
 

  

  قانون و اعتبار زمانی آن

  با تأکید بر مفهوم و اوصاف قانون موقت

  علی میرزاییاقبال

  چکیده

خود، ملغی شدن، خودبهبدون نسخ شده در آن وبینی قانونی که با انقضاي مدت پیش  

یافتن مدت آن و  قانون موقت با پایانبه دیگر سخن، اعتبار شود قانون موقت است.  می

که قوانین دیگر به شود؛ درحالی آنکه نیازي به نسخ آن توسط قانونگذار باشد زایل می بی

  شوند. اراده قانونگذار لغو(= نسخ) می

مدت اعتبار قانون آزمایشی نیز در آن معین است و به همین جهت، قانونی موقت 

شود اما قانون موقت، اعم از آن است یعنی ممکن است قانون موقت،  محسوب می

  هاي داخلی مجلس نبوده و به تصویب مستقیم مجلس رسیده باشد. مصوب کمیسیون

نون موقت، قانون دایمی قرار دارد که اعتبار آن، برخالف قوانین موقت، در برابر قا

محدود به زمان معین نیست و به همین جهت، تا زمانی که توسط قانونگذار نسخ نشده، 

  االجراست.  همچنان معتبر و الزم

توان از قوانین مقید سخن گفت:  در کنار دو مفهوم قانون موقت و قانون دایمی، می

شود.  منظور ادارة امور حادث و گذرا تصویب می هاي خاص و به براي وضعیتکه  قوانینی

هاي  اقتصادي مثال -هاي اجتماعی قوانین زمان انقالب، جنگ، حکومت نظامی و بحران

مشهور در این باره است. این قوانین پس از بازگشت اوضاع به حالت عادي بدون موضوع 

، برخالف قوانین موقت،  ما ازآنجاکه مدت اعتبار آناماند.  اجرا می شده و درنتیجه بال

توان مشخص کرد دقیقاً چه زمانی اعتبارشان زایل  صراحت تعیین نشده است، نمی به

شود. باوجود این،  ها به قانون موقت، دشوار می شود و به همین جهت، الحاق آن می

ایمی، ممتاز و به قوانین واحوال معین، آن را از قوانین د وابستگی قانون مقید به اوضاع

  ند.ک موقت، نزدیک می
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  مقدمه

دادن است اصالح و ترمیم نظام حقوقی از  در دنیاي واقع، آنچه همواره در حال رخ

و  حال نوشدن ضرورت، در ها، به طریق تغییر قوانین موضوعه است. همه نظام

اند. قانون نیز همچون دیگر ابزارهاي موردنیاز جامعه به  با نیازهاي زمانه یافتن تطبیق

تبع تحوالت اجتماعی درحال دگرگونی و پویایی است. هر قانونی در مقطع زمانی معین 

  آید.    االجراست و به تعبیري قانون دیروز به کار امروز نمی و متناسب با نیاز اجتماع، الزم

شود  ه حاضر، ضمن تأیید واقعیت وابستگی و ارتباط قانون با زمان، تالش میدر مقال

تأثیر عنصر زمان در زندگی قانون مطالعه شود و با مداقه در جوانب موضوع، آثار عملی 

آن نمایان شود. در میان انواع قوانین، ارتباط قانون موقت با زمان، تنگاتنگ و بیشتر 

احکام قانون موقت، مرکز مطالعه این تحقیق است و  رو، بررسی مفهوم و است. ازاین

هاي فقهی و حقوقی رایج درباره اوصاف این نوع قانون و تمیز آن از  سعی شده تا اندیشه

  اي از نظرهاي شایع و مشهور مورد نقد واقع شود. مفاهیم مشابه، مطرح شود. نیز پاره

عمومی و احکام اختصاصی طرح نظریه عمومی قوانین و تبیین مبانی، مفهوم، قواعد 

هاي حقوقی ما کمتر مورد اعتنا قرار گرفته و  انواع قانون ازجمله قانون موقت، در نوشته

هاي مقدمه علم حقوق یا کلیات حقوق به مطالعه مقدماتی در این باره  تنها در کتاب

 اکتفا شده است. این نوشتار در صدد است در جهت توسعه و فربهی این حوزه از ادبیات

رو، ضمن تأملی تازه در مبانی حقوقی موضوع، سعی شده تا از  حقوقی گام بردارد. ازاین

هاي کاربردي بحث نیز غفلت نشود و به یاري منطق حقوقی در برابر ابهاماتی که  جنبه

  در عمل پیش آمده یا در خالل مطالعه پیش رو قرار گرفته، پاسخی درخور داده شود.

شود: بخش نخست به شرح مفهوم قانون موقت و  ارائه می این مقاله در سه بخش اصلی

پردازد. در بخش دوم، احکام و قواعد مربوط  فواید عملی تفکیک آن از قانون دایمی می

شود و در بخش سوم،  به نوعی خاص از قوانین موقت یعنی قانون آزمایشی مطالعه می

خت مفهوم و احکام آن شود تا ضمن شنا مرز دو مفهوم قانون موقت و مقید ترسیم می

  دو، جایگاه هریک مشخص و بحث در این باره کامل شود. 

  

  

  

  

  



 

 

سا
 ، 

ي
تر

س
دگ

دا
ی 

وق
حق

ه 
جل

م
ر 

ها
 ،ب

م
ج

پن
 و

اد
شت

 ه
ره

ما
ش

 ، 
م

شت
 ه

 و
اد

فت
 ه

ل
13

93
 

147 

  مبانی و مفهوم قانون موقت .1

  . مفهوم قانون موقت و تمیز آن از قانون دایمی1-1

هاي فقهی و حقوقی در بیان یکی از شرایط وقوع نسخ حکم شرع یا قانون،  در نوشته

 1انین ناسخ و منسوخ، شرط دانسته شده است.وجود فاصله زمانی میان احکام و قو

رفع «تعریف مشهور اصولیان از نسخ، بر همین پایه استوار شده است که مطابق آن، 

در تعریف » متأخّر«به مقتضاي قید  2را نسخ گویند.» حکم شرعی با دلیل شرعی متأخر

  ود.نسخ، قانون ناسخ باید مدتی هرچند اندك پس از تصویب قانون منسوخ وضع ش

شود چون بدون  از اینجا نقش عنصر زمان در اعتبار قانون و الغاي آن، نمایان می   

گذشت زمان از تصویب یک قانون، نسخ آن غیرممکن است. باوجود این، صرف گذشت 

موجب قانون ناسخ واقع  زمان براي تحقق نسخ قانون کافی نیست و نسخ حکم منسوخ به

خود و بدون وضع قانون  ی پس از گذشت مدتی، خودبهشود. به همین جهت اگر قانون می

کارگیري اصطالح و  بر این مبنا، به 3ناسخ ملغی شود، نباید سخن از نسخ آن گفت.

  1.یافتن زمان اعتبار قانون موقت، نارواست عنوان نسخ در فرض پایان

                                                             
، صص. ق1346 مصر، ،السعادهمطبعه شاکر، محمد احمد حیتصح، االحکام اصول یف االحکامحزم؛  ابن.  1

.؛ ق1273ی، سنگ چاپالنسخ،  ، مقصدالخامس فیالحکمه قوانین؛ قمی، میرزا ابوالقاسم؛ 106-100

. و بعد 291ق، ص.  1305، سنگی چاپ االصول، حقایق وجوه عن الفضول قوامععراقی، محمود؛  میثمی

بحث از احکام نسخ، ذیل هاي اصول فقه، به هنگام  هاي ناسخ و منسوخ و نوشته گفتنی است در کتاب

عنوان شروط نسخ از اوصاف مقوم این مفهوم سخن گفته شده است. نویسندگان به تفاوت، تعداد این 

اند. در مقام جمع نظرها، ارکان مقوم این مفهوم را در سه  شروط را دو، سه، چهار و شش شرط دانسته

شود. به عبارتی، حکم شرعی با  آن میرفتن اعتبار  .نسخ حکم، سبب ازمیان1توان یافت:  رکن زیر می

موجب انشاي متأخر از حکم منسوخ ممکن  . وقوع نسخ، تنها به2د. شو وضع ایجاد و با نسخ معدوم می

زمانی آن دو  تنها تقدم زمانی حکم یا دلیل ناسخ بر حکم منسوخ عقالً امکان ندارد، هم است. بنابراین نه

شود. همچنان که اختیار وضع حکم، فقط به  ارع و مقنن واقع می. نسخ تنها به اراده ش3نیز ممکن نیست.

اولین دین و آخرین  اسالم،دست اوست. (براي مطالعه بیشتر در این باره، ن.ك: میرزائی، اقبال علی؛ 

صص.  ،1390شهرکرد،  دانشگاه انتشارات اسالمی، فقه در منسوخ و ناسخ دانش در تازه تأملی ،شریعت

38-35.( 

  ق. 1229چاپ سنگی،  ،االصول مفاتیحطباطبائی، محمد؛ . مجاهد  2

، صص. 1377شرکت سهامی انتشار،  ،2، جلدحقوق فلسفه، ن.ك: کاتوزیان، ناصر؛ . در تأیید این عقیده 3

؛ و از 13، ص. 1355، گنج دانش، اموال حقوق؛ جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ 346و  344،  326

، همانالنسخ؛ میثمی عراقی،  ، مقصد الخامس فیالحکمه قوانینهاي فقهی، ن.ك: میرزاي قمی،  نوشته

الدین عبدالرحمن؛ االتقان فی علوم  ؛ سیوطی، جالل 107، ص. 2، جلدالمستصفی؛ غزالی، 290ص.

  .651ق، ص. 1421الثانی، دارالکتاب العربی، بیروت،  ، به تحقیق فواز احمد زمرلی، الجزء1القرآن، جلد
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ت با این تفاوت مهم میان قوانین موقت و دایمی، ریشه در وابستگی تنگاتنگ قانون موق

زمان دارد و سبب این ارتباط، اراده قانونگذار است. به دیگر سخن، اعتبار چنین قانونی، 

  حسب انشا و اراده قانونگذار به زمان معین محدود است.

