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  دهیچک

ی و نوعسازد میخود مطلع  یاز چارچوب روابط حقوقرا  انشهرونداصل امنیت حقوقی، 
 قانون تیاصل معلول وجود حاکماین  تحقق. دهدمی هاآنبه  تیخاطر و احساس امن یآسودگ

 یاز حقوق و آزادانسجام، سهولت دسترسی و...  ،فیتشفااست که در آن اصولی مانند 
در پژوهش  .سازدمیمحقق را  آنان یحقوق تیامن ترعمیق یو در بعدی، پاسدار یشهروند

رویکردی تحلیلی توصیفی، در پاسخ به  و اتخاذ ایکتابخانهاز مطالعات  گیریبهرهپیش رو با 
ضمن بیان مفهوم مورد پذیرشی از تنقیح، به این نتیجه  نقش تنقیح در ایجاد امنیت حقوقی،

قانون  صیتشخ . تنقیح،شودمیتنقیح موجب آشنایی شهروندان با حقوق خود  رسیدیم که
هم، پیچیدگی قوانین  چند قانون باتعارض  ،تورم قوانینکه  ییست، در جااالجراالزمو حاکم 

. کندمیمواجه  و... مجریان و مخاطبان اصلی حقوق را با دشواری تشخیص قانون حاکم،
آن حقوق،  واسطهبهاز قوانین ایجاد و  اییافتهسازمانتا نظام  کندمیتنقیح، این امکان را فراهم 

تسهیل آگاهی مردم به قواعد و موازین  چراکه ،به دور از آشفتگی دیده شود بهترو و بیشتر
 موجد امنیت حقوقی است. ،فردی و اجتماعی تکالیف وقانونی و تشخیص حقوق 

 

 .مقررات وتنقیح قوانین تورم قوانین،  ،انسجام قوانین ،اصل شفافیت ،امنیت حقوقی کلیدی: واژگان
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Abstract 

The principle of legal security informs citizens about the framework of 
their legal relations and gives them a kind of peace of mind and a sense of 
security. The realization of this principle is due to the existence of the rule of 
law, in which principles such as: transparency, coherence, ease of access, 
etc. protect the rights and freedoms of citizens, and in a deeper dimension 
realizes their legal security. In the present study, using library studies and 
through a descriptive- analytical approach, in response to the role of 
expurgation in creating legal security,  while stating the accepted concept of 
expurgation, it was concluded that expurgation makes citizens aware of their 
rights. Expurgation is the recognition of the applicable and enforced law, 
where the inflation of laws, the conflict of several laws, the complexity of 
the laws  and ... make it difficult to distinguish the ruling law. The 
expurgation makes it possible for an organized system of law to be created 
so that rights can be seen more and better away from turmoil, because 
facilitating public awareness of legal rules and regulations and recognizing 
individual and social rights and obligations, creates legal security. 
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 مقدمه
 معضالت وفصلحلی نو و تنظیم روابط و هادهیپدتغییر و تحوالت حیات اجتماعی، پیدایش 

 ندهیفزااین روند، رشد  جهینتی شده است. گذارقانونموجب گسترش فرایند  هاآنناشی از 
ب و اجرای قوانین جدید، بسیاری از قوانین سابق از انبوه قوانین و مقررات است که با تصوی

و قابلیت استناد خود را در تحوالت و روابط جدید  ریتأثشوند و شمول اجرا خارج می
شوند تا با گذشت زمان، این موضوع پدیدار شود که و سبب می دهندیماجتماعی از دست 

ود یعنی ایجاد نظم نرسند. بنابراین مانع تنظیم روابط شوند و به هدف خ توانندیمقوانین خود 
کرده، یا با وضع قانون جدید قوانین مزبور را  هاآنصراحت اقدام به نسخ یا به گذارقانون

بدون آنکه اقدامی در خصوص این قوانین صورت گیرد، در  عمالً، یا کندیمضمنی نسخ 
پیدایش معضالت و . دستاورد این رویکرد، شوندیمی قانونی مدفون و متروک هامجموعه
 گذاری پراکنده، پیچیدگی و ابهام در قوانین و... است.هایی مانند تورم قوانین، قانوندشواری

قوانین در قالب  مجموعهی، پاالیش و گردآوری روزرسانبهتنقیح قوانین و مقررات، به معنای  
قوانین منسوخ، الرعایه از میان ی موضوعی مشخص، برای تشخیص قوانین حاکم و الزمکدهاو 

منظور سهولت دسترسی مخاطبان، مقابله با تورم، پراکندگی، ابهام و متروک، مجمل، مبهم و... به
پیچیدگی قوانین و دستیابی به اصولی مانند اصل شفافیت، اصل امنیت قضایی، اصل انسجام 

 قوانین و... است.
که از ملزومات اصل حاکمیت اصل امنیت حقوقی است؛ این اصل ین این دستاوردها، ترمهماز 

ی حقوقی مطرح دنیاست. مقتضای این هانظامقانون است، امروزه از اصول اساسی حاکم بر 
ی و قابل اتکا نیبشیپاصل آن است که در یک نظام حقوقی تصمیمات و اقدامات دولتی قابل 

مور زندگی خود را ا هاآنی که مردم بتوانند با اطمینان خاطر و با اعتماد به اگونهبهباشد، 
ی کنند و تعامل مبتنی بر اعتماد میان شهروندان و حاکمیت و نمایندگان آن که نهادها زیربرنامه

اند، برقرار شود. عدم حاکمیت این اصل در روابط مردم و ی عمومی و اجراییهاسازمانو 
اصل امنیت  ی در جامعه منجر شود. الزمه تحققخودسربه بروز هرج و مرج و  تواندیمدولت 

، انسجام قوانین، شفافیت قوانین و به دور از هاآنحقوقی، انتشار قوانین، سهولت دسترسی به 
است که در سایه تنقیح قابل تحقق  و مقرراتبودن قوانین  فهم قابلهرگونه ابهام تشتت و 

قوانین ایجاد  ی ازاافتهیسازمانتا نظام  آوردیمخواهد بود. تنقیح قوانین این امکان را فراهم 
ی و با صرف کمترین زمان و آسانبهواسطه آن مجریان قضات و شهروندان بتوانند شود و به

ی مالک عمل را بیابند و از امنیت و اطمینان خاطری االجراالزمکمترین هزینه قوانین معتبر و 
 در تضمین حقوق خود برخوردار باشند.
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 تنقیح شناسیمفهوم  .1

 یمفهوم لغو. 1-1
: 1339)بیهقی،  ءیکردن مغز ش رونیب یو به معنا« ن ق ح» ریشهعرب از  اتیدر ادب حیتنق
تا: اثیر، بی)ابن دنیگردان کویاصالح و ن (.51ق: 1411)فراهیدی و هرس کردن،  دنیچ (،11

 راستنیپ کین نیو همچن (2391ق: 1414)واسطی، را پوست کندن و پاک نمودن  یزیچ(، 113
کردن، اصالح نمودن کالم  زهیپاک (.925ق: 1414منظور )ابن است وبیعو تهذیب از زوائد و 

 است.  نقص و بیاز ع

 یمفهوم اصطالح. 1-2
و ، شده از آن نیز متفاوت استشود که تعاریف ارائهدر فرایند تنقیح مالحظه میتأمل با 

ه و آن برخی قائل به برداشت شکلی از مفهوم تنقیح شد ؛وجود ندارد آناز تعریف یکسانی 
کامل هر کدام از  شناسنامه نیتدو یعنی نیقوان حیتنق»اند، دانستهمعنا  کیبه  «نیتدو» را با
در  نیقوان یمرتب کردن موضوع یبه معنا حیتنق» (.3۱9: 131۱)عمید زنجانی،  «نیقوان

 آوریجمع دیرا با نیقوان»معنا که نیبد(، 139: 1319)الموتیان،  «خاص است هایمجموعه
 هایمجموعهداده و در قالب  صیرا تشخ هاآن یارتباط موضوع ،شودجا که میو تا آن کرد

مربوط به ی متون قانون یگردآور»همان  یعنی، (45: 1319)تقدیسیان، « ارائه داد یموضوع
شده (. با نگاهی به تعاریف ارائه133: 1393)سلطانی،  «خاص مجموعه کیموضوع در  کی

 نیقوان بندیطبقهو  یگردآورحقوقدانان،  نیابیان در « تنقیح»از  منظورکه  شودمشخص می
و  نیوانق آسانیبهاز آن بتوانند  کنندگاناستفادهکه  ایگونهاست، به و مقررات موجود

