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چکیده
جمهـوري  قانونگذارينظامبهتالمبهايآسیبازیکیعنوانبهتوانمیراپراکندهقانونگذاري

بـه توجـه بـدون ومتعددموردي،قانونگذاريمعنايبهپراکندهقانونگذاري. دانستایراناسالمی
تعجیـل وبایسـته کارشناسـی بـدون تقنینـی عملکـرد نشـانگر کـه اسـت حقـوقی نظاماجزايدیگر

نظـارت، جملهازخود،اختیاراتردیگازاستفادهجايبهقانونتصویباختیاراعمالدرقانونگذار
وفهـم (حقـوقی نظـام وقـانون بهدسترسیقابلیتیاوضوحبهویژه،بهپراکنده،قانونگذاري. است

درتتبعـی بـا . زنـد مـی لطمهقانونحاکمیتهايمؤلفهازیکیعنوانبه) قانونازشهروندانآگاهی
مصـادیق ازکـه کـرد برخـورد تعـددي ممـوارد بـه تـوان میاسالمیشورايمجلسمصوبقوانین

اصـالح، درایرانـی قانونگذاريمتنوعهايرویهمقاله،ایندر. شودمیشمردهپراکندهقانونگذاري
بـا وگرفتهقرارتوجهموردپراکندهقانونگذاريشواهدترینمهمعنوانبهقوانینتمدیدونسخلغو،
صـورتی درقـانون حاکمیـت گفـت توانمیمجموعدر. اندشدهبنديدستهمتعدد،هاينمونهذکر
نحـوي بـه وباشدداشتهتوجهقابلاحتیاطومالحظهقانون،وضعدرقانونگذارکهاستتحقققابل

بـه قـادر داشتانتظارحکومتیمأمورانهمچنینوشهروندانازبتوانکهکندقانونگذاريبهاقدام
قانونگذاريفعلیرویهادامهپیامدهايرسدمینظربه. نندکتبعیتهاآنازوباشندهاآنازآگاهی

کماکـان، وحقـوقی نظـام وقـوانین نبـودن دسترسقابلحقوقی،نظامپیشازبیشابهامایران،در
.باشدقانونبایسته حاکمیتتحققعدم

قانونگذاري پراکنده؛ تورم قانونگذاري؛ حاکمیت قانون؛ نظام : واژگان کلیدي
.ي ایران؛ مطالعات قانونگذاريقانونگذار

نویسنده مسئول(هاي مجلس شوراي اسالمیی مرکز پژوهشاستادیار پژوهش(markazma@yahoo.com
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مقدمه-1
ــه  ــذاري، مجموع ــراي قانونگ ــال  ب ــی س ــوازین در ط ــول و م ــی  اي از اص ــه حکمران ــا تجرب ه

بنـدي اسـت کـه یکـی از     ایـن اصـول از منظرهـاي مختلـف قابـل دسـته      . صـورتبندي شـده اسـت   
» لیشـک «، »مـاهوي «بندي والدرون از اصول مذکور تحت عناوین اصول ها، دستهمشهورترین آن

اي بــراي در واقــع ایــن اصــول، ســنجه   ) 136-115: 1388والــدرون، . (اســت1»تشــریفاتی«و 
محسـوب شـده و مالکـی بـراي تمیـز قانونگـذاري و قـانون        » خـوب «قانونگذاري و طبعـاً قـانون   

. شوندشمرده می» غیراصولی«از قانونگذاري و قانون » اصولی«
تبیـین  2»حاکمیت قانون«ن در پرتو نظریه اصول قانونگذاري از نظر بسیاري از صاحبنظرا

ایــن اصــول متنــاظر بــا کیفیــت قــانونی اســت کــه بایــد در خــدمت . اســتو صــورتبندي شــده
ترین این اصـول، ضـرورت   یکی از مهم. ها باشدشهروندان و تأمین امنیت و تضمین حقوق آن

قـوانین و نظـام   3ن، و به عبارت دیگـر، قابـل دسـترس بـود    )و بالتبع نظام حقوقی(وضوح قانون 
. حقوقی است

مسأله مورد بحث مقاله حاضر، پس از شرح مختصـر وضـوح و قابـل دسـترس بـودن نظـام       
هاي قانونگذاري در ایران اسـت  هاي حاکمیت قانون، یکی از رویهعنوان یکی از مؤلفهحقوقی به

نـاي قانونگـذاري   ، بـه مع »قانونگـذاري پراکنـده  «. کنـیم از آن یـاد مـی  » پراکنـدگی «عنـوان  که به
هاي مکرر به قوانین و الحاق مفاد جدید به قوانین پیشین، بـدون  ویژه اصالحیهموردي و متعدد، به

دغدغه حفظ کلیت و سازگاري نظـام حقـوقی و دسترسـی آسـان مـردم بـه قواعـد حقـوقی الزم         
د و یکـی از  زنـ دامـن مـی  ) 4یـا تـورم قانونگـذاري   (» تورم قوانین«این رویه به پدیده . االجرا است

در واقع قانونگذاري پراکنده، یکی از عوامل اصـلی  . شودهاي شایع نظام تقنینی شمرده میآسیب
انـد و  هایی است که با آسیب تورم قوانین مواجهتورم قوانین و همچنین یکی از عالئم اصلی نظام

. اندیشی کنندباید براي مقابله با آسیب مذکور چاره
هـایی  بنـدي رویـه  توجـه ایـن نوشـتار را بـه دسـته     ، بخـش قابـل  پس از طرح مباحـث نظـري  

تواند پراکندگی ادعاشده در نظام قانونگذاري جمهـوري  رسد مینظر میایم که بهاختصاص داده
در ادامه، در شش عنوان، تالش شـده اسـت قانونگـذاري پراکنـده بـا      . اسالمی ایران را تبیین کند

هاي جدي این نوع قانونگذاري بـر تحقـق   شده و بر آسیبذکر مصادیق متعدد از قوانین، تشریح
.ویژه وضوح و شفافیت نظام حقوقی تأکید شودحاکمیت قانون، به

1 . Procedural Principle
2 . Rule of Law
3 . Accessibility / Accessibilité
4 . Legislative inflation
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هاي حاکمیت قانونمثابه یکی از مؤلفهوضوح قانون به-2
که گفته شد، اصول قانون و قانونگذاري از منظرهاي مختلف توسـط صـاحبنظران ارائـه    چنان

شـده صـورتبندي هلنـد درکیفیـت بـا قـانون بهدستیابیبرايیفهرستنمونه، عنوان به. شده است
اعمـال هلنـد قانونگـذاري نظـام درسالهمانازوشدهتدوین1991سالدرفهرستاین؛است
قـانون بـا انطبـاق بـودن، قـانونی : اصول مندرج در فهرست مذکور به این شرح اسـت .استشده

بـودن؛ متناسباثربخشی؛وکارآمديحقوقی؛کلیاصولاعمالوالمللیبینمعاهداتاساسی،
) Florijn, 2008:78. (دسترسـی قابلیـت ووضوحسادگی،1هماهنگی؛؛)اجراقابلیت(بودنعملی

امـا  . موضوع این نوشتار، اصل اخیر، یعنی ضرورت وضوح و قابـل دسترسـی بـودن قـانون اسـت     
د به منشاء و نظریۀ متضـمن اصـل وضـوح و قابـل     رسنظر میپیش از توضیح این اصل، مناسب به

.دسترس بودن قانون، حاکمیت قانون، و جایگاه این اصل در نظریه حاکمیت قانون بپردازیم
ـ2که ـ همچون دیگر طرفداران برداشت شـکلی از حاکمیـت قـانون    صاحبنظرانیترینمهماز

ــههســتهدر ــهراجــعويهــاينظری ــتب ــانون،حاکمی ــهق ــاییمؤلف وقانونگــذاريخصــوصدره
4»بـودن قـانونی اصل«هشتعنوانبهويکههاییویژگی. است3فولردارد،قرارقانونهايویژگی

راقـانون فـولر . داردذهـن درقـانون هـدف وقـانون ازويکهاستتعریفیبرمبتنیدهد،میارائه
متفـاوت خصـایص بهبایدمبنا،اینبر. داندمی» انسانرفتارساختنقواعدحکومتتابعبراياقدام«

هـاي دسـتورالعمل حـاوي مـدیریتی هـدایت وي،نظـر از. کـرد توجـه 5»مـدیریتی هدایت«ازقانون
شـهروندان بـه رساندنیاريآناصلیهدفواستبودنعامویژگیواجدقانونامااست،خاص

ایـن بـه تـوان مـی راولرفرویکرد)263: 1389بیکس، . (استپیشرفتوهمکاريهمزیستی،براي
بـه کـه اسـت ایـن قانونحاکمیتکلیطوربهوقانونفهمبرايراهبهترینکهکردخالصهترتیب
وراهنمـایی ویـژه، بـه مشـکالت، ازخاصـی انواعبهرسمیپاسخی«راآنوکنیمتوجهآناهداف

) 263: 1389بیکس، . (»بیانگاریمجامعهدرشهرونداناَعمالهماهنگی
ترتیـب ایـن بهقانوندرونیاصولعنوانبهرااصلیامعیارهشتفولراست که اساساینبر

بـه معطـوف قواعـد اعمـال ووضـع شـود، منتشـر بایدقواعدباشد،عامبایدقواعد«: دهدمیارائه
ويپیـر باشـد، متناقضنبایدقواعدباشد،فهمقابلبایدقواعدشود،رساندهحداقلبهبایدگذشته

وشـده اعالمقواعدبینوبماند،ثابتنسبتاًزمانطولدربایدقواعدباشد،ناممکننبایدقواعداز
1 . Harmonisation

حاکمیـت  ، )1394(مرکزمـالمیري، احمـد،   .: ك. هاي شکلی و ماهوي از حاکمیـت قـانون، ر  براي مطالعه راجع به برداشت. 2
.86-61هاي مجلس شوراي اسالمی، مرکز پژوهش: ، ویراست دوم، تهرانهامفاهیم، مبانی و برداشت: قانون

3 . Lon L. Fuller
4 . Principle of legality
5 . Managerial direction
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: 1388و تـن،  66و 265-264-263: 1389بـیکس،  . (»باشـد داشـته وجـود همخوانیآناجراي
بـه کـه نظـامی اسـت؛ حقـوقی نظـام یـک ایجادالزاماتحداقلی،اصولاینرعایت)364-366
چنـین در)265: 1389بـیکس، (باشـد موفـق شـهروندانش رفتـار هـدایت دربتواندبسیارالاحتم

» تجـویزي «گرچـه معیارهااینشد؛خواهد» درونیهنجارهاي«تعداديتابعقانونگذارينظامی،
: 1386کمپبـل،  . (رونـد مـی شماربه» تقنینخاصطوربهوقانون،مقومعناصر«واقعدراماهستند

236(
شود کـه معـادل   نظر فولر، قابل فهم بودن قانون یکی از اصول درونی قانون محسوب میاز 

ن قـانو هايویژگیدیگرکناردراصل،این. شفافیت و قابل دسترس بودن قانون استبا وضوح،
قابلیـت ایجـاد هدفبرآوردنخدمتدرهمگیـقانونبودنآیندهبهمعطوفوثبات،انتشار،ـ

دارايآنچـه .دارنـد قرارریزيبرنامهجهتدرشهروندانراهنماییابزارترینمهميبراقانوندر
تشـکیل هايمؤلفهواقعدرکهاستگفتهپیشهايویژگیباقوانینیوجوداست،اساسیاهمیت
ازاطمینـان ریـزي، برنامـه قابلیـت اتکاءقابلیتپذیري،بینیپیشتأمینبرايحقوقینظامیدهندة
. باشـد نانسـا شـأن درفعـالیتی بـراي ضروريالزاماتبه بیان مختصر،وروپیشاحوالواوضاع
بـه بـا ودریابنـد خوبیبهراآنمنظورتابعان،ومجریانکهباشدروشنوواضحچنانبایدقانون

