری1نمودار   
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 تفسير قوانين -ومبند د

مطابق اصل هفتادوسوم قانون اساسی شرح و تفسير قوانين عادی در صالحيت مجلس شورای 

 نامه داخلی به تبيين نحوه تفسير قوانين نيز پرداخته است.اسالمی است. به همين دليل آیين

یا الیحه در دستور تفسير قوانين نيز همچون سایر مصوبات قانونی مجلس به واسطه طرح 

ها و ، رسيدگی به طرحداخلی مجلس  نامه( آیين119گيرد. مطابق ماده )کار مجلس قرار می

تواند به طور عادی یا به شوری است و میلوایح مربوط به شرح و تفسير قوانين عادی یک

ت از هم صورت فوریت مورد مذاکره قرار گيرد. البته در تفسير قوانين بحث در کليات و جزئيا

 شود.تفکيک نمی

ها و لوایح به این صورت است که در صورتی که استفساریه به نحوه رسيدگی به این طرح

فوریتی باشد، پس از گزارش کميسيون و توضيح سخنگو، یک مخالف و صورت عادی و یک

یک موافق، هر یک به مدت ده دقيقه صحبت خواهند کرد. با پيشنهاد رئيس و یا ده نفر از 

مایندگان و تصویب مجلس مدت صحبت و تعداد مخالف و موافق تا دو برابر قابل تغيير است. ن

.تواند صحبت کنددر مورد تفسير قوانين نماینده دولت هم می
1
  

در صورتی که گزارش کميسيون و همچنين پيشنهادهای دیگر که به کميسيون رسيده است، به 

ظر خود را کتبًا به هيأت رئيسه بدهد. پيشنهادها به تواند نتصویب مجلس نرسد، هر نماینده می

گيرد و اگر پيشنهادی به تصویب نرسيد موضوع برای بحث ترنيب وصول مورد بحث قرار می

.شودبيشتر به کميسيون ارجاع می
2
  

ها و لوایح فوریتی باشدنيز همانند دیگر طرحدر صورتی که تفسير به صورت دوفوریتی و سه

.گيردفوریتی مورد رسيدگی قرار میدوفوریتی و سه
1

 
                                                           

 ( آیين نامه داخلی مجلس192ماده)- 1
 ( آیين نامه داخلی مجلس191ماده)- 2
 ( آیين نامه داخلی مجلس192ماده) - 1
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تواند حاوی مقررات جدیدی بوده و باید توجه داشت طرح یا الیحه تفسيری یک قانون نمی

توانند قانون قبلی را تفسير نمایند. برای اصالح قانون قبلی لزومًا باید طرح یا الیحه به صرفًا می

 د.منظور اصالح یا نسخ آن قانون آماده و تقدیم مجلس شو

 

 المللیبررسی و تصویب معاهدات و قراردادهای بين -مبند سو

های ها، قراردادها و موافقتنامهنامهها، مقاولهمطابق اصل هفتادوهفتم قانون اساسی عهدنامه

( 177( تا )171المللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد. به همين دليل مواد )بين

 یح نحوه تصویب این معاهدات پرداخته است.به تشر داخلی مجلس نامهآیين

توافقي »ميالدي عبارت است از:  1931وین مصوب  المللي ازدید عهدنامه معاهده بين

الملل قرار  صورت كتبي منعقد شده است و تحت حاكميت حقوق بين المللي كه ميان دولتها به بين

یا اینكه در  موافقتنامه و ...( ونظر از اینكه داراي عنوان خاص )پيمان، عهدنامه،  دارد. صرف

هر »از دیدگاه عرف نيز معاهده عبارت است از: « سند واحد دو یا چند سند واحد درج شده باشد

منظور حصول آثار طبق مقررات حقوق  الملل به گونه توافق منعقده ميان تابعان حقوق بين

«المللي بين
1

 

می در درجه اول قصد قانونگذار علت لزوم تصویب این معاهدات توسط مجلس شورای اسال

گونه معاهدات با توجه به اهميت آنهاست تا تجارب تلخ اساسی مبنی بر نظارت مجلس بر این

( قانون مدنی، این 9تاریخی گذشته تکرار نشود و در درجه بعدی آن است که مطابق ماده )

ون عادی به حساب معاهدات در حکم قانون بوده و در سلسله مراتب قواعد حقوقی مشابه قان

آیند. لذا از آن جهت که قانونگذاری در صالحيت انحصاری مجلس شورای اسالمی است، می

رسد. جهت تبدیل این معاهدات به قانون داخلی تصویب آنها توسط مجلس ضروری به نظر می

توان گفت قانون اساسی به دليل اهميت این معاهدات و با ساز نيز میدر معاهدات غيرقاعده
                                                           

 19، ص 1119، سال19لل عمومي، انتشارات گنج دانش، چاپ الم . ضيائي بيگدلي، محمدرضا، حقوق بين 1
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عنایت به تجارب منفی ناشی از قراردادهای خارجی در دوران گذشته، نظارت استصوابی 

.مجلس را بر انعقاد آنها توسط دولت ضروری دانسته است
1
  

دارد در تقدیم لوایح قانونی که در بيان می داخلی مجلس نامه( آیين171در همين راستا ماده )

المللی و یا الحاق نامه، قرارداد و یا موافقتنامه بينآنها، دولت تقاضای تصویب عهدنامه، مقاوله

المللی را دارد، متن کامل آنها باید جهت بررسی ضميمه لوایح تقدیمی مذکور های بينبه پيمان

 باشد.

روند بررسی این معاهدات خاص بوده و متفاوت از روند عادی قانونگذاری است که تفصيل 

 آمده است. داخلی مجلسآیين نامه  177الی  171آن در مواد 

 

 های توسعه وبودجه ساليانه کل کشوربررسی و تصویب برنامه -چهارمبند 

های توسعه و ، به منظور تنظيم اصول و مفاد برنامهداخلی مجلس نامه( آیين45مطابق ماده )

های تخصصی مجلس شورای اسالمی، لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بين کميسيون

دیم الیحه مربوط توسط دولت به مجلس، کميسيون تلفيق مرکب از اعضای ذیل تشکيل پس از تق

 گردد:می

 کليه اعضای کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات. -

نامه های تحقيق و تدوین آیينهای دیگر )غير از کميسيوندو نفر از هر یک از کميسيون -

 داخلی مجلس( به انتخاب کميسيون مربوطه.

یابد و مأموریت آن نيز تا ون تلفيق با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسميت میجلسات کميسي

 یابد.تصویب نهایی قانون برنامه توسعه و یا الیحه بودجه ساليانه کل کشور ادامه می
                                                           

شورای نگهبان در مقام تفسير اصل هفتادوهفتم قانون اساسی نظریاتی را در باب محدوده شمول این اصل و مفهوم  - 1
برای مطالعه نمایيم. المللی مطرح کرده است که با عنایت به تفصيلی بودن آن از ذکر آنها خودداری میهای بينموافقتنامه

در این خصوص ر.ک: مجموعه نظریات شورای نگهبان، تفسيری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی به انضمام 
، مرکز تحقيقات شورای نگهبان، تهران، معاونت تدوین، تنقيح و انتشار قوانين و 1119-1119ها و تذکرات استفساریه

 .1119مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تيرماه 
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رسيدگی به لوایح برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و 

آیين نامه داخلی ( 113( و )114دوازدهم آن مطابق مواد ) همچنين الیحه بودجه، متمم و چند

 شوری خواهد بود.یکمجلس 

هایی دارد که تفصيل نحوه رسيدگی به این لوایح خاص بوده و با روند عادی قانونگذاری تفاوت

 نامه داخلی آمده است.قانون آیين 111الی  111آن در مواد 

 

 نظارت شورای نگهبان -گفتار سوم

پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس  به منظور

شورای اسالمی با آنها )اصل نودویکم قانون اساسی(، مطابق اصل نودوچهارم قانون اساسی 

کليه مصوبات مجلس شورای اسالمی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان 

ز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسالم و موظف است آن را حداکثر ظرف ده رو

قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببيند برای تجدید نظر به مجلس 

بازگرداند. البته این شورا در مواردی که مدت ده روز را برای رسيدگی و اظهارنظر نهایی 

اکثر برای ده روز دیگر با ذکر دليل خواستار تواند از مجلس شورای اسالمی حدکافی نداند، می

تمدید وقت شود. )اصل نودوپنجم قانون اساسی( در غير این صورت مصوبه قابل اجراء 

 است.)اصل نود و چهارم(

مقرر داشته است: کليه مصوبات مجلس  داخلی مجلس نامه( آیين199برای این منظور ماده )

در صورتی که شورا ظرف ده روز پس از وصول یا  شود.رسمًا به شورای نگهبان فرستاده می

پس از انقضای ده روز تمدید مذکور، در اصل نودوپنجم قانون اساسی، مخالفت خود را اعالم 
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نکرد، طبق اصل نودوچهارم قانون اساسی، مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء و ابالغ به 

شود.جمهوری ارسال میریاست
1

 

 گهبانرفع ایراد شورای ن -بند اول

-شورای نگهبان، در صورت رد مصوبات مجلس، علت رد را صریحًا به مجلس گزارش می

نماید تا بالفاصله تکثير و توزیع شود.
2

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در خصوص  

مصوبات عادی، یک و دوفوریتی،
1

شود، و با مصوبه رد شده به کميسيون مربوطه ارسال می 

ر نماینده شورای نگهبان، موارد اعتراض برای اصالح مورد بحث اعالم وقت قبلی با حضو

گيرد. در صورت عدم حضور نماینده شورای نگهبان در موعد اعالم شده، کميسيون با قرار می

 دهد.ملحوظ نمودن نظر شورای نگهبان کار خود را انجام می

توانند در این مرحله میاند، در نمایندگانی که پيشنهاد اصالحی مکتوبی تقدیم کميسيون کرده

گيری کميسيون، نظر کميسيون همراه پيشنهادهای پذیرفته کميسيون شرکت نمایند. پس از تصميم

-شود و طبق معمول شور دوم مورد بحث و رأی قرار مینشده نمایندگان در مجلس مطرح می

 گيرد.

داده باشد، اول پيشنهاد  ای، کميسيون نيز همراه پيشنهادهای دیگر پيشنهادچنانچه در مورد ماده

 شود.شود و در صورت عدم تصویب، پيشنهادهای دیگر مطرح میکميسيون به رأی گذاشته می

-های قبلی نمایندگان در مجلس، پيشنهاد در صورت عدم تصویب پيشنهاد کميسيون و یا پيشنهاد

.آیدگيری به عمل میشودو درباره آنها بحث و رأیهای جدید پذیرفته می
1

 
                                                           

گردد. )تبصره های مقرر محسوب نمی. روز وصول مصوبه و روز اعالم نظر شورای نگهبان به مجلس جزء مهلت 1
 نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي( ( آیين199ماده )

 ( آیين نامه داخلی مجلس222ماده)- 2
فت و شورا نظر خود در همان فوریتی با حضور نماینده شورای نگهبان صورت خواهد گر. بررسی مصوبات دو و سه 1

جلسه ارائه خواهد کرد. بررسی مجدد این مصوبات نيز در صورت اعالم مغایرت از سوی شورای نگهبان به همان شيوه 
 مقرر در بررسی اوليه آنان خواهد بود.

 ( آیين نامه داخلی مجلس221ماده)- 1
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از ایراد شورای نگهبان دولت حق پيشنهاد اصالح الیحه را ندارد مگر در مورد ایراد  پس

.شورای نگهبان
1
  

 

-اگر با اصالح ماده مورد ایراد شورای نگهبان، ماده به کلی خاصيتش را از دست بدهد، می

.توان آن را حذف کرد
2
همچنين موارد طرح درخواست استرداد یا مسکوت ماندن مصوباتی که  

از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی یا شرع اعالم شده نيز مطابق روش معمول، ممکن 

 خواهد بود.

گيری پس از بررسی گزارش کميسيون که در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و رأی

.شودنسبت به آن، )در صورت تصویب مجدد( مصوبه مجددًا به شورای نگهبان ارسال می
1

 

 

 ارجاع مجدد از سوی شورای نگهبان -بند دوم

اگر مصوبه اصالحی مجلس هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجددًا درمجلس 

توان مجددًا با تکرار پروسه قبلی اقدام به رفع ایراد شورای گردد. در این صورت میمطرح می

لحت نظام همچنان که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصنگهبان نمود. با وجود این در صورتی

بر رأی خود باقی باشد رئيس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال 

دارد. مجمع موظف است تنها در موارد اختالف و دیگر موارد مربوط به آن اظهارنظر می

.قطعی نموده و گزارش آن را جهت طی مراحل بعدی به رئيس مجلس اعالم نماید
1
  

شود. البته باید توجه داشت چنين ن خصوص قطعی بوده و قانون محسوب مینظر مجمع در ای

شورای  5111ای )در صورت ارسال به مجمع( با عنایت به نظریه تفسيری شماره مصوبه
                                                           

 ( آیين نامه داخلی مجلس221ماده)« 1»تبصره - 1

 ( آیين نامه داخلی مجلس221اده)م« 1»تبصره - 2

 ( آیين نامه داخلی مجلس222ماده) - 1

 ( آیين نامه داخلی مجلس222ماده)- 1
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نگهبان تنها پس از گذشت زمان معتنابه که تغيير مصلحت موجه است، قابل بازنگری یا 

 تصویب قانون مغایر آن خواهد بود.
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 رسيدگی در مجمع تشخيص مصلحت نظام -ر چهارمگفتا

 تركيب اعضاء و تشكيالت -بند اول

 اعضاي این مجمع شامل:

هاي حقوقي )رؤساي سه قوه، فقهاي شوراي نگهبان و وزیر یا رئيس دستگاه  . شخصيت1

 مربوطه(

نفر از صاحبنظران مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي  22هاي حقيقي متشكل از  . شخصيت2

 شوند. سال توسط رهبر انتخاب مي 5فرهنگي كه براي و 

هاي ارائه شده از سوي مجلس یا شوراي نگهبان یا دستورات  این مجمع براي رسيدگي به طرح

هاي تخصصي مانند  ها و حل معضالت نظام داراي كميسيون رهبري براي تدوین سياست

ربنایي توليدي، اقتصاد كالن، كميسيون علمي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، دفاعي، امنيتي، زی

ها در نخستين جلسات مجمع  بازرگاني و اداري و حقوقي و قضایي است و اعضاي این كميسيون

 شوند. انتخاب مي

ها، اعضاء، ارتباط با  مجمع داراي یك دبيرخانه است كه مسؤوليت هماهنگي امور كميسيون

 ه دارد.نهادهاي عمومي و ارتباط با مقام معظم رهبري را بر عهد

یابد و تصميمات آن با رأي اكثریت  اعضاي شورا رسميت مي شوراي مجمع نيز با حضور 

شود. مطلق اعضاء اتخاذ مي
1

 

 

 وظایف و اختيارات -بند دوم
                                                           

 .27و  23، صص پيشين. مرکز مالميری، سلطانی، صدری، احمد، ناصر، عليرضا،  1
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اي به دليل مغایرت با شرع و یا قانون  حل اختالف مجلس و شوراي نگهبان: هرگاه مصوبه. 1

هاي مجلس و شوراي نگهبان به نتيجه نرسد،  رد شود و رایزنياساسي توسط شوراي نگهبان 

 توانند آن مصوبه را به مجمع ارجاع دهند. رئيس مجلس شوراي اسالمي و رئيس جمهور مي

در این صورت مجمع پس از بحث و بررسي و تشخيص مصالح عاليه نظام اقدام به تصویب یا 

تواند پس  كم قانون عادي است و مجلس ميكند، مصوبه مزبور در ح اصالح یا رد آن قانون مي

 از گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصالح موجه باشد اقدام به تصویب قانون مغایر كند.

گشایي از  . حل معضالت نظام: معضالت نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست براي گره2

قانون نحوه وصول توان به  هاي آن مي شود كه از نمونه سوي رهبري به این مجمع ارائه مي

ها، تعزیرات حكومتي بخش دولتي، حق كسب و پيشه یا تجارت، قانون تشكيل  مطالبات بانك

 محكمه انتظامي قضات اشاره كرد.

هاي كلي  . وظایف دیگر: این وظایف مانند وظيفه مشاوره با رهبري براي تدوین سياست1

شوراي موقت رهبري، عضویت نظام، انتخاب یكي از فقهاي شوراي نگهبان براي عضویت در 

اعضاي ثابت آن در شوراي بازنگري قانون اساسي و وظایفي كه قانون یا رهبري در موارد 

 خاصي به آنها ارجاع كند، هستند.

 

 ارسال قانون برای اجراء –گفتار پنجم 

که مصوبات مجلس ظرف مدت ده روز )یا در صورت تمدید بيست روز( مورد در صورتی

گهبان واقع نگردد یا به تصویب مجمع تشخيص مصلحت نظام برسد، از طرف ایراد شورای ن

جمهور مطابق اصل شود. رئيسمجلس جهت امضا و ابالغ به ریاست جمهوری ارسال می

وسوم قانون اساسی موظف است این مصوبات را پس از ابالغ امضا کند و برای یکصدوبيست

 اجرا در اختيار مسؤوالن بگذارد.
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 ارسال قانون به دولت -بند اول

پس از اینکه شورای محترم نگهبان مصوبه مجلس شورای اسالمی را مغایر با قانون اساسی 

یا موازین شرعی ندانست و آن را تأیيد کرد و همچنين در صورتی که مجمع تشخيص مصلحت 

 ای را موافق مصلحت نظام تشخيص داد، آن مصوبه به عنوان قانون در اجراینظام مصوبه

گردد تا وسوم قانون اساسی توسط رئيس مجلس به رئيس جمهور ابالغ میاصل یکصدوبيست

-رئيس جمهور ظرف مدت پنج روز آن را امضاء نموده و جهت اجراء در اختيار مسؤولين ذی

( قانون مدنی رئيس جمهور باید ظرف مدت پنج 1ربط قرار دهد. در این راستا بر اساس ماده)

نموده و جهت چاپ در روزنامه رسمی ارسال نماید. روزنامه رسمی  روز مصوبه را امضاء

 ساعت قانون مزبور را چاپ نماید. 72موظف است ظرف 

 

 ارسال قانون به روزنامه رسمی توسط رئيس جمهور -بند دوم

( قانون مدنی در صورت استنکاف رئيس جمهور از امضاء یا ابالغ 1بر اساس تبصره ماده )

( رئيس مجلس به روزنامه رسمی 1ت پنج روز مذکور در صدر ماده )مصوبات مجلس در مد

ساعت چاپ و منتشر نماید پس از چاپ آن و  72دهد تا قانون مذکور را ظرف دستور می

االجراء بوده و مسؤولين اجرائی موظف به اجرای های قانونی این قوانين نيز الزمگذشت مهلت

 باشند.آن می
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 :فصل دوم

 راهکارها درمرحله تهيه طرحها و لوایح و هاآسيب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ساختار ظاهری قانون -مبحث اول

 عدم رعایت ساختار ظاهری قانون -گفتار اول

قانونگذار برخی نکات ساختاری را  –خواه مختصر باشد، خواه مطول  –در نگارش قانون 

واد قانون مسائل کند. این نکات در قوانين کوتاه همواره کم است ، اما طوالنی شدن مرعایت می

سازد. آنچه در ساختار ظاهری یک قانون باید بندی را مطرح میبندی و مادهمتعددی مثل فصل

 به آن توجه شود، موارد زیر است:

 

 نامگذاری نامناسب قانون -بند اول

نامه داخلی آیين 115نام قانون نخستين بخش هر قانون است که نشان دهنده مفاد آن است. ماده 

شود لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پيشنهاد می»گوید: ورای اسالمی میمجلس ش

نامه نيز ( همين آیين111ماده ) 1و تبصره « باید اواًل دارای موضوع و عنوان مشخص باشد...

 «.طرحها باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشد»گوید: می

سه شيوه وجود دارد : باعنوان مختصر آن ، در حقوق انگليس برای ارجاع به قانون پارلمان ، 

 اش، یا باعنوان کاملش.با ارجاع رسمی

الف( عنوان مختصر:
1

برای مثال قانون سرقت،  –کنيم هنگامی که به یک قانون اشاره می 

از عنوان مختصر  قانون استفاده  – 1931یا قانون مناسبات نژادی، مصوب  1931مصوب 

 ایم.کرده

ب( ارجاع رسمی:
2

ایدهنده ساِل گاهنامهاین ارجاع، نشان 
1

است که قانون در آن تصویب  

 .)یا قانونی( که در آن سال به تصویب رسيده است« فصل»شده، به عالوۀ شماره 
                                                           

1 . short title 
2 . official reference 
3 . calendar year 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ج( عنوان کامل:
1

این مورد، ارجاع رسمی و شرح مختصری از هدِف قانون موضوعه را به  

 .چنين است 1931، مصوب دهد. برای مثال، عنوان کامل قانون سرقتدست می

قانونی است برای تجدیدنظر در حقوق انگلستان و ولز در مورد سرقت و جرائم مربوِط مشابه 

مرتبط با آن، به منظور ایجاد مقرراتی در مورد دعاوی کيفری توسط یکی از طرفين  ]جرائم[و 

 ازدواج عليه دیگری  ]عقِد[

م. و سایر مصوبات،  1951ه پست، مصوب و نيز ایجاد اصالحاتی مشخص که در قانون ادار

 «.یابد و برای سایر اهداف مرتبط با آنبه فراتر از انگلستان و ولز تعميم می

قانونی است برای وضع مقررات جدید در مورد تبعيضات بر اساس مبانی نژادی
2

و ایجاد  

«.های نژادی مختلفمقرراتی نسبت به مناسبات بين مردمانی از خاستگاه
1

 

قوق ما هنوز به شيوه متعارف و معمول قانونگذار نخستين، هر قانون نام و عنوان خاص در ح

های ها و تبصرهدارد و معمواًل آخرین ماده، تبصره یا سطرهای قانون نيز گویای تعداد ماده

«ای قضاتقانون نقل و انتقال دوره»قانون و تاریخ وضع آن و مقام تصویب کننده است؛ مانند 
1
 

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه علنی »ایان آن چنين آمده است: که در پ

ماه یکهزاروسيصدوهفتاد و پنج مجلس شورای اسالمی وهشتم بهمنروز یکشنبه مورخ بيست

البته در قوانين «. به تأیيد شورای نگهبان رسيده است 12/12/1175تصویب و در تاریخ 

قانون »آمد، مثل تاریخ تصویب قانون در زیر نام قانون می های نخست قانونگذاری،دوره

«1111ماه بهمن 22حکميت، مصوب 
1

و بدبن ترتيب اگر در پایان قانون ذکری از تاریخ  

القاعده مجلس بود و در مورد شد، از مقام تصویب کننده نامی نبود، چه این مقام علیتصویب می
                                                           

1 . fuul title 
2 . racial grounds 

 .72-71، ص 1177زاده، تهران، حقوقدان، . پادفيلد، س.ف، حقوق انگليس به زبان ساده، ترجمه صفر بيگ 1
 .1159، ص 1175. مجموعه قوانين  1
 .123، ص 1111. مجموعه قوانين  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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داد و نياز به های مذکور، مقام تصویب را نشان مینامنامه هم نامه و تصویبنظامنامه و آیين

 ذکر نداشت.

دانند، اما باید تر میگذاری قانون را مطلوبدر کشور ما برخی از حقوقدانان روش شماره

تدوین »یافته و فعال دانست که اتکا بر این روش مستلزم برخوردار بودن از یک نظام سازمان

یرانی بخواهد به این روش عمل کند، ابتدا باید مقدمات این کار است و اگر قانونگذار ا« قانون

 را فراهم آورد.

( 2(چند نام بودن قانون، 1شود که عبارتند از: گذاری قانون چند نکته رعایت نمیدر نام

 ناهمخوانی نام قانون با مفاد آن.

قانون استفاده بعضی »باشد مثاًل الف( چندنام بودن قانون: نام برخی قوانين متذکر چند نام می

ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی، و معافيت بنياد شهيد انقالب اسالمی و کميته از دستگاه

 7/1/1174، مصوب «امداد امام خمينی)ره( از پرداخت هزینه دادرسی
1

به روشنی دارای دو  

د از اشتباهات مسلم گونه موارد را بایدهد. اینعنوان است و مفادآن نيز این امر را نشان می

به شمار آورد که جدًا باید از آن « گذاریتقلب در قانون»گذاری و در برخی موارد، قانون

 پرهيز شود.

گذار بنا به دالیلی از همخوانی نام قانون با ب( ناهمخوانی نام قانون با مفاد آن: گاهی قانون

باشد که سی و نقض اصول آن مینویهای نادرست درست قانونمفاد آن عدول کرده که از شيوه

همخوانی در آن رعایت نشده است. اگر تحت هر عنوان قانونی به تصویب برسد معلوم نيست 

 نظر قانونگذار در کدام قانون آمده است.

«قانون تعزیرات حکومتی»ای از قوانينی که در آنها نام و مفاد با هم همخوانی ندارد، نمونه
2

 ،

آید که خيص مصلحت نظام است. از نام این قانون چنين بر میمجمع تش 21/12/1137مصوب 
                                                           

 .143، ص 1174. مجموعه قوانين  1
 .112، ص 1137. مجموعه قوانين  2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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به تعزیرات حکومتی، حال آنکه فصل پنجم مفادش مربوط است به تنظيم و تدوین مقررات راجع

راه و « شورای انقالب 11/4/1159اصالح قانون نظام صنفی مصوب »این قانون با عنوان 

قانون تشکيل، تقویت و »گانه است. همچنين است هدفی دیگر دارد که اساسًا با عنوان قانون بي

«توسعه بسيج دانشجویی
1

که تبصره سوم آن به هيچ وجه با عنوان  22/9/1177، مصوب 

روز دوم آذرماه، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام »قانون همخوان نيست. طبق این تبصره: 

ماه سالروز شهادت دهم دی)ره( مبنی بر تشکيل بسيج دانشجویی، روز بسيج دانشجویی و شانز

الهدی و همرزمان دانشجوی وی در هویزه به عنوان روز دانشجوی بسيجی، شهيد سيدحسن علم

 «.شهدای دانشجوی بسيجی تعيين گردید

توان با افزودن مطلبی به پایان عنوان قانون، این ایراد استدالل به اینکه در این گونه موارد می

 را برطرف کرد، صحيح نيست.

 

 بندی نامناسب قانونعنوان -ند دومب

شود که احکام قانون را به سختی بتوان بندی قانون باعث میمسامحه و اشتباه کاری در عنوان

 الی مواد انبوه و مختلف به دست آورد.از البه

گذاران یکسان نيست، هر چند که تمام آنها در اصل بندی مواد قانونی روش کليه قانوندر تقسيم

هایی که در این بندی و نوع شکسته شدن مواد و واژهداستان هستند. اصوال تقسيمندی همبتقسيم

نویسی است و از سویی دیگر تابع های قانونشود از سویی تابع سنتمورد به کار برده می

قواعد زبانی هر زبان؛ به این معنا که برای مثال در بررسی قوانين ایران، فرانسه و کشورهای 

 ماده نياز به تيتربندی  22تر از فرض که قوانيِن کماین پيش عربی، با

اند که در قوانين ندارند، این نتيجه حاصل شد که قانونگذاران این کشورها عمدتًا بدین راه رفته

طور که گفته شد، این روش عمدتًا بندی کنند، هر چند همانماده عنوان 22دارای بيش از 
                                                           

 .121، ص 1177. مجموعه قوانين  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 خورد و در مقابل گاه برخی قوانيِن دارایتر نيز به چشم میانی کمپيروی شده و مواردی با فراو

 ماده فاقد تيتر هستند. 22بيش از 

«بخش»به « فصل»برای مثال در برخی موارد 
1

در برخی « مبحث»تقسيم شده، در برخی به  

«ب»و « الف»به 
2
«قسمت»و در برخی دیگر به  

1
 . 

 

 انونتخصيص نامناسب مواد به عناوین ق -بند سوم

یا سایر « مقررات متفرقه»یا « مواد متفرقه»در برخی قوانين، قانونگذار بخشی را به عنوان 

-آورد، بیگيرد و در آن، موادی ناهمگون و پاره پاره را گرد هم میعناوین مشابه در نظر می

ای از قوانين مطول مثل قانون آنکه علت این امر را مشخص کند. شاید بتوان در خصوص پاره

ای توجيه کرد، اما در خصوص قوانينی که شمار مواد آنها گاه به بيش مدنی این امر را به گونه

نویسی دور از حکمت و شيوه معقول قانون« هاعنوان»رسد، رفتن به سوی این ماده نمی 42از 

 است، بلکه حتی در قوانين مطول و طوالنی نيز این امر پسندیده است. مطالبی که در قالب مواد

-هستند، یا جزء عنوان« مقدمات»و « کليات»آیند،یا جزء قانونی در ذیل عناوین مذکور گرد می

آیند. اگر قانون دارای نام مشخص و حد و های فرعی و به هر حال تحت قالب و قاعده در می

-ها هيچ معنایی ندارند، جز بیو امثال این عنوان« مواد متفرقه»مرز تعریف شده باشد، 

انونگذار. قانون نوشتن، هنر قانونگذار است و برای هنرمند قبيح است که نتواند بر حوصلگی ق

 دست ساخته خود نامی در خور بگذار.
                                                           

، قانون مقررات استخدام نيروی انتظامی، مصوب 11/1/71. برای مثال: قانون مجازات نيروهای مسلح...، مصوب  1
 .27/1/1172نامه اموال دولتی، مصوب ، و آیين22/1/1172نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، مصوب ، آیين27/1/77
، قانون اساسنامه بنياد شهيد 29/9/77می شهر و شهرک، مصوب نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسال. برای مثال: آیين 2

های مناطق آزاد قشم، چابهار و کيش، مصوب نامه معامالتی سازمان، و آیين27/2/1177انقالب اسالمی، مصوب 
24/12/1173. 
لفات صنفی و نامه انتظامی رسيدگی به تخ، آیين12/2/1175. برای مثال: اساسنامه شرکت دولتی پست بانک، مصوب  1

و اساسنامه مرکز سنجش از دور ایران، مصوب  9/5/1171های پزشکی و وابسته، مصوب ای شاغالن حرفهحرفه
11/5/1171. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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باید از آنچه به طرفين مربوط است « طرفين معامله»به این معنا که برای مثال در ذیل عنوان 

-ت یا شتابزدگی چنين نمی، اما قانونگذار گاه به واسطه عدم دق«شرایط مبيع»سخن گفت نه از 

در ماده « مبحث دوم: در طرفين معامله»کند. برای مثال در قانون مدنی ایران قانونگذار در 

، در حالی «عقد بيع باید مقرون به رضای طرفين باشد و عقد مکره نافذ نيست»گوید: می 143

« ول: در احکام بيعمبحث ا»که مواد این ماده ارتباطی به طرفين عقد ندارد، بلکه مربوط به 

مبحث سوم: در »در ذیل  377آمد یا در همين قانون ماده می 142است و باید بعد از ماده 

اگر در وکالت، مجانی یا به اجرت بودن آن تصریح نشده باشد، »دارد: مقرر می« تعهدات موکل

 محصول بر این

آمد، آن می« ل: در کلياتمبحث او»حال آنکه این ماده باید در ذیل « است که با اجرت باشد 

همچنين است «. وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت»گوید: که می 359هم پس از ماده 

بيع فضولی نافذ نيست، مگر بعد از اجازة مالک به »دارد: این قانون که مقرر می 152ماده 

ندارد « يعمبحث سوم در ب»که هيچ ارتباطی به « طوری که در معامالت فضولی مذکور است

به بعد(  247به بعد( یا کليات معامالت فضولی )ماده  111و در حقيقت از احکام بيع )ماده 

 است.

قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری  11برای مثال طبق ماده 

ضابطين دادگستری به محض اطالع از وقوع جرم، در جرائم غير : »21/3/17مصوب 

-صالح قضایی اعالم میتب را جهت کسب تکليف و اخذ دستور الزم به مقام ذیمشهود مرا

اشاره شده در حالی که موارد جرم مشهود که با « جرائم غير مشهود»در این ماده به «. کنند...

جرم در »آمده است:  21گردد، با این بيان در ماده توجه به آن، مفهوم غير مشهود آشکار می

در جای  11قبل از ماده  21حق این بود که ماده « شود...سوب میموارد زیر مشهود مح

تعقيب متهم و : »1همين قانون است. طبق ماده  1و  9ای دیگر مادة شد. نمونهمناسبی ذکر می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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که در این با آن«.گرددمجرم... از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می

ون به شاکی خصوصی اشاره شده، تعریف شاکی این قان 1و  3، 4ماده و همچنين ماده 

شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا »بيان شده:  9خصوصی در ماده 

کند، مدعی خصوصی یا شاکی ناميده حقی از قبيل قصاص و قذف پيدا کرده و آن را مطالبه می

 شد.بيان می 1، در حالی که این تعریف باید پيش از ماده «شودمی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



53 
 

 

 کاربرد نامناسب ماده واحده -بند چهارم

-در حقوق ایران در کنار نوعی از ماده واحده که مصداق واقعی این قالب قانونی است و لدی

رود، آن هم با توجه به ساختار االقتضا و در مقام یک شيوة خاص و استثنایی به کار می

نتيجه کاربرد غلط از این شکل  مربوط، نوعی دیگر از ماده واحده نيز وجود دارد که به واقع

های دهنده دور شدن قانونگذار ایرانی از اصول و ضابطهقانون است و عالوه بر این نشان

رود. این شکل خالف قاعده، هيچ یک از دو خصيصة اصلی ماده نویسی به شمار میقانون

کب از یک ماده واحده را ندارد، یعنی نه مربوط به موضوع و مفهومی واحد است، نه صرفًا مر

است، بلکه عالوه بر خوِد ماده واحده، دارای چندین و چند تبصره است که هر کدام موضوعی 

ها با عنوان ماده واحد هيچ قرابت ندارد. این ماده مستقل دارند و حتی گاه مفاد این تبصره

اند؛ رسيدهها در اصل بایست به صورت یک قانوِن مستقل حداقل با دو ماده به تصویب میواحده

اما چنين نشده و به دالیل مختلف از جمله سهل بودن تشریفات مربوط به تصویب ماده واحده و 

اند. این کم اهميت بودن آن در مقابل قانون، در قالب ماده واحده در صحن مجلس تصویب شده

 گونه ماده واحده چند ویژگی به شرح زیر دارد:

ب معقول، ماده واحده باید بدون هرگونه تبصره دارای چندین تبصره است: اساسًا حس -1

باشد؛
1

های آنها از یک و دو مورد گذشته، به های بسياری وجود دارند که تبصرهاما ماده واحده 

رسد. در این خصوص شاید قوانين بودجة ساالنه بهترین مثال  باشند که گاه چندین مورد می

 32دارای « کل کشور 1177قانون بودجه »ه: رسد. از جملها میهای آنها به دهشمار تبصره

 تبصره دارد. 31« کل کشور 1174قانون بودجه »تبصره است یا 
                                                           

نویسی حتی در قوانين نادرست است تا چه . در بخش مربوط به تبصره گفته شد که پناه بردن به تبصره به لحاظ قانون 1
 با تبصره منافات دارد.رسد به ماده واحده که در ذات خود 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



54 
 

21/2/1111مصوب « به سواد اسناد سجلیقانون راجع»برای مثال 
1

با دو تبصرة خود به  

-تواند مصداق ماده واحده باشد و بایست به صورت قانون مستقل به تصویب میهيچ وجه نمی

رسيد.
2

 

21/12/1172مصوب « قانون اصالح مقررات مربوط به طالق»همچنين است 
1
 7که دارای  

تقسيم شده است.« ب»و « الف»آن به  3تبصره است و تبصرة 
1

 
                                                           

 .1، ص 1111. مجموعه قوانين  1
 . این ماده واحده چنين است: 2
. ماده واحده: از تاریخ اجرای این قانون، سواد مصدق 1111اردیبهشت  21به سواد اسناد سجلی، مصوب قانون راجع»

در صورتی معتبر و در محاکم، نفع است فقط کلية اسناد سجلی و آن قسمت از دفاتر سجلی که مربوط به اشخاص ذی
 شود که از احصایية کل یا شعبات آن صادر شده باشد.ها و موسسات ملی پذیرفته میمحاضر رسمی، ادارات دولتی، بلدیه

 شود:به اوراق ذیل به این ترتيب تمبر الصاق می
ز طرف سجل احوال از روی . هرگونه تصدیقی که ا2شود، یک ریال. هایی که برای اوراق هویت صادر می. المثنی1

های ازدواج، . کليه اعالميه1مندرجات اصلی سجلی بر طبق تقاضا باید داده شود و سواد مصدق اسناد سجلی، سه ریال. 
 . صدور اوراق هویت مجانی خواهد بود.5های طالق، ده ریال. . کليه اعالميه4یک ریال. 

ه از محل فوق )بعد از وضع چهل هزار ریال منظور در جزء پنج . وزارت ماليه مکلف است عمومًا عواید حاصل1تبصره 
( مملکتی برای طبع اوراق و مخارج مربوطه به این امر و تکميل تشکيالت ادارة 1111از قسمت چهار بودجه سال 

 احصایية کل به اختيار ادارة مزبور بگذارد.
احصایيه و سجل  1127مردادماه  22قانون مصوبة  3 ،5، 4، 1. کسانی که تا این تاریخ، تکاليف مقرر در مواد 2تبصره 

اند، از تعقيب معاف و نيز اشخاصی که به موجب قانون مزبور محکوم به حکم قطعی شده احوال کل مملکت را انجام نداده
ین شود در مدت یک سال از تاریخ تصویب اولی هنوز حکم اجرا نشده است از مجازات معاف خواهند بود و اجازه داده می

 11قانون مصوب  7قانون، به اخذ ورقه و ثبت وقایع مبادرت نمایند. پس از انقضای یک سال، متخلفين بر طبق ماده 
 «.مورد تعقيب قرار خواهند گرفت 1112آذرماه 

 .492، ص 1171. مجموعه قوانين  1
-ز تاریخ تصویب این قانون، زوجقانون اصالح مقررات مربوط به طالق. ماده واحده: ا». این ماده واحده چنين است:  1

هایی که قصد طالق و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسيدگی به اختالف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و 
اقامه دعوا نمایند. چنانچه اختالف فی ما بين از طریق دادگاه و َحَکمين از دو طرف که برگزیده دادگاهند )آن طور که قرآن 

وده است( حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، آنان را به دفاتر رسمی طالق خواهد کریم فرم
 فرستاد. دفاتر رسمی در غير این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صالحيت به عمل خواهد آمد.

نامه اجرایی آن ظرف دو ن: نحوة دعوت از حکمين وبررسی صالحيت آنان به عهدة دادگاه مدنی خاص است. آیي1تبصره 
 ماه توسط وزیر دادگستری تهيه و به تصویب رئيس قوه قضایيه خواهد رسيد.

: گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کليه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج 2تبصره 
و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمين جمهوری اسالمی ایران و نيز تعيين تکليف و صالحيت سرپرستی فرزندان 

شوهر و زن مطلقه و همچنين گواهی کتبی سالمت روانی زوجين در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به 
 دادگاه باید تحویل گردد.

، نفقه، . اجرای صيغه طالق و ثبت آن در دفتر، موکل به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه )اعم از مهریه1تبصره 
باشد، مگر در طالق خلع و مبارات )در حد آنچه بذل شده( و یا رضایت زوجه یا جهيزیه و غير آن( به صورت نقد می

 الذکر.صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق
صورت : در طالق رجعی، گواهی کتبی اسکان زوجة مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است و در 4تبصره 

-تحقق رجوع، صورتجلسه طالق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورتجلسه طالق تکميل و ثبت می
 گردد. صورتجلسه تکميلی طالق با امضای زوجين و حکمين و عدلين و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است.

مشاور زن « قانوِن شرایط انتخاب قضات»د شرایِط تواند از بين بانوان واج: دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می5تبصره 
 داشته باشد.

الزحمة کارهایی که شرعًا به عهدة وی نبوده : پس از طالق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق3تبصره 
چنانچه  نماید و درصورت عدم امکان تصالح،است، دادگاه بدوًا از طریق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام می

شود. در غير این صورت هر گاه ضمن عقد یا عقد خارج الزم در خصوص امو مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می
طالق بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضای طالق ناشی از تخلف زن از وظایف یا سوء اخالق و رفتار وی نباشد، 

 شود:به ترتيب زیر عمل می
ارهایی را که شرعًا به عهدة وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای الف( چنانچه زوجه ک

 نماید.المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میدادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نامه داخلی مجلس آیين 17عنوان ماده واحده با مفاد آن همخوانی ندارد: بر طبق ماده  -2

مواد متناسب با اصل موضوع و عنوان الیحه  لوایح قانونی... باید... دارای»شورای اسالمی: 

البته بين لوایح و قوانين هيچ تفاوتی نيست و خصوصيتی در لوایح وجود ندارد که آن را «. باشد

کننده. به هر حال تطابق عنوان قانون با مفاد آن از از قوانين ممتاز سازد، جز مقام مطرح

هایی که الل ندارد؛ اما متأسفانه ماده واحدهنویسی درست است و نياز به استدهای قانونویژگی

قانون ایجاد »اند و برای مثال رسند، فاقد این ویژگیبه غلط در این قالب به تصویب می

، مصوب «های آب شهریهای فاضالب و بازسازی شبکهتسهيالت برای توسعه طرح

24/1/
1

گاه ماهوی و به هر  اند وتبصره خود به مواردی اشاره کرده که گاه شکلی 3در  1177

صورت با عنوان ماده واحده همخوان نيستند.
2

قانون مربوط به نحوة پرداخت »همچنين است  
                                                                                                                                                                          

که زوجه در خانه شوهر انجام داده، و با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی « الف»ب( در غير مورد بند 
 نماید.وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش )نحله( برای زوجه تعيين می

 «.صالح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد: گواهی وجود یا عدم وجود جنين توسط پزشک ذی7تبصره 
 .113، ص 1177. مجموعه قوانين  1
 های آب شهریهای فاضالب و بازسازی شبکهقانون ایجاد تسهيالت برای توسعه طرح»است:  . این ماده واحده چنين 2

ماده واحده: به منظور بازسازی و توسعة تأسيسات آب شهرها و تکميل طرحهای نيمه تمام فاضالب و اولویت دادن به 
ها را نابع مالی مورد نياز این طرحشود بخشی از مهای آب و فاضالب اجازه داده میهای فاضالب، به شرکتاجرای طرح

 به طرق مشروحة زیر تأمين نمایند:
های برقراری انشعاب به عنوان حق شود بخشی از هزینههای آب و فاضالب استانی اجازه داده می: به شرکت1تبصره 

ای مورد عمل هیا بر اساس تعرفه 1139مصوب « های آب و فاضالبقانون تشکيل شرکت» 11تفکيکی مذکور در ماده 
متناسب با رشد ساالنه حق انشعاب در شهرهای با جمعيت بيش از یکصدهزار نفر وصول و منحصرًا برای  1173ماه آبان

قانون تشکيل  11های فاضالب و بازسازی و توسعه تأسيسات آب همان شهر هزینه نمایند )ضمنًا مفاد ماده اجرای طرح
 باشد(.جرا میاالهای آب و فاضالب کماکان الزمشرکت

های مصوب شود به ميزان متوسط ده درصد عالوه بر نرخهای آب و فاضالب استانی اجازه داده می: به شرکت2تبصره 
های فاضالب در آنها هایی که طرحبها تا زمان نصب انشعاب فاضالب در شهرهایی که طرححق انشعاب آب و آب

 ردد.گضروری است از محل تسهيالت این بند شروع می
شود هيأتی مرکب از استاندار، رئيس سازمان برنامه و : تا زمان تشکيل شورای اسالمی شهر، اجازه داده می1تبصره 

بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضالب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی به 
های ها و ایجاد تسهيالت برای اجرای طرحت مالی مردم و سایر بخشانتخاب مجلس )به عنوان ناظر( راهکارهای مشارک

آب و فاضالب شهرها را بر اساس پيشنهاد شرکت آب و فاضالب استان بررسی و تایيد نموده تا پس از تصویب وزیر 
 های آب و فاضالب به اجرا درآیند.نيرو، توسط شرکت

ی آب و فاضالب استانی مکلفند چارچوبهای حقوقی و ها: شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت4تبصره 
های آب و فاضالب را برداری طرحگذاری، توسعه و بهرهقراردادی الزم به منظور تشویق بخش خصوصی در امر سرمایه

فراهم نمایند. شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به نمایندگی از طرف دولت مسئوليت نظارت بر کيفيت ارائه خدمات و 
 های اعمال شده را خواهد داشت.فهتعر

آالت مشخص یا تأمين بخشی از منابع های خيرخواهانه که برای ساخت ابنيه، تأسيسات و ماشين: کليه کمک5تبصره 
شود تا زیر نظر هيأت های آب و فاضالب میای اجرای طرحی محلی، از سوی افراد حقيقی یا حقوقی به شرکتسرمایه

های مردم قرار ها جزئی از حقوق عمومی نظير حق انشعاب و سایر خودیارینه گردد. این کمکهزی 1مذکور در تبصره 
باشد. این ها نمیگرفته و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسيم بين سهامداران و یا قابل ثبت برای جبران زیان عملياتی شرکت

 گرددی قابل قبول تلقی میهاها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان هزینههزینه
هایی که از درآمد های اداری مربوط به دستگاه: هر گونه افزایشی ناشی از اجرای این قانون در مورد ساختمان3تبصره 

 «.نمایند باید به تصویب دولت برسدعمومی استفاده می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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17/12/1119، «به بعد 1111-19کمک هزینه تحصيلی دانشجویان از سال تحصيلی 
1

که  

« نویسیتقلب در قانون»آن به هيچ وجه با عنوان آن مطابق نيست و نمونه بارز  2و 1تبصره 

ست.ا
2
  

نویسی و تفکيک کردن بين ماده واحده و گونه قانونبا توجه به آنچه گفته شد، پرهيز از این

های هر یک در مقام قانونگذاری، عالوه بر آن که از نقض قواعد و قانون و اعتنا به ویژگی

-نکاهد، به هر چه قانونمندتر شدن قانونویسی از قواعد عقلی آن میدور افتادن شيوه قانون

 کند.نویسی و تدوین و گردآوری قانون کمک می

 کارهای رعایت ساختار ظاهری قانونراه -فتار دومگ

 کارهای نامگداری قانونراه -بند اول

( 2( تک نام بودن قانون، 1گذاری قانون چند نکته حتمًا باید رعایت شود که عبارتند از: در نام

 همخوانی نام قانون با مفاد آن.

بودن قانون: هر قانون به رغم طوالنی بودن نامش هيچ گاه نباید دو نام داشته  الف( تک نام

 15/7/1175، مصوب «قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران»باشد. مثاًل، 

 نام و... .تک
                                                           

 .237، ص 1119. مجموعه قوانين  1
-19به نحوه پرداخت کمک هزینه تحصيلی دانشجویان از سال تحصيلی قانون مربوط ». این ماده واحده چنين است:  2

شود، اعتبار کمک هزینه تحصيلی  دانشجویان را از سال به بعد. ماده واحده: به دانشگاه تهران اجازه داده می 1111
دانشگاه بگذارد رسد، در اختيار موسسه اعتباری به بعد که در بودجه دانشگاه منظور و به تصویب می 1111-19تحصيلی 

های دانشگاه به عنوان وام به دانشجویان پردانت تا موسسه مزبور از آن محل، کمک هزینه تحصيلی را بر طبق حواله
گيرند موظفند پس از فراغ از تحصيل و اشتغال به کار، وام خود را تدریجًا به موسسه مسترد نماید. دانشجویانی که وام می

 دارند.
های جدید حساب دانشگاه بوده و وجوه استردادی نيز در همان حساب تمرکز خواهد یافت و به مصرف وام ها بهتمام این وام

 خواهد رسيد.
نامه مربوط به اجرای این قانون از طرف دانشگاه تهران تهيه و پس از تصویب شورای دانشگاه و کميسيون مالی، قابل آیين

 اجرا خواهد بود.
است نسبت به دو نفر از فرزندان مرحوم دکتر سيد احمد اسدی معاون سابق بهداری : وزارت فرهنگ موظف 1تبصره 

مجلس شورای ملی به نام ابوالقاسم اسدی و داریوش اسدی که اکنون در خارج از ایران به تحصيل اشتغال دارند تا پایان 
 دورة تحصيلی آنان، کمک هزینه تحصيلی درباره آنها منظور دارد.

پنج سالة مرحوم دکتر جمال افشار، سناتور و استاد دانشکده فنی به وزارت دارایی اجازه وخدمات بيست: به پاس 2تبصره 
ریال عالوه بر آنچه از صندوق  1725( ماهی 11/2/1119شود که از تاریخ روز بعد از فوت آن مرحوم )داده می

 «.حوم از درآمد عمومی کل کشور پرداخت نمایندکند به عنوان مستمری به عيال و دو فرزند آن مربازنشستگی دریافت می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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گذار باید نویسی است، قانونب( همخوانی نام قانون با مفاد آن: این امر را از بدیهيات قانون

نویسی و اصول آن را رعایت کند که همخوانی نام با مفاد آن و رعایت آن رست قانونشيوۀ د

-گذار باشد، رعایت این همخوانی، تدوین قوانين و گردآوری آنها را نيز تسهيل میدغدغه قانون

مانند که در آنها تعداد زیادی قانون بدون هيچ هایی میهای قانون به صندوقچهکندو اّلا مجموعه

 اند.و ترتيب منطقی ریخته شدهنظم 

ای از قوانينی که در آنها نام با مفاد با هم همخوانی دارد عبارتند از قانون تجارت، قانون نمونه

 مدنی و ... .

1925در برخی از قوانين انگليس از جمله قانون اموال 
1

1925یا قانون ثبت امالک  
2

یا   

1912قانون مرور زمان 
1

نيز دارای عنوان و تيتر است.هر یک از مواد قانون  
1

این روش در  

 قوانين دیگر کشورها مشابهی ندارد.

 

 بندی مناسب قانونراهکارهای عنوان -بند دوم

این مبحث از مهمترین نکات ساخناری قوانين است که ِاعمال صحيح آن موجب سهولت 

 گردد.دسترسی به احکام قانونی می

ی کوتاه و تعدادی در حد ميانه و البته بخشی نيز موسوم اند، برخاز ميان قوانين برخی طوالنی

بندی در خصوص آنها سالبه به انتفای موضوع است. آنچه که اساسًا تقسيم« ماده واحده»به 

بندی بندی همواره باید مد نظر داشته باشد، لزوم یا عدم لزوم تقسيمقانونگذار در خصوص تقسيم

بندی باشند و این طور نيست که بتوان در نيازمند عنوانگونه نيست که تمام قوانين است. این

توان ای کلی را بيان داشت، بلکه قانونگذار را صرفًا بدین نحو میخصوص تمام قوانين قاعده

بندی مواد ضروری است و در صورت راهنمایی کرد که در کدام نوع از قوانين، تقسيم
                                                           

1 . Law Of Property Act 1925 
2 . Land Registration Act 1925 
3 . Limitation Act 1980 
4 . Cf: Statutes on Property Law, PP. 74, 167 & 299. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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رود که در هر دو تر به شمار میدرستتر و ها معمولبندی، کدام اصطالحضرورت عنوان

ای است ای باشد، مسألهمورد، صحت و درستی پيشنهاد بيش از آنکه یک امر جهانی یا منطقه

نویسی هر کشور تکيه دارد، هر چند در این خصوص های ملی قانونکه بيش از همه بر سنت

هایی را ارائه حلحل کرد و راهتوان با تکيه بر مسائل تطبيقی ها را میها و ناهماهنگیاشتباه

 داد.

بندی قوانين ایرانی این نکته در خور ذکر است که قانونگذار ما از البته در خصوص عنوان

های قانون مدنی ایرانی و قانون مدنی قانونگذار فرانسوی بسيار متأثر بوده و مقایسه عنوان

گذاری انگليسی هيچ ایرانی از قانون نویسیدهد. اما قانونفرانسه این امر را به وضوح نشان می

نویسی هنوز رویکرد تأثير نپذیرفته، شاید از آن رو که به هنگام توجه ایرانيان به قانون

ها به کدنویسی بسيار ضعيف بوده و چيزی برای متابعت وجود نداشته است یا از این انگليسی

اند؛ هر چند که در این ميان اتر بودههای ایران با قوانين فرانسه آشنرو که نخستين حقوق خوانده

 خان استثناء بر قاعده است.شخصيتی چون ملکم

همچنان که گفته شد موارد مربوط به دو حالت فوق در مقایسه با این فرض که قوانين دارای 

ماده در اکثر  22تر از اند و قوانين دارای کمبندی شدهماده در قالِب موارد عنوان 22بيش از 

بندی هستند، حکم استثنا دارد. البته در خصوص این فرض آن دسته از قوانين اقد عنوانموارد ف

المللی و هر مادة های بينشوند یا در کنوانسيونرا که بيشتر در قانونگذاری انگليسی یافت می

ها را یک رویه معمول و توان آنچه اواًل نمی ها دارای عنوان مستقل است باید کنار گذاشت،آن

-گذاری ایرانی هيچنویسی ما و طبع قانوننویسی دانست و به عالوه سنت قانونعتنابه در قانونم

 چنان که در قوانين فرانسوی نيز مثالی برای آن یافت نشد.رود، همگاه بدان سو نمی

این که قوانيِن دارای مواد بسيار نيازمند عنوان و تيتر فرعی هستند چندان دور از روش عقلی 

بندی بتوان در ذیل توان پذیرفت که چندین ماده را بدون هر گونه دستهو به واقع نمینيست 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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عنوان کلی یک قانون آورد. از این رو شيوه به کار رفته در آن دسته از قوانين را که به رغم 

توان تأیيد کرد. از این منظر استفاده از طوالنی بودن دارای تيتر فرعی نيستند به هيچ وجه نمی

ماده هر چند نامتعارف است، اما چندان غير عقلی  22تر از ترهای فرعی در قوانين دارای کمتي

توان تيتربندی یک قانون گاه نمینيست؛ البته اگر از دایره عقل متعارف فراتر نرود وااّل هيچ

 ای را توجيه کرد.مادهپنج

های آن و مترادف« فصل»د، روبندی مواد قانون به کار میاز ميان تيترهایی که برای دسته

، «باب»مثل « فصل»ترین تيتر است. کاربرد تيترهای باالتر از در قوانين سایر کشورها، رایج

-مربوط به قوانينی است که تعداد مواد آن بسيار زیاد است. بدین ترتيب می« جلد»یا « کتاب»

-قرار دهد و آن« فصل»ود را بندی مواد ابتدا باید نخستين تيتر ختوان گفت قانونگذار در تقسيم

و غيره بپردازد، به « مبحث»یعنی « فصل»گاه به استفاده از تيترهای فرعِی زیر مجموعه 

بندی موضوعی ای که تحت آخرین تيتر انتخابی، تعداد موادی قرار بگيرد که امکان تقسيمگونه

 پنج ماده است.« بًاغال»ها دیگر ممکن نباشد. حسب استقراء در قوانين مختلف این تعداد آن

نتيجه مذکور را نداد، ضرورتًا باید اولين قانون، تيتر باالتر از « فصل»چنانچه استفاده از تيتِر 

 باشد وقس علی هذا.« فصل»

 -« فصل»بر « باب»و « باب»بر « کتاب»، «کتاب»بر « جلد»در قوانين ایران، در باب تقدم 

که مراجعه به قانون نویسی وجود دارد، چناننوعی اجماع قانون –به رغم برخی موارد خاص 

دادرسی مدنی، آیين دادرسی کيفری  مدنی، قانون مجازات اسالمی، قانون تجارت، قانون آیين

های عمومی و انقالب در امور کيفری، اصول محاکمات حقوقی، سابق، آیين دادرسی دادگاه

 کند.میقانون امور حسبی و قانون کيفر عمومی این امر را تأیيد 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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«بخش»به « فصل»قوانين موجود یکسان نيستند. در برخی « فصل»اما در تقسيمات فرعی 
1
 

«ب»و « الف»در برخی به « مبحث»تقسيم شده، در برخی به 
2

و در برخی دیگر به  

«قسمت»
1

خورد، که در قوانين مهم ایران به چشم می« فصل»ترین تقسيم فرعِی ؛ اما معمول

در قانون مدنی، قانون تجارت، قانون آیين دادرسی مدنی، قانون  کهاست؛ چنان« مبحث»

های عمومی و انقالب در امور کيفری، قانون دادرسی دادگاهدادرسی کيفری سابق، قانون آیين

به « فصل»کيفر عمومی، قانون امور حبسی، قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون کار نيز 

 شود.دیده می« فصل»نيز همين عنوان در ذیل « المجله»تقسيم شده است. در « مبحث»

به « مبحث»توان به عنوان زیر مجموعه را می« گفتار»رسد با توجه به تعبير فوق به نظر می

بيش از « گفتار»چشم پوشيد، چه به لحاظ فنی مفهوم تيتر در « اول، دوم،...»کار برد و از 

در متون رسمی نيز « گفتار»مبحث به  خورد و به عالوه تقسيمبه چشم می« اول و دوم و...»

قلمداد شود اما « مبحث»نيز ممکن است به عنوان تيتر فرعی « بند»پشتوانه محکم دارد. البته 

دارد. با توجه به استفاده از ترتيب اول، « گفتار»تر از به لحاظ مفهوم، ارزشی کم« بند»به نظر 

، در ادامه «مبحث»و « فصل»، «ببا»، «کتاب»، «جلد»دوم، سوم و... در ادامة تيتِر 

البته « گفتار اول، گفتار دوم و...»استفاده کرد و گفت « اول، دوم، سوم...»نيز باید از « گفتار»

زیر بخش یا جزء آورده « sub-section»های لغت در برابر ناگفته نماند که در برخی فرهنگ

 شده که به دليل نامعمول بودن این دو عنوان، هيچ یک را 

 بندی قوانين فعلی ایران به کار برد.نویسی و عنوانتوان در قانونمین
                                                           

دام نيروی انتظامی، مصوب ، قانون مقررات استخ11/1/71. برای مثال: قانون مجازات نيروهای مسلح...، مصوب  1
 .27/1/1172نامه اموال دولتی، مصوب ، و آیين22/1/1172نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، مصوب ، آیين27/1/77
، قانون اساسنامه بنياد شهيد 29/9/77نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسالمی شهر و شهرک، مصوب . برای مثال: آیين 2

های مناطق آزاد قشم، چابهار و کيش، مصوب نامه معامالتی سازمان، و آیين27/2/1177انقالب اسالمی، مصوب 
24/12/1173. 
نامه انتظامی رسيدگی به تخلفات صنفی و ، آیين12/2/1175. برای مثال: اساسنامه شرکت دولتی پست بانک، مصوب  1

مرکز سنجش از دور ایران، مصوب و اساسنامه  9/5/1171های پزشکی و وابسته، مصوب ای شاغالن حرفهحرفه
11/5/1171. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در قوانين فعلی ایران از جمله قانون مدنی، قانون تجارت و سایر « گفتار»های بعد از عنوان

ها باید از ویراستاری فنی خورد و از این رو در خصوص این عنوانقوانين مطول به چشم نمی

، «اول،دوم،...»، «بند»ممکن است آورده شود، « گفتار»ه در تحت هایی ککمک گرفت. عنوان

 است.« ،...1، 2، 1»و ...« الف، ب، »

توان داخل در تيترهای فرعی آورد، چه حسب ترتيب، کليه تيترها را نمی...« اول، دوم، »

پذیر این امر امکان« اول، دوم،...»اند و در مورد تيتِر شکسته شده...« اول، دوم، »خود به 

اند، نه اند، دو جزئی بودهنيست، بدین معنا که تمام تيترها به ترتيبی که در قوانين به کار رفته

در حالی که در « اوِل اول، اوِل دوم،...»توان گفت: نمی« اول،...»جزئی و در مورد تيتر یک

« فقره...«. »فصل اول، فصل دوم،»یا « گفتار اول، گفتار دوم،...»توان گفت: موارد دیگر می

...« الف، ب، »شوند که به هر حال در ارجاع به نيز از این رو داخل در عناوین نمی« جزء»و 

یا « 2ماده « الف»جزء »باید نوعی معرف وجود داشته باشد، یعنی باید گفت: ...« ، 2، 1»یا 

جه به دوجزئی به عالوه با تو«. 2ماده  2»یا « 2الف ماده »توان گفت: و نمی« 2ماده  2فقره »

و غيره و جزء « فصل»، «باب»بودن کليه تيترهای قانون که یک جزء آن نام اصلی است، مثل 

ها داخل ماده است، نه از بندیاز تقسيم« ،...1،2»یا « الف، ب،...»، «اول، دوم،...»دیگر آن 

ر خصوص آن است که د« بند»، «گفتار»تقسيمات قانون. از این رو به نظر بهترین تيتِر پس از 

دانان ایران مرسوم پذیر است؛ اما چون حقوقامکان...« بند اول، دوم و »نيز ارجاع به شکل 

برند، برای پرهيز از خلط های مواد قانون به کار میاست که بند را برای اشاره به پاراگراف

« جزء»از شدن مطالب و جلوگيری از بروز اشتباه در ارجاع به متون قانونی، به نظر استفاده 

تر است؛ البته با این توضيح که در متن قانون به لحاظ بار معنایی این دو کلمه صحيح« فقره»یا 

 استفاده شده است.« فقره»از « گفتار»مدنی ایران پس از 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بندی داخل نشد که فقط در قانون مدنی از آن استفاده شده، از آن رو در این تقسيم« قسمت»تيتر 

حال آنکه در کتاب اول و سوم قانون « کتاب»به عنوان زیر مجموعة  آن هم در کتاب دوم،

به فرض وجود عنواِن  -« کتاب»مدنی و همچنين در کليه قوانين مفصل ایران زیر مجموعه 

بوده است و بس. به عالوه ارزش ادبی و با معنایی این کلمه چنان « باب»همواره  -« کتاب»

های بعد از توان آن را زیر مجموعه فصل و عنواناست که وسعتی بيش از فصل دارد و نمی

اند، دانسته« فصل»که نویسندگان قانون مدنی نيز این عنوان را فوق فصل به شمار آورد، چنان

 «.فصل»نه در ذیل 

موجه به نظر برسد، اما در پيروی از سنت « بخش»شاید استفاده از « باب»در خصوص 

« نویسیفارسی»تر است، مگر آنکه دالیلی دیگر مثل موجه «باب»نویسی استفاده از کلمه قانون

نيز جای گفتگو « مبحث»و « فصل»، «کتاب»، «جلد»مالک عمل باشد که در این صورت 

 دارد.

با توجه به ترتيبی که با بررسی قوانين ارائه شد، تيترهای قانون به ترتيب ارزش عبارتند از: 

های البته فرض«. جزء / فقره»و « گفتار»، «مبحث»، «فصل»، «باب»، «کتاب»، «جلد»

 بندی کلی قوانين این است که:به تقسيمراجع

بندی ندارد، مگر در ماده قطعًا نياز به فصل 12تر از ماده غالبًا و کم 22تر از الف( قوانين کم

 موارد خاص.

وجود چنين نشده بندی دارند و اگر در قوانين مماده حتمًا نياز به تقسيم 22ب( قوانين بيش از 

بندی نبوده، بلکه برخاسته از مسامحه و اهمال قانونگذار این حالت نتيجة عدم نياز به تقسيم

شده و بندی میهای عمومی و انقالب حتمًا بایست عنوانکه قانون تشکيل دادگاهاست، چنان

 اقتضای مواد آن نيز چنين است.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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توان از تيترهای باالتر از و زمانی میاست « فصل»ج( تيتر اصلی و اولی در هر قانون، 

-قانون استفاده کرد که مواد تحت آخرین تيتِر مذکور در تقسيم« تيتِر آغازی»به عنوان « فصل»

باز هم نياز به تقسيم داشته باشد که در این حالت، تيتر اولی، تيتر « بند»بندِی ارائه شده، یعنی 

 ذا.است و قس علی ه« باب»یعنی « فصل»باالتر از 

توان در تقسيم های قانون نادرست است. از این رو نمیبندید( حذف رتبة تيترها در تقسيم

« باب»بدون استفاده از « جلد»را به کار کرد یا در تقسيم « گفتار»، «مبحث»فصل، بدون ذکر 

 رسيد.« فصل»به 

ار باید به بندی مواد، مداومت است؛ بدین معنا که قانونگذمهمترین نکته در خصوص تقسيم

های متفاوت سازیعنوان یک تکليف، استفاده از یک ترتيب را مد نظر قرار دهد و از ترتيب

« livre( »1دهد که قانونگذار در پيروی از ترتيب بپرهيزد. دقت در قوانين فرانسوی نشان می

-sub( »5یا بخش، « section( »4یا فصل، « chapter( »1یا عنوان، « titre( »2یا کتاب، 

section »یا زیربخش، تعمد داشته و بسيار کم از این روش تخطی کرده که عناوین مجموعه-

 های قانونی مدنی، تجاری، اداری، دادرسی و غيره فرانسه موید این مطلب است.

 

 چگونگی تخصيص مواد به عناوین قانون -بند سوم

( این که تمام مواد 1دقت کند: قانونگذار به هنگام تقسيم کردن مواد یک قانون به دو امر باید 

( در بين این مواد همسان و هم گروه تقدم 2تحت یک عنوان، رنگ و بویی همسان داشته باشند، 

و تأخر مواد به لحاظ مفهومی و غيره رعایت شود؛ بدین معنا که اگر برای مثال مطالب کاًل 

دخواست مقدم بر مواد به نحوه تنظيم دامربوط به نحوه تنظيم دادخواست است، مواد راجع

 مربوط به هزینه ابطال تمبر باشد.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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توان ویرایش کرد و در هر ویرایش کتابچه قانون را مانند سایر کتب بعد از چاپ چندان نمی

آن را در قالبی و شکلی دیگر ارائه داد. فرض بر این است که مقنن صاحب حکمت است و 

معقول تبدیل و تغيير روا دارد. قانونگذار  پسندیده نيست که حکيم در کار خود به دور از حد

پيش از انتشار قانون باید در تقسيم عناوین و ترتيب مواد تا سر حد ممکن بکوشد تا دو مطلب 

 پيش گفته رعایت شوند.

 قانونگذار باید به دو اصل مذکور توجه نماید. 

، باید به شرح مطالب راجع به تخصيص مواد به عناوین قانون حسب توضيحاتی که ارائه شد

 ذیل تنظيم گردد:

های داخل در یک قانون الف( گرد آوردن مواد مرتبط تحت یک عنوان: هر یک از عنوان

شوند، به این معنا که برای دهنده ویژگی کلی موادی هستند که در ذیل آن عنوان آورده مینشان

ت سخن گفت نه از باید از آنچه به طرفين مربوط اس« طرفين معامله»مثال در ذیل عنوان 

 ، «شرایط مبيع»

ای تنظيمی ب( رعایت ترتيب مفهومِی مواِد ذیل یک عنوان: مواِد ذیل یک عنوان باید به گونه

ای آنها رعایت شود و نباید چنين باشد که مفاهيم اولی در پایان عنوان و به شوند که ارزش رتبه

 عکس بيایند.

 ماده و ساختار ظاهری آن -2

 «ماده»وی و اصطالحی معنای لغ -2-2

است و در « ماّدات»و « مواد»که حالت جمع آن، « مّد»ای است عربی از ریشه ماده واژه

، یعنی آنچه شیء «َما َیَترَکُب ِمنُه الّشیُء َو َیُقوُم ِبِه»زبان عربی در تعریف آن چنين گفته شده: 

 از آن ترکيب شده و بدان استوار است.
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 به شمار آمده است.« ماده»نيز معادل « فقره»و « بند»زبان عربی،  البته در معنای حقوقی در

هر یک از بندهای یک قانون، »های فارسی در تعریف ماده چنين آمده است: در فرهنگ

«نامه، الیحه و غيره؛ فقرهاساسنامه، آیين
1

بخشی جدا و مشخص در یک نوشته رسمی که »یا  

«.شودمعمواًل با شماره یا عدد مشخص می
2

 

است. در « clause»یا « article» ،«section» ،«case»معادل این کلمه در زبان انگليسی 

به معنای مناسب، بند و مفصل « ar»که مأخوذ از ریشه هند و اروپایی « article»تعریف 

 اند:شود، لغویان انگليسی زبان چنين گفتهگفته می« articulus»است و در زبان التين به آن 

بخش مجزای هر قانون و مصوبه؛ هر یک از عناوین یا نکات مجزای یک قسمت یا »

نامه؛ یک بند، بخش یا مورد مستقل در یک سند؛ موافقتنامه یا عهدنامه؛ هر یک از مواد وصيت

«.آنچه بخشی از یک رده و طبقه را تشکيل بدهد و تحت آن بياید
1
هر »همچنين گفته شده است:  

-نامه چاپی یا مکتوب یا موضوعات مستقل و متمایزی که بر آنقبخش از یک سند و یا هر تواف

دار یا از طریق یک فرایند قضایی مناسب وضع شده ها توافق شده یا توسط مقام صالحيت

«.است...
1

که در متون قانونی انگليسی بسيار « section»دیگر معادل انگليسی ماده، یعنی  

ای از هر چيز معنای قطع کردن یا بخش و پارهبه « sectus»کاربرد دارد و مأخوذ است از 

پاره یا بخشی از »شود و عبارت است از: خوانده می« sectionem»مکتوب، در زبان التين 

«.هر مکتوب
1

رسد نيز قریب به همين معنای ذکر شده معنا می 12سایر معانی این واژه که به  

 است، از جمله، مقطع، بریده و تکه.
                                                           

، 1117های مجلس شورای اسالمی، چاپ سوم، نامه نگارش قانون، تهران، مرکز پژوهشزاده، صفر، شيوه. بيگ1
 41ص

 «.ماده»، ذیل 1171، تهران، نشر کلمه، . صدری افشار، غالمحسين، فرهنگ فارسی امروز 2
3 . The Oxford English Dictionary. See also Websters New American Dictionary. 

 معنا برای این کلمه ذکر شده است. 12در فرهنگ وبستر 
4 . Americana,q.s.»Article« 
5 .Webster New American Dictionary. See also The Oxford English Dictionary. 
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نيز در زبان انگليسی کاربرد دارد، اما نه به فراوانی دو « clause»یعنی دیگر معادل ماده، 

 معادل قبلی.

بندهای »عبارت است از: « article»ها غلبه دارد، هایی که جنبه حقوقی در آنطبق تعریف

نامهیک سند یا گاه به معنای خود سند مثل مشارکت
1

.»
2
  

رانسه به لحاظ لغوی چنين تعریف شده است: در زبان ف« article»معادل فرانسوی ماده یعنی 

( بخش تشکيل دهنده یک قسمت یا جزء و غالبًا بيانگر یک جزء قانون، یک قرارداد، یک 1»

( هر فصل یا بخش مجزا که نباید با 4( مقاله؛ 1( جنس و کاال؛ 2پيمان یا کاتالوگ و غيره؛ 

«.؛ و...( مفصل و بند3( حرف تعریف؛ 5سایر چيزها اشتباه شود...؛ 
1

 

های مختلف بسيار شبيه و نزدیک به شود تعاریف لغوی ماده در زبانهمانطور که مالحظه می

هم است؛ اما این تعاریف با آنکه به مفهوم حقوقی ماده بسيار نزدیکند، جامع و مانع نيستند؛ چه 

نيست، « ماده»گذاری نيز شده باشد لزومًا جزء یا قسمت مستقل و مجزای یک قانون که شماره

مثاًل در مواردی که به  –های آن یا بندهای فرعی قانون بلکه امکان دارد از زیر مجموعه

یا حتی تبصرة آن، البته در حقوق ایران باشد. از این رو  -اندتقسيم شده« ب»و « الف»شماره یا 

عبارت ارائه یک تعریف حقوقی از ماده ضرورت دارد. به اعتقاد ما ماده در مفهوم حقوقی آن 

ترین بخش مستقل از یک قانون یا هر مکتوب قانونی یا در حکم قانون که کوچک»است از: 

 «.غالبًا دارای شماره عددی است

ها بدین علت که بندی شدة قانون و غير اینبه لحاظ این تعریف، تبصره، بند، اجزای شماره

شوند و از این هوم ماده نمیهای ماده هستند، داخل در مفشوند و وابستهمحسوب نمی« مستقل»

متضمن « یک قانون یا هر مکتوب قانونی یا در حکم قانون»ماند و می« مانع»نظر تعریف 

 جامع بودن تعریف است.
                                                           

1 .articles of partnership 
2 .The Oxford Companion to Law, q.s. »articles« 
3 .Grand Larouse, q.s. »article«. 
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نيز استفاده شده، اما « قاعده»و « فصل»، «فقره»در زبان فارسی به جای کلمه ماده گاه از 

 شود.استفاده می« ماده»امروزه صرفًا از کلمه 

 شکل ظاهری ماده-1-2

الف( مادة قانون اندازه و حجم مشخصی ندارد و در حقيقت امکان ارائه ميزانی در این 

خصوص نيست. مطالعه مواد قانونی کشورهای مختلف نيز گواه این امر است؛ چنانکه برای 

این قانون  22و  11قانون آیين دادرسی کيفری فرانسه یک سطر است و مواد  751مثال ماده 

آیين دادرسی مدنی سابق که یک و نيم سطر حجم دارد  72حدود یک صفحه یا در کنار ماده  در

قانون شهرداری با احتساب  122باشد یا ماده این قانون بالغ بر یک صفحه می 122یا  13ماده 

 باشد. هایش حدود چند صفحه میتبصره

های اد همواره از دغدغهنویسی و رعایت ایجاز، کوتاه نوشتن موالبته حذف اصول قانون

گاه نباید دهد؛ اما در هر حال هيچگذار را نشان مینویسان بوده است و به واقع هنر قانونقانون

رسایی و صراحت مواد را فدای این قاعده صرفًا شکلی کرد و از بيم طوالنی شدن متن یک 

ه گنجاند. حال آنکه بایست ماده به تبصره پناه برد یا موضوع مرتبطی را در قالب چند ماده کوتا

 آمد. در یک ماده مطول می

های آن است که در این خصوص نيز بندیب( از نکات مهم در شکل ظاهری ماده، تقسيم

گيرد، گاه با بندی صورت میبندی با استفاده از شمارهروش واحدی وجود ندارد. گاه این تقسيم

مدد خط تيره و مواد دیگر بدون هر گونه  شود، زمانی بهاستفاده از حروف الفبا انجام می

ها، ویژه قانونگذار یک کشور خاص نيست، بلکه در بين بندینشانگر خاص. این گونه تقسيم

پذیرند و دست کم در ها، یک مورد را میگذاران با تجربه معمواًل از ميان این شيوهتمام قانون

 گيرند.های مختلف را به کار نمیروش کنند و در قانون واحدیک قانون خاص از آن پيروی می
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های آن یک به کاربردن کلمه ماده یا معادل –های ملی فارغ از سنت –ج( در بين قانونگذاران 

توان مثال زد که قانونگذار بدون ذکر کلمه نيست و موارد بسياری را می« بالخالف»موضوع 

کرده است. مثال این مورد در حقوق ما صرفًا به ذکر شماره پرداخته و قانونی را تدوین « ماده»

« ماده»گاه از کلمه نامه هيچقمری است. در کشور ما در تصویب 1125مصوب « قانون بلدیه»

کند، شاید از این رو که ماده را وزیران فقط به ذکر شماره اکتفا میشود و هيأتاستفاده نمی

نامه برخالف این خصوص آیينداند و از همين رو در صرفًا ویژه قوانين مصوب مجلس می

 کند.روش عمل می

المللی نيز روش غالب، به کار بردن شماره بدون ذکر کلمه های بيندر خصوص موافقتنامه

ها، های آن است و در نتيجه چون در حقوق ما به هنگام تصویب این موافقتنامهو معادل« ماده»

های فارسی آنها در ترجمه« ماده»ز کلمه ای اگونه نشانهمترجمان تابع روش اصلی هستند؛ هيچ

 وجود ندارد.

های آن فقط به ذکر و معدل« Article»در قوانين انگليسی گاه قانونگذار بدون ذکر کلمه 

که در قانون بيعشماره بسنده کرده است، چنان
1

را نيز به « Article»چنين است، و گاه کلمه  

کنندهاز مصرف همراه شماره آورده است، مانند قانون حمایت
2

ماده  52که دارای بيش از  

است.
1

 

نویسی قانونگذار رسد، ذکر کلمه ماده در قوانين کشور ما با سنت قانونبا این حال به نظر می

 ایرانی همخوانی بيشتری دارد و روش مفيدی است.

است و های مواد قانونی به نظر امروزه از موارد وفاق همه قانونگذاران د( عددی بودن شماره

نظر وجود ندارد. های مکرر این اتفاقتوان یافت؛ اما در خصوص مادهخالفی برای آن نمی

 39آید مثل ماده در ادامه شماره ماده می« مکرر»برای مثال در حقوق ایران این امر با ذکر 
                                                           

1 . Sale of Goods Act 1979. 
2 . Consumer Protection Act 1987. 
3 . cf: Statues on Commercial Law. 
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رسد در ميان قوانين ایران موردی وجود ندارد که دادرسی کيفری سابق؛ و به نظر میآیين

ره یک ماده دوبار مکرر شده باشد. اما در قوانين فرانسوی، روش قانونگذار دو گونه است: شما

کند و با گاه در تکرار یک ماده که ممکن است به چندین و چند مورد برسد از مميز استفاده می

آیين دادرسی کيفری تا  2افزاید، به طوری که ماده یک خط تيره مميزی را به شماره ماده می

 کند.ادامه پيدا می 13-2

ای بر مواد از آنجا که قوانين همواره در تغييرند و این تغييرات گاه باعث افزوده شدن شماره

توان مطمئن بود که یک ماده فقط یک بار به حالت تکرار برسد، شود و از پيش نمیقانون می

استفاده شود و برای  از اعداد مميز در کنار شماره اصلِی ماده« مکرر»بهتر است به جای کلمه 

و قس علی  31-2، ماده 31-1، ماده 31مثال مانند قانونگذار فرانسوی چنين گفته شود: ماده 

 هذا.