هاي حقوقی در باب مفهوم و اوصاف قانون موقت، کمتر بحث شده، در  اگرچه در نوشته

انفصال و جدایی «اش درباره قاعده آثار برخی فقیهان اسالمی به هنگام بحث و کنک

از این مفهوم و احکام آن به تفصیل یاد شده است. از نظر » دلیل ناسخ از حکم منسوخ

اي فقیهان، شناخت کامل مفهوم نسخ حکم و ارائه تعریفی جامع از آن ممکن  پاره

نیست مگر پس از فهم مقدماتی که مفهوم مذکور بر آن مبتنی است. ازجملۀ این 

ت، علم به اقسام تکلیف است. از یک منظر، تکلیف بر دو قسم است: تکلیف مقدما

معنی است زیرا چنین  مستمر و تکلیف غیرمستمر(= مرّه)؛ در تکلیف مرّه، ورود نسخ بی

بنابراین تحقق نسخ،  2شود. بار انجام، زایل می تکلیفی برحسب طبیعت خود با یک

همواره و تا هر زمانی که شارع بخواهد، به  منحصر به احکام و تکالیف مستمر است؛ باید

ها عمل کرد. چنانچه نظر شارع بر عدم اجراي این دسته احکام و قوانین  گونه تکلیف این

ها را اعالم کند. باوجود این، همیشه چنین نیست زیرا استمرار  شدن آن باشد، باید نسخ

توان  ئن دیگر میحکم به دو گونه متصور است: نخست) گاه به حکم نص یا از قرا

استمرار دایمی حکم قانون را فهمید. در این صورت، علم به زوال حکم، فقط به دالیل 

شود. چنانچه این دلیل از ادله شرعی (= نقلی) باشد و بر دستور  خارجی حاصل می

                                                                                                                                   
 abrogated orدر حقوق فرانسه و  loi abrogée( ن قانون منسوخنویسندگان غربی نیز میا

repealed act ) در حقوق انگلیس) و قانون موقتloi temporaire  در حقوق فرانسه وtemporary 

act ( اند. همچنان که دو مفهوم انقضاء مدت قانون  در حقوق انگلیس) تفاوت نهاده disparation de 

la loi قی فرانسه و هاي حقو در نوشتهexpiring  laws دانان انگلیس) و نسخ قانون  در آثار حقوق

)abrogation( اند از هم تفکیک شده .)Marty et Raynaud, 1972, p.181    Allen , C. 

Kemp, 1963 , p.475;(  

نامه  شود مانند نظام قانون گاهی به انقضاي اجل منسوخ می«باوجود این، برخی نویسندگان معتقدند: .  1

 18قانون  22، ذیل واژه: نسخ). در ماده 1357(جعفري لنگرودي؛ » 1310ثبت شرکت بیمه عمر مصوب 

این قانون براي یک سال معتبر است و پس از آن منسوخ «فرانسه نیز مقرر شده است:  1789ژانویه 

)abrogée (خ در این البته بعید نیست که مراد از نس». شود مگر اینکه به تصویب مجدد برسد می

  اعتبارشدن آن باشد. عبارات، معناي عام آن یعنی الغاي قانون و بی

  آید. هاي مربوط به احکام مرّه در بخش سوم این نوشتار (قانون مقید) می . مفهوم و مثال 2
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شارع مبنی بر ترك تکلیف موجود داللت داشته باشد، وقوع نسخ محقق است. بدین 

  1احکام، محل وقوع نسخ هستند.سان، تنها این دسته 

شود. عنوان  بینی می دوم) گاهی مدت استمرار یا موعد زوال حکم در خود آن پیش

شود  حکم موقت، ناظر بر این دسته احکام است. این نوع قوانین نیز محل نسخ واقع نمی

بر  گیرد. خود پایان می  ها و خودبه چه بدون نیاز به نسخ، اعتبارشان با انقضاي مدت آن

شود، چنین  که مدت استمرار و دوام اعتبار قانون در خود آن تعیین  این پایه، درصورتی

قانونی قانون موقت است. براي مثال، مدت اجراي قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 

  آن قانون، پنج سال تعیین شده است. 51ماده در  1387

امی قوانین آزمایشی مصوب هاي قوانین موقت در حقوق ایران فراوان است. تم نمونه

اند که هر سال  یک ساله قوانین بودجه،هاي داخلی مجلس شوراي اسالمی،  کمیسیون

آنکه نسخ شوند کنار  دهند و بی هاي پارینه، جاي خود را به قانونی نو می همچون تقویم

شوند از این  قوانین برنامه توسعه که براي مدت پنج سال تصویب میو  شوند گذاشته می

 اند. بیلق

چنان که اشاره شد، قانون موقت، برخالف قانون دایمی، بدون نیاز به وضع قانون ناسخ  

شود و علت این الغاء،  عتبار می ا شده درآن، ملغی و بی بینی صرف انقضاي مدت پیش و به

  بودن مدت اعتبار قانون در خود آن است.  معین

  . تفاوت قانون موقت و قانون مؤجل1-2

جاي یکدیگر به کار  توان دو اصطالح مؤجل و موقت را به ان، در علم حقوق نمیگم بی 

برد. در حقوق تعهدات، تعهدي را که زمان اجراي آن فرا نرسیده باشد تعهد مؤجل 

توان اجراي چنین تعهدي را  نامند و قاعده این است که قبل از رسیدن اجل نمی می

قانون مدنی در اجراي این قاعده  651ماده موجب  مطالبه کرد. چنان که براي مثال به

در عقد قرض، مطالبه عوض پیش از انقضاي اجل مقرَر ممکن نیست. اما تعهد موقت 

پذیرد. در  تعهدي است که در حال اجراست و پس از مدت معین، اعتبار آن پایان می

مدت هرگاه در مضاربه براي تجارت، «خوانیم: قانون مدنی در این باره می 552ماده 

                                                             
، 1362، تحقیق: ابوالقاسم گرجی، دانشگاه تهران، الشریعه اصول یلا الذریعهالهدي، سیدمرتضی؛  علم. 1

، همانالنسخ؛ میثمی عراقی؛  ، مقصد الخامس فیاالصول  قوانینو بعد؛ میرزاي قمی،  414ص. ، ص2جلد

ق، ص. 1322االمیریه، مصر،  ، المطبعه2جلد ؛ غزالی، امام محمد؛ المستصفی من علم االصول،290ص. 
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عقد اجاره را ».تواند معامله بکند... تعیین شده باشد... پس از انقضاي مدت، مضارب نمی

  1نیز باید حاوي تعهدات موقت دانست.

گونه قوانین هرچند نادرند، گاهی وضع  اند. این قوانین مؤجل نیز مانند تعهدات مؤجل  

اندازد. مدت  به تأخیر می شوند. در این موارد، قانونگذار شروع اجراي قانون را مدتی می

 3رسد. چنان که در ماده  اي قوانین کشور به شش ماه تا یک سال می تعلیق اجراي پاره

این قانون از تاریخ «مقرر است: 23/8/70قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات مصوب 

قانون تنظیم جمعیت خانواده مقرر  1نیز ماده ». االجراست ... الزم1371اول خرداد ماه 

بینی و  کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش«داشته است: 

از تصویب این قانون  پس از یک سالاند درمورد فرزندان چهارم و بعد که  وضع شده

   ».شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود... متولد می

بالفاصله پس از انتشار رسمی  باوجود این، قوانین موقت معموالً بدون وقفۀ زمانی و

عالوه، شروع مدت  شوند و از این جهت با قوانین دایمی تفاوت ندارند. به االجرا می الزم

همچنان که اعتبار قانون  2االجراشدن آن است؛ اعتبار قانون موقت از زمان الزم

و دایمی  شود. بنابراین از این حیث نیز میان قوانین موقت غیرموقت از این زمان آغاز می

  تفاوتی نیست.

  .تفکیک قانون موقت از قانون متناوب1-3

قانون موقت را نباید با قانون متناوب آمیخت. قانون اخیرالذکر، دایمی است. اما  

االجرا نیست بلکه به مقتضاي  طور مستمر و پیوسته الزم برخالف دیگر قوانین دایمی، به

قانون تغییر ساعت رسمی کشور  3شود. میصورت ادواري و به تناوب اجرا  موضوع خود به

توان نمونه بارز قانون متناوب دانست که در هر سال، شش  را می 21/6/86کشور مصوب 

روز اول  24موجب این قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت  ماه حاکم است. به

ویک شهریور به  سی 24شود و در ساعت  فروردین ماه، یک ساعت به جلو کشیده می

                                                             
به  126، ص. 1379، دادگستر، تتعهدا عمومی نظریهبراي مطالعه در این باره ن.ك: کاتوزیان، ناصر؛ . 1

  بعد.

مقرر  18/7/1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  128. در تأیید این قاعده در ماده 2

  ».االجراشدن این قانون است مدت زمان آزمایشی این قانون، پنج سال از تاریخ الزم«است:

تکالیف و حقوق مقرر در :«است در این باره مقرر داشته 1978قانون تفسیر انگلیس مصوب  12ماده . 3

الرعایه است مگر اینکه به اجراي متناوب قانونی  ها الزم طور متوالی در همه زمان قوانین دائمی بوده و به

  ».تصریح شود
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. همچنین، قوانین ناظر بر تعیین ساعات کاري در مشاغل اداري و گردد سابق برمیحال 

  1اند. ها احکامی دائمی ولی متناوب کارگاه

صورت دایمی ولی ادواري است یعنی اعتبار آن در  بنابراین، اعتبار قانون متناوب به

آن  ماند و پس از گذشت مدت مزبور، دوباره قدرت اجرایی مدتی معین معلَق می

گردد. البته این وضعیت ناشی از اراده قانونگذار و برحسب انشاي قانون است و  بازمی

هاي عملی است.  گونه قوانین و ضرورت حکمت چنین انشایی طبیعت موضوع این

شود  درنتیجه اعتبار قانون متناوب، همچون قوانین دایمی با وضع قانون ناسخ سلب می

شده در  بینی یافتن مدت پیش انون موقت با پایانکه همان گونه که گذشت، ق درحالی

  شود.  شود و به همین جهت، نیازي به نسخ آن پیدا نمی اعتبار می خود بی آن، خودبه

  نبودن قانون و مبناي حقوقی آن .اصل موقت1-4

و حتی  2شود بودن قانون یاد می هاي حقوقی، مرسوم است که از وصف دایمی در نوشته 

نویسندگان  3هاي حقوقی به این ویژگی قانون تصریح شده است. در برخی دانشنامه

حقوقی ضمن مباحث فلسفه حقوق در صدد تحلیل و توجیه این قاعده و اثبات اصل 

اند و در این مقام از اصول کلی حقوق، یاري  دوام و استمرار اعتبار قانون برآمده

بودن قانون در منطق  موقت اند تا بر اصل عدم اي نویسندگان کوشیده پاره 4اند. گرفته

                                                             
موقت پرداخته اند. باوجود این، از  همان گونه که گذشت، فقیهان اسالمی نیز به تبیین مفهوم حکم. 1

آید که میان حکم موقت و واجب موقت،  اند، چنین برمی ه دست دادههایی که در این باره ب مثال

ه با زهاي اصولی آورده شده انقضاي حکم وجوب رو اند. مثال معروفی که در این باره در کتاب آمیخته

هاي  بودن نمونه گرفتن روز است. اگرچه به نظر ما علت این اختالط، نایاب رسیدن اذان مغرب و پایان

یان احکام شرعی است لیکن تفاوت حکم موقت با واجب موقت، چندان آشکار است که حکم موقت در م

نمایاند. وجوب روزه ماه رمضان، نه حکمی موقت که دائمی است ولی به  خوبی می تمایز دو مفهوم را به

 شود. این حکم، محدود به عصر و زمان خاص نبوده و از هاي معین به آن عمل می تناوب زمانی و در وقت

رو چنین  صدر اسالم تاکنون باقی مانده است، هرچند فقط یک ماه از سال به آن اختصاص دارد. از این

  حکمی، به واقع قانون متناوب و در لسان فقیهان، واجب موقت است.