 یو مقررات برا نیقوان افتنیاز موارد،  یاریچراکه در بس ابند،یخود را ب موردنظرمقررات 
دارند، دشوار  ییآشنا نیقوان یوجوجست نحوهنه با که نه حقوقدان هستند و  یاشخاص

که  اندآوردهآن  فیپنداشته و در تعر یماهو صرفاً یرا مفهوم «حیتنق»در مقابل، برخی  .است
که چند قانون با هم تعارض  ییقانون حاکم است، در جا صیتشخ ن،یقوان حیمراد از تنق»

 نیقوان: کلمه عبارت است از مصطلح یه معناب نیقوان حیتنق»و  (۱3: 1311)کاتوزیان، « دارند
کار کنار  نیا نتیجهکردن، که الزمه و  ییمعتبر شناسا ریمعتبر، حاکم و قابل اجرا را از غ

 یو حت یمعتبر با توجه به ضوابط مذکور در علم اصول، قواعد فقهریغ نیگذاردن قوان
  (.135: 1319است )الموتیان،  یقواعد ادب تیرعا

 بیانو اند به تلفیق این دو رویکرد و برداشت از مفهوم تنقیح قائلاز حقوقدانان  یگرید گروه
رشته با  کیو مقررات مربوط به  نیقوان نیو تدو یح عبارت است از گردآوریتنق: »اندداشته
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و  ریمقررات مغا نییالزم و با تع هایفهرستو ی از حقوق، با نظم منطق یمبحث خاص
« همراه است نیبا تدو شهیتنقیح هم نیمجموعه. بنابرا کیدر  و ناسخ و منسوخ رضمتعا

و مقررات به شکل  نیقوان آوریی جمعاز تنقیح به معنا نیهمچن(. 3۱: 1319)صفایی، 
و  نیقوان یموضوع نسخه کی ارائه در نهایتموارد ناسخ و منسوخ و  کیو تفک یموضوع

 (.21 :1319اند )شفیعی، کرده ادی «یمقررات معتبر و مجر
 گر،یعبارت د. بهبرداشت محسوب کرد ترینتوان صحیحرا می«تنقیح »از  تفسیری نیچن

 دهینام حیتنق ن،یقوان «شیپاال و «بندیطبقه» ،«آوریجمع»مشتمل بر  ندیاقدامات و فرا مجموعه
امعتبر، از اعم از معتبر و ن نیقوان تمامی ،که ابتدا حیتوض نیبا ا (.44تا: پناه، بی)اسالمیشودمی

 یوستگیپ هاآن انیکه م ینیشده، سپس آن دسته از قوان یگردآور گذاریقانون دوره یابتدا
صورت جداگانه و به هایباب، در اندخاصبرقرار است و مربوط به موضوع  یمنظم و منطق

اسخ مربوط به هر موضوع اعم از ن نیقوان انیروابط م تی؛ در نهاشوندمی بندیدسته یافتهنظام
داده شده و  صیو... توسط کارشناسان امر تشخ دیو مق لقو منسوخ، عام و خاص و مط

قوانین  اوالً سانبدینشود. اعالم می گذاریقانونبه مراجع  هاآنتفسیر  اینسخ، اصالح  منظوربه
 یو آسان به احکام قانون عیسر یامکان دسترس ثانیاًشناخته خواهند شد؛  االجراالزممعتبر و 

خألها و  ثالثاً؛ شودمی لیهستند، تسه نیمراجعه به قوان زا ریناگز ینحوکه به یتوسط کسان
ماده  . این امر درشودفراهم می نیاصالح قوان ایوضع  زمینهو  نییتب ینظام حقوق هاینارسایی

نیز تصریح شده است،  1319مقررات کشور مصوب  قانون تدوین و تنقیح قوانین و 3
بندی موضوعی قوانین تا تشخیص آوری و تفکیک و طبقهدر این ماده جمع شرح کهبدین

مقررات  های تنقیح قوانین ومقررات از راه تعارضات و تهیه شناسنامه برای تمامی قوانین و
 کشور دانسته شده است که باید توسط معاونت قوانین مجلس صورت گیرد.

  امنیت شناسیمفهوم .2

 امنیت مفهوم. 2-1
، (35۱: 1353)معین،  یهراسیب ش،یآسا ،یمیبیدر امان بودن، ب یلغت به معنا در تیامن

 تیامن یلغو فیتعر در .(21: 1311 خسروی، ترجمه راغب،)است  و سکون قلب نانیاطم
)سیاح،  «است خطریبیو  یمنیا ،ی، سالمتشیآسا یامن و به معنا شهیاز ر تیامن» آمده است:

 یتوان نگهدار ایملت و  یبرا ینظام دینبود تهد» یبه معنادر اصطالح  تیامن(. 53: 1313
و  یاسیس اتیح هیعل یخارج یدهایتهد دفعمحافظت کشور در  ایکشور از هجوم دشمنان و 

 (.3: 1315)شریعتمدار جزایری، « است یمنافع مل
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مناسب  یفیبه تعر دنیرس یبرا دیو با ستیبه مقصود ن یواف فیحد از تعر نیا شکبیاما  
امن آن است که  طیشرا» اوالًگفت  توانمی نهیزم نیرا لحاظ کرد. در ا تیامن هایؤلفهم

مصون باشد و  دیاز تهد ت،یمرجع امن وانعنفرد، جامعه و کشور به یبرا یاتیح هایارزش
عبادت خداوند متعال و در  زمینهاست که در پرتو آن  یتیوضع یاسالم اندیشهدر  تیامن ثانیاً

 ،یاسیس ،یاجتماع ،یفرد تیاساس امن نیفراهم شود و بر هم یتعال یبه بار قرب جهینت
: 1315زایی، )لک شود گیریجهت دیراستا با نیدر ا تماماً یو جهان یمل ،یفرهنگ ،یاقتصاد

آن است  یو در مورد افراد به معن تیبدون رضا یاز تعرض و تصرف اجبار تیمصون(. 11
مشروع خود نداشته باشند و  هایآزادیقوق و نسبت به ح یمیکه مردم هراس و ب

 نکند دیحقوق مشروع آنان را تهد یعامل چیو ه فتدیحقوق آنان به مخاطره ن وجههیچبه
 (.541: 13۱1)عمید زنجانی، 

  یحقوق تیامن اصل. 2-2
معنا که هر شهروند  نی، به اپردازدمیشهروندان  یحقوق تیوضع نییبه تب یحقوق تیاصل امن

 زیبرخوردار باشد، و خود ن یو مشخص نیمع یحقوق تیاز وضع دیتعلق به جامعه با به صرف
و  ییقضا تیاز امن یحقوق تیامنکارکرد و مفهوم اصل . آگاه باشد یحقوق تیوضع نیاز ا
هر به است که  ینانیخاطر و اطم تیامنیی، قضا تی، چراکه امناست زیمتما یانسان تیامن

 یو انتظام ییقضا بیو خودسرانه تحت تعق لیه بدون دلک دهدمی یو حقوق یقیشخص حق
عنه یمشتک ایعلیه و مدعى ایو  یشاک ای یدر مقام مدع یلیو چنانچه به هر دل گیردنمیقرار 

شود حقوق او تضمین می، وارد شود یترافع هایگیریتصمیم ندیفرا ای هادادرسیدر روند  و...
 تیهمچون امن یحقوق تیامنتوان گفت که وع میو احساس امنیت و آرامش دارد. در مجم

شهروندان در کل  یحقوق تیوضع نییبلکه به تب ،ستین یینظم قضا سیطرهدر  صرفاً ییقضا
 جان،، نیاست که هر شهروند از تضم ینانیاطم یانسان تیامن اما .پردازدمی یحوزه نظم حقوق

 زمینه نانیاطم نیکه ا یابدمی شیخو ییو قضا یحقوق تیثبات موقع زیمال و حقوق و ن
 یبخش یحقوق تیامن در واقع. سازدمیرا فراهم  نشیادیبن هایآزادیاو از حقوق و  مندیبهره
توانیم امنیت حقوقی را فارغ از بنابراین میشود. در مفهوم موسع آن قلمداد می یانسان تیاز امن

است که در  یحقوق عموماز اصول  یحقوق تیامن اصلمفاهیم مشابه چنین تعریف کنیم: 
از نظام  هاییویژگیاصل به  نیا شهی. رگیردمیمورد استناد قرار  یحقوق هاینظام یتمام

