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روشهای ارتقای کیفیت قوانین
آزاده عبدالهزاده

شهربابکی*

چکیده
توجه به مبحث «کیفیت قانون» در ده سال اخیر در ایران ،این ضرورت را بهوجوود وورده توا در
خصوص وجوه مختلف ون ،بحث و مطالعه صورت گیرد .زوایا و وجوه مسولل «کیفیوت قوانون»،
بسیار گسترده ،پیچیده و نیازمند دقت فوراوان اسوت .وورون ون ،معهوموه مبافوث مفوووم و
نظری ،و پایانش پیشنواد راهکارهای مهل برای افزایش و باال بردن سطح کیف قووانین اسوت.
در این مقاله ،پنج راهکار افزایش سطح کیف قوانین ارائه وده است .این راهکارها در کشورهای
مختلف سابقه دارند ،اما هیچ زمان بهمنوان معهومهای از ویوههای افوزایش کیفیوت قوانون ،در
کنار هم ،در نظر گرفته نشدهاند .سه راهکار از این فنون ،کیفیوت ووکل و محتووای قووانین را
افزایش م دهند (راهنهوای و مشوورت در تویو پویشنووی ،،اسوتفاده از متخصصوان زبوان و
استفاده از قانون وزمایش ) ،و معهومهسازی قوانین و تصویب قوانون خواص مربووه بوه مسولل
«کیفیت قوانین» ،فضای نظام فقوق را برای ارتقای سطح کیفو قووانین مناسوب مو سوازند.
ب تردید ،استفاده از این روشها بهتنوای سطح باالی کیفیت قوانین را تضهین نه کند ،اما هر
کدام از ونوا و معهون ونوا با هم ،تأثیر بسیار زیادی در رسیدن به «قانون خوب» دارند.
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مقدمه
سد ،نخ ستین
نخسوتین
یان موم ررسود،
به پاپایوان
زمان که مبافث نظری و مفووم در خصوص «کیفیت قانون» 0بوه
خوب از
سطح خووب
به سوطح
سیدن بوه
برای ررسویدن
که بورای
سؤال که ذهن ونوندگان را مشغول م کند ،این است کوه
کیفیت قوانین چه باید کرد؟ ههین سؤال ،تهام مسائل پیرامون «کیفیت قانون» را به دو ببخوش
خش
سش در
پرسوش
سللهای ،پر
هر ممسولله
نظری و مهل تقسیم م کند .در فقیقت ،گام نخست در مواجوه با هور
خصوص چیست و ماهیت ون و گام دوم ،پرداختن به چگونگ دستیاب به ون است.
نون در
اکنوون
چه اک
صورت دارد ونونچوه
گام مهل (سخن در خصوص چگونگ رسیدن به هدف) ،دو صوورت
فال انعام است و ونچه باید انعام گیرد .در این مقاله ،نویسنده بر ون است تا در خصوص ونونچوه
چه
ند ،کوه
که
ئه ککنود،
ارائوه
باید برای رسیدن به «قانون خوب» و «قانون باکیفیت» انعام گیرد ،پنج راهکار ارا
بهم نوان
منووان
اتفاقاً در بسیاری از نظامهای فقوق  ،از پیش وجود داوته و دارند ،اما هیچگاه به ونوا بوه
به اایون
ین
جه بوه
توجوه
ته تو
البتوه
ست .الب
معهومهای از روشهای مربوه به ارتقای کیفیت قوانین نگاه نشده ااسوت.
نکته اههیت دارد که اصوالً «کیفیت» مفووم درجهبردار است که وقت از ون سخن موم گوییم،
گووییم،
قانون»
یت قوانون
کیفیوت
برای «کیف
نه توانیم به وجودی خارج از ون اواره کنیم .بنابراین ،هر روو که بورای
ست ،بواالتر
باالتر
که ههسوت،
چه کوه
کیفوف را از ونونچوه
پیشنواد م وود ،در واقع ،راهکاری است که میزان سطح کی
برای یوی
وده بورای
خابووده
انتخواب
های انت
معیارهوای
م برد .بنابراین ،بسته به میزان استفاده از روشها و تعداد معیار
«قانون خوب» یا «باکیفیت» ،میزان این افزایش کیف  ،متفاوت خواهد بود.
روش های پیشنوادی در این مقاله برای افزایش سطح کیف قوانین ،پنج مورد است که سوه
سه
گر ،بوه
به
دیگور،
مورد ون برای ارتقای کیفیت وکل و محتوای قوانین پیشنواد وده است و دو مورد دی
کار و
راهکوار
پنج راه
ین پونج
مه ،اایون
اداموه،
ند .در ادا
بوبود فضای مربوه به ارتقای «کیفیت قوانین» که موم ککنود.
نهونههای مهل ون در برخ کشورها ،بررس م وود.

راهنمایی و مشورت در زمان تهیۀ پیشنویس قوانین
قوانین ههیشه با سنعش مواجه م ووند «این قانون ،قانون خوب است یا نه؟»« ،چوه قوانون
خوب !»« ،این قانون باید طور دیگری نووته م ود» .این سنعش ،نیاز بوه داووتن قانونگوذاری
وگاه و فساس را ضروری م سازد قانونگذاری دانا به نیازهای جامعه و پر از ایدههای نووین کوه
بتواند به هه نیازها ،به وکل جدید و کامل و با سرمت وگرف پاسخ دهد.