یـک . شـود ادارهمعـین نظـام مطـابق سیاسـی جامعـه امورقانون،هدفراستايدرآنبستنکار
و(خواهندمیکهبودخواهدتابعانیومجریانسردرگمیموجبمغلق،یامبهم،اقض،متنقانون

1)33: 1384راسخ، . (کنندپیرويآنازیادرآورنداجرابهراقانون) باید

. داردسـوء آثـاري حکومـت بـر هموشهروندانبرهمقوانین،پیچیدگیوابهامترتیببدین
بـراي اداريهايهزینهدربرداشتنشاملتوانمیراشهروندانربوضعیتاینسوءآثارترینمهم

بـه زدندامـن تصـمیمات، اتخـاذ ساختندشوارقوانین،ازبرداريبهرهوفهممنظوربهشهروندان
سـوء آثـار . دانسـت حقـوقی امنیـت بهزدنلطمهوعمومیخدماتازاستفادهدرویژهبهنابرابري

مـدیریتی هـاي هزینهکلیدستهدودرتوانمینیزراحکومتیقاماتمبرقوانینپیچیدگیوابهام
حـد ازبیشساالريدیوانوتعللبهمدیریتیهايهزینه. دادقرارتوجهموردسیاسیهايهزینهو

ــريتصــمیمدر ــاتتوســطاداريهــايگی ــدانواداريمقام ــامصــورتدرکارمن ــوانینابه وق
قـوه ازاسـتفاده ازناشـی هـاي هزینـه ازنیـز قوانینابهامسیاسیهايهزینه. گرددمیبازمقررات،

ازیکـی بسـا چـه کـه حـالی دراست؛مربوطقانونازشهروندانتمکینبرايدولتتوسطقهریه
) 41-38: 1386انصـاري،  . (باشـد قـوانین ابهـام وپیچیـدگی تمکـین، عـدم ایـن دالیـل ترینمهم

کند منظور او از تعین یا متعین بودن قانون این است که باید معلـوم باشـد قـانون    یاد می» تعین«فینیس از این ویژگی با عنوان . 1
).34: 1384راسخ، (: نقل ازبه چیست و قصد تمشیت و تنظیم چه چیزي را دارد؛ بهطور مشخص راجع به
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دهد، اگـر شـهروندان نتواننـد قواعـد حقـوقی حـاکم بـر        که یکی از صاحبنظران توضیح میچنان
ثبـاتی  فزونی و بـی «خود را بشناسد یا درك کند، حق دارند که بپندارد هرج و مرج حاکم است؛ 

دقتی در تدوین و محتواي قانون و ابهامات در شرایط اعمال آن، براي شـهروندي کـه   قوانین، بی
کنـد کـه گـاهی قابـل تحمـل      اامنی حقـوقی ایجـاد مـی   شود نـ ناگهان با اعمال قانون رو به رو می

)135: 1391متیو، . (»نیست
نخسـت، : یافتتوانمیمفهوماینجنبهدودررا» قانونحاکمیتحقیقیمعناي«1رز،ظر ناز
کـه باشـد نحـوي بـه بایـد قـانون دوم،وکننـد، تبعیـت آنازوباشندقانونسلطهتحتبایدمردم

قـانون ازويتخطـی عـدم بـه قـانون، ازفردهرتبعیت. کندفراهممردمايبرراراهنماییامکان
اگـر «ترتیـب، بدین. باشدآگاهآنازکهکندمیپیرويقانوناززمانیتنهافرداما. داردبستگی

قـانون . باشـد داشـته راخـود تابعانرفتارراهنماییقابلیتباید. گیردقرارتبعیتموردبایدقانون
از ) 396: 1388رز، . (»باشـند داراراآنطبـق بـر اقـدام وفهمتوان،تابعانکهباشدشکلیبهباید

اولیـه شـهود «،»باشـد داشـته راتابعانشرفتارراهنماییقابلیتبایدقانون«کهگزارهاین،نظر وي
)396: 1388رز، . (استگرفتهنشأتآنازقانونحاکمیتنظریهکهاست» اي

وحقـوق تضـمین ضـروري شـرط راقـانون بـودن واضحکهاستصاحبنظرانیجملهازرالز
ونـادقیق قـوانین اگـر «: نویسـد میکهچنان. داندمی2»طبیعیعدالت«تر،دقیقطوربهوها،آزادي
دهـیم انجامآزادي] وضعیت[دراستقرارآنچهکنند،نقضرا] جرمبودنقانونی[قاعدهمبهم،

ایـن کهاندازهآنتاواند؛نامعینومبهمآزادي،مرزهايجاایندر. بودهدخواپوچونادقیقنیز
: 1387رالـز،  . (»کشـد مـی بنددرراآزاديآزادي،اعمالازمعقولهراسوترس... باشد،گونه
363-364(

نسبت وضوح نظام حقوقی و تورم تقنینی-3
ط اجتماعی، قـوانین و مقـررات حـاکم    تر شدن روابتر جوامع و پیچیدهزمان با توسعه بیشهم

طبعـاً ایـن افـزایش    . یابـد بر روابط افراد با حکومت و همچنین روابط افراد با یکدیگر فزونـی مـی  
به معناي آگاهی از همه قواعد حاکم را ـ به امـري دسـتکم    ها ـ دسترسی به آنقوانین و مقررات،

توان گفت در پایان قـرن بیسـتم،   که مینانچ. کندبسیار دشوار، اگر نگوییم غیرممکن، تبدیل می
1 . Joseph Raz

کند؛ قواعد مربوط به تشخیص و تعیین نقـض قـانون و   اي از قواعد، مفهوم عدالت طبیعی را تعریف میرالز با ذکر مجموعه. 2
،جـان ،رالز.: ك.وقوع جرم، اعمال کیفر مناسب، اصول بازجویی و دادرسی و همچنین اصول مربوط به ادله اثبات دعوي؛ ر

،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتمـاعی : تهران، ، ترجمه سیدمحمدکمال سروریان و مرتضی بحرانییه عدالتنظر، )1387(
263-363.
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تـوان انتظـار   شده اسـت، و از هـیچ کـس نمـی    1قانونگذاري سبب تولید حجم انبوهی از مقررات
تولیـد قـوانین بـه صـورت     2کاربونیر،انگیز مقررات را بداند و طبق گفتهداشت که حجم وحشت

) Harmathy, 1998:788. (تورمی بوده است
دربـاره فزونـی قـوانین هشـدار     1995مقامات بلندپایه فرانسه نیز از اوایل سـال  به عنوان نمونه،

انباشـتگی متـون قـانونی کـه قـانون را      «از 1995رئیس سـنا، در سـال   3از جمله رنه مونوري. اندداده
جمهـور  شدیدترین انتقاد در این رابطه، رئیس. انتقاد کرد» کاهددهد و از ارزش قانونگذاري میمی

او بـا انتقـاد از فراوانـی    . صـورت گرفـت  1995مـه  19فرانسه در نخستین پیامش بـه دو مجلـس در   
) 94: 1391متیو، . (»کُشدزیادي قوانین، قانون را می«ها، اظهار داشت نامهقوانین و آیین

نسبت بـه نظـام   ) فهم و اطالع(شده، آگاهی شهروندان از قوانین و دسترسی وضعیت وصف
که دسترسی به اطالعات حقـوقی، و  توضیح این. کندهاي فراوان مواجه میا دشواريحقوقی را ب

دهـد، ایـن نـوع    نظران توضیح مـی که یکی از صاحبچنان. از جمله قوانین، سطوح مختلفی دارد
: دسترسی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا به سه سطح قابل تقسیم است

ن دسترسـی و امکـان دسترسـی بـه اطالعـات      معنـی فـراهم بـود   بـه 4دسترسی در سطح اول؛
ها؛وجو در آنحقوقی و امکان جست

به معناي رسیدن به معنی و مقصود متن از طریق گذاشـتن عنـاوین   5دسترسی در سطح دوم؛
عنـوان مثـال،   بـه . هایی در یک سند و یا بیان ارتباطات موجود بین آن سند با سـایر اسـناد  و بخش

تـر کـردن معنـا و مفهـوم     هاي قضـایی موجـود بـا هـدف هرچـه شـفاف      ارتباط یک قانون با رویه
اطالعات حقوقی؛

ایــن نــوع دسترســی بــه معنــاي توضــیح منــابع اطالعــاتی بــراي 6دسترســی در ســطح ســوم؛
هاي خاص با سطح دانش متفـاوت اسـت و بـر سـازماندهی مجـدد و ترجمـه اطالعـات بـر         گروه

در واقع مقصود از این نـوع دسترسـی، قابلیـت    . داساس ارزیابی علم و دانش مخاطبین داللت دار
7)42-41: 1391ابراهیمی، . (فهم و درك اطالعات حقوقی است

قـوانین بـراي عمـوم مـردم     . آنچه در این نوشتار مد نظر است، دسترسی سطح نخست است
1 . Legal rule
2 . Carbonnier
3 . René Monory (1923-2009)
4. Primary Accessibility (Availability)
5. Secondary Accessibility (Meaning)
6. Tertiary Accessibility (Understandability)

:مشخصات منبع اصلی به شرح زیر است.7
Laurens Mommers, “Access to Law in Europe”, Innovating Government Information
Technology and Law Series, Vol 20, 2011, pp. 389-390. Available at:
<http://rd.springer.com/chapter/10.1007/978-90-6704-731-9_21>.
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ان که در قالب قـانونی مناسـب منتشـر شـوند و بـه اطـالع شـهروند       االتباع هستند، به شرط آنالزم
ویـژه در  اگر حکومت از ارائه قوانین بـه مخاطبـانش خـودداري کنـد، یـا عملکـردش، بـه       . برسند

توانـد از  رو کنـد، نمـی  ایـن دسترسـی را بـا مـوانعی جـدي روبـه      نحوي باشـد کـه  قانونگذاري، به
کـه گفتـه شـد، ایـن امـر یـک اصـل بـه         شهروندانش تبعیت از قانون را انتظار داشته باشد، و چنان

) 20-19: 1391کاسیگناك، . (شده در حاکمیت قانون استشناختهرسمیت
هـا در قانونگــذاري، ایــن دسترســی را بـا معضــالتی جــدي مواجــه   برخـی رویکردهــا و رویــه 

بیش از حـد و  معناي قانونگذاري موردي،ها، قانونگذاري پراکنده ـ به از جمله این رویه. سازدمی
اي زنـده تلقـی شـود، بـدین     توانـد پدیـده  قانون مـی . ین ـ است نابجا به ویژه در اصالح قوانین پیش

یابند و برخی دیگر بـه موجـب قـانون    وسیله برخی اصالحات تغییر میمعنی که دائماً مصوبات به
ایـن تغییـرات کـه در برخـی مـوارد بـا تعـدد فـراوان صـورت          . شـوند جدید نسخ و جایگزین می

. سـازد جراسـت بـراي مـردم بـا دشـواري مواجـه مـی       االگیرد، دسترسی به قـانونی را کـه الزم  می
که گرچه همه نهادهاي حکومتی در انباشتگی بیش از حـد  توضیح این) 20: 1391کاسیگناك، (

گرچـه  . قوه قانونگذاري استسهم دارند، اما قطعاً مقصر اصلی در این معضل،قوانین و مقررات
نچـه ضـرورت دارد، قانونگـذاري اصـولی و     وضع قوانین در زمره اختیارات قوه مقننه است، اما آ

هاي قانونگذاري قابل شناسایی هایی که امروزه در نظامیکی از معضالت و آسیب. متناسب است
رسـد یکـی از   نظـر مـی  بـه . شـود یـاد مـی  » تـورم تقنینـی  «اي است که از آن با عنـوان پدیدهاست، 