. ثبات نظام روندمیشمار به هانظامآن  ناپذیرجدایی یکه امروزه اجزا گرددبازمی یحقوق
موجود در قواعد  تیقطع شهروندان، هایآزادیو  هاحقاز  دائمی تیحما نیو تضم یحقوق

روند )ویژه، میشمار به هاویژگی نیا ترینمهماز  ،یاعتماد به نظام حقوق جادیآن نظام و ا



 

 
ناهم    شفصل ق دان  93/ شماره  یعموم  حقو

 

011 

در  ،نام خود لیدلبه یقوقح تیتوجه داشت که امن دیبا ،شناسیواژهجنبه  از(. 299: 1391
 ،گریعبارت د. بهردیگدر برمی یتمامرا به ینظم حقوق حوزهبلکه  ست،ین یینظم قضا سیطره
شود میصرف محدود  ییفقط به امور قضا تیامن نیکه ا ستیمعنا ن نیا به «یحقوق»صفت 
 (.23: 1319)ویژه، 

 همهمشترک  تیکه غا گیردبرمیرا در  یاز اصول فرع ایمجموعهاصل  نیا ،هر روی به
 پی در یحقوق تیامن واقعبهشهروندان است.  یاز سو ییاعتماد به قانون و نظام قضا هاآن

خاطر  یآسودگ یو نوع شوندخود مطلع  یاز چارچوب روابط حقوق انآن است که شهروند
(. اهمیت این 23: 1319)ویژه،  دست آورنداز لحاظ اموال و حقوق خود به تیو احساس امن

ای است که به گفته یکی از اندیشمندان، امنیت حقوقی مقدمه هر اندازهارزش حقوقی به
های حقوقی ترجیح دارد. امنیت از همین رو بر بسیاری از ارزش شود وتمدن محسوب می

ریزهای خود است و به اشخاص ها و برنامهکنندة اعتماد اشخاص به طرححقوقی تضمین
دهد که با اطمینان الزم و با اعتماد به دیگران فعالیت کنند. جامعه این آسودگی خاطر را می

مدت به حقوق خود شود شهروندان نه در کوتاهمیابهام و پیچیدگی قوانین و مقررات سبب 
های حقوقی امیدوار باشند )انصاری، مدت به ثبات وضعیتاطمینان داشته باشند و نه در میان

 است که در آن اصل قانون تیمعلول وجود حاکم یحقوق تیاصل امن تحقق(. 41: 131۱
از سهولت دسترسی و...  اصل انسجام قوانین، اصل ،یادار ماتیشفاف بودن اعمال و تصم

شهروندان  یحقوق تیامن ترعمیق یشده و در بعد یپاسدار یشهروند هایآزادیحقوق و 
 شود.محقق می

 . رابطه تنقیح با اصل امنیت حقوقی 3

های فرساییرغم قلمهم است که بهنسبت میان حقوق و امنیت نسبتی تنگاتنگ و نزدیک به
ن کرد که کدام بر دیگری ارجح است؛ از سویی قانون و حقوق توان اذعافراوان با قاطعیت نمی

انگاری را حفظ و بقای تواند ابزاری برای تأمین امنیت باشد یا هدف از وضع قوانین و جرممی
امنیت نامید. از دیگر سو در شرایط ناامنی و هرج و مرج، قانون، ضمانت و قدرت اجرا ندارد 

توان گفت وجود امنیت، زمینه و هد. در این شرایط میدو کارکرد اصلی خود را از دست می
گرچه گاهی هریک، عامل تقویت و گسترش ا بستر مناسبی برای اجرای عدالت و قانون است.

استقرار  بهافزایش امنیت و وجود امنیت  بهصورت که وجود عدالت دیگری است؛ بدین
شود؛ مانعی برای تحقق دیگری می. اما گاهی اوقات نیز هریک از این دو، شودمی منجر عدالت
مستلزم پیگیری انجام  ،بروز ناامنی و برقراری نظم و امنیت سببعدالت اجرای معنا که بدین

 .برخی تصمیمات و اقدامات ناعادالنه است
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  ابزار مثابهبه تنقیح. 3-1
و مقررات است  تنقیح فرایند اجرایی برای درک و فهم درست و صحیح و آسان از قوانین و

های متعدد است که ها و تضمینای بسیط و متکثر مشتمل بر حقامنیت حقوقی و مقوله
گذاری برشمرد. در این صورت تنقیح ابزاری برای توان آن را هدف حقوق و قانونمی

ضمن جلوگیری و  کندشود که تالش میسازی و تحقق اصل امنیت حقوقی محسوب میزمینه
مقررات مبهم، مجمل، پراکنده، متکثر و... با  استمرار قوانین وگیری و ایجاد مانع برای شکل

ها و ارکان بسترسازی تحقق اصولی چون شفافیت، دسترسی، انسجام و... یکی از پایه
عنوان مخاطبان دهنده امنیت حقوقی را که همان آگاهی و فهم درست شهروندان بهتشکیل

 اصلی حقوق است، فراهم آورد.

 چرایی و انیمب در اشتراک. 3-2
توان گفت که آنچه تحت هرچند تنقیح فرایند اجرایی صرف است، اما در یک نگاه کلی می

شود، در گام اول از موانع رسیدن به اصل امنیت حقوقی های تنقیح بیان میعنوان ضرورت
صورت که در تحقق امنیت حقوقی با موانعی چون تعرض برخی شود. بدینمحسوب می

گذاری افراطی که به گسترش و تکثر زیاده از حد ر، تورم تقنینی یا همان قانونقوانین با یکدیگ
هایی که در متن قوانین وجود دارد که منتج ها و ابهامشود، پیچیدگیمقررات منجر می قوانین و

گذاری پراکنده و غیرمنسجم و... وجود شود، قانونها میهای متهافتی از آنبه تفاسیر و برداشت
تواند ضرورت اجرای فرایند تنقیح را آشکار سازد. از دیگر سو تنهایی میکدام به ه هردارد ک

آنچه مبنا و اصل برای شروع تنقیح و ماحصل و خروجی این فرایند است، دستیابی به اصولی 
چون شفافیت، دسترسی و... است که این اصول خود، از اصول و مبانی اصل امنیت حقوقی نیز 

 شوند.محسوب می

  تنقیح هایضرورت حقوقی، امنیت موانع .4
 نیدر هر دسته، کنار زدن قوانو مجری  االجراالزم نیقوان نیی، تعنیصحیح قوان بندیدسته

تشخیص قوانین معتبر از میان انبوهی از قوانین، وجود تعارضات میان  ،منسوخ و متروک
تنقیح گیری نظام ث در شکلترین مباحقوانین و... از ضروری ابهاماجمال، سکوت، قوانین،

خود  فیشهروندان با حقوق و تکال ییچنین امری هم موجب آشنا. هستند و مقررات نیقوان
 رایز کند،میقضات فراهم  ژهیوآن و به انیو هم بستر اجرای قانون را برای مجر شودمی

ای هبرداشتموجب  ها،آنو ابهامات موجود در  هاتعارضدر جوامع و  نیتراکم قوان
را در فرایند  قضایی تیامنتنها این امر نه و شودمی یکسانمتفاوت و گاه متهافت در موضوع 
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دهد و مانعی بزرگ میحقوقی را در معرض خطر قرار  تیامندادرسی و رسیدگی، بلکه اصل 
 در تحقق آن است.

