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مقررات مقدم نیز مترتب می گردد؛ به عبارت دیگر، 
سیاست ها  ایــن  تصویب  زمــان  از  اینکه  بــر  عــاوه 
امکان تصویب قوانین و مقررات مغایر با آن وجود 
که در مغایرت  ندارد، مفاد قوانین و مقررات سابق 
البته  مــی شــود.  نسخ  بــاشــد،  سیاست ها  ایــن  بــا 
ِاعمال  اثر  خصوص  در  که  همان طور  است  ممکن 
در  )مذکور  نگهبان  شــورای  فقهای  شرعی  نظارت 
اصل 4 قانون اساسی( مبنی بر ابطال قوانین مغایر 
متبادر  ذهن  به  اشکالی  است،  شده  ح  مطر ع  شر
اینکه نتیجه نسخ قوانین و مقررات جاری،  گردد، 
که فساد و  مواجه شدن جامعه با خأل قانونی است 
مضرات آن، به مراتب بیشتر از فساد ناشی از اجرای 
کلی نظام در  قوانین و مقررات مغایر سیاست های 
که  کشور است؛ به عبارت دیگر، شاید به نظر برسد 
قائل شدن به فقدان اعتبار قوانین و مقررات مغایر 
در  عملی  محذور  یک  نظام،  کلی  سیاست های  با 
قانونی  خأل  از  است  عبارت  که  داشت  خواهد  پی 

در نظام حقوقی.
داشت  توجه  باید  مزبور  اشکال  به  پاسخ  در 
اواًل نسخ قوانین و مقررات جاری، در تمامی فروض 
بلکه  نمی شود  منجر  قانونی  خأل  ایجاد  به  لــزومــًا 
بررسی سابقه این موضوع در نظام حقوقی و حتی 
ع  در پی ابطال )و نه نسخ( برخی قوانین مغایر شر
را  ادعا  این  نقض  نگهبان،  شــورای  فقهای  توسط 
در  گونی،  گونا مصادیق  در  یعنی  می کند؛  روشــن 
عمل ابطال قانون جاری، خللی به نظم اجتماعی 
وارد نساخته و باعث ایجاد خأل قانونی نشده است. 
به عنوان نمونه، در ابطال ماده )731( قانون آیین 
رد  زمــان  مــرور  خصوص  در  سابق  مدنی  دادرســـی 
دعاوی به دلیل مغایرت شرعی آن یا ابطال الیحه 
انقاب(،  ــورای  ش )مصوب  متروکه  کــاالی  قانونی 
هیچ خأل قانونی ایجاد نشد. ثانیًا بر فرض اینکه در 
برخی مصادیق، ابطال یا نسخ قانون منجر به خأل 
بدون  حقوقی  نظام  در  موضوع  این  شود،  قانونی 
نظام  در  مــوجــود  ــارهــای  ســازوک و  نیست  ــل  راه حـ
کلی حقوقی می تواند  حقوقی و بهره گیری از اصول 
برخی  چنانچه  کند.  کمک  موضوع  ایــن  حل  به 
 167 اصل  اســاس  بر  گفته اند،  نیز  حقوق دانان  از 
اساسی، در مقام دادرسی، قاضی می تواند  قانون 
یا فتاوای معتبر  با استناد به منابع معتبر اسامی 
حکم قضیه را صادر نماید. عاوه بر این، استناد به 
قضیه  حکم  معتبر  فتاوای  یا  اسامی  معتبر  منابع 
کلی  را صادر نماید. عاوه بر این، استناد به اصول 

نهایت  در  راهگشا است.  مقام  این  در  نیز  حقوقی 
استمرار  و  ایجاد شود  گر در مصداقی خاص، خأل  ا
داشته  پــی  در  جــبــران نــاپــذیــری  آســیــب هــای  آن، 
باشد، دولت از طریق ارائه الیحه و مجلس از طریق 
ح به صورت دوفوریتی یا حتی سه فوریتی  ارائه طر
مذکور  خــأل  رفــع  و  جــبــران  بــه  به سرعت  می توانند 

کنند. مبادرت 
که ماحظه می شود. اواًل  بنابراین همان طور 
در اصل محذور مورد ادعا در اغلب فروض محقق 
نمی شود و ثانیًا بر فرض تحقق راهکارهای حقوقی 
وجود  حقوقی  نظام  در  آن  جبران  برای  متعددی 
دارد؛ در نتیجه نگرانی ناشی از بروز برخی مشکات 
به واسطه نسخ قوانین موجود توسط سیاست های 
رابطه  در  نیست.  قبول  مــورد  چندان  نظام،  کلی 
ح  مطر اساسًا  اشکالی  چنین  نیز  مقررات  نسخ  با 
کنون در نظام حقوقی ایران، نسخ و  نیست و هم ا
حتی ابطال مقررات مغایر با قوانین توسط دیوان 
در  نه  امــر،  ایــن  و  می پذیرد  صــورت  اداری  عدالت 
عرصه عملی مشکل الینحلی را ایجاد نموده است 
ایراد حقوق دانان واقع  و نه در عرصه نظری مورد 