آسیب تورم تقنینی زمـانی در  . ب استمبتال بودن به این آسینیزمعضالت نظام قانونگذاري ایران
قانونگـذاري بـه دالیـل و علـل مختلـف، بـدون       شود کـه دسـتگاه  هاي قانونگذاري عیان مینظام

و همچنین بـدون در نظـر گـرفتن    ،یک قانونها و پیامدهاي ارزیابی دقیق و کارشناسانه ضرورت
در چنین حالتی اوالً، قانونگذار . اقدام به قانونگذاري نمایدزمان مناسب براي اصالح یک قانون،

هـا  نظارت بر اجراي آن،مهمترین وظیفه خود را در افزایش آمار قوانین تصویبی، نه کیفیت اجرا
و ثانیـاً، نظـام   ؛بینـد مـی هـا  ماننـد آن نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادي وبرها و آثار و پیامدهاي آن

در ایـن  . دهـد ثربخشی خـود را از دسـت مـی   شود که کارآیی و احقوقی به نظامی فربه تبدیل می
دنبـال  ها را نیز بهمکرر و زودهنگام آنهايیهو الحاقهایهکه اصالحمتعددحالت، تصویب قوانین

کنـد، بلکـه خـود بـه معضـلی در نظـام       هـاي قانونگـذار نمـی   نه تنها کمکی به رفع دغدغـه 1دارد،
جم قوانین با موضوع مشابه و همپوشـان و  شدن بر حهشود؛ بدین ترتیب، افزودحقوقی تبدیل می

متعارض، سردرگمی مسئوالن مجـري قـانون، مراجـع مفسـر قـانون و شـهروندان را در پـی        بعضاً
قـانون  ) 72(قـانون اصـالح مـواد    ) 76(الحـاقی مـاده   ) 2(اصالح تبصـره  «، قانونی با عنوان 14/7/1370براي نمونه در تاریخ . 1

.به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید» 1371مصوب ) 76(و الحاق دو تبصره به ماده 1354تأمین اجتماعی مصوب 



94تابستان، 47، شماره هفدهمپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه164

. خواهد داشت
متخصصانازیکیکهعنوان نمونه، چنانبه. آسیب قانونگذاري پراکنده، مختص ایران نیست

مقرراتـی کـه ایـن جـاي بـه مـا «: نویسدمیتانلهسقانونگذارينظامبهراجعقانونگذاريمطالعات
اعمـال راقـوانینی مـا . گیریممیکاربهملموسوفوريامورحلبرايراقانونکنیم،وضعثابت

ازتعـدادي . کنـد مـی تخطیاستشدهپذیرفتهقانونبرايکهعامیاصولهمهاز... کهکنیممی
راهبـه آوردنرويجـاي بـه مـا . کننـد میمواجهابهامباراعاماصولاعمالخاص،مقرراتاین
Geotz and. (»داریـم گـرایش ... جدیـد خـاص هـاي رویـه اتخاذبهشده،پذیرفتهشفافهايحل

Zubek, 2005: 10-11(قانونگـذاري  «عبـارت بـا کـه اسـت ايپدیدهاصلیدلیلشدهاظهارآنچه
نقـض بـه اغلـب موردي،قانونگذاريیناکهاستنکتهاینبرتأکیدوشدهیادآناز1»پراکنده

وتمشـیت متعـدد قوانینتوسطتوجهقابلجزئیاتباايویژهمواردوقتیوانجامدمیعامقواعد
,Geotz and Zubek(.آیـد نمـی بـار بـه قانونگـذاري پراکندگیجزاينتیجهشوند،میساماندهی

2005: 10-11(
ونگذاري پراکنده در نظام تقنینی جمهـوري اسـالمی   بندي مصادیق قاندر ادامه مقاله، به دسته

.پردازیمایران می

گذاري پراکنده در نظام تقنینی جمهوري اسالمی ایرانمصادیق قانون-4
در سطور پیشین، راجع به پدیده قانونگذاري پراکنده و ارتباط آن با تورم تقنینـی توضـیحاتی   

بنـدي  ه با برشـمردن مصـادیق ایـن پدیـده و دسـته     اما توضیح پدیده قانونگذاري پراکند. ارائه شد
رسـد مصـادیق   نظر میبا بررسی قوانین مصوب مجلس شوراي اسالمی به. ها میسر خواهد بودآن

:بندي کردترتیب زیر دستهتوان بهقانونگذاري پراکنده در ایران را می
اصالح یک یا چند قانون در ضمن تصویب قانون دیگر؛: نخست

ه عدم اجرا یا لغو یک حکم قانونی در قانون دیگر؛حکم ب: دوم
هاي متنوع نسخ قوانین؛رویه: سوم

استثناء شمول برخی از قوانین از حکمی قانونی؛: چهارم
.»مقررات«هاي گوناگون و مبهم قانونگذار در نسخ شیوه: پنجم

وضع یک قانون ممکـن  رسد؛ بااصوالً تأثیر و تأثر قوانین بر یکدیگر، امري بدیهی به نظر می
. گذار به نسخ صریح قـوانین مـرتبط مبـادرت کنـد    است قانونی دیگر نسخ ضمنی شود و یا قانون

باشـد، آن اسـت کـه    اما آنچه که در اینجا به عنوان یک معضل و ایراد قانونگذاري مـد نظـر مـی   
1 . Legislative sectoralization
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طبان خاص و عـام  نحوي که مخااي نامتعارف و غیرمنطقی این حق را اعمال کند؛ بهگونهمقنن به
.قانون، در دسترسی به احکام قانونی و آگاهی یافتن از اعتبار آنها دچار سردرگمی شوند

اصالح یک یا چند قانون در ضمن تصویب قانون دیگر. 1-4
وسـیله  هایی کـه در نظـام قانونگـذاري ایـران رایـج اسـت، اصـالح برخـی قـوانین بـه          یکی از رویه

منظور از قوانین غیرمـرتبط در اینجـا، قـوانینی اسـت کـه از      . رتبط استتصویب مفادي در قوانین غیرم
تواننـد بـه آسـانی از    شده ندارد و مخاطبان قوانین نمـی حیث عنوان هیچ مشابهتی با عنوان قانون اصالح

» پراکنـدگی «تـرین دالیـل   ایـن رویـه کـه یکـی از مهـم     . وجود اصالحیه در آن اطالع حاصـل نماینـد  
تـوان از اعتبـار یـک قـانون خـاص بـدون       ضعیتی را پدیـد آورده اسـت کـه نمـی    قانونگذاري است، و

.هاي زیر نشانگر این وضعیت استنمونه. آگاهی یا مراجعه به انبوهی از قوانین دیگر اطمینان داشت
تواند آسیب تـورم تقنینـی در ایـران را از منظـر مـذکور بـه       خوبی مییکی از قوانینی که به

ایـن قـانون یکـی از قـوانین     . اسـت » ون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت قان«تصویر درآورد، 
بـه تصـویب کمیسـیون برنامـه و     27/11/1380اصلی در نظام اقتصادي و مالی است که در تاریخ 

ــدت اجــراي آزمایشــی آن، دوره     ــس شــوراي اســالمی رســید و م اي بودجــه و محاســبات مجل
قـانون برنامـه چهـارم توسـعه     ) 156(موجـب مـاده   بـه . تعیـین شـد  1/1/1381چهارساله از تـاریخ  

، مـدت آزمایشـی   )11/6/1383مصـوب  (اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 
تمدید شد و سپس بـراي یـک   ) 1388تا 1384(این قانون براي دوره اجراي برنامه چهارم توسعه 

قـانون الحـاق مـوادي بـه     «15/8/1384در تـاریخ  . اجراي آن تمدیـد گردیـد  ) 1389(سال دیگر 
نیز به تصویب مجلـس  » 27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مقررات مالی دولت مصوب

قانون برنامـه پنجسـاله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران        «) 224(رسید و باالخره طبق ماده 
ــوب » )1394-1390( ــانون و  15/10/1389مص ــن ق ــدي آن  «، ای ــات بع ــالحات و الحاق ــا» اص ب

2.، براي دوره برنامه پنجم تنفیذ شد1اصالحات و الحاقات مندرج در ماده مذکور

منشاء تصویب این قانون، نیاز مبرم به اصالح ساختار بودجه ساالنه کشور بود؛ به ایـن ترتیـب   
مـاده، مفـادي را بـراي درج در    73اي به مجلس ارائه شد کـه در قالـب   ، الیحه1380که در سال 

عبـارت دیگـر،   بـه 3.بینی کـرده بـود  تبصره پیش15کل کشور در قالب 1381ال الیحه بودجه س
و نسبت به دیگر مواد این قانون مـاده  ) »ض«تا » الف«از (بند است 25قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، داراي ) 224(ماده . 1

.شودپرحجمی محسوب میقانونی
ررات مـالی  مجموعـه قـانون تنظـیم بخشـی از مقـ     ، )تهیه و تنظـیم (معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات .: ك. ر. 2

.10-1390:9:جمهوريمعاونت حقوقی ریاست،تهران، دولت و مقررات مربوط
: تهـران (،)بـا اعمـال اصـالحات بعـدي    (26/10/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب اداره کل قوانین، . 3

.1386:1دایره چاپ  و تکثیر اداره کل قوانین، 
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اي یا احکامی که ماهیتـاً بـیش از   برنامه] قوانین[سازي و حذف احکام بودجه از ضرورت شفاف«
در 1.اي بـه مجلـس شـمرده شـده اسـت     از دالیل اصلی ارائه چنین الیحـه » یک سال اعتبار دارند
نوعـاً از مـواردي اسـت کـه قانونگـذار در      «م بخشی از مقررات مالی دولت واقع، مفاد قانون تنظی

هـا،  نمود که پس از چند سال تصویب تکـراري آن بینی میبودجه سالیانه کل کشور مقرر و پیش
که گفته شد، براي اجـرا تـا   و سپس چنان2»براي یک دوره آزمایشی چهار ساله به تصویب رسید

نحـو صـریح اصـالح    ین قانون و الحاقیـه آن، قـوانین متعـددي را بـه    ا. تمدید شد1394پایان سال 
.نموده که در جداول ذیل قابل مالحظه است

قانون و) 27/11/1380(فهرست قوانین اصالحی ضمن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.1جدول 
3)15/8/1384مصوب (ی آن الحاق

انونعنوان قردیف
شماره 
مواد 

اصالحی

مواد شماره
قانون تنظیم

5و 711و24)1/6/1366مصوب (محاسبات عمومی کشور 1

نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 2
984)13/6/1370مصوب (

تسهیالت اسـتخدامی و اجتمـاعی جانبـازان انقـالب     3
119)31/3/1384مصوب (اسالمی 

هـا،  تشکیل شوراهاي آمـوزش و پـرورش در اسـتان   4
1413)26/10/1372مصوب (و مناطق کشور هاشهرستان

ــور   5 ــانی کش ــدمات درم ــانی خ ــه همگ ــوب (بیم مص
3/8/1373(927

ــومی   6 ــی و عمـ ــارات عمرانـ ــأمین اعتبـ ــوب (تـ مصـ
8/9/1343(239

: تهـران (،)بـا اعمـال اصـالحات بعـدي    (26/10/1380تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب قانون اداره کل قوانین، . 1
.1386:1دایره چاپ  و تکثیر اداره کل قوانین، 

مجموعه قـانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت و       ، )معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، تهیه و تنظیم. 2
.1390:9:جمهوريمعاونت حقوقی ریاست،تهران، مقررات مربوط

،)با اعمال اصالحات بعـدي (26/10/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب اداره کل قوانین، : برگرفته از. 3
)..با اندکی تغییر(1386:3دایره چاپ  و تکثیر اداره کل قوانین، : تهران(
.لغو شده است) 8/7/1386مصوب (قانون مدیریت خدمات کشوري 109ماده 4این ماده به موجب تبصره . 4
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7
اصالح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی 