نویسی مدرن است و جای دفاع ندارد های نادرست قانونگذاری برای مواد از روشه( تبصره

 و در تنظيم مواد باید جدًا از آن پرهيز شود.

های ماده قانون که توسط قانونگذار سوئيس ابداع شده از موارد ارهگذاری بندها و پو( شماره

است. حسب این روش در یک ماده قانونی عالوه بر آنکه « ماده»در خور توجه در ساختار 

خورد، مگر آنکه ماده فقط دارای خوِد ماده شماره دارد، هر یک از بندهای آن نيز شماره می

سازد و فيد است که ارجاع به بندهای یک ماده را آسان مییک بند باشد. این عمل از آن نظر م

کند. به عالوه این روش با های مربوط به ماده را تسهيل میدر مواد طویل، رسيدن به ارجاع

ممتاز کردن و تيتر یا عنوان دادن به هر بخش یا قسمت از قانون همخوانی دارد. برای مثال 

دارد:میقانون تعهدات این کشور مقرر  527ماده 
1

 

 527ماده 
                                                           

 .212، ص 1171. قانون تعهدات سوئيس، ترجمه جواد واحدی، تهران، نشر ميزان،  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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شود. کند، جانشين او می. ضامن، نسبت به حقوق طلبکار، تا حدود پرداختی که به وی می1

 تواند، از زمان حال شدن دین، در مقام ِاعمال حق مزبور برآید.ضامن می

هذا، جز در صورت وجود قرارداد مخالف، ضامن حقوق مربوط به وثایق و سایر . مع2

-آورد، مگر اینکه آنها در زمان ضمانت وجود داشتهنندة طلب را به دست نمیکتضمينات تأمين

اند، یا اینکه بعدًا به وسيله بدهکار، به خصوص برای همين طلب معرفی شده باشند. اگر ضامن 

فقط بعضًا خود را مبری سازد و جانشين طلبکار نسبت به بخشی از حقوق مربوط به وثيقه 

ر باقی مانده، در طبقه مقدم بر بخش مربوط به ضامن قرار خواهد شود، بخشی که برای طلبکا

 داشت.

. با وجود این، دعاوی و ایرادات ناشی از روابط حقوقی بين ضامن و بدهکار، به جای خود 1

 محفوظ خواهند بود.

کننده دین استفاده شود، یا مالک آن طوعًا اقدام به پرداخت کند، . در صورتی که وثيقه تأمين4

که این امر مورد توافق قرار گرفته باشد، یا ک حق مراجعه به ضامن را ندارد، مگر اینمال

 که وثيقه را ثالثی متعاقبًا داده باشد.این

 شود.. مرور زمان حق رجوع ضامن، از تاریخی که طلب بستانکار را بپردازد، شروع می5

ا ایفا کرده باشد که حق اقامه گونه رجوعی به بدهکار را ندارد، اگر دینی ر. ضامن حق هيچ3

آور دعوا نسبت به آن وجهًا وجود نداشته و یا به سبب اشتباه یا عدم اهليت، برای بدهکار الزام

 نبوده است. با وجود این، اگر 

ضامنی ضمانت دین مشمول مرور زمان را از طریق نمایندگی )وکالت( بدهکار به عهده 

 ت وکالت، در مقابل وی مسؤول خواهد بود.گرفته باشد، شخص اخير، بر طبق مقررا

 بندی مادهتقسيم  
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گفته شد که به لحاظ ساختاری، ماده قانون کوچکترین بخش مستقل از هر قانون است و همين 

سازد. در خصوص تبصره تر هر قانون ممتاز میهای کوچکمستقل بودن آن را از سایر بخش

آن ضرورتی ندارد. سخن این قسمت مربوط است  گردد و در اینجا ذکر مجددمطالبی ارائه می

بندی مواد قانون، به این معنا که اگر قانونگذار حسب ضرورت بخواهد اقدام به به نحوه تقسيم

 تقسيم مواد بکند یا انواع و اقسامی را ذکر کند کدام روش مطلوب و در خور پيروی است.

است. پاراگراف یک نهاد « بند»گراف یا نخستين تقسيم هر ماده قانونی، تقسيم آن به چند پارا

توان همواره توقع داشت که این نهاد را درست به کار دستوری و ادبی است و از قانونگذار نمی

است. قانونگذار باید « ویراستاری متون قانونی»کار مربوط به « بندیپاراگراف»ببندد، بلکه 

امور پس از انشا و پيش از انتشار قانون بندی آن از مقصود خود را انشا کند و نحوه پاراگراف

 است.

تقسيم دیگر موجود در یک ماده که ممکن است در یک پاراگراف از ماده رخ دهد و در 

های مربوط خورد، تقسيمدیگری صورت نگيرد و در تمام قوانين موجود بال استثنا به چشم می

ت که قانونگذار در صدد احصای به بيان فروع، اقسام و سایر موارد مربوط به یک امر کلی اس

آید، مثل بيان شرایط صحت معامالت یا موارد سقوط تعهدات یا علل کامل یا ناقص آن برمی

 سقوط مسؤوليت کيفری.

شود هایی که توسط قانونگذاران مختلف به کار بسته میبندی، روشدر مورد این تقسيم

د، چه به اعتقاد ما فقط مواردی از لحاظ گوناگون است؛ اما تمام این موارد قابليت دفاع ندارن

پذیر است که ارجاع را تسهيل کند. اینکه قانونگذار خود را ملزم سازد به ویراستاری فنی توجيه

جای روشهای نادرست از شيوه های صحيح استفاده کند، چندان دشوار نيست و به فرض هم 

توان به بخش ویراستاری پيش از میاگر قانونگذار از این وظيفه شانه خالی کند، این امر را 

انتشار قوانين ارجاع داد؛ بدین صورت که در این بخش، بدون کوچکترین دخالت در عبارات 
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الخط، متن، اصالحات صوری و ساختاری در قانون صورت گيرد و بس، اعم از اعمال رسم

 های فرعی و اصلی و غيره. گذاریعنوانبندی، شماره

 وشهایی که معمواًل به کار گرفته می شود به نحو زیر است:در تقسيم کردن مواد ر

 و ... .  1، 2، 1استفاده از اعداد، مثل  -1

 و ... . I ،V ،Xاستفاده از نمادهای رومی، مثل  -2

استفاده از حروف. در قوانين غربی این حروف همواره حروف الفبای زبان مربوط است،  -1

گردد، با تفاوتهای اندک بين ختم می  «z»و به حرف  شودشروع می «a»که معمواًل از حرف 

 زبانهای مختلف از جمله انگليسی و فرانسه در ترتيب حروف پایانی الفبا

در کشورهای عربی این ترتيب معمواًل ترتيب حروف ابجد است، به این شکل که در حروفی 

-بجد رعایت نمیبه بعد هستند، حروف ترکيبی هستند و ترتيب حروف ا 11که جانشين عدد 

 است.  12جانشين عدد « یب»و  11نشانه عدد « یا»شود، بدین شکل که 

در زبان فارسی روش معمول دوگونه است گاه از ترتيب حروف ابجد استفاده شده که در آن، 

شود و گاه از ترتيب الفبای و به باال رعایت نمی 11حالت مربوط به حروف جانشين عدد 

که در این صورت نيازی به استفاده از حروفهای ترکيبی برای برخی گردد فارسی متابعت می

اعداد وجود ندارد. به نظر استفاده از حروف و الفبای فارسی به دليل نداشتن مشکل مزبور و 

 نيز دارا بودن صبغه ملی با روش قانونگذاری تجانس بيشتری دارد. 

ر مراجعه به متون قانونی کشورهای مختلف این استفاده از کلمات اواًل، ثانيًا، ثالثًا و ... . د -4

بندی اختصاص به قانونگذار ایرانی دارد. البته این نوع روش دیده نشد و انگار این نوع تقسيم

تقسيم در متون قانونی متقدم بيشتر بوده، اما امروزه جای خود را بيشتر به روش اول و سوم 

 داده است. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



73 
 

رفته کار میم و... که در دوره های متقدم قانونگذاری بهاستفاده از کلمات اول، دوم، سو -5

 است. 

 استفاده از کلمات یک، دو، سه و ... که وضعيتی مشابه با کلمات گروه چهارم و پنجم دارد.  -3

استفاده از خط تيره در ابتدای هر مورد؛ به این شکل که در واقع تيره جانشين حروف یا  -7

 گردد. اعداد می

از ابتدای یک سطر « َمقَسم»فاده از هرگونه عالمت و صرفًا شروع کردن هر عدم است -1

 مستقل.

و پرهيز از شکستن متن ماده قانونی به سطرهای « و»، «با»، «یا»استفاده ازحروف  -9

های مورد نظرش از طریق این سازد که تقسيمای میمستقل. در این روش قانونگذار جمله

قانون مدنی در این خصوص  1214ه قانونگذار فرانسوی در ماده شوند؛ چنانکحرفها بيان می

 )یا(.« ou»همان قانون از  1323)با، وسيله( استفاده کرده و در ماده « par»از 

بندی گفته شد، استفاده از اعداد با توجه به آنچه در مورد ملحوظ داشتن تسهيِل ارجاع در تقسيم

توان با ور در فوق است، چه در این دومورد میو حروف بهترین روش از ميان ُنه روش مذک

به همراه عدد یا حرف مربوط به پارة مورد « شّق»یا « فقره»یا « جزء»استفاده از کلماتی مثل 

 نظر از ماده قانون ارجاع کرد. 

در قوانين ایرانی استفاده از نمادهای ُرمی نه معمول بوده و نه جای دفاع و پيشنهاد دارد. در 

 نيز گفته شد که استفاده از حروف الفبای فارسی مرجح است. خصوص حروف

اما مسأله مهم پس از انتخاب روش ارجاع، تعيين رتبه عدد و حرف است، به این شکل که در 

کار های جزئی بهکار برد و عدد را برای تقسيمبندیهای داخل مواد ابتدا باید حرف را بهتقسيم

 حساب آیند.  ر روند و حروف تقسيم ثانوی بهکاگرفت یا برعکس ابتدا اعداد به
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شود که اما در ویراستاری فنی در توجيه ارجح بودن حرف بر عدد به این نحو استدالل می

اند و مرکب از جملگی حرفی بوده« گفتار»و « مبحث»، «فصل»های قبلی مثل چون تقسيم

به « حرف» د و سپس برس« حرف»به « کلمه»تر ابتدا باید های جزئیحروف، در تقسيم

 درخور توجه و دفاع است. -البته با کمی مسامحه  -ختم شود. این توجيه به لحاظ عقلی« عدد»

دهد که روش قانونگذاران در غالب موارد بر از سوی دیگر مراجعه به متون قانونی نشان می

قانون مدنی  خالف این استدالل بوده است، چنانکه موارد استفاده از اعداد نسبت به حروف در

های جزئی از فرانسه بسيار زیاد است و در کنار موادی از این قانون که در آنها برای تقسيم

اند و در قانون کار گرفته شدهبندی بهحروف برای تقسيم 14عدد استفاده شده، فقط در ماده 

ال آنکه خورد، حیک از مواد به چشم نمیتجارت این کشور استفاده از حروف اساسًا در هيچ

کار گرفتن اعداد فراوان است. در قانون چک این کشور نيز وضعيت به همين ترتيب است. به

در قانون مدنی ایران، قانون تجارت ایران و قانون آیين دادرسی ایران نيز موارد استفاده از 

اعداد بيش از حروف است و حتی در برخی قوانين مثل قانون امور حسبی یا قانون مسؤوليت 

 دنی فقط از اعداد برای تقسيم ماده استفاده شده است. م

های در قوانين کشورهای عربی و متون قانون کشورهای انگليسی زبان وحتی در کنوانسيون

المللی روش معمول همان است که در قوانين مذکور در فوق وجود دارد.بين
1

 

را پذیرفت، اما به اعتقاد در نتيجه باید به پيروی از سنت معمول، روش برتری عدد بر حرف 

ارائه شد و به عالوه « حرف»به « کلمه»ما بنا به همان توجيهی که در خصوص تبدیل به 

به تبعيت از قانونگذار سوئيسی  –های هر ماده بندی پارگرافپيشنهادی که در خصوص شماره
                                                           

 ین خصوص رجوع کنيد به: برای مالحظه قوانين انگلستان در ا - 1
-Statutes on Commercial Law. 
- Statutes on Property Law. 
- Statutes on Landlords & tenant. 

 المللی رجوع کنيد به:های بينبندی در کنوانسيونهمچنين برای مالحظه نحوه تقسيم
 المللی کاال،به بيع بين: کنوانسيون راجع9مجله حقوقی، شماره -
 المللی کاال،به مرور زمان در بيع بين: کنوانسيون راجع12قوقی، شمارهمجله ح -
 المللی کاال،به قانون اعمال بر بيع بين: کنوانسيون راجع11مجله حقوقی، شماره -
 : کنوانسيون ژنو در خصوص برات و سفته.12مجله حقوقی، شماره -
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ست، چه در این تر ابيان گردید، استفاده از حروف در ابتدا و اعداد در مرتبه دوم معقول  -

کار بردن عددی دیگر صورت بعد از شماره ماده که حسب معمول و معقول عددی است به

 برای بيان شماره پارگراف به لحاظ فنی درست نيست.

فارغ از این که قانونگذار کدام روش را برگزیند، این مطلب همواره باید مد نظر او باشد که 

ز یک روش به هيچ وجه صحيح و منطقی نيست و در یک متن فانونی به کار گرفتن بيش ا

کاری و عدم نظم قانونگذار است. البته از این هم باید فراتر رفت و گفت که نشان دهنده اهمال

-های مجالس قانونگذاری به اعتبار واحد بودن عنوان متحدبه رغم تغيير و تبدیل« قانونگذار»

 کند. العاده کمک میالشکل شدن قوانين و گردآوری و تدوین آنها فوق

 ماده واحده و کاربرد آن -1

 تعریف ماده واحده -2-1

ای همسنگ با تاریخ مجالس قانونگذاری گذاری ایران سابقهکه ماده واحده در تاریخ قانونبا آن

دارد و بسياری از قوانين مهم در قالب این عنوان به تصویب رسيده، هيچ تعریفی از این 

لغت و فرهنگهای حقوقی به دست نيامد؛ با توجه به تعریفی که از ماده در کتابهای « اصطالح»

قانونی که صرفًا دارای یک ماده است و گاه یک »توان آن را چنين تعریف کرد: ارائه شد، می

البته این تعریف فقط در محيط قانونگذاری ایران صحيح است، چه در «. یا چند تبصره هم دارد

ن معادلی برای آن وجود ندارد و در کشور فرانسه نيز ماده واحده حقوق کشورهای انگليسی زبا

ای دیگر است. در حقوق فرانسه ماده واحده یا به اصطالح فرانسویان تبصره به به گونه

«article unique »- همواره بدون تصویب  –برداری کرده که قانونگذار ایرانی آن را گرته

ای واحد و خالی از اضافات است و از این رو عبارت رسد و به واقع و در صورت نيز مادهمی

در حقوق فرانسه و « گاه یک یا چند تبصره هم دارد»پایانی تعریف ارائه شده توسط ما، یعنی 

 کشورهای عربی مصداق ندارد.
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که به معنای ماده واحده است، « الوحيدهالماده»در قوانين کشورهای عربی نيز اصطالح 

د حقوق فرانسه دارد.ساخت و ترکيبی همانن
1

 

 سابقه تصویب ماده واحده -1-1

های قانونی است که از روزهای نخست تأسيس مجلس شورای ملی با ماده واحده از آن قالب

های قانونی سپرده، یا که جای خود را به دیگر قالب« نظامنامه»اقبال مواجه شده و به رغم 

داشته، همواره با همين نام و همچنان « ضيحتو»یا « تنبيه»های مختلفی مثل که نام« تبصره»

های نوشتة پيش از مشروطيت که توسط قانونگذار به کار گرفته شده است. البته در ميان قانون

ای از ماده واحده نيست؛ زیرا این خان تدوین یافته، نشانهبه دست افرادی چون ميرزا ملکم

بخش کلی مثل اسناد یا اداره امور پليس  مند کردن یکدار تنظيم و قانونقوانين جملگی عهده

 اند، و این امکان وجود نداشته که کارهایشان در قالب ماده واحده ذکر شوند.بوده

بار در ميان مصوبات دومين دوره نویسی مدرن در ایران ماده واحده اولدر تاریخ قانون

تأسيس روزنامه »به خورد. این نخستين ماده واحده که مربوط است قانونگذاری به چشم می

داردقمری به تصویب رسيده و مقرر می 1121شوال  14در تاریخ « رسمی
2

در تحت : »

-مراقبت و نظارت وزارت داخله به مخارج دولت در پایتخت روزنامة رسمی ایران تأسيس می

ها و اعطای امتيازها و خانههای سلطنتی و احکام وزارتشود که حاوی خواهد بود دستخط

ها و قوانين موضوعه و صورت مشروح جلسات دارالشورای ملی و و عزل و نصب شئونات

 «.هر گونه مطلب رسمی دیگر دولت را

 

 
                                                           

 17زاده، صفر، پيشين، ص  بيگ - 1
 .254، ص 1111مجلس شورای اسالمی، مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاری، . اداره قوانين و مطبوعات  2
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توان الگوی ماده واحده به شمار آورد: اش میبندِی عربی گونهاین ماده واحده را فارغ از جمله

ک امر خاص یک ماده منحصر و واحد، بدون هرگونه تبصره و اضافه، آن هم در خصوص ی

 گنجد و الزامًا باید در قالب یک ماده بيان شود.که به هيچ وجه در قالب دو ماده نمی

های مختلف های تصویبی در دورهاز تاریخ تصویب این ماده واحده تاکنون، شماره ماده واحده

-سالها مورد در مورد در دوره دوم قانونگذاری به ده 3قانونگذاری رو به فزونی گذاشته و از 

های نخست قانونگذاری برخی های اخير بالغ شده است. البته نباید فراموش کرد که در دوره

برود نيز به تصویب « ماده واحده»یا « ماده»ها ذکری از کلمه آنکه در آنای بیمادهقوانين تک

يو قانون تجدید کنترات مس»های بعد معادلی ندارد. از جمله این قوانين، رسيده که در دوره

 داشت:، مصوب دوره دوم قانونگذاری است که مقرر می«بيزو

االول هزار فرانک در تاریخ سوم ربيعکنترات مسيو بيزو برای مدت سه ماه و پرداخت سه»

قانون تجدید کنترات مسيو مرنارد مدیرکل کل گمرکات »یا « تصویب شده است 1121سنه 

 1121الثانيه ق در تاریخ هشتم جمادیهزار فرانک اضافه حقوبرای مدت چهار سال و ده

 آمده است و بس.« قانون»در ابتدای این دو قانون فقط عنوان «. تصویب شده است

 موارد کاربرد ماده واحده -9-1

به این معنا « گنجدای نمیتحت قانون چند ماده»کاربرد ماده واحده باید ویژه مواردی باشد که 

ده وضع کرد و اساسًا در خصوص آن نيازی برای تصویب توان برای آن بيش از یک ماکه نمی

که قانونگذار خود را در تنگنا افکنده، به جای تصویب قانونی در بيش از یک ماده نيست، نه این

 بياورد.« ماده واحده»چند ماده، آن موضوع را در قالب 

ها به کار رفته نتر برای تصویب آآید ذکر مواردی است که ماده واحده بيشآنچه در ادامه می

شود که البته این موارد بسيار اندک است و است، هر چند به هر حال تمام موارد را شامل نمی

به « ساختار ماده واحده»گنجد و تحت عنوان می« ماده واحده»به هر حال تحت تعریف کلی 
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گذاری ایران در طول تاریخ قانون« ماده واحده»ها اشاره خواهد شد. در بيان موارد کاربرد آن

گردد برای هر عنوان، دو مورد باشد، هایی که ارائه میشود در صورت امکان مثالسعی می

های پس از پيروزی انقالب. با این یکی مربوط به پيش از انقالب و دیگری مربوط به سال

 ترین موارد استفاده از ماده واحده به شرح زیر است:توضيح بيش

 . اعطای معافيت1

 موافقتنامه، عهدنامه، کنوانسيون یا پروتکل . پذیرش2

 . تمدید مهلت یا مدت اعتبار یک اختيار، یک مقرره، یک وضعيت و...1

 . تسری دادن حکم مندرج در یک ماده یا قانون به موارد دیگر4

 . الغا و حذف یک قانون یاماده یا تبصره5

 ه. تأسيس و تشکيل سازمان، شرکت یا مرکز دولتی یا وزارتخان3

 . اصالح یک قانون، مقرره یا تبصره7

 . الحاق و افزون یک ماده یا یک تبصره به قانون یا مقرره و تکميل آن1

 . تفسير یک ماده یا تبصره یا اصل قانون اساسی9

 . بيان ممنوعيت12

 . الغای ممنوعيت11

 . اعطای اجازه12

 . افزایش یک امر یا نصاب یا عمل و...11

 یک اصل، قانون، ماده، تبصره یا مصوبه . تعيين نحوه اجرای14

 المللی. پيوستن به یک سازمان یا نهاد یا موسسه بين15

 ایهای بودجه. افزایش اعتبارات ردیف13

 نامه و.... تعيين مسؤول تهيه یک قانون، آیين17
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 ها و موسسات دولتیها، شرکت. تغيير و تبدیل در سازمان11

 وابسته به زمان. تعيين تکليف امور فوری و 19

 های خاص. قانون بودجه ساالنه کشور یا نهادهای دولتی یا بودجه22

 ساختار ماده واحده -4-1

های نخستين آن در دوران قانونگذاری مجالس مقننه و مثال« ماده واحده»توجه به عنوان 

دهد که ایران و نيز توجه به نحوة کاربرد این قالب قانونی در نظام حقوقی فرانسه نشان می

تابد. ساخت ماده واحده اواًل بسيط است و ثانيًا به لحاظ مفهومی بيش از یک مفهوم را بر نمی

1129االخری جمادی 1مصوب « ماده واحدة الغای ماليات نمک»برای مثال 
1

-که مقرر می 

به انحصار نمک را نسخ راجع 1121االول ربيع 1مجلس شورای ملی قانون مورخه »دارد: 

1/3/1129و  22/5مصوب « ماده واحدة آزادی روپيه»یا « یدنمامی
2

مجلس »که بر طبق آن:  

« نمایدشورای ملی از نظر تسهيل امور تجارتی، ورود روپيه )مسکوک و کاغذی( را آزاد می

ای در آنها وجود ندارد و اند، چه اواًل بسيط هستند و هيچ تبصرهبه درستی نام ماده واحده گرفته

 اند.در مورد یک مفهوم و موضوع واحد تعيين تکليف کرده ثانيًا فقط

1112ژویيه  3در حقوق فرانسه نيز قانون 
1

 14جمهوری فرانسه روز »مشعر بر اینکه:  

«کندژویيه را جشن ملی نامگذاری می
1
31-1123یا قانون شماره  

1
1934دسامبر  23مورخ  

1
 

 ه شد.موید مطالبی است که در خصوص ویژگی ماده واحده گفت

 
                                                           

 .115. مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم تقنينيه، ص  1
 .31، ص 1129. مجموعه قوانين  2

3 . Loi du 6 Juillet 1880. 
4 . Code administratif. 1998, P.23. 
5 . Loi n. 68-1326 du December 1964 
6 . Code de procedure penale,1996-97 P.1151. 
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 اصول کلی نگارش قانون -مبحث دوم

اما در این هنر نمائي « قانونگذار منشئي جز هنر ندارد» قانون نویسي هنر قانونگذار است و 

قانون گذار آزاد و رها نيست بلكه در نتيجه قيد و بندهایي است كه تاریخ ، فرهنگ ، عرف ، 

-اخته اند. او به هنگام نگارش قانون نمیزبان قوانين و اصطالحات قانوني برایش ساخته و پرد

اعتنا به فرهنگ جامعه اعتنا به تاریخ قومی خود دست به نگارش قانون بزند یا بیتواند بی

 های حقوقی فراهم آورد.  خویش قاعده

هایی با خود فرضالذهن نيست، بلکه همواره پيشدر نگارش قانون هيچ قانونگذاری خالی

هيچ قانونگذاری نيست که در قانون نظر »گوید: نتسکيو است که میدارد. این همان سخن م

علتش این است که هر قانونگذار دارای عواطف و افکار مخصوصی « خصوصی نداشته باشد.

خواهد. مقصود این است که قانون همواره با عواطف و است و در حين وضع قانون می

عواطف و احساسات مزبور اندکی در  کند و گاهی اوقاتاحساسات قانونگذاران برخورد می

قانون تأثير کرده و گاهی هم قانون مطلقًا و به طور کامل تحت تأثير عواطف و نظرات 

«.گيردخصوصی قانونگذاران قرار می
1

 

ای خود اما به رغم این واقعيت، قانونگذار همواره باید نفع همگان و عقل جمعی را بر خواسته

نگارد، نه ثبت شدن در دفترهای قانون ن را برای به اجرا درآمدن میترجيح دهد، زیرا مآاًل قانو

موضوعی که در وضع قوانين ضرورت دارد این است که دانایی و بصيرت »و از این رو 

«.معقول، جانشين سليقه و احساسات متغير افراد گردد
2

 

يم صحنه هنرنمایی ترین کار قانونگذار است و همانطور که گفتنویسی به هيچ تردید، فنیقانون

رود و باز همانگونه که اشاره شد در نگارش قانون، هر قانونگذارپيرو قواعد او به شمار می
                                                           

 .951، ص 1172، تهران، اميرکبير، 9، ترجمه و نگارش علی اکبر مهتدی، چ 2القوانين، ج . مونتسکيو، روح 1
، قسمت اول، 1131، ترجمه جواد شيخ االسالمی، تهران، اميرکبير،1. فاستر، مایکل ب، خداوندان اندیشه سياسی، ج  2

 .17ص 
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-های زبان مألوف مردمان سخن بگوید و نمیتواند بر خالف انگارهگاه نمیزبانی است. او هيچ

حو تعيينی معانی تازه ها پا فراتر بگذارد، مگر آن که به نتواند از دایرة فهم اهل زبان از واژه

ای است که قانونگذار منویات و اراده خود را به شهروندان ابالغ کند. زبان و واژگان آن وسيله

بخشد و از این رو باید همواره از دو امر در حد را ازطریق آنها صورت عينی و مکتوب می

ر اصطالحات ( وقوف ب2( وقوف بر ساختار دستوري زبان، 1اعالی کلمه برخوردار باشد: 

موجود زبان كه در ميان این اصطالح ها آنجه به حقوق و فن قضا مربوط مي شود اهميتي 

 مضاعف دارد.

های حقوقی، این از سوی دیگر، وجود اصطالحات و تخصصی بودن زبان هر یک از رشته

ی سازد که اواًل قانونگذار در لحظه نگارش قانون همواره باید از علماضرورت را آشکار می

دانا به اصطالح یاری بخواهد و ثانيًا با توجه به نوع قانون به انشای قانون اقدام کند. چنين 

دادرسی، مطول، مشروح نيست که بتوان در انشای مواد قانون مجازات، همانند مواد قانون آیين

قوانين  های قانون اساسی را در نگارشاندیشیها و مآلتوان آزاداندیشیو آزاد سخن گفت یا نمی

تجاری نيز به کار گرفت، زیرا اقتضای هر یک از این قوانين، زبان و کالمی مختص و ویژه 

های زبانی و اقتضائات هر رشته از دانش حقوق، متون قانونی طلبد. وجود همين ویژگیرا می

 کند که فهم آن از عهده همگان خارج است و نياز به تفسير وهایی سنگين تبدیل میرا به متن

فرسا بودن ترجمة متون قانونی نيز همين امر است. کم توضيح دارد. علت دشواری و طاقت

اند؛ چون نيستند مترجمانی که ترجمه قانون را به دوش کشيدن صليب توسط مترجم تشبيه کرده

در این زبان هر واژه معنایی خاص دارد و قانونگذار باید خود را مقيد بداند که پا در وادی 

 ادبی نگذارد، بلکه همواره موجز، حکيمانه و متين سخن بگوید.  هایتفنن

های آن نویسان از ماهيت زبان و ویژگیدر کنار آنچه گفته شد و به ضرورت شناخت قانون

نویسی، اهل حقوق، و فالسفه حقوق همواره قانونگذار را شود، از همان آغاز قانونمربوط می
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باره انون فراخوانده و اصول و قواعدی نيز در اینبه رعایت برخی اصول کلی در نگارش ق

رعایت این اصول به خالف «. کثره المبنی تدل علی کثره المعنی»اند، مانند اصِل تأسيس کرده

شود، بلکه به مواردی که در ادامه مطالب خواهيم گفت مربوط به انشای یک ماده خاص نمی

مثل ضرورت توجه قانونگذار به وضِع شود و در برخی موارد ساخت کلی قانون مربوط می

قوانين منطبق با فطرت از اصولی است که قانونگذار باید همواره پيش از انشای قانون آنها را 

 مد نظر قرار دهد.

 

 های مربوط به حوزه اصول کلی نگارش قانونآسيب -گفتار اول

 مبهم بودن قانون  -بند اول

است که همواره از سوی اهل فن بر آن تأکيد  ترین صفات قانونروشنی و صراحت از بدیهی

شده و در حقيقت ميزان صراحت و شفاف بودن قانون از معيارهای تجربه و خبرگی قانونگذار 

هميشه باید از »شود. برای روشن بودن قانون عالوه بر رعایت نکات دستوری، محسوب می

«کلمات محمل در قانون پرهيز کنيم
1

کند. يعتًا جمله را نيز مجمل میها، طب، چون اجماِل واژه

ها قواعد قابل اجرا ممکن است به واسطه عدم جامعيت و مانعيت مفاهيم و دو پهلو بودن واژه

مختل شود و به اجرا در نياید؛ مفاهيمی مانند فوریت، تقصير، سوء استفاده از قانون و نظم 

نویسد که همگان آن ا برای آن میعمومی. قانونگذار همواره باید در نظر داشته باشد که قانون ر

بنا به »را دریابند و در برخی موارد، دست کم اهل فن در فهم معنای آن در نمانند. در گذشته 

اند که کتب فقهی خود را در نهایت اغالق و پيچيدگی بنویسند و عللی همه علما سعی داشته

و رنج برده و وقت صرف  اندها زحمت کشيدهها که سالبعضی از این کتب حتی برای همان

اند، دور از فهم است؛ حال آنکه قانونی که با زندگی روزمره افراد یک جامعه بستگی کرده
                                                           

مضامين قانون باید صریح ». آنچه مونتسکيو در خصوص انشای قانون گفته، یعنی اینکه: 944نتسکيو، پيشين، ص . م 1
یا « مضامين قانون باید طوری نوشته شود که همه از آن یک مطلب بفهمند»، «انشای قانون باید ساده باشد»، «باشد

گنجند و نيازی به تفکيک آنها می« لزوم و صراحت قانون»وان تمامًا تحت عن« عبارت قانون نباید جنبه ابهام داشته باشد»
 (.944-943خورد )ر.ک: همان، ص به چشم نمی
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دارد، باید چنان روشن و صریح و واضح باشد که هر کس با مختصر مطالعه و اطالعات 

«.جزئی بتواندآن را درک کند و به کار ببندد
1

 

«زلنا اليک الذکر لتبين للناس ما نزل الهيمو ان»شمار قرآن کریم مانند آیات بی
2

تلک حدود »، 

«اهلل یبينها لقوم یعلمون
1

«و لقد انزلنا اليک آیات بينات»، 
1

قد جاءکم من اهلل نور و کتاب »یا  

«مبين
1

نيز داللت بر روشنی و لزوم وجود این صفت « نزلنا عليک الکتاب تبيانًا لکل شیء»و  

توان قانون را همچون ُرميان قدیم در شمار اسرار دانست و حفظ و در قوانين دارد. امروزه نمی

نگهداری از آن را به کاهن بزرگ سپرد.
1

 

شفاف نبودن قانون گاه نتيجه، سکوت قانون است و گاه برخاسته از اجمال آن. سکوت قانون 

وص شود، بدین معنا است که قوانين جاری در خصخوانده می« ماالنّص فيه»که در لسان شرع 

قراردادهای »گوید: قانون مدنی می 12یک امر تعيين تکليف نکرده باشند. برای مثال ماده 

اند، در صورتی که مخالف صریح قانون خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده

ساکت است و « حکومت اراده در ایقاعات»، اما این متن قانونی در خصوص «نباشد، نافذ است

به تفسير ضرورت دارد. البته گاه سکوت قانون نتيجة عمد قانونگذار است، آن  از این رو اقدام

هم بنا به علل مختلف. برای مثال مشهور است که نویسندگان قانون مدنی ایران در موارد متعدد 

اند، خواه به واسطه وجود به عمد از تصریح به یک موضوع در ضمن مواد قانون پرهيز کرده

شدید در ميان علمای مذهب و خواه به علت نامشخص بودن حکم موضوع و های عقيده اختالف

خواه به علل سياسی؛
7

توان پذیرفت، هر چند در اوایل اما به هر حال این روش را امروزه نمی 

 های فراوان دارد که از جمله آنها مورد زیر است:دوران قانونگذاری مثال
                                                           

 .71، ص 41، ش 7، کانون وکالء، س«حقوق اسالم از نظر کلی». ضياءابراهيمی، عيسی،  1
 .44. نحل،  2
 .212. بقره،  1
 .99. بقره،  1
 .5. مائده، 1
 .112 ، صمحمصانی، صبحی، پيشين.  1
-دانيد که حکومت کنسولی در ایران اجرا میمی» ای از این موارد عمدی به روایت دکتر کاتوزیان چنين است: . نمونه 7

شان های بزرگی که در ایران اتباعی داشتند حاضر نبودند آنها را به محاکم شرع بفرستند و آنها دربارهشد، یعنی دولت
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مسلم و کافر در جنایت و غيره مشکل شده، نفی و مرقوم فرموده بودید که در مسأله تساوی، »

طور است، لکن دفع محذوِر مخالفِت شرع، اهّم است و و اثبات هر دو معاذیر دارد. البته همان

ایجاد اشکال است در کليه فصول قانون « تساوی، قانون عرفی است»اعتذار که به این که 

و اعتقاد بنده  ساسی را نتوانيم اجرا نمایيمون اشود که قانالحقيقه ]این امر[ سبب میاساسی. فی

این است که در مسأله تساوی حقوِق مسلم و کافر را عنوان نفرمایيد، بلکه تساوی حقوق داخلی 

 و خارجی بنمایند، زیرا کسی در خارجه هم مسلم هست. در این صورت، اگر ایراد 

به مسلم و کافِر ایرانی، شود نسبت به مسلم خارجه است. نهایت نسبت کنند جواب داده می

«.قضيه مسکوت عنه بماند و این چندانی محذور ندارد
1

 

شود و گاه از تقييد جمله و اجمال عبارات نيز اجمال قانون، گاه از اجمال الفاظ ناشی می

بيع عبارت »گوید: قانون مدنی می 111شود. برای مثال ماده موجب عدم صراحت قانون می

اجاره عقدی است »همان قانون اشعار دارد:  433و ماده « وض معلوماست از تمليک عين به ع

در این صورت پرسش این «. شود...که به موجب آن، مستأجر مالک منافع عيِن مستأجره می

است که آیا اجاره معدن نمک مصداق بيع است یا اجاره.
2

 

 

 جامع و مانع نبودن قانون -بند دوم
                                                                                                                                                                          

ومت کنسولی[ را موکول کرده بودند به قوانينی که همه مردم بشر را برابر ببيند قضاوت کنند و لغو این وضع ]یعنی حک
 های عرفی باشند و کافر و مسلمان را یکسان قرار دهند.دادگاه

تر تأثير داشته باشد و کرد کفر و ایمان قلبی در موقعيت اجتماعی اشخاص کماین یک طرف قضيه بود که اقتضا می
کنند تا در نتيجه، مقدمات لغو های دولتی با عدالت با آنها رفتار میقيم هستند مطمئن باشند که دادگاهخارجيانی که در ایران م

کاپيتوالسيون عملی بشود. از جهت دیگر دولت مجبور بود که مطابق قانون اساسی از قواعد شرعی پيروی کند و هيچ 
شود، وقتی دولت قانونگذار در دو چرخ آسياب گرفتار میبرد. تردیدی نيست که در فقه و شرع، کافر از مسلمان ارث نمی

کنيم که دولت قدرتمند است و به در واقع حالت اضطراری دارد که این حالت اضطرار یک حالت طبيعی است. خيال می
را به گذارند. دولت هم مثل نهادهای اجتماعی گرفتار نيروهای اجتماعی است که هر کدام او نمایی قانون میعنوان قدرت

گيرد: از کشد و در واقع، قانون نمایندة قدرت غالب است. قانونگذار در ميان دو قدرت اجتماعی قرار میسوی خود می
المللی رو به روست. بنابراین طرفی وظيفه دارد که احکام شرع را اجرا کند و از طرفی با یک چنين محذوری از نظر بين

زیرا برای این مصلحت بوده « ای از موانع ارثجمله»ز ایرادی نيست که گفتند: بر نویسندگان قانون مدنی و مجلس آن رو
است که به متشرعين بگویند ما همه موارد را نگفتيم و کفر هم توی آن بوده منتها تصریح نکردیم و بعد به بيگانگان بگویند 

 (.1، ص «قانونگذاریاهميت ذاتی قانون و فنون « )»که کفر و ایمان در ميزان ارث اشخاص موثر نيست
های خصوصی ميرزا فضل علی آقا . ميرزا صالح، غالمحسين، بحران دموکراسی در مجلس اول، خاطرات و نامه 1

 .112، ص 1172تبریزی، تهران، طرح نو، 
 .121، ص 1173دانش، . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، چ پنجم، تهران، گنج 2
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نيز بدان تصریح شده « قانون»در تعریف لغوی واژة  جامعيت قانون از صفاتی است که حتی

نگری و فحص و تحقيق قانونگذار در اطراف موضوعی است. جامع بودن قانون حاصل جامع

خواهد در موردش وضع قانون کند. بی علت نيست که پژوهشگران ُرم باستان برای است که می

اند تا قانونی مطلوب بنگارند؛ کردهتنشيم قوانين ژوستی نين سه هزار کتاب را کاوش و بررسی 

«.قانونهای خوب... نه نقض شدنی هستند، نه الغاپذیر»چه به گفته سيسرون 
1

البته کمال و  

امری نسبی است –برخالف قوانين الهی  –جامعيت قانون بشری 
2
-گاه نمیو اساسًا انسانها هيچ 

توانند همچون شارع مدعی کمال قانون ساخته خود شوند؛
1

قانون بشری محکوم به زمان  زیرا 

اندازد.و مکان است و تغيير زمان و مکان آن را از جامعيت و کمال می
1

 

گردد که قانوِن به تصویب رسيده، دچار جامع نبودن قانون و عدم کمال آن موجب می

های آن در قوانين ما فراوان است. البته اصالحات فراوان و موضوع الحاقات شود که نمونه

رسانند یا دست کم نقایض آن را ه اصطالحات و الحاقات به هر حال قانون را به کمال میگوناین

نگری در تصویب قانون، زمان اینگونه سازند، اما نکته این است که جامعتا حدی بر طرف می

اندازند و اصل استمرار و عدم تغيير قانون را در مدت اصالحات و الحاقات را به تأخير می

 کند.تصویب قانون مخدوش نمیکمی پس از 

بدترین سرنوشت قانوِن فاقِد جامعيت و کمال، کنار گذاشتن آن است که در این خصوص، بدتر 

از همه این است که قانونگذاری رأی به عدم کفایت قانون بدهد که خودش واضع آن بوده است. 