  .538و  530، صص. 1377، شرکت سهامی انتشار، 1، جلدحقوق فلسفهکاتوزیان، ناصر؛ .  2

3 . Dalloz encyclopédie juridique, TIV, p.11: le principe étant la permannce 
de la loi; il n empeche qu un text puiss etre abrogé. 

چنان که در  شناسی در این باره استمداد شده است. هاي فقهی و اصول فقه از قواعد زبان . اما در نوشته4

شدن زایل  بار انجام حکم شرعی با یکهاي اصول فقه آمده است، فقیهان تاکنون درباره اینکه  کتاب

بار  با یک - براي مثال اوفوا بالعقود -اینکه مفاد و حکم صیغه امراند.  نظر نرسیده شود یا نه، به اتفاق می

شود یا پیوسته باید به آن عمل شود  شدن اجرا شده و مراد شارع از وضع چنان حکمی برآورده می انجام

 برخی نظر نخست و قول به مرّه کرار در مبحث الفاظ اصول فقه است.موضوع بحثی تحت عنوان مرّه و ت
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حقوق، مبنایی موجه و مستدل بیابند. از نظر اینان اگر کارکرد اصلی حقوق، هدایت 

رفتار افراد است، قاعده حقوقی براي تکفل این وظیفه باید شایستگی داشته و براي 

رسیدن به این منظور، اوصافی داشته باشد؛ از جمله اینکه قانون باید نسبتاً پایدار و 

تنها نباید محدود به زمان معین شود بلکه نباید زود به زود تغییر  ثابت باشد. قانون نه

مدت و موقت نیست بلکه یک برنامه  کند. مردم باید مطمئن شوند که قانون براي کوتاه

ها الزمه  درپی آن بلندمدت است چون آگاهی از قوانین و اعتماد به عدم تغییر پی

عنوان اصل و  درنتیجه، دوام قانون به اقتصادي است. -تماعیکالن اج هاي ریزي برنامه

بودن آن باید دلیل بیاورد و مادام که چنین دلیلی در  اي ثابت است و مدعی موقت اماره

  دست نیست، زمان اعتبار قانون، نامحدود و طریق الغاي آن، نسخ قانون است. 

یاسی و حقوقی معاصر، سمت هاي س ممکن است از این واقعیت که در نظام ،این باوجود

قانونگذاري موقتی و براي مدت محدود است نتیجه گرفته شود که اعتبار قوانین 

هاي قانونگذاري قاعدتاً باید محدود به همان  شده توسط نمایندگان هریک از دوره وضع

ها باشد و از آن فراتر نرود. این مسئله، ذهن فیلسوفان  دوره تصدي و نمایندگی آن

هاي سیاسی  با الهام از اندیشه 1نیآوست جاننیز به خود مشغول کرده است.  حقوق را

را در فلسفه حقوق بنا نهاد. به نظر او، حقوق  2نظریۀ امر یا حکمرایج در زمان خود، 

محصول اراده و خواست حاکم سیاسی است. به دیگر سخن، قانون عبارت است از 

تکی به تهدید و قانونگذار فرمانروایی هاي م دستورهاي داراي ضمانت اجرا یا فرمان

مبناي اعتبار قانون،  ،نیآوستمطاع است که خود مطیع کسی دیگر نیست. در نظر 

   3چیزي نیست جز عادت مردمان به اطاعت از دستورهاي قانونگذار.

در انطباق با دو واقعیت  نیآوستدرستی دریافتند که نظریۀ  لیکن فیلسوفان پس از او به

ن و تغییر قانونگذاران، ناموفق بوده است چه با تکیه بر اصول نظریۀ او به ثبات قوانی

ها پس از تغییر او  توان پذیرفت قوانینی را که حاکم سابق وضع کرده، مدت دشواري می

                                                                                                                                   
که مخالفان، ظهور را در تکرار مفاد حکم  دانند. درحالی اند و امر را ظاهر در مرّه می را اختیار کرده

ها و نصوص  گرفتن از قرینه بینند. دسته سوم از نزاع بر سر ظواهر، دست کشیده و چاره را در یاري می

). باوجود همانالهدي،  اند(علم اند و تحقیق و داوري جداگانه را در هر مورد پسندیده مورد دیده خاص هر

توان از قاعده مستمربودن احکام شرعی  شود می بودن قوانین گفته می این، از آنچه درباره اصل دایمی

 دفاع کرد.

1   . John Austin .                                      )                  1790-1859(   دان انگلیسی حقوق   

2 . Command Theory. 
  و بعد. 52.صص، 1383ی، شرکت سهامی انتشار، حقوق ریتفس یفلسف یمبان تبار، حسن؛ جعفري.  3
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توان گفت مردم هنوز به اطاعت از حاکم معزول یا متوفی  همچنان معتبرند چرا که نمی

  عادت دارند.

توان گفت: آنچه  ویژه با تکیه بر قانون اساسی، می این نارسایی، به در رفع هارتبه نظر  

کند، قاعده  هاي ادارة کشور را به هیئت حاکمه اعطا می اختیار قانونگذاري و سمت

رو،  ازاین 1گونه قواعد حقوقی در نظام دموکراسی طبیعی است. حقوقی است. وجود این

رو، با  زمانۀ ما عین واقعیت است. ازاین جاي حکومت قانونگذاران، در حاکمیت قانون به

پذیرش عدم وابستگی قانون به شخص حاکم، کامالً طبیعی است که با تغییر 

  قانونگذاران، خللی به حکومت قانون نرسد.

تر رفت. حتی با وقوع انقالب و تغییر قانون اساسی، قوانین  توان از این هم پیش می

مانند.  االجرا می ین همچنان معتبر و الزممصوب در زمان حاکمیت قانونگذاران پیش

تشکیل مجلس جدید بر مبناي قانون اساسی نوین، معنایی جز این ندارد که مشروعیت 

اعتباري قوانین سابق را  توان بی مجلس پیشین از دست رفته، اما از این تغییر نمی

به تصمیم  اند تا زمانی که نتیجه گرفت بلکه باید گفت: قوانینی که قبالً وضع شده

نمایندگان مجلس جدید و انقالبی نسخ نشوند، همچنان معتبرند. در دنیاي واقع نیز 

کنند.  ها و مردم عادي با تحقق انقالب، در اعتبار قوانین موجود تردید نمی معموالً دادگاه

  این واقعیت بدان معنی است که اعتبار قوانین مذکور هنوز باقی است.

هاي مقرر در آن نسخ  نین موجود در یک نظام حقوقی به شیوهدرنتیجه تا زمانی که قوا

تنها از شأن و شوکت  دهند. این استدالل، نه اند اعتبار خود را از دست نمی و ملغی نشده

خود  خودي افزاید. هیچ قانونی به کاهد، بلکه بر قدر و منزلت او نیز می قانونگذار نمی

ن، فقط به نیروي اراده قانونگذار و از طریق نسخ شود و سلب اعتبار از قوانی اعتبار نمی بی

  شود.  قانون محقق می

قانون پس از تصویب، وجود «اند:  که برخی نویسندگان تصریح کرده عالوه، چنان به

شود. به همین جهت  کند و از اراده مقامی که آن را ایجاد کرده جدا می مستقل پیدا می

آنکه منبع اعتبار  قانونگذاران بی به این ترتیب، 2».رود با زوال حکومت ضامن از بین نمی

قانون باشند، قدرت نسخ و سلب اعتبار از آن را دارند. به دیگر سخن، با اینکه اعتبار 

شود. اعمال  قانون، مستقل از ارادة قانونگذار است لیکن تغییر قانون به اراده او محقق می

نین نیز مانند قراردادها و ایقاعات تواند ما را یاري دهد: قوا یک قیاس حقوقی نیز می

                                                             
». دوره نمایندگی مجلس شوراي اسالمی چهار سال است...«قانون اساسی:  63. براي مثال، ن.ك: اصل1

  ».راي مدت چهار سال با رأي مستقیم مردم انتخاب می شود...رئیس جمهور ب: «114اصل

  .538-539، صص. همان. کاتوزیان،  2
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دادن اهلیت  حال که با ازدست اند. درعین الزمی هستند که به گونۀ صحیح انعقاد یافته

ها  مقامان آن شوند، هیچ مانعی نیست که طرفین عقد یا قائم انشاکنندگان منفسخ نمی

  ها را فسخ نمایند. در هر زمانی که اراده کنند بتوانند آن

هاي  اعتبار قوانین موضوعه، ابدي و جاودانه هم نیست. امروزه در همه نظام باوجود این،

شود که هیچ قانونگذاري قدرت سلب اختیار  حقوقی این اصل، بدیهی دانسته می

تجدیدنظر در قوانین را از آیندگان ندارد و به همین دلیل اعالم الیتغیربودن قانون، 

  1شود. اثر است و سبب جاودانگی آن نمی بی

قانون اساسی، محتواي برخی اصول آن قانون،  177براین مبنا، اگرچه به حکایت اصل 

منزله استثنا بر قاعده محسوب کرد؛  تغییرناپذیر اعالم شده است، این اعالم را باید به