 . تعارض قوانین 4-1
در مورد موضوعات  نیو تکثر قوانتعدد  لیدلبهاالجرا مقررات معتبر و الزم تشخیص قوانین و

و مقررات از مواد زائد و  نیقوان راستنیپ بسیار مشکل و پیچیده و تخصصی است، واحد،
و مقررات،  نیقوان ریبا سا ریاز تعارض و تغا یو مقررات عار نیبه قوان یمنسوخه و دسترس

شده، بلکه ذهن  عنوان مخاطبان اصلی قوانین تبدیلفقط به دغدغه مردم و شهروندان بهنه
و مقررات مختلف  نیبا قوان وستهیکه پ انیمختلف و مجر هایرشتهقضات، وکال، کارشناسان 

که ممکن است معارض  ینیقوان یاست اجرا یهیبد .، به خود مشغول کرده استدارند کارسرو
در را  ریناپذیجبران یامدهایو پ اریمعضالت بس تواندمی ،باشند ریمغا یگریبا قانون د ایداشته 

و  ندزمیو احقاق حقوق مردم و دولت لطمه  التعد یکه به اجرا بساچهداشته باشد و  پی
آثار  زیامر در اذهان مردم و جامعه ن نیشود که ارا موجب می زاییمشکلعواقب ناخواسته و 

 .گذاردمیجا به یسوئ
 میارت بهتر مطمئن هستعبقانون مطمئن بود و به حیصح یبه اجرا توانمیاوصاف  نیبا ا حال

وجود  یموارد ندهیدر گذشته و آ شکبی شود.قانون معتبر اجرا نمی یجاکه قانون منسوخه به
و قانون  بگیرد دهیقانون معتبر را ناد ،یشخص ریبا تفس یداشته و خواهد داشت که مجر

 تیأه ن،یعلت تعدد و تکثر قوانکه بهاست شده  دهید یگاه یمنسوخه را اجرا کند و حت
داده  قراررا مستند  یشده و قانون ملغ یدچار سردرگم نامهتصویبمحترم دولت در وضع 

 (.42: 1315باغی، )شاملو و قره است

 . تورم قوانین 4-2
مبانی و دالیل وجودی و الزام به  نیترمهماثر و نتیجه تنقیح قوانین و یکی از  نیترمهمشاید 

شک بر ایجاد امنیت باشد. امری که بی مقررات وورم قوانین تنقیح قوانین و مقررات مقابله با ت
سایر اصول و قواعد حقوقی نیز مانند اصل شفافیت، اصل انسجام و یکپارچگی،  وحقوقی 

ی است که از یک امارگونهیبخواهد بود. تورم قانونی موقعیت  رگذاریتأثسهولت دسترسی و... 
 کندیمفعالیت  آنچنان گذارقانون فعالشیبین غده . اردیگیمی نشأت گذارقانون فعالشیبغدة 

باید راهنمایی اعمال شهروندان باشد،  هاآن؛ قوانینی که هدف از دیافزایمکه سرکنگبین صفرا 
ی که دولت و شهروندان خود را غرق در قوانین اگونهبه، شودیمعکس منجر  کامالًی اجهینتبه 

را به سردرگمی  هاآنکه  آورندیموجود رای شهروند به. قوانین مختلف شرایطی را بنندیبیم
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ی، حقوق و قانون به ضد حقوق و گذارقانون. با داشتن این نوع از نظام سازندیمشدید مبتال 
ی به مجالس مقننه دشمنان گذارقانون. شهروندان با اعطای اختیارات ندشویم ضد قانون تبدیل

ی آزادی هانهیزمحقوق که باید گسترندة  ساننیبد .سازندیمنظام حقوقی را به دست خویش 
(. تورم قوانین مضراتی 145: 131۱لو، )نبی شودیم باشد، به زنجیر بر پای شهروندان تبدیل

 موارد ذیل را برشمرد: توانیمخالصه  طوربهکه  کندیمدارد و موانعی را ایجاد 
 ،مقدماتی تتحقیقاها، پرونده کماتر انمیز بر نیناقو رمتو ؛و اطاله آنسی دادر ندرو بر تأثیر -

 ربسیا منفی اتتأثیر ،بـمناس مـحک وردـصو  یـسدادر ،یدگیـسدر ر تـقو د رعتـس
 اربزاندازه ا ، هرستا موضوعه نقانو یـقاض رـهی ارـب رکا اربزا قضا مردارد. در ا یچشمگیر

 لتاعد ایجرو ا حق قحقاا نهما که دمقصو لسرمنز هـب ترعیسررا قاضی  ،دـباش قـقید راـک
 حل جهت قضایی محاکم به دممر بیشتر هجعامر موجب نیناوـق لجماا یا مبهاا .رساندیم ،ستا
 اقصدـم شخیصـت هـبدر قا سیدگیر ممقادر  نیز قاضی، یگرد یسو. از شودیم فختالا
و  دمتعد ننیاقو تصویب .دبگیر تصمیم حهومطر یهاپرونده ردوـمدر  تواندیو عمالً نم ستـنی

 ماـمقرا در  یـقاض هـک تـسا دیاز رنقدآ شوند،یم ماقبل ضمنی ناسخ که سابق نیناقو مغایر
 اوانرـف تـقو فرـص بـموج تکثر ینو ا سازدیم عاجزو منسوخ  خـناس نانوـق افتنـی

 حتیو  اندازدیم تأخیر بهرا  سیدادر ،نهایتو در  دمیشو نیناقوه مجموع لـک یـسربر یبرا
 یشافزو ا قضایی محاکم رینگااو جرم وتمتفا یتفسیرها سبب نیناقو مبهاو ا لجماا یگاه
 (.291: 1331 ،یترجمه ابرندآباد ،)گسن شودیم سیدادر هطالا نتیجهو در  هدـنوپر
و  «حقوق جزای استثنایی» جادیموجب ا قوانین،تورم  ی:رقانونیغافزایش اختیارت  -

و  یرعادیاساسی، همزمان ترسی غ یهایا لطمه زدن به آزادو ب شودیمستمراً در حال رشد م
. در واقع، معمول است که آوردوجود میبهدر شهروندان  را اسفباری ییاعتنایو ب ریتحق

و حصر حقوق عادی  حدیاجرای حقوق کیفری فنی به پلیس قضایی تخصصی با اختیارات ب
در اختیارات ادارات )قوه مجریه(  اغلبمحول شود؛ یا از سوی دیگر، تعقیب این جرائم 

ترجمه  ،گذاشته شود، و حتی اختیارات قضات در مرحله تعیین مجازات محدود گردد )گسن
 .(291: 1331 ،یابرندآباد

بازیچه دست ادارات و اغلب تورم کیفری، شهروندان را  پایمال شدن حقوق مردم عادی: -

. در واقع، عموم شهروندان دهدیاشند، قرار مزده نبها، تازه اگر سیاستقربانی سوءاستفاده آن
نسبت به حقوق جزای فنی در  ،نامید« حقوقدان عادی»آنان را  توانیکسانی که م یعادی و حت

حال توسعه شناخت و آگاهی ندارند. حال آنکه، برعکس، ادارات تخصصی به آن اشراف 
ا ایجاد و سپس نحوه اجرا مختلف همین ادارات هستند که این حقوق ر یهادارند، زیرا بخش
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. کنندیدیگر این ادارات ابالغ م یهابه قسمت ییهاآن را در قالب بخشنامه ریو تفس
، یروادهیترتیب، ادارات از تسلط وافری بر شهروندان عادی برخوردارند که گاه با زبدین

 (.291: 1331 ،یترجمه ابرندآباد گسن،) اخاذی توأم است یو حت ییخودرأ

 چیدگی و ابهام قوانین و مقررات . پی4-3

 هایدگیچیپ، کندیمی تنقیح را نیز بیان ریگشکل ضرورتسومین مانع اصل امنیت حقوقی که  
 دیآیم. ابهام هنگامی پدید دیآیم وجودبهیی است که در حین وضع و اجرای قوانین هاابهامو 

امری که راه تفاسیر مختلف را باز که از یک گزاره قانونی بیش از یک معنا قابل برداشت باشد، 
هر کس به : »داردیمقانون مجازات اسالمی کتاب تعزیرات که بیان  511، مانند ماده کندیم

ی هواپیما، کشتی و گذاربمبقصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به 
به هر سه واژه « عمومی»برخی معتقدند قید «. عمومی نماید یا ادعا نماید... هینقلوسایل 

: 131۱، بنابراین وسایل نقلیه خصوصی از شمول این ماده خارج هستند )گلدوزیان، گرددیبرم
و فرقی بین هواپیما و  دانندیمرا فقط مربوط به وسایل نقلیه  ادشده(، اما برخی دیگر قید ی249

 (. 121: 1311)میرمحمد صادقی،  اندنگذاشتهکشتی خصوصی و عمومی 
ی باشد که حسب مورد دو یا چند معنا یا نتیجه اگونهبهنچه شکل یا محتوای قاعده حقوقی چنا

معلوم  گذارقانونآنکه معنا یا نتیجه درست یا موردنظر حقوقی از آن قابل استنباط باشد، بی
 که آن قاعده حقوقی مبهم پا پیچیده است. با توجه به اینکه قوانین از قواعد شودیمباشد، گفته 

، هرچه میزان قواعد حقوقی مبهم، بیشتر باشد، به همان اندازه، قوانین اندشدهحقوقی تشکیل 
ابهام و پیچیدگی قوانین، جز  جهینتدر هر صورت (. 33: 131۱)انصاری،  شوندیمنیز مبهم 

سرگردانی مردم و مجریان و صدور آرای متفاوت و مخدوش کردن امنیت حقوقی جامعه 
ی حقوقی شده و ناامناس، هرچه میزان ابهام قوانین بیشتر باشد، جامعه دچار . بر این اسستین

ی مختلف از قانون هابرداشتاز حاکمیت قانون فاصله خواهد گرفت و به سمت تفاسیر و 
 پیش خواهد رفت. 

