
مقدمه
اص�وال ثبات قانون به معن�ای تغییر ناپذیر نب�ودن آنها در گذر 
زمان نیس�ت بلکه به هماهنگی و انس�جام تغییرات رو به رشد 
قانون در گذر تحوالت جامعه است به نحوی که آهنگ تغییرات 
آن با تغییرات جامعه کامال همگام اس�ت و اجرای قانون در هیچ 
مقطع�ی، زندگی مردم را دچار مش�کل نمی کن�د. قانونگذاران 
نیز برای حفظ آرامش و آس�ایش جامعه، مس�یر قانونگذاری را 
در فضای بدون چالش دنب�ال می کنند. اما در برخی از موارد با 
بروز خطا، شاهد ایجاد ناهماهنگی در اداره بعضی از امور جامعه 

هستیم که نسخ های بدون قید زمانی یکی از آنهاست.

شرح ماجرا
در م��اده )52( اصالح موادی از قان��ون خدمت وطیفه عمومی 

مصوب 1390/08/22 اینگونه آمده است: 
از تاریخ تصویب این قانون، قوانین و مقررات زیر لغو می گردد:
13. آیی��ن نامه بخش معافیت پزش��کی قان��ون خدمت وظیفه 

عمومی مصوب 1364/05/09
14. آیین نام��ه اجرایی قانون خدم��ت وظیفه عمومی مصوب 

1364/03/05
همچنین در ماده 165 قانون امور گمرگی مصوب 1390/08/22 
اینگونه آمده اس��ت: از زمان الزم االجرا شدن این قانون قوانین 

و مقررات ذیل لغو می گردد: 
... ب( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرگی مصوب 1351/01/20 

و اصالحات و الحاقات بعدی آن
- هیات وزیران در جلسه 1390/11/30 تصویب کرد آیین نامه 
اجرایی قان��ون امور گمرکی مص��وب 1350و اصالحات بعدی 
آن ب��ا رعایت احکام مق��رر در امور گمرکی مص��وب 1390 تا 
تصویب آیین نامه های اجرایی قانون اخیرالذکر برای اجرا تنفیذ 

می شود.
تحلیل و بررسی

 آثار نامطلوب نسخ بدون قید زمانی:
نس��خ به معنای ملغی کردن اثر قانون توسط قانون دیگر است. 
نس��خ یک قانون وابسته به زمان نسخ و آماده بودن قانون ناسخ 
برای اجراس��ت. بطوری که تمامی زمینه ها و مقدمات اجرایی 
قانون جدید مهیا باش��د. اصوال نسخ بدون قید زمان با ایجاد اثر 
تداخلی با آثار قانون جدید، نه تنها مشکلی را حل نمی کند که 
خود مشکلی افزون بر سایر مشکالت جامعه می شود. بنابر این 
شایسته اس��ت که هر گونه نسخ از نظر زمان نسخ، زمان اتمام 
قانون نس��خ شده و آغاز اثر قانون ناسخ بطور شفاف مشخص و 

فاقد هر گونه ابهام باشد.
معطل ماندن اجرای قانون جدید التصویب:

در صورت معین نبودن یا نشدن زمان نسخ، عمال قانون جدید از 
نظر اجرا معطل و منتظر باقی خواهد ماند تا موضوع زمان نسخ 
تعیین تکلیف  ش��ود. بخصوص در شرایطی که مجموعه قوانین 
کش��ور تنقیح نش��ده اند، ممکن است یک قانون بطور صریح یا 
ضمنی بس��یاری از سایر قوانین را نسخ کند. در اینصورت است 
که کنترل کار از دست مجریان قانون و مردم به عنوان ذینفعان 

خارج می شود.
 سردرگمی مجریان در اجرای قانون:

اجرای قانون وابس��تگی کامل به فهم مجریان از قانون دارد. در 
صورت وجود ابهام در زمان نسخ یک قانون توسط قانون دیگر، 
مجریان از نظر چگونگی و زمان اجرا دچار تردید و س��ردرگمی 

می شوند و نمی توانند قانون را بطور شایسته اجرا کند.
معطل ماندن کارهای مردم:

با نس��خ قوانی��ن بدون قید زمان نس��خ، عمال اج��رای قانون و 
کارهای مردم از نظر اجرایی دچار مشکل می شوند. مثال های 
یادشده باال نیز موید این حقیقت است که عمال جامعه حداقل 

تا تدوین آیین نامه جدید معطل خواهد ماند.
صدور مقررات معارض توسط دولت برای حل مشکل:

معموال دولت ها در اینگونه موارد با صدور بخش��نامه برای رفع 
مش��کل بصورت علنی اقدامی بر علیه قان��ون و متعارض با آن 

را انج��ام داده و می دهند. از جه��ت کار راه اندازی امور جاری 
جامعه ش��اید بتوان کار دولت ها را توجیه نمود اما از نقطه نظر 
قانونگذاری، کار راه اندازی دولت ها نمونه بارز غیرقانونی عمل 

کردن است.
 بی توجهی قانونگذار در لغو آیین نامه های اجرایی:

نکته مهم در این دست نسخ های بدون قید زمانی، بی توجهی 
قانونگذار به لغو و نس��خ قانون قبلی در صورتی است که قانون 
جدید از نظر مقدمات آماده اجرا نیست. البته این بی توجهی از 
قانونگذاران پذیرفته نیس��ت و نمی توان آن را به عنوان اشتباه 
س��هوی و کوچک برشمرد. تکرار این اش��تباه در موارد متعدد 
نیز دلی��ل دیگری بر بی توجهی قانونگذاران در امر قانونگذاری 

است.
 نتیجه منطق�ی واگذاری تدوین آیین نام�ه اجرایی به مجریان 

قانون:
نس��خ بدون قید تاریخ، زمانی بیش��تر ایجاد مشکل می کند که 
تدوین آیین نامه به دستگاه اجرایی واگذار شده باشد و دستگاه 
مربوط��ی در امر تدوین آیین نامه اجرایی غفلت و وقت کش��ی 
انجام دهد. زمان اجرای قانون جدید فرا رس��یده و زمان اجرای 
قانون قدیم نیز به پایان رسیده است اما هنوز آیین نامه اجرایی 
قانون جدید از س��وی دس��تگاه اجرایی تدوین نش��ده و جهت 

تصویب به مجلس شورای اسالمی نیز ارسال تشده است.
 وج�ود فاصله زمانی گاها طوالن�ی بین تصویب قانون و تصویب 

آیین نامه اجرایی آن:
گاهی اوقات برابر قوانین تصویب شده تدوین آیین نامه اجرایی 
قوانین به دستگاه های اجرایی واگذار می شود که ممکن است 
از نظر زمانی به درازا بکشد. معموال برای تدوین آیین نامه های 
اجرایی مدت زمان محدودی وجود دارد که طوالنی ش��دن آن 

اجرای قانون را با مشکل مواجه می سازد.
پرهیز از تجاوز آیین نامه اجرایی به قانون مربوطه:

در ص��ورت عدم تدوین آیین نام��ه اجرایی مربوط به قوانین در 
موقع مقتض��ی، آیین نامه اجرایی به حدود قانون و زمینه های 
اجرای��ی آن تجاوز می کند و ش��اید اجرای قانون را با مش��کل 
مواجه می س��ازد چرا که قانون ب��دون وجود آیین نامه اجرایی 

مربوطی قابل اجرا نیست.
 ناتوانی دس�تگاه های اجرایی از تدوی�ن آیین نامه های اجرایی 

بموقع:
در بس��یاری از موارد ش��اهد تاخیر چندماهه یا چندساله برای 
تدوی��ن آیین نامه اجرایی مربوط به قوانین بوده و هس��تیم که 
در برخی از موارد در اجرای قانون وقفه ایجاد می کند چون بر 

اساس نص صریح قانون، آیین نامه قبلی ملغی می شود. 
 آثار سوء تعدد مراکز قانونگذاری:

یک��ی از آثار س��وء تعدد مراکز و مراجع قانونگ��ذاری، واگذاری 
اختی��ار قانونگذاری از طری��ق تدوین آیین نام��ه های اجرایی 