که برخی نویسندگان  ویژه که چنین اعالمی درمورد قوانین عادي رایج نیست و چنان به

شدن قانون، برانگیختن انقالب و  پیامد نامطلوب جاودانه اعالم اند، کمترین اذعان کرده

جاي صحبت از  تر آن است که به جهت، دقیقهمین به  ست.شورش عمومی ا

  2نبودن آن سخن برود. بودن قانون، از موقت دایمی

  . فواید تفکیک قانون موقت و قانون دایمی 1-5

  الف. تفاوت اثر نسخ با انقضاي مدت قانون

شده در آن محقق  گذشت، سقوط اعتبار قانون موقت با انقضاي مدت تعیین چنانکه 

گیرد. از دقت در این  شود. لیکن سلب اعتبار از قانون دایمی با نسخ آن صورت می می

شود و آن اینکه اعتبار قانون منسوخ تا زمان  اي ظریف نمایان می تفاوت، نکته

که قانون موقت با انقضاي مدت آن،  رحالییابد؛ د االجراشدن قانون ناسخ ادامه می الزم

                                                             
 .337، صص. 2، جلدهمان.  1

باوجود این، در فقه اسالمی مسئله همچنان محل بحث و اختالف مانده است: برخی نویسندگان، وقوع . 2

از نظر اینان، چنانچه شارع، حکمی را همیشگی  اند؛ را نپذیرفته» بودن ابدي«نسخ در احکام متضمن قید 

در عدم امکان نسخ آن نباید » وموا علی الصاله یا صلُّوا أبداً«ُو دایمی اعالم کند، مانند اینکه مقرر کند 

هاي معاصر در فلسفه فقه  اند. نظریه تردید کرد. ولی بیشتر فقیهان، امکان نسخ حکم مؤبد را نیز پذیرفته

این عقیده است: مطابق این نظر سخن گفتن از جاودانگی یک حکم بیش از هر چیز به موضوع نیز موافق 

توان به حکم جاودان اندیشید که مقدم بر آن بتوان امکان ابدیت را براي آن  آن وابسته است. زمانی می

تهد ویژه که وجود احکام الیتغیر در دنیاي حادث و متغیر، معقول نیست (محمد مج تصور کرد، به

و بعد. نیز: گفتگو با  42، صص.1379ی، طرح نو، وح ریتفس ندیفرا: سنت کتاب، هرمنوتیک،شبستري، 

شده در: گفتگوهاي فلسفه فقه، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه  محمد مجتهد شبستري، چاپ

  ).54-99علمیه قم، صص. 
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شود، هرچند هنوز قانونی در موضوع آن تصویب نشده باشد یا در صورت  اعتبار می بی

  تصویب، زمان اجراي آن فرا نرسیده باشد.

االجراشدن قانون  توان اعتبار آن را تا زمان الزم بنابراین با اتمام مدت قانون موقت نمی

عالوه  اینکه مدت اعتبار آن از سوي قانونگذار تمدید شود. بهجدید استصحاب کرد مگر 

به همین  1شود. وجه پر نمی هیچ اگر تمدید با تأخیر انجام شود جاي خالی زمان تأخیر به

ناچار قانون راجع به تمدید باید اثر خود را نسبت به گذشته بازگرداند و تأثیر  جهت به

اعالم کند؛ امري که با اصل عطف خود را از زمان انقضاي مدت قانون موقت 

منظور احتراز از همین پیامد نامطلوب  شاید به 2نشدن قوانین در تعارض است. بماسبق

پیش و در زمان اعتبار قانون موقت، قانون جدید را تصویب  است که گاه قانونگذار، پیشا

ن با عبارتی آ 13مثالی از این قبیل است. در ماده  26/6/69کند. قانون بیمه بیکاري  می

زمان اجراي این قانون از زمان اتمام قانون بیمه بیکاري مصوب « 3نارسا آمده است:

  4».االجراست الزم 6/5/69

                                                             
ن باره است: قانون مذکور ابتدا اي مشهور در ای نمونه 7/9/1370قانون مجازات اسالمی مصوب . 1

 26/12/75صورت آزمایشی و براي پنج سال تصویب شد. با انقضاي این مدت، طی ماده واحده مصوب  به

 1370االجراشدن قانون  براي ده سال دیگر تمدید شد و این تمدید اعتبار با تأخیر دوماهه از تاریخ الزم

این قانون در دفعات متعدد تمدید شد. چنان که طی ) محقق شد. بعدها نیز 27/10/1370(یعنی مورخ 

براي یک سال، بر  17/5/1386موجب ماده واحده مصوب  به مدت یک سال، به 1/6/1375ماده واحده 

تا پایان  28/9/1389براي یک سال دیگر و باالخره طبق قانون  29/8/1387اساس ماده واحده مصوب 

  تمدید اعتبار شد. 90سال 

هایی همراه است، در مقابل امتیازاتی هم دارد: ازجمله  وانین موقت با چنین دشواري. اگرچه وضع ق2

شوند و با رفع نیاز مرتبط،  منظور رفع نیازهاي موقت قانونگذاري وضع می اینکه این نوع قوانین به

ن عالوه ممک ها مرتفع می شوند. به خود و بدون تضییع وقت قانونگذاران جهت نسخ و الغاي آن خودبه

است موضوعاتی به نظر نمایندگان یک دوره قانونگذاري براي مقطع زمانی معین، نیازمند وضع قانون 

 کند. باشد و تصویب قانون دایمی بیهوده نماید. وضع قانون موقت، این منظور را نیز برآورده می

 شود. ده رساتر میزائد است و با حذف آن، متن ما» االجرا الزم«و » زمان اجراي«یکی از دو عبارت .  3

باوجود این، منعی نیست که قانونگذار بتواند قانون موقت را قبل از انقضاي مدت آن نسخ نماید. برخی . 4

اند.( محمدحسین  درستی به امکان نسخ حکم موقت در خالل مدت اعتبار آن تصریح نموده فقیهان، به

گمان وقوع این احتمال در عمل  ). بی187تا، ص.  ی بیسنگ چاپ ه،یالفقه اصول یف هیالغرو فصولرحیم، 

نیز وجود دارد؛ همچنان که ممکن است قانونگذار پس از تصویب قانون بودجه ساالنه، برخی موارد مصرف 

هایی از قانون یادشده را نسخ و اصالح نماید. قوانین اصالحی  بودجه را تغییر دهد و به تبع آن، تبصره

قانون  ؛10/12/137مصوب 79شود: قانون اصالح قانون بودجه  ه میبودجه بسیارند. به چند نمونه اشار

اصالح قوانین برنامه توسعه نیز شایع  . باید افزود:29/4/1379مصوب 79قانون بودجه  24اصالح تبصره 

 قانون اصالح«، »27/7/1379قانون اصالح قانون برنامه سوم توسعه...مصوب «توان به  براي نمونه می است:
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ها دارد؛ بدین  گمان، این تفاوت قانون موقت و دایمی، ریشه در مفهوم و ماهیت آن بی

رود،  میشده فراتر ن بیان که اعتبار قانون موقت به حکم طبیعت آن از مدت تعیین

که اعتبار قانون دایمی، محدود به زمان معینی نیست بلکه تا زمان حاکمیت  درصورتی

یابد و تنها پس از اجراي قانون جایگزین، حکومت قانون  قانون جدید و ناسخ ادامه می

شود تا زمان شروع  گیرد. به عبارتی اعتبار قانون دایمی که نسخ می سابق پایان می

جانشین باقی است چون آنچه سبب سلب اعتبار از قانون دایمی  اجراي قانون ناسخ و

شود. به  شود قانونی دیگر است و این معنی از زمان حاکمیت قانون اخیر محقق می می

همین جهت در فرضی که اجراي قانون جدید نیازمند امکانات مالی است و عمالً مدتی 

 39یابد. بر همین مبنا در ماده  یافتد حکومت قانون سابق، ناگزیر ادامه م به تأخیر می

از «... و اصالحات بعدي آن مقرر است: 1373هاي عمومی و انقالب  قانون تشکیل دادگاه

تاریخ اجراي این قانون در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون...در 

  ».شود همان حوزه ملغی می

  ون موقتب. نسخ و تعلیق اجراي قوانین با وضع قان

ممکن است  1شود، موجب قانون موقت صریحاً نسخ می در فرضی که قانون دایمی به 

این تردید پیش آید که قانون سابق فقط در مدت اعتبار و اجراي قانون جدید معلق 

رسد، با استمداد از قاعده  اعتبار و منسوخ شده است. به نظر می کلی بی مانده یا اینکه به

کلی و براي همیشه  ن گفت: اعتبار قانونِ لغوشده با قانون موقت بهبودن نسخ بتوا قطعی

صورت موقت باشد باید  شود و چنانچه نظر قانونگذار بر تعلیق اجراي قانون به ساقط می

آن را اعالم کند وگرنه به حکومت قواعد و اصول حقوقی تن داده است. به دیگر سخن، 

مانند سایر قوانین ناسخ است و قانونی که با اثر قانون موقت در نسخ یا اصالح قانون، ه

  شود.  شود همچون دیگر قوانین منسوخ براي همیشه ملغی می قانون موقت نسخ می

                                                                                                                                   
قانون اصالح موادي از قانون برنامه «و » 1380 /9/3قانون برنامه سوم توسعه....مصوب  70ه ماد 2تبصره 

  اشاره کرد.» 1387چهارم توسعه .... مصوب

که براي مثال قانون مدیریت خدمات کشوري  مواردي از این قبیل در قوانین ایران شایع است چنان. 1

مدیریت خدمات کشوري مجلس شوراي  کمیسیون مشترك رسیدگی به الیحه 18/7/1386مصوب 

خود، تمامی قوانین و مقررات عام و خاص مغایر را بجز قانون بازنشستگی پیش از  127اسالمی در ماده 

هاي صنعتی و عالیم  ) لغو کرده است. همچنین، قانون آزمایشی ثبت اختراعات، طرح5/6/1386موعد(

با اجراي  3/11/1386که در جلسه علنی  کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 7/8/1386تجاري مصوب 

خود، ناسخ قانون ثبت عالیم و اختراعات  66آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت شده به تصریح ماده 

  است. 1310مصوب 
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اداره حقوقی دادگستري  20/11/1376مورخ  7908/7همین عقیده در نظریه شماره 

شناسان قانون راجع به کار 1ماده «خوانیم:  درستی تأیید شده است. در این نظریه می به

بودن انتخاب کارشناس از بین کارشناسان  در خصوص انحصاري 1317رسمی مصوب 

نسخ  1365قانون بازسازي کارشناسان رسمی مصوب  14و 13موجب مادتین  رسمی به

 ]که قانون موقت بوده است[قانون بازسازي ... ]اعتبار [شده و اثر این نسخ هرچند مدت

  ».منقضی شده، به قوت خود باقی است

باوجود این، هیچ منعی نیست که تعلیق اجراي برخی قوانین سابق در مدت اعتبار 

قانون موقت مقرر شود، ولی به این امر باید در قانون تصریح شود. چنان که قسمت (ل) 

کلیۀ قوانین عام و خاص مغایر  1388 در سال«دارد:  مقرر می1388قانون بودجه  7بند

 62و در بند ». االثر است... ملغی1358ئمی قانون بودجه دا 38با این بند ازجمله تبصره 

وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه از  1388 در سال«همان قانون آمده است: 

بنابراین در این فرض، در مدت . »باشد ها معاف می پرداخت هر نوع عوارض به شهرداري

الجرا مانده اما منسوخ و ملغی ا اعتبار قانون موقت، قانون سابق، در واقع، معلق و موقوف

  نشده است.