نیروی قانونگذار ،به قول روسو ،نوادی جهع و ساخته وده از هه ووروندان است و باید به
 .0قانون در این مقاله در معنای «مام» بهکار رفته است (قوانین مصوب معل ،،وییننامه ،مصوبه ،دستورالعهل،
بخشنامه و غیره).
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وکل نظام یابد که ههه بتوانند با قدرت برابر به ون دسترس داووته باووند و در ون فعالیوت
کنند .قانون نه تواند ارادۀ جهع افراد باود ،مگر اینکه روند قانونگذاری به معنای فقیقو ون
انعام گیرد ) (Reath, 1994: 437-439و این معنای فقیق  ،چیزی نیست جز بازتاب خواست و
نیاز ووروندان در قوانین که م تواند از طریق نوادها ،سندیکاها ،اصناف و نهایندگان مدن ونوا،
امالم وود و این فقیقت که متخصصان فوزههای مختلف مله و اجتهام بتوانند پیشونوادها
و انتقادهای خود را در خصوص قوانین که به ونووا مربووه مو ووود ،ارائوه کننود & (Gestel
) .Dijck, 2011: 539فضور فعاالن مدن و متخصصان ،در فاز وماده ساختن و توی پیشنوی،
قوانین ،فت از تویه و تصویب قوانین غیرضروری جلوگیری م کند ).(Dickinson, 1931: 696
به نظر میل ورکت نخبگان جامعه در قانونگذاری ضروری است ،چراکه ونوا نتایج هر تصهیم و
قانون را دقیقه به دقیقه بررس م کنند (میل )010-011 :0303 ،و از طرف دیگور ،قودرت یو
قانون ،در تازگ و تطوابق ون بوا نیازهوای جامعوه نوفتوه اسوت (مونتسوکیو.)501 -508 :0311 ،
قانونگذاری تنوا زمان م تواند مانند درخت واخههای خوود را در وسوهان بواز کنود و بور هوا و
میوههای پرثهر بدهد که ریشههای ون از نیازها و خواست مردم تغذیه کند ).(Laugier, 1951: 320
گر در اامور
مر
دیگور
هوای دی
گوروه ها
صناف و گروه
سندیکاها ،ااصوناف
مدن  ،سوندیکاها،
های مودن
نوادهوای
در سالهای اخیر ،فضور نواد
هام و ممحوی
حی
صادی ،اجتهوام
اقتصوادی،
وورای اقت
قانونگذاری چشهگ یر بوده است .برای نهونه ،در فرانسه ،ووورای
زیست  0که متشکل از نهایندۀ اصناف ،سندیکاها و نهایندۀ نوادهای فرفوهای اسوت ،بوه قووای
مهوم کشور (قانونگذار و معریه در امر قانونگذاری) ،مشاوره م دهد .این اصناف و نهاینودگان
فرف گوناگون ،بهخوب از نیازها ،ضرورتها ،موانع و راهکارهای مربووه بوه فعالیوتهوای خوود
وگاه دارند و م توانند به وورا که کنند توا تصوهیهات بگیورد کوه بوا واقعیوت ،بیشوترین
نزدیک را داوته باود .با اینکه نظر وورا در این خصوص مشوورت اسوت ،بوه دولوت و معلو،
که م کند تا دستکم ،نتیع تصهیم قانون خود را پیشبین کنند .نظور ووورا در روزنامو
رسه منتشر م وود و از این طریق این امکان به ووروندان داده م وود تا در خصوص قانون
که دولت یا معل ،نظر به تصویب ون دارند ،دیدی دقیق و فقیق پیدا کنند0.
وورای دولت فرانسه نیز از جهله نوادهای است که از زمان اصالح قانون اساس در فرانسه
در سال  ،0115صالفیت دارد تا در خصوص پیشنوی ،طرحها ،نظر بدهد .بر این اسواس ،هور
ی از رؤسای معل ،سنا یا نهایندگان م توانند تقاضا کنند که وورای دولت  ،پیش از بررس
پیش نوی ،در کهیسیون ،در خصوص ون نظر دهد البته درصورت که نهاینودۀ پیشونواددهندۀ
ون ،مخالف این کار نباود 3.توجه به این نکته ضروری است که نظر وورا در خصوص طرحهوای
1. le Conseil Économique, Social et Environnemental
)2. La loi organique n° 58-1360 du 29 décembre 1958 (version consolidée au 05 décembre 2008
3. Loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice

 765فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،2تابستان 9911

ارجام  ،نظر مشورت است ،البته رؤسای دو معل ،مختارند که از این امکان استفاده بکنند یوا
خیر .به ههین دلیل نظر وورای دولت جزء روی قانونگذاری محسوب نه وود.