 . پراکندگی قوانین 4-4
خود را تعقیب مصوبات  صورت مستمر،باید بهکه  امعننی، بداستزنده  یادهیپد یگذارقانون

 به موجب قانون گرید عضیو ب ابندییم رییتغ مصوبات یبرخو بازبینی کند. در این فرایند 
با تعدد فراوان ممکن است موارد  یکه در برخ راتییتغ نی. اشوندیم نیگزینسخ و جا دیجد

 . حتی باسازد یدشوارم، مردم یبرا ،االجراسترا که الزم یبه قانون یدسترس رد،یصورت گ
 یگذارقانون»شود. می تردهیچیپو  ترسختاصالح یا نسخ یک قانون در قانونی دیگر کار 
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و الحاق  نیمکرر به قوان یهاهیاصالح ژهیوو متعدد، به یمورد یگذارقانون ی، به معنا«پراکنده
 یو دسترس ینظام حقوق یو سازگار تیبدون دغدغه حفظ کل ن،یشیپ نیبه قوان دیمفاد جد

)تورم  نیتورم قوان دهیبه پد هیرو نیاالجراست. االزم یم به قواعد حقوقآسان مرد
شود. در واقع شمرده می ینینظام تقن عیشا یهابیو از آس زندی( دامن میگذارقانون
است  ییهانظام یاز عالئم اصل نیو همچن نیتورم قوان یپراکنده، از عوامل اصل یگذارقانون

)مالمیر  کنند یشیاندمذکور چاره بیمقابله با آس یبرا دیجهند و باموا نیتورم قوان بیکه با آس
پراکندگی قواعد و موضوعات حقوقی در میان قوانین  شکیب(. 151: 1394زاده، و مهدی

را برای مردم و حتی مجریان دشوار خواهد ساخت، امری  هاآنمتعدد شناخت و دسترسی به 
ود و ضرورت انجام روند اجرایی تنقیح را شکه به مخدوش شدن امنیت حقوقی منجر می

 . کندیمنمایان 

 اصول امنیت حقوقی، مبانی تنقیح  .5

مقررات  تنقیح قوانین و شود که هدف و ثمرهدر این بخش در مورد مبانی و اصولی بحث می
کند. اصولی که فرایند علمی تنقیح در قالب این اصول خود را نمایان می هستند. در واقع نتیجه

اند. به بیان دیگر، امنیت حقوقی محقق تر و غایی، به نام امنیت حقوقیخود فرع بر اصلی مهم
، امنیت توان گفت اصول شفافیتدستیابی به این اصول. بنابراین می شود، مگر در سایهنمی

آیند، شمار میقضایی، انسجام قوانین، سهولت دسترسی و... که از آثار و نتایج تنقیح به
 شوند. ساز و بستر دستیابی به امنیت حقوقی محسوب میزمینه

  انیقبح عقاب بالب . قاعده5-1

 اسراء یسوره 15 آیه ریو ضمن تفس یوسط خیبار توسط ش اولین انیقبح عقاب بالب قاعدهمفاد 
زشت الْ عق: »سدینویم هیآ نیا ریدر تفس یبیان شد. و( الوسبعث رنو ما کنا معذبین حتى )

 «را عقاب کند، قبل از آنکه او را به مصالح و مفاسدش آگاه ساخته باشد یاست که خداوند کس
 فیتکل»چون  یریتعاب یحقوق عموم میبا مفاه ییآشنابا  زیفقها ن ریسا (.451تا: )طوسی، بی

 یفیتکل چیه»(. 921: 1339)گرجی، « است حیقب یامر ،یمشخص و قبل یکردن بدون آمارها
  (.14: 1331)میرزای قمی، « مگر بعد از بیان ستین

 نیقوان حیتنق یعقل یمبان تریناز مهم قاعده قبح عقاب بالبیان،ترین مبنای عقلی تنقیح: مهم -
است که مقصود از  نیدارد ا قرار تیهماول ا درجهدر  آنچه. شودو مقررات محسوب می

 ،صادر شده باشد صرفاًباشد؛ نه آنکه  دهیاست که به دست مکلف رس یانیب ،در قاعده «انیب»
تنها در  یکه از طرف شارع صادر شده باشد، و یفیچراکه مشهور اصولیون معتقدند در هر تکل
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باشد و مقصود از  دهیرس هاآنف به یحق دارد مکلفان را مؤاخذه کند که آن تکل یصورت
نسبت  یقطع یافتیکه به در ردیدر دسترس آنان قرار گ ایگونهبهاست که  نیا فیتکل دنیرس

 ستند؛یحاصل نشود، عقال ملزم به اطاعت ن یافتیدر نیاگر چن نیبنابرا ابند،یبه آن دست 
 وصل وجود ا تنهانه نیبنابرا (،139: 1335)حائری،  صادر شده باشد واقعاً فیتکل هرچند

شرط تکلیف  زیاو ن یالزم است، بلکه اعالم به شخص و آگاه فیتکل یصدور حکم برا
به  یحسن کردار ایمادام که وجوب : »بیان کرده است االقتصاددر  یطوس خیاست، چنانکه ش

 نیهمچن(. 92: 1335)طوسی،  «ندارد یفینسبت به آن عمل تکل یمکلف اعالم نشده، و
 نکهیا: »کندمیسپس اضافه «. به شرط اعالم: »گویدمی فیتکل فیتعر یدر انتها یعالمه حل
 یفعل یکننده آگاهفیتکل یارادهبه  یخاطر آن است که مکلف وقتاعالم را، به میشرط کرد

احکام و » نکهیا انیبا ب ینینائ یرزایم (.319: 1312)حلی،  «ستینداشته باشد مکلف ن
آن را درک  یو مکلف،بر وصول آن به ، که عالوهندرسمیتنجز  مرحلهبه  یزمان فیتکال

ق: 1421آید ) نائینی، برمی انیعقاب بالب حمتقدمان از قب فیتعار لیتکم درصدد ،«کرده باشد
شارع و وصول آن توسط  توسط یصرف صدور حکم کل شانیا دیآنکه از د حیتوض (،319

درک  زیو موضوع را نحکم  دیشود، بلکه مکلف بانمی فیمنجر شدن تکل سببمکلف، 
 (.41: 1331)قافی و شریعتی  را داشت یکرده باشد تا بتوان از او انتظار عمل به حکم شرع

که گونههمان رایشمار آورد، زبه نیقوان حیتنق یمبنا توانمیاز قاعده را  یبرداشت نیچن دقیقاً
وصول آن به شارع و  انیبر صدور ببر مکلف، عالوه فیتکل زیروشن شد، مالک در تنج
 کنندهتسهیل ندیفرا، جز زین نیقوان حیتوسط مکلف است. تنق انیمکلف، درک و فهم آن ب

  .ستین فاندرک و فهم بیان صادره از شارع توسط مکل
تا  آن است که طور مختصربهمفاد قاعده  طورکه اشاره شد،همانمبنای فقهی امنیت حقوقی:  -

در  مکلف ابالغ نشده است،فرد به  یاست و آن نه دهشن ینه مقدس توسط شرع یعملزمانی 
قاعده،  نیدانست که قلمرو ا دیبا .و زشت است حیقب مجازات او عقالًصورت ارتکاب، 

 یاصل قانون چراکهمعاصر است،  یحقوق عرف« بودن جرم و مجازات یقانون اصل» از تروسیع
حل ابالغ و انتشار قانون. ولى آن مرا تبعبهاست به وضع قانون و  عبودن جرم و مجازات راج

صادره  فینسبت به تکل گرید یبلکه به جهت ،ریعلت تقصکه مکلف نه به یفقها در موارد
قاعده،  نیدر ا انیمراد از ب ،سخن گری. به داندکردهقاعده تمسک  نیبه ا زیجاهل بوده است، ن

بودن جرم و  یز اصل قانونا تروسیعشمول آن  رهیدا نیبنابرا ،و اصل است، نه بیان صادر انیب
 (.11: 1331)محقق داماد،  مجازات است

منع  گذارقانونتوسط  ی، چراکه تا عملاست یحقوق تیبا اصل امن میقاعده در ارتباط مستق نیا
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انجام آن اعمال  لیدلشهروندان را به تواننمیاست و  یاصل اباحه بر آن جار ،نشده
ضمانت  ،شودمی ادی انیعنوان قبح عقاب بالبآن بهاصل که در فقه از  نیا ،کردبازخواست 

 زین ثیو احاد اتیاصل در روا نیا .رودمیشمار مردم به یحقوق تیدر جهت حفظ امن یبزرگ
از  یاریاختالف مورد استفاده بس یکه با اندک یثیحد ترینمهممورد توجه قرار گرفته است. 