نگری است ون فاقد جامعای بارز از قانهای عمومی و انقالب در دوران ما نمونهقانون دادگاه

ها در که عالوه بر ایجاد مشکالت فراوان برای جامعه قضایی و مردم، قانونگذار را نيز مدت

 زحمت افکنده است.
                                                           

 .171ل ب، پيشين، قسمت دوم، ص . فاستر، مایک 1
 .593، ص 1111، تهران 1. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ج  2
 ( موید امکان تحقق این وصف در قوانين الهی است.1)مائده، « اليوم اکملت لکم دینکم و اتممُت عليکم نعمتی». آیه:  1
، 1ن و مکان و نقش آن در قوانين رجوع کنيد به: گرجی، ابوالقاسم، مجموعه مقاالت حقوقی، ج . در خصوص تأثير زما 1

 9، کانون وکال، ش «نقش زمان و مکان در قوانين»الدین، نژاد، زینو بعد و کيانی 32، ص 1172تهران، دانشگاه تهران، 
 و بعد.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ناهماهنگی قانون با فرهنگ مردمان متبوع خود -بند سوم

هر  باشد و بتواند« باسط اليد»گونه نيست که قانونگذار در تصویب قانون و مواد قانونی این

خواهد وضع کند یا حقی را از جمعی بستاند و به دیگران واگذار کند، بلکه به هر حال چه را می

قانون یک پدیدة تاریخی است که محصول توسعه و تحوالِت »تابع فرهنگ جامعه خویش است. 

ای دقيق تحوالت قانونگذار همواره باید با دیده«. باشدتربيت و فرهنگ اجتماعی یک جامعه می

تواند همانند فيلسوفانی چون افالطون در جامعه را بنگرد و بر مبنای آنها گام بردارد. او نمی

ای بسازد و پس از توصيف آن، بدون مالحظة واقعيات اجتماعی چنين بگوید: ذهن خود جامعه

کسی که بخواهد کار قانونگذاری را بر عهده گيرد باید دربارة ماهيت اعداد اقاًل تا آن حد »

حبنظر باشد که بداند برای هر جامعه کدام عدد مناسب است. مناسبترین اعداد به عقيده ما صا

پذیر باشد، زیرا عددی است که به اعدادی هر چه بيشتر که پشت سر یکدیگر قرار دارند، تقسيم

-توان به منظور تنظيم نقشهرا می 5242توان به هر عدد تقسيم کرد، ولی عدد هر عدد را نمی

نگی یا به هر منظوری که با زمان صلح سازگار باشد، مانند تنظيم قراردادها یا تأسيسات های ج

گونه از جمله به اعداد یک تا ده که پشت سر یکدیگر قرار  59اجتماعی یا امور مالياتی به 

 «.دارند، تقسيم کرد

اومت سان که یک معمار، پيش از آغاز بنای یک ساختمان عظيم، مقهمان»به گفته روسو: 

آزماید قانونگذار خردمند نيز کار خود را با وضع قوانينی که زمين را برای تحمل وزن آن می

کوشد تا توان مردم موردنظر را برای حفظ آن کند، بلکه نخست میماهيتًا خوب باشند آغاز نمی

«قوانين بيازماید...
1

 

به این دليل قانونی برای چند قانونگذار خردمند تنها » ُبدن گفته است: طور که ژاناما همان

هر چند هم طبيعی،  –نفری مناسب نيست، مانع وضع واجرای آن نخواهد شد. کدام قانون 
                                                           

 .192-191، ص 2، قسمت 1132مين، تهران، اميرکبير،، ترجمه علی را2. جونز، و.ت، خداوندان اندیشه سياسی، ج  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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از چنين ضعفی بر کنار است. اگر کسی بخواهد هر قانون را تنها بدان  –عادالنه و ضروری 

«.ماندعلت که اجرایش مناسب حال چند نفری نيست لغو کند دیگر قانونی باقی نخواهد 
1

 

اند در همين و جامعه آرمانی بوده« اتوپيا»ای که بيشتر در پی اساسًا تفاوت قانونگذار با فالسفه

اندیش گرا و آرمان نویسی اواًل و بالذات ذهنیگاه نباید در کار قانوننکته است که قانونگذار هيچ

نگاهی به آیندگان و آنچه با نيم اش بنگارد و البتهباشد، بلکه باید قوانين خود را برای اهل زمانه

ریزد. ایراد مرحوم مدرس به بسياری از قوانين آن روز مجلس از یک جامعة مطلوب را پی می

اساسًا این قوانين و این تشکيالت متناسب با وضعيت »گوید: همين منظر بوده است، آنجا که می

«.تر بشوداین ساده اجتماعی ملت ایران نيست باالخص قانون جزا باید تشکيالتش از
2

همچنين  

ترین دليل عدم صحت یک قانون، قابل اجرا بزرگ»است سخن بازنگران قانون اساسی که: 

«.نبودن آن است
1

ترین علت متروک ناهماهنگی قانون با آداب و فرهنگ مردمان اجتماع عمده 

 ماندن قوانين است.

قوانين موضوعه نيز متفاوتند و  البته به سبب تفاوت آداب و فرهنگ مردمان نواحی مختلف،

کردند یک نوع از این رو بين علمایی چون منتسکيو با فيلسوفانی همچون افالطون که فکر می

تواند مناسب ها میها و مکانحکومت و یک کتاب قانون برای همه افراد بشر در همه زمان

 باشد، اختالفی بنيادی وجود دارد.

صحيح است که دین، قانون، عادت، رسوم و »گوید: در خصوص این هماهنگی منتسکيو می

آداب چيزهایی مجزا هستند و نباید آنها را با هم اشتباه کرد، مع ذلک هر یک از این چهار عامل 

بایستی با سه عامل دیگر تناسب داشته باشد. از سولون حکيم یونانی پرسيدند آیا قوانينی که تو 

موضوعه است؟ سولون جواب داد بلی؛ بهترین  برای ملت آتن وضع کردی بهترین قوانين
                                                           

 .34، قسمت اول، ص 1132، ترجمه علی رامين، تهران، اميرکبير،2جونز، و.ت، خداوندان اندیشه سياسی، ج .  1
، مؤسسه پژوهش و 1، ج صورت مشروح مذاکرات مجلس نهایی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.  2

 .12، ص 1171س شورای اسالمی، مدرس و مجلس، تهران، مطالعات فرهنگی مجل
مؤسسه پژوهش و  ،1. صورت مشروح مذاکرات مجلس نهایی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ج  1

 .1111ص  ،1171مطالعات فرهنگی مجلس شورای اسالمی، مدرس و مجلس، تهران، 
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قوانينی است که ممکن بود برای مردم آتن وضع کرد. به عقيده من تمام قانونگذاران باید این 

موضوع را در نظر داشته باشند و بدانند قوانين باید طوری وضع شود که با عادات و رسوم و 

من برای شما قوانينی »فرماید: لت یهود میآداب مردم تناسب داشته باشد. خداوند در تورات به م

 ««.ام که زیاد خوب نيستوضع کرده

نماید معنی و غيرمفيد مینکته قابل توجه این است که همين قوانين که امروز در نظر ما بی»

در عصر خود برای مردم آن عصر مفيد و کامل و با طرز تفکر و فرهنگ آنان متناسب بوده 

توانستند بپذیرند و به کار ببندند؛ به طوری که تر و کاملتر از آن را نمیاست و مردم قوانين به

-شد و قوانين بهتری وضع میبين و متفکری هم در ميان آنان پيدا میفرضًا اگر شخص روشن

بود و روی این کرد از لحاظ عدم تناسب با طرز تفکر و تربيت و فرهنگ آنها، قابل استفاده نمی

اند رعایت افکار و تخيالت و آداب و رسوم ملتهای نونگذاران مجبور بودهتوان گفت قااصل می

 «.خود را در نظر بگيرند و با توجه به آن قانون وضع کنند

به عبارت دیگر، قانونگذار باید بين دو ضرر، ضرر بيشتر و مهمتر را تشخيص بدهد: یکی »

آسایش زمان حاضر فدای  ضرر مرض، دیگری ضرر دوا... همچنين مواردی که باید سعادت و

«.منافع و مصالح زمان آینده شود، تفکيک و تبيين گردد
1

 

آید در کشوری دیگر به گاهی ممکن است قانونی که در کشوری مفيد و مستحسن به شمار می»

علت اوضاع و احوال مخصوص اثر معکوس داشته باشد و غير مفيد و حتی مضر واقع شود. 

دهيم. در کشور انگلستان وجود دوستان را مورد مقایسه قرار میدر این قسمت، انگلستان و هن

باشد و در آنجا هيأت منصفه را در ها ضروری و مورد توجه خاص میهيأت منصفه در دادگاه

دانند. ليکن در تر از قاضی میغرضبعضی از قضایا و دعاوی برای اجرای عدالت، بهتر و بی

تر از غرضتر و بیحق و اجرای عدالت، بهتر، منزه هندوستان به عکس قاضی را برای احقاق

دانند بخصوص اگر آن هيأت منصفه مطابق معمول کشور انگلستان تشکيل هيأت منصفه می
                                                           

 .57الدین،پيشين، ص نژاد، زین. کيانی 1
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شده باشد، زیرا حکومت انگلستان در این کشور متهم به حرص و آز و شرارت و قساوت 

«.بود
1

 

و احوال طبيعی، نژادی و غيره  البته فرهنگ و تلقی مردمان جامعه محصول زمان و اوضاع

گاه ثابت نيست، بلکه همواره دستخوش تغيير و تحول است. از این رو است و به همين دليل هيچ

یک ملت و یک جامعه در اثر عوامل طبيعی، اجتماعی، سياسی و غيرها ممکن است قانونی »

کرد نون تصور میفایده و از لحاظ ضررهایی که به وجود آن قارا که سابقًا در نظرش بی

ورزند، یک روزی در تحت یک عوامل برایش مولم و دردناک و از پذیرفتنش جدًا استنکاف می

دیگر همان قانون را با کمال بشاشت و خرسندی قبول نمایند، چرا؟ برای آنکه این قانون امروز 

«.بخش استبرای این ملت، مفيد و بدین جهت لذت
2

 

 

 زه اخالق و معنویاتورود قانون در حو -بند چهارم

های اخالقی است، قانون برای تنظيم روابط اجتماعی است و هر چند به وجهی متکی بر اندیشه

اما با آن تفاوت دارد.
1
اند که بيشتر افراد جامعه آنها ای از اصول و مبانیقواعد اخالقی مجموعه 

آنها را محترم بشمارند و  دانند، قواعدی که شایسته است افرادآور میرا قواعد رفتاری الزام

رو خواهند شد. هدف این قواعد، تحقيق و گرنه با ناخشنودی و واکنش تحقيرآميز جامعه روبه

ای چون دستگيری از دیگران و وفای به گسترش فضایل انسانی است. اخالق، کارهای شایسته

مارد و بر شکند، مراعات فضایلی چون راستگویی و امانت را الزم میعهد را تشویق می

بندی مردم به این ورزد. اعتبار قواعد اخالقی و پایها و رذایل تأکيد میدوری کردن از پستی

قواعد چنان است که گاه به علت وجود این قواعد، قانونگذار نيازی به وضع قانون احساس 

نی پردازند و زماکند. از سوی دیگر اصول اخالقی گاه به تعدیل مصوبات قانونگذار مینمی
                                                           

 .59ن، ص هما.  1
 .524، ص 11، ش 4، مجموعه حقوقی، س«غرض و نتيجه قانون». ملک خالقی،  2
 . مطالب این قسمت عمدتًا متکی است بر مطالب کتاب زیر: 1

Ripert, La regle morale dans les obligations civiles. 
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کنند و مقنن را از وضع الحاقيه و اصالحيه برای یک قانون نه چندان دیگر آنها را تکميل می

سازند، اما قانونگذار همواره باید دقت کند که اخالق پشتوانه قانون است و نباید نياز میجامع بی

به قانون تبدیل شود. به تعبيری، اخالق در بسياری از مواقع ضمانت اجرای مصوبات 

انونگذار است و مردم از بيم شکسته شدن این اصول و برای پاسداشت آنها، از نقض قوانين ق

کنند؛ اما اگر این قواعد اخالقی به قانون بدل شوند، ضمانت اجراهای مادی هرگز پرهيز می

 توانند مانع از نقض آنها شوند.نمی

 مایزاتی به شرح زیر دارند:ها و توقی موضوعه به لحاظ قلمرو، همپوشانيقواعد اخالقی و حق

. بيشتر قواعد حقوقی، قواعد اخالقی هم هستند. برای مثال قواعد جزائی که تجاوز به نفس یا 1

 کنند، هم ریشه در قانون دارند، هم در اخالق.مال یا عرض را ممنوع اعالم می

ثل راستگویی شوند، م. برخی از قواعد اخالقی به نحو عام یا کلی در حيطة قانون واقع نمی2

 یا پاکيزگی.

. برخی از قواعد حقوقی به هيچ وجه جنبه اخالقی ندارند، مانند مقررات راهنمایی و 1

 رانندگی یا قواعد اقامه دعوا.

های اخالقی به ظاهر مخالفت دارند تا آنجا که برخی . بعضی از قواعد حقوقی با قاعده4

واعدی که تعقيب مجرم را به واسطه فوت اند. مثل قصاحبنظران در درستی آنها تردید کرده

 کنند.دانند یا مدعی را به صرف نداشتن سند رسمی فاقد حق محسوب میمجرم منتفی می

اعتبار اخالقيات ناشی از عنصری فراتر از قانونگذار است که گاه اعتبار قانونگذار نيز ریشه 

قتدار خود را به خوبی بشناسد و در آن دارد. از این رو قانونگذار زمينی باید مرزهای قلمرو ا

از آنها پا فراتر نگذارد. افالطون نيز معتقد است که قانونگذار باید داخل در اموری که به او 

 مرتبط نيست نشود و ناچار است آنها را ناگفته بگذارد.
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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طفل باید مطيع ابوین خود بوده و »گوید: قانون مدنی ایران که می 1177برای مثال مفاد ماده 

ای صرفًا اخالقی است و از این رو قانونگذار قاعده« ر هر سنی که باشد باید به آنها احترام کندد

قوانين دولت به عقيده الک نه »مدنی نتوانسته ضمانت اجرای قانونی برای آن مشخص سازد. 

اشد تنها باید، بلکه به طور حتم باید، محدود به وضع قوانين برای حفظ دارایی و مایملک اتباع ب

شان مهمتر است بلکه از این رو که نه از این لحاظ که خيال کنيم مایملک آنها از فضایل انسانی

«.ای دیگر از قوانين استفضایل انسانی و شيوه تنظيم آنها تابع دسته
1

 

 

 تأمين منافع گروه خاص -بند پنجم

شوند، در عدود وضع میای مبه عقيده ما قوانينی که برای تأمين منافع عده»گوید: افالطون می

های احزابند و حقی که برپایه آن گونه قوانين استوار باشد، خور نام قانون نيستند، بلکه اساسنامه

 «.الف و گزافی بيش نيست

شود واسطه فقدان قداست به انحای مختلف نقض میسویه، توسط افراد سوِی دیگر بهقانون یک

توان از همگان خواست به قوانينی ایر است. نمیمغ« قداست قانون»و این امر با اصل کلی 

برند. وضع اینگونه قوانين حتی با مبنای ای خاص میبند باشند که منافعش را فقط عدهپای

قرارداد اجتماعی مغایرت دارد. بر طبق توجيهات قرارداد اجتماعی، هر یک از آحاد مردم از 

از  –کند و آن را در دست حاکمان اض میهایشان به نفع جمع اعربخشی از آزادیها و صالحيت

دهد. حال اگر قانونگذار در ازای این حق از دست رفته، امتيازی را قرار می –جمله مقنن 

برند، گروه نخست ای قليل میفراهم نياورد، بلکه مردم را به تکليفی مقيد کند که سود آن را عده

 حق دارد از قانون سرپيچی کند.

قانونگذاری خواه در اختيار یک فرد و خواه افراد بيشتری باشد و خواه  قوه»به عقيده الک: 

پيوسته موجود باشد و خواه در زمانهای معين بوجود آید، در یک اجتماعی سياسی برترین 
                                                           

 .72. جونز، و.ت، پيشين، قسمت اول، ص  1
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تواند همچون قدرتی مطلق و خودکامه بر مال و جان قدرت است. با این همه، به هيچ وجه نمی

نهایی این قدرت همان خير عموم و مصلحت همه افراد جامعه  مردم استيال داشته باشد... حد

«است...
1

 

 

 عدم مطابقت با موازین شرع -بند ششم

این اصل پس از انقالب از کليات مربوط به وضع قوانين در کشور ما شمرده شده وااّل در 

و  کليه قوانين»نظامهای دیگر حقوقی مشابهی ندارد. حسب اصل چهارم قانون اساسی ایران: 

مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، نظامی، سياسی و غير اینها باید بر اساس موازین 

اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات دیگر 

اصل هفتاد و دوم که «. حاکم است و تشخيص این امر بر عهدة فقهای شورای نگهبان است

تواند قوانينی وضع کند که با اصول و احکام مذهب مجلس شورای اسالمی نمی»دارد: مقرر می

رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخيص این امر به ترتيبی است که در اصل 

و نيز اصل نود و ششم با این مضمون که: « نود و ششم آمده، بر عهدة شورای نگهبان است

جلس شورای اسالمی با احکام اسالم با اکثریت فقهای تشخيص عدم مغایرت مصوبات م»

شورای نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای 

 در همين خصوص به تصویب رسيده است.« شورای نگهبان است

کليه مصوبات مجلس شورای اسالمی باید به شورای »طبق اصل نود و چهارم قانون اساسی: 

بان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ نگه

وصول از نظر انطباق بر موازین اسالم و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن 

را مغایر ببيند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غير این صورت مصوبه قابل اجرا 

در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز »ت اصل نود و پنحم همچنين حسب مقررا«. است
                                                           

 .252ص .  جونز ؛ و.ت، پيشين، قسمت اول،  1
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تواند از مجلس شورای اسالمی حداکثر را برای رسيدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می

 «.برای ده روز دیگر با ذکر دليل خواستار تمدید وقت شود

رهنگ و دین و مذهب الذکر قوانينی که مطابق شرع نيستند در واقع با فبا توجه به مطالب فوق

مردم ایران مطابقت ندارند و از ضمانت اجرای کافی برخوردار نخواهند بود و در صورت 

 کنند مثل قانون کاپيتوالسيون.اجراء جامعه را دچار مشکل می

 

 مغایرت با قانون –بند هفتم 

شود براز میبا توجه به مبنایی بودن قانون اساسی و این که در آن راهبردهای قانونی معين و ا

گردد، هر قانون که در مخالفت با اصول قانون و و از این رو مادر تمام قوانين محسوب می

اساسی باشد، باطل است و قدرت اجرایی ندارد. حسب اصل نود و چهارم قانون اساسی، مرجع 

 تشخيص این امر شورای نگهبان است.

سلسله مراتب قوانين، هيچ قانوِن مادون  اساسًا فارغ از آنچه گفته شد به طور کلی باید گفت در

تواند قانون مصوب مجلس را نقض نامه نمیتواند مغایر قانون مافوق باشد، از این رو آیيننمی

 های اجرایی باشد.نامهتواند ناقض آیينکند و دستورالعمل و بخشنامه نمی

ایرت داشته باشد در کشور مغ باالدستيقوانين  یا  در صورتی که قانونی با قانون اساسی»

«سازد.اجراء جامعه را با مشکل مواجه می
2

 

 

 

 ناهماهنگی با نظام حقوقی حاکم بر کشور -بند هشتم

خورد و به همين خاطر ای نوپا است که بر پيکرة نظام حقوقی پيوند میهر قانون جدید، شاخه

پيکره آسيب نرساند، بلکه  باید در وضع قانون دقت فراوان کرد تا آن که پيوندهای فراوان به این
                                                           

 11زاده، صفر، پيشين، ص  بيگ - 1
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قانون آیين دادرسی، دادرس را  1به پربارتر شدن آن بيانجامد. اینکه قانونگذار ایرانی در ماده 

منابع معتبر »مکلف کرده که در موارد سکوت، تناقض، عدم صراحت یا اجمال قانون بر اساس 

، قضيه را حل و «اشداسالمی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نب

فصل کند، صرفًا وضع تکليف برای دادرسی نيست، بلکه روی دیگر آن فراخواندن و مکلف 

های قانونگذاری است که اواًل بکوشند به تثبيت این اصول ساختن قانونگذاران در همه دوره

 ها، از تصویب قوانين معارض با اصول کلی نظام حقوقیکمک کند و ثانيًا با شناخت آن

بپرهيزند. اینکه قانونگذار بدون شناخت نظام حقوقی شتابزده به ترجمه و تصویب قوانين 

خارجی بپردازد یا در مسير شرعی کردن قوانين دست به ترجمه صرف یک متن فقهی بزند، 

های صحيح قانونگذاری به دور آن هم بدون توجه به اصول نظام حقوقی موجود، از روش

هایی را پيوند زد و بنایی را های یک نظام حقوقی، شاخهبانی و شالودهتوان بر روی ماست. نمی

های حقوق فعلی ایران گویای این بر آورد که با آن سنخيت ندارد. وضعيت موجود در دانشکده

حقوق »ها در واحدهای ناهمگونی در ُبعد تئوریک است. چنان که برای مثال در این دانشکده

ها و حقوقی غرب است و اصول اساسی این مکاتب که نشانه صحبت از مکاتب« جزای عمومی

گردد؛ اما در درس جزای های آن در قانون کيفر عمومی سابق مشهود بود بيان میمصداق

اختصاصی، مدار بحث مواد قانون مجازات اسالمی است که رنگ و بویی دیگر دارد و در 

وان و هماهنگ نيست و متأسفانه در بسياری از موارد با آنچه در دروس پيشين شرح شده، همخ

بيست ساله پس از انقالب نيز تاکنون هيچ متن منقح و مورد وفاقی در خصوص این نظام ارائه 

اند، به عدم جامعيت متهم است و آنچه علمای نگردیده است. آنچه استادان حقوق ارائه کرده

 است.اند، اقبال دانشگاهيان را به همراه نياورده حوزه مطرح ساخته

توجهی قانونگذار به اصول نظام حقوقی و به تعبيری ناهمگونی در نظام مثال برجسته بی

حقوقی فعلی ایران ماهيت ضمانت در حقوق مدنی و حقوق تجارت است، بدین توضيح که در 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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یا برائت یافتن ذمه مضمون عنه و مشغول شدن ذمه ضامن « نقل ذمه»حقوق مدنی اصل بر 

-، در حالی که در قانون تجارت، ذمه ضامن نيز همچون ذمه مضمونپس از عقد ضمان است

گردد و بدین ترتيب ضمان در نظام حقوقی ایران دو ماهيت له مشغول میعنه در برابر مضمون

 جدا و دور از هم دارد.

های موجود در خصوص اصل کلی اهليت در حقوق فعلی است که با مثال دیگر، ناهمگونی

قانون مدنی حادث گردیده است، بدین معنا که حسب  1229حذف ماده و  1212اصالح ماده 

-کند و فرد پس از بلوغ میاصالحات اخير، حد بلوغ شرعی برای رسيدن به اهليت کفایت می

تواند علی القاعده در حقوق خود اعم از مالی و غيره مالی تصرف کند، حال آن که حسب 

ق اعمال حقوق قانونی خود را دارند و در این ساله ح 11بسياری از قوانين، صرفًا افراد 

 خصوص تفاوتی بين زن و مرد نيست و این ناهمگونی همچنان باقی است.

های عمومی و انقالب در امور کيفری که مقرر قانون آیين دادرسی دادگاه 222تبصره ماده 

اطفال طبق مقررات  سال تمام نيز در دادگاه 11تر از به کليه جرائم اشخاص بالغ کم»دارد: می

حضور اشخاصی که »گوید: همين قانون که می 119یا حکم ماده « شودعمومی رسيدگی می

کند به عنوان تماشاچی سال سن دارند در دادگاهی که به امور کيفری رسيدگی می 15تر از کم

« سن رشد»دهد که قانونگذار هنوز در انتخاب اصل در خصوص ، نشان می«باشدممنوع می

سخن شرع را پذیرفته، همچنان در مواد مختلف، آرای  1212دد است و با آنکه در ماده مر

 کند.ناهمگون با این اصل را صادر می

های فراوان دیوان عالی کشور در ایجاد رویه و حک و اصالح مواد مربوط توسط کوشش

-گذاری نشان میقانونگذار و ارائه نظرهای متعدد مشورتی، اهميت این اصل عمده را در قانون

 دهد.
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های فراوان قانونی که با نظام حقوقی سازگاری ندارد، شاخه نامتجانسی است که پس از تالش

آورد که اواًل بال استفاده است ای تلخ به بار میبه قصد به ثمر نشاندش، به گفته حکيم توس، ميوه

 کاهد.و ثانيًا از اعتبار اصل نظام حقوقی می

بوط به تأسيسات حقوقی در نظام قانونگذاری یک کشور به ویژه در نامشخص بودن اصول مر

های های بين المللی که جای ایراد و خدشه بر قواعد حقوقی طرف مخاصمه است، زیانداوری

 فراوان دارد.

 

 عدم رعایت اصول کلی حقوقی -بند نهم

نيز به عنوان  اند و قانونگذاردر هر نظام قانونی، برخی اصول همواره مورد احترام بوده

احترام بگذارد. برای مثال اصل  –اند مادام که نسخ نشده –واضع قانون باید به این اصول 

چنين حالتی دارد. حسب این اصل هيچ فعل یا ترک فعل جرم « قانونی بودن جرم و مجازات»

اهد نيست، مگر آنکه قانون بدان تصریح کند و به عالوه ميزان مجازات را نيز قانون معين خو

قانون مجازات  223ون معتبر قانونی این اصل نسخ نشده، ماده کرد. با آنکه در هيچ یک از مت

قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعًا مستحق »اسالمی مقرر کرده است: 

کشتن ]= کشته شدن[ نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین 

اصل مذکور است، چون حسب آن بر طبق موازین  مفهوم این ماده، نسخ«. در دادگاه ثابت کند

 توان عملی را جرم دانست و مجازات شرعی را در مورد مجرم اعمال کرد.شرع نيز می

وجه رد موازین شرع نيست، بلکه هدف بيان این نکته است که اگر مفهوم سخن فوق به هيچ

باید دقيقًا این امر را بيان و نظام پذیرد قانونگذار بنا به دالیلی اصولی را که قباًل پذیرفته، نمی

 قانونی خود را بر اساس آن دوباره تنظيم کند.
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گاه « امکان دادخواهی همه افراد در مراجع قضایی»همچنين است قوانينی که بر خالف اصِل 

بندند یا برای امکان دادخواهی باب دادخواهی را می« مسموع نيست»با عبارت فالن دعوا 

کنند و برخی از افراد را از تجدید نظرخواهی در یدنظر محدودیت ایجاد میمجدد در مرحله تجد

 کنند.ها کم است محروم میمورد احکامی که به فرض خواسته آن

دارد: های عمومی و انقالب در امور کيفری که مقرر میقانون آیين دادرسی دادگاه 145ماده 

وم به یا ضرر و زیان مدعی در مواردی که متهم حضور نيافته و محکوم شده، محک»

، «شودخصوصی از تأمين گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می

مغایرت دارد، چه عدم حضور متهم در « محترم بودن مالکيت»آشکارا با اصل پذیرفته شده 

یژه از آن رو که اش را منتفی کند، به وتواند مالکيت او بر داراییگاه نمیجلسه رسيدگی، هيچ

گاه متهم به دليل علم به ميزان مجازات مالی و این که وثيقه او بيش از حد مجازات است در 

تواند گردن شود، اما عدم حضور او نشانه تخطی از قانون نيست، بلکه میدادگاه حاضر نمی

 نهادن به حکم دادگاه نيز تلقی شود.

 

 عدم رعایت موجزنویسی  -بند دهم

« کثره المبنی تدل علی کثره المعنی»مواد قانون باید توجه داشت که حسب اصل در نگارش 

ای معنای یکسان ندارند. متأسفانه کم نيست اند و هيچ دو واژهها واجد معنای ویژهیک یک واژه

رو « گوییزیاده»مواردی که قانونگذار در آن از روش پسندیده موجزنویسی فاصله گرفته و به 

 آورده است.
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 های مربوط به حوزه اصول کلی نگارش قانونکارهای رفع آسيبراه -گفتار دوم

 صریح و روشن بودن قانون -بند اول

ترین صفات قانون است که همواره از سوی اهل فن بر آن تأکيد روشنی و صراحت از بدیهی

نونگذار شده و در حقيقت ميزان صراحت و شفاف بودن قانون از معيارهای تجربه و خبرگی قا

هميشه باید از »شود. برای روشن بودن قانون عالوه بر رعایت نکات دستوری، محسوب می

«کلمات محمل در قانون پرهيز کنيم
1

کند. ها، طبيعتًا جمله را نيز مجمل می، چه اجماِل واژه

ها قواعد قابل اجرا ممکن است به واسطه عدم جامعيت و مانعيت مفاهيم و دو پهلو بودن واژه

مختل شود و به اجرا در نياید؛ مفاهيمی مانند فوریت، تقصير، سوء استفاده از قانون و نظم 

نویسد که همگان آن عمومی. قانونگذار همواره باید در نظر داشته باشد که قانون را برای آن می

 را دریابند و در برخی موارد، دست کم اهل فن در فهم معنای آن در نمانند. 

توان مدعی شد که قانون را باید چندان صریح روشنی و صراحت قانون نمی البته در ضرورت

و واضح نگاشت که هيچ ابهامی در آن راه نيابد؛ چه به هر حال گذشت زمان و بروز 

مستحدثات به ابهام قانون و عدم صراحت آن خواهد انجاميد و همين امر از سویی تغيير در 

، نياز به تفسير قانون را تا زمانی که همپای تغييراِت کند و از سوی دیگرقانون را ایجاب می

شود. تفسير قانون کشد. بنابراین قانون به ناچار تفسير میپيش آمده اصالح نگردیده پيش می

نياز نيست، حتی اگر قانونگذار خود چنين امری ضرورت قانون است و هيچ قانونی از آن بی

سير قوانين خود را ممنوع کرد و ناپلئون معتقد بود که نين تفکه ژوستیرا ناپسند بشمارد؛ چنان

قوانيِن او بعد از مرگش، بيش از فتوحاتی که کرده، الیتغير دوام خواهند یافت.
2

 
                                                           

مضامين قانون باید صریح ». آنچه مونتسکيو در خصوص انشای قانون گفته، یعنی اینکه: 944. مونتسکيو، پيشين، ص  1
یا « مضامين قانون باید طوری نوشته شود که همه از آن یک مطلب بفهمند»، «انشای قانون باید ساده باشد»، «باشد

گنجند و نيازی به تفکيک آنها می« لزوم و صراحت قانون»تمامًا تحت عنوان « ن نباید جنبه ابهام داشته باشدعبارت قانو»
 (.944-943خورد )ر.ک: همان، ص به چشم نمی

 .1-2، ص 12، مجموعه حقوقی، ش «وضع و تفسير قانون». شایگان، علی،  2
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های مختلف های مختلف قانونگذاری و وجود استفساریههای قوانين دورهنگاهی به مجموعه

قانون بودجه سال  12تبصره « الف»ند قانون استفساریه ب»نشان از همين امر دارد، چنين است 

«1/1/1171قانون بيمه همگانی خدمات درمانی، مصوب  1کل کشور و ماده  1177
1

یا  

«.قانون مطبوعات 22استفساریه ماده »
2

 

در مذاکرات راجع به بازنگری قانون اساسی نيز بارها بر ضرورت روشنی کلمات، جمالت و 

عبارت قانون اساسی باید خيلی »ز جمله گفته شده است: عبارات قانون اساسی اشاره گردید و ا

اصطالحات اصولی است و کسی ]آنها را[ « عمومات و اطالقات»روشن و واضح باشد. این 

«فهمدنمی
1

«همه الفاظ دو پهلو و مبهم و نامعلوم در سطح عموم، باید برداشته شود»یا  
1

یا  

ی که امکان تفسير و تأویل غلط در مسير صراحت و روشنی مفاهيم قانون ]الزم است[ به نحو»

«های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشدهوس
1
.

1
 

 

 جامع و مانع بودن  –بند دوم 

دست زدن به مطالعات کارشناسانه، کمک گرفتن از متخصصان، بررسی در قوانين سابق و 

قوق و اهل فن به هنگام معایب و مزایای آنها، توجه به مطالعات تطبيقی و اخذ نظر علمای ح

کند. در اکثر موارد وضع قوانين از راهکارهایی است که جامعيت قانون را تضمين می

ترین دهد، عمدهکه به او مجال استفاده از راهکارهای مزبور را نمی« شتابزدگی قانونگذار»

یسان را نيز نوتجربگی برخی قانونعلت وضع قانون فاقد جامعيت است که البته بر این مورد بی

خواهيم استحکام و گاه نمیهيچ»باید افزود. نظر بازنگران خبير قانون اساسی به این شکل که: 
                                                           

 .1، ص 1177. مجموعه قوانين  1
 .115، ص 1137. مجموعه قوانين  2
 .125، ص 1. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ج  1
 .229. همان، ص  1
 .3. همان، ص  1
-تهذیب قوانين و راه»، هاشمی، محمد، «اهميت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری»باره همچنين رجوع کنيد به: . در این 1

 255، ص 1، ش 1لس و پژوهش، سمج« هایی که باید پيمود
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جامعيت قانون اساسی ملت ایران و جامعه ایران و نظام جمهوری اسالمی ایران فدای سرعت 

،«شود
1
 امری است که تمام قانونگذاران بعدی باید از آن متابعت کنند. 

بينی بندد و چون در آن موارد مبتالبه پيشهای قانونی میکامل راه را بر حيله قانون جامع و

نگری در ای از این جامعرسد. مورد زیر نمونههای فرار از قانون به حداقل میاند راهشده

 رود:تصویب قانون به شمار می

ز مالکين از ای ا[ در نظر بود که عده1111چون در موقع تصویب ]قانون مالک و مستأجر »

این قانون تمکين نکنند و به مستأجرین شرایطی تحميل کنند که حسب ظاهر و سند ایرادی به آن 

نباشد ولی به موجر بعنوان تخلف، حق فسخ یا ابطال بدهد یا آنکه زیادتر از ميزان مقرر در 

ور به تخليه االجاره از مستأجرین دریافت کنند و مستأجرین ناچار طبق مفاد سند مجبقانون مال

باشند، و دادگاه هم بر خالف سند ممکن است رأی ندهد، و از این وضع موجرین استفاده بر ضد 

مستأجرین کنند و مقررات این قانون بالاثر شود، در کميسيون دادگستری مجلس... فکر 

جلوگيری از فرار از قانون قوت گرفت و به نحو وسيعی در قانون مقرر شد که به هيچ وجه 

ها باز باشد که بتوانند رین نتوانند از قانون تخلف کنند و بر خالف گذشته، دست دادگاهموج

قانون پيشنهاد  24تخلفات را رسيدگی کنند و منظور قانون را عملی سازند. به منظور فوق ماده 

 و به تصویب رسيد که از این قرار است:

منظور جلوگيری از اجرای  . کليه طرق مستقيم یا غير مستقيمی که طرفين به24ماده »

«.نمایند، پس از اثبات بالاثر و باطل خواهد شدمقررات این قانون اتخاذ می
2

 

ساخته بشر امری کاماًل نسبی نگری در قوانين دستالبته همان طور که گفته شد، کمال و جامع

ته آنها را توانسآید که قانونگذار نمیو موقوف به زمان است و با گذشت زمان مواردی پيش می

اند و از این رو هر قانون کامل در مقطعی از زمان در نظر آورد، چه وجود خارجی نداشته
                                                           

 .271، ص 1. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ج  1
 .1بری، ارسالن، فرار از قانون، کانون وکالء، ص . ب 2
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ها و به تأخير انداختن دهد؛ اما یک راه چاره برای جبران این نقصکمال خود را از دست می

توسل به تفسير است، آن هم توسط کسانی که خود روح و ماهيت « ضرورت تغيير دادن قانون»

دهند. به شناسند و در اقدام به این امر جانب جامعه را بر منافع خویش ترجيح میقانون را می

 گفته ارسطو:

به واقع ما منکر این حقيقت نيستسم که بعضی خاالت و موارد خاص وجود دارد که در آنها »

تواند یقانون از تعيين تکليف مسأله عاجز است. اما در اینگونه موارد، موقعی که قانون نم

تواند؟ جواب داده خواهد شد که نه. ولی از مقاصد عمده ای را حل کند آیا فرد به تنهایی میمسأله

قانون یکی همين است که کارگزاران و صاحب منصبانی را که هنگام ضرورت بتوانند از 

 عهده انجام اسن وظيفه خطير بر آیند تربيت کند و انتصاب آنها به مقامات مسؤول کشور به

گيرد که دربارة موضوعاتی که قانون آنها را مبهم یا مسکوت گذاشته همين منظور صورت می

است، طبق بهترین تشخيص و قضاوت خود تصميم بگيرند. از آن گذشته، اتخاذ این روش به 

دهد که هر کدام از قوانين موجود را که ناقص بودنش به تجربه فاش شده است، آنها اجازه می

«.اصالح کنند
1

 

های قانونی استناد فقهای اماميه برای جبران سکوت قوانين فقط به اصول عمليه،یعنی فرض»

کنند، بلکه به عرف و عادت و قواعد عدل و انصاف و بدیهيات عقل و قاعده اضطرار و نمی

«.کننداحکام امضایی نيز استناد می
2

های عمومی و انقالب ماده قانون آیين دادرسی مدنی دادگاه 

 اند:توجه به همين امر چنين مقرر داشتهبا 

ها موظفند موافق قوانين به دعاوی رسيدگی کرده، حکم مقتضی قضات دادگاه: »1ماده  -

صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانين موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا 
                                                           

 .275. فاستر، مایکل ب ، قسمت اول، ص  1
 .71، ص 1172سالم، تهران، گنج دانش، های حقوقی در حقوق ا. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتب 2
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ابع معتبر اسالمی یا فتاوی متعارض باشند یا اصاًل قانونی وجود نداشته باشد، با استناد به من

 معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، 

توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانين از حکم قضيه را صادر نمایند و نمی

رسيدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند وااّل مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به 

 ««.وم خواهند شدمجازات آن محک

 

 وضع قانون هماهنگ با فرهنگ افراد جامعه -بند سوم

باید گفت بهترین و کاملترین قوانين امروز ممکن نبود در گذشته هم بهترین و کاملترین »

«.قوانين محسوب گردند
1

 

از نکات جانبی و در عين حال مهم مربوط به لزوم هماهنگی قانون با جامعه، مسأله امکان 

ين خارجی و اعمال آنها در جامعة خودی است. فارغ از مشکالتی که در ترجمه این اخذ قوان

ای است،شود و معضالتی که گاه دقيقًا حاصل این اشتباهات ترجمهقوانين حاصل می
2

به هنگام  

خواهد دی تغيير و تدوین قوانين داخلی از قوانين خارجی قانونگذاری که می»گيری قانون وام

، الزم است نخست آن دو قانون را پس از مطالعه کامل با یکدیگر مقایسه و تطبيق استفاده نماید

نماید. در این صورت، قانون داخلی از نظر حفظ منافع افراد خالی از این سه قسم نيست: یا 

 «.تر از آنمساوی با قانون خارجی است، یا کاملتر از آن است و یا ناقص

صورتی که قانون داخلی مساوی یا کاملتر از قانون خارجی افتد در البته خيلی کم اتفاق می»

باشد، قانون خارجی مورد استفاده و توجه قرار گيرد، زیرا با وجود قانون داخلی موردی برای 

 «.تبعيت و استفاده از قانون خارجی پيدا نخواهد شد
                                                           

 .11الدین،پيشين، ص نژاد، زین. کيانی 1
 539. مثالی از ترجمه غلط قانون مشکالتی که در عمل پدید آورده، مثالی است که احمد کسروی در خصوص ماده  2

 کند.ذکر می 1129ذی قعدة  19رمضان و  23قانون اصول محاکمات حقوقی، مصوب 
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ر این تر از قانون خارجی است، دولی چنانچه تشخيص داده شود که قانون داخلی ناقص»

صورت قانونگذار باید وارد یک بحث مهم و دقيقی بشود و این نکته باریک را مورد مطالعه و 

دقت قرار دهد که آیا ضرر نقص قانون داخلی مهمتر و بيشتر است یا ضرری که بر اثر تغيير 

 «.قانون داخلی و نقل قانون خارجی ممکن است حاصل گردد؟

ن دو ضرر، ضرر بيشتر و مهمتر را تشخيص بدهد: یکی به عبارت دیگر، قانونگذار باید بي»

ضرر مرض، دیگری ضرر دوا... همچنين مواردی که باید سعادت و آسایش زمان حاضر فدای 

«.منافع و مصالح زمان آینده شود، تفکيک و تبيين گردد
1

 

آید در کشوری دیگر به گاهی ممکن است قانونی که در کشوری مفيد و مستحسن به شمار می»

علت اوضاع و احوال مخصوص اثر معکوس داشته باشد و غير مفيد و حتی مضر واقع شود. 