نخستین مشورت که وورای دولت براساس این اصالفی قانون اساس انعام داده ،امالم نظور
در خصوص پیشنوی ،قانون سادهسازی و باال بردن کیفیت نظام فقوق بووده اسوت 0قوانون در
خصوص ارتقای کیفیت قوانین و رابط ووروندان با نظام اداری .با وجوود ایون ،صوالفیت ووورای
دولت نه تواند کیفیت کار قانونگذاری را تضهین کند ،چراکه نظر این وورا الزاموور نیست و برای
مهوم نیز منتشر نه وود ) ،(Roblot-Troizier; Sorbara, 2002: 1995, 1996البته نظور ووورا در
خصوص لوایح دولت ،الزماالتبان است ).(Roblot-Troizier; Sorbara, 2002: 2001, 2002
در سوئی ،برای ارتقای کیفیت و ارزیاب قوانین ،راهکوار دیگوری پویشبینو ووده اسوت.
راهنهای توی متون قوانون فودرال 0رویوه ای را مقورر کورده کوه براسواس ون ،ضورورت تویو
پیش نوی ،ی قانون برای موضون موردنظر ،سنعیده م وود .سؤال اصل ایون اسوت کوه ویوا
قانون جدید برای موضوون مووردنظر یوا اصوالح در قووانین موجوود ،الزم اسوت؟ (Guide pour
) l’élaboration de la législation fédérale, 2007: 6, 7ی کارگروه ویژه ،کهیسیون مطالعه و
بررس (بهمنظور انعام بررس های مله ) و کهیسیون متشکل از متخصصان (وامل گروهو از
متخصصوان اقتصوادی ،اجتهوام  ،فرهنگو و سیاسو ) ،گوزارش مربووه بوه ارزیواب ضوورورت
قانونگذاری جدید یا اصالح قوانین موجود را دریافت م کنند .پ ،از مطالعوه و تأییود ضورورت
انعام قانونگذاری ،متن پیش نوی ،،از سوی ههین گروه و براساس گزارش واصله ،تویه م ووود
) .(Guide pour l’élaboration de la législation fédérale, 2007:10, 12در خصووص قووانین
پیچیده و موم و در فرایند توی پیشنوی ،این دست از قوانین ،گردههای های بهمنظور تبادل
اطالمات و نظرها در خصوص قانون موردنظر برگزار م وود و نتایج ون به اطالن وورای فودرال
مو رسود ) .(Guide pour l’élaboration de la législation fédérale, 2007: 19, 39راهنهوای
توی متون قانون  ،ساختار گزارش امالم را پیش بین کرده است .گزارش کارگروه بوه انضوهام
نظرها و پیشنوادها و متن پیش نوی ،برای دولت یا معل ،فرستاده وده و ههوین موتن بورای
مذاکره به کهیسیونها ارسال م وود.
کهیسیون اروپا هم از سال  ،0110به مسلل فضور گروههوای ذینفوع در امور قانونگوذاری
تأکید دا وته و در این خصوص قوامد کل پیشنواد داده است .از نظر کهیسیون ،فرایند اداری و
ارزیاب سیاستها برای قانونگذاری باید برای مخاطبان ون ،گوروههوای ذینفوع و مهووم موردم،
وفاف ،قابل فوم و منطق باود .فرایند مشورت و دریافوت نظور از گوروههوای ذینفوع بایود در
administrative ; L’article 39 alinéa 5 de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008
1. La proposition de loi sur la simplification et l'amélioration de la qualité du droit
2. Le Guide d’élaboration de la législation fédérale
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ابتدای ترین مرفل قانونگذاری وغاز وود تا به هه ونوا فرصت کاف برای بیان دیودگاه و نظور،
داده وود .در اخذ نظر از گروههای ذینفع بایود ووفافیت ،ههگوون و ههواهنگ کامول وجوود
داوته باود ) .(European Commission, 2009: 16-21ههین رویکرد در توصیههای کهیسیون
برای استفاده از متخصصان ،بهمنظور «محکم کردن پایههای وناخت برای سیاستگذاری بوتر»
دیده م وود« :گردههای فاضر ،به وناسای  ،ارتقا و تشویق ی فعالیت مثبت یعن اسوتفاده
از متخصصان در تهام مرافل توی سیاستهای کهیسیون ،مو پوردازد  ...نخسوتین هودف ایون
است که به تهام بخشهای کهیسیون که وود تا ههوه بسویج وووند و از متخصصوان بورای
محکم کردن پایههای سیاستگذاریها ،استفاده کنند .هودف دوم ایون اسوت کوه وواخ هوای
کهیسیون بهمنوان تضهین امتبار فرایند استفاده از نظر متخصصان ،در نظر گرفته وود»0.