از امت  زینه چ» :فرمودند )ص( امبریپ ثیحد نی. طبق ااست« رفع ثیحد» ه،علما قرار گرفت
(. 99: 131۱و... )میالنی،  آنچه که طاقت ندارند .2 دانندنمیآنچه  .1برداشته شد.  من

است و به واقع کل  رثابتیبرداشتن غ یمقابل واژه وضع به معنا« رفع» ندیگویم حقوقدانان
شخص جاهل، برائت  یعو حکم واق ستیمجهول باشد، ثابت ن یاسالم امت یکه برا یاحکام
 (.2۱3: 1331)کالنتری،  است
مردم نسبت به : »فرمایندمیاست که  ینبو ثیحد کرد، ستنادبه آن ا توانمیکه  یگرید ثیحد

 زین فهیشر ثیحد نیبا توجه به ا (.99: 131۱)میالنی،  «هستند شیدر گشا دانندنمیآنچه 
 تیدر حفظ ثبات و امن انیقبح عقاب بالب گاهیو جا نیقوان انیانتشار و ب تیبه اهم توانمی

که  یزیمردم در چ اندداشتهچراکه حضرت محمد)ص( اشاره  ،برد یشهروندان پ یحقوق
قبح  لیدلآنان به ،به اطالعشان نرسد یاگر قاعده و حکم نیبنابرا ،هستند شیدر گشا دانندنمی

 آن در امان هستند. یاز اجرا انیعقاب بالب

  تیشفافاصل -2-5

و آمال  هاعرف ینهاد اجتماع نیمنبع ا. شودمی یو مشخصه قانون ناش عتیاز طب تیشفاف لاص
که با صراحت طبع و بدون مقاومت توسط افراد به مرحله اجرا  یصورتبه ،مشترک جامعه است

صفات قانون  ترینبدیهیو صراحت از  یروشن واقعبه (.11: 1312)نصیری،  شودگذارده می
صراحت و شفاف  زانیم قتیشده است و در حق تأکیداهل فن بر آن  یاز سواست که همواره 
(. 111: 1313زاده، )بیگ شودمحسوب می گذارقانون یتجربه و خبرگ یارهایبودن قانون از مع

متعدد به  نیانباشته از قوان یداشتن حقوق یجابه یاست که نظام حقوق نیا تیاز شفاف منظور
 نیچند مجموعه سوق داده شود؛ چراکه در ا ای کیدر  دهشگردآوریحقوق  سمت داشتن

متعدد نخواهند  هایکتاب یوجوناچار به جست گریموضوع د کی افتنی یحالت اشخاص برا
 (.213: 1313 گرجی، ترجمه گی،) بود

 یاست؛ امر نیساده و روشن بودن قوان ت،یابعاد شفاف ترینمهماز : تنقیح اصل شفافیت ثمره-
که  ینقض قانون لیدلبه تواننمیمنجر خواهد شد.  نیفهم و درک عموم از قوان لیکه به تسه

حقوق خود را مطالبه  توانندنمی زیرا مؤاخذه کرد. مردم ن یکس ،ستیمردم قابل فهم ن یبرا
مردم هستند که در  نیمردم کوچه و بازار نوشته شده است، و هم ی. در واقع اگر قانون براندکن
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، پس الزم است کنندمیحقوق خود به آن رجوع  مطالبه یبرا ای شوندمیه محاکم هادادگاه
 پایهبر  اصوالًجا که ازآن نیقوان حیتنق (.5۱: 1311)یزدانی زنور،  آنان قابل فهم باشد یبرا
و  تیشفاف ،گیردمیانجام  یافتهسازمان هایبندیطبقهو  یمنطق هایفهرست میو تنظ نیتدو

 خواهد داد. شیفزاحقوق را ا ییخوانا
در قواعد  تیوجود شفاف ،یحقوق تیامن تحقق یبراامنیت حقوقی:  اصل شفافیت الزمه -

قوانین،  تیدر واقع، اصل شفاف .است ناپذیراجتنابو  یضرور یامر یو روابط حقوق
و  فهم قابلاست که قوانین را برای عامه مردم نظر این م از نیقوان تیفیک یبرا ینیتضم

 مطروحه فیکه حقوق و تکال کندمی جابیا زیاز هر چ شیپ یحقوق تیامنکند. تسهیل می
 طیبه شرا نانیعدم اطم»سخن،  گرید بهو شفاف باشند.  نییقابل تب نیشهروندان در قوان

اعمال  یکه گاه برا کندمی جادیا یحقوق تیعدم امن ینوع هاآنو فقدان ثبات  نیاعمال قوان
 یحقوق تیامن یکل طور(. به153: 131۱)ویژه،  «نمایدمیناک خطر اریحقوق شهروندان بس

 منظوربهقانون  تیو منسجم است. اصل شفاف قیشفاف، دق یمتضمن مجموعه قواعد حقوق
قانون  ،یفن نظرشود. از اعمال می هاآنو قابل فهم بودن  نیارتباط شهروندان با قوان یارتقا

در  باشد،داشته  ریبه تفس ازید آن منسجم بوده و کمتر نموا کلیهشود که  نیتدو ایگونهبه دیبا
شده  بینیپیشدر متن آن  دیقانون با موردنظر یحقوق عیاعمال و وقا یحقوق جیحال نتا نیع

 (.153: 131۱)ویژه،  باشد
 اغلبشود. قانون بدون ضمانت اجرا  انیقانون ب یکه ضمانت اجرا کندمی جابیا تیشفاف

 ترینمهم هجا ککند. ازآن فایرا ا ینقش نیچن تواندنمی گذارقانونرد و دا یجنبه فرمان اخالق
 نییتب گذارقانوننقش  ،دارند یو مذهب یمورد قبول اجتماع هایارزشدر  شهیکشور ر نیقوان

ضمانت اجرا در صورت تخلف از  نییاز ابهام و تع یخال صورت شفاف وبه هاارزش نیا
 تواننمی ،نشده باشد نیصورت روشن و واضح تدوقانون به مادام که شکبیآن است.  یاجرا

اغراق  دیشا پس(. 12: 1312)نصیری،  ردکمقرر  ییآن ضمانت اجرا یتخلف از اجرا یراب
در اعمال . »رودمیشمار شهروندان به یحقوق تیاصل امن یمبنا نیقوان تینباشد که اصل شفاف

شناخت ممکن توسط شهروندان را داشته  تیقابل دیبا نیاست که قوان نیاصل فرض بر ا نیا
که وجود انسجام گونههمان ،گرید انیالزم برخوردار باشند. به ب یاز منطق حقوق زیباشند و ن

 انیاصل در م نیالزم است، وجود هم ینظام حقوق کیگوناگون در داخل  نیقوان نیب یحقوق
ند و ایحقوق یداراهروندان (، زیرا ش152: 131۱)ویژه،  «است یضرور زیقانون ن کیمواد 
، سبب تضییع حقوق نیقوان رد حیقانون به حق خود برسند، عدم تصر قیدارند از طرتوقع 

 ومردم  انیو روابط م منعقد نیمردم آحاد جامعه با استناد به قوان انیم یشود. قراردادهامردم می
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جامعه را  یازهاین طفقنهمبهم و ناقص  نیاست قوان یهیشود. بددولت با قانون مشخص می
نشده روزبهمبهم و  نی. قواندهندمیرواج  زین را عدالتیبیو  ضیبلکه تبع کنند،نمیبرآورده 

 سازیشفافبه  دیبا نی. بنابراشوندمیامور  یانجام عاد یسبب عدم ثبات الزم در جامعه برا
خود را دانسته و  فیصورت مردم تکل نیاقدام شود. در ا ،ستاالجراالزمآنچه  نییو تع نیقوان

  خواهند کرد. گیریتصمیم ندهیآ در موردخاطر  نانیبا اطم

 . اصل انسجام قوانین 5-3
و توجه به  تیرعاشود و در تحقق امنیت حقوقی از مبانی تنقیح محسوب میکه  یگرید اصل