دهيم. در کشور انگلستان وجود در این قسمت، انگلستان و هندوستان را مورد مقایسه قرار می

باشد و در آنجا هيأت منصفه را در ها ضروری و مورد توجه خاص میهيأت منصفه در دادگاه

دانند. ليکن در تر از قاضی میغرضدعاوی برای اجرای عدالت، بهتر و بی بعضی از قضایا و

تر از غرضتر و بیهندوستان به عکس قاضی را برای احقاق حق و اجرای عدالت، بهتر، منزه

دانند بخصوص اگر آن هيأت منصفه مطابق معمول کشور انگلستان تشکيل هيأت منصفه می

در این کشور متهم به حرص و آز و شرارت و قساوت شده باشد، زیرا حکومت انگلستان 

«.بود
2

 

البته فرهنگ و تلقی مردمان جامعه محصول زمان و اوضاع و احوال طبيعی، نژادی و غيره 

گاه ثابت نيست، بلکه همواره دستخوش تغيير و تحول است. از این رو است و به همين دليل هيچ

جتماعی، سياسی و غيرها ممکن است قانونی یک ملت و یک جامعه در اثر عوامل طبيعی، ا»

کرد فایده و از لحاظ ضررهایی که به وجود آن قانون تصور میرا که سابقًا در نظرش بی
                                                           

 .57الدین،پيشين، ص اد، زیننژ. کيانی 1
 .59همان، ص .  2
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ورزند، یک روزی در تحت یک عوامل برایش مولم و دردناک و از پذیرفتنش جدًا استنکاف می

ا؟ برای آنکه این قانون امروز دیگر همان قانون را با کمال بشاشت و خرسندی قبول نمایند، چر

«.بخش استبرای این ملت، مفيد و بدین جهت لذت
1

 

زند، همواره به حتی دیوان کشور نيز در مواقعی که دست به صدور آرای وحدت رویه می

 هماهنگ بودن نظر خود با واقعيات اجتماعی و حق و عدالت و عقل سليم توجه دارد.

 

 الق و معنویاتعدم ورود به حوزه اخ -بند چهارم

اعتبار اخالقيات ناشی از عنصری فراتر از قانونگذار است که گاه اعتبار قانونگذار نيز ریشه 

در آن دارد. از این رو قانونگذار زمينی باید مرزهای قلمرو اقتدار خود را به خوبی بشناسد و 

در اموری که به او  از آنها پا فراتر نگذارد. افالطون نيز معتقد است که قانونگذار باید داخل

 مرتبط نيست نشود و ناچار است آنها را ناگفته بگذارد.

طفل باید مطيع ابوین خود بوده و »گوید: قانون مدنی ایران که می 1177برای مثال مفاد ماده 

ای صرفًا اخالقی است و از این رو قانونگذار قاعده« در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند

قوانين دولت به عقيده الک نه »نسته ضمانت اجرای قانونی برای آن مشخص سازد. مدنی نتوا

تنها باید، بلکه به طور حتم باید، محدود به وضع قوانين برای حفظ دارایی و مایملک اتباع باشد 

شان مهمتر است بلکه از این رو که نه از این لحاظ که خيال کنيم مایملک آنها از فضایل انسانی

«.ای دیگر از قوانين استنسانی و شيوه تنظيم آنها تابع دستهفضایل ا
2

 

چون امور دینی و رعایت و اجرای احکام آن جنبه خارجی ندارد بلکه مربوط »به عقيده الک، 

به احساس و اعتقاد درونی افراد است، چگونگی دیِن افراد به حاکم ربطی ندارد و کار حاکم 

 «.تواند چنين کند...ضع کند و اگر هم بخواهد نمینيست که درباره این افراد قانون و
                                                           

 .524، ص 11. ملک خالقی، پيشين، ش  1
 .72. جونز، و.ت، پيشين، قسمت اول، ص  2
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اما در یک مورد دستگاه حکومت نه تنها حق بلکه وظيفه دارد که در آزادی مطلق کليسا در »

خواه از لحاظ »راه و رسم خداپرستی مداخله کند و آن هنگامی است که اعماِل مذهبی یک فرقه 

 «.قانونی به شمار آید... غير« سير عادی زندگی و خواه از لحاظ خداپرستی

وظيفه فرمانروا در این زمينه است که متوجه باشد که به اجتماع خسارتی وارد نياید و از آن »

«.کار ]اجرای مراسم دینی[ به هيچکس چه از لحاظ جانی و چه از لحاظ مالی، گزندی نرسد
1

 

 

 تأمين منافع همگان -بند پنجم

اعتبار هر قانون به ميزان اطاعت از آن وابسته  رعایت این اصل از آنجا ضرورت دارد که

-تر و با منافع عموم سازگارتر باشد، مردم بيشتر آن را رعایت میاست و هر چه قانون عمومی

 کنند. 

غایت و هدف یک »گوید: کند. او میسخن بنتام نيز ضرورت رعایت این اصل را گوشزد می

باید اصل راهنما « سودمندی همگانی»نونگذاری قانونگذار باید سعادت مردم باشد. در امور قا

باشد. بنابراین علم قانونگذاری عبارتست از تشخيص و تعيين آن چيزی است که خير جامعه 

معينی را که منافع آن مورد نظر ماست تأمين کند، حال آنکه فن قانونگذاری عبارت از فراهم 

«.ساختن وسایل تحقق آن است
2

 

با گالکون در خصوص هدف نهایی قانون، بدین ترتيب:  همچنين است مناظره سقراط

ای. بينم تو باز مفهوم و مقصد نهایی قانون را فراموش کردهسقراط: دوست عزیز چنانکه می»

هدف قانون این نيست که طبقه خاصی را در اجتماع به عرش خوشبختی ارتقاء دهد و دیگران 

ست که خوشبختی را نصيب تمام اتباع کشور را از این سعادت محروم سازد. آماج قانون این ا

شان سازد، جامعه شهروندان را به حکم ضرورت ارشاد کند. همه آنها را به هم نزدیک و همه
                                                           

 .271. همان، ص  1
 .414. جونز، و.ت، پيشين، قسمت دوم، ص  2
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گردد تبدیل را به اجزایی سودآور که سودشان نصيب دولت )و در نتيجه نصيب همدیگر( می

پروراند، نه بدین منظور که ت مینماید. قانون است که چنين مردانی ]فيلسوفان[ را در داخل دول

آزادشان بگذارد تا بدنبال تمایالت شخصی بروند بلکه بدین منظور که جملگی را به شکل 

«.ابزارهایی برای تلفيق اجزاء و عناصر دولت بکار برد
1

 

 

 رعایت موازین شرعی و اسالمی  -بند ششم

انين و مقررات مدنی، جزایی، کليه قو»همانطور که بيان شد اصل چهارم قانون اساسی ایران: 

مالی، اقتصادی، نظامی، سياسی و غير اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد. این اصل بر 

اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات دیگر حاکم است و تشخيص این 

مجلس شورای »رد: دااصل هفتاد و دوم که مقرر می«. امر بر عهدة فقهای شورای نگهبان است

تواند قوانينی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی اسالمی نمی

مغایرت داشته باشد. تشخيص این امر به ترتيبی است که در اصل نود و ششم آمده، بر عهدة 

تشخيص عدم مغایرت »و نيز اصل نود و ششم با این مضمون که: « شورای نگهبان است

ات مجلس شورای اسالمی با احکام اسالم با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخيص مصوب

در همين « عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است

 خصوص به تصویب رسيده است.

 کليه مصوبات مجلس شورای اسالمی باید به شورای»طبق اصل نود و چهارم قانون اساسی: 

نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ 

وصول از نظر انطباق بر موازین اسالم و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن 

را مغایر ببيند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غير این صورت مصوبه قابل اجرا 

در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز »قررات اصل نود و پنحم همچنين حسب م«. است
                                                           

 .172. فاستر، مایکل ب، قسمت اول، ص  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



117 
 

تواند از مجلس شورای اسالمی حداکثر را برای رسيدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می

 «.برای ده روز دیگر با ذکر دليل خواستار تمدید وقت شود

ا دین و فرهنگ مذهبی الذکر مطابقت قانون با شرع به علت مطابقت قانون ببنابر مطالب فوق

 شوند.مردم ضمانت اجرای بهتری خواهد داشت. و هدف اصلی قانون محقق می

 

 قانون اساسی اصول مدنظر قراردادن -بند هفتم

شود با توجه به مبنایی بودن قانون اساسی و این که در آن راهبردهای قانونی معين و ابراز می

گردد، هر قانون که در مخالفت با اصول قانون و و از این رو مادر تمام قوانين محسوب می

اساسی باشد، باطل است و قدرت اجرایی ندارد. حسب اصل نود و چهارم قانون اساسی، مرجع 

 تشخيص این امر شورای نگهبان است.

اساسًا فارغ از آنچه گفته شد به طور کلی باید گفت در سلسله مراتب قوانين، هيچ قانوِن مادون 

تواند قانون مصوب مجلس را نقض نامه نمیر قانون مافوق باشد، از این رو آیينتواند مغاینمی

 های اجرایی باشد.نامهتواند ناقض آیينکند و دستورالعمل و بخشنامه نمی

در صورتی که قانونی مطابق با قانون اساسی و مادر کشور تصویب شود در پيشرفت کشور 

 ت کمک شایانی خواهد نمود .مفيد بوده و به تحقق اهداف عاليه آن مل

 

 ظام حقوقی حاکم بر کشورمد نظر قراردادن ن –بند هشتم 

خورد و به همين خاطر ای نوپا است که بر پيکرة نظام حقوقی پيوند میهر قانون جدید، شاخه

باید در وضع قانون دقت فراوان کرد تا آن که پيوندهای فراوان به این پيکره آسيب نرساند، بلکه 

قانون آیين دادرسی، دادرس را  1بارتر شدن آن بيانجامد. اینکه قانونگذار ایرانی در ماده به پر

منابع معتبر »مکلف کرده که در موارد سکوت، تناقض، عدم صراحت یا اجمال قانون بر اساس 
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، قضيه را حل و «اسالمی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد

فًا وضع تکليف برای دادرسی نيست، بلکه روی دیگر آن فراخواندن و مکلف فصل کند، صر

های قانونگذاری است که اواًل بکوشند به تثبيت این اصول ساختن قانونگذاران در همه دوره

ها، از تصویب قوانين معارض با اصول کلی نظام حقوقی کمک کند و ثانيًا با شناخت آن

ن شناخت نظام حقوقی شتابزده به ترجمه و تصویب قوانين بپرهيزند. اینکه قانونگذار بدو

خارجی بپردازد یا در مسير شرعی کردن قوانين دست به ترجمه صرف یک متن فقهی بزند، 

های صحيح قانونگذاری به دور آن هم بدون توجه به اصول نظام حقوقی موجود، از روش

هایی را پيوند زد و بنایی را ی، شاخههای یک نظام حقوقتوان بر روی مبانی و شالودهاست. نمی

های حقوق فعلی ایران گویای این بر آورد که با آن سنخيت ندارد. وضعيت موجود در دانشکده

حقوق »ها در واحدهای ناهمگونی در ُبعد تئوریک است. چنان که برای مثال در این دانشکده

ها و ن مکاتب که نشانهصحبت از مکاتب حقوقی غرب است و اصول اساسی ای« جزای عمومی

گردد؛ اما در درس جزای های آن در قانون کيفر عمومی سابق مشهود بود بيان میمصداق

اختصاصی، مدار بحث مواد قانون مجازات اسالمی است که رنگ و بویی دیگر دارد و در 

ر بسياری از موارد با آنچه در دروس پيشين شرح شده، همخوان و هماهنگ نيست و متأسفانه د

بيست ساله پس از انقالب نيز تاکنون هيچ متن منقح و مورد وفاقی در خصوص این نظام ارائه 

اند، به عدم جامعيت متهم است و آنچه علمای نگردیده است. آنچه استادان حقوق ارائه کرده

 اند، اقبال دانشگاهيان را به همراه نياورده است.حوزه مطرح ساخته

نگذار به اصول نظام حقوقی و به تعبيری ناهمگونی در نظام توجهی قانومثال برجسته بی

حقوقی فعلی ایران ماهيت ضمانت در حقوق مدنی و حقوق تجارت است، بدین توضيح که در 

یا برائت یافتن ذمه مضمون عنه و مشغول شدن ذمه ضامن « نقل ذمه»حقوق مدنی اصل بر 

-مه ضامن نيز همچون ذمه مضمونپس از عقد ضمان است، در حالی که در قانون تجارت، ذ
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گردد و بدین ترتيب ضمان در نظام حقوقی ایران دو ماهيت له مشغول میعنه در برابر مضمون

 جدا و دور از هم دارد.

های موجود در خصوص اصل کلی اهليت در حقوق فعلی است که با مثال دیگر، ناهمگونی

گردیده است، بدین معنا که حسب قانون مدنی حادث  1229و حذف ماده  1212اصالح ماده 

-کند و فرد پس از بلوغ میاصالحات اخير، حد بلوغ شرعی برای رسيدن به اهليت کفایت می

تواند علی القاعده در حقوق خود اعم از مالی و غيره مالی تصرف کند، حال آن که حسب 

ند و در این ساله حق اعمال حقوق قانونی خود را دار 11بسياری از قوانين، صرفًا افراد 

 خصوص تفاوتی بين زن و مرد نيست و این ناهمگونی همچنان باقی است.

های عمومی و انقالب در امور کيفری که مقرر قانون آیين دادرسی دادگاه 222تبصره ماده 

اطفال طبق مقررات  سال تمام نيز در دادگاه 11تر از به کليه جرائم اشخاص بالغ کم»دارد: می

حضور اشخاصی که »گوید: همين قانون که می 119یا حکم ماده « شودمیعمومی رسيدگی 

کند به عنوان تماشاچی سال سن دارند در دادگاهی که به امور کيفری رسيدگی می 15تر از کم

« سن رشد»دهد که قانونگذار هنوز در انتخاب اصل در خصوص ، نشان می«باشدممنوع می

سخن شرع را پذیرفته، همچنان در مواد مختلف، آرای  1212مردد است و با آنکه در ماده 

 کند.ناهمگون با این اصل را صادر می

های فراوان دیوان عالی کشور در ایجاد رویه و حک و اصالح مواد مربوط توسط کوشش

-قانونگذار و ارائه نظرهای متعدد مشورتی، اهميت این اصل عمده را در قانونگذاری نشان می

 دهد.

های فراوان ا نظام حقوقی سازگاری ندارد، شاخه نامتجانسی است که پس از تالشقانونی که ب

آورد که اواًل بال استفاده است ای تلخ به بار میبه قصد به ثمر نشاندش، به گفته حکيم توس، ميوه

 کاهد.و ثانيًا از اعتبار اصل نظام حقوقی می
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انونگذاری یک کشور به ویژه در نامشخص بودن اصول مربوط به تأسيسات حقوقی در نظام ق

های های بين المللی که جای ایراد و خدشه بر قواعد حقوقی طرف مخاصمه است، زیانداوری

 فراوان دارد.
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 رعایت اصول كلي حقوقي  –بند نهم 

اند و قانونگذار نيز به عنوان در هر نظام قانونی، برخی اصول همواره مورد احترام بوده

احترام بگذارد. برای مثال اصل  –اند مادام که نسخ نشده –ه این اصول واضع قانون باید ب

و « امکان دادخواهی همه افراد در مراجع قضایی»و یا اصل « قانونی بودن جرم و مجازات»

از جمله اصولی است که باید قانونگذار در تدوین قانون رعایت « محترم بودن مالکيت»یا اصل 

 کند.

 

 موجز نویسی توجه به اصل -بند دهم

متن قانون جای تفنن ادبی یا حقوقی نيست که بتوان در آن سخن را به درازا کشاند، بلکه تاحد 

گویی و گزیده گویی، اصل گویی گرایيدو از اطناب دوری کرد. کمممکن باید به ایجاز و کوتاه

«.اد کندایجاز نباید به نحوی باشد که در معنا اخالل ایج»اولِی نگارش قانون است؛ اما 
1

ماده  

با  571یا ماده « الفاط عقود محمول است بر معانی عرفيه»گوید: قانون مدنی ایران که می 224

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شیء واحد به نحو »این عبارت که: 

مفاهيم  اند. موجزنویسی نتيجه احاطه قانونگذار برهای در خور توجه موجزنویسینمونه« اشاعه

شود. این که حقوقی و کارکردهای مختلف زبان در القای مفاهيم است که به ممارست حاصل می

ای های رعایت این اصل را در خود دارد، نتيجة احاطهقانون مدنی ایران در موارد بسيار نشانه

عانی است که نویسندگان نخستين آن از جمله سيد محمد فاطمی و سيد نصراهلل تقوی بر مباحث م

 اند.و بيان و کاًل بالغت و نيز بر مباحث حقوقی داشته

 

 
                                                           

 .211جمهوری اسالمی ایران، ص . مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی  1
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 مالحظات انشائی نگارش -گفتار سوم

گردد و هر هاي حقوقي ميقانونگذار در لحظه نگارش مواد قانوني، دست به كار وضع قاعده

-گردد، كه در استداللشود، یك قاعده حقوقي محسوب ميیك از مواردي كه توسط او انشاء مي

كند، به این معنا كه براي مثال وقتي قاضي در اي حقوقي همانند كبراي قياس منطقي عمل ميه

آید، قاعده حقوقي وضع شده توسط مقنن را جانشين كبراي قياس مي صدد اصدار حكم بر مي

كند و موضوع متنازع فيـه را صغراي قياس، و از جمـع بين ایـن دو بـه استنتـاج و نتيجه گيري 

ي رسد.قضائي م
1

نویسد باید از این رو قانونگذار همواره باید درنظر داشته باشد که آنچه می 

 شایستگی کبری شدن را دارا باشد.

 

 سازیپرهيز از اصطالح -بند اول

های حقوقی آميخته با اصطالحاتی است که گاه  در دانش حقوق به واسطه قدمتش در تمام نظام

رود و فقط در حال و ات معمول مردمان به کار نمیفرهنگ رایج جایی ندارد و در محاور

ها نتيجه نياز جامعة حقوقی و سنگين هوای مفاهيم حقوقی کاربرد دارد. وجود این اصطالح

اند. از این های رایج زمانه تاب تحمل و ادای آنها را نداشتهبودن مفاهيمی بوده که کلمات و واژه

متون قانونی باید به چند نکته توجه شود؛ اول  رو در وارد کردن هر اصطالح حقوقی نو به

های موجود آنکه آیا اساسًا نيازی به اصطالح سازی وجود دارد و دوم اینکه آیا در ميان واژه

ای که بتواند بار معنایی مورد نظر را تحمل و همان مفهوم مورد نظر را اهل زبان، کلمه و واژه

و سرانجام این نکته که آیا اصطالح ساخته شده با  بی کم و کاست القا کند موجود است یا خير

توان از اصول دستورِی ساخت کلمه در زبان مطابق است و القای مفهوم مورد نظر را می
                                                           

1 . Droit civil, t.1, P.37 , n.47 
 .11، تهران، اسالميه، ص 2نيز امامی، حسن، حقوق مدنی، ج 
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«ترهين»اصطالح برساخته متوقع بود یا نه. برای مثال ساخت اصطالح 
1

به رهن »به جای  

عدول کرده « نویسیروشن و ساده»دهد قانونگذار از قاعده عالوه بر آنکه نشان می« گذاشتن

رساند که او نخستين قواعد دستوری را نيز رعایت نکرده است. قانونگذار اهل عرف است می

 که ناچار شود.و باید همانند مردمان عادی سخن بگوید مگر آن

 

 موردهای بیپرهيز از مثل آوردن -بند دوم

اشاره گردید « المعنیی تدل علی کثرهالمبنکثره»نویسی به اصل در خصوص اصول کلی قانون

و گفته شد بر اساس این اصل مهم و عقلی، قانونگذار تا ممکن است باید از ُپرگویی بپرهيزد و 

مورد مثل نياورد. این درست است که گاه ضرورت دارد برای روشن کردن مفهوم از جمله، بی

د، اما در غير این مورد، مثل آوردن های شبهه و تردید مثالی در قانون ذکر شوماده و بستن راه

 نویسی است.های قانوناز سستی

که ضامن تعليق در ضمان مصل این»ق.م. به این نحو که:  399برای نمونه ذکر مثال در ماده 

« قيد کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد

تعليق در »در ضمان است و عالوه بر اینکه به روشن شدن مفهوم  ترین اقسام تعليقبيان رایج

 سازد.گونه ضمان را مرتفع میبه اینهای راجعرساند، شبههکمک می« ضمان

 

 پرهيز از به کار بردن زمان آینده به جای حال-بند سوم

متون  نگارش قانون از امور انشایی است و از این رو به کار بردن زمان حال در انشا کردن

قانونی ضرورت دارد. قانونگذار در انشای مواد قصد ندارد که در خصوص امور آتی سخن 

دهد که خود وضع کرده و حال قصد اعالم آنها را به مکلفان بگوید، بلکه خبر از اموری می
                                                           

« ترهين»در صورتی که پيش از انقضای مدت مذکور در گواهی پایان کار، مالک قصد فروش، صلح، هبه. : »1. ماده  1
، قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استجاری، 159، ص 1177مجموعه قوانين «)یا... را  داشته باشد

 (.24/1/1177مصوب 
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؛    q   p دارد. سخن قانونگذار در بسياری از مواقع شبيه این رابطه منطقی ریاضی است که

شود. به عالوه در شود؛ یا اگر چنان شده باشد، پنين میکه اگر چنين شود، چنين می بدین نحو

زبان فارسی زمان حال، مفهوم آینده را نيز در خود دارد و نيازی به این نيست که که در متون 

 قانونی از زمان آینده استفاده شود.

 

 نویسی. پرهيز از پيچيدهبند چهارم

نویسد که مکلفان ف قانونگذار است؛ چه قانونگذار برای آن مینوشتن، تکليروان و آسان 

گوید رفتار کنند و پيچيده نوشتن با این منظور مغایرت سخنش را در یابند و حسب آنچه او می

های متعدد یا رو آوردن به های فراوان در متون قانونی و آوردن عبارتکار بردن متممدارد. به

جا نوشتن ارکان جمله، جملگی به پيچيدگی و ير ضروری و جابههای طوالنی و قيدهای غجمله

قانون » 5خواهد. ماده انجامد، در حالی که قانونگذار به واقع چنين نمیو تکلف  متن قانون می

قانون محاسبات عمومی کشور به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقررات مالی  33شمول ماده 

 اند.نویسیهای پيچيدهق.م. نمونه 752و  311یا ماده  5/12/1177، مصوب «آن

 

 سازی نادرستپرهيز از فعل -بند پنجم

های تواند فارغ از دغدغهدر نگارش متن قانون، قانونگذار تابع اهل ادب و لغت است و نمی

خواهد بسازد و به کار ببرد. حتی با رعایت آنان و بدون توجه به مالحظات دستوری هر چه می

سازی نادرست از سازد باید آن را تعریف کند. فعلگاه واژه یا فعل جدیدی می کليه قواعد نيز هر

اقسام تصرفات نادرست قانونگذار است که گاه نتيجه عدم توجه به ساخت افعال مرکب است و 

-ق.م. است که مقرر می 311سازی مادة های فعلگاه نتيجه تبعيت او از گفتار عوام. از نمونه

«. دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهدباید مخارجی را که امانتگذار امانت»دارد: 
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القاعده باید از مصدر فارسی فعل جمله است که علی« مخارجی... کرده است»در این ماده 

اخذ شده باشد، در حالی که چنين مصدری در زبان فارسی به این معنا وجود « مخارج کردن»

دار برای حفظ گذار باید مخارجی را که امانتامانت»شد: نوشته میندارد. اگر ماده به این شکل 

تر بود و هم قواعد دستوری رعایت شده ، هم ماده روشن«مال ودیعه تقبل کرده است به او بدهد

 بود.

ها و نویسان بر موجزنویسی از علل عمده این گونه اشتباهتأکيد بيش از حد و غير منطقی قانون

که موجزنویسی وسيله القای روشن مفهوم در اقل کلمات است، نه ر حالیها است، دبدنویسی

 استفاده از اقل کلمات برای بيان مفهوم ولو آنکه مفهوم را به روشنی نرساند.

 

 پرهيز از حذف ارکان اصلی جمله -بند ششم

سميه جمله وسيله الغای مفاهيم موردنظر قانونگذار است. هر جمله حسب این که فعليه باشد یا ا

ارکان متفاوت دارد که در جمله فعليه، فعل و فاعل و مفعول است و در جمله اسميه، مسنداليه و 

نویس از آنجا که در مقام انشا و نگارش مواد قانونی است باید بر این مسند و فعل ربطی. قانون

این امر  ارکان و نوع جمله واقف باشد و بيهوده ارکان جمله را به علل نادرست حذف نکند؛ چه

انجامد. البته عدم دقت در به کار بردن مواردی مثل قيد، به ابهام جمله و نارسایی ماده قانون می

 شود.متمم، بدل و صفت نيز مشکالتی را در فهم معنای قانونگذار باعث می

 

 پرهيز از حذف بدون قرینه -مفتبند ه

آنکه در این ه دالیلی حذف کرد، بیتوان کلماتی از جمله را بنا بدر نزد دستورنویسان گاه می

حذف »موارد معنا و مفهوم جمله یا صحت دستوری آن مخدوش گردد. این موارد تحت عنوان 

تقسيم « حذف به قرینه معنوی»و « حذف به قرینه لفظی»شوند که خود به بررسی می« به قرینه
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گردد. مثاًل در ش حذف میای به واسطه آمدن کلمه مشابهشود. در حذف به قرینه لفظی، کلمهمی

را بنا به قرینه لفظی « است»توان فعل می« قاتل مرتکب قتل شده است و گریخته است»جمله 

حذف کرد و گفت: قاتل مرتکب قتل شده و گریخته است. در قرینه معنوی، حال و هوای بيان و 

ت که نمونه فضایی که گوینده و شنونده در آن قرار دارند، مجوز حذف کلمه یا کلمات اس

یابد. برای مثال در پاسخ های دعایی و امری مصداق میها یا جملهمشخص آن در جواب سوال

کند و نياز نيست کفایت می« بله»جواِب « آیا مرتکب قتل عمد مستحق قصاص است»به سوال 

-ان»های دعایی صرف گفتن گفته شود: بله مرتکب قتل عمد مستحق قصاص است. یا در جمله

یا جمله « شوداگر خداوند موضوع دعا را اراده فرماید چنين می»به این معنا است که « شاءاهلل

 «.ورود به این محل ممنوع است»یعنی « ورود ممنوع»امری 

حذف شدن کلمات به واسطه وجود قرینه معنوی یا لفظی چنان که گفته شد ُمجاز است، اما 

نگام این نوع حذف کردن، خواننده در فهم حذف بدون قرینه جواز ادبی ندارد؛ چرا که به ه

 منافات دارد.« اصل روانی و گویایی کالم»درست متن به تکلف وخواهد افتاد و این امر با 

 

 گوییپرهيز از زیاده -مهشتبند 

نویس بی آنکه برای فهم مطلب شود که قانوننویسی به مواردی اطالق میگویی در قانونزیاده

ای را در قانون بياورد. تفاوت این مورد با وده باشد، عبارت، جمله، یا مادهنياز به اطاله کالم ب

شود، به لحاظ دستوری بيشتر نقش قيدی یا حشو این است که در حشو آنچه زیاده محسوب می

گویی، رسد، اما در خصوص زیادهمتممی دارد و از لحاظ تعداد واژه به بيش از چند کلمه نمی

گویی با شود. زیادهمامی زاید است و نيازی به آن در قانون احساس نمیگاه حتی یک ماده به ت

 مغایرت دارد.« کثره المبنی تدل علی کثره المعنی»و اصل « ایجاز عبارات قانونی»اصل 
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های عمومی و قانون آیين دادرسی دادگاه 127گویی در متن قانون ماده ای از زیادهنمونه

آالت و ادوات جرم از قبيل حربه، اسلحه، »دارد: قرر میانقالب در امور کيفری است که م

تواند موجب اسناد ساختگی، سکه تقلبی و کليه اشيایی که در حين بازرسی به دست آمده و می

هر یک از اشيای »کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورت مجلس 

زاید است و « هر یک از اشيای مزبور»؛ حال آنکه عبارت «تعریف و توصيف شود« مزبور

 نيازی به آن در ماده نيست و متن ماده بدون این عبارت نيز مقيد معنا است.

 

 رعایت اصطالحات -همنبند 

نویس همواره باید دقت کند که اواًل این اصطالحات را به حقوق، علم اصطالحات است و قانون

به جای اصطالح دیگر به کار نبرد؛ چه در لحاظ صورت اشتباه ننویسد و ثانيًا اصطالحی را 

 مغایرت دارد.« صراحت قانون»هر دو صورت آنچه به نگارش در آمده با اصل 

به جای « رهن»ای از عدم رعایت اصطالحات در قانون مدنی ایران، به کار بردن نمونه

ای مثال به بعد(. بر 773به رهن است )ماده در مواد راجع« عين مرهونه»یا « مال مرهونه»

، حال آنکه باید «تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفين جایز است»گوید: می 714ماده 

که در ماده ؛چنان«تبدیل عين مرهونه به مال دیگر به تراضی طرفين جایز است»شد: گفته می

 شود.دیده می 791

 

 پرهيز از حصر و احصای نادرست -بند دهم

مثل آوری »گوید، همچنان که در مورد ک موضوع میآنچه قانونگذار در خصوص فروع ی

گفته شد گاه صرفًا بيان مثال است و از باب تفهيم، اما گاه قانون مواردی را از باب « بی مورد

 222کند. برای مثال ماده ای را معرفی میکند و در حقيقت مجموعة بستهبيان می« احصا»
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شود که در صورتی حد سرقت جاری می»گوید: قانون مجازات اسالمی در مقام احصا می

؛ اما در مقام احصا بودن و احصای ناقص کردن از شيوة (...«1شرایط زیر موجود باشد: 

گردد که در محسوب می« سکوت در مقام بيان»نویسی به دور است و از مصادیق درست قانون

اصل مزبور،  نزد حقوقدانان، قبيح است. نادرستی احصای نادرست عالوه بر مغایرتش با

شود و پای استنباط و تفسيرهای بعضًا نابجا  برخاسته از این است که موجب ابهام در قانون می

نویس حوصله کند و دقت به خرج دهد و تمام موارد کند. در حالی که اگر قانونرا باز می

 مشمول را یکجا ذکر کند چنين نخواهد شد.

 

 دو پهلو پرهيز از ذکر کلمات مبهم و -ازدهمیبند 

کاهد و از این رو ذکر کلماتی که معنای دقيق و صریح ندارند از صراحت و روشنی قانون می

ها را[ جور دیگر تفسير و تعبير از به کار بردن الفاضی که ممکن است در آینده ]آن»باید 

«کنند
1

 خودداری شود. همچنين است به کار بردن الفاظی که در زمان نگارش قانون نيز معنای 

رود که در زبان فارسی دایره لغات حقوقی آن قدر محدود باشد که دقيق ندارند. گمان نمی

قانونگذار نتواند کلمه دقيق و صریح مورد نيازش را بيابد. نهایت این است که قانونگذار مجاز 

است در گونه موارد وضع اصطالح و کلمه کند و پس از تعریف کردن آنچه بر ساخته، 

را در قانون به کار برد. لزوم استفاده از کلمات صریح به ویژه در متون  اصطالح و کلمه

کيفری که با جان مردمان ارتباط دارد بسيار مهم است. برای مثال با توجه به تفاوتی که در 

برخی متون بين مجازات جرائم ارتکابی در شب و جرانم ارتکابی در روز وجود دارد، 

تواند فهم عرف و متبادر عرفی را دقيقًا تعریف کند و نمی قانونگذار ملزم است کلمه شب را

-معانی متعدد دارد: گاه بر مبنای زمان محاسبه می« شب»مالک قرار دهد؛ چه در نزد عرف 
                                                           

 .222، ص 1. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ج  1
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شود )از ساعت... تا ساعت...(، گاه بر مبنای طلوع و غروب خورشيد، و زمانی حسب اوقات 

 شرعی.

 

 الخط واحدرعایت رسم-زدهمدوابند 

الخط یکسان و مشخص بوده، خواه از این رو که در نزد علما در ان فارسی تا حال فاقد رسمزب

الخط تحت تأثير این زبان مقابل زبان عربی ارزش درجه دوم داشته و از این لحاظ به لحاظ رسم

اند و در اکثر بوده، خواه به این علت که کاتبان ونسخه نویسان صرفًا سعی در حفظ متون داشته

الخط و با هر نوع اتصال و ها به پایان بردن یک متن بوده، آن هم به هر رسموارد دغدغه آنم

انفصال بين کلمات، و خواه بدین سبب که برای خوش نویسان کلمه و واژه در حکم مواد اوليه 

الخط اندیشيده باشند، نحوه ترکيب و زمينه و ُکرسی در کار بوده، و بيش از آن که به رسم

ن واجد اهميت بوده است. حتی در نزد بزرگانی چون عالمه دهخدا یا عالمه قزوینی هم نظرشا

اند الخط فارسی موضوعيت چندانی نداشته و آنها به هر قسم که خواستهنحوه و طریق رسم

 اند.نوشته

ن ای به نام دستور زباها و اساسًا پدید آمدن مقولههای اخير و با تأسيس فرهنگستاناما در دهه

فارسی، شيوة نگارش، از موارد توجه اهل ادب است و بدین علت، آنها که مدعی احاطه بر 

الخط واحدی را به کار ببرند. البته بسيار است ادبيات هستند سعی دارند به هنگام نگارش رسم

هایی که صحيح نيست و به لحاظ دستوری اعتباری ندارد، اما رعایت یکسانی در الخطرسم

 نظمی ارجحيت دارد.نيز بر بیهمين شيوه 

 

 التفات به اصول استنباطی و تفسيری -زدهمسيبند 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



121 
 

قانونگذار در نگارش قانون باید اصول تفسير و استنباط را در نظر داشته باشد. این اصول به 

کنند و هم او را از ذکر مواردی که با توسل به آن قانونگذار هم در نگارش قانون کمک می

« کليات»کند؛ به ویژه زمانی که خود در مواد کلی یا نياز میابل استنباطند بیاصول به راحتی ق

 قانون قباًل این اصول را بنا به دالیل مختلف به صورت ماده قانون به تصویب رسانده باشد.

 

 موردپردازِی بیپرهيز از ماده -دهمچهاربند 

نونی به لحاظ حجم و اندازه حد در بيان اصول شکلی ماده قانون گفته شد که اصواًل ماده قا

سازد، حجم و اندازة مفهوم مستقلی است مشخص و متعارفی ندارد، بلکه آنچه آن را محدود می

که قانونگذار قصد بيان آن را دارد. از همين رو گاه طول یک ماده به زحمت از یک سطر 

آید که انشا به نظر میرسد. اما گاه رود و گاه حجم یک ماده به بيش از یک صفحه میفراتر می

کنندگان قانون از طوالنی شدن ماده واهمه داشته، یا مفهومی مستقل را ضمن چند ماده ذکر 

اند؛ چه به لحاظ مفهومی تبصره نيز های متعدد متوسل گردیدهاند یا این که به آوردن تبصرهکرده

وان چند ماده را در تحت تچيزی جدا از اصل متن ماده نيست. در این گونه موارد به راحتی می

یک شمارة قانونی آورد، بدون آنکه به لحاظ نگارش قانون در مادة فراهم آمده اشکالی به چشم 

 بخورد.