در مواردی که ارزیاب مله یو قوانون بحوثبرانگیوز اسوت ،تعامول بوین سیاسوتگذاران،
کاروناسان و متخصصان ،گروههای ذینفع و مهوم مردم باید به وکل دقیق طرافو ووود توا
پذیرش ههگان در زمین تصهیم نوای  ،افزایش یابد .بسته به میزان مشکالت مربوه بوه وینودۀ
سیاستگذاریها ،استفاده از کاروناس میانروتهای و متخصصان این ملووم بوهمنظوور در نظور
گرفتن دیدگاههای اقلیت و سنعش تأثیر موامل جغرافیای  ،فرهنگ و اجتهوام نیوز پیشونواد
م وود ).(Steffensen et al., 2012: 11, 12
استفادۀ مشورت از نظر متخصصان و گروههای ذینفع در نظامهای فقوق مختلف ،بهمنظوور
باال بردن سطح پذیرش قوانین در جامعه صورت م گیرد .نهایندگان معل ،و وزرا مهال نه توانند
به تهام مسائل فن مختلف که در قانونگذاری و سیاستگذاری وجود دارد ،مسل باووند .از طورف
دیگر ،خواستها و نیازهای جامعه هر روز نسبت به روزهای گذوته تغییر م کند و قانونگوذاریهوا
باید مطابق با این نیازها و در راستای ونوا انعام گیرد .در سیاستگذاری و قانونگذاری در فووزههوا و
موضومات فن و تخصص نیز ،ب تردید ،کاروناسان فوزۀ موردنظر ،اطالمات دقیقتری در زمینو
نتایج تصهیمگیریها و قانونگذاریها دارند که استفاده از ون ،بوه کواهش قووانین و سیاسوتهوای
متزافم و بعضا متعارض و کاهش چشهگیر فعم قوانین که م کند .به ههین دلیل ،اموروزه در
نظامهای فقوق مختلف ،سیاستگذاران و قانونگذاران در تالشاند تا مکان برای فضور متخصصان
و کاروناسان در امر قانونگذاری پیدا کنند .البته توجه به این نکته ضروری است کوه متخصصوان و
کاروناسان مشاور باید منتخب خود اصوناف و ف رف و گوروههوای ذینفوع باووند و بوا فراینودی
دموکراتی منصوب ووند ،در غیر این صورت ،ندای ونوا ،خواست و نیاز فقیق جامعه نخواهد بود
و در مهل قوانین و سیاستهای مصوب ،باز با ناکام مواجه خواهند ود.
1. Communication de la Commission sur l'obtention et l'utilisation d'expertise par la Commission:
*principes et lignes directrices - "Améliorer la base de connaissances pour de meilleures politiques" /
COM/2002/0713
final
*/
sur
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL
/?uri=CELEX:52002DC0713
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در کنار متخصصوان و کاروناسوان کوه بوه قووای مهووم در خصووص محتووای قوانون و
سیاستها مشاوره م دهند ،متخصصان و کاروناسان زبان ،قوانین و مقررات را از دید ووکل و
بوا معیووار «روووون» و «سوواده» بووودن بررسو مو کننوود .فضووور هوور دو دسووت متخصصووان و
کاروناسان ،برای ارتقای سطح کیف قوانین ،الزم و ضروری است .ی قوانون در موین داووتن
محتوای خوب و قابل پذیرش ،باید صورت مناسوب و غیرپیچیوده داووته باوود .قووانین ،بورای
تنظیم امور اجتهام و سیاس وضع م ووند و نخستین گام در رسیدن به این هدف این است
که مخاطبان ون بتوانند ون را بهوسان بخوانند و بفوهند .در ادامه و در منووان دوم ،بوه بررسو
نقش کاروناسان و متخصصان زبان در ارتقای سطح کیف قوانین م پردازیم.

استفاده از متخصصان و کارشناسان زبان
فضور متخصصان زبان و کاروناسان این فوزه در امر قانونگذاری ،با هدف پیراستن زبان قوانون
از دوواری و پیچیدگ توصیه م وود .قووانین کوه بورای مخاطبوان ون (وووروندان ،پلوی،،
نیروهای اجرای  ،قاض و غیره) پیچیده و مبوم اند ،پ ،از گذوت زموان بوه متوون سورگردان
تبدیل م ووند که هر ک ،بسته به میزان توان ،در معنای فقیقو ون تغییور ایعواد مو کنود.
چنین متن متغیر و سست  ،نه تواند معیار رفتوار وووروندان قورار بگیورد و ههگوان در زموان
مناسب ،خو اهان تغییر ون خواهند ود .متن قانون پیچیده و مبوم ،ههانند کوودک اسوت کوه
ناتوان به دنیا ومده و به زیستن و ادام زندگ او امیدی نیست .قوانین موبوم و پیچیوده فعوم
کار قانونگذاران را افزایش م دهند و به تورمهای قانون م انعامند.
بوترین راهفل بهمنظور جلوگیری از مشکالت که قوانین مبوم و پیچیده ایعواد مو کننود،
این است که از ابتدای مرفل تصهیمگیری برای خلق ی قانون ،متخصصوان و کاروناسوان ،در
فرایند ایعاد و خلق ون فضور داوته باوند تا نه قانون کامل و بودون نقو  ،بلکوه دسوتکوم،
قانون با فداقل مشکل و میزان که از ابوام و پیچیدگ  ،ظوور کند.
کاروناسان زبان م توانند در دو مرفله ،به مقابله با قانون مبوم یا پیچیده بپردازند نخست،
در گام توی پیشنوی ،قانون و دوم ،در دادگاهها ،جای که قضات قانون را اجرا م کنند.