جا ازآن. است «نیانسجام قوان»اصل  ،دارد یابزارشکلی و  تیماه زیاست، و خود ن یآن ضرور
 جادیمنبع ا ترینمهمشود و قانون شمرده می ینظام حقوقیک از  یهر ماده قانون، جزئ که

و  گریدر قواعد د یاز مواد قانون کیتوجه داشت که هربه آثار و نتایجی  دیحقوق است، با
 نیقوان ریو سا یبا نظام حقوق دیقانون باهر  ،گرید انیدارد. به ب یدر نظام حقوق یکل طوربه

 انسجام باشد. یداراد، موجو
 یاست که گاه برخ یااندازهبه نیقوان «تیشفاف»اصل به  نیوهله نخست شباهت ا در

 یآن، اصل تیفیک زیرمجموعهعنوان . اما انسجام قانون بهشمارندمی کسانیرا  هاآن حقوقدانان
 شترین در باعمال شود. در واقع انسجام قانو نیقوان تیبا شفاف یمواز طوربه دیاست که با
حال  ،گیردمیفهم کل قانون مورد استناد قرار  تیکالن و در ارتباط با قابل یاسیموارد در مق

 گری، به دگرددبازمیو به فقدان ابهام در مقررات  ردخرد دا هجنب شتریقانون ب تیآنکه شفاف
حال  نیع در(. 114: 1391)ویژه، شودمربوط می هاآنسخن تفاوت دو اصل به گستره اعمال 

 .قائل شد زیتما هاآن« ثبات»و  «نیانسجام قوان» نیب دیبا
 نیاز دشوارتر یکسازد تا یتنقیح قوانین این امکان را فراهم میتنقیح:  انسجام قوانین نتیجه-

است، میسر  قواعد گذشته انیوضع هر قانون را در ممشخص کردن که  گذارقانون فیوظا
گذشته نسخ  نیقانون چه مقدار از قوان نیا بیبا تصوبیان کند صراحت گذار باید بهشود. قانون

از  ینظام حقوق کی و اینکه با قواعد و موازین دیگر در تعارض و تضاد نباشد. شودمی
 خودمد به هدف انحو کاربه تواندنمینظام  نیشده است و ا لیتشک یگوناگون یهنجارها

انسجام باشد.  یبرخوردار بوده و در کل دارا یو هماهنگ یاز سازگار شهیهم اینکهمگر  ،برسد
خارج از آن وجود  تواندنمیاست و  ینظام حقوق کیالجرم متعلق به  یجا که هر قانونازآن

موجب ابهام و  ای کنندمیو نقض  یرا نف گریکدیآن  یکه اجزا یپس نظام حقوق ،داشته باشد
بلکه حقوق  ،را داشته باشند موردنظررد کارک توانندنمی تنهانه ،شوندمی نحلیال هایپیچیدگی

 امروزه (.154: 1314برند )راسخ، می نیو از ب می انگارند دهیناد زیشهروندان را ن هایآزادیو 
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زائد و  دو مقررات از موا نیقوان راستنیدر موضوعات واحد، پ نیتعدد و کثرت قوان لیدلبه
و مقررات،  نیقوان ریبا سا ریض و تغااز تعار یو مقررات عار نیبه قوان یمنسوخه و دسترس

 شده است لیقانون تبد انیقضات و مجر یقانون از سو حیدر کاربرد صح یعنوان عامل اصلبه
هایی منظم و منسجم از قوانین (. تنقیح قوانین به ایجاد مجموعه33: 131۱باغی، )شاملو قره

ها به میان آن ک قانون و رابطهها ارتباط میان اجزای یهایی که در آنکند. مجموعهکمک می
عنوان کند، بلکه بهتنها هر جزء، جزئی دیگر را نفی یا نقض نمیشده، نه شکل منطقی بیان

ای واحد، که با هم سازگاری و هماهنگی دارند، نقش مهمی را در ثبات قوانین و درک مجموعه
 آورند. وجود میو فهم شهروندان از قوانین به

آن  ثباتیبیقانون الجرم به  کیفقدان انسجام در  امنیت حقوقی: مقدمه نیانسجام قوان -

 ،که منسجم نباشد و در آن از عبارات متناقض استفاده شده باشد یقانون ، چراکهدیخواهد انجام
 شهروندان خواهد بود. یحقوق تیدر ضربه به امن یاهرم مهم ثباتیبی نیکه ا داردثبات ن
وجودآمده از ظ انسجام قانون توجه داشته باشد تا مبادا تعارضات بهبه حف دیبا گذارقانون
آنان را  یحقوق تیو امن بزندشهروندان صدمه  هایآزادیبه حقوق و  دیجد نیقوان بیتصو

دادرسان و قضات شده و خود  یسردرگم سببتعارضات  نیگاه ا نیسازد. همچن دارخدشه
 . شودمین شهروندا یحقوق تیامن فیدر تضع یگریعامل د

  یدسترس تیقابل . اصل5-4
های دولتی که قانون در آن جاری است، این است که قواعد و احکام حاکم بر یکی از ویژگی

قانون الزمه  انتشارها را داشته باشد. شهروندان، منتشر شود تا هر فردی قابلیت دسترسی به آن
از انتشار  شیشود. پنون آغاز میقا یاجرا یمهلت مقرر برا بیترتنیقانون است و بد یاجرا

کرد  تیرعا تواننمی کسهیچو مفاد آن را نسبت به  شوندمیقانون همه جاهل به آن محسوب 
 ندقانون هست یموظف به اجرا جمهوررئیس یهستند که با امضا یادار هایسازمانو فقط 

 (.134: 1311)کاتوزیان، 
هایی مقررات، ایجاد مجموعه قوانین و هدف تنقیحمبنای تنقیح:  یدسترس قابلیتاصل  -

نحوی که مفهوم ها دسترسی داشته باشند، بهراحتی بتوانند به آنمدون از قوانین است تا مردم به
را نیز در برگیرد. منطق این معنای از دسترسی این است که اگر « درک کردن»یا « فهمیدن»

قوانین و مقررات و اطالعات مربوط  اطالعات، خودشان قابل فهم باشند، توانایی دسترسی به
ترین هدف حق دسترسی به ها کمرنگ خواهد شد. معنای دیگر اینکه، اگر اصلیبه آن

اطالعات، برای مثال این است که به افراد اجازه داده شود اطالعات الزم برای دفاع و حمایت 



 
 
 

 تنقیح قوانین و مقررات گامی در تضمین اصل امنیت حقوقی
 

000 

طالعات را بفهمد یا از که یک فرد نتواند این ادست آورند. زمانیشان را بهاز حقوق قانونی
معنا خواهد شد. بنابراین بین دسترسی و درک و فهم این ها استفاده کند، حق دسترسی بیآن

توان آن را نادیده گرفت. در واقع دسترسی بدون درک و فهم موضوع ارتباطی است که نمی
 محقق نشده است.

 یامکان دسترس ن،یانمحدود و مشخص از قو هایمجموعه جادیابنابراین دسترسی یعنی؛ 
سازد)بریان،ترجمه می ایمه شیاز پ شیرا ب فشانیو شناخت بهتر حقوق و تکال هاآنشهروندان به 

واحد در  ایمجموعه ن،یقوان حیو تنق نیبا تدو توانمی نهیزم نیدر هم (219: 1313گرجی:
کردن  یاب کرد.گرایش به ساده و آسان نیتعدد نامحدود قوان نیگزیجا خصوص هر موضوع را

حقوق نشانه تحول آن است. از نظر ماکس وبر، پیشرفت حقوق با عقالنی کردن روزافزون آن 
شود که رشد سازمان و نهادهای حقوقی را به دنبال دارد. تدوین و تنقیح قوانین اوج محقق می

 (.143: 1393)سلطانی این تحول است
 یکه وجود آن برااست  یگرید اصلدر امنیت حقوقی:  یدسترس قابلیتاصل نقش  -

هرچند به لحاظ  نیاست که قوان یهیبد .است یالزم و ضرور یحقوق تیاز امن تیحما

 هاآنثر از ؤم ایگونهبهکه شهروندان یتا زمان ،، قابل فهم بودن و انسجام مناسب باشندتیشفاف
به  یسکه اصل سهولت دستر جاستنیا درالزم را نخواهند داشت.  ییکارا ،ابندین یآگاه
 شودشهروندان مطرح می یحقوق تیمربوط به امن یاصول فرع ریعنوان مکمل سابه نیقوان