شده است.
که در این رابطه ممکن است  اشکال دیگری 
و  قضات  حــقــوق دانــان،  اختاف نظر  شــود،  بیان 
با  قــوانــیــن  مــفــاد  بـــودن  قــانــون در مغایر  مــجــریــان 
اختاف  نتیجه  در  و  جدید  اباغی  سیاست های 
بر سر ترتب اثر نسخ بر آن ها است. در توضیح این 
که در مقام عمل ممکن  گفت: از آنجا  مسئله باید 
ــک از  ــدام ک ــه  ک ــوع  ــوض اســـت در خــصــوص ایـــن م
اباغی  سیاست های  مغایر  پیشین  قانونی  احکام 
احکام  و  مواد  از  کدامک  نتیجه  در  و  است  جدید 

قــانــونــی بــه واســطــه ســیــاســت هــای ابــاغــی جدید 
نهایت  در  و  آید  پیش  اختاف نظر  می شود،  نسخ 
گردیده اند.  نسخ  قوانینی  چه  که  نشود  مشخص 
ایــن مــوضــوع از یــک ســو بــاعــث مــی شــود قــضــات و 
مجریان در مقام اجرای قانون دچار سردرگمی شده 
به واسطه  باید  که  از سوی دیگر، نظم اجتماعی  و 
اجرای قوانین و مقررات با رویه های یکسان توسط 
کلیت نظام حقوقی حاصل شود، به واسطه تشتت 
رویه ناشی از اختاف نظر در تشخیص قوانین مغایر 

گردد. با سیاست ها، مخدوش 
وجود  که  گفت  باید  اشکال  این  به  پاسخ  در 
چنین اختاف نظری میان حقوق دانان، قضات و 
قوانین  مغایرت  عدم  یا  مغایرت  مختص  مجریان 
ــاغــی نیست و  کــلــی اب ــا ســیــاســت هــای  مــوجــود ب
قوانین  خصوص  در  اختاف نظر  همین  کنون  هم ا
و   )1358 ســال  )در  تصویب  به واسطه  شــده  نسخ 
جمهوری  اساسی  قانون   )1368 سال  )در  اصــاح 
عدم  یا  مغایرت  خصوص  در  نیز  و  ــران  ای اسامی 
پیشین  قوانین  با  جدیدالتصویب  قوانین  مغایرت 
و تشخیص ناسخ و منسوخ میان آن ها وجود دارد؛ 
ابتدایی توضیح داده  که در بخش  زیرا همان طور 
سایر  بــا  جــدیــد  حقوقی  هنجار  مــیــان  نسخ  شــد، 
خ می دهد  هنجارهای »هم سطح« و مادون مغایر ر
و اختصاصی به هنجارهای مغایر مادون ندارد؛ اما 
این اختاف نظرها نظم اجتماعی را چنان دگرگون 
معضلی  ــروز  ب بــه  منجر  کــه  نمی سازد  مــخــدوش  و 
در  اختاف نظر  بنابراین  شــود؛  اجتماع  سطح  در 
موجود  قوانین  مغایرت  عدم  یا  مغایرت  خصوص 

با سیاست های اباغی نیز همین طور خواهد بود.
سازوکارهایی در نظام های حقوقی و از جمله 
ــران انــدیــشــیــده شـــده اســت  ــ در نــظــام حــقــوقــی ای
طبیعی  کــه   – را  اختاف نظرها  ایــن  عمل  در  کــه 
از  ــمــوده و  ن – مــدیــریــت  و اجــتــنــاب نــاپــذیــر اســـت 
حتی المقدور  حقوقی  نظم  در  مخل  تشتت های 
عرصه  در  گــر  ا مــثــال  بــه عــنــوان  نــمــایــد.  جلوگیری 
قوه  در  قانون  مجریان  از  دسته  دو  میان  اجرایی، 
قانونی  حکم  یک  نسخ  عدم  یا  نسخ  سر  بر  مجریه 
پیش  اختاف نظر  نظام  کلی  سیاست های  توسط 
»آیین نامه  در  مذکور  تفصیلی  راهکارهای  از  آیــد، 
اجرایی  دستگاه های  بین  اختاف  رفع  چگونگی 
از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه« استفاده 
مــی شــود. بــه عــنــوان مــثــال در صـــورت اخــتــاف در 
با نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور  برخی موارد 

میان  اختاف نظری  چنین  ــود  وج   
حقوق دانان، قضات و مجریان مختص 
یا عدم مغایرت قوانین موجود  مغایرت 
و  نیست  ابــاغــی  کلی  سیاست های  بــا 
هم اکنون همین اختاف نظر در خصوص 
قوانین نسخ شده به واسطه تصویب )در 
 )۱۳68 سال  )در  اصاح  و   )۱۳۵8 سال 
قانون اساسی جمهوری اسامی ایران و 
نیز در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت 
با قوانین پیشین  قوانین جدیدالتصویب 
و تشخیص ناسخ و منسوخ میان آن ها 

وجود دارد. 