پیشین بررس وضعیت زبان ی قانون ،در گام نخست قانونگذاری ،یعن توی پویشنووی،
قانون ،تازگ ندارد .در فرانسه ،دفتری در معل ،وجود دارد که مسولول ارزیواب زبوان قووانین
است .البته اوخاص که در این دفتر فعالیت مشغول دارند ،کاروناس زبان نیسوتند ،اموا وجوود
ونوا نهونهای است که نشان م دهد بررس زبان بهکاربردهووده در قووانین ،ضورورت دارد .ایون
دفتر م تواند الگوی مناسب برای تشکیل دفاتر متشکل از متخصصان زبان در معل ،و دولوت
باود ،تا وظیف بررس زبان قوانین و مقررات را بهموده بگیرند .دفتر مزبور در معل ،فرانسوه از
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 08نهایندۀ معل ،نهایندگان و  08سناتور تشکیل ووده و وظیفوه دارد بررسو کنود کوه ویوا
قوانین به صورت نووته ودهاند که مقصود از نگارش ونوا فراهم وموده باوود و ویوا ایون قووانین
سادهاند؟ ).(Kellermann et al., 1998: 77
این ویوه در کشورهای دیگر نیز از پیش مرسوم بووده اسوت .از سوال  ،0310کوار نوووتن
الیح قانون در سوئد ،به ههراه فضور متخصصان زبان صورت گرفته است .پنج متخص زبوان
و پنج فقوقدان ،تهام لوایح دولت را بررس م کنند .هیچ الیحه یا دستورالعهل دولتو  ،بودون
تأیید این گروه ،تصویب نه وود .فقوقدانها مدم مغایرت الیحه با قانون اساس و کاروناسوان
زبان ،سادگ و قابل فوم بودن پیشنوی ،را بررس م کنند .این فرایند بور ایون اسواس ووکل
گرفته است که قوانین باید برای مخاطبان روون و قابل فوم باود ،چراکه قانون و اجرای ون ،بر
تهام سطوح تصهیمگیری در جامعه ،تأثیر م گذارد ).(Ehrenberg-Sundin, 2004: 3
در هلند ،وورای متشکل از اوخاص دولت باتعربه و کاروناسان و متخصصان وجوود دارد.
پیشنوی ،لوایح و مصوبات دولت به این ووورا ارسوال مو ووود و ووورا گزاروو کامول و بوا
جزئیات در خصوص وجوه مختلف پیشنووی ،ارجوام و بوهخصووص ،ابعواد کیفو ون تویوه
م کند .اگر نق های پیش نوی ،الیحه زیاد باود ،به هیأت وزیوران بواز گردانوده مو ووود توا
گروهوه از
هم ،گرو
ستان هوم،
انگلسوتان
دوباره بررسو و اصوالح ووود ) .(Kellermann et al., 1998: 90در انگل
هوای
موتن ها
تویوی متن
وظیفوف تو
که وظی
متخصصان فرفها ی در نووتار فقوق  ،در استخدام دولت هستند کوه
قانون ااسوت
ست
متن قوانون
وای موتن
ید ننووای
مسولول تأیییود
ته م سلول
کهیتوه
ین کهی
قانون موم و پیچیده را بر موده دارند اایون
).(Kellermann et al., 1998: 80
0
سوئی ،،مسلولیت بازبین وجوه نووتاری قانون را به کهیسیون داخل نگارش واگذار کرده
است .وییننام  03ژوئن  ،0333تشکیالت و وظایف این کهیسیون را مشخ کرده است .هدف
اصل از تشکیل این کهیسیون ،کنترل مصوبات قانون است تا «روون»« ،قابول فووم»« ،دارای
ساختار منطق » و «قابل پذیرش از سوی مخاطبان» باوند« .ههگون مفوووم » 0و پیوروی از
قوامد نگارو نیز ،کنترل و بررس م وود .نظرهای کهیسیون مستقیها در موتن مصووبه وارد
وده و پیشنوادهای مربوه به تغییرات خاص و ابوامات موم ،در مذاکره با دفتر تویهکنندۀ متن
مصوبه ،رفع م وود ).(Guide pour l’élaboration de la législation fédérale, 390
فضور کاروناسان و متخصصان زبان در توی پیشنوی،های قوانون  ،بسویاری از مشوکالت
مربوه به ابوام و پیچیدگ قوانین را رفع مو کنود و از فعوم کواری قانونگوذار و توورم قوانون
م کاهد .اما ههیشه امکان پیشبین تهام نتایج افتهال برخاسته از تصویب ی قوانون وجوود
ندارد .اگر گروههای ذینفع و نهایندگان جامع مدن در تصویب محتوای قوانون فضوور داووته
1. La Commission interne de rédaction
2. la cohérence terminologique
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باوند و متخصصان زبان نیز ،کیفیت ون را از نظر نگارو تأیید کنند ،باز تا زمان که قوانون یوا
مصوبه به مرفل اجرا گذاوته نشود ،امکان پیشبین تهام نتوایج فاصول از اجورای ون ،وجوود
ندارد .این ضعف ههراه با ودم زاده وده که امکان سنعش تهوام جوانوب یو امور را نداووته
باود .به ههین دلیل ،پ ،از پیشنواد راهکار در خصوص ارزیاب محتووای و زبوان قووانین ،در
منوان بعدی ،استفاده از قوانین وزمایش  ،برای ارزیاب فقیق نتایج مهل اجورای یو قوانون،
پیشنواد م وود .این روش که م کند تا نقو قووانین در مهول وناسوای ووود و فرصوت
اصالح ون فراهم وید.