قوانین به دستگاه های اجرایی است. این موضوع و ناهماهنگی 
های موجود آن موجب می ش��ود که در اغلب موارد اداره امور با 

خالء قانون مواجه می شود.
 ع�دم پی�ش بینی مش�کالت احتمال�ی آینده پ�س از تصویب 

قانون:

قانونگذار باید مشکالت احتمالی اجرای قانون را پس از تصویب 
تا اجرای کامل در متن قانون پیش بینی نماید. انجام هماهنگی 
های الزم بین قوانین قدیم و جدید و تبیین دقیق رابطه نسخ و 

تعیین زمان دقیق آن از جمله امور قانونگذاری مطلوب است.
عدم وجود چک لیست آمادگی اجرای قانون:

با توج��ه به اینکه تصوی��ب قوانین در ایران همراه با پیوس��ت 
اجتماعی و اجرایی نیست معموال بروز این دست مشکالت قابل 
پیش بینی اس��ت. از آنجا که فهرس��ت امور مربوط به آمادگی 
اجرای قانون بصورت اصولی دیده نمی ش��ود، بروز مش��کالت 
تطاب��ق زمان اج��را یا الغای آیی��ن نامه و قان��ون دور از انتظار 

نیست.
آشفتگی اداره امور جامعه:

در برخ��ی از موارد یک قانون قب��ل از تصویب آیین نامه قانون 
جدید ملغی شده است. از آنجا که اداره امور جامعه بدون وجود 
قانون ممکن نیس��ت معموال تا آماده ش��دن آیی��ن نامه قانون 
جدید به آیین نامه قانون قدیم که عمال غیرقانونی اس��ت عمل 

می شود.
 بی توجهی ش�ورای محترم نگهبان نس�بت به نسخ های بدون 

قید زمان:
طبق موارد یاد شده باال، علیرغم بی توجهی دولت ها در تدوین 
پی��ش نویس قانون و ب��ی توجهی نمایندگان مجلس ش��ورای 
اسالمی در تصویب قانون، شورای محترم نگهبان نیز به کوتاهی 
انج��ام ش��ده در تدوین و تصویب قانون در تایی��د قانون نیز به 
خطای رخ داده توجه کافی مبذول نداشته است. سیلسله مراتب 
بی توجهی در تش��خیص بروز خطا، امری عادی و طبیعی و از 
روی غفلت امکان بروز ندارد و باید در هر یک از ارکان تقس��یم 

کار مل��ی قانونگرایی محلی برای کنترل قبل از هر اقدام قانونی 
بر قوانین وجود داشته باشد.

کاهش اعتبار حاکمیت قانون در جامعه:
افت اعتماد مردم به قانون بدون آیین نامه اجرایی و ناهماهنگی 
های مربوط به آن از عوارض نس��خ ب��دون قاعده زمانی قوانین 
اس��ت. س��ردرگمی مردم در اداره امور خود، اجرای قانون را در 
نزد آنان بی اهمیت جلوه می کند. ناهماهنگی نظام قانونگذاری، 
مرات��ب قانون پذیری را در جامعه با مش��کل جدی مواجه می 

سازد.
 ایجاد بی نظمی در حقوق و تکالیف جامعه:

بدون تردید بی نظمی ناشی از بی تدبیری قانونگذاران به جامعه 
منتقل می ش��ود و با بی انضباطی م��ردم در انجام تکالیف آنها 
همراه اس��ت چون با توجه به ضعف در قانونگذاری، رسیدن به 
حقوق ش��ان را همراه با دش��واری می بینن��د. بنابراین بصورت 
عمل متقابل در قراردادهای اعتباری اجتماعی خود سستی می 

کنند.
ابهام در پایان و آغاز اجرای قوانین قدیم و جدید:

در بس��یاری از م��وارد در حین تصویب قوانی��ن، موضوع پایان 
اجرای قوانین قدیمی یا آغاز اجرای قوانین جدید یا مورد اشاره 
قرار نگرفته اس��ت یا دقیقا تعیین نشده است که نتیجه طبیعی 