قانون را داشت که مفاد آن منتشر شود و به  یانتظار اجرا دیبا یهنگام(. 115: 1391)ویژه، 
او را به  توانمیخود را نداند، چگونه  فیتا شخص حقوق و تکال رایز، اطالع عموم برسد

انتشار  در (.134: 1311)کاتوزیان،  مسئول دانست فهیف از قانون و انجام ندادن وظلحاظ تخل
 دیبا نیاست، در واقع قوان نیبه قوان یسهولت دسترس تیرعا ،دارد یقانون آنچه جنبه اساس

 منتشر شود تا عموم مردم امکان اطالع از آن را داشته باشند. ایگونهبه
 گیرینتیجه

حقوقی مورد استناد  یهااصول حقوق عمومی است که در تمامی نظام از ،اصل امنیت حقوقی
ثبات نظام حقوقی، تضمین  هایی از نظام حقوقی ماننداین اصل به ویژگی گیرد. ریشهقرار می

های شهروندان، قطعیت قواعد موجود در آن نظام و ایجاد ها و آزادیحمایت دائمی از حق
 تحقق لنبادبه حقوقی هنجارهایسایر  مانند حقوقی منیت. اگرددیاعتماد به نظام حقوقی بازم

 کندیمنی روا منیتا دیجاا انندوشهر یابر منسجم حقوقی منظا ئهارا باو  ستا لتاعدو  منیتا
 جامعهدر  لتاعد تحقق بهآن  فرعی عناصریکی از  انعنوبه قضایی منیتا صلا تحقق باکه 

حاکمیت قانون است و مقتضای آن این است که  . این اصل از ملزومات اصلدکر اهدخو کمک
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خاطر و احساس  یآسودگ یو نوعکند میخود مطلع  یاز چارچوب روابط حقوقرا  انشهروند
معنی که در یک سیستم حقوقی تصمیمات دهد، بدینها میآناموال خود به و از حقوق  تیامن

توانند با اطمینان خاطر و با اعتماد به ی و قابل اتکا باشد تا مردم بنیبشیپو اقدامات دولتی قابل 
ی کنند و تعامل مبتنی بر اعتماد میان شهروندان و حاکمیت زیربرنامهامور زندگی خود را  هاآن

 اند، برقرار شود.ی عمومی و اجراییهاسازمانو نمایندگان آن که نهادها و 
 صولی مانند اصلاست که در آن ا قانون تیمعلول وجود حاکم یحقوق تیاصل امن تحقق 

 هایآزادیاز حقوق و اصل انسجام، اصل سهولت دسترسی و...  قوانین و مقررات،شفاف بودن 
عدم  شود.شهروندان محقق می یحقوق تیامن ترعمیق یو در بعد کنندمی یپاسدار یشهروند

ی در خودسربه بروز هرج و مرج و  تواندیمحاکمیت این اصل در روابط مردم و دولت 
 منجر شود. جامعه

مقررات است. ننقیح زمانی ضرورت  تنقیح قوانین وهای تحقق اصل امنیت حقوقی، یکی از راه
تورم قوانین، وجود قوانین پراکنده، مجمل، مبهم،  های ناامنی حقوقی مانندکند که مؤلفهپیدا می

ار شود. در و... در یک نظام حقوقی پدیدچند قانون با هم، پیچیدگی قوانین تعارض متروک، 
االجرا، بسیار مشکل و پیچیده است. مقررات معتبر و الزم این وضعیت، تشخیص قوانین و

ای از قوانین ایجاد یافتهکند تا نظام سازمانمقررات کشور این امکان را فراهم می تنقیح قوانین و
هیل آگاهی واسطه آن حقوق بیشتر و بهتر و به دور از آشفتگی دیده شود، چراکه تسشود و به

تکالیف  کیف حقوق و عامه مردم به قواعد و موازین قانونی و تشخیص حدومرز و کم و
های آن موجب ایجاد امنیت حقوقی است. فردی و اجتماعی خود و بازشناخت دگرگونی

اصول شفافیت، امنیت قضایی،انسجام قوانین، سهولت دسترسی و... که از آثار و نتایج تنقیح 
 شوند.ساز و بستر دستیابی به امنیت حقوقی محسوب می، زمینهآیندشمار میبه
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، «عنوان مرجع تنقیحفرهنگستان حقوق به لیتشک شنهادیپ»، (1311) ناصر ان،یکاتوز .24
 .11، ش گواه حقوقی فصلنامه

تهران:  ،رانیا یمقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق (،1311) ---------- .25

 تشار، چ هفتادوسوم.ان سهامی شرکت

 دانشگاه مازندران، ،هامجازاتو  جرائمبودن  یاصل قانون (،1331کیومرث ) کالنتری،  .2۱

 مازندران.

 نیحس یترجمه عل ،یغرب کشورهای ییجنا هایسیاستبحران  ،(1331) مونیر ،گسن .23
 .11ش ،حقوقی تحقیقات آبادی،ابرند ینجف

 .دهم چ میزان، تهران: ،یعموم یاجز حقوق هایبایسته(، 1314ایرج ) گلدوزیان  .21

 ،یاکبر گرجی، ترجمه عل«هادشواریو  دیقوانین فوا حیو تنق نیتدو ،(1313بریان ) گی ، .29
 .5۱، ش مجلس و پژوهش

 .34ش  ،یاسیفصلنامه علوم س، «در اسالم تیامن» ،(1315) فیشر ،ییزالک .31
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 ران،یا ینیتقن نظام در و نیقوان یپراکندگ ،(1394ه )زادیمهد مهدی و، احمد، ریمالممرکز  .31

 .43ش  ،یعموم حقوق پژوهش مهفصلنا

بودن  یآن با اصل قانون سهیو مقا انیقاعده قبح عقاب بال ب» ،(1331ی )محقق داماد، مصطف .32
 .1ش  ،کالمی فلسفی هایپژوهش مجله ،«مجازات

 ن:زاده، تهراعالم هادی تصحیح ،المصادر تاج(، 133۱علی ) ابن بیهقی،احمد قریم  .33
  فرهنگی. مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه

 العلمیة مکتبهتهران:  ،قوانین االصول ق(،1331محمدحسن ) بن ابوالقاسم قمی، میرزای .34
 .2 دوم، ج چ االسالمیه،

 میزان. تهران: ،یعموم شیو آسا تیامن هیعل جرائم(، 1311حسین ) صادقی، میرمحمد .35

 میزان،تهران:  ،هامجازات و جرائم بودن ینونقا اصل به ینگرش (،131۱علیرضا ) میالنی، .3۱
 .اول چ

 نشر مؤسسه قم، کاظمی، محمدعلی: تقریر ،فوائد االصول ق(،1421محمدحسین ) نائینی، .33
 .3 ج اسالمی،

 رسانیاطالع فصلنامه ،مقررات و نیقوان حیتنق و نیقوان تورم ،(1319) نیحس ،لوینب .31
 .11ش  ،حقوقی

 .31، ش پژوهش و مجلس ،«گذاریقانوندر باب  یظاتمالح» ،(1312ی )مرتض ،یرینص .39

 ،تاج العروس من جواهر القاموس ق(،1414زبیدی ) محمد و الدینمحب واسطی، .41

  بیروت، دارالفکر شیری، على تصحیح

بر  تأکیدبا  یحقوق تیاز امن یحق برخوردار ینظر یمبان (،1319محمدرضا ) ویژه، .41
 مجد.تهران:  ،نظام ج.ا.ا

 اول. چ جنگل،تهران:  ،یو ساختار دولت حقوق ینظر یمبان (،1391) ------------ .42

 ن،یقوان تیفیبر ک یاز قانون اساس انتینظارت مرجع ص»، (131۱) ------------- .43
 حقوق سالنامه ،«و فرانسه رانیا یساساز قانون ا انتیبر عملکرد مراجع ص یقیتطب ینگرش

  .3ش  ،تطبیقی المللبین

 ن،یقوان تیفیبر ک یاز قانون اساس انتینظارت مرجع ص» ،(131۱) ----------- .44
سالنامه حقوق ، «و فرانسه رانیا یساساز قانون ا انتیبر عملکرد مراجع ص یقیتطب ینگرش

  .3ش  ،یقیتطب المللبین
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فصلنامه  ،«ییقضا تیشرط تحقق امن مثابهبه یحقوق تیامن»، (1391) ------------- .45
 .51، ش راهبرد

 فصلنامه، «مطلوب یمراندر تحقق حک تینقش شفاف یبررس»، (1311) هرمز زنور، یزدانی
 .5، ش عمومی حقوق

 
 