استفاده از قوانین آزمایشی
قانون وزمایش مبارت است از قانون که بهمنظور سنعش نتایج و میزان کارامدی ون و توانوای
در رسیدن به اهداف موردنظر ،بهطور موقت و برای دورهای مشخ  ،اجرا مو ووود .اسوتفاده از
این روش در کشورهای مختلف از جهله فرانسه تازگ ندارد و این دسوت از قووانین را در اروپوا
اصطالفا سان ست 0م نامند ).(Gestel; Dijck, 2011: 241; Ranchordàs, 2014: 25
قانون وزمایش  ،به قانونگذار و ووروندان فرصت م دهد تا از ی مصوبه فاصله بگیرند و بتوانند
توانای و قدرت واقع ون را بسنعند .قانون وزمایش در اول کوچک پیاده م وود توا در صوورت
موفقیت ،در سطح بزر تری اجرا وود .فسن این روش این اسوت کوه قانونگوذار بوهطوور واقعو
بازخورد قانون را در جامعه ارزیاب م کند .دونالد کهپان  ،0پدر ایودۀ «دولوت بوهمثابو وزمایشوگاه
قوانین وزمایش » بر این باور است که استفاده از قوانین وزمایش  ،از مدم کوارای و از دسوت دادن
منابع ،م کاهد ،چراکه قانون در سطح کوچک از جامعه اجرا م وود و ضعفها و قدرت ون ،قبول
از اجرا در سطح کل جامعه ،نهایان م گردد ).(Gestel & Dijck, 2011: 541-545
پیشین استفاده از قوانین وزمایش در فرانسه به زمان لوئ وانزدهم بازم گردد کس کوه
ورزو داوت با استفاده از قوانین وزمایشو  ،نحووۀ ادارۀ کشوور را بوبوود بخشود (Ranchordàs,
) .2014: 25قانون اساس فرانسه نیز این امکان را برای قانونگذار پیشبین کرده است« :قوانون
و برای مدت معین ،م تواند وزمایش اجرا وود»3.
و ویین نامه ،در خصوص ی موضون مشخ
وورای قانون اساس فرانسه براساس قامدۀ «برابوری در برابور قوانون» مقورر داووته اسوت کوه
قانونگذار باید با جزئیات کامل ،هدف و ورای قانون وزمایش را امالم کند1.
1. Sunset
2. Donald Campanile
3. L’article 37-1 de la Constitution
4. «Article 37-1 de la Constitution et principe d'égalité », sur http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/a-la-une/fevrier-2016-article-37-1-de-laconstitution-et-principe-d-egalite.146919.html, 2016
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در استفاده از قوانین وزمایش  ،بهمنوان راهکاری در ارتقای کیفیت قوانین ،توجه به چند نکتوه
ضروری است .قانون وزمایش باید در سطح کوچک از جامعه اجرا وود و مخاطبان این قانون بایود
از قبل در جریان اجرای قانون قرار گیرند .در غیر این صورت ،سخن مخالفان استفاده از این دسوت
قوانین درست خواهد بود که امنیت قضای ووروندان با اجرای قوانین وزمایش  ،به خطر مو افتود
) .(Gestel; Dijck, 2011: 552قانون وزمایش  ،موقت است .زمان اجرای قانون موقت و وزمایشو
نباید ونقدر طوالن وود که هدف اصل از اجورای ون فرامووش ووود .منظوور از قوانون وزمایشو ،
قانون موقت برای ادارۀ کشور نیست .از این نون قووانین نبایود بوهمنووان ابوزاری بورای پور کوردن
خألهای قانون استفاده کرد و وجود و فضور ون را در کل کشور ،سال به سال تهدید کرد.
گروههای ذینفع و کاروناسان زبان ،کیفیت محتوا و وکل قوانین را بواال مو برنود .اجورای
برخ قوانین بهصورت وزمایش هم این امکان را فراهم م وورد که قووانین و مقوررات مووم یوا
قوانین که تغییرات اساس ایعاد م کنند ،به وکل موقوت در سوطح کووچک از جامعوه اجورا
ووند تا نقاه ضعف و قوت واقع ونوا وناسای وود .در کنار این تدابیر ،یک از راههای که بوه
ارتقای سطح کیف قوانین که م کند ،پویش بینو یو راهنهوا یوا قوانون خواص در موورد
«کیفیت قوانین» است .قانون و راهنهای که تهام موارد مربوه به اصالح کیفیوت قووانین را در
بردارد و قانونگذاران در تصویب قوانین با هر سطح ملزم به رمایت اصول ون هستند .در منوان
بعدی ،تعرب کشورهای مختلف در این خصوص بررس م وود.