 

 پرهيز از وضع ماده تکراری و غير ضرور -دهمپانزبند 

ای از قانون توسط مادة در متون قانونی که متشکل از مواد مختلف است فرض نسخ ماده

ت و از این رو نيازی به تکرار مواد یا مفهومی خاص در طی چند ماده وجود دیگرش منتفی اس

-ماده ذکر می 2ندارد ولو برای تأکيد یا موارد دیگر؛ اما گاه قانون نویسان حکمی را در طی 
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قانون مدنی در ذیل فصل پنجم، یعنی  247کنند که روش درستی نيست. برای مثال ماده 

 «.ير است یا معامالت فضولیمعامالتی که موضوع آن مال غ»

 

 استفاده نکردن از پرانتز در متن قانون -دهمشانزبند 

های جدید سجاوندی است که از غریبان اتخاذ شده و در عالمت پرانتز یا دو کمان از نشانه

زبان فارسی کاربرد یافته  است. موارد کاربرد این عالمت در متون ریاضی داخل در بررسی 

ای مترادف با کلمه رود که کلمهغير ریاضی، پرانتز در مواقعی به کار می ما نيست. در متون

رود و در این صورت آنچه در پرانتز آمده صورت دیگر کلمه ما قبل آن قبل در متن به کار می

نویسند. به است. مثل آنکه معادل خارجی کلمات فارسی را گاه در جلو آنها در داخل پرانتز می

تر از متن دارد و در بسياری آید، ارزشی کمنایی آنچه در داخل پرانتز میطور کلی از نظر مع

توان آن را حذف کرد؛ هر چند که گاه اساسًا آنچه در پرانتز آمده جملة معترضه یا بدل مواقع می

 است و نباید در پرانتز آورده شود.

و اصل « ه المعنیکثره المبنی تدل علی کثر»با توجه به این که در متون قانونی حسب اصل 

ایجاز در کالم، هيچ مطلب زاید و غير ضروری نباید وجود داشته باشد، استفاده از پرانتز و 

آید، اگر واجد ارزش آوردن مطالبی در داخل آن به هيچ وجه صحيح نيست. آنچه در پرانتز می

ضافی است است باید جزء متن باشد و اگر نيازی به آن نيست و صرفًا نوعی توضيح و توجيه ا

 باید حذف گردد.

 

 پرهيز از عربی نویسی -همهفدبند 

رنگ شده نویسی به مرور ایام کمتأثيير زبان عربی بر زبان فارسی و به تبع آن شيوة قانون

های اخير های نخستين قانونگذاری و قوانين سالاست و نگاهی به نحوة نگارش قوانين دوره
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نویسان وار قانونهای سنتی و عربیدور شدن از روش توجه به دستور زبا فارسی در نگارش و

های پس از انقالب به دليل اقتباس برخی از قوانين از متون دهد. البته در سالمتقدم را نشان می

نویسان فقهی، برخی اصطالحات اساسًا عربی وارد متون قانونی شده است. عمده تبعيت قانون

های آن در های مونث برای اسامی است که نمونهفتهای زبان عربی به کار بردن صاز قالب

خورد و به هر حال باید های آن به چشم میقانون مدنی فراوان است و در قوانين اخير نيز نمونه

 از آن پرهيز شود.

 

 نویسیپرهيز از عاميانه -هجدهم بند

سميت آن گاه ای که سنگينی رترین متون ادبيات هر کشور است، به گونهمتن قانون از رسمی

سازد. شأن قانونگذار نيز فراتر از آن است که به کار ترجمة متون قانونی را بسيار مشکل می

ای رو بياورد. اما گاه قانونگذار به دليل فراموش کردن شأن عاميانه نوشتن یا نگارش محاوره

 این امر مواد هایکند که از مثالمی خود از کالم محاوره و عاميانه در انشای قانون استفاده

های عمومی و انقالب در امور کيفریقانون آیين دادرسی دادگاه 213و  129
1
 است. 

 

 پرهيز از ذکر مترادفات -نوزدهمبند  
                                                           

 قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری: 213و 129مواد  - 1
اسم، اسم پدر، شهرت، فاميل، سن، شغل، عيال، اوالد و تابعيت( و  بتدا هویت و مشخصات متهم )قاضي ا - 129ماده  

بخش، دهستان، روستا، خيابان، كوچه و شماره منزل( او را دقيقًا سؤال نموده به نحوي كه ابالغ  شهر، همچنين آدرس )
ب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و شود كه مواظ مي احضاریه و سایر اوراق به آساني مقدور باشد و متذكر

 نماید. كند آنگاه شروع به تحقيق مي دالیل آنرا به صورت صریح به متهم تفهيم مي
سئواالت باید مفيد و روشن باشد. سئواالت تلقيني یا اغفال یا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ  

 شود. رت مجلس قيد ميصو امتناع نماید امتناع او در
كند، محل اقامت قانوني  كند محلي را كه براي اقامت خود اعالم مي قاضي در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي - 1تبصره  

اي كه ابالغ ممكن باشد اعالم كند، در غير  اقامت خود را تغيير دهد باید محل اقامت جدید را به گونه اوست و چنانچه محل
فرستاده خواهد شد. تغيير محل اقامت به منظور تأخير و طفره و تعلل به  ها به محل اقامت سابق یهاین صورت احضار

سابق ابالغ خواهد شد. تشخيص این موضوع  اي كه ابالغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نيست و كليه اوراق به همان محل گونه
خصوصي الزم  نظر تعيين محل اقامت شاكي یا مدعي نماید. رعایت مقررات این ماده از با مقامي است كه رسيدگي مي

 است.
تخلف مأمورین ابالغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خالف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول  - 2تبصره  

 خواهد بود.   مجازات مقرر قانوني
و در صورتي كه قاضي دادگاه حضوري شود  رأي دادگاه در صورت مجلس قيد و در دفتر مخصوص ثبت مي - 213ماده  

 ابالغ نماید دادن رونوشت رأي به آنان بدون اشكال است. رأي را به طرفين اعالم و
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از آنجا که در متون قانونی هر کلمه باید معنایی ممتاز و مشخص از کلمات دیگر داشته باشد و 

مد نظر قرار گيرد، قانونگذار همواره باید به عالوه اصل ایجاز در نگارش قانون همواره باید 

قانون آیين دادرسی مدنی که مقرر داشته است:  3از ذکر مترادفات بپرهيزد. از این رو مادة 

عقود و قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا برخالف اخالق حسنه است در دادگاه قابل »

عقد و قرارداد تفاوتی نيست و ، دچار اشکال است، چه به لحاظ حقوقی بين «ترتيب اثر نيست

 این دو کلمه مترادفند.

 

 

 

لزوم تفکيک قانون شکلی و ماهوی - مبند بيست 
2

 

شود عبارت است از قوانين تعبير می« loi de forme»قانون شکلی که در فرانسه از آن به 

ناظر به ادله دعاوی و امور حسبی و شيوة رسيدگی محاکم و سازمان قضایی
2

 و در مقابل، 

نام دارد عبارت است از قانونی « loi de fond»قانون ماهوی یا قانون ماهيتی که در فرانسه 

کند و نظری به منازعه و اختالف و طرز که موضوعی از موضوعات حقوقی را بيان می

رسيدگی مراجع رسيدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی ندارد.
1

-در فقه به آن، قانون ثبوتی گفته 

اند.اهوی را قانون موجد حق یا قانون موضوع نيز گفتهاند. قانون م
1

نمونه این گونه قوانين،  

 قانون مدنی یا قانون تجارت است.

گذارد؛ بدین معنا که در قوانين شکلی شکلی یا ماهوی بودن قانون بر انشای مواد تأثير می

و حل و فصل امور  تر هستند و در آنها با شرح و بسط بيشتر نحوه رسيدگیمعمواًل مواد مفصل
                                                           

اند )ر.ک: حائری شاهباغ، سيد علی، . برخی در مقابل شکلی و ماهوی، از قانون شکل و قانون موضوع استفاده کرده 1
 (.4ص  ،1173دانش، ، تهران، گنج1شرح قانون مدنی، ج

 .2151، ص 1171دانش، . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژی حقوق، تهران، گنج 2
 .111-119امامی، پيشين، ص .  1
 .4124. جعفری لنگرودی، محمد جعفر،پيشين، ش  1
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یابد. بر عکس در تر راه میگردد و به عالوه اصطالحات پيچيده حقوقی در آنها کمبيان می

های ماده اهميت بسيار بيشتر دارد و چون سخن قوانين ماهوی اصل ایجاز و پر معنا بودن واژه

رد اصطالحات گراید و از این رو کارباز ماهيات حقوقی است، کالم قانونگذار به سنگينی می

 در این گونه قوانين فراوان است.

 

 های قوانين امری و تکميلیتوجه به تفاوت -میكبند بيست و 

حسب تعریف، قانون امری، قانونی است که متضمن امر یا نهی باشد؛ به این معنا که 

ه مردم دهد ککند یا دستور میقانونگذار در این گونه قوانين انجام دادن برخی افعال را نهی می

فعلی را به انجام برسانند.
1

قانون تجارت یک قانون امری است که طبق  411برای مثال ماده  

روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او  1تاجر باید در ظرف »آن: 

حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمه بدایِت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت 

در مقابل ماده «. دارایی و کليه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسليم نمایدحساب 

هيچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد »گوید: قانون مدنی که می 99

 یا آب 

، نظر «باران از بام خود را به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او

 ه نهی از یک عمل دارد.ب

شود، بلکه که گاه سایر کلمات مانند استفاده نمی« باید»در نگارش قانون امری همواره از کلمه 

رود. در انشای به کار می« موظف است»، «وظيفه دارد»، «ملزم است»، «مکلف است»

لکه کلماتی شود، بتر استفاده میکم« نباید»قوانين امری که حالت نهی دارد حسب معمول از 

قانون  112رود. برای مثال ماده به کار می«مجاز نيست»یا « حق ندارد»، «تواندنمی»مثل 

تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، کسی نمی»گوید: مدنی که می
                                                           

 .122-121امامی، پيشين، ص .  1
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، بدین معنا «مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد

 «.کسی نباید در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه باشد...»ه است ک

 

 پرهيز از تخصيص اکثر -دومبند بيست و

عبارت است از لفظی که مفهوم و معنای آن تمام افراد و مصادیقش را شامل گرددو بر « عام»

آنها قابل انطباق و صدق باشد.
1

له که واقع شده هر معام»گوید: برای مثال وقتی قانونگذار می 

هيچ »ق.م( یا  221)ماده « باشد محمول بر صحت آن است، مگر این که فساد آن معلوم شود

)ماده « تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازة زن خودکس نمی

 ق.م( حکمی عام را انشا کرده است. 1249

نيست و به « عام»واقع هيچ عامی به معنای واقعی  به« ما من عام ااّل و َقد ُخَص»حسب قاعدة 

اند که در عالم واقع اساسًا مفهوم هر حال تخصيص یافته است و از این رو برخی ایراد کرده

عام وجود ندارد تا بتوان در خصوص آن سخن گفت؛ اما به هر حال این اصطالح مسامحتًا 

 پذیرفته شده است.

است و آن یعنی لفظی که قابل « مطلق»ت به عام دارد، اصطالحی که معمواًل در معنا شباه

انطباق بر تمام افراد متحدالجنس آن ماهيت یا لفظ باشد. تفاوت عمدة عام و مطلق در این است 

است، اما در « هيچ»و « هر»، «همه»که در عام، فراگيری معنا نتيجه وجود قيدهای عام  مثل 

 مطلق این قيدها وجود ندارد.

 

 رعایت حریم معنایی مواد قانون -سوم بند بيست و

توان به لحاظ فنی آن را مشخص این که حریم معنایی ماده چيست: تعریف دقيق ندارد و نمی

های عام بدون تفکيک در کند. اگر مواد قانون دادگاهکرد، اما مثالی این موضوع را روشن می
                                                           

 .299، ص 1175، قم، دارالفکر، 1. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج  1
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گرفت که ر قانون بر آن خرده میاندرکاآمد، یا بخشی از مواد آن چنين شد، هر دستپی هم می

برای تفکيک کردن مواد، مالکی جز تعيين حریم هر ماده به «. اندمواد از هم تفکيک نشده»

لحاظ مفهومی وجود ندارد، یعنی باید دید که کدام عبارات مفهوم مرتبط دارند و از کجای کالم 

شود دقيقًا کاری است می شود. در این خصوص آنچه انجاماین ارتباط معنایی دچار شکست می

دهد؛ یعنی بر حسب بندی مطالب خود انجام میکه یک نویسندة مطلع و آگاه در مورد پاراگراف

آورد و بخشی دیگر را از ارتباط معنایی جمالت، تعدادی از آنها را در یک پاراگراف می

را انجام دهد. این که  کند. در متون قانونی نيز قانونگذار باید همين روشپاراگراف بعد آغاز می

گفته شد ماده قانون به لحاظ حجم، حد و اندازه مشخص ندارد به همين معنا است؛ بدین نحو که 

 کند که قانونگذار در پی بيان آن است.حد ماده را معنایی تعيين می
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 :سوم فصل

 کارهاو راهآسيب ها 

 در مرحله تصویب در قوه مقننه
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 مرحله تصویب در قوه مقننهها در آسيب -مبحث اول

 ابهام واجمال در متن قوانين -گفتار اول

ابهام و اجمال
1

شود که قضات و مجریان در اجراء و تفسير قانون با در متن قوانين باعث می 

ای مواجه گردند و برداشتهای متعددی از متن قانونی مبهم و مجمل داشته باشند. مشکالت عدیده

ی موارد در تصویب قوانين دقت الزم را نداشته و قوانينی مبهم و قانونگذار ایرانی در برخ

که این مسأله منجر به تصویب تفسير قانون شده است که قوانين   مجمل تصویب نموده است

باشد. این ابهام واجمال تفسير نشان از ميزان ابهام و اجمال در تصویب قانون در قوه مقننه می

خواهد کاری انجام دهد کند و آن این است که هر کسی میز میدر قوانين یک روزنه فساد را با

 تواند تفسير و اجراء کند.قانون را بنا بر سليقه خود می

اى از جمالت آن داراى پيچيدگى است،  گاهى مفردات قانون داراى ابهام نبوده ولى معناى جمله

ليق اجراى مجازاتى كه با تع»دارد:  ( قانون مجازات اسالمى قدیم كه مقرر مى11مانند ماده )

الناس همراه است تأثيرى در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم مجازات در این موارد با  حقوق

 «پرداخت خسارت به مدعى خصوصى اجراء خواهد شد.

كه در صدر ماده سخن از تعليق اجراى مجازات است معلوم نيست مراد از  با توجه به آن

ست. اگر منظور مقنن پرداخت خسارت باشد به آن اجراى اجراى مجازات در ذیل ماده چي

گویند. لذا برخى از اساتيد با تقدیر گرفتن كلماتى این ماده را ناظر به موردى  مجازات نمى

 ورزد.  عليه از پرداخت خسارت به مدعى خصوصى استنكاف مى دانند كه محكوم مى

نبوده ولى مردد ميان دو یا چند چيز اى به كلى مبهم  اجمال عبارت از آن است كه معناى كلمه

تر آن است. امورى كه موجب اجمال باشد، بدین ترتيب اجمال نيز نوعى از ابهام و شكل خفيف
                                                           

، مرکز «هاي ایراد شده خالصه سخنراني»ها( مردانی، پروانه، همایش یكصدمين سال قانونگذاري )نيازها و چالش - 1
 1، ص 1115پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، مرداد 
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قانون  197براي مثال: ماده  كالم مى شود فراوان است كه در كتب منطق بدان اشاره شده است

دن مال دیگرى به طور سرقت عبارت است از ربو»  :مجازات اسالمى قدیم مقرر مى دارد

 «پنهانى

پنهان بودن از مردم است یا صاحب مال، در « پنهانى»در این جا مشخص نيست مراد از كلمه 

، آمده «قتل در موارد زیر عمدى است»قانون مذكور كه مقرر مى دارد  223ماده « الف»بند

  :است

افرادى غير معين از  مواردى كه قاتل با انجام كارى قصد كشتن شخص معين یا فرد یا -الف

  یك جمع را دارد خواه آن كار نوعًا كشنده باشد خواه نباشد ولى در عمل سبب قتل شود.

مجمل است، زیرا مشخص نيست هویت معين مراد است یا هدف « معين»در این ماده كلمه 

 معين، و بنابر آن كه مراد هویت معين باشد قتل هاى ناشى از اشتباه در تشخيص هویت مجنى

كه مراد هدف معين باشد چنين  عليه مشمول این ماده نشده و عمدى نخواهد بود ولى بنابر آن

 قتلهایى در زمره قتل عمد قرار خواهد گرفت.

 

 غيرحقوقی بودن متون برخی از قوانين -گفتار دوم

غيرحقوقی بودن متون برخی از قوانين
1

شود تا عالوه بر دشوار بودن درك صحيح  باعث مي 

نين و احيانًا استنباط نادرست از آن، اواًل، نياز به اصالحيه و تصویب آراي وحدت رویه از قوا

مورد رأي  1442مورد اصالحيه قانون فقط بعد از انقالب و  425طوري كه  افزایش یابد. به

ها و  وحدت رویه در دیوان عدالت اداري، دیوان عالي كشور و دیوان محاسبات داریم )اصالحيه

ها و آراي وحدت رویه(  ها، الحاقيه ها )اصالحيه ا را محاسبه نكردیم( كه هر سه اینه الحاقيه

دهنده درك یا فهم نادرست از قانون است. عالوه بر این، این امر نيز ابزار مناسبي است  نشان

 -قانون پيگيري حقوقيجا از قوانين را دارند؛ برای مثال براي كساني كه قصد استفاده نابه
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عليه دولت ملي ایران  1112مرداد  21ش و دخالت آمریكا و انگليس در كودتاي سياسي نق

 12/3/1191مصوب 

 کثرت عناونين قوانين  -گفتار سوم

-صورت مجزا اقدام به قانونگذاري نموده است درصورتیقانونگذار ایرانی در هر موردي به

که این مجزا و مستقل
1

ازی به تصویب قانونی با جایگاهي در قوانين فعلي داشته باشد و ني 

عنوان جدید نباشد. کثرت قانونگذاری هم مجریان قانون و هم مردم را دچار سردرگمی کرده و 

شوند. دليل ناآگاهی از قانون در اجراء دچار اشتباه میدر بسياری از موارد قضات و مجریان به

ي و همچنين در نامه داخلي مجلس شوراي اسالم برای مثال در خصوص اصالح قانون آیين

نامه داخلي مجلس  قانون اصالح موادي از آیين خصوص اصالح قانون مالياتهاي مستقيم و

 خورد. چشم مي عناویني متعددي به شوراي اسالمي

 

 قانونگذاری تکراری  -گفتار چهارم

قانونگذار در برخي موارد بدون توجه به وجود حكم قانوني موجود نسبت به تصویب آن حكم 

عنوان و محتوا اقدام نموده است كه این مسأاله منجر به اتالف وقت از مجلس  با همان

قانونگذاري
2
 شود براي مثال قانون ممنوعيت تصدي بيش از یك شغل  مي 

 

 قانونگذاری غيرضروری  -گفتار پنجم

است كه گاهي عدد منتفعين از این  در بسياري از موارد براي افرادي خاص قانونگذاري شده

تر از انگشتان یك دست بوده است و گاهي براي تأكيد در اجراي یك قانون مجددًا  مقانون ك

ایم که این قانونگذاری غيرضروری است. قانونگذاري كرده
1

لزومی برای تصویب این قانون  
                                                           

 1مردانی، پروانه، پيشين، ص  - 1
 1مردانی، پروانه، پيشين، ص  - 2
 1وانه، پيشين، ص مردانی، پر - 1
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سياسي نقش و دخالت  -انونگذاری نبوده است. برای مثال: قانون پيگيري حقوقيتوسط مجلس ق

عليه دولت ملي ایران، چرا كه براساس قوانين  1112مرداد  21ودتاي آمریكا و انگليس در ك

 باشد.المللي پيگيریها باید انجام شود و لزومي به تصویب چنين قانوني نميبين

 

 تصویب قوانين غيرقابل اجراء -گفتار ششم

در بسياري از موارد امكان اجراي قانون وجود نداشته، ولي همچنان حجم قوانين را متورم 

گردد و جامعه را در مقابل قانون   ایم و این باعث دشواري دسترسي به قانون مورد نياز مي كرده

كه ابزاري خواهد بود در دست بعضي از مجریان تا به دلخواه خود با  كند. مضافًا این متجري مي

ذاری تشبث به این قوانين نسبت به اجراي گزینشي آن اقدام كنند. همچنين قوانينی توسط قانونگ

شود که با فرهنگ اجتماعی جامعه متعارض بوده و جامعه در اجرای آن مقاومت تصویب می

شود و آن قانون غيرقابل اجراءکرده و آن قانون عماًل اجراء نمی
1

شود. براي مثال قانون می 

غيرقابل   ي تجهيزات دریافت از ماهواره با توجه به فرهنگ مردم ایران عماًلبكارگير ممنوعيت

  جراء است.ا

 

 کثرت جلسات قانونگذاری -گفتار هفتم

كاري مجلس شوراي اسالمي سه  امروزه شاهد آن هستيم كه جلسات قانونگذاري در طول هفته

كند دقت  باشد كه زیاد بودن این جلسات در هفته دو اشكال اساسي ایجاد مي روز در هفته مي

جع به آنها را كاهش داده و امكان بررسي نمایندگان در بررسي طرحها و لوایح و پيشنهادهاي را

گيرد چرا كه  هاي تخصصي را از نمایندگان مي تخصصي و دقيق طرحها و لوایح در كميسيون

هاي تخصصي در خصوص  بررسي طرحها و لوایح در صحن علني نيازمند گزارش كميسيون

كه سرعت منجر این طرحها و لوایح است و این مسأله نيازمند سرعت در تهيه گزارشات است 
                                                           

 1مردانی، پروانه، پيشين، ص  - 1
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شود. براي مثال: سرعت در تهيه گزارش طرح   به كاهش كيفيت و دقت در تهيه گزارشات مي

 ها منجر به مسكوت ماندن این طرح در صحن علني شد.  اصالح قانون دهياري

بنابراین کثرت جلسات قانونگذاری
1

نماید و های متعددی به نظام قانونگذاری وارد میآسيب 

 آن است که قوانين دقيق و روشن و جامع و مانع تصویب نخواهد شد.بزرگترین آسيب 

 

 به چالش کشيدن جلسات علنی توسط نمایندگان -گفتار هشتم

امكان به چالش كشاندن مجلس توسط نمایندگان، از طریق اخطار قانون اساسي، تذكر 

زین كل، پيشنهاد اي، مخالفت یا موافقت در كليات، پيشنهاد حذف كل، پيشنهاد جایگ نامه آیين

جایگزین جزء، پيشنهاد اصالح در عبارات مختلف، پيشنهاد حذف جزء یا سطر، پيشنهاد رفع 

حل بيابيم  ابهام. آنچه گفته شد برخي ایرادات وارد بر سيستم قانونگذاري است و باید براي آن راه

قط در الیحه ایم. خوب است بدانيد كه ف و این همان چيزي است كه به خاطر آن گردهم آمده

فقره به چاپ رسيد  2549ها ارسال شد و  پيشنهاد به كميسيون 3222تعداد  1115بودجه سال 

البداهه هميشه  جز پيشنهادهاي حذفي است كه فيها به مورد در مجلس طرح شد و این 147و 

از نامه قانونگذاري را رعایت كنيم و رئيس و نواب چيزي كه  شود. اگر بخواهيم آیين مطرح مي

 شود. شود، نخواهند اجرا كنند ببينيد چه مي نامه تلقي مي ناحيه نمایندگان نقض آیين

 5دقيقه پيشنهاددهنده،  5پيشنهاد در مجلس طرح و براي هر كدام  3222حال اگر قرار شد 

 22دقيقه مخبر كميسيون صحبت كند )براي هر پيشنهاد  5دقيقه نماینده دولت و  5دقيقه مخالف، 

شود و اگر هر  ساعت صحبت مي 2222هزار دقيقه، یعني  122پيشنهاد،  3222براي دقيقه(، 

كشد تا الیحه  روز طول مي 112ساعت در نظر بگيریم،  1روِز كاري را براي بررسي بودجه 

آوریم. بنابراین در  بودجه بررسي و رسيدگي شود كه قطعًا با احتساب تعطيالت زمان كم مي

 مجلس موظف است به هر طریقي از طرح پيشنهادها جلوگيري نماید.بينيم كه رئيس  اینجا مي
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اند. درصد از این پيشنهادها رأي آورده 11دهد، حدود  توجه به نتيجه پيشنهادها نشان مي
1

 

 

 گریالبی -گفتار نهم

«البي»اصطالح 
2

، اتاقي است در جلوي سالن «البي»ریشه در سنت پارلماني بریتانيا دارد.  

جا اعضا، كساني را كه به دنبال بيان نظرات خود یا متقاعد  لس عوام كه در آنبحث و شور مج

كنند.  كردن نمایندگان به موافقت یا مخالفت با اهداف و نظرات خاصي هستند، مالقات مي

هاي خاص فشار  گيري سياسي به نفع گروه اي براي اعمال نفوذ در روند تصميم گري شيوه البي

گري شخصي یا خصوصي با هدف  گري، عمل حمایت رت دیگر البينفع است. به عبا یا ذي

گر شخصي )حقيقي یا حقوقي( است كه در ازاي  اعمال نفوذ بر نهادهاي حكومتي است و البي

تر سياستگذاران یا افكار عمومي  دریافت پول درصدد جلب حمایت قانونگذار یا به عبارت كلي

ها و  نفع عمده و گروه هاي سياسي ذي رگري، گروههاي كا هاي بزرگ، اتحادیه آید. شركت بر مي

عنوان را به  اي گران حرفه  مؤسسات غيرانتفاعي همگي براي پيشبرد اهداف و منافع خود البي

گري را تالش عامدانه براي اعمال نفوذ بر  توان البي گيرند. بر این اساس مي واسطه به كار مي

ها  نزد سياستگذاران از طرف افراد، سازمان تصميمات سياسي از طریق اشكال مختلف حمایت

 هاي دیگر تعریف كرد. یا گروه

هاي مختلفي را براي پيشي گرفتن از رقيب یا رقبا براي ایجاد  گران ابزارها و شيوه البي

هایي از  گيرند؛ تاكتيك مجاري ارتباطي و حصول به اهداف و منافع كارفرمایان خود به كار مي

شان، تبادل  فوري به قانونگذاران یا اعضاي قوه مجریه یا نزدیكانقبيل تماس یا دسترسي 

ها و اعمال نفوذ یا در مواردي اعمال فشار كه در اثر آن ممكن است تصميماتي  اطالعات با آن
                                                           

 4مردانی، پروانه، پيشين، ص  - 1
گري در فرایند قانونگذاري و امكان قانونمند كردن آن، دفتر مطالعات سياسی مرکز پژوهشهای  رنجبر، احمد، نقش البي- 2

 2، ص 1111مجلس شورای اسالمی، اردیبهشت 
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ها و  نفع، كل جامعه یا گروه هاي اصلي ذي اتخاذ شود كه در نهایت فقط به نفع اشخاص و گروه

 مللي باشد.ال جوامع محلي، ملي یا بين

هاي خود را  گران با تكيه بر شهرت شخصي، روابط دوستانه یا حتي تطميع مالي، خواسته البي

گري  تري براي البي برند و البته طبيعي است كه صاحبان سرمایه از امكانات بيش پيش مي

ني ها و نهادهاي مد دار و فعاليت تشكل برخوردارند؛ هر چند وجود جامعه مدني مستحكم و ریشه

زیست یا   هاي حامي محيط مختلف، فضا را براي مؤسسات غيرانتفاعي از قبيل سازمان

كند. اما به هر روي همواره این خطر وجود دارد  مؤسسات خيریه و مذهبي یكسره مسدود نمي

هاي چندمليتي با استفاده از امكانات مالي خود، دموكراسي را  كه نهادهاي قدرتمند مالي و شركت

داف خود منحرف سازند.به سمت اه
1

 

گر در فرایند قانونگذاري  شوند و سطح نفوذ البي گران براساس درجه نفوذشان سنجيده مي البي

كند. به دليل همين ترس از   نيز اغلب متناسب با منابع وي یعني پول و وقتي است كه هزینه مي

ق دادخواهي شمرده گري كه از پيامدها و لوازم ح نفوذ نارواي صاحبان ثروت است كه البي

شود، در برخي كشورها، به ویژه كشورهایي كه آن را به عنوان جزئي از فرایند  مي

اند، موضوع قانونگذاري واقع شده است. اما مقررات  سياستگذاري و قانونگذاري پذیرفته

مصوب در بهترین حالت فاقد ضمانت اجرائي مناسب بوده و همين امر مانع از تحقق اهداف 

كه آیا محدود كردن یا قانونمند كردن نقش و فعاليت  گونه مقررات شده است. این ینمطلوب ا

كنند، در فرایند  هاي فشار عمل مي نفع كه در بسياري موارد به شكل گروه هاي ذي گروه

گرایانه است، موضوعي است كه باید سنجيده شود. قانونگذاري تا چه اندازه واقع
2

 

 انتخابيه امور اجرائی حوزه -گفتار دهم
                                                           

 به عنوان نمونه ر.ك.به:  . راجع به تعریف و مفهوم البي1
http://en.wikipedia.org/wiki/Lobbying. 
http://www.answers.com/topic/Lobbing. 

  17، پيشين، صرنجبر، احمد -- 2
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یكي از مسائل مهمي كه  منجر به هدر رفتن وقت مقيد نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمي 

باشد، بسياري از مردم از نماینده  شود، رسيدگي به مشكالت موكالنشان در حوزه انتخابيه مي مي

سط وي مجلس شوراي اسالمي انتظار دارند مشكالت مرتبط و غيرمرتبط با اختيارات نماینده تو

گونه پاسخ به مشكالت منجر به اتالف فرصت نماینده در انجام وظيفه  حل و فصل شود. این

شود. مردم هر حوزه انتخابيه انتظار دارد  اصلي خود كه قانونگذاري و نظارت است، مي

كه امر رسيدگي  دعاوي حقوقي فيمابين آنها نيز با وساطت نماینده حل و فصل شد درصورتي

 ز حيطه اختيارات نماینده مجلس شوراي اسالمي است.قضائي خارج ا

 

 عدم تخصص نمایندگان در حوزه قانونگذاری -گفتار یازدهم

متأسفانه درخصوص تخصص نمایندگان در حوزه قانونگذاري دو ایراد اساسي وجود دارد؛ 

ایجاد تواند این امكان را  نحوي است كه مي اواًل: ساختار قانون ایران در خصوص انتخابات به

همگي   نماید كه تمامي نمایندگان مجلس شوراي اسالمي داراي یك تخصص علمي باشند مثاًل

شود  نفر نماینده مجلس شوراي اسالمي پزشك باشند و .. این مسأله منجر به این مشكل مي 292

كه در خصوص برخي موارد تخصصي هيچ نماینده متخصص در آن حوزه در مجلس شوراي 

هاي متنوع وارد  شته باشد و ثانيًا: بر فرض اینكه نمایندگان با تخصصاسالمي حضور ندا

شوند، یكي از معضالت ساختار قانونگذاري این است كه برخي از نمایندگان با نحوه و  مجلس 

نگارش قانون كاماًل بيگانه و ناآشنا هستند و این مسأله منجر به تقدیم طرحها و لوایحي  آیين

گارش قانوني رعایت نشده و فرصت كارشناسي مجلس در رفع شود در آنها اصول ن مي

هاي بسيار و  شود و هچنين امكانات و هزینه رود و از محتوا غافل مي اشكاالت شكلي به هدر مي

 شود.  فرصت زماني طوالني در جهت آشنا كردن نمایندگان با نحوه نگارش قانون صرف مي

 گردد.  فيت در تدوین و تصویب قوانين ميالذكر منجر به كاهش دقت و كي همه موارد فوق
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 فقدان برنامه عملی مجلس -گفتار دوازدهم

مدت  باشد همچنين فاقد برنامه ميان انداز مي متأسفانه مجلس فاقد برنامه بلندمدت مانند سند چشم

كند ولي خود فاقد چنين  كه برنامه پنجساله توسعه كشور را تصویب مي باشد با این پنجساله مي

تواند  هاي مجلس مي ساله است. در حالي كه مركز پژوهشاي است حتي فاقد برنامه یك امهبرن

هاي پنجساله برنامه مخصوصي را براي مجلس  انداز بيست ساله و برنامه براساس سند چشم

تدوین نموده به تصویب نمایندگان برساند تا مجلس بداند در طي هر دوره چه مسيري را باید 

هاي تعيين شده ميزان پيشرفت خود را  یان هر دوره بتواند براساس شاخصطي كند و در پا

ها و لوایح بپردازد تا در پایان چهار  كند مجلس به چه طرح گيري نماید. برنامه تعيين مي اندازه

 سال به هدف مشخص رسيده باشد. 

 

 فقدان مرکز نظرسنجی مجلس -گفتار سيزدهم

يرگذار در مهندسي و ساختمان فرهنگي و اجتماعي كشور ث ترین قوه تأ از آنجا كه مجلس مهم

است باید داراي یك مركز نظرسنجي قوي و علمي باشد تا بازتاب مصوبات و رفتار نمایندگان 

گيري نموده به نمایندگان منعكس نماید تا نمایندگان براساس  را در كشور ارزیابي و اندازه

قدان چنين مرکزی بازخورد مصوبات قانونی مجلس گيري نمایند، اما متأسفانه ف واقعيات تصميم

را در سطح جامعه از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ...  به نمایندگان منعکس نخواهد 

 کرد. 
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 قوانين نشدن تنقيح -گفتار چهاردهم

تري دارد عدم تنقيح  ها و تصویب قوانين جدید نمود بيش یكي از معضالت كشور كه در دادگاه

است؛ زیرا از صدر مشروطه تاكنون به تدریج قوانيني به تصویب رسيده و قوانين سابق  قوانين

را اصالح یا تكميل یا نسخ كرده است كه فهم ناسخ و منسوخ و قانون حاكم خود یك تخصص در 

شود. این مهم  طلبد. لذا در اجراء دچار تعارض و اختالف و ... مي مجموعه قوانين كشور را مي

لس است كه با كار مفيد و كارشناسي شده كليه قوانين در هر موضوع را تنقيح و بر عهده مج

بهينه و بروز نمایند و به جامعه ارائه دهند تا گره بسياري از مشكالت مردم در محاكم قضائي 

 در پرداخت ماليات و در سایر اقدامات اجرائي، گشوده شود.

گردد از جمله اینکه نه قانونگذاری میعدم تنقيح قوانين منجر یه بروز مشکالتی در زمي

طراحان یک طرح ممکن است بدون توجه به اصالحات بعدی یک قانون، همان قانون اولی را 

 شوند. اصالح نمایند چرا که از اصالحات بعدی در یک مجموعه منقح مطلع نمی

 

 وابستگی نمایندگان به گروههای سياسی -گفتار پانزدهم

باشد.  هاي مربوطه مي جلس وابستگي نمایندگان به قوه مجریه و دستگاهترین تهدیدات م از مهم

تواند به موقع به  در این صورت است كه نماینده استقالل رأي خود را از دست داده و نمي

ها را استيضاح نماید یا طرح و الیحه  ها سؤال كند یا آن مسؤوالن اجرائي تذكر دهد یا از آن

یك وزیر رأي اعتماد بدهد یا ندهد. زیرا اگر از لحاظ امكانات یا  مناسبي را تصویب كند یا به

كند و حتي اگر برگه  حمایت سياسي از جانب قوه مجریه تأمين شده باشد چنين خطائي بروز مي

 گيرد. استيضاح از وزیر را امضاء نموده باشد آن را پس مي
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مورد نياز مانند مسكن و وسيله بدین منظور باید نمایندگان مجلس در حقوق و مزایا و امكانات 

 ارتباطي و نقليه و سفرهاي داخلي و خارجي كاماًل مستقل باشند. 

 (05رسيدگی به قوانين مهم و پایه براساس اصل ) -گفتار شانزدهم

دهد این است که بررسی و تصویب قوانين یکی از مواردی که اخيرًا در قانونگذاری رخ می 

( قانون اساسی به کميسيونهای 11ساس اصل هشتاد و پنجم )مهم و پایه و اساسی کشور برا

شود. عدم رسيدگی به این قوانين مهم و اساسی در تخصصی مجلس شورای اسالمی واگذار می

دهد چرا که در کميسيونهای صحن علنی مجلس دقت و تعمق در قانونگذاری را کاهش می

ن مجلس یک قانون مهم و اساسی تخصصی ممکن است با نکته نظر پانزده نفر از  نمایندگا

تصویب شود که در این نوع قانونگذاری تمامی جوانب دیده نشده و تمامی نمایندگان امکن 

شود از جمله این پيشنهاد دادن در این خصوص را ندارند. بنابراین قانون با قوت تصویب نمی

و .... که قوانين مادر و توان به قانون مجازات اسالمی و قانون تجارت قوانين مهم و اساسی می

 باشند اشاره نمود. ای میپایه
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 کارها در مرحله تصویب در قوه مقننهراه -مبحث دوم

ها ها در مرحله تصویب قوانين در قوه مقننه را شناختيم، برای رفع این آسيبحال که آسيب

ور باید ارائه نمود تا های مذککارهایی برای رفع آسيباقداماتی را انجام داد و چه راه باید چه

قانونگذاری با دقت و قوت کامل انجام شده و یک قانون جامع و مانع و صریح و روشن در قوه 

توان ارائه ها میکارهایی که برای جلوگيری از این آسيبمقننه به تصویب برسد. برخی از راه

 نمود موارد ذیل است:

 

 در مجلس قبل از اعالم وصولتجدید نظر در بررسی طرحها و لوایح  -گفتار اول

رسد شرایط فعلي به شرحي كه گذشت وضع مناسبي ندارد و باید برای رفع ابهام  نظر مي به

واجمال در متن قوانين و جلوگيری از تصویب قوانين غيرقابل اجراء و غيرضروری و 

اعالم تکراری و جلوگيری از کثرت عناونين قوانين و تصویب غيرحقوقی متون قوانين قبل از 

وصول طرحها و لوایح باید سازوكاري فراهم كرد تا قبل از ورود به مجلس بسياري از نواقص 

 عنوان یك ضرورت اشاره كرد: توان به طرحها و لوایح برطرف شده باشد. به مراحل زیر مي

 . تشخيص و ضرورت وضع قانون در مورد تقاضا.1

 . قرار گرفتن طرح و الیحه در جایگاه مناسب.2

 1722گویند  توانيم تعداد مجموعه قوانين را به شدت كاهش دهيم كه در حال حاضر مي ميما 

تواند  شود سابقه قبلي دارد و مي مورد است. در بسياري از موارد كه قانون مستقل وضع مي

 عنوان اصالح یا الحاق به قانون قبلي مطرح شود تا دسترسي به آن آسان باشد. به

 ها و لوایح. شناسان در استفاده از الفاظ و عبارات طرح. استفاده از نظر كار1

 . توجه به آثار و عوارض وضع قانون در مورد تقاضا.1
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. استفاده نکردن از عبارات غيرمأنوس، غيرحقوقي و حتي خارجي و توجه كردن به آثار و 1

كند، باید به آن توجه شود. نتایج جانبي آن که مشكالت جدي ایجاد مي
1

 

 

 افزایش نقش کميسيونها در تصویب طرحها و لوایح -گفتار دوم

در مسير بررسی و تصویب طرحها و لوایح در مچلس شورای اسالمی عواملی از جمله کثرت 

شود نقش کميسيونهای تخصصی در جلسات قانونگذاری ویا فوریت طرحها و لوایح باعث می

ا و لوایح از دید رنگ شده است و فرصت زمان کافی برای بررسی طرحهاین مسير کم

های ناشی از کثرت جلسات قانونگذاری را از تخصصی نخواهند داشت. لذا، برای اینکه آسيب

به تصویب برسد باید ميزان جلسات کميسيونهای تخصصی را  بين برود و قوانينی جامع و مانع

نهای افزایش داده و از کارشناسان زبده در این کميسيونها استفاده کرد و تقویت کميسيو

تخصصی یک فایده اساسی دیگر نيز دارد و آن این است که هرچه کميسيونهای تخصصی 

( قانون اساسی به تصویب 11تقویت شوند، قوانين آزمایشی که براساس اصل هشتادو پنجم )

رسند، با قوت و دقت تصویب خواهند شد و قوانين جامع و مانع و صریح و روشنی تصویب می

افزایش نقش کميسيونها در تصویب طرحها و لوایحخواهد شد. بنابراین 
2
یکی از راههای کاهش  

 های حوزه قانونگذاری است.آسيب

 

 استفاده بيشتر از نظر کارشناسان متخصص در موضوع قانونگذاری -گفتار سوم

ها متخصص نبوده و با توجه به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی در همه حوزه

باشد، باید های تخصصی نيازمند بررسی کارشناسی جدی میاز حوزهقانونگذاری در برخی 

کميسيونهای تخصصی در بررسی طرحها و لوایح از نظر کارشناسان متخصص در حوزه 
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های موضوع بررسی استفاده نمایند که از جمله این کارشناسان، کارشناسان مرکز پژوهش

باشد ولی استفاده از کارشناسان یمجلس شورای اسالمی و کارشناسان دستگاههای اجرائی م

-محدود به این موارد نگردد و الزم است کميسيونهای تخصصی مشاوران متخصص با حوزه

های مرتبط از دانشگاهها جذب کنند و در صورت امکان مشاورانی در مجلس حضور داشته 

 باشند که طرحها و لوایح تخصصی را قبل از تقدیم به مجلس بررسی نمایند. 

