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گردد. مقررات، ملغی تلقی 
تدابیر  مهلت،  این  اتمام  از  پس  گر  ا بنابراین 
تصویب  بــه  جــایــگــزیــن  ــررات  ــق م و  قــوانــیــن  و  الزم 
عــواقــب  مــســئــولــیــت  طبیعی  بـــه صـــورت  نــرســیــد، 
که در  احتمالی آن بر عهده مسئولینی خواهد بود 
قانون  تدوین  و  تهیه  بر  مبنی  خود  وظیفه  انجام 

کرده اند. کوتاهی  جایگزین، ِاهمال و 
در این راستا می توان به دو شیوه عمل نمود؛ 
طریق اول آنکه یک زمان مشخص و یکسان )مثًا 
کلیه سیاست های  شش ماه( برای الزم االجرا شدن 
گرفت و فقط در مواقع  کلی نظام پس از اباغ در نظر 
زمان  این  افزایش  یا  کاهش  به  نیاز  که  استثنایی 
برای الزم االجــرا شدن  وجود دارد، زمانی متفاوت 
تعیین نمود؛ در طریق دوم آنکه حسب اقتضائات 
متناسب  زمانی  ابــاغــی،  سیاست های  از  یک  هر 
زمان  با  متفاوت  می تواند  که   - سیاست ها  آن  با 
الزم االجرا شدن سایر سیاست های اباغی باشد - 

گرفت. برای الزم االجرا شدن در نظر 
ــرا شدن  ــ تــاریــخ الزم االجـ تعیین  بــا  بــنــابــرایــن 
سیاست ها، زمان شروع فعالیت های دستگاه های 
رساندن  ثمر  به  به منظور  عام(  معنای  )در  دولتی 
در  ــا  آن هـ مسئولیت  و  نــظــام  کلی  ســیــاســت هــای 
می شود؛  مشخص  منجز  به صورت  خصوص  ایــن 
قوانین  بر  نسخ  اثر  ترتب  زمان  مهلت،  این  تعیین 
و مقررات مغایر را روشن می سازد. عاوه بر این، از 
کلی نظام وظیفه  که با تصویب سیاست های  آنجا 
مقننه(،  و  مجریه  قوه  )به خصوص  سه گانه  قــوای 
تحقق  جهت  نیاز  مورد  مقررات  و  قوانین  تصویب 
سبب  مذکور  مهلت  تعیین  است،  سیاست ها  این 
کافی  که در بازه زمانی تعیین شده فرصت  می شود 
تصویب  یا  موجود  مقررات  و  قوانین  اصــاح  بــرای 

قوانین و مقررات جدید، وجود داشته باشد.
همچون  حقوقی  ــار  آث ترتب  آنکه  دیگر  نکته 
»اصــل«  جدید،  هنجار  توسط  مغایر  قواعد  نسخ 
اراده  اساس  بر  می توان  و  می شود  محسوب  اولیه 
مرجع واضع ترتیب دیگری برای ترّتب آثار حقوقی 
که آثار حقوقی، امور اعتباری هستند  کرد؛ چرا تدبیر 
که تحت شرایطی می توانند به صورتی دیگر اعتبار 
شوند. چنانچه ماده )4( قانون مدنی نیز در رابطه 
که  مــی داد  مقرر  قوانین  شدن  سبق  بما   عطف  با 
اثر قانون نسبت به آینده است مگر اینکه در خود 
بنابراین  باشد؛  شده  ذکر  دیگری  ترتیبات  قانون 
تعیین زمان برای ترتب اثر الزم االجرا بودن هنجار 

و در  بوده  بامانع  از منظر اصول حقوقی  حقوقی، 
نتیجه، ایرادی بر راهکار پیشنهادی مذکور از این 

حیث نیز وارد نیست.
به  مــربــوط  مــشــکــل  خــصــوص  در  همچنین 
نبودن  یا  بــودن  مغایر  سر  بر  که  اختاف نظرهایی 
یا  نسخ  آن  به تبع  و  سیاست ها  بــا  قوانین  مــفــاد 
در  کــه  راهکارهایی  علی رغم  قوانین،  نسخ  عــدم 
بــه حداقل  ــرای  ب اشـــاره شــد،  آن  بــه  قبل  قسمت 
نیز  دیگری  راهکار  می توان  مشکل  ایــن  رساندن 
پیش بینی نمود. برای این منظور، باید به هنگام 
قوانین  از  فهرستی  نظام،  کلی  سیاست های  اباغ 
و مقررات مغایر با سیاست های اباغی – یا حداقل 
اهم آن ها- در ضمیمه یا انتهای سیاست ها عنوان 
شود. فهرست ارائه شده از قوانین و مقررات مغایر 
سیاست های  پیوست  در  جدید  سیاست های  با 
اباغی، تشخیص قوانین و مقررات مغایر و منسوخ 
که به طور مشخص تعیین  را سهل تر می نماید؛ چرا
می کند، چه قوانین و مقرراتی پس از مدت زمان در 
گرفته شده برای الزم االجرا شدن سیاست ها،  نظر 
اختافات  و  شد  خواهند  نسخ  خودکار  به صورت 
نظام  در  منسوخ  مقررات  و  قوانین  تعیین  بر  ناظر 