آن بروز مشکالت در هنگام اجرای قوانین یاد شده است.
 آثار مخرب تعدد قوانین و مقررات:

ب��ا توجه وجود عارضع ناگوار تورم قانون و قانونگذاری کش��ور، 
احتمال بروز ناهماهنگی ه��ای زمان آغاز و پایان قوانین وجود 
دارد که معموال ناش��ی از ازدحام قوانین و حواشی فراوان مربوط 
به آنها و غفلت و فراموشی ناشی از شلوغی و فراوانی موارد مشابه 
است که معموال در دستگاه های اجرایی نیز این مهم قابل تکرار 

است.
 تصویب عجوالنه قوانین:

در بس��یاری از موارد این دس��ت خطاها در قانونگذاری ناشی از 
عجله در تدوین و تصویب قوانین است که موجب می شود مواد و 
تبصره های قوانین به دقت مورد مطالعه قرار نگیرند. بازتاب منفی 
اینگونه خطاها در جامعه و بروز گرفتاری در اداره امور مردم آنقدر 
زیاد است که هیچ عذری از قانونگذاران در تحقق خطاهای مشابه 

قابل پذیرش و توجیه نیست.
ورود زیان مالی به بیت المال:

در برخی از موارد نسخ بدون قید زمانی در قوانین دارای بار مالی، 
می تواند به زیان دیدن بیت المال و حقوق مردم منجر شود که 

به جهت حق الناس قابل چشم پوشی نیست. 
نادرستی عدم اجرای قانون غلط توسط مجریان قانون:

در صورت بروز چنین اش��تباهات فاحش��ی در نظام قانونگذاری 
کشور، مجریان قانون ناگزیرند که به قانون غلط عمل نکنند که 
این امر از نقطه نظر زیر پا گذاش��ته ش��دن قانون، امری ناپستر 

اس��ت و می تواند با بی اعتماد نمودن مجریان قانون نس��بت به 
قانونگذاران، آنان را نسبت به اجرای سایر قوانین سست نماید.

 بر هم خوردن ثبات قانون در جامعه:
معموال باور عمومی بر آن است که قانون، محور و عامل اداره بهینه 
امور جامعه است و اساسا توقع ندارند که قانون و قانونگذاران خود 

موجب بروز مشکالت در جامعه بشوند. این موضوع موجب بر هم 
خوردن ثبات قانون در جامعه می شود و به باور عمومی نسبت به 

قانون و قانونگذاران آسیب می رساند.
پرسش���گری از مجم���ع تش���خیص مصلح���ت 

نظام
- آیا نسخ بدون قید تاریخ قوانین به مصلحت کشور است؟

- نظ��ر اعضای محترم مجمع تش��خیص مصلحت نظام پیرامون 
نادیده گرفته شدن خطاهای متعدد در قانونگذاری چیست؟

- آیا معطل ماندن اجرای قانون جدید التصویب تا تدوین آیین نامه 
اجرایی آنها به مصلحت نظام است؟

- آیا سیاس��ت های کلی نظام هم مشمول نسخ بدون قید تاریخ 
می شوند؟

- آیا مجمع تش��خیص مصلحت نظام تذکرات الزم پیرامون لزوم 
جلوگیری از بروز خطاهای قانونگذاری را به تقس��یم کار  ملی در 

این زمینه ارائه کرده است؟ 
پرسشگری از دولت 

- آیا س��ردرگمی مجریان در اجرای قانون نس��خ شده بدون قید 
تاریخ صحت دارد؟

- آیا دولت معطل ماندن کارهای مردم را در اثر نسخ قانون بدون 
قید تاریخ تایید می کند؟

- دلیل صدور مقررات معارض توسط دولت برای حل مشکل نسخ 
بدون قید تاریخ قوانین چیست؟

- دلیل وجود فاصله زمانی گاها طوالنی بین تصویب قانون و تصویب 
آیین نامه اجرایی آن توسط دستگاه های اجرایی چیست؟