این، استفاده بيشتر از نظر کارشناسان متخصص در موضوع قانونگذاریبنابر
1

یکی از  

 نيازهای مبرم در قوه مقننه است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گيرد.

 

 رسيدگی دقيق به کليه پيشنهادهای نمایندگان در کميسيونهای تخصصی -گفتار چهارم

های مطرح در این حوزه لوگيری از آسيبیکی از راههای کمک به حوزه قانونگذاری و ج

ایجاد فضا و زمان کافی برای ارائه پيشنهاد توسط نمایندگان به کميسيونهای بررسی کننده 

باشد. چرا که طرحها و لوایح و بررسی پيشنهادهای ارائه شده با حضور پيشنهاد دهندگان می

ی تخصصی ایجاد شود دو اتفاق اگر فضای کافی برای ارائه و بررسی پيشنهادها در کميسيونها

دهد. اواًل، بررسی پيشنهاد نمایندگان در کميسيونهای خوب در حوزه قانونگذاری رخ می

تخصصی و تصویب گزارش کميسيونها راجع به طرحها و لوایح با توجه به این پيشنهادها مانع 

جه آن شود که نتيمطرح شدن این پيشنهادها در زمان بررسی گزارش در صحن علنی می

سرعت در رسيدگی خواهد بود و ثانيًا: توجه به پيشنهادهای نمایندگان به غنای گزارش ارائه 

نماید. نتيجه اینکه ایجاد فضا و زمان کافی برای ارائه و بررسی شده به صحن علنی کمک می

پيشنهاد نمایندگان یکی از ضروریات حوزه قانونگذاری است و از تصویب قانونهای سطحی 

نماید. ری میجلوگي
2
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 کاهش پيشنهادهای نمایندگان در صحن علنی مجلس –گفتار پنجم 

ها و لوایح  طور دقيق به مفاد طرح تر به ها با صرف وقت بيش باید راهي پيدا كرد كه كميسيون

و پيشنهادهاي نمایندگان رسيدگي نمایند تا اگر قابل قبول است تصویب و اگر نيست از پيگيري 

هایي  توان محدودیت نظر شود و در این زمينه براي پيشنهادها در مجلس مي آن در مجلس صرف

 بيني كرد. از قبيل تعداد اعضا یا تعداد رأي در كميسيون پيش

کاهش تعداد پيشنهادهای نمایندگان در صحن علنی مجلس
1

هم فضا را برای دقت نمایندگان در  

همتر این است که مدت زمان بررسی گزارش کميسيونهای تخصص ایجاد نموده و فایده م

یابد که این کاهش مدت به کاهش تعداد رسيدگی به طرحها و لوایح در جلسات علنی کاهش می

 انجامد.جلسات قانونگذاری می

 

 ( قانون اساسی از طرف کميسيونها05تقویت جایگاه اصل ) -گفتار ششم

گاه این اصل( قانون اساسی و تقویت جای15با استفاده از اصل هشتاد و پنجم )
2

در  

-تواند پيشکميسيونهای تخصصی، برخی از قوانينی را که قانونگذار نتيجه آنرا در اجراء نمی

توان به صورت آزمایشی تصویب نمود و بينی کند یا خواهان تسریع در تصویب آنها است، می

با استفاده بيشتر از نظر كارشناسان در کميسيونهای تخصصی و دقت بيشتر در خصوص 

رسند، ( قانون اساسی به تصویب می15رحها و لوایحی که براساس اصل هشتادو پنجم )ط

تر بوده و دارای نقایص کمتری باشند و تر و مانعقوانين آزمایشی را تصویب نمود که جامع

چنانچه این قبيل قوانين پس از طي دوران آزمایشي یا ضمن آن فاقد نقص تشخيص داده شوند به 

س دائمي بودن آن اعالم شود و اگر نقص داشت فقط نواقص آن مورد موجب مصوبه مجل

 بررسي قرار گيرد.
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 کاهش تعداد جلسات علنی مجلس -گفتار هفتم

هيأت رئيسه مجلس با اولویت دادن به طرحها و لوایحی با توجه به اهيمت و ميزان دقت 

تر مفيد  قوانين مجلس بيش تواند ترتيبی اتخاذ نماید کهکميسيونهای تخصصی در تهيه گزارش می

به حال جامعه باشد و مدیریت جلسات مجلس و جلوگيری از اخطارهای غير مرتبط و 

ارتباط با موضوع مورد رسيدگی، مدت زمان جلسات علنی را کاهش دهد و پيشنهادهای بی

نتيجه كاهش چشمگير جلسات مجلس ایجاد فرصت و زمان کافی برای نمایندگان جهت دقت و 

در خصوص طرحها و لوایح در کميسيونهای تخصصی و مطالعه و بررسی و تهيه  بررسی

پيشنهاد درخصوص این طرحها و لوایح خواهد بود.
1
  

 

 گریرعایت اصول ناظر بر البی -گفتار هشتم

گری در مرحله تدوین و تصویب قوانين رعایت نشود به طور كلي اگر اصول ناظر به البی

گری در کند بنابراین به اصول ناظر به البیسيب شدیدی وارد میگری به قانونگذاری آالبی

 پردازیم.مباحث زیر می

گران باید بدانند   هاي عمومي است، البي گيري گري اعمال نفوذ بر تصميم جا كه هدف البي از آن

هاي یك حامي یا مدافع در یك منازعه شخصي ميان  شان متفاوت با مسؤوليتهاي كه مسؤوليت

گري  هاي قضائي است. به عبارت دیگر البي لف سياسي یا دو طرف دعوا در رسيدگيدو مخا

شان  گيرد كه تصميمات و نظرات بنا به ماهيت خود، براي تأثيرگذاري بر كساني انجام مي

گران باید در  پيامدهاي سياسي و اجتماعی فراواني به دنبال دارد. از این رو البي

ای همواره پيامدهاي موافقت با تصميمي یا طرح یا الیحه شان در مخالفت یا هاي استدالل
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شان را براي خير و رفاه جامعه بسنجند و طرفين یعني سياستگذاران و كارفرمایان خود  مواضع

را از آثار اجتماعي، اقتصادي و سياسي اهداف و نظرات مورد تعقيب، آگاه سازند. 
1

 

باید به خير همگانی اهميت داده و در مرحله بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسالمی ابتدا 

 گران توجه  نمایند.بعدی در بررسی طرحها و لوایح به نظرات  البی

گر به  نفع و البي هاي ذي گري، گفتگو و مذاكره ميان اشخاص و گروه مرحله اول فرایند البي

از آثار بالقوه  نفع خود را گر باید كارفرماي ذي عنوان واسطه است. حداقل این است كه البي

بار اهداف مورد تعقيب، بر منافع و شهرت شخصي وي یا زیان آن براي خير همگاني و  زیان

نيازها و عالیق مشروع طبقات پایين آگاه سازد و براي اندیشيدن فرصت كافي در اختيار وي 

نفع نيز باید براي پيشبرد اهداف خود از مراجعه به  هاي ذي قرار دهد. اشخاص و گروه

گران بد سابقه و داراي سوء شهرت بپرهيزند. البي
2

 

بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسالمی در زمان بررسی طرحها و لوایح و تهيه طرحها 

جهت تقدیم به مجلس شورای اسالمی باید تمامی آثار و جوانب طرحها و لوایحی که در مسير 

بررسی نمایند. ضمنًا به اطالعات گردد را حمایت از منافع گروهی خاص تنظيم و تصویب می

ارائه شده توسط هر شخصی اهميت نداده و درستکاری و قابل اطمينان بودن آن شخص را 

 مورد توجه قرار دهند.

گر باید بتواند  گري است. البي گر و سياستگذاران مرحله بسيار حساسي در البي گفتگوي البي

كند   گر درستكار و مطلع سعي مي فاده كند. البيهاي خود براي اقناع سياستگذاران است از قابليت

نفع در موضوع )كارفرما(،  هاي واقعي ذي با آگاه كردن سياستگذاران از اشخاص و گروه

اطالعات صحيحي راجع به اصل موضوع و تبعات مثبت و منفي آن در اختيار سياستگذاران 

قرار دهد.
1

 
                                                           

 1رنجبر، احمد، پيشين، ص  - 1
 1رنجبر، احمد، پيشين، ص  - 2
 1رنجبر، احمد، پيشين، ص  - 1
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بررسی طرحها و لوایح و تدوین و  بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مرحله

تصویب قوانين، به بررسی اصل موضوع و تبعات مثبت و منفی مصوبات توجه نموده و از 

باشند، بخواهند تمامی زوایای مثبت و منفی گير تصویب این قوانين میگری که پیافراد البی

 ار لغزش نشوند. گيری دچناشی از این مصوبات را برای آنها بازگو نمایند تا در تصميم

نفع نيز  گر عالوه بر تعهد در برابر كشور، در مقابل كارفرما یا اصيل ذي گفته شد كه البي

گر از پذیرش  كند كه البي متعهد است. این تعهدات به عالوه تعهد در برابر وجدان، ایجاب مي

ي با یكدیگر نفع گوناگون كه منافع ناسازگار هاي ذي زمان تعهد در مقابل اشخاص و گروه هم

دارند، خودداري كند. به عبارت دیگر در انجام حرفه خویش از بروز تعارض منافع در 

نمایندگي و دفاع از مواضع گوناگون جلوگيري كند.
1

 

هاي ارتباطي و افكار عمومي واقعًا بدانند كه  كند كه سياستگذاران، رسانه دموكراسي ایجاب مي

هاي عمومي براي  گران ممكن است از رسانه نند. البيك  حمایت مي  مشي چه كساني از چه خط

تأثير بر سياستگذاران و افكار عمومي استفاده كنند، اما در این كار باید از اظهارات خالف واقع 

نفع دروغ نگویند؛ هر چند لزومي هم به  هاي واقعي ذي پرهيز كنند و راجع به اشخاص و گروه

ها وجود ندارد. افشاي هویت آن
2

 

گري به صورت  هاي مربوط به البي ترین موضوعاتي است كه در بحث مسائل از مهم  این

گري  گيرد یا به عبارت دیگر، مباحث مربوط به البي مستقيم یا غيرمستقيم مورد توجه قرار مي

كم با یكي از موضوعات برشمرده شده باال در ارتباط است. شكل مستقيم یا غيرمستقيم دست به
1

 

 

 
                                                           

 1رنجبر، احمد، پيشين، ص  - 1
 ر.ك. به:- 2

Principles for the ethical conduct of Lobbying: "The Woodstock Principles". [on line]. 

http://www.georgetown. Edu/centers/Woodstock/Programs/Woodstock- Principles.htm 
 1رنجبر، احمد، پيشين، ص  - 1
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 نقيح قوانينت –گفتار نهم 

تنقيح قوانين در کشور ما عمری همپای قانون دارد. وجود قوانين متعدد در موضوعات واحد، 

ضرورت پيراستن مقررات را از مواد زائد و منسوخه و دسترسی به قوانين و مقررات عاری 

کشور از تعارض و تغایر با سایر قوانين و مقررات را ایجاب می کند. اگر شما نيز بدانيد که در 

های عمرانی و عمومی ما در زمينه تملک امالک و اراضی مردم برای اجرای برنامه

قانون وجود دارد، حتما  129حداقل … ها، موسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها ووزارتخانه

 .بر ضرورت تنقيح قوانين تاکيد خواهيد کرد

لشورای ملی مطرح شد که در در نظام نامه داخلی دارا 1211این اصطالح اولين بار در سال 

آنجا به معنای بررسی و انتخاب مطلب احسن در موضوعات مورد بحث در مجلس بود. 

بازمی گردد. تنقيح  1111ها برای امر تنقيح قوانين در ایران به سال نخستين چاره اندیشی

ا عام قوانين را باید تطبيق دو قانون با احکام مختلف و موضوع واحد از جهت کشف تعارض ی

و خاص ميان آن دو و خارج کردن حکم منسوخ و اعالم حکم معتبر به وسيله مرجع صالح 

 قانونی دانست.

در جلوگيری از تصویب قوانين موازی بيشتر است. تنقيح قوانين، « تنقيح قوانين»تأثير 

 مصوبات مجلس را از وجود قوانين مشابه و مغایر پاک می کند.

يح قوانين و مقررات کشور بيست و پنجم خردادماه یکهزار و براساس قانون تدوین و تنق 

سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسالمی و اصالحاتی بعدی آن تدوین و تنقيح قوانين کشور 

که اعمال وظایف این معاونت شامل حيطه  .به عهده معاونت قوانين مجلس شوراي اسالمی است

باشدمی نمیاختيارات تقنينی نمایندگان مجلس شوراي اسال
1

و کليه دستگاههاي حکومتی که  

کنند از قبيل هيأت دولت، شوراي عالی انقالب فرهنگی، هيأت عمومی دیوان مقررات وضع می

عالی کشور، هيأت عمومی دیوان عدالت اداري همچنين دستگاههایی که مقررات آنها لزوم 
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ن به مجلس شوراي اسالمی اجراء دارد، موظفند تمام مصوبات خود را جهت اعمال این قانو

اما مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالی امنيت ملی و  .ارسال نمایند

باشند.شوراي نگهبان از شمول این ماده مستثنی می
1

 

قانون مذکور وظایف معاونت قوانين مجلس شورای اسالمی درامور تنقيح به   1براساس ماده 

 :شرح زیر است

 :قوانين کشور و اعالم قوانين معتبر و حاکم از راههاي زیرتنقيح کليه  -1

جمع آوري و تفکيک و طبقه بندي موضوعی قوانين کشور و تهيه و تنظيم فهرست هاي  -1-1

 .موضوعی؛ تاریخی و سایر موارد

تشخيص تعارضات موجود در مقررات و اعالم آن به مرجع تصویب کننده جهت اقدام  -2-1

 .قانونی

مقرراتی که موضوع آنها منتفی شده است و اعالم آنها به مرجع تصویب کننده  تشخيص -1-1

 .جهت اقدام قانونی

تهيه پيشنهاد جهت نسخ قوانينی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به  -1-1

 .هيأت رئيسه مجلس جهت طی مراحل قانونی

ر مجموعه هاي تنقيح شده و ارسال شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آنها د -1-1

 .به روزنامه رسمی جهت انتشار

اعالم قوانين و مقررات مغایر با سياستهاي کلی نظام که توسط مقام معظم رهبري ابالغ  -1-1

شود به مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيأت رئيسه مجلس جهت اطالع و اقدام شده یا می

 .قانونی

 .وانين و مقررات کشورتهيه شناسنامه براي کليه ق -7-1
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( قانون مدیریت خدمات کشوري  117( و ) 1کليه دستگاههاي موضوع مواد )  -تبصره

( این قانون 2و قوه قضائيه به استثناء مراجع مذکور در تبصره ماده )  1/7/1111مصوب 

 :موظفند اقدامات زیر را درخصوص تنقيح قوانين و مقررات انجام دهند

 1119کليه قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود را که تا پایان سال 1192اه تا پایان تيرم -الف 

تصویب شده است تنقيح نمایند و توسط باالترین مقام دستگاه خود قوانين معتبر، منسوخ صریح 

وضمنی، قوانين معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکيک و با ذکر 

 .نمایند دالیل آن به معاونت ارائه

قوانين مربوط به حوزه فعاليت خود را که با سياستهاي کلی  1192تا پایان مهرماه  -ب 

 .ابالغی از سوي مقام رهبري مغایر است با ذکر دالیل به معاونت اعالم نمایند

ها، نامهکليه تصویب 1192با همکاري معاونت حقوقی ریاست جمهوري تا پایان اسفند  -ج  

ها و به طور کلی مقررات مربوط به خود را تنقيح نمایند و با شناسایی دستورالعملها و نامهآیين

موارد نسخ صریح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد، متروك و 

 .موضوع منتفی شده را مشخص و براي تنقيح به مراجع تصویب کننده ارسال کنند

ه موظف به همکاري با معاونت قوانين مجلس شوراي کليه دستگاههاي مشمول این تبصر -د 

اسالمی براي تنقيح قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود می باشند و نيز معاونت ودستگاههاي 

مشمول می توانند براي تنقيح قوانين و مقررات از ظرفيت کارشناسی دستگاههاي اجرائی و 

 .مایل آنها استفاده کنندقضائی و همچنين اشخاص حقيقی و حقوقی غيردولتی با ت

پاسخ به استعالمات هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمی؛ نمایندگان؛ دولت و شوراي عالی -2

 .استانها

مهلت پاسخ به استعالمات در مورد طرحها و لوایح دو فوریتی بيست و چهار ساعت  -تبصره 

 .ویک فوریتی چهل و هشت ساعت و در موارد عادي یک هفته خواهدبود
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دوین شيوه نامه نگارش طرحها و لوایح براساس چهارچوبهاي علمی و تعریف لغات ت -1

تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاههاي حکومتی به 

 .گونه اي که تغيير در مراد مقنن نباشد

 .انتشار مجموعه هاي تنقيح شده موضوعی تخصصی به صورت کتب و نسخ الکترونيکی -1

ویراستاري مصوبات مجلس و کميسيونها قبل از تصویب نهایی بدون تغيير در مراد مقنن   -1

 برابر

 .آئين نامه داخلی مجلس

 .اطالع رسانی قوانين  -1

شناسه گذاري )کدگذاري( قوانين و اصالح فصول و شماره مواد آن بدون تغيير در متن آن  -7

 بعد

 .از اقدامات تنقيحی

حقوقی و تقنينی به رئيس؛ اعضاء هيأت رئيسه؛ کميسيونها و نمایندگان ارائه مشاوره   -1

.مجلس
1

 

این قانون نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، دولت و شوراي عالی استانها  1و براساس ماده 

قبل از تقدیم طرح یا الیحه به مجلس درخصوص امور زیر از معاونت استعالم می نمایند این 

 :تصویب طرحها و لوایح نخواهدشداستعالم مانع طی مراحل 

 .وجود قوانين متعارض یا مرتبط با طرح و الیحه پيشنهادي -1

 .انطباق طرح و الیحه پيشنهادي از نظر شيوه نگارش تخصصی قوانين -2

 .لزوم یا عدم لزوم قانونگذاري در موضوع یادشده -1

؛ سند چشم انداز؛ سياستهاي انطباق طرح و الیحه با آئين نامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه -1

 کلی
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 .نظام و اسناد باالدستی

نظر معاونت در مورد طرحها و لوایح به همراه طرح یا الیحه پيشنهادي تقدیم  -1تبصره 

 .مجلس خواهدشد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند

ت را چنانچه در مورد موضوعات فوق استعالم نشده باشد هيأت رئيسه نظر معاون - 2تبصره 

.نمایداستعالم می
1

 

و معاونت موظف است حداکثر یک سال پس از اجرائی شدن هر قانون گزارشی از نحوه  

اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقص و هرگونه ایراد اجرائی آن را به رئيس مجلس؛ 

 دولت، شوراي عالی تنقيح و 

براي رفع نقایص یادشده جهت کميسيونهاي ذي ربط مجلس تقدیم و پيشنهاد اصالحی الزم 

.اقدامات قانونی ارائه نماید
2

 

و به منظور اطالع رسانی عمومی درباره آخرین قوانين و مقررات مصوب، پایگاه اطالع 

شود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام رسانی در مجلس شوراي اسالمی تشکيل می

.لس نمایدبه انتشار قوانين از طریق پایگاه اطالع رسانی مج
1

 

همچنين به منظور اجراء صحيح این قانون شوراي عالی تنقيح قوانين مرکب از اشخاص زیر 

 :گرددتشکيل می

 .الف  رئيس مجلس شوراي اسالمی به عنوان رئيس

 .ب  معاون حقوقی رئيس جمهور

 .ج  یکی از معاونان رئيس قوه قضائيه

 .د  معاونان قوانين و نظارت مجلس
                                                           

 مجلس شوراي اسالمی 25/1/1119قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب ( 1ماده ) - 1

 مجلس شوراي اسالمی 25/1/1119قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب ( 1ماده ) - 2

 مجلس شوراي اسالمی 25/1/1119قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب ( 7ماده ) - 1
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تصميمات شورا جنبه  .باشدبر عهده معاونت  قوانين مجلس شورای اسالمی میدبيرخانه شورا 

.مشورتی براي رئيس مجلس خواهد داشت
1

 

 

 طرفانه و سنجيده در مورد قوانينپژوهش بی -گفتار دهم

 کند.پژوهش قانونگذاری درست، از چند طریق به دموکراسی پویاتر کمک می

گرایانهکثرت . پژوهش قانونگذاری به فرایند سياسی1
2
 کند.بيشتر کمک می  

قانونگذاری و با ارتقای سهم قوة –تواند با افزودن بازیگران مهم دیگری به بازی این فرایند می

مقننه، بازده نهایی را در دست آنان قرار دهد. این وضعيت خصوصًا در فرهنگهایی مصداق 

ه و قدرت پيشين خود را از دست دارد که سياستهای قوة مجریه مسلط است و قوة مقننه جایگا

داده است. به دالیل مختلف، دستگاه قوة مجریه در بيشتر کشورها تمایل به انحصار عملی قدرت 

سازی اقتصاد، نقش محوری دارد. این تمایل با افزایش اعتماد ما به کارشناسان حقوقی و جهانی

-ی افکار عمومی تشدید میدههای گروهی در شکلقوة مجریه در امور خارجه، و نقش رسانه

 ای که در آن قوة مجریه مزیت روشنی بر آرای پراکندة قوة مقننه دارد. شود؛ عرصه

تواند به طور نسبی از آورد، میقوة مقننه با مجهز شدن به قدرتی که دانش به ارمغان می

 انحصارسازی قدرت در قوة مجریه ممانعت کند.

بخشد و مشروعيت قوة مقننه را زی را بهبود میسا. پژوهش قانونگذاری درست، تصميم2

 دهد.ارتقا می

برای مشروعيت قوة مقننه و کارکردهای آن الزم است که مردم پی ببرند، همچنان که ارزشها 

های آنها بر واقعيات و تحليلهای قابل اعتماد بنا شده است؛ ما اند، اساس فعاليتو منافع همسنگ

از هنر برقراری توازن ميان ارزشها و منافع متعارض در جامعه دریافتيم که قوة مقننه باید 
                                                           

 مجلس شوراي اسالمی 25/1/1119قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب ( 1ماده ) - 1
2 . pluralistic 
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ها در جامعه از طریق برخوردار باشد. یکی از کارکردهای اساسی قوة مقننه، رفع تعارض

ساالری که ما متهم به داشتن قوة مقننه فنآميز و توافقی است. در حالیفرایندهای مسالمت

ایم، باید اميدوار به اطالعات و تحليل معطوف کرده)تکنوکرات( هستيم که توجه خود را فقط 

باشيم که با ایجاد توازن و آشتی ميان ارزشها و منافع رقيب در جامعه، راهی را در پيش بگيریم 

که قوة مقننه در حل مسائل از دانش و بررسی برای رسيدن به تأثير بيشتر نسبت به روشهای کم 

 اثرتر استفاده کند.

کند تا نظرهای موثری اری درست، مردم بيشتری را در جامعه تشویق می. پژوهش قانونگذ1

 های مربوط به حکومتشان ارائه کنند و این باعث افزایش دموکراسی ميشود.در ساخت تصميم

توان با مقایسة منطقی زیر نشان داد: نخست، پژوهش درست، اثربخشی قوة این مهم را می

بخشد. دوم، با افزایش نفوذ در فرایند سياستگذاری بهبود میمقننه را افزایش داده و نقش آن را 

دهد که این قوه قوة قانونگذاری، پژوهِش غيرمستقيم حق اظهار نظر موثرتری به مردمی می

نمایندة آنهاست. سوم، با افزایش واقعی نظرها و خواستها در پروسة حکومت کردن، آنها را 

 ایم.موکراسی را به معنای واقعی کلمه بسط دادهدهيم و بدین ترتيب دمورد توجه قرار می

تواند به رعایت ادب بيشتر در گفتگو و مناسبات دموکراتيک . پژوهش قانونگذاری می4

 تر در فرایند ساخت سياست کمک کند.افزون

  با حرکت به سوی فراهم کردن قدرت نسبی بيشتر برای قوة مقننه، پژوهش قانونگذاری

 بارة قدرت در جامعه کمک کند.تواند به توزیع دومی

  با موفقيت نسبی در ایجاد توازن بيشتر ميان کارکردهای قانونگذاری و اجرایی در

-تواند به تغيير ماهيت گفتمانی که در این فرایند روی میهای قانونگذاری میحکومت، پژوهش

 دهد، کمک کند.
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  زنی، پژوهش مذاکره و چانهبا پذیرفتن اعتبار جایگاه قوة مقننه و اصالت مشارکت آن در

آميز بيشتری ميان احزاب، احساس برابری در تواند با ایجاد جو احترامقانونگذاری درست می

 کنندگان را ارتقا دهد.ميان شرکت

  با کمک به ایجاد فضای سرشار از احترام متقابل، ادب و نزاکت بيشتری در گفتمان

آید و از این شنيدن آرای دیگر به وجود میشود و تمایل شدیدتری برای شرکت و رعایت می

-کنندگان در گفتمان سياسی ستایش و تشویق میوخوی دموکراتيک شرکتواقع خلقطریق، به

 شود.
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 :فصل چهارم

 کارها در مرحله تأیيد و ابالغها و راهآسيب
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 های مربوط به مرحله تأیيد وابالغآسيب -مبحث اول

شود در به قانونگذاری در مرحله تصویب در قوه مقننه وارد میهایی که عالوه بر آسيب  

 باشد:هایی به شرح ذیل متوجه حوزه قانونگذاری میمرحله تأیيد و ابالغ قوانين نيز آسيب

 

 گریالبی -گفتار اول

گری در مرحله تصویب قوانين در قوه مقننه موانع متعددی در همان گونه که بيان شد البی 

نماید و منجر به تصویب قوانين ناقص یا قانون جامع و روشن ایجاد می مسير تصویب یک

گری در مرحله تأیيد مصوبات مجلس در شورای نگهبان شود. البیقوانينی به ضرر اجتماع می

هایی به حوزه قانونگذاری قانون اساسی و مجمع تشخيص مصلحت نظام یا ابالغ قانون آسيب

 نماید. وارد می

در زمان تصویب طرح یا الیحه در مجلس شورای اسالمی موفق نشده باشند تا  گراناگر البی

به مطامع خود در تصویب طرح یا الیحه مذکور برسند، پس از ارسال مصوبه آن طرح یا 

های خود را با اعضای الیحه به شورای نگهبان از اقدامات خود دست نخواهند کشيد و البی

ا که به هدفهای خود در آن طرح یا الیحه دست یابند. حتی شورای نگهبان انجام خواهند داد ت

اگر به هدفهای خود در شورای نگهبان نرسند اقدامات خود را در زمان ابالغ آن قانون یا 

بررسی آن مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه خواهند داد تا به مطامع خود دست 

 یابند. 

له تأیيد و ابالغ طرحها و لوایح مصوب مجلس گران در مرحبنابراین اقدامات مضر البی

نماید. چرا که این اقدامات ممکن است منجر به های جدی به حوزه قانونگذاری وارد میآسيب
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عدم تأیيد مصوبات دقيق و جامع و مانع مجلس شورای اسالمی شود یا با تفسير نابجای قوانين 

 د.مصوب در مسير اجراء هدف اصلی قانونگذار تأمين نگرد
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 تفسيرهای متفاوت از اصول قانون اساسی توسط شورای نگهبان -گفتار دوم

خورد، هایی که در مرحله تأیيد مصوبات مجلس شورای اسالمی به چشم مییکی از آسيب

تفسيرهای متفاوتی است که در زمانهای مختلف از اصول قانون اساسی توسط شورای نگهبان 

وجه به تغيير حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان قانون اساسی، گردد، با تقانون اساسی ارائه می

شود که این تفسيرهای متفاوت از یک اصل در دو زمان متفاوت تفسيرهای متفاوتی ارائه می

ای را به علت ایراد با قانون اساسی تأیيد ننمایند و در شود، در یک زمان مصوبهباعث می

رسد که این رفتار تأیيد شورای نگهبان قانون اساسی می ای با همان محتوا بهزمان دیگر مصوبه

 دوگانه آسيبی است به حوزه قانونگذاری

 

 حجم باالی قوانين و مصوبات -مسوگفتار 

شود دقت نظر حجم باالی مصوبات مجلس شورای اسالمی یکی از عواملی است که باعت می

ت زمانی شورا برای شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس کاسته شود چرا که فرص

باشد و سرعت در رسيدگی به مصوبات مجلس شورای اسالمی بررسی این مصوبات محدود می

شود که ای جز کاهش دقت در رسيدگی را ندارد. بنابراین حجم باالی مصوبات باعث مینتيجه

 قوانينی با ضریب خطای بيشتری تصویب گردند.

شود که کثرت قوانين مجریان را در وانين میحجم باالی مصوبات منتج به افزایش تعداد ق

کند از جمله این مشکالت عدم توانای و امکانات کافی ای روبرو میاجراء با مشکالت عدیده

باشد و مشکل دیگر این است که مجریان در های اجرائی این قوانين مینامهجهت تهيه آیين

 شوند. اجراء دچار حيرت و سردرگمی در اجراء می
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 الرعایه از قوانين منسوخ و ملغیمشخص نبودن قوانين الزم -مچهارار گفت

شود تا اواًل، دسترسي به قوانين مورد نياز براي افراد به سختي  این دو عامل باعث مي

خصوص براي اشخاص غيركارشناس ميسر نگردد؛ ثانيًا براي افرادي كه  پذیر باشد و به امكان

 دارند امكان استناد به قوانين مختلف فراهم گردد. هاي سود و آلوده به فساد انگيزه

هاي خود را در ادارات  در بسياري از موارد افراد با استناد به مواد قوانين به راحتي خواسته

 که ممکن است آن قانون منسوخ یا ملغی االثر شده باشد. كنند، درصورتی تأمين مي

الزم الرعایه نتيجه عدم تنقيح قوانين  مشخص نبودن قوانين منسوخ و ملغی االثر از قوانين

های جدی در حوزه قانونگذاری در پی دارد. چرا که عدم اجرای صحيح قانون است که آسيب

 نيافته و اقدام به قانونگذاری جدید نماید.شود قانونگذاری به هدف اصلی خود دستباعث می

 

 های متعارض با قانوننامهتصویب آیين -پنجمگفتار

های اجرائی نامهری از قوانين مصوب مجلس شورای اسالمی تنظيم و تصویب آیيندر بسيا 

-شود که در مسير تصویب این آیينواگذار می این قوانين به هيأت وزیران یا یکی از وزارتخانه

هایی متعارض با روح نامهها بارها هيأت وزیران ویا وزارتخانه مربوط اقدام به تنظيم آیيننامه

نموده است که این مصوبات براساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی  آن قانون

جمهوری اسالمی ایران جهت بررسی و تطبيق با قوانين عادی برای رئيس مجلس شورای 

گردد و در سالهای اخير شاهد این پدیده هستيم که بسياری از مصوبات و اسالمی ارسال می

علت تعارض با قوانين عادی و نقض آنها توسط رئيس های اجرائی هيأت وزیران به نامهآیين

آفرید كه با قانون مدیریت  مصوبه مهمجلس شورای اسالمی ابطال گردیده است. برای مثال: 

 خدمات كشوري متعارض شناخته شد و توسط رئيس مجلس شوراي اسالمي لغو گردید.
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های متعارض با نامهنهای حوزه قانونگذاری تصویب مصوبات و آیيبنابراین یکی از آسيب

قانون است که قانون را به هدف اصلی خود راهنمایی نکرده و قانونگذاری اقدام به اصالح آن 

 نماید. اقدام می

 

 جمهور از ابالغ قوانينخودداری رئيس -مششگفتار 

طرحها و لوایح قانونی پس از تصویب در مجلس شورای اسالمی و تأیيد در شورای نگهبان 

اسی یا مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان قانون تلقی شده و برای توشيح و امضاء قانون اس

ربط گردد تا وی قانون را برای اجراء به دستگاههای اجرائی ذیجمهور ابالغ میبه رئيس

 ابالغ نموده و آن قانون را پس از امضاء جهت چاپ در روزنامه رسمی ارسال نماید. 

د آن بودیم که در برخی موارد رئيس جمهور از ابالغ قوانين اما در سالهای اخير ما شاه

 خودداری نموده است برای مثال:.... 

در صورتی که رئيس جمهور در مدت زمان قانون اقدام یه ابالغ قانون ننماید، رئيس مجلس 

شورای اسالمی وارد عمل شده و آن قانون را جهت اجراء در دستگاههای اجرای ابالغ نموده و 

 نماید. چاپ در روزنامه رسمی ارسال می برای

نماید که از های جدی به حوزه قانونگذاری وارد میجمهور در ابالغ قوانين آسيبامتناع رئيس

های خود در مسير قانونگذاری ها این است که ناخودآگاه قانونگذار یکی از آیتمجمله این آسيب

د که این انحراف در مسير قانونگذاری دهرا مورد پسند رئيس جمهور بودن قانون قرار می

 درست است. 
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 های اجرائی قوانيننامهعدم تهيه آیين -تمفگفتار ه

در بسياری از قوانين مصوب مجلس شورای اسالمی اجراي قانون یا برخي از مواد آن منوط 

باشد  مي های اجرائی توسط هيأت وزیران یا یکی از وزارتخانهنامهبه  تنظيم و تصویب آیين

نامه اجرائي مذكور عليرغم گذشت چندسال از  افتد كه آیين ولي متأسفانه مواردي اتفاق مي

نامه قانون  نامه تهيه نشده است و نتيجه عدم تهيه این آیين االجراء شدن این قانون، این آیين الزم

ور را در رسيدن به هدف اصلي ابتر ساخته و هدف اصلي قانونگذار از تصویب قانون مذك

شود كه قانونگذار در مقام اصالح قانون برآید. برای مثال:  شود و این مسأله باعث مي تأمين نمي

 هاي قانون مدیریت خدمات كشوري  نامه برخي از آیين

های اجرائي برخي از قوانين نامههای حوزه قانونگذاری عدم تهيه آیينبنابراین یکی از آسيب

ود راهنمایی نکرده و قانونگذاری اقدام به اصالح آن اقدام است که قانون را به هدف اصلی خ

 نماید. می

 

 کندی رسيدگی به مصوبات در مجمع تشخيص مصلحت نظام -مهشتگفتار 

علت اوليه و اصلی تأسيس مجمع تشخيص مصلحت، موضوع حل اختالف مجلس و شورای 

جمع تشخيص مصلحت م» :داردباشد، همچنانکه اصل یکصد و دوازدهم مقرر مینگهبان می

نظام برای تشخيص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسالمی را شورای نگهبان 

خالف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر 

 «...شودشورای نگهبان را تأیيد نکند تشکيل می

 :به بررسی این اصل می پردازیم
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 حت نظاممصل -بند اول

همانگونه که قبال اشاره شد، مصلحت اندیشی بر اساس حاکميت ملی بر عهده مجلس شورای  

اسالمی بعنوان مجمع نمایندگان سياسی ملت است که پس از بررسيهای کارشناسانه، آنچه را که 

خير و صالح جامعه باشد، از طریق وضع قانون مقرر می دارد. اما این امر، با توجه به 

اسالم بر کليه امور و شؤون و سندیت قانون اساسی، لزوما باید مقيد به رعایت موازین  حاکميت

اسالمی و اصول قانون اساسی باشد. بدین ترتيب است که شورای نگهبان برای پاسداری از 

-مصوبات مجلس با آنها اعمال نظارت می« از نظر عدم مغایرت»احکام اسالم و قانون اساسی 

 .نماید

صرفا بر عهده مجلس « ابتکار تشخيص مصلحت»بارت چنين به نظر می رسد که از ظاهر ع

های خود مغایرت و یا است و شورای نگهبان در تشخيص مصلحت نقشی ندارد، بلکه با بررسی

عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعالم می نماید. در این صورت، اگر مصوبه مجلس مورد 

امر به اجراء می شود. اما « مصلحت ملی و اجتماعی»وان عنتأیيد قرار گيرد، آن مصوبه به

اگر مصوبه ای مورد تأیيد شورای نگهبان قرار نگيرد، در حالی که، به زعم مجلس، اجرای آن 

خير و صالح »به خير و صالح جامعه و عدم اجرای آن مفسده انگيز باشد، در این صورت 

مصلحت »قرار می گيرد. به عبارت دیگر:  «در مقابل احکام اسالم )یا قانون اساسی(« جامعه

گردند که منجر به مانعة المجمع می« موازین اسالمی )یا قانون اساسی(»با « ملی و اجتماعی

یک بن بست سياسی خواهد شد. این بن بست، ممکن است اصل جامعيت و حاکميت نظام را 

 . تواند به مصلحت باشدمتزلزل نماید که نمی

را با خطر مواجه سازد، با عقل و « اصل نظام»که « اجزای نظام»از  اصرار بر اجرای یکی

 بر تمام آن اصول مقدم خواهد بود.« مصلحت نظام»منطق سازگاری ندارد. فلذا، اصل 
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به نظر شورای « موازین شرعی»به ادعای مجلس با « مصلحت اجتماعی»در رویارویی 

م باید شناسایی گردیده و به اجرا است که بعنوان مصلحت اه« مصلحت نظام»نگهبان، این 

مجمع »درآید. این امر، نياز به یک مرجع قانونی دارد که قانون اساسی آن را تحت عنوان 

 .بيان نموده است« تشخيص مصلحت نظام

مصوبه « با در نظر گرفتن مصلحت نظام»مرجع مذکور، پس از بررسی موضوع متنازع فيه 

ن مصلحت نهایی مورد تأیيد قرار می دهد و یا آنکه نظر مجلس یا نظر شورای نگهبان را بعنوا

 .مستقلی را مرتبط با موضوع تدوین و بعنوان مصلحت نظام اعالم می دارد

چنانچه عمل حقوقی مجمع تشخيص مصلحت در تأیيد نظر شورای نگهبان باشد، در این 

م خواهد صورت، اجرای موازین اسالم و یا قانون اساسی در آن خصوص عين مصلحت نظا

بود. اما اگر نظر مجمع، به هر دليل، عدم تأیيد و یا رد نظر شورا باشد در آن صورت بر اساس 

 :یکی از دالیل ذیل اتخاذ تصميم می نماید

اتکا به عناوین و احکام ثانویه نظير ضرورت، ال ضرر، عسر و حرج، تعارض اهم و مهم  -1

موقت و متوقف و یا به طور دایم مرتفع می و نظایر آن احکام الزم االجرای اوليه به طور 

 شود. 