  ج. ویژگی قوانین موقت کیفري

هاي ماهوي دو قانون موقت و غیرموقت، تفاوتی است که در حقوق  از دیگر تفاوت 

شدن قانون اخف در  دانیم در حقوق جزا عطف بماسبق شود. چنانکه می کیفري ظاهر می

المی ناظر بر همین قاعده است. قانون مجازات اس 11مجازات پذیرفته است. ماده 

باوجود این، قاعده مذکور به تصریح قسمت انتهاي ماده مرقوم درمورد قوانین موقت 

شود. درنتیجه انقضاي مدت قانون موقت مانع از آن نیست که دادگاه بتواند  اعمال نمی

یافته در زمان اعتبار آن رسیدگی کند، هرچند طرح شکایت پس از  به جرایم ارتکاب

یافته یا  پایان مدت قانون موقت باشد و در قانون جدید مجازات آن جرایم تخفیف

  شده باشد. ملغی

به نظر  1اند، هایی که متخصصان حقوق کیفري آورده نظر از دالیل و استحسان صرف

رسد ریشه این تفاوت قانون موقت، در ماهیت و کارکرد آن است: اگر بپذیریم که  می

                                                             
شدن قانون اخف گفته شده پذیرش  . در بیان حکمت استثنابودن قوانین کیفري از قاعده عطف بماسبق 1

شود مجرمین با علم به  قانون خفیف به زمان اعتبار قانون موقت سبب میقاعده مزبور و سرایت حکم 

شود، تشویق به ارتکاب جرم شوند چه آنان مطمئن  اینکه اثر قانون با اتمام مدت مقرر در آن زائل می

 هاي مقرر نیز زایل خواهد شد و چنانچه مدتی خود را هستند که با انقضاي مدت قانون موقت، مجازات
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گرفتن مدت آن محقق است و حتی اگر قانونی  مجرد پایان بهشدن قانون موقت  ملغی

شود. بنابراین طبیعی است  جدید در موضوع آن تصویب شود، قانون ناسخ محسوب نمی

ارتباط با قانون موقت پیشین، تنها وقایع زمان خود را اداره  که قانون جدید کامالً بی

اند و بدون  یگر مربوط و مالزمکه قانون ناسخ و منسوخ، کامالً به یکد کند. درحالی

توان  تصویب قانون ناسخ، سلب اعتبار از قانون منسوخ امکان ندارد. به همین جهت می

هاي اشد مقرر در قانون  گفت: قانونگذار با وضع قانون ناسخ، نظر به الغاي مجازات

، پیشین دارد و تخفیف به حال مجرمین سابق با منظور و مراد او از نسخ قانون سابق

  ارتباط موجه نیست. سازگاراست. لیکن چنین تفسیري در مورد دو قانون مستقل و بی

  . وضعیت خاص قوانین بودجه و برنامه توسعه6- 1  

اند. اگرچه  تر اشاره شد، قوانین بودجه ساالنه، نمونه مشهور قانون موقت که پیش چنان 

که برخی  وند. چنانش این قوانین، به حسب موضوع خود، فقط براي یک سال وضع می

اند: در عمل گاهی دیده شده است که قانونگذار، برخی مقررات  نویسندگان اشاره کرده

نبودن چنین  حال در مواردي که به موقت 1گنجاند. دایمی را نیز در قانون بودجه می

اي که به ظاهر غیرموقت  آید که آیا قاعده قواعدي تصریح نشود این تردید به وجود می

اي دائمی است یا  در کنار دیگر مقررات موقت قانون بودجه قرار گرفته، قاعده است ولی

تواند آن را از میان دیگر قواعد  دیگر آیا مفاد و مضمون یک قاعده می عبارت موقت؟ به

در  2قانون بودجه که همگی اعتبار موقت دارند، ممتاز و دوام اعتبار آن را سبب شود؟

اید در تفسیر اراده قانونگذار و مفاد حکم قانون جست: حل را ب پاسخ گفته شده: راه

اي موقت است. برعکس  ساله باشد، قاعده اي مرتبط با دخل و خرج یک چنانچه تبصره

تواند موقت تلقی شود مانند تعیین دادگاه صالح  اي چنان است که نمی اگر مفاد قاعده

  3دانست. براي رسیدگی به دعواي خاص، باید قاعده مذکور را غیرموقت

                                                                                                                                   
که این  یند و تعقیب خود را به تأخیر اندازند از تحمل مجازات، مصون خواهند ماند، درحالیپنهان نما

قیاسی و الدین  جالل بینی درمورد قانون دائمی به دلیل ضعف احتمال نسخ آن، محقق نیست.( پیش

ه : کلیات، پژوهشکده حوز1اسالم و حقوق موضوعه، جلد :عمومی جزاي حقوق تطبیقی مطالعههمکاران؛ 

  .)209، ص. 1380و دانشگاه، قم، 

  .345- 346، صص. 2، جلدهمان. کاتوزیان،  1

بودن آن تصریح نشده باشد  . روشن است که محل نزاع، فرضی است که در منطوق قانون به غیرموقت2

تواند در میان مجموعه احکام موقت،  وگرنه با تصریح قانونگذار در این باره جاي شکی نیست که مقنن می

  اي دایمی انشا کند. همقرر

  .همان.  3
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موجب قوانین  اي مقررات قوانین بودجه به شدن پاره در تأیید این نظر باید افزود: نسخ  

 53چنین بوده است حکم مقرر در تبصره ها دارد.  نبودن آن بعدي نیز حکایت از موقت

موجب  که بعدها به 1334قانون بودجه سال  18و تبصره  1357قانون بودجه سال 

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال ماده واحدة  2تبصره 

  اند. صریحاً نسخ شده 15/8/1365دولتی مصوب 

بودن آن،  عنوان قاعده باید گفت: طبیعت برنامه و بودجه و اصل ساالنه باوجود این به

بودن تمامی مقررات آن است. بنابراین آن که مخالف این ظاهر  قرینه محکمی بر موقت

گوید باید دلیل بیاورد. این قاعده در رویه قضائی ایران تأیید شده است  ن میسخ

قوانین «... خوانیم:  می 30/9/1378- 646که در بخشی از رأي وحدت رویه شماره  چنان

شدن  ها بعد از سپري باشند و اجراي آن ساله می االصول داراي اعتبار یک بودجه علی

  ».قانونگذار داردمدت یک سال، نیاز به تصویب مجدد 

اصول و قواعد حاکم مسائلی از این دست درباره قوانین برنامه توسعه نیز مطرح است. 

بر قوانین برنامۀ چند سالۀ توسعه، مشابه با قوانین بودجه ساالنه است. هر دو نوع قانون 

رو، تمامی مقررات  کنند. ازاین اند و از احکام مشترك پیروي می یادشده، قانون موقت

و حتی گاهی قانونگذاران براي رفع  1اند االصول موقت ندرج در قوانین برنامه نیز علیم

قانون برنامه  235که در ماده  کنند، چنان هرگونه شبهه و شائبه به این اصل تصریح می

هجري شمسی معتبر  1394این قانون تا پایان سال «پنجم توسعه مقرر شده است:

   2».است

ن تأکید و تصریح، به مقتضاي طبیعت قانون موقت، تمامی هرحال، گذشته از ای به

بودن حکم خاصی  اي از آن به دایمی مقررات آن را باید موقت انگاشت مگر اینکه در ماده

                                                             
قانون برنامه پنجم که مفاداً پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه عمومی را  13. براین اساس تبصره ماده1

همان قانون که جهاد کشاورزي را با شرایطی موظف به  14اي ممنوع ساخته و ماده  به ورزش حرفه

قانون یادشده که سقف تعداد قضات  211بصره ماده واگذاري زمین به سازمان تربیت بدنی دانسته و ت

اند و پس از گذشت  نفر مقرر کرده است، همگی احکام موقت 800قابل جذب در دستگاه قضایی کشور را 

ها تصریح  بودن آن شوند؛ هرچند در ضمن مقررات مزبور، موقت الذکر منتفی می مدت اعتبار قانون فوق

  نشده است.