پیشبینی و تصویب قانون یا راهنمای مربوط به کیفیت قوانین
تصویب ی قانون کامل یا راهنهای مربوه به «کیفیت قوانین» ،نقش موه در افزایش میوزان
سطح کیف قوانین بازی م کند .راهنهاها معهوال دربردارندۀ الزاموات هسوتند کوه بایود موورد
توجه قرار گیرند .فورست از بایدهاونبایدها که وجود ونوا به قانونگذاران امکان م دهد تا زوایای
مختلف مبافث مربوه به کیفیت قوانین را در نظور بگیرنود و هویچ نکتوهای را در فود امکوان،
فراموش نکنند .برای نهونه ،مهکن است در قانون مربوه به کیفیت قانون یا راهنها ،تغییر سریع
قوانین تصویب وده ،منع وود یا نووتن مقدمه برای قوانین بوهمنظوور وورح قوانون و هودف از
تصویب ون اجباری گردد یا توی متن مربوه به نتایج فاصل از ی قانون ،الزامو ووود ههو
این موارد به تصویب قانون با سطح کیف مناسب و خوب که م کند ).(Eng, 2002: 47
تویه و چارچوببندی ی قانون و راهنهای کامل در خصوص تهام زوایوای مسولل کیفیوت
قوانین تاکنون انعام نگرفته است ،با وجود این نهونههوای از فرکوت بوه سوهت ایون روش بوه
چشم م خورد .برای مثال ،قوانین مربوه بوه سوادهسوازی نظوام فقووق  0و راهنهوای نگوارش
1. Les lois sur simplification du droit ; La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation
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قانون 0در فرانسه و توافقنام مربوه به «قانونگذاری بوتر» ،0از نهونههای وایان توجوه در ایون
خصوص هستند.
در فرانسه قوانین پراکندهای وجود دارد که هدف از ونوا ارتقای کیفیت قوانین است .از بوین
این قوانین م توان به مادۀ  5قانون ارگانی  08ووریول  0113اوواره کورد کوه در پو اصوالح
قانون اساس سال  ،0115و در اجرای اصول  33 ،0-31و  11قانون اساس  ،مقرر داوته اسوت:
«تهام لوایح قانون باید دارای «وورح مطالعوه نتوایج» 3باووند و ایون وورح مطالعوه ،ضوهیه
پیشنوی ،الیحه وود» 1.چنانچه این مطالعه بهدرسوت انعوام گرفتوه باوود ،امکوان سونعش
ههاهنگ قانون پیشنوادی با سایر قوانین موجوود ،بررسو وویوههوای اجورای قوانون و نتوایج
اقتصادی ،اجتهام و فرهنگ فاصل از قانون مزبور را بهدست م دهد .اگر معل ،اموالم کنود
که پیشنوی ،الیح قانون فاقد «ورح مطالع نتایج» فاصل از تصویب الیحه است ،مو توانود
مقیود
ید
حدود و مق
قانونگوذاری ،ممحودود
لت را در قانون گذار
دولوت
از بررس ون خودداری ورزد 8و به این وسیله قدرت دو
سازد ) .(Combrade, 2015: 163وورای قانون اساس فرانسه نیز م تواند رمایت ورای مندرج
در قانون ارگانی را در پیشنوی،ها کنترل کند (در صالفیت کنترل مودم مغوایرت بوا قوانون
اساس ) ،اما نه تواند در خصوص مدم مغایرت یا مغایرت موتن و محتووای پویشنووی ،الیحو
دولت با قانون اساس نظر دهد 0.این کنترل ،کنترل محدود و کامال وکل است و بوههویچوجوه
وامل محتوای پیشنوی،ها نه وود ).(Portelli, 2015: 14
در کنار قانون خاص مربوه به «کیفیت قانون» یا راهنهاهای نگارش قووانین ،یکو دیگور از
روشهای که فضای نظام فقوق را برای افزایش سطح کیف قوانین وماده م سوازد ،تودوین و
تنقیح قوانین یا معهومهسازی قوانین و مقررات است .گردووری صرف قوانین ،نظام فقوق را از
پیچیدگ و نابسامان رها م سازد و این امکان را فراهم م کند تا هه مخاطبان بهرافتو بوه
قوانین جاری کشور دسترس داوته باوند .اگر به گوردووری صورف قووانین ،تنقویح یوا اصوالح
قوانین را نیز اضافه کنیم ،یعن صورت ظاهری قوانین ههزمان با گوردووری ونووا ،اصوالح ووود
(مالمتها ی نگارو اضافه وود ،قوانین مرتب به هم در کنار هم قرار بگیرد یا ارجامات وجوود
سایر قوانین مشابه را در خصوص موضون مورد بحث تذکر دهد ،مووارد نسوخ ضوهن مشوخ
et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires
intérieures,
sur
=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030248562&categorieLien
id
1. Le Guide de légistique
» 2. L’Accord interinstitutionnel sur « Mieux légiférer
3. Etude d’impact
4. Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la
Constitution
5. L’article 39 de la Constitution

 .0این صالفیت در اختیار وورای دولت است.
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وود و  ،)...مالوه بر دسترس وسان به متون قانون  ،ووروندان و مخاطبان قوانون ،فووم دقیوق و
روونتری از تکالیف و فقوق خود به دست خواهند وورد و ایون امور بوه رووون و سواده وودن
قوانین و مقررات نیز که م کند .به ههین دلیل ،منوان بعدی مطالعه در خصوص راهکارهای
افزایش کیفیت قانون را به تدوین و تنقیح قوانین اختصاص دادهایم.