با تشخيص مصالح عمومی، برای حفظ اصل نظام، بقای کشور، سالمت جامعه، تنظيم  -2

امور و نظایر آن احکام حکومتی بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم و 

 .گرددمقرر و الزم االجرا می

 

 به مجمع ار مجلسمورد اصرارجاع مصوبه  -بند دوم

 :27/12/1171آیين نامه داخلی مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب  21به موجب ماده  
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شود؛ شورای مصوبه مجلس شورای اسالمی برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده می»

نگهبان چنانچه آن را خالف موازین شرع یا قانون اساسی تشخيص دهد، نظر خود را به مجلس 

می اعالم می نماید. چنانچه مجلس شورای اسالمی بر نظر خود باقی بود و با اعالم شورای اسال

رأی، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمين نکرد و در نتيجه 

تعارض پيش آمد، مصوبه از طرف مجلس شورای اسالمی برای مجمع تشخيص مصلحت 

اند رسيدگی مصوبه را از مجمع بخواهد. رئيس مجمع توشود. رئيس جمهور نيز میفرستاده می

 «هم در مواردی که الزم بداند مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار می دهد

در مورد تعارض ميان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان، پس از طرح و توضيح »

لس و آنگاه مسأله، یکی از اعضای شورای نگهبان و سپس رئيس کميسيون مربوطه در مج

وزیر یا رئيس دستگاهی که موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می شود، توضيح الزم 

را خواهند داد؛ آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند کرد و سپس رأی گيری به عمل 

 (27)بند ب ماده « خواهد آمد.

 

 مجلس بررسي موارد اصرارحدود اختيارات مجمع در  -بند سوم

مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصلحت نظام در مواردی که بين مجلس و  

لزوم مطابقت قوانين با شرع و قانون »یا « ضرورت مصلحت نظام»شورای نگهبان )بر سر 

اختالف است تشکيل می شود. در این صورت، مجمع، پس از بررسی و تشخيص «( اساسی

 .مصلحت، به اظهار نظر می پردازد

تالف، به نظر می رسد که، صرفا مواد اختالفی و سایر موادی که احيانا در ارتباط در حل اخ

مشخصی است « مصلحت»با مواد اختالفی هستند، باید مورد بررسی قرار گيرد. نظر مجمع، 

که اختالف را حل و اجرای قانون را تسهيل می نماید. در این خصوص، قانون اساسی اشاره 
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به مجلس )نظير آنچه که در اصل نود و چهارم برای شورای نگهبان  ای به بازگردانيدن مصوبه

بيان شده( نموده است. بنابراین، می توان چنين استنباط نمود که متن مصوبه مجمع، با تشخيص 

مصلحت، یا مبنی بر تأیيد مصوبه مجلس و یا تأیيد نظر شورا است و یا آنکه نظر مستقلی از 

م می شود. به هر حال، نظر مجمع که احتماال محتوی طرف مجمع برای حل اختالف اعال

اصالح و یا تغيير مفاد برخی از مواد اختالفی و یا مواد مرتبط با آنها باشد، به همراه مجموع 

 1/1/1171آیين نامه  21قانون مورد نظر، الزم االجراء خواهد بود. در این خصوص، ماده 

ورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی که در مورد تعارض ميان نظر ش»اعالم می دارد : 

منجر به اصالح ماده یا مواد مورد اختالف می شود، چنانچه اصل یاد شده مستلزم انجام 

اصالحاتی در ماده یا مواد دیگر باشد مجمع این اصالحات را در حد ضرورت اعمال خواهد 

 .ی رسددر این صورت، اقدام مذکور صرفا تلقی به حل اختالف به نظر م« . کرد

با این ترتيب، رسالت مجمع در حل اختالف پایان یافته محسوب می شود. بنابراین، تتميم و یا 

الحاق موادی دیگر، اضافه بر حل اختالف، قانونگذاری )که از اختيارات خاص مجلس شورای 

اسالمی می باشد( تلقی شده و خارج از اختيارات مجمع به نظر می رسد. با وجود این، ممکن 

ت، پس از تشخيص مصلحت و اصالح و تغيير مواد مورد اختالف و دیگر مواد مرتبط با اس

آنها، تناقض و دوگانگی بين بخش های مختلف قانون را به دنبال داشته باشد. در این خصوص 

در هنگام رسيدگی به »آیين نامه داخلی مذکور چنين پيش بينی نموده است که  29نيز، ماده 

خيص مصلحت و در مواردی که اعضای مجمع رأی دادن به موضوع مسائل مربوط به تش

مورد اختالف را مشروط به اصالح بخش دیگر از مواد مصوبه نمایند که آن بخش مواجه با 

مخالفت شورای نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم رهبری می 

به « . مورد نظر اقدام خواهد کرد رساند و در صورت موافقت معظم له نسبت به بررسی بخش

ترتيبی که مالحظه می شود، در این اقدام گاهی فراتر از مقررات اصل یکصد و دوازدهم که 
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محدود به تشخيص مصلحت نسبت به مواد مورد تعارض می باشد، گذاشته شده و عرصه را بر 

ده است. به صالحيت ذاتی و انحصاری مجلس شورای اسالمی در امر قانونگذاری تنگ نمو

نظر می رسد در این گونه موارد که ممکن است به ندرت اتفاق افتد، راه شایسته آن است که 

مجمع، پس از تشخيص مصلحت نسبت به مصوبات و مواد مورد تعارض، با اکتفاء به محدوده 

صالحيت خود، عدم صالحيت خود را نسبت به اصالح بخش غير اختالفی اعالم و آنرا برای 

ه مجلس شورای اسالمی عودت دهد. محدودیت اختيارات مجمع در این خصوص بررسی ب

ظاهرا مورد توجه شورای نگهبان نيز می باشد تا آنجا که در یک نظر تفسير اعالم می دارد : 

« مجمع تشخيص مصلحت نظام نمی تواند مستقال در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند»

 « . مصوبه خود... مستقال نمی تواند اقدام کند در مقام توسعه و تضييق»و حتی 

یکی از ایراداتی که در مسير قانونگذاری است، کندی رسيدگی به مصوبات مورد ایراد 

شورای نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام است که این مجمع هيچ محدودیت زمانی برای 

-ص مصلحت نظام در رسيدگیافتد که مجمع تشخيحل اختالف ندارد. بنابراین متعدد اتفاق می

نماید، برای مثال: قانون جامع امور ایثارگران به مدت چهار سال در این هایش به کندی اقدام می

گرفت و پس از این مدت رفع اختالف نمود. بنابراین کندی در مجمع مورد رسيدگی قرار می

دارد که ممکن رسيدگی به مصوبات مجلس شورای اسالمی در این مجمع این آفت را در پی 

است قانونگذار به دليل یأس از مجمع به قانونگذاری جدید اقدام نماید و بعد از آن مجمع قانون 

 کند.مذکور را تأیيد می

 

 تغيير مصوبات مجلس توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام -همنگفتار 

ه یکی از ایراداتی که در مسير قانونگذاری است، تغيير مصوبات مجلس شوراي اسالمي ك

مورد اختالف مجلس و شوراي نگهبان، توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام است که این مجمع 
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نماید. برای مثال: برخي از مواد قانون جامع اقدام به تغيير مصوبات مجلس شوراي اسالمي مي

 امور ایثارگران  در این مجمع تغيير یافت. 

خيص مصلحت نظام در ( قانون اساسي مجمع تش112براساس اصل یكصد و دوازدهم ) 

مواردی که مصوبه مجلس شورای اسالمی را شورای نگهبان خالف موازین شرع و یا قانون 

اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمين نکند، به 

از  تواند نظر یکی شود و بدیهی است که در این حالت نيز مجمع صرفًا می این مجمع ارجاع مي

دو نهاد )مجلس یا شورای نگهبان( را بپذیرد. اعالم حالت سّوم در قالب تغيير در عين مصوبه 

شود، مغایر اصل  مجلس شورای اسالمی به علت اینکه خود، قانونگذاری جدید محسوب می

( قانون اساسی است. لذا مجمع تشخيص مصلحت، حق تغيير مصوبه مجلس 15هشتادو پنجم )

افتد تغيير در برخي از مصوبات مجلس شوراي اسالمي رخ  چه در عمل اتفاق ميرا ندارد.اما آن

 دهد. مي

بنابراین در رسيدگی به مصوبات مجلس شورای اسالمی در این مجمع، آسيب تغيير هدف 

دهد و هدف اصلي طراحان و مقنن از تصویب آن قانون  قانونگذار از تصویب آن قانون رخ مي

 گردد.مورد خدشه واقع مي
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 کارهای مربوط به مرحله تأیيد و ابالغراه -مبحث دوم

شود و در  هایی که به حوزه قانونگذاری در مرحله تأیيد و ابالغ وارد ميبراي مقابله با آسيب  

 كند: هایي در این خصوص را ارائه ميراهكارمبحث قيلي بررسي شد، نكات و 

 

 گریرعایت اصول ناظر بر البی -گفتار اول

گری در مرحله تأیيد و ابالغ قانون موانع متعددی در مسير اجراء نه که بيان شد البیهمان گو

-نماید و منتج به عدم تحقق اهداف و نيات طراحان میو تأیيد یك قانون جامع و روشن ایجاد می

گریهاي مخرب و  االمكان از البي شود. براي مقابله با این آسيب الزم و ضروري است كه حتي

گري مفيد و صحيح رعایت يري شود و عالوه براین اصول منطقي ناظر بر البيمضر جلوگ

 گري به شرح ذیل است:شود كه این اصول ناظر بر البي

گران باید بدانند   هاي عمومي است، البي گيري گري اعمال نفوذ بر تصميم جا كه هدف البي از آن

مدافع در یك منازعه شخصي ميان  هاي یك حامي یا شان متفاوت با مسؤوليتهاي كه مسؤوليت

گري  هاي قضائي است. به عبارت دیگر البي دو مخالف سياسي یا دو طرف دعوا در رسيدگي

شان  گيرد كه تصميمات و نظرات بنا به ماهيت خود، براي تأثيرگذاري بر كساني انجام مي

باید در گران  پيامدهاي سياسي و اجتماعی فراواني به دنبال دارد. از این رو البي

ای همواره پيامدهاي شان در مخالفت یا موافقت با تصميمي یا طرح یا الیحه هاي استدالل

شان را براي خير و رفاه جامعه بسنجند و طرفين یعني سياستگذاران و كارفرمایان خود  مواضع

را از آثار اجتماعي، اقتصادي و سياسي اهداف و نظرات مورد تعقيب، آگاه سازند. 
1
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ن حقوقدانان و فقهاي شوراي نگهبان و اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و بنابرای

اعضاي هيأت وزیران و وزراء ابتدا باید به خير همگانی اهميت داده و در مرحله بعدی در 

 گران توجه  نمایند.بررسی مصوبات و قوانين و اجراي آن به نظرات  البی

گر به  نفع و البي هاي ذي اكره ميان اشخاص و گروهگري، گفتگو و مذ مرحله اول فرایند البي

نفع خود را از آثار بالقوه  گر باید كارفرماي ذي عنوان واسطه است. حداقل این است كه البي

بار اهداف مورد تعقيب، بر منافع و شهرت شخصي وي یا زیان آن براي خير همگاني و  زیان

براي اندیشيدن فرصت كافي در اختيار وي  نيازها و عالیق مشروع طبقات پایين آگاه سازد و

نفع نيز باید براي پيشبرد اهداف خود از مراجعه به  هاي ذي قرار دهد. اشخاص و گروه

گران بد سابقه و داراي سوء شهرت بپرهيزند. البي
1

 

بنابراین حقوقدانان و فقهاي شوراي نگهبان و اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و 

ان و وزراء ابتدا باید تمامی آثار و جوانب مصوبات و قوانيني که در مسير اعضاي هيأت وزیر

گردد را بررسی نمایند. ضمنًا به اطالعات حمایت از منافع گروهی خاص تنظيم و تصویب می

ارائه شده توسط هر شخصی اهميت نداده و درستکاری و قابل اطمينان بودن آن شخص را 

بررسي جهت تأیيد یا اجراء منافع عمومي و همگاني را بر  مورد توجه قرار دهند و در هنگام

 منافع گروه خاص ترجيح دهند.

گر باید بتواند  گري است. البي گر و سياستگذاران مرحله بسيار حساسي در البي گفتگوي البي

كند   گر درستكار و مطلع سعي مي هاي خود براي اقناع سياستگذاران استفاده كند. البي از قابليت

نفع در موضوع )كارفرما(،  هاي واقعي ذي آگاه كردن سياستگذاران از اشخاص و گروهبا 

اطالعات صحيحي راجع به اصل موضوع و تبعات مثبت و منفي آن در اختيار سياستگذاران 

قرار دهد.
2

 
                                                           

 1رنجبر، احمد، پيشين، ص  - 1
 1احمد، پيشين، ص رنجبر،  - 2
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بنابراین حقوقدانان و فقهاي شوراي نگهبان و اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و 

ان و وزراء ابتدا در مرحله در هنگام بررسي جهت تأیيد یا اجراء ، به اعضاي هيأت وزیر

گری که در بررسی اصل موضوع و تبعات مثبت و منفی مصوبات توجه نموده و از افراد البی

نمایند، بخواهند تمامی زوایای مثبت و منفی ناشی از این مصوبات یا  این خصوص پيگيري مي

 گيری و اجراء دچار لغزش نشوند. ند تا در تصميمقانون را برای آنها بازگو نمای

نفع نيز  گر عالوه بر تعهد در برابر كشور، در مقابل كارفرما یا اصيل ذي گفته شد كه البي

گر از پذیرش  كند كه البي متعهد است. این تعهدات به عالوه تعهد در برابر وجدان، ایجاب مي

نفع گوناگون كه منافع ناسازگاري با یكدیگر  هاي ذي زمان تعهد در مقابل اشخاص و گروه هم

دارند، خودداري كند. به عبارت دیگر در انجام حرفه خویش از بروز تعارض منافع در 

نمایندگي و دفاع از مواضع گوناگون جلوگيري كند.
1

 

هاي ارتباطي و افكار عمومي واقعًا بدانند كه  كند كه سياستگذاران، رسانه دموكراسي ایجاب مي

هاي عمومي براي  گران ممكن است از رسانه كنند. البي  حمایت مي  مشي ساني از چه خطچه ك

تأثير بر سياستگذاران و افكار عمومي استفاده كنند، اما در این كار باید از اظهارات خالف واقع 

نفع دروغ نگویند؛ هر چند لزومي هم به  هاي واقعي ذي پرهيز كنند و راجع به اشخاص و گروه

ها وجود ندارد. هویت آن افشاي
2

 

گري در مرحله تأیيد و اجراء و ابالغ قوانين و هاي ناشي از البي بنابراین براي مقابله با آسيب

 گري كه بيان شد باید رعایت گردد.  مصوبات اصول ناظر بر البي

 

 
                                                           

 1رنجبر، احمد، پيشين، ص  - 1
 . ر.ك. به:- 2

Principles for the ethical conduct of Lobbying: "The Woodstock Principles". [on line]. 

http://www.georgetown. Edu/centers/Woodstock/Programs/Woodstock- Principles.htm 
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 ایجاد وحدت رویه در نظرهای تفسيری  -گفتار دوم

که در مرحله تأیيد مصوبات مجلس شورای اسالمی هایی یکی از آسيبهمانطور كه بيان شد 

براي ، استخورد، تفسيرهای متفاوتی از اصول قانون اساسی توسط شورای نگهبان به چشم می

اي  مقابله با این آسيب یكي از راهكارها این است كه شوراي نگهبان قانون اساسي یك مجموعه

نماید كه راجع ابهامات هر اصل فقط از نظریات تفسيري راجع به اصول قانون اساسي تنظيم 

یك تفسير ارائه شود و در خصوص تفاسير متفاوت از یك اصل در دورانهاي مختلف نيز ، یك 

تفسير وحدت رویه توسط این شورا ارائه شود تا مجریان و قانونگذاران در مسير تدوین و 

ر حيرت و اشتباه تصویب و اجراي قوانين عادي به دليل اختالف در تفاسير این اصول دچا

 نشوند.

 

 محدود کردن تغييرات توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام -مسوگفتار 

، تغيير مصوبات وجود دارد یکی از ایراداتی که در مسير قانونگذاریهمانطور كه ذكر شد 

هایي  تغييرات آسيب مجلس شوراي اسالمي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام است که این

هاي مربوط به این تغييرات الزم  اي مقابله با آسيببر. كند ي ایجاد ميجدي در مسير قانونگذار

است قانوني تنظيم شود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام را محدود نماید و اجازه ندهد این 

اي باشد  گونه شود آن تغيير به مجمع مصوبات مجلس را تغيير ندهد و اگر اجازه تغييري داده مي

مثاًل  جلس را تغيير نداده و محتواي اصلي آن طرح حفظ گردد.روح و محتواي اصلي مصوبه م

   تغييرات محدود به تغييرات ویرایش باشد.

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



171 
 

 

 تعيين مدت زمان جهت رسيدگی به مصوبات در مجمع تشخيص مصلحت نظام -چهارمگفتار

یکی از ایراداتی که در مسير قانونگذاری است، کندی رسيدگی به مصوبات مورد ایراد 

هبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام است که این مجمع هيچ محدودیت زمانی برای شورای نگ

-افتد که مجمع تشخيص مصلحت نظام در رسيدگیحل اختالف ندارد. بنابراین متعدد اتفاق می

نماید، برای مثال: قانون جامع امور ایثارگران به مدت چهار سال در این هایش به کندی اقدام می

گرفت و پس از این مدت رفع اختالف نمود. بنابراین کندی در قرار میمجمع مورد رسيدگی 

رسيدگی به مصوبات مجلس شورای اسالمی در این مجمع این آفت را در پی دارد که ممکن 

است قانونگذار به دليل یأس از مجمع به قانونگذاری جدید اقدام نماید و بعد از آن مجمع قانون 

 کند.مذکور را تأیيد می

 

قوانين و تکرار  مصوبات و  کدگذاری قوانين به منظور جلوگيری از حجم باالی -مپنجر گفتا

 قوانين

یکی از  قوانين و تكرار آنها مصوبات و حجم باالیطور كه در ميحث قبلي اشاره كردیم  همان

 و مجریان را در شورای نگهباننمایندگان و اعضای شود دقت نظر عواملی است که باعت می

شود که قوانينی با ضریب خطای و حجم باالی مصوبات باعث میكاهد  اجراء ميبررسی و 

کارهای مفيد و مهم برای مقابله با این آسيب یکی از راه ند.و تأیيد واجراء شو بيشتری تصویب

تغيير سيستم قانونگذاری است و آن عبارت است از کدگذاری قوانين، با کدبندی قوانين هر 

کد خاص بوده و هرگونه تغيير یا اصالحی در آن موضوع بالفاصله موضوع خاص دارای یک 

گيرد. از مزایای کدبندی این است که مجریان و قانونگذاران با یک مجموعه در آن کد قرار می

ا حوزه در اختيار آنها است و هر قانون متمرکز در یک کد روبرو هستند و تمامی قوانين آنه
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جه به آن مجموعه اعمال نمایند و مجریان و قضات نيز در توانند با توگونه اصالحی را می

 اجرای قانون دچار اشتباه یا حيرت و سرگردانی نخواهند شد. 

های حوزه قانونگذاری در مرحله هایی مفيد و مهم در جلوگيری از آسيببنابراین یکی از راه

بينی و تنقيح قوانين پيشتأیيد و اجراء کدبندی قوانين است. الزم به ذکر است در قانون تدوین 

-شده است که موضوعات اصلی قوانين مشخص شده و مجموعه قوانين در آن موضوع جمع

ای به تصویب مجلس آوری شده و تمامی آن مجموعه منقح شود. اما هنوز مجموعه منقح شده

 شورای اسالمی نرسيده است.

 

 تنقيح قوانين -مششگفتار 

های حوزه قانونگذاری در مرحله تأیيد و اجرای مصوبات همانگونه که بيان شد یکی از آسيب

است که این مسأله الرعایه االثر از قوانين الزمسوخ و ملغیمشخص نبودن قوانين منو قوانين 

عدم تنقيح قوانين الزم است با های ناشی از . برای مقابله با آسيبنتيجه عدم تنقيح قوانين است

انون تقيح و تدوین قوانين اعم از مسؤولين دستگاههای جدیت تمام همه مسؤولينی که در ق

اجرائی و مسؤولين قوه مقننه به این امر مهم اهتمام ورزیده و این اقدام جدی را در حوزه 

رسد حتی اگر مجلس شورای اسالمی به مدت یکسال قانونگذاری انجام دهند. به نظر می

طيل نموده و به امر تنقيح قوانين موجود جز بودجه ساليان تعها بهقانونگذاری در همه حوزه

افتد و بسياری از اختصاص دهد یک تحول جدی و بزرگی در حوزه قانونگذاری اتفاق می

 های این حوزه از بين خواهد رفت.آسيب

 

 تفصيلی کردن برخی قوانين -تمفگفتار ه
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های اجرائی امهنهای حوزه ابالغ و اجرای قوانين تصویب آیينچنانچه بيان شد یکی از آسيب

نيل هدف اصلی خود  بهقوانين است که قانون را نامه اجرائی متعارض یا عدم تصویب آیين

الزم است در مرحله تدوین طرحها و لوایح و تصویب  دارد. برای مقابله با این آسيببازمی

قانون  االمکان تمامی جوانب اجرائیقوانين در مجلس شورای اسالمی قانونگذار سعی نماید حتی

در همان قانون روشن شده و تاحد ممکن نحوه اجرای آن نيز به تفصيل در متن قانون بيان شود. 

قانونگذار باید در تدوین قوانين از نوشتن قوانين مختصر وکلی خودداری نماید چرا که حواله 

هدف  دادن نحوه اجراء و تفصيل قانون به ارگان دیگری مثل قوه مجریه آسيب انحراف قانون از

اصلی را در پی خواهد داشت. چرا که مجری با توجه به امکانات و نفع مجموعه خود اقدام به 

  نماید. نامه خودداری مینامه نموده یا از تنظيم آیينتنظيم آیين

، بنابراین برای اینکه قانون سریعتر و بدون کمترین انحرافی به هدف و نتيجه اصلی خود برسد

تفصيلی اقدام نماید و از تصویب االمکان دوین قانونی جامع و مانع و حتیبه ت قانونگذار باید

 قوانينی کلی و بسيار مختصر خودداری نماید. 

 

 جمهور از ابالغ قوانينتعيين ضمانت اجراء در خصوص خودداری رئيس -هشتمگفتار

-رئيس های مرحله ابالغ و اجرای قوانين خودداریچنانچه در مبحث قبل آمد یکی از آسيب

شود آن جمهور از ابالغ یا اجرای قانون باعث میجمهور از ابالغ قوانين است. امتناع رئيس

جمهور از معرفی قانون ابتر بماند و به نتيجه اصلی خود نرسد. برای مثال خودداری رئيس

وزیر ورزش و جوانان در دولت دهم خودداری از اجرای قانون بود که پس از فشارهای 

 جالهای سياسی فراوان قانون مصوب مجلس را اجراء نمود. سياسی و جن

جمهور از ابالغ یا اجرای قانون شود در برخی از مواقع رئيسیکی از دالیلی که باعث می

های جدی از این منظر به جامعه وارد شود. عدم وجود یک ضمانت اجرای امتناع نماید و آسيب
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قانون  211و  211است هرچند در مواد  جمهور متخلفرئيسقوی و مجازات سنگين برای 

نامه داخلی مجلس شورای اسالمی ضمانت اجراهایی برای این امتناع یا نقض قانون توسط آیين

بينی شده است ولی در عمل هنوز این ضمانت اجراءها اعمال نشده و نتيجه جمهور پيشرئيس

 جدی نداشته تا قدرت بازدارندگی را داشته باشد.

جمهور از د ضمانت اجرای محکم و جدی درخصوص امتناع یا استنکاف رئيسبنابراین بای

 های حوزه قانونگذاری کاهش یابد. بينی شود تا آسيب ابالغ قانون پيش
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 :گيرینتيجه

بندی نامناسب، عنوان عدم رعایت ساختار ظاهری، نامگذاری نامناسب،همانطور که بيان شد 

، مبهم بودن، جامع و مانع دهربرد نامناسب ماده واحتخصيص نامناسب مواد به عناوین، کا

نبودن، ناهماهنگی با فرهنگ مردمان متبوع، ورود در حوزه اخالق و معنویات، تأمين منافع 

گروه خاص، عدم مطابقت با موازین شرع، ناهماهنگی با نظام حقوقی حاکم بر کشور، عدم 

وقی بودن متون برخی از قوانين، رعایت اصول کلی حقوقی، عدم رعایت موجزنویسی، غيرحق

کثرت عناونين قوانين، قانونگذاری تکراری، قانونگذاری غيرضروری، تصویب قوانين 

به چالش کشيدن جلسات علنی توسط نمایندگان،  غيرقابل اجراء، کثرت جلسات قانونگذاری،

، فقدان البيگری، امور اجرائی حوزه انتخابيه، عدم تخصص نمایندگان در حوزه قانونگذاری

برنامه عملی مجلس، فقدان مرکز نظرسنجی مجلس، فقدان تنقيح قوانين، وابستگی نمایندگان به 

(، وابستگی حقوقدانان و 11گروههای سياسی، رسيدگی به قوانين مهم و پایه براساس اصل )

ففها به گروههای سياسی، تفسيرهای متفاوت از اصول قانون اساسی توسط شورای نگهبان، 

الرعایه از قوانين منسوخ و ملغی، الی قوانين و مصوبات، مشخص نبودن قوانين الزمحجم با

جمهور از ابالغ قوانين، عدم تهيه های متعارض با قانون، خودداری رئيسنامهتصویب آیين

های اجرائی قوانين، کندی رسيدگی به مصوبات در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامهآیين

از جمله آسيبهایی است که در  ط مجمع تشخيص مصلحت نظامتغيير مصوبات مجلس توس

شود متوجه قانون می ، تصویب در قوه مقننه و تأیيد و ابالغتهيه و تدوین طرحها و لوایح راحلم

 مناسب تخصيص ،بندی مناسبعنوانو برای مقابله به این آسيبها رعایت ساختارهای ظاهری، 

وضع قانون ، اصول کلی نگارشاده، رعایت م ساختار ظاهری ، رعایتعناوین بامواد 

، تأمين منافع همگان ، عدم ورود به حوزه اخالق و معنویاتجامعه، هماهنگ با فرهنگ افراد 
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توجه به نظام حقوقی حاکم بر  ی،مطابقت با قانون اساس ،رعایت موازین شرعی و اسالمی

مالحظات انشائی ت ، رعایتوجه به اصل موجز نویسی ،توجه به اصول کلی حقوقی، کشور

افزایش نقش ، تجدید نظر در بررسی طرحها و لوایح در مجلس قبل از اعالم وصول ،نگارش

استفاده بيشتر از نظر کارشناسان متخصص در ، کميسيونها در تصویب طرحها و لوایح

، رسيدگی دقيق به کليه پيشنهادهای نمایندگان در کميسيونهای تخصصی، موضوع قانونگذاری

( قانون اساسی از 11تقویت جایگاه اصل )، شنهادهای نمایندگان در صحن علنی مجلسکاهش پي

تنقيح ، رعایت اصول ناظر بر البيگری، کاهش تعداد جلسات علنی مجلس ،طرف کميسيونها

انتخاب حقوقدانان و فقهای مستقل براي  ،طرفانه و سنجيده در مورد قوانين ژوهش بی، پقوانين

محدود کردن تغييرات توسط مجمع  ،وحدت رویه در نظرهای تفسيریایجاد ، شوراي نگهبان

تعيين مدت زمان جهت رسيدگی به مصوبات در مجمع تشخيص ، تشخيص مصلحت نظام

کدگذاری قوانين به منظور جلوگيری از حجم باالی مصوبات و  قوانين و تکرار ، مصلحت نظام

جمهور ء در خصوص خودداری رئيستعيين ضمانت اجرا، تفصيلی کردن برخی قوانين، قوانين

 ، الزم است.ناز ابالغ قواني
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



177 
 

 

 منابعفهرست 

 كتب -الف

 1991العرب، بيروت، داراللسان العرب و دارالجليل، مکرم، لسانمنظور، محمد بنابن .1

اداره قوانين و مطبوعات مجلس شورای اسالمی، مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم  .2

 1111قانونگذاری، 

 ، تهران، اسالميه2حقوق مدنی، ج  ،امامی، حسن .1

 1121، کابل، 3المعارف آریانا، ج المعارف افغانستان، دائرةانجمن دایره .4

كليات علم حقوق در زمينه قانونگذاري و قواي سه گانه ، معاونت آشنایي اجمالي با:  .1

 1111پژوهشی، 

ایران(، دفتر  با نمایندگان مردم در مجلس نهم)فرآیند قانونگذاری در جمهوری اسالمی .3

 1192های مجلس شورای اسالمی، مطالعات حقوقی مرکز پژوهش

 1142، تهران، ابن سينا، 1برهان تبریزی، محمد حسين بن خلف، برهان قاطع، ج  .7

 1991الکتب، البستانی، محيط المحيط، بيروت، عالم .1

های مجلس شورای نامه نگارش قانون، تهران، مرکز پژوهشزاده، صفر، شيوهبيگ .9

 1117اسالمی، چاپ سوم، 

زاده، تهران، حقوقدان، پادفيلد، س.ف، حقوق انگليس به زبان ساده، ترجمه صفر بيگ .12

1177 

دانش، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژی حقوق، تهران، گنج .11

1171 
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دانش، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، چ پنجم، تهران، گنج .12

1173 

های حقوقی در حقوق اسالم، تهران، گنج دانش، عفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتبج .11

1172  

 1173دانش، ، تهران، گنج1حائری شاهباغ، سيد علی، شرح قانون مدنی، ج .14

 ه.ق 1111، حيدرآباد دکن، 1داعی االسالم، محمدعلی، فرهنگ نظام، جلد  .15

 1177تهران، نامه دهخدا، تهران، دانشگاه دهخدا، علی اکبر، لغت .13

زبيدی، ابوالفيض محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، کویت، وزاره  .17

 ه.ق 1151االرشاد، 

 12، مجموعه حقوقی، ش «وضع و تفسير قانون»شایگان، علی،  .11

 1171، تهران، نشر کلمه، صدری افشار، غالمحسين، فرهنگ فارسی امروز .19

ون اساسی جمهوری اسالمی ایران، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قان .22

 1111، تهران 1ج و 1ج 

 41، ش 7، کانون وکالء، س«حقوق اسالم از نظر کلی»ضياءابراهيمی، عيسی،  .21

، 19الملل عمومي، انتشارات گنج دانش، چاپ  ضيائي بيگدلي، محمدرضا، حقوق بين .22

 1119سال

االسالمی، تهران،  ، ترجمه جواد شيخ1فاستر، مایکل ب، خداوندان اندیشه سياسی، ج  .21

 1131اميرکبير،

 تاآبادی، مجدالدین، قاموس المحيط، مصر، مکتبه المجاریه الکبری، بیفيروز .24

های حقوق اساسی، تهران، نشر ميزان، شریعت پناهي )قاضی(، ابوالفضل، بایسته .25

1114 
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 1171قانون تعهدات سوئيس، ترجمه جواد واحدی، تهران، نشر ميزان،  .23

 1172، تهران، دانشگاه تهران، 1مجموعه مقاالت حقوقی، ج گرجی، ابوالقاسم،  .27

 1191نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، چاپ مجموعه قانون آیين .21

و  1175، 1174، 1137،1171، 1119، 1111، 1129مجموعه قوانين  سالهای  .29

1177 

مجموعه نظریات شورای نگهبان، تفسيری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی  .12

، مرکز تحقيقات شورای نگهبان، تهران، 1119-1119ها و تذکرات م استفساریهبه انضما

معاونت تدوین، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تيرماه 

1119. 

 1175، قم، دارالفکر، 1محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج  .11

 1111رکبير، محمصانی، صبحی، فلسفه قانونگذاری در اسالم، تهران، امي .12

خالصه »ها( مردانی، پروانه،  همایش یكصدمين سال قانونگذاري )نيازها و چالش .11

 1115، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، مرداد «هاي ایراد شده سخنراني

 1174المعارف فارسی، تهران، اميرکبير، مصاحب، غالمحسين، دائرة .14

 1171، ، تهران، اميرکبير2معين، محمد، فرهنگ معين، جلد .11

، تهران، 9، ترجمه و نگارش علی اکبر مهتدی، چ 2القوانين، ج منتسکيو، روح .13

 1172اميرکبير، 

مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی مجلس شورای اسالمی، مدرس و مجلس، تهران،  .17

1171 

های ميرزا صالح، غالمحسين، بحران دموکراسی در مجلس اول، خاطرات و نامه .11

 1172تبریزی، تهران، طرح نو،  خصوصی ميرزا فضل علی آقا
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 1155، تهران، کتابفروشی قيام، 4نفيسی، علی اکبر، فرهنگ نفيسی، ج  .19

 

 تمقاال-ب

های مجلس حسن وکيليان، راهکارهای اعمال نظارت بر اجرای قوانين، مرکز پژوهش .1

 1111، خردادماه 9311شورای اسالمی، شماره مسلسل 

در فرایند قانونگذاری )مطالعه نظری از  وکيليان، حسن، نقش نهادهای داخلی مجلس .2

 1111های مجلس شورای اسالمی، شهریور ماه منظر تطبيقی(. گزارش مرکز پژوهش

 11، شبری، ارسالن، فرار از قانون، کانون وکالءخلعت .1

گري در فرایند قانونگذاري و امكان قانونمند كردن آن، دفتر  رنجبر، احمد، نقش البي .1

 1111ژوهشهای مجلس شورای اسالمی، اردیبهشت مطالعات سياسی مرکز پ

های زارعی، محمد حسين، مطالعه تطبيقی مجالس قانونگذاری، تهران، مرکز پژوهش .5

 1114مجلس شورای اسالمی، 

  9، کانون وکال، ش «نقش زمان و مکان در قوانين»الدین، نژاد، زینکيانی .3

 المللی کاال،ر بيع بينبه مرور زمان د: کنوانسيون راجع12مجله حقوقی، شماره .7

 المللی کاال،به قانون اعمال بر بيع بين: کنوانسيون راجع11مجله حقوقی، شماره .1

 : کنوانسيون ژنو در خصوص برات و سفته.12مجله حقوقی، شماره .9

 المللی کاال،به بيع بين: کنوانسيون راجع9مجله حقوقی، شماره .12

رضا، آشنایی اجمالی با: کليات علم مرکز مالميری، سلطانی، صدری، احمد، ناصر، علي .11

 (2گانه)حقوق در زمينه قانونگذاری و قوای سه

 11، ش 4، مجموعه حقوقی، س«غرض و نتيجه قانون»ملک خالقی،  .12

 1، ش 1مجلس و پژوهش، س« هایی که باید پيمودتهذیب قوانين و راه»هاشمی، محمد،  .11
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 ها سایت -ج

1- htpp:// www. Reference.com/ brows/Reading%20) legislature 

2- http://en.wikipedia.org/wiki/Lobbying. 

3- http://www.answers.com/topic/Lobbing 
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Abstract: 

More than a century, time has gone from the beginning of the legislation 

in Iran. Some laws passed suffering insufficiencies. Different laws 

frequently revised are a true sign for the legislation process in Iran is not a 

comprehensive process as it must. There is some inefficiency in the 

legislation process in Iran, reviewing of which and correcting them brings 

us the needed infrastructure for proposing, sponsoring, passing and 

approving comprehensive laws without any necessary corrections. 

Some of these inefficiencies belong to the bills' proposal and sponsorship 

phase; others belong to when a bill passes the special committees and final 

approvals. There is still some other inefficiency in the phase of enrolling.   

At first, in this thesis we would explain the legislation process in Iran. 

Then, we should review inefficiencies at each phase of the legislation 

process. Finally, we propose some solutions to eliminate the obstacles and 

improving the efficiency of the legislation process. 

Inappropriate titles chosen for laws, ambiguities and unsuitable brevities 

in laws, excessive volume of laws, impossibility to distinguish between 

nonobligatory and obligatory laws, incongruity between laws and the 

culture of citizens are some true examples to name but a few of 

inefficiencies in the legislation process in Iran. Overcoming these 

inefficiencies could be achieved if we simply checking the grammar in 

writing and titling laws' text, recognizing absolutely the Constitution and 

internal resolution of the Islamic parliament (Majlis) in the process of the 

bills' proposal and sponsorship as well as the process of laws' codification, 

were laconic and avoiding vulgarism in writing text of laws, and so on. 

 

Keywords: Law, Legislation Process, Pathology, Bill, Passage, Islamic 

Parliament of Iran (Majlis),  Legislator, Guardian Council, Approval 
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