- نادرستی عدم اجرای قانون ناسخ بدون آیین نامه اجرایی توسط 
مجریان قانون چگونه توجیه می شود؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- دلیل بی توجهی قانونگذار در لغو آیین نامه های اجرایی سابق 

بدون تصویب آیین نامه اجرایی جدید چیست؟
- نتیج��ه منطقی واگذاری تدوین آیی��ن نامه اجرایی به مجریان 

قانون توسط مجلس شورای اسالمی چیست؟
- دلیل عدم پیش بینی مشکالت احتمالی آینده پس از تصویب 

قانون در مجلس شورای اسالمی چیست؟
- ابهام در پایان و آغاز اجرای قوانین قدیم و جدید بصورت عمدی 

ایجاد می شود یا سهوی؟
- دلی��ل تصویب عجوالنه قوانین و ب��روز خطاهای قانونگذاری 

مانند نسخ بدون قید تاریخ چیست؟
پرسشگری از شورای نگهبان

- آیا آشفتگی اداره امور جامعه و نادیده گرفتن منافع عمومی از 
مصادیق مغایرت موارد نسخ بدون قید تاریخ قوانین نیست؟

- دلیل بی توجهی ش��ورای محترم نگهبان نسبت به نسخ های 
بدون قید زمان و تایید این قوانین چیست؟

- آیا کاهش اعتبار حاکمی��ت قانون در جامعه در اثر خطاهای 
قانونگذاری از مصادیق مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی 

با قانون اساسی و شرع نیست؟
- ایج��اد بی نظمی در حقوق و تکالیف جامعه و بر هم خوردن 
ثبات قانون در جامعه می تواند دلیل مغایرت یک مصوبه با شرع 

و قانون اساسی باشد؟
- نظر شورای نگهبان پیرامون خطاها و بی نظمی های موجود 

در قانونگذاری کشور چیست؟
پرسشگری از قوه قضاییه

- آثار نامطلوب نس��خ بدون قید زمانی از نظر س��ازمان بازرسی 
کل کشور چیست؟

- نحوه نظارت سازمان بازرسی کل کشور در کنترل تجاوز آیین 
نامه های اجرایی به قوانین چیست؟

- چگونگی نظارت سازرمان بازرسی کل کشور بر ناتوانی دستگاه 
های اجرایی از تدوین آیین نامه های اجرایی بموقع چیست؟

- نظر سازمان بازرسی کل کشور پیرامون آثار سوء تعدد مراکز 
قانونگذاری در کشور چیست؟

- تحلیل س��ازمان بازرسی کل کشور از عدم وجود چک لیست 
آمادگی اجرای قانون چیست؟
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امام صادق علیه السالم: 

هرگاه مؤمن به برادر دینی خود تهمت بزند، ایمان در قلب او از میان می رود، 
همچنان که نمک در آب، ذوب می شود.

وز حدیث ر

اشاره

نسخ قوانین در بسیاری از موارد می تواند 
تس���هیلگر اداره ام���ور جامعه باش���د و 
قوانی���ن را ب���رای اقتضائ���ات و ش���رایط 
جامع���ه بروزرس���انی نمای���د. نوش���تار 
حاضر به طرح مساله و بحث و بررسی 
پیرام���ون یکی از مش���کالت موجود در 
حوزه قانونگذاری کشور با عنوان نسخ 
های بدون قی���د زمانی و آثار ناگوار آن 
در جامعه م���ی پردازد که هم اکنون از 

نظر خوانندگان می گذرد:

در زمان غیبت امام زمان )عج( چش��م و گوش��تان به ولي فقیه باشد تا 
ببینید از آن کانون فرماندهي چه دستوري صادر مي شود.