اي مقررات و مواد قوانین برنامه پس از انقضاي مدت قوانین مزبور نیز نشان از   پاره. باید افزود: تمدید 2

قانون  82ها دارد وگرنه ضرورتی به تمدید قانون و مقرره دایمی نیست. براي نمونه ماده بودن آن موقت

ستفاده موجب قوانین برنامه سوم وچهارم اعطا و ا هاي تسهیالتی مالی را که به برنامه پنجم، سهمیه

قانون  224 162، 32اند در طول اجراي برنامه پنجم، معتبر و باقی دانسته است. نیز ن.ك: مواد  نشده

  مذکور.
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اي معین به مقتضاي موضوع آن، حاوي حکمی دایمی باشد.  تصریح شود یا اینکه ماده

د به قوانین و مقررات قبلی که اي از قانون موقت، حکمی جدی رو، چنانچه طی ماده ازاین

دایمی هستند الحاق و اضافه شود، حکم مزبور را باید دایمی محسوب کرد. بنابراین، 

قانون برنامه پنجم که عقود اسالمی استصناع، مرابحه و خرید دین را به عقود  98ماده 

مندرجه در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه نموده، متضمن حکمی 

  ئمی است.دا

تر  که پیش اي از قانون موقت، اثر دایمی داشته باشد: چنان همچنین ممکن است مقرره

موجب قوانین موقت بنابر مقتضاي طبیعت نسخ  گذشت، اصالح و تغییر قوانین دایمی به

مجرد  توان گفت اعتبار قانون منسوخ به براي همیشه و به نحو دایمی مؤثر است زیرا نمی

مگر اینکه نظر قانونگذار، صرفاً  گردد، خود بازمی قانون ناسخ و خودبهانقضاي اعتبار 

که ذکر شد،  تعلیق اجراي قانون دایمی در مدت اعتبار قانون موقت باشد. لیکن چنان

قانون برنامه  96ماده  3بر این مبنا، تبصره  1طور صریح اعالم شود. این منظور باید به

قانون پولی و بانکی کشور  44ماده  2ندرج در بند مبلغ م«پنجم توسعه که مقرر داشته: 

اي دایمی است و  ، حاوي مقرره»یابد به دویست میلیون ریال افزایش می 1351مصوب 

قانون برنامه  175نیز بند (ب) ماده  براي همیشه قانون اخیرالذکر را اصالح کرده است.

طار شهري تهران و ماده واحده قانون تأسیس ق 2موجب آن، حکم تبصره  پنجم که به

هاي زیرزمینی آب و فاضالب، ترافیکی  ها و تونل به سایر شهرداري 1354حومه مصوب 

  و خدماتی تسري و تعمیم داده شده، حکمی موقت نیست.

هاي جدید یا تغییر تشکیالت و نهادهاي موجود  عالوه، مقررات حاوي تأسیس سازمان به

قانون برنامه پنجم  84رنتیجه حکم ماده اند. د به حکم طبیعت خود داراي اثر دایمی

 2اي دایمی است. مبنی بر تأسیس صندوق توسعه ملی و تصویب اساسنامه آن، مقرره

اي  هاي حرفه ها و آموزشکده قانون برنامه پنجم توسعه که دانشکده 23همچنین ماده 

است، وزارت آموزش و پرورش را از وزارت مذکور متنزع و به وزارت علوم ملحق ساخته 

حکمی موقت نیست و به همین جهت دشوار است بتوان گفت: پس از اتمام اعتبار 

گردند.  خود به وزارت آموزش و پرورش بازمی هاي یادشده، خودبه قانون مذکور، دانشکده

                                                             
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در «قانون برنامه پنجم تصریح می کند:  161که ماده  . چنان1

قانون برنامه سوم مقرر شده بود؛  199ه مشابه این حکم در ماد». باشد طول اجراي آن ملغی االثر می

  اند. قانون یادشده نمونه هاي دیگر از این قبیل 116قانون برنامه پنجم، ماده  102ماده 3تبصره 

تغییر در «الذکر از بابت تأکید مقرر شده است:  ماده فوق 3تبصره  11موجب بند  . باوجود این، به2

  ».جلس شوراي اسالمی استاساسنامه و انحالل صندوق تنها با تصویب م
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قانون برنامه سوم که به ترتیب، ناظر بر  189و  187همچنان که احکام مقرر در مواد 

و شوراهاي حل اختالف بود، بنا بر طبیعت موضوع خود،  ایجاد نهادهاي مشاوره حقوقی

نظر در این باره، قانونگذار را به تصویب قانون مستقل  هرچند اختالف 1اند. احکامی دایمی

   2در مورد شوراي حل اختالف وادار کرد.

  . قانون آزمایشی2

  . مفهوم قانون آزمایشی و علل وضع آن2-1 

ون آزمایشی است. چنین مفهومی در فقه سابقه ندارد و ازجمله مفاهیم تازه حقوقی، قان 

هاي حقوقی پذیرفته  باید آن را از اختصاصات حقوق مدرن دانست. امروزه در همه نظام

است که قانونگذاري فقط در صالحیت قوه مقننه، متشکل از نمایندگان مردم است. 

ها و  ي دیگر یا سازمانعالوه، مجلس قانونگذاري اختیار واگذاري این مهم را به قوا به

  اشخاص معین ندارد.

هاي حقوقی به قوه مقننه اجازه داده شده تا در موارد  باوجود این، در بیشتر نظام  

هاي داخلی مجلس  ضروري و استثنایی، وضع قانون را به قوه مجریه یا کمیسیون

نفوذ و  تنها تفویض نماید. لیکن ازآنجاکه چنین امري مخالف اصول دموکراسی است نه

عالوه مدت اعتبار این  اجراي قوانین آزمایشی منوط به تصویب نهایی مجلس است، به

  شود.  قوانین، محدود به مدتی است که با تعیین مجلس در آن قید می

وصف آزمایشی که در اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران براي   

نمایاند. قوانین آزمایشی براي  ها را می یت آنخوبی ماه این دسته قوانین برگزیده شده به

ها  بسا مراحل وضع قانون عادي مدت شوند. چه رفع نیازهاي فوري قانونگذاري وضع می

به طول انجامد و در زمان تصویب آن، فوریت منظور، منقضی شده باشد. قانون آزمایشی 

ها و  د بسیاري کاستیتردی عالوه، بی کند. به از وقوع این وضعیت نامطلوب پیشگیري می

ها در زمان  بینی آن شود و پیش هاي قانون در حین اجراي آن مشخص می نارسایی

                                                             
. باوجود این، قانونگذار جانب احتیاط را رها نکرده و با اذعان به اینکه قانون برنامه سوم، توسعه قانونی 1

قانون برنامه چهارم توسعه مقرر داشت: 134موقت بوده است، پس از انقضاي مدت آن قانون، در ماده 

- 1388.... براي دوره برنامه چهارم ( 1379مصوب  )قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي...189ماده(«

قانون شوراهاي حل  1378تا اینکه در اثناي اعتبار قانون اخیر و در سال ». گردد ) تنفیذ می1384

  عنوان قانونی مستقل از تصویب مجلس گذشت. اختالف به

جاي وضع مستقیم  هها بوده که سبب شده در قانون برنامه پنجم ب افکنی گویا بیم از همین تفرقه .2

مقرراتی از این قبیل، قوه قضائیه موظف شده تا الیحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی و الیحه ایجاد 

  ).213و  211پلیس قضائی را از طریق دولت تهیه و به مجلس تقدیم کند (ماده 
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ها  نماید. وضع قانون آزمایشی، وصول به این هدف تصویب، دشوار و حتی غیرممکن می

ویژه که در صورت ناکامی از وصول به اهداف موردنظر، قانون  کند؛ به را نیز آسان می

که اگر قانون  شود، درحالی خود و بدون تصدیع وقت قانونگذار، ملغی می هآزمایشی خودب

  شد.  عادي در آن موضوع وضع شده بود ناگزیر باید با تصویب قانون دیگر لغو می

  . ویژگی قانون آزمایشی2- 2  

شود و به همین جهت، نوعی  چنانکه گذشت، قانون آزمایشی براي مدت معین وضع می 

و تابع احکام آن است. باوجود این، قانون آزمایشی احکام خاص  قانون موقت محسوب

ها ضروري است: این دسته قوانین، بنا بر تعریف و  خود را نیز دارد که توجه به آن

طبیعت خود و برخالف دیگر قوانین موقت و قوانین عادي به تصویب مستقیم مجلس 

  رسد.  نمی

شود و  وانین، مستقیماً در مجلس وضع میقوانین موقت نیز مانند سایر قبه دیگر سخن، 

رسد و از این لحاظ با قوانین  ها به تصویب نمایندگان می کلیات و اجزاي مقررات آن

عنوان نمونه بارز قوانین موقت در صحن  که قوانین بودجه به دایمی تفاوت ندارد. چنان

ه بلک که قانون آزمایشی چنین نیست شود، درحالی علنی مطرح و تصویب می

کنند و اثر این نیابت،  هاي داخلی مجلس به نمایندگی اقدام به وضع آن می کمیسیون

عنوان استثنایی بر قواعد نمایندگی، پس از تنفیذ  قانون اساسی و به 85مطابق اصل 

شود. بنابراین قانون آزمایشی تا زمانی که به تصویب  عنه (=مجلس) محقق می منوب

ت. درنتیجه در این زمان، سخن از نسخ یا انقضاي نهایی مجلس نرسیده، قانون نیس

مورد است. چنانکه قرارداد غیرنافذ نه قابل فسخ است و نه انفساخ آن معنی  اعتبار آن بی

  دارد بلکه تنها راه سلب اعتبار ناقص آن، رد یا عدم تنفیذ آن است. 

تصویب نهائی باوجود این، برخی استادان ما از این حقیقت که قانون آزمایشی قبل از 

مجلس، قانون نیست امکان ابطال آن را توسط دیوان عدالت اداري نتیجه گرفته و 

اگر بپذیریم قانون آزمایشی قبل از تنفیذ مجلس، قانونی کامل نیست، «معتقدند: 

هاي دولتی بیاوریم ... درست به  نامه بنابراین باید آن را در شمار دیگر مصوبات یا آیین

سایر مصوبات دولتی، در صورت مغایرت با قانون، امکان ابطال آن  همین دلیل همانند

  1».در دیوان عدالت اداري وجود دارد

لیکن پذیرش این عقیده دشوار است زیرا همان گونه که گذشت، قانون آزمایشی قبل  

از تصویب نهایی، نفوذ و اعتبار حقوقی ندارد و به همین دلیل، بحث از ابطال آن 

                                                             
  . 86، ص. 2، جهمانکاتوزیان، . 1
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عبارتی اگر قبل از موافقت مجلس، شروع اعتبار و اجراي قانون  است. بهموضوعاً منتفی 

  آزمایشی ممکن نیست، سخن از ابطال آن در این زمان بیهوده است و معنایی ندارد.

  . موعد نسخ قوانین سابق با وضع قانون آزمایشی2-3 

میسیون دادن به وضعیت قوانین کهنه و ناکارآمد، یک یا چند ک منظور سامان گاه به 

شود قانون آزمایشی وضع کند. در این صورت، وضع مقررات  داخلی مجلس مأمور می

جدید مستلزم نسخ و اصالح قوانین موجود است و درنتیجه، الغاي قوانین فرسوده 

عنوان الزمۀ عقلی و ضروري انجام مأموریت و اختیار  توسط کمیسیون مأمور، باید به

آید که نسخ قوانین مذکور  لیکن این پرسش به میان میاعطایی به او مجاز دانسته شود. 