تدوین و تنقیح قوانین (مجموعهسازی قوانین و مقررات)
معهومهسازی قوانین و مقررات یا کدیفیکسیون از واژۀ التوین  Codicem Facereوموده و فنو
است که ون را بیشتر در نظامهای فقوق نووته م یابیم .این فن ،که مبارت است از گوردووری
متون قانون مربوه به ی فوزۀ فقوق در ی پووه یا بهمبارت بوتر ،یو کتواب ،دسترسو
ووروندان ،قضات و نیروهای قضای را به قوانین ،تسویل م کند.
بسته به اینکه تدوین یا گردووری قانون ،بهههراه تنقیح یا اصالح صوورت قووانین گوردووری
وده باود یا نه ،نتیع فاصل از گردووری قوانین ،متفاوت خواهد بوود .تواریخ گوردووری متوون
قانون  ،به فرمان تلودوس دوم 0در سال  135پیش از میالد بازم گردد و هدف او از این فرمان،
ههانطورکه خودش امالم کرده ،جلوگیری از پیچیدگ و ابوام قووانین بووده اسوت هویچکو،
نه توانست به قانون که در این معهومه نیامده بود ،استناد کند (سلطان .)031 :0331 ،
هرچند ،این ،تنوا دستاورد معهومهها ی قوانین نیست و اگر تدوین قوانین را چیزی باالتر از
گردووری قوانین بدانیم و در تنقیح و اصالح ونوا اهتهام کنیم ،این فن ،به سوادهسوازی قووانین،
منطق کردن ونوا  ،بوبود سطح قابل فوم بودن ون برای ووروندان و جلوگیری از تورم قووانین،
کهو مو کنود (Conseil Constitutionnel, Décision n° 99-421 DC du 16 décembre
) 1999 ; Carbonnier, 2005: 199ب تردید ،استفاده از ایون فون بوهمنووان یکو از روشهوای
اصالح کیفیت قوانین ،امری تخصص است که بایود بوا توجوه بوه نکوات مووردنظر فقوقودانان،
بهصورت دقیق و جزئ  ،با برنامهریزی و در زمان مناسب انعام گیرد (Rémy, 2002: 4; Timsit,
).Gérard, 1996: 83
وورای قانون اساس فرانسه نیز امالم کرده کوه معهوموهسوازی قووانین در نظوام فقووق
فرانسه ،به دو الزام برخاسته از قانون اساس  ،یعن قابل فوم بودن قوانین و دسترس به قووانین
که م کند ) .(CC, Décision n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004اههیوت اسوتفاده از
روش معهومهسازی قوانین بهفدی است که این فن تنوا محدود به نظوامهوای فقووق نوووته
نشده است .در ایاالت متحدۀ ومریکا ،ورکتهای خصوصو بوه گوردووری رویوههوای قضوای و
قوانین موجود در این کشور پرداختهاند که از ون میان م تووان بوه معهوموه قووانین دادرسو
1. Théodose II
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مدن دادل  0که از سال  0335تاکنون فعال است ،اواره کرد ).(Tallon, 1998: 44

نتیجهگیری
«کیفیت» ،پدیده و مفووم قابل تعریف نیست که بتوان ون را دقیق مشخ کرد .به ههین دلیول،
تنوا راه ،افزایش دادن میزان از «کیفیت» از ونچه هست ،به سطح بوتر است .به ایون منظوور ،بوه
نظام نیازمندیم که نتیع ون ،افزایش سطح کیف فوال فاضور قووانین باوود .ایون مسولله کوه
«کیفیت قانون» چه میزان در این نظام تغییر م کند ،به معیارهای کوه بورای یو قوانون خووب
تعیین م وود و راهها و روشهای رسیدن به این معیارهوا بسوتگ دارد .هرچوه تعوداد معیارهوای
کیف قانون جزئ تر و دقیقتر باود و به این مسلله از زوایای مختلف نگاه وده باود و هر میوزان
که روشهای رسیدن به این معیارها دقیق طراف ووند ،سطح کیف قانون باالتر م رود.
روشهای که در این مقاله برای باال بردن سطح کیفیت قوانین پیشبین ووده اسوت ،هور
ی بهتنوای بخش از معیارهای موردنظر برای دستیاب به قوانین خوب را پووش مو دهنود.
هر نظام فقوق  ،با توجه به تاریخچه و توانهندیهای ضهن و مهل خود مو توانود از یو یوا
معهومهای از این روشها برای ارتقای سطح کیف قوانین خود ،استفاده کند.
مسلل دیگر ون است که ههانطورکه در مقدمه نیز اواره ود ،گام پیشنواد راهکارها زمان
بهدرست برداوته م وود ،که سؤاالت مربوه به مبان و مفاهیم ،بوهدرسوت پاسوخ داده ووده
باوند .مبان و مفاهیم به ما نشان م دهند که بهدنبال چه چیز هستیم و پاسخ به این پرسوش،
که م کند تا روشهای رسیدن به اهداف خود را بهدرست انتخاب کنیم.
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