خ نخواهد داد. حقوقی ر

 نتیجه گیری
کلی نظام، در زمره هنجارهای  سیاست های 
حقوقی در نظام حقوقی ایران است و بنا بر اذعان 
کثر حقوق دانان این هنجار در هرم سلسله مراتب  ا
و  اســاســی  قــانــون  مـــادون  مــرتــبــه ای  در  هنجارها، 
عام(  معنای  )بــه  مقررات  و  عــادی  قوانین  مافوق 
هنجاری  ماهیت  به  توجه  با  بنابراین  دارد؛  قــرار 
مقررات،  و  قوانین  بر  آن  تفوق  و  سیاست ها  ایــن 
ترتب آثار حقوقی هنجارها، یعنی نسخ هنجارهای 
فرودین مغایر )قوانین و مقررات( به واسطه هنجار 
امری  جدید(  اباغی  )سیاست های  جدید  فرازین 
از لحاظ حقوقی است. در  انکار  مسلم و غیر قابل 
ماحظات  و  ــرادات  ایـ برخی  اســت  ممکن  نهایت 
در خــصــوص نسخ  ــار  آثـ ایـــن  تــرتــب  دربــــاره  عملی 
کلی نظام  قوانین و مقررات مغایر با سیاست های 
ایجاد  این موانع عملی،  از جمله  که  ح شود.  مطر
و  مغایر  مقررات  و  قوانین  نسخ  از  پس  قانونی  خأل 
اختاف نظر  به واسطه  حقوقی  نظم  به  خدشه  نیز 
در قوانین و مقررات مغایر و منسوخ در مقام اجرای 

قوانین و مقررات )توسط مجریان و قضات( است.

این اختاف در مرحله عمل حل خواهد شد.
راجـــع  قــضــات  از  دســتــه  دو  ــر  ــ گ ا هــمــچــنــیــن 
بــه هــمــیــن مــوضــوع اخــتــاف نــظــر داشــتــه و ایــن 
موضوع  در  متفاوت  آرای  ــدور  ص بــه  اختاف نظر 
در  مــوضــوع  ح  طــر طــریــق  از  ــردد،  گـ منجر  یکسان 
کشور یا هیئت عمومی  هیئت عمومی دیوان عالی 
ــدت رویــه  ــدور رأی وح اداری و ص دیـــوان عــدالــت 

موضوع تعیین تکلیف می شود.
کـــه مــاحــظــه شــد،  ــور  ــان طـ ــمـ بـــنـــابـــرایـــن هـ
عدم  یا  نسخ  خصوص  در  گون  گونا برداشت های 
کلی  نسخ قوانین به سبب مغایرت با سیاست های 
نظام مشکل الینحلی در نظام حقوقی به حساب 

گون قابل حل است. گونا نمی آید و از روش های 

 الگوی پیشنهادی برای نسخ قوانین توسط 
سیاست های کلی نظام

قسمت  در  داده شــــده  توضیحات  ــود  وجـ بــا 
قبل در خصوص ایراد مربوط به ایجاد خأل قانونی 
با سیاست ها  و مقررات مغایر  قوانین  در پی نسخ 
گر  ا بر فــرض  و با وجــود تمامی راه حــل هــای فــوق، 
کــه در آن، نسخ  بــاشــد  ــود داشــتــه  مــصــداقــی وجـ
کلی نظام،  قوانین و مقررات مغایر با سیاست های 
خاص  موضوعی  در  قانونی  خــأل  ایــجــاد  بــه  منجر 
و  جامعه  بــه  جــبــرانــی  غیرقابل  لطمات  کــه  ــود  ش
یا  قانون گذاری  امکان  و  آورد  وارد  حقوق اشخاص 
مقرره گذاری فوری درباره آن وجود نداشته باشد، 
را  مشکل  دیگر  طریقی  از  مــی تــوان  مــورد  ایــن  در 

مرتفع نمود.
مــوارد-بــر  قبیل  ایــن  در  پیشنهادی  راهــکــار 
فرض تحقق آن-مقید شدن ترتب اثر فوری تعیین 
سیاست ها )مبنی بر نسخ هنجارهای تحتانی آن( 
جلوگیری  فوق  مشکل  بروز  از  که  است  قیودی  به 
اباغ  هنگام  به  می توان  منظور  این  بــرای  نماید. 
و  معقول  موعد  و  مهلت  مــصــوب،  سیاست های 
برای الزم االجــرا شدن  را )مثًا شش ماه(  مناسبی 
کافی جهت  آن تعیین نمود تا در آن مدت، فرصت 
جلوگیری  به منظور  الزم  چــاره انــدیــشــی  و  تدبیر 
و  قوانین  نسخ  از  ناشی  احتمالی  آســیــب هــای  از 
مقررات  و  قوانین  و  باشد  داشــتــه  وجــود  مــقــررات 
مغایر اصاح و قواعد جایگزین مورد نیاز به تصویب 
گرفته شده،  نظر  در  مهلت  پایان  در  سپس  برسد. 
ــر قــوانــیــن و  ــســخ« ب ــه خــود اثـــر »ن بــه صــورت خــودب
گردد و این دسته از قوانین و  مقررات مغایر ِاعمال 