شود؟ از تاریخ تصویب قانون در کمیسیون مربوط یا از زمان  از چه زمانی محقق می

ویژه که در عمل ممکن است مدتی میان این دو تاریخ  تنفیذ نهایی آن در مجلس؟ به

  فاصله افتد. 

ی منوط به تنفیذ آن است. نسخ نیز به نظر برخی نویسندگان، نفوذ نهایی قانون آزمایش

این عقیده از آن جهت که وقوع نسخ را از زمان تصویب  1شود. در همین زمان محقق می

داند قابل تأیید است. با پذیرش این  هاي مجلس نمی قانون آزمایشی در کمیسیون

حقیقت که تا زمانی که قانون آزمایشی به تنفیذ مجلس نرسد اساساً عنوان قانون به 

شود. باوجود این، در تکمیل این نظریه باید  بودن آن نیز منتفی می گیرد، ناسخ خود نمی

االجراشدن آن  گمان، اعتبار قانون آزمایشی، مانند دیگر قوانین، از زمان الزم افزود: بی

شود و این  رو در این زمان است که قانون منسوخ، کنار گذاشته می ازاین 2شود. آغاز می

  پس از تنفیذ نهایی قانون آزمایشی در مجلس است.  زمان به یقین

  بخش سوم: تفکیک قوانین موقت و مقید .3

  . مفهوم قانون مقید1- 3  

هاي فقهی از احکام  که به هنگام بیان مفهوم قانون موقت گذشت، در برخی نوشته چنان 

بر  غیرمستمر( =مرّه) یاد شده و با این استدالل که چنین احکامی و تکالیف شرعی

                                                             
  . 84، ص. همان. 1

مدت زمان «قانون مدیریت خدمات کشوري مقرر است:  128اده تر اشاره شد در م که پیش . چنان2

  ».االجرا شدن این قانون خواهد بود آزمایشی این قانون ... از زمان الزم
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ها ممنوع دانسته  شود، امکان نسخ آن شدن زایل می بار انجام حسب طبیعت خود با یک

  1شده است.

رسد مفهوم احکام مره قابل تطبیق با قانون مقید است. بر این مبنا، چنانچه  به نظر می

صراحت معین نشود و تنها از قرائن برآید که قانون  در قانونی مدت اعتبار و اجراي آن به

بودن آن محل  واحوالی خاص و گذرا تصویب شده، موقت یا غیرموقت ر براي اوضاعمزبو

بحث و اختالف است. چنین قانونی از سویی در معناي حقیقی کلمه، موقت نیست زیرا 

نبودن آن قابل  صراحت تعیین نشده و به همین جهت، عقیده به موقت مدت اعتبار آن به

لی کامالً پیداست که در نظر قانونگذار، اعتبار و از سوي دیگر به قراین حا 2دفاع است.

واحوال استثنایی است که علت  اجراي چنین قانونی محدود به همان شرایط و اوضاع

توان پذیرفت. عنوان قانون مقید،  تصویب آن است و درنتیجه اعتبار همیشگی آن را نمی

مت نظامی و ناظر بر این دسته قوانین است و قوانین زمان انقالب، جنگ، حکو

  3هاي مشهور در این باره هستند. اقتصادي مثال -هاي اجتماعی بحران

هاي فقهی، حکم وجوب جهاد را که ناظر به زمان هجوم دشمن  اگرچه در برخی نوشته

اند. لیکن باید گفت: مراد از قانون ویژه زمان  و ضرورت دفاع است، از این قبیل دانسته

ها را معین کرده باشد.  واعد عمومی راجع به جنگجنگ، قانونی نیست که احکام و ق

المللی راجع به مقررات منع کشتار غیرنظامیان و نظایر آن، نه  رو معاهدات بین ازاین

اند. لیکن منظور از قوانین مقید به اوضاع  قوانین مقید، که اصول کلی و مقرراتی دایمی

اص یا حوادث غیرعاديِ جنگ و موارد بحران، قانونی است که در زمان وقوع جنگ خ

دارد تا اداره امور کشور مختل نشود. براي مثال،  نشده، احکام خاصی مقرر می بینی پیش

  کند. افزایش اعالم می قیمت برخی کاالها را غیرقابل

منظور حل مقطعی  گمان، در این مورد و در موارد مشابه، وضع قانون مرتبط به بی

که قانونگذار را به تصویب قانون ویژه و در مقام العاده  مشکل بوده است و شرایط فوق

                                                             
  . 414، ص. همانالهدي؛  علم. 1

 Loi de"شوند با عنوان  واحوال معین وضع می در حقوق فرانسه نیز از قوانینی که در اوضاع. 2

circonstances"  مقدمه اهللا؛ قدرت ،نمایند (واحدي ها را از قوانین موقت تفکیک می کنند و آن مییاد 

  ).167، ص. 1382دانش،  ، گنجحقوق علم

در نظر برخی فقیهان، حکم موقت به دو نوع صریح و ضمنی تقسیم شده و بر این مبنا، احکامی که . 3

ها بودن آن صریح) از احکامی که موقتآید (= حکم موقت  ها از منطوق دلیل به دست می مدت اعتبار آن

 ابوالقاسم؛اند (خویی،   شود (= حکم موقت ضمنی) تفکیک شده واحوال فهمیده می از سیاق متن یا اوضاع

ق.، 1394 سوم، ه، قم، چاپیالعلم، مطبعهیالحکم یمرتض کوشش به اول، کتاب رالقرآن،یتفسی ف انیالب

  ).307ص. 



 

 

سا
 ، 

ي
تر

س
دگ

دا
ی 

وق
حق

ه 
جل

م
ر 

ها
 ،ب

م
ج

پن
 و

اد
شت

 ه
ره

ما
ش

 ، 
م

شت
 ه

 و
اد

فت
 ه

ل
13

93
 

165 

وبیش  پاید که با گذشت مدتی، کم جویی برانگیخته، همیشگی نیست و دیري نمی چاره

گردد. بنابراین باید زوال اعتبار قوانین مربوط را هم به  دوباره وضع به حالت عادي برمی

ر این موارد تعیین تبع رفع معضل حادث پذیرفت. لیکن چون مدت اعتبار قانون د

گیرد.  توان گفت دقیقاً چه زمانی اعتبار چنین قوانینی پایان می شود درنتیجه نمی نمی

  1به همین جهت میان این دسته قوانین و قانون موقت، تفاوتی آشکار است.

  ابهام در مدت اعتبار قانون مقید .3-2

قوانین موقت تفکیک  مطابق آنچه گذشت، در نظر نویسندگان حقوقی، قوانین مقید از 

اند. باوجود این، در برابر این پرسش که اعتبار چنین قوانینی تا چه زمانی ادامه  شده

شود. برخی فقیهان به اجمال اشاره  ها یافت نمی یابد، پاسخی صریح در نوشته  می

خود محقق  ها خودبه شدن موضوع آن گونه قوانین با انجام اند که زوال اعتبار این کرده

  2ها نیست. شود و نیازي به نسخ آن می

اي نویسندگان حقوقی در پاسخ به پرسش باال قائل به تفکیک شده اند. از منظر  پاره

هاي ویژه مانند جنگ، قوانین خاصی تصویب شود که  اینان چنانچه براي مقابله با بحران

وخ توان قوانین مذکور را منس ها حکمت وضع خود را از دست دهد، نمی پس از مدت

شود. ولی اگر به طور  دانست زیرا قاعده این است که کهنگی قانون سبب نسخ آن نمی

صریح یا ضمنی قانونی مقید به وضع ویژه شود با تغییر آن وضعیت، قانون را باید 

  3رفته شمرد. منتها در تشخیص نسخ ضمنی همین قوانین نیز باید احتیاط کرد. ازبین

که  اند، چنان اي دیگر به این مسئله اندیشیده گونه هبرخی نویسندگان حقوق فرانسه، ب

شوند. بدین  ها نیز متروك می هاي خاص، قوانین مربوط به آن معتقدند با زوال وضعیت

گذارند و مبحث رفع اعتبار قوانین  سان میان قانون متروك و قانون منسوخ تفاوت نمی

  کنند. مطالعه می 4مقید را زیر عنوان ترك قانون

                                                             
صراحت مشخص شده است. براي  ها به انین مقید هستند که محدوده اعتبار آناي از قو باوجود این، پاره. 1

مثال در مقدمه الیحه قانونی انتخاب اولین رئیس جمهور کشور جمهوري اسالمی ایران مصوب 

این مقررات مخصوص انتخابات اولین رئیس جمهور است « شوراي انقالب اسالمی آمده بود: 28/9/1358

  ».موجب قوانین مجلس ...انجام خواهد گرفت ینده بهو...انتخابات ادوار آ

، تصحیح احمد محمد شاکر، مطبعه السعاده، مصر، االحکام اصول یف االحکامحزم، ابومحمدعلی؛  ابن.  2

  .59، ص. 2ق. جلد1346

  .344- 346، صص. 2، جلدهمانکاتوزیان، . 3

4 . Abrogation par désuétude. 
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توان گفت اگرچه عقیده به سلب اعتبار قانون با  داوري و جمع نظرها می در مقام

توان اجرانشدن قانون را موجب الغاي اعتبار آن  ماندن آن دشوار است و نمی متروك

ها وابسته  هر دو مسئلۀ اعتبار و اجراي قوانین مقید به چگونگی تفسیر دادگاه 1دانست،

فسرین و مجریان قانون، شرایطی که موجب که ممکن است در نظر برخی م است، چنان

وضع قانون مقید شده به جهت تغییر زمانه دگرگون گشته و قانون مربوط نیز به تبع، 

منتفی و بالموضوع دانسته شود. ولی در نظر دیگران، شرایط مذکور که قید تصویب 

د، شو سوب میاالجرا مح اند کماکان پابرجا تلقی شده و قانون مربوط نیز الزم قانون بوده

پندارند دایمی تلقی  اي قانونی را که دیگران مقید می همچنان که ممکن است عده

کنند. به این ترتیب، همچون همه مسائل تفسیري، استمرار یا زوال اعتبار قانون مقید 

توان در این باره  ماند و نمی نیز تا زمان ایجاد وحدت رویه، محل نظر و مناقشه باقی می

  به دست داد.  معیاري قاطع

اي از این قبیل است که  شوراي انقالب اسالمی نمونه 20/11/1358ماده واحده مصوب 

نظر میان شعب دیوان عدالت اداري درباره آن به صدور رأي وحدت رویه شماره  اختالف

انجامید؛ بدین توضیح که قانون  9/8/1362هیئت عمومی دیوان مذکور به تاریخ  9

کارمندان قضائی که تا تاریخ تصویب این قانون داراي سوابق « د:مزبور مقرر داشته بو

خدمتی دولتی ... باشند این سوابق از لحاظ قضائی جزو مدت خدمت محسوب و در 

دیوان در مقام  4شعبه ». قبال هر چهار سال، حق یک پایه ترفیع خواهند داشت...