رونمایی

اصفهان
°35 °13

شهيد ز ین الدین:

اش�اره: دش�واری اداره امور در هنگام نس�خ بدون قید زمانی 
قوانین به گونه ای اس�ت که شاید با زبان طنز بتوان گوشه ای 
از وقای�ع اتفاقی�ه آن را بیان ک�رد. این نوش�تار به ارائه 
کاریکلماتورهای تقسیم کار ملی پیرامون نسخ بدون قید 
زمان�ی قوانین می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان 

می گذرد:

مجمع تشخیص مصلحت نظام
- مجمع تش��خیص مصلحت نظام اعالم کرد: زمان پایان 
چش��م انداز بیست ساله س��ال 1404 و سال آغاز چشم 
انداز بیس��ت ساله بعدی از س��ال 1406 است! در مورد 
دو سال فاصله بین س��ال های 1404 تا 1406 در سال 

1407 تصمیم گیری خواهد شد!!
- در صورت بروز نس��خ بدون قید زمانی قوانین، عمل به 

قانون قبلی به مصلحت کشور است!
- واگذاری تدوین آیی��ن نامه های اجرایی مغایر با اصل 
قانون به دستگاه های اجرایی کشور به مصلحت قانون و 

قانونگذاری نیست!
- در صورت تکرار نسخ بدون قید زمانی قوانین، تا تدوین 

آیی��ن نامه اجرای��ی مربوط به قوانین جدید، مس��ئوالن 
اجرایی می توانند با مصلحت اندیشی عمل نمایند!

- اساس��ا نسخ بدون قید زمانی قوانین به مصلحت کشور 
نیس��ت و قوانین حاوی آن تا بر طرف شدن اشتباه نسخ 

بدون قید زمانی قوانین غیرقابل اجرا هستند!
 

دولت 
- دولت در اقدامی عجیب قبل از برگزاری مراسم تودیع 
و معارف��ه، وزیر فالن وزارتخانه را ب��ه وزارتخانه مربوطه 

فرستاد! 
- دولت با ابالغ بخش��نامه ای اعالم کرد: بخشنامه های 
حاوی نس��خ بدون قید زمانی سایر بخشنامه ها از درجه 

اعتبار ساقط است!
- س��خنگوی دولت اعالم کرد که بر اساس مصوبه هیات 
وزیران حداکثر مهلت زمان تاخیر تدوین آیین نامه های 

اجرایی قوانین تا ده سال افزایش یافت!
- آیین نامه اجرایی چند قانون آزمایشی که مهلت اجرای 

آنها به اتمام رسیده در هیات دولت تصویب شد!

- هیات دولت با تصویب نامه خود اجرای آیین نامه سابق 
را تا اطالع ثانوی بر اجرای قانون جدید ترجیح داد!

 
مجلس شورای اسالمی

- معاونت قوانین مجلس ش��ورای اسالمی از نسخ فله ای 
قوانین بین سال های 1300 تا سال 1350 خبر داد!

- از طریق نس��خ ضمنی بس��یاری از قوانین کشود بدون 
قید زمانی نس��خ ش��ده اند که در حال حاضر اجرای آنها 

دارای وجاهت قانونی نیست! 
- یکی از نمایندگان در نطق پیش از دس��تور خود گفت: 

آیا زمان قید بدون نسخ قوانین فرا نرسیده است؟
- ب��ا توجه ب��ه اینکه آیین نامه های اجرایی بس��یاری از 
قوانین برنامه ششم توسعه تهیه نشده است با نظر مجلس 
ش��ورای اسالمی، دولت می تواند با صالحدید خود عمل 

نماید!
- طرح دو فوریتی حذف نسخ بدون قید زمانی قوانین در 

مجلس شورای اسالمی تصویب نشد!

 شورای نگهبان
- سخنگوی ش��ورای محترم نگهبان در همایش ضرورت 
تنقیح قوانین کش��ور اعالم کرد: نس��خ بدون قید زمانی 
قوانی��ن ظاهرا با قانون اساس��ی و ش��رع مق��دس دارای 

مغایرت نیست!
- س��خنگوی شورای محترم نگهبان از بروز خطا در نسخ 
بدون قید زمانی قوانین از س��وی دولت و مجلس شورای 

اسالمی انتقاد کرد!
- از نظر سخنگوی شورای محترم نگهبان موضوع واگذاری 
اختیار قانونگذاری و تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین 
از س��وی مجلس شورای اسالمی به دستگاه های اجرایی 