مصـوب  (هاي ضروري بـه کارکنـان دولـت    از هزینه
16/9/1376(

149

2463)16/12/1361مصوب (ع عادالنه آب توزی8
3273)12/4/1346مصوب (ها نامه مالی شهرداريآئین9

حوه تأمین بودجه سازمان فرهنگی هنري شهرداري ن10
74)12/2/1378مصوب (تهران 

177)10/12/1351مصوب (برنامه و بودجه 11

12

نحوه وصول برخی از درآمدهاي دولـت و مصـرف   
)28/12/1373مصوب (وارد معین آن در م

26-87-
85-27-
84-86-
25-24-
31-32-

61-79

97-57-56-
48-47-43-
35-34-19-

18-12-11

به موجب قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتشدهقوانین اصالح.2جدول 

اصالح قانون ثبت اسناد و امالك و قانون اشـتباهات  13
)28/12/1373مصوب (معارض ثبتی و اسناد

و 123
12410

14

معافیــت کلیــه دانشــجویان بورســیه و اعضــاء هیــأت  
علمی که جهت تکمیل تحصیالت عالی یـا اسـتفاده   

هاي مطالعاتی که به خارج از کشور اعزام از فرصت
الثبـت اسـناد مربـوط بـه     گردند از پرداخـت حـق  می

)2/12/1371مصوب (سپردن تعهد رسمی 

10

مـاده در  114شـامل  (این مـتن مفصـل   به موجبمشاهده است، که در جدول فوق قابلنانچ
ویـژه در حـوزه   بسیاري از احکـام و مقـررات مهـم، بـه    1)ماده در قانون الحاقی69قانون اصلی و 

گذشـته از  . ها و اصالحات ضمنی را نیز افـزود که باید به آن، احتمال نسخاست شدهمالی، متأثر
بـراي قـانون   » بخش دوم«و » بخش اول«معلوم نیست به چه دلیل در مجموعه قوانین منتشره توسط اداره کل قوانین، عناوین . 1

.حث و الحاقیه آن انتخاب شده استمورد ب
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تـوان امـري آسـان تلقـی     اهی نسبت به این میزان اصالح قـوانین را بـراي مجریـان نمـی    که آگآن
نمود، همچنین باید به تمدیدهاي مکـرر ایـن قـانون مهـم آزمایشـی اشـاره کـرد؛ ایـن امـر بـدین           

سال هنوز نتوانسته است به ارزیابی بـراي تبـدیل قـانون مـذکور     12معناست که قانونگذار پس از 
.دست یابدبه قانونی دائمی،

 مقرر شـده  24/12/1388مصوب » کل کشور1389قانون بودجه سال «) 7(بند » ز«در جزء
هـاي مسـتقیم، عبـارت زیـر جـایگزین عبـارت       قانون مالیات) 85(، در ماده 1389در سال «: است

ها و مؤسسـات،  وزارتخانه«: گرددمی» 12/6/1370قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب «
قـانون  ) 5(و قسـمت اخیـر مـاده    ) 4(، )2(، )1(هاي دولتی موضوع مواد و سایر دستگاهها شرکت

ها و مؤسسات آمـوزش عـالی و   مدیریت خدمات کشوري، قضات، اعضاء هیأت علمی، دانشگاه
ـ که عنوان آن هیچ قرابتی با ) قانون بودجه(در ضمن یک قانون موقتی بدین ترتیب،. »تحقیقاتی

. اصالح شده است1389مستقیم ندارد ـ یک قانون دائمی تنها براي سال هايقانون مالیات
 اوالً، 24/12/1389مصـوب  » کل کشـور 1389قانون بودجه سال «) 9(بند » الف«در جزء ،
و تغییـرات  1380کلیه مـواد قـانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی مصـوب        «که گفته شد، چنان

تـا تـاریخ   «: شـده، و ثانیـاً مقـرر شـده اسـت     » تنفیـذ 1389سال در) هاي آنها و اصالحیهالحاقیه(
االجرا شدن برنامه پـنجم، کلیـه احکـام قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و          الزم

فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عـدم مغـایرت   
بـدین ترتیـب بـه موجـب ایـن حکـم       . »گـردد نفیـذ مـی  این قانون ت) هايبندها و ردیف(با احکام 

االجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه، صرفاً مـوادي از  تا هنگام الزم1389قانونی، از ابتداي سال 
نبـوده اسـت و ایـن بـه     1389قانون برنامه چهارم توسعه معتبر بوده که مغایر با قانون بودجه سـال  

.بر قانون برنامه توسعه است) بودجهقانون(معناي مقدم شدن قانون سنواتی 
 صـندوق  ، )25/2/1390مصـوب  (کـل کشـور   1390قانون بودجـه سـال   94به موجب بند

هاي بدنی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصـوب  تأمین خسارت
ن گذشـته از اصـالح قـانون اخیرالـذکر در ضـمن یـک قـانو       . گردیـده اسـت  الحاق 19/4/1373

غیرمرتبط، این امر باعث بروز این ابهام شده که آیا این حکم با توجـه بـه ماهیـت مـوقتی قـوانین      
هـاي آتـی   باشد، یا حکمی ماندگار و دائمی است و در سـال می1390بودجه، صرفاً ناظر به سال 

نیز صندوق مذکور را باید در زمره مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب کرد؟
 7/5/1386مصـوب  (» گذاري صـنعتی رفع برخی از موانع تولید و سرمایهقانون «به موجب

شـده، قـوانین   پـنج سـال تعیـین   آنمدت زمـان اجـراء آزمایشـی    ، که 1)کمیسیون صنایع و معادن

آن ) 8(و ) 6(، )5(، )1(یسـیون صـنایع و معـادن تصـویب و مـواد     کم7/5/1386قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه . 1
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:متعددي به شرح زیر اصالح شده است
قـانون اصـالح قـوانین و مقـررات مؤسسـه      «) 20(و ) 6(قانون مـذکور، مـواد   ) 4(طبق ماده - 
اصالح شده است؛) 25/11/1371مصوب (» دارد و تحقیقات صنعتی ایراناستان
قـانون نحـوه جلـوگیري از    «) 13(قـانون مـذکور، یـک تبصـره بـه مـاده       ) 7(موجب ماده به- 

اضافه شده است؛) 3/2/1374مصوب (» آلودگی هوا
) 1369مصـوب  (قـانون کـار   ) 21(و ) 10(، )7(موجـب مـوادي از قـانون مـذکور، مـواد      به- 
ح شده است؛اصال
) 23/3/1377مصـوب  (» قانون معـادن «) 26(و ) 24(، )19(قانون مذکور، مواد ) 9(در ماده - 

1.اصالح شده است

قـانون  «عالوه بر پراکندگی قابل مالحظه فوق، دیگر نکته قابل تأمل این است که به موجـب  
کـه در  » 1386وب گذاري صـنعتی مصـ  قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه)1(اصالح ماده 

به تصویب مجلس شـوراي اسـالمی رسـیده، تـاریخ اجـراي ایـن اصـالحیه از        17/6/1388تاریخ 
با توجـه بـه تصـویب آن در    (اعالم شده است؛ یعنی زمانی پیش از تصویب اصل ماده 1/7/1387

.و بالتبع پیش از ابالغ و انتشار آن) 25/8/1387مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورخ 
 يقانون توسـعه ابزارهـا و نهادهـاي مـالی جدیـد بـه منظـور تسـهیل اجـرا         «متعددي از مفاد

بـه اصـالح قـانون    ) 25/9/1388مصـوب  (» هاي کلی اصل چهل و چهـارم قـانون اساسـی   سیاست
قـانون توسـعه ابزارهـا و    «هاي آن اختصاص دارد؛ به گونـه اي کـه   هاي مستقیم و اصالحیهمالیات

هاي مستقیم نیـز محسـوب   نحوي قانون اصالح قانون مالیاتتوان بهمیرا» ...نهادهاي مالی جدید
. نمود
) 143(، مـتن اصـالحی مـاده    »...قانون توسعه ابزارهـا و نهادهـاي مـالی جدیـد    «) 6(در ماده - 

در ابتـداي  . با ذکر شماره مـاده قیـد شـده اسـت    ) 3/12/1366مصوب (هاي مستقیم قانون مالیات
هــاي مســتقیم مصــوب قــانون مالیــات) 143(مــاده «: ر شــده اســتقــانون مــذکور مقــر) 6(مــاده 

) 2(هـاي  آن حذف و تبصـره ) 1(و اصالحات بعدي آن به شرح زیر اصالح، تبصرة 3/12/1366
...). ابقاء گردید) 2(و ) 1(هاي به عنوان تبصره) 3(و 

ره بـه قـانون   مکرر بـه همـراه چهـار تبصـ    ) 143(عنوان ماده قانون مذکور، متنی به) 7(در ماده 
. هاي مستقیم الحاق شده استمالیات

توسط مجمع تشـخیص  ) 13(و الحاق ماده ) 6(و ) 1(که مورد ایراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جایگزین در مواد 
.موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد25/8/1387مصلحت نظام در تاریخ 

.صریحاً نسخ شد) 22/8/1390مصوب (قانون اصالح قانون معادن ) 25(ن ماده به موجب ماده الزم به ذکر است که ای. 1
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قــانون ) 104(، مــاده »...یــدقــانون توســعه ابزارهــا و نهادهــاي مــالی جد«) 8(بــر اســاس مــاده 
.نیز اصالح شده است27/11/1380هاي مستقیم اصالحی مالیات

مالیـات  قانون «) 12(ماده ) 11(بند مذکور، ) 9(ه مادهمچنین شایان ذکر است که بر اساس 
از به این شرح کـه در انـواع معافیـت   . اصالح شده است)12/2/1387مصوب (» بر ارزش افزوده

هــا و بازارهــاي خــارج از خــدمات معــامالت و تســویه اوراق بهــادار و کــاال در بــورس«مالیــات،
ها و اصـالحات صـریح   موارد فوق فقط ناظر بر نسخ. به فهرست مذکور اضافه شده است» بورس
هاي ضمنی این قـانون نسـبت بـه قواعـد     تردید موضوع در خصوص نسخمالیاتی است؛ بیقوانین

هایی از پراکندگی اصالح قـوانین اسـت   گفته، تنها نمونهموارد پیش. تر استمالیاتی بسیار پیچیده
.ها به سهولت فراهم نیستتردید براي عموم مردم و مجریان، امکان آگاهی از آنکه بی

عدم اجرا یا لغو حکمی قانونی در قانون دیگرحکم به . 2-4
در . وسیله مفادي از قوانین غیرمـرتبط اسـت  در اینجا سخن از عدم اجرا یا لغو حکم قانونی به

اینجا نیز منظور از قوانین غیرمرتبط، قوانین مؤثري است کـه از حیـث عنـوان و مشخصـات کلـی      
توانند به آسانی از تغییرات قـانونی  ن قوانین نمیهیچ مشابهتی با عنوان قانون متأثر ندارد و مخاطبا

.اطالع حاصل  نمایند
 قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم ) 2(قانون اصالح ماده «ماده واحده » الف«در بند

توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایـران و چگـونگی برقـراري عـوارض و     
» 1381دهندگان خدمات و کاالهـاي وارداتـی ـ مصـوب     کاال، ارائهسایر وجوه از تولیدکنندگان 

هاي حقوق ورودي بـه اسـتثناي   کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیت«، )19/1/1383مصوب (
. لغـو شـده اسـت   » ...17/3/1350قانون امور گمرکی مصوب ) 37(ماده ... و) 6(هاي ماده معافیت

قـانون تنظـیم بخشـی از مقـررات تسـهیل نوسـازي       «) 3(ه همین قـانون، مـاد  » ب«همچنین در بند 
لغـو شـده   ) 26/5/1382مصـوب  (» ...قانون برنامه سوم توسـعه ) 113(صنایع کشور و اصالح ماده 

.است
 در ... «: تصریح شده اسـت » کل کشور1389قانون بودجه سال «) 10(ماده » الف«در جزء

1389ن مـدیریت خـدمات کشـوري در سـال     قـانو ) 17(اجراي قانون برگزاري مناقصـات، مـاده   
بـه  ) 8/7/1386مصـوب  (قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري     ) 17(در مـاده  . »گردداالثر میملغی

هـا و  از طریـق مناقصـه و بـا عقـد قـرارداد بـا شـرکت       «هاي اجرایی اجازه داده شده است دستگاه
شی از خدمات مـورد  بخ... مؤسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، قیمت هر واحد کار و 

شود با رعایـت قـانون   در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می. نیاز خود را تأمین نمایند
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گذشـته از  . »برگزاري مناقصات و تأیید سازمان از طریـق تـرك تشـریفات مناقصـه اقـدام گـردد      
رفاً بـراي سـال   ، صـ 1389موجب قـانون بودجـه   شده، بهکه معلوم نیست به چه دلیل ماده گفتهاین

شـود کـه عمـوم مـردم و مجریـان در بررسـی و       االثر شده است، این نکته مطـرح مـی  ملغی1389
توانند از لغو موقت یک ماده از این قـانون  استفاده از قانون مدیریت خدمات کشوري چگونه می

در قانون بودجه آن سال آگاهی یابند؟
 قـانون ممنوعیـت   «: کل کشـور آمـده اسـت   1389قانون بودجه سال ) 15(بند » هـ«در جزء

. »...باشـد االجرا نمیدر مورد سیگار الزم22/6/1374ورود برخی از کاالهاي غیرضرور مصوب 
ساله، حکمی از یک قانون دائمی تخصیص خورده و در بدین ترتیب در یک قانون با اعتبار یک

.خصوص موردي خاص، غیرقابل اجرا ذکر شده است
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري  ) 38(اده م» ب«در بند

قانون نحوه توزیع قند و شـکر تولیـدي   ...«: ، مقرر شده است)11/6/1383مصوب (اسالمی ایران
و اصـالحیه بعـدي آن در طـول برنامـه چهـارم توسـعه       29/1/1353هاي کشور مصـوب کارخانه

بـدین ترتیـب،   . »دگـرد االجرا مـی وري اسالمی ایران موقوففرهنگی جمهاقتصادي، اجتماعی و
موجب تصویب حکمی در یک قانون موقت، یک قانون دائمی و اصالحیه آن براي مدت پنج به

.اندسال از اعتبار ساقط شده

هاي متنوع نسخ قوانینرویه. 3-4
ات گونـاگونی  تر گفته شد، با وضع یک قانون ممکن است قـوانین دیگـر تـأثیر   که پیشچنان

هـا، امـري   اعتبـاري بپذیرنـد کـه آگـاهی از آن    االجرا شدن یـا بـی  اعم از توسعه، تضییق، موقوف
مهمترین این تأثیرات را باید نسـخ  . شوداساسی براي کارآمدي نظام حقوقی یک کشور تلقی می

را بـراي  هاي مختلف در این زمینه، مشکالت بسـیاري  اعتباري قوانین دانست که وجود رویهو بی
-هرچند نسخ صریح قوانین، بهترین شـیوه نسـخ محسـوب مـی    . زندمجریان و عامه مردم رقم می

تـرین روش در  متـداول . شود، اما متأسفانه این رویه در نظام قانونگذاري کشور مـا جـاري نیسـت   
کلیـه قـوانین مغـایر   «هایی مشابه با قوانین است که با عبارت» نسخ ضمنی«این خصوص در ایران، 

هـایی شـبیه   کار بـردن عبـارت  در واقع قانونگذار با به. گیردصورت می» گرددبا این قانون لغو می
کـه قـانون جدیـد چـه قـوانین و مقرراتـی را نسـخ        کند که دقیقـاً از ایـن  عبارت مذکور اذعان می

موجود از زیر بار مسئولیت تعیین روابط قانون جدید با قوانینکند مطلع نیست و بدین وسیله،می
: 1388سـلطانی،  (نهـد  رود و این تکلیف ماالیطاق را بر عهده شهروندان و مجریـان مـی  طفره می

در عین حال باید توجه داشت که در بسیاري اوقـات، قانونگـذار از درج عبـارتی حـاکی از     ). 15
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رت نسخ قوانین مغایر اجتناب کرده است که در نگاه عموم  حقوقدانان، هیچ تفاوتی بـا درج عبـا  
.مزبور از حیث آثار ندارد

رویه نسخ ضمنی، یکی از دالیـل عمـده آشـفتگی    . تبعات منفی این امر کامالً آشکار است
هایی که در ادامه خواهد آمـد، در ایـن   نمونه. شودنظام حقوقی و پراکندگی در آن محسوب می

. خصوص قابل توجه است
 مصــوب (» مــدیریت ســوخت قــانون توســعه حمــل و نقــل عمــومی و     «) 13(در مــاده

اجراي کلیه قوانین مغایر این قـانون بـه جـز قـانون برنامـه توسـعه       «: مقرر شده است) 18/9/1386
بـا  ) قـانون مقـدم  (بسا مفادي از قانون برنامه چهارم توسـعه  بدین ترتیب، چه.»گردداالثر میملغی

وده، امـا از نظـر   مغـایر بـ  ) قـانون مـؤخر  (قانون توسعه حمـل و نقـل عمـومی و مـدیریت سـوخت      
بیـان دیگـر، چنـین حکمـی بـدین معناسـت کـه        بـه . زمـان معتبـر تلقـی شـده اسـت     قانونگذار، هم

-ها، اراده جدیدي را در قانون مورد بحث بیان مـی قانونگذار به دلیل برخی تحوالت و مصلحت

توسـعه متجلـی   که در قالب قـانون برنامـه   (دارد؛ اما در عین حال آن را در برابر اراده پیشین خود 
. دانداثر میبی) شده بود
 وچهارم قانون اساسی، قـانون مـذکور   هاي کلی اصل چهلقانون اجراي سیاست) 89(ماده

در مـاده اخیـر تصـریح    . قانون برنامه چهارم توسعه، مسـتثنی کـرده اسـت   ) 161(را از شمول ماده 
. »باشـد االثـر مـی  اجـراي آن ملغـی  کلیه قوانین و مقررات مغایر با ایـن قـانون در طـول   «: شده بود

وچهـارم  هاي کلی اصـل چهـل  که موادي از قانون اجراي سیاستبنابراین قانونگذار با علم به این
را وضع کـرده  ) 89(قانون اساسی با قانون برنامه چهارم توسعه مغایر است، حکم مندرج در ماده 

عیت اذعان کرده کـه تـا پایـان اعتبـار     توان گفت که قانونگذار به این واقبا این وضعیت می. است
هـاي کلـی اصـل    بسـا همزمـان مفـادي از قـانون اجـراي سیاسـت      قانون برنامه چهارم توسـعه، چـه  

.وچهارم با قانون برنامه چهارم توسعه مغایر بوده، اما در عین حال داراي اعتبار بوده استچهل
»وسـایل نقلیـه موتـوري زمینـی     قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان

به تصویب کمیسیون اقتصادي مجلـس شـوراي اسـالمی    16/4/1387در » در مقابل شخص ثالث
ایـن مصـوبه، اصـالح قـانون مصـوب      . رسید و مدت اجراي آزمایشـی آن، پـنج سـال تعیـین شـد     

تـوان چنـدان   است هر چند با نگاهی به مفاد آن نمی) مصوب مجلس شوراي ملی(23/10/1347
یابـد کـه   موافق بود؛ چراکه اصوالً اصالح یک قانون زمانی معنـا مـی  » اصالح«ا بکارگیري واژه ب

کلیت و ساختار آن حفظ شده و در احکام آن تغییراتی پدید آید؛ اما هنگامی کـه تمـامی قـانون    
معناي عدم مقبولیت کلیت قانون سابق و کنار نهـادن آن اسـت و نـه    شود، بهپیشین لغو صریح می

قـانون بیمـه مسـئولیت مـدنی     «: قانون اصالحی مذکور مقرر شده اسـت ) 30(در ماده . اصالح آن



173قانونگذاري پراکنده در نظام تقنینی ایران

و کلیــه قــوانین و ) 1347مصــوب (دارنــدگان وســایل موتــوري زمینــی در مقابــل شــخص ثالــث 
ونه نسخ یا اصالح مواد این قـانون بایـد صـریحاً در    هرگ. گرددمقررات مغایر با این قانون لغو می

.»قوانین بعدي قید شود
 مقـرر شـده   ) 8/12/1389مصـوب  (» قانون رسیدگی بـه تخلفـات راننـدگی   «)34(مادهدر
کلیـه قـوانین و   ،هاي مربوطهها و دستورالعملنامهینیپس از تصویب این قانون و تدوین آ«: است

ابهـامی کـه از ایـن نحـوه     .»گـردد ات راهنمایی و رانندگی لغـو مـی  مقررات قبلی مربوط به تخلف
هـا و  نامـه ینیـ آپیشین نیـز منـوط بـه تصـویب     » قوانین«شود آن است که آیا لغو نگارش ایجاد می

استفاده کـرده اسـت؟ الزم بـه    1باشد؟ یا قانونگذار از نوعی لف و نشرجدید میهايدستورالعمل
ین قانون، قانونگذار تـالش کـرده اسـت برخـی از قـوانین و مفـاد       هم) 35(ذکر است که در ماده 

2.نحو صریح نسخ کند که البته تالشی درخور تحسین استقانونی مغایر با به

 ،قانون «یکی از قوانینی که ایرادهاي متعددي از حیث اصول قانونگذاري به آن وارد است
اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی     اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصـادي، 

اسـت  3)8/11/1386مصوب (» چهارم قانون اساسیهاي کلی اصل چهل وایران و اجراي سیاست
تعاریف؛ قلمرو : استاین قانون در قالب ده فصل تدوین شده که مشتمل بر عناوینی به این شرح

اي توسعه بخـش تعـاون؛   ههاي دولتی، تعاونی و خصوصی؛ سیاستهاي هر یک از بخشفعالیت
هیـأت  هـاي دولتـی؛ توزیـع سـهام عـدالت؛      هاي دولت؛ فرایند واگذاري بنگاهساماندهی شرکت

قـانون  ) 44(وچهـارم  هاي کلی اصـل چهـل  واگذاري و وظایف آن؛ شوراي عالی اجراي سیاست
البی شـبیه  در واقع این قانون در ق. اساسی و وظایف آن؛ تسهیل رقابت و منع انحصار؛ مواد متفرقه

هـاي مختلـف   هـاي اقتصـادي بخـش   قانون برنامه توسعه، حاوي موادي گسترده راجع بـه فعالیـت  
. است

بیـاورد، و در  مـتن را در بخشـی از  یـا عبـارت   دو یـا چنـد واژه   نگارنـده،  که بدین مفهوم است ، اصطالحی ادبی لف و نشر. 1
ذکر کند، به طوري کـه  ،در ارتباط باشندپیشیناراتو عبهاکه به نوعی با واژهرادیگريیا عبارات هاواژهمتن،بخش بعدي 

.را دو به دو به هم مربوط کردو عبارات ها توان این واژهب
بـا اصـالحات بعـدي، الیحـه     30/3/1350قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب «، )35(طبق ماده . 2

شـوراي انقــالب،   17/3/1359مصوب ) مرحله سوم(طرح جدید ترافـیک قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجراء مقررات 
، الیحه قـانونی نحـوه نقـل و انتقـاالت وسـائل نقلیـه       24/3/1356سواران متخلف مصوب قانون تشـدید مجازات موتورسیکلت

آن در قانون وصـول برخـی از درآمـدهاي دولـت و مصـرف     ) 53(و ) 32(شوراي انقالب، مواد 25/4/1359موتوري مصوب 
، 26/11/1376با اصالحات بعدي، قانون استفاده اجباري از کمربند و کـاله ایمنـی مصـوب    28/12/1373موارد معین مصوب 

از تـاریخ ابـالغ ایـن قـانون لغـو      ) 5(اسـتثناي بنـد   به27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ) 18(ماده 
.»گرددمی

مجلـس شـوراي اسـالمی تصـویب و در تـاریخ      8/11/1386تبصـره در جلسـه علنـی    90مـاده و  92قانون فـوق مشـتمل بـر    . 3
.از سوي مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد25/3/1387
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آید، برخـی  یکی از نکات کلی راجع به قانون مزبور این است که چنان که از عنوان آن برمی
نون گرچه هیچ یـک از مفـاد قـا   . مفاد آن واجد حوزه مشترك با قانون برنامه چهارم توسعه است

کـه قـانونی حـاوي    نحو صریح توسط این قانون اصالح نشده است، اما اینبرنامه چهارم توسعه به
مفاد ظاهراً غیرموقت، در قالب عنوانی مبتنی بر اصالح قانون موقت صورت گرفته است یکـی از  

ح قـانون اصـالح قـانون اصـال    «اي با عنـوان  ایراداتی که باعث شد قانونگذار در قالب ماده واحده
موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران و      

، عنـوان  )11/12/1389مصوب (» قانون اساسی) 44(وچهارم هاي کلی اصل چهلاجراي سیاست
تغییـر  » قانون اساسـی ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم اجراي سیاست«قانون اصلی را به قانون 

1.دهد

21/2/1383مصـوب  (» قانون ساختار نظـام جـامع رفـاه و تـأمین اجتمـاعی     «) 19(ر ماده د (
هاي اجتماعی، بیمـه  آن قسمت از قوانین امور بیمهاز تاریخ تصویب این قانون،«: مقرر شده است

. »گـردد االثـر مـی  باشـد، ملغـی  خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادي که مغایر با این قانون می
قانونگذار حتی از فهرست کردن چنین قوانینی نیز شانه خالی کـرده، نشـانگر عـدم اطـالع     کهاین

هـاي اجتمـاعی، بیمـه خـدمات     هـاي بیمـه  تـر در حـوزه  قانونگذار از ملغمه قوانینی است که پـیش 
درمانی و امور حمایتی و امدادي به تصویب رسیده و معلوم نیست با تصویب قـانون جدیـد، چـه    

. هاي نظام حقوقی خواهد داشتیگر مؤلفهتأثیراتی بر د
 هـاي  قانون برقراري عدالت آموزشی در پـذیرش دانشـجو در دوره  «) 5(بند ) 2(در تبصره

کلیـه قـوانین و مقـررات    «: قید شده است) 29/1/1389مصوب (» تحصیالت تکمیلی و تخصصی
جمله قـانون تخصـیص   بندي براي تحصیالت تکمیلی به جز موارد مصرح در این قانون ازسهمیه

. »گـردد لغو می1372هاي تخصصی پزشکی مصوب سهمیه براي زنان در پذیرش دستیاري رشته
و تبصـره  ) 1(شده در تبصره اخیر، دیگر قوانین مصرح در ایـن قـانون در بنـد    جز قانون تصریحبه
دگان و قـانون ایجـاد تسـهیالت بـراي ورود رزمنـ     «: ذکر شـده اسـت کـه عبارتنـد از    ) 5(بند ) 1(

و 2)30/11/1367مصـوب  (» ها و مؤسسات آموزش عـالی جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه
ه آن راجـع بـ  ) تفسیر و الحاق(هاي متنوع ، دو قانون با ماهیت11/12/1389پیش از اصالح قانون مذکور با اصالحیه مصوب . 1

قانون اصـالح مـوادي از قـانون برنامـه چهـارم و اجـراي       ) 35(قانون تفسیر اجراي ماده «: به تصویب رسیده است که عبارتند از
قانون الحاق یـک تبصـره بـه قـانون اصـالح      «، و )31/5/1389مصوب (» 1386قانون اساسی مصوب 44هاي کلی اصل سیاست

هـاي کلـی اصـل    دي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و اجراي سیاسـت موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصا
ها و تفاسیر با توجه بـه نـام   االصول اصالحات و الحاقیهپس از تغییر نام این قانون، علی). 4/3/1389مصوب (» قانون اساسی44

. باید از کدام عنوان آن یاد کرداما نکته مبهم این است که در اشاره به این قوانین . گیردجدید قانون صورت می
اصالح شـده یـا مـوادي    15/7/1377و 15/7/1375، 9/5/1373، 11/9/1371، 5/9/1369موجب قوانین مصوب این قانون به. 2

.به آن الحاق شده است
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ــان و       « ــراي نخبگ ــهمیه ب ــاص س ــوص اختص ــی در خص ــالب فرهنگ ــالی انق ــوراي ع ــوبه ش مص
ترتیب قانونگذار در این ماده، دو قانون مصـوب مجلـس و یـک مصـوبه     بدین. »استعدادهاي برتر

دیگـري  » مصـوبات «گی را همچنان معتبر دانسته است، اما به قوانین یـا  شوراي عالی انقالب فرهن
.اي نکرده استاند، اشارهموجب این قانون لغو یا نسخ شدهکه به
 وچهـارم قـانون اساسـی نشـانگر آن     هاي کلـی اصـل چهـل   قانون اجراي سیاست) 92(ماده

قوانین و مقـررات  «لغو کلی است که قانونگذار خود به رویه نادرست و غیراصولی نسخ ضمنی و
دنبال راهکاري براي اصالح این رویه است؛ گرچه در این ماده نیز به با قانون پی برده و به» مغایر

از تاریخ تصویب ایـن قـانون   «: همان رویه غیراصولی پایبند است؛ در این ماده تصریح شده است
ه در قـوانین بعـدي نسـخ و یـا اصـالح      گردد و مادام ککلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می

مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد 
که حکم قانونگـذار در ایـن مـاده اجـرا شـود، قـانون       توان امیدوار بود چنانبدین ترتیب می. »بود

این روش در قـوانین  . ي نظام حقوقی خواهد شدهاترین مؤلفهمورد بحث تبدیل به یکی از باثبات
قانون اصالح قانون بیمه اجبـاري مسـئولیت مـدنی دارنـدگان وسـایل نقلیـه       «معدود دیگري مانند 

1.شودنیز مشاهده می) 30ماده (16/4/1387مصوب » موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث

 رفاً بـا سـپري شـدن حـدود     صـ ) 11/6/1383مصـوب  (قانون برنامه چهارم توسـعه  ) 3(ماده
) 22/10/1383مصـوب  (» ...قانون برنامه چهارم توسعه) 3(قانون اصالح ماده «موجب چهار ماه به

امـا سـواي   . نحو اساسی مورد اصـالح قـرار گرفـت   مشهور شد ـ به » هاقانون تثبیت قیمت«ـ که به 
الحیه قابل توجه اسـت،  لحاظ اصول قانونگذاري در این اصیکی از نکاتی که بهمباحث ماهوي،

احکـام مغـایر بـا ایـن     «: موجب آن مقرر شـده اسـت  این ماده است که به) 7تبصره (تبصره پایانی 
رسـد رویکـرد قانونگـذار در ایـن     نظـر مـی  به. »گرددماده واحده در موارد آتی این قانون لغو می

ـ یعنـی رویکـرد تثبیـت    در مقابل رویکرد کلی قانون برنامـه چهـارم توسـعه قـرار دارد      اصالحیه،
دولت در افزایش قیمـت بنـزین، نفـت گـاز و برخـی خـدمات اساسـی در        ها و محدودیتقیمت

هـاي  ها، آزادسازي و واقعی کـردن قیمـت  ها، حذف یارانهمقابل رویکرد افزایش تدریجی قیمت
نامـه توسـعه را   با وجود این، طبعاً این اصالحیه بسیاري از مفـاد قـانون بر  . هاي انرژيویژه حاملبه

انسـجام  » احکام مغایر با این ماده واحده در موارد آتی«متأثر نمود و بدین ترتیب، حکم کلی لغو 
.ترین قوانین مخدوش کردعنوان یکی از مهمو سازگاري قانون برنامه توسعه را به

مصـوب  (لـث  قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل موتوري زمینی در مقابل شخص ثا«: در این ماده  مقرر شده است. 1
صـریحاً در قـوانین   هرگونه نسخ یا اصالح مواد این قانون باید . گرددو کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می) 1347

.»بعدي قید شود
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 ین و کلیـه قـوان  «: تصریح شـده اسـت  ) 161ماده (در ماده پایانی قانون برنامه چهارم توسعه
معناي این حکم این است کـه  . »باشداالثر میمقررات مغایر با این قانون در طول اجراي آن ملغی

برخـی از قـوانین و مقـررات  مغـایر بـا      » اثر«) 1389تا 1384(هاي اجراي این قانون در طول سال
برنامـه  شده اسـت و پـس از انقضـاي قـانون     ملغی) و نه اصل آن قوانین و مقررات(قانون مذکور 

» شـناور شـدن  «تـوان بـا عبـارت    ایـن وضـعیت را مـی   . اندچهارم توسعه مجدداً اثر خود را بازیافته
.هاي نظام حقوقی توصیف کردمؤلفه
 قانون برنامه پنجم توسعه نیز از حیث رویه نامناسب نسخ قوانین و تبعـاً  ) 226(توجه به ماده

احکام قوانین و مقرراتـی  «: ماده مقرر شده استدر این . پراکندگی قانونگذاري، قابل توجه است
ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت بـا احکـام ایـن قـانون     که لغو یا اصالح آن

نـدرت توسـط قانونگـذار    این ادبیات در نسخ ضمنی، بـه . »گردداالجرا میدر طول برنامه موقوف
که قانونگـذار بـراي تأکیـد بـر شـمول قـانون بـر        کار گرفته شده و الگوبرداري از ادبیاتی است به

هایی کـه شـمول قـانون    دستگاه«عبارتی شبیه (برد کار مینهادهاي عمومی داراي قوانین خاص به
احکام و مقرراتی که لغو یا اصـالح  «منظور قانونگذار از عبارت ). »ها مستلزم ذکر نام استبر آن

هـا  یا قوانینی است که قانونگذار اصالح یا لغـو آن ، احکام»ها مستلزم ذکر یا تصریح نام استآن
هـاي بیـان شـده در ذیـل عنـوان      کـه در نمونـه  چنان. را منوط به اصالح یا لغو صریح دانسته است

هـاي کلـی اصـل    قـانون اجـراي سیاسـت   ) 92(در این نوشتار گفته شـد، مـاده   » رویه نسخ قوانین«
بـا ذکـر نـام    «نحـو صـریح و   مذکور را صرفاً بـه وچهارم قانون اساسی، اصالح یا نسخ قانون چهل

توانـد بـه  گرچه این نوع صـورتبندي قـانون مـی   1.مجاز اعالم کرده است» قانون و ماده مورد نظر
اثـر سـاخته و   ثبات قانون کمک کند، اما ماده مذکور از قانون برنامه پنجم، حتی این تمهید را بی

2.کرده است» االجراوقوفم«چنین مفاد یا قوانینی را در طول برنامه 

قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسـایل نقلیـه موتـوري زمینـی در مقابـل      «) 30(نمونه دیگر، ماده . 1
تـر در همـین نوشـتار    است که مفـاد آن پـیش  ) کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی16/4/1387مصوب (» ص ثالثشخ

هـاي  قـانون شـرکت  «) 148(مـاده  نمونه دیگري از ایـن نـوع عبارتبنـدي در نظـام قانونگـذاري پـیش از انقـالب، در        . ذکر شد
کلیه قوانین و مقـررات مغـایر بـا ایـن قـانون ملغـی اسـت و در        «: به این شرح قابل مشاهده است) 16/3/1350مصوب (» تعاونی

قـانون بخـش تعـاونی    «الزم به ذکر اسـت کـه   . »قوانین بعدي نیز نسخ یا اصالح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود
آن نیز تصـریح  ) 71(اده مفاد متعددي از این قانون را نسخ کرده و در م) 13/6/1370مصوب (» اقتصاد جمهوري اسالمی ایران

.»کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است«: شده است
را از » نوظهـور «که یکی از صـاحبنظران، ایـن مـاده    دلیل ابهام از قابلیت تفسیرهاي مختلف برخوردار است؛ چناناین ماده به. 2

پیامـد ایـن مـاده در نظـام حقـوقی چنـین اظهـارنظر کـرده         دانسته، و در تبیین دلیل و همچنین» الخلقهعجیب«هاي قانونگذاري
هـاي عمرانـی نبـوده، بلکـه     وجـه مربـوط بـه برنامـه    دلیل آوردنِ این ماده این است که مندرجات الیحه دولت بـه هـیچ  «: است

. هـا در چـارچوب یـک الیحـه مسـتقل بـه مجلـس تقـدیم شـوند         بایست هر بخشی از آنهاي عادي هستند که میقانونگذاري
هـاي موقـت   ساله کـه در حقیقـت قانونگـذاري   ارتباط با برنامه عمرانی پنجبنابراین با تصویب این مواد پراکنده، ناهمگون و بی

سـاله بـه اصـطالح توسـعه، کلیـه      هستند، مجلس ناگزیر شده است به این واقعیت اعتراف کند که بـا تصـویب ایـن برنامـه پـنج     
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استثناء شمول برخی از قوانین از حکمی قانونی. 4-4
در برخـی مـوارد ایـن اصـل از     . شوداي اصولی، استثناي اکثر امري قبیح تلقی میبنا بر قاعده

قـانون مالیـات بـر    «) 52(به عنوان نمونـه، در مـاده   . سوي قانونگذار مورد توجه قرار نگرفته است
االجرا شدن ایـن قـانون، قـانون اصـالح مـوادي از      از تاریخ الزم«: مقرر شده است» ارزش افزوده

و چگـونگی  اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران      قانون برنامه سوم توسعه 
دهندگان خدمات و کاالهـاي  برقراري وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه

بعدي آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغـایر مربـوط   الحیهو اص1381وارداتی مصوب 
به دریافت هرگونه مالیـات غیرمسـتقیم و عـوارض بـر واردات و تولیـد کاالهـا و ارائـه خـدمات         

:باشدموارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می... «. شودمی» ...لغو
؛هنگی جمهوري اسالمی ایراناقتصادي، اجتماعی و فرقانون برنامه چهارم توسعه .1
هاي بعدي آن؛و اصالحیه1366هاي مستقیم مصوب اسفند قانون مالیات.2
قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد تجـاري ـ صـنعتی جمهـوري اسـالمی ایـران مصـوب           .3

؛7/6/1372
؛5/4/1384قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران مصوب .4
؛ 12/4/1373یل نقلیه خارجی مصوب قانون تردد وسا.5
قـانون حمـل و نقـل و عبـور کاالهـاي      ) 12(ها، عـوارض موضـوع مـاده    عوارض آزادراه.6

؛26/12/1374خارجی از قلمرو جمهوري اسالمی ایران مصوب 
ــاون مصــوب      .7 ــاق تع ــادن و ات ــاق بازرگــانی و صــنایع و مع ــه ات ــأمین هزین ــانون نحــوه ت ق

و اصالحات بعدي آن؛11/8/1372
. »28/12/1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت مصوب ) 87(و ) 63(واد م.8

کننـده در  هزینه، کارمزد و سـایر وجـوهی کـه از درخواسـت    «همچنین در تبصره همین ماده، 
ازاي ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کـاال کـه طبـق قـانون و مقـررات مربوطـه دریافـت        

موجـب قـوانین و بـا اختیـارات قـانونی لغـو نشـده        کـه بـه  شود و همچنین خسارات و جرائمیمی
. ، از شمول ماده مستثنی شده است»گردددریافت می

که قانونگذار در صدر ماده تالش کرده با لغو برخـی از قـوانین مشـابه، قـانونی عـام بـه       با این
لشـعاع قـرار   اتصویب برساند، اما استثنائات گسترده ذیل قانون، ویژگی عام بودن قـانون را تحـت  

ایـن یـک اصـطالح    ! االجرا خواهند شـد سال موقوفیر هستند به گونه موقت و براي پنجماده این الیحه مغا235قوانینی که با 
تواند قانونی را تصویب یا قـانون موجـودي را نسـخ کنـد ولـی      مجلس می. درآوردي در قانونگذاري ایران استسابقه و منبی

، )وگـو گفـت (سـیدمحمود کاشـانی   .: ك. ر.»االجـرا نمایـد  تواند قوانین موجود و معتبر را براي پـنج سـال موقـوف   هرگز نمی
.134، ص 1389، سال اول، اسفند 9، مهرنامه، شماره »مجمع نفی قانون اساسی است«
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در واقع وضعیت عوارض در نظام حقوقی فعلی با وجود پراکندگی ناشی از تصـویب  . داده است
.قانون مالیات بر ارزش افزوده، بسیار مبهم و پیچیده است) 52(ماده 

1»مقررات«هاي گوناگون و مبهم قانونگذار در نسخ شیوه. 5-4

کند، بالطبع بر این نظـر اسـت کـه    مبادرت میهنگامی که قانونگذار به اصالح یا نسخ قانونی 
شـود، نحـوه   چنانکـه در ادامـه مالحظـه مـی    . مقررات آن قانون نیز بایـد دسـتخوش تغییـر گـردد    

ایـن نحـوه   . مواجهه قانونگذار با این امـر گونـاگون اسـت و رویـه واحـدي بـر آن حـاکم نیسـت        
: شودمیمنجر» مقررات«قانونگذاري در واقع به تسري پراکندگی به عرصه 

. شـود اي نمـی گاه در قانون جدید به مقررات پیشین هـیچ اشـاره  : سکوت قانونگذارـالف
تردید تغییر در احکام قانونی، این وظیفه را متوجه مرجـع وضـع   بی. این روش کامالً متداول است

. نماید که نسبت به اصـالح مقـررات مطـابق بـا احکـام قـانونی جدیـد مبـادرت کنـد         مقررات می
شـود، چـرا کـه برخـی     رچند عدم اقدام به موقع این مراجـع، مشـکالتی را در عمـل باعـث مـی     ه

.دارندمجریان، مقررات را بر قوانین مقدم می
گاه قانونگذار در بیانی کلی، تمامی مقررات مغـایر را  : نحو کلینسخ مقررات مغایر بهـب

تـر در خصـوص   راداتی است که پـیش این نحوه نسخ مقررات داراي همان ای. کندملغی اعالم می
بـه عبـارت دیگـر، واگـذار کـردن تشـخیص مغـایرت        . نسخ ضمنی کلیه قـوانین مغـایر بیـان شـد    

.ها خواهد شدها و رویهمقررات با قوانین به مجریان و مردم، موجب تشتت برداشت
گاه قانونگذار به نسخ صریح برخی مقررات مرتبط اقـدام : نسخ صریح برخی مقرراتـج

:در این نحوه اقدام دو شیوه قابل تفکیک است. نمایدمی
اي را ، مقرره...نحو مطلق و بدون هرگونه قید زمانی یا قانونگذار به: نسخ بدون تقییدـاول

:هایی از این امر در دو مورد زیر قابل مالحظه استنمونه. نمایدنسخ می
مصـوب  (» قانون خـدمت وظیفـه عمـومی   قانون اصالح موادي از «)52(ماده ـ در بخشی از 

: دگـرد از تاریخ تصویب ایـن قـانون، قـوانین و مقـررات زیـر لغـو مـی       «:آمده است) 22/8/1390
؛9/5/1364ی بخش معافیت پزشکی قانون خدمت وظیفه عمـومی مصـوب   ینامۀ اجراآیین. 13...

.»1364/ 13/5ی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ینامۀ اجراآیینـ14
از «: مقرر شـده اسـت  ) 22/8/1390مصوب (» قانون امور گمرکی«165ماده ر بخشی از ـ د

ی یـ نامـه اجرا ب ـ آیین : ... دگرداالجراء شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو میزمان الزم
غیـر از مجلـس   ،یصـالح حکـومت  ذيهـا و دیگـر مصـوبات مراجـع    ها، بخشـنامه نامهدر این متن، آیین» مقررات«منظور از . 1

.شوراي اسالمی است
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.»و اصالحات و الحاقات بعدي آن1/1351/ 20قانون امور گمرکی مصوب 
اي را به همـراه دارد کـه مطمئنـاً خـود نیـز خواهـان آن       نتیجهچنین اقدامی از سوي قانونگذار 

چرایـی ایـن امـر بـه     . نبوده و آن، معطل ماندن کلی یا جزئی اجراي قانون جدیدالتصـویب اسـت  
هـا  نامـه حال با نسخ این آیـین . گرددهاي اجرایی در اجراي قوانین بازمینامهنقش بسیار مهم آیین

زینی در ایـن خصـوص، سـردرگمی مجریـان و عـدم اجـراي       بدون در نظر گرفتن هرگونه جایگ
مناسب است قانونگذار در زمان تصویب چنین احکـامی ایـن امـر    . قانون جدید ایجاد خواهد شد

نامـه قـانون   را مد نظر قرار دهد و دستکم به این موضوع نیز توجه کند که آیا تمـامی مـواد آیـین   
نمایـد؟ نکتـه   که بـه نسـخ کـل آن حکـم مـی     سابق با تمامی احکام قانون جدید در تعارض است

جالب توجه در نحوه حل این معضل از سوي قوه مجریه در برخی موارد آن اسـت کـه بـه تنفیـذ     
. اي کـه از سـوي قانونگـذار نسـخ صـریح شـده اسـت       نامـه ورزد؛ آییننامه سابق مبادرت میآیین

هیئـت  : بـل مالحظـه اسـت   قای قـانون امـور گمرکـی   یـ نامـه اجرا آییننمونه این امر در خصوص
نامـه اجرایـی قـانون امـور گمرکـی ـ       آیـین «: کـرد تصویب30/11/1390وزیران در جلسه مورخ 

ـ و اصالحات بعدي آن با رعایت احکام مقرر در قانون امـور گمرکـی ـ مصـوب     1350مصوب 
دامی کـه  ؛ اقـ »دشـو هاي اجرایی قانون اخیرالذکر براي اجرا تنفیذ مینامهـ تا تصویب آیین1390

.تعارض آن با نص صریح قانون آشکار است
گفتـه، نسـخ مقـررات    در این حالت، مقنن براي پرهیز از مشکالت پـیش : نسخ با تقییدـدوم

:  هایی از این رویه استدو مورد زیر، نمونه. کندقانون سابق را مقید به تحقق شرایطی منوط می
بـاري مسـئولیت مـدنی دارنـدگان وسـایل نقلیـه       قانون اصالح قـانون بیمـه اج  «) 29(ـ در ماده 

هـاي  نامهآیین«: تصریح شده است) 16/4/1387مصوب (» موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث
اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزي ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصـادي و  

هاي جدید به تصویب نرسـیده  نامهه آیینکتا زمانی. وزیران خواهد رسیددارایی به تصویب هیأت
. »االجرا استهاي قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد الزمنامهباشد، آیین

مقـرر شـده   ) 8/12/1389مصـوب  (» قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات راننـدگی     «) 34(مادهـ در 
بوطـه کلیـه قـوانین و    هاي مرها و دستورالعملنامهینیپس از تصویب این قانون و تدوین آ«: است

.»گرددمقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می
جـا کـه   بدین ترتیب گرچه قانون پیشین توسط قوانین جدید صـریحاً نسـخ شـده، امـا از آن    

هـاي  نامـه گرفتـه اسـت، آیـین   هاي اجرایی صـورت مـی  نامهاجراي قانون مذکور با توسل به آیین
چنین تدبیري را باید اقـدامی  . اندهاي قانون اصالحی معتبر دانسته شدهنامهآیینمربوط تا تصویب 

:زندبینانه نسبت به حالت پیشین دانست، اما گاه عدم دقت قانونگذار مشکالتی را رقم میواقع
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گفته، زمان منسوخ شدن مقررات پیشین، هنگـام تصـویب تمـامی    اوالً، در هر دو ماده پیش
امـا سـؤال و ابهـام در زمـان     . قانون جدید دانسـته شـده اسـت   ) هايو نیز دستورالعمل(ها نامهآیین

هـا بـه   هـا و دسـتورالعمل  نامـه آیا منظـور هنگـامی اسـت کـه تمـامی آیـین      . تحقق این شرط است
نامه یـا دسـتورالعمل   نامه یا دستورالعمل جدید، موجب نسخ آیینتصویب رسیده باشد یا هر آیین

هـاي مـورد نظـر    هـا یـا دسـتورالعمل   نامـه د شد؟ آیا منظور زمانی است که آیینمتناظر خود خواه
ها به برخی مراجع تکلیف شده است، تصـویب شـود   قانونگذار که در قوانین جدید، تصویب آن

هرچنـد کـه از سـوي مقـنن     (هـاي مـورد نیـاز    نامهیا با توجه به اختیار قوه مجریه در تصویب آیین
اثـر شـدن   د این زمان را غیرمحقق شمرد؟ این ابهامات در عمل منجر به بیبای) تکلیفی نشده باشد

این نسخ صریح شده و بـه همـین دلیـل اسـت کـه در مجموعـه قـوانین و مقـررات بیمـه اجبـاري           
مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث که توسـط معاونـت   

تصـویب تمـامی   بـاوجود جمهوري انتشار یافتـه،  ررات ریاستتدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مق
مقررات مورد تکلیف قانونگذار، باز هم به مـوادي از مقـررات گذشـته ـ کـه در تنـافی بـا قـانون         

اسـتدالل در  1.جدیـد و مقـررات ناشـی از آن نیسـت ـ بـه عنـوان مـواد معتبـر اشـاره شـده اسـت            
قـانون  «29مـورد نظـر مقـنن در مـاده     » رایـی هـاي اج نامـه آیـین «خصوص این مورد آن است که 

اصالح قانون بیمه اجبـاري مسـئولیت مـدنی دارنـدگان وسـایل نقلیـه موتـوري زمینـی در مقابـل          
بـه قرینـه تفـاوت فراینـد و زمـان تصـویب، امـري غیـر از         ) 16/4/1387مصـوب  (» شخص ثالـث 

.مقررات مورد تکلیف در سایر مواد قانون مذکور است
هاي قبلی کـه مغـایر بـا مفـاد ایـن      نامهآیین«قانون مذکور تصریح شده که ) 29(ثانیاً، در ماده
قـانون  «سـازي مناسـب اسـت، امـا در     درج این قید از حیث شفاف. »االجرا استقانون نباشد الزم

رغـم مـؤخر بـودن، قیـد مـذکور مـورد       ، به)8/12/1389مصوب (» رسیدگی به تخلفات رانندگی
.تصریح قرار نگرفته است

، پـس از تحقـق شـرط مـورد     »قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی«) 34(مادهثالثاً، به موجب 
خواهـد  » کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و راننـدگی لغـو  «اشاره در ماده 

شد؛  این امر موجد این ابهام است که آیا قوانین و مقررات قبلی بایـد صـرفاً مربـوط بـه موضـوع      
طـور  باشد یا تمـامی قـوانین و مقـررات مربـوط بـه قـانون پیشـین، هرچنـد بـه         » لفات رانندگیتخ«

قـانون  ) 13(مـاده رانندگی مربوط نباشد، را شامل است؟ به عنـوان مثـال در   » تخلفات«مستقیم به 
در مواردي که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیـه  «:رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر شده است

مجموعه قوانین و مقررات بیمـه اجبـاري   ، )تهیه و تنظیم(ونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معا، )1390(.: ك. ر. 1
.جمهوريمعاونت حقوقی ریاست: تهران، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث
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داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسـایل مطمئنـه کـه بـراي ایـن کـار معمـول اسـت         ضرورت
انتظامی یـا راهنمـایی و راننـدگی مربـوط یـا تعمیرگـاه       حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقرّ

هاي حمل و نقل و توقف وسیله نقلیـه کـه توسـط بخـش خصوصـی وصـول       هزینه. یابدانتقال می
. مقـام قـانونی آنـان خواهـد بـود     عهده متخلف، مالـک، متصـرف یـا قـائم    د بهشود حسب مورمی

باشــد کــه بــه پیشــنهاد وزارت کشــور بــه تصــویب  هــایی مــیشــده برابــر تعرفــههــاي یــادهزینــه
دریافـت هزینـه   «نامـه  حال نکته مبهم این است که آیا بایـد تصـویب  . »وزیران خواهد رسیدهیأت

را در زمـره  ) هیـأت وزیـران  5/12/1375مصـوب  (» ه توقفگـاه انتقال خودروها از محل ممنوعه بـ 
دانست یا خیر؟  » تخلفات رانندگی«مقررات مربوط به 

پیامد این نوع قانونگذاري، بالتکلیفی مردم و مجریان در نحـوه اجـراي قـوانین و مقـررات     
.توانست به راحتی حل شوداست که با اندکی دقت و وحدت روش از سوي قانونگذار می

نتیجه-5
پیش از طرح بحث پایانی این سؤال قابل بررسـی اسـت کـه بـراي جلـوگیري از شـیوع رویـه        
قانونگذاري پراکنده، و طبعاً مقابله با آسیب تورم تقنینی و تبعات سوء آن براي تحقـق حاکمیـت   

از اروپـا هایی که اتحادیـه با بررسی شیوه. هایی در دیگر کشورها اتخاذ شده استقانون چه رویه
تـوان دو  ها سعی در مهار رشد حجم قـوانین و در عـین حـال کـاهش قـوانین دارد، مـی      طریق آن

اسـت کـه از دو روش متفـاوت    1راهبرد واکنشیراهبرد اول، : راهبرد را از یکدیگر تفکیک کرد
. شـوند بررسی، متون قانونی، الغا، ادغام یا تنقـیح مـی  براي بررسی تشکیل شده است، و در نتیجه

)Voermans, Moll, Florijn and Van Lochem, 2008:72 (تـوان  جاي تعدد نامحدود قوانین، میبه
هـاي محـدود و مشخصـی    بـه ایجـاد مجموعـه   ) کدیفیکاسـیون (از طریق تدوین و تنقـیح قـوانین   

را بـراي  وسیله، امکـان شـناخت بهتـر حقـوق و تکـالیف و ضـمانت اجـراي آن       پرداخت و بدین
). 1386:208بِرِبان، (خت شهروندان مهیا سا
هـایی بـراي جلـوگیري از    هـا و روش است کـه مسـتلزم شـیوه   2راهبرد پیشگیرانهراهبرد دوم، 

تــر و هــایی ماننــد رســیدگی دقیــقروشگفتــه، دربرگیرنــدهراهبــرد پــیش. ازدیــاد قــوانین اســت
پیشـنهادهاي  ها و لوایح در دسـت بررسـی در پارلمـان، ارزیـابی تـأثیرات     شده به طرحکارشناسی

,Voermans, Moll. (تقنینی، کاربرد بهتر و مناسب اسناد قانونی، و کاربرد اسناد جـایگزین اسـت  

Florijn, Van Lochem, 2008: 72) (  توانـد بـه   رسـد مـی  نظـر مـی  هـایی کـه بـه   راهبردهـا و توصـیه
1 . Reactive strategy
2 . Preventive strategy
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دهـا و  تـر از جـنس راهبر  قانونگذاري اصولی در ایران کمک کند و در پایـان آمـده اسـت، بـیش    
.هاي پیشگیرانه استتوصیه

گفته قابل مشاهده است، قانونگذار ایرانی بـه انحـاء مختلـف و    که در پنج نوع رویه پیشچنان
نحوي پراکنده و موردي، به قانونگذاري اقـدام کـرده اسـت و در ایـن اثنـا، بـه مفـادي قـانونی         به

ایـن شـیوه قانونگـذاري، نظـام     . تاعتبار بخشیده و مفاد قانونی متعددي را نسخ یا لغـو کـرده اسـ   
حقوقیِ مشحون از مفاد قانونی شکل داده که آگاهی از قوانین معتبـر، نـه تنهـا بـراي شـهروندان،      

کـه فـرض بـر    در حالی. شودبلکه براي حقوقدانان و قضات نیز در برخی مواقع به معما تبدیل می
شده در عالم واقعیت به هـیچ  آگاهی همگان به قانون است، چنین فرضی با نظام حقوقیِ توصیف

. وجه منطبق نیست
نکته قابل توجه دیگر در مصادیق ذکرشـده، دالیـل عمـده ایـن نـوع قانونگـذاري اسـت کـه         

نــویس قــوانین و تصــویب قــانون بــدون اقــدامات دقتــی در تهیــه پــیشعبارتســت از شــتاب و بــی
دیـد را تکلیـف اصـلی خـود     رسد قانونگـذار ایرانـی وضـع قـوانین ج    نظر میبه. کارشناسی بایسته

تـري در قانونگـذاري اعمـال شـود، گرچـه از      که شاید اگر تأمـل و تـدبیر بـیش   داند در حالیمی
شود، اما احتماالً کیفیت قـوانین بهبـود   توجهی کاسته میشده به میزان قابلکمیت قوانین تصویب

سـی همـه مفـاد قـانونی     براي تصویب هر ماده قانونی، گریز و گزیـري از برر . نسبی خواهد یافت
هـاي حقـوقی فاقـد    این ضرورت پرمشقت و پرزحمت زمانی که باید در نظام. مرتبط با آن نیست

گیـرد، صـدچندان ناخوشـایند و    تدوین و تنقیح قوانین ـ از جملـه نظـام حقـوقی ایـران ـ صـورت        
بـار مسـئولیت   اگر قانونگذار در وضع قانون چنین مشقتی را متحمل نشود و از ایـن  . بر استزمان

سـامانی نظـام حقـوقی و    شانه خالی کند، نه تنها به تمشیت امور کمکی نکرده است، بلکه بـر بـی  
انتظـار اجـراي قـوانین توسـط مـردم و      . سردرگمی شهروندان و مجریـان قـانون دامـن زده اسـت    

مأموران حکومتی، و طبعاً تحقق حاکمیت قانون، صرفاً در نظامی قابل بـرآورده شـدن اسـت کـه     
معنـاي قانونگـذاري فقـط در مـوارد ضـروري و      بـه (قانونگذاران ملتـزم بـه قانونگـذاري حـداقلی     

شده و تـا  ، کارشناسی)ویژه نظارتبهغیرقابل اجتناب و ترجیح اعمال اختیاراتی جز قانونگذاري،
انتظـار  ترین پیامد قانونگذاري پراکنده، انباشتن بار قوانینی است کهکم. مند باشندحد امکان نظام

هـا،  ها به دلیل عدم امکان آگاهی و دسترسی شهروندان و مـأموران حکـومتی بـه آن   تبعیت از آن
.انتظاري بیهوده است
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