تساب سوابق خدمت رسیدگی به شکایت یکی از قضات علیه دادگستري به خواسته اح

... اجراي مفاد این الیحه 1358صراحت ماده واحده ...  نظر به« ... اداري چنین رأي داد:

                                                             
شود یا نه،  ها به آن موجب زوال اعتبار آن می انون و عدم استناد دادگاهماندن ق درباره اینکه متروك. 1

، 2جلد، همان، نظر از هر استدالل موافق و مخالف (براي دیدن برخی دالیل، ن.ك:کاتوزیان صرف

هاي سیار  .) آنچه در عمل تجربه شده، مؤید پاسخ منفی است. براي نمونه، قانون دادگاه516-517ص

 22/5/1387ها به خلوت رانده شده بود تا اینکه قوه قضائیه طی بخشنامه مورخ سال 10/6/1366مصوب

ها ابالغ کرد.  هاي سیار را به رؤساي کل دادگستري اندازي دادگاه نحوه اجراي قانون مذکور و تشکیل و راه

 1052و  882شود ( ماده  هاي حقوقی سخن از احکام لعان، بیهوده پنداشته می نیز اگرچه در نوشته

قواعد راجع به این موضوع که در قانون مدنی ما مقرر « قانون مدنی) و حتی برخی استادان معتقدند 

»( اعتبار بدانیم ندرت موردي براي اجرا داشته، درنتیجه باید چنین قواعدي را متروك و به تبع بی شده به

احکام فقهی لعان هرچند در  بینیم که به قواعد و ). اما در عمل می517ص. ،  2، جلدهمانکاتوزیان، 

دانیم استناد به قانون منسوخ  شود، حال آنکه همه می ها استناد می جویی، در دادگاه مقام استیصال و چاره

 عالی دیوان آراي دادرسی در تشریفاتو طرح دعوا بر مبناي آن در دادگاه مسموع نیست (بازگیر، یداهللا؛ 

  ).381، رأي شماره 1381ارات فردوسی، ، انتشآن به راجع احکام و صالحیت ،کشور
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... ناظر به قضاتی است که در هنگام تصویب قانون به شغل قضائی اشتغال  ]قانونی[

دیوان به نحو  7شودـ. در پرونده مشابه شعبه  داشته باشند...لذا...رد شکایت اعالم می

نظر به اطالق و عموم ماده واحده... شاکی که در حال « ري استدالل کرد و رأي داد:دیگ

تا اینکه با ». پایه ترفیع موضوع مصوبه را دارد.. 2حاضر کارمند قضائی است ... استحقاق 

ماده واحده « درستی استدالل شد: طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداري به

در مورد احتساب سوابق خدمت اداري و آموزشی مقید به  شوراي انقالب 1358مصوب 

کند و  باشد و افاده اطالق و عموم نمی وصف کارمندان قضائی تا تاریخ تصویب قانون می

اند  به کارمندانی که بعد از تاریخ تصویب ماده واحده به شغل قضائی اشتغال ورزیده

  ».تسري ندارد...

  طبیعت ویژة قانون مقید .3-3

تنها موجب  واحوال معین، نه ها به اوضاع صوص قوانین مقید و وابستگی آنطبع مخ 

شود.  ها از قوانین موقت شده بلکه سبب تمایزشان از قوانین غیرموقت نیز می تفکیک آن

که  رو این دسته قوانین نیز احکام و قواعد مخصوص خود را دارند: از طرفی، چنان ازاین

که قانون مقید با رفع  شوند درحالی ن ناسخ لغو میبا وضع قانوگذشت، قوانین دایمی 

شود. اما ازآنجاکه  خود ملغی می شرایطی که علت وضع آن بوده بالموضوع شده وخودبه

توان زمان انقضاي اعتبار قانون مقید را تعیین کرد، از قانون موقت نیز فاصله  نمی

یاس قوانین مقید با قانون دشوار است بتوان با ق تر اینکه گیرد. از طرف دیگر و مهم می

توان گفت قانونی که در  دایمی، اشتراك احکام آن دو را نتیجه گرفت. بر این مبنا نمی

هاي اقتصادي بیست سال پیش وضع شده است، امروزه نیز با وقوع حوادث مشابه  بحران

اجراست. همچنین اعتبار کنونی قانونی که در زمان انقالب نمایندگان مجلس  قابل

  محل تردید است.  1دانست داشتن یک قبضه اسلحه می ي اسالمی را مجاز به همراهشورا

بودن قانون از اوصاف اساسی  اگرچه اصل دایمی« اند:  که برخی نویسندگان گفته چنان

شده در حقوق است، باوجود این، اصل مذکور مطلق نیست. به  آن و از اصول پذیرفته

مان جنگ، مقررات حکومت نظامی و قوانین همین جهت مطابق نظر غالب، قوانین ز

تر، قوانین مزبور  و به تعبیر دقیق 2»شوند عنوان قانون موقت شناخته می عفو، همگی به

  شوند. ها آمیخته نمی ترند، هرچند با آن به قوانین موقت نزدیک

                                                             
شوراي انقالب  1358. ن.ك: الیحه قانونی راجع به حفاظت نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، مصوب 1

  اسالمی.

  .593، ص. 2، جلدهمانکاتوزیان، . 2
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راي بطور قطعی احراز کرد.  توان الغاي قانون مقید را به اي موارد می ویژه که در پاره به

که سازمان یا تشکیالت اجرایی معینی براي همیشه برچیده شود، الغاي  مثال، درصورتی

مقررات مربوط به آن را نیز به تبع باید پذیرفت چون در این صورت مقررات مذکور 

اي نویسندگان تصریح  شوند. این است که پاره براي همیشه بدون موضوع مانده و لغو می

توان گفت: جایی که اجراي حکمی به سبب حذف مرجع  ه میعنوان قاعد به«اند: کرده

صالح براي رسیدگی و تمیز حق یا به سبب دیگر ممکن نباشد ناچار باید نسخ ضمنی را 

نیز چنانچه تشکیالت سازمانی و اداري معین، جاي خود را به نهادهاي  1».پذیرفت

که براي مثال، تشکیل  انشود. چن ها نیز به تبع زایل می جدید دهد، مقررات حاکم بر آن

مالزمه داشته  2و  1هاي حقوقی و کیفري  هاي عمومی و انقالب با انحالل دادگاه دادگاه

هاي اخیرالذکر بوده است. بر  و به تبع مستلزم الغاي قوانین و مقررات مربوط به دادگاه

از : «دارد هاي عمومی و انقالب مقرر می قانون تشکیل دادگاه 38این مبناست که ماده 

هاي عمومی و انقالب در هر حوزه قضائی، کلیه قوانین و مقررات  تاریخ تشکیل دادگاه

  ». گردد مغایر با آن در همان حوزه لغو می

   

                                                             
  .358، ص. همان.  1
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  نتیجه

با مطالعه تأثیر مقوله زمان بر زندگی و اعتبار قوانین موقت و شناخت اوصاف و قواعد 

یج عملی دست یافت و راهکارهاي زیر را اي نتا توان به پاره ناظر بر این دسته قوانین می

  پیش پاي قانونگذاران گذاشت:

کنند استفاده از  گیري مقطعی را ایجاب می درباره موضوعات حادث و گذرا که تصمیم

بندد و  ها و تفسیرهاي متفاوت می قالب قانون موقت، گذشته از اینکه راه را بر اختالف

شود، این مزیت عمده را  قضایی کاسته می بدین وسیله از اتالف وقت و نیروي دستگاه

خود و بدون تضییع  شدن دورة ضرورت، قانون مربوط نیز خودبه نیز دارد که با سپري

جویی در وقت  شود و بدین وسیله موجب صرفه هاي قانونگذاري ملغی می فرصت

د. سنت دیرینۀ وضع قوانین بودجه ساالنه بر همین مبناست. شو قانونگذاران نیز می

  ها تصریح شود. نابراین شایسته است در قوانین مقید نیز به مدت اعتبار آنب

عالوه، قالب قانون آزمایشی، مختص مواردي است که قانونی براي اولین بار در موضوع  به

هاي احتمالی قوانین  ها و نارسایی شدن کاستی منظور روشن شود. به معین تصویب می

صورت آزمایشی مقرر شود لیکن  ی،باید این قوانین بههاي نوظهور اجرای مربوط به پدیده

ها سابقه تقنین وجود دارد، با الهام از  براي موضوعات دایمی و اموري که درباره آن

  توان قانون دایمی و عاري از عیب و کاستی تصویب کرد.  تجربیات گذشته می

ها پیش، خود را  دتبا نظر به محدودیت مدت اعتبار قانون موقت، قانونگذاران باید از م

جهت تبدیل وضعیت قانون آزمایشی به قانون دایمی آماده کنند تا احیاناً با تأخیر در 

منظور  رو نشوند. بنابراین بایسته است به تمدید قانون و خأل قانونی در کشور روبه

رونشدن با چنان وقایع ناگوار، در موضوعات همیشگی و دایمی، قانون دایمی وضع  روبه

هاي آن رفع شود. تجربه  هاي مناسب، کاستی به مرور زمان با انجام اصالحیه شود و

تمدید مکرر قانون آیین دادرسی کیفري و قانون مجازات اسالمی در نظام حقوقی ما 

  انگیز است. عبرت

باالخره تا حد امکان باید از وضع مقررات دایمی ضمن قوانین موقت پرهیز شود تا باب 

ن باره نیز بسته شود. بنابراین سزاوار است اصول کلی بودجه که نظرها در ای اختالف

هایی از قانون بودجه که دایمی اعالم  شود یا تبصره هرساله در قوانین بودجه تکرار می

  طور جداگانه به تصویب برسد. شود، در قالب قانون دایمی و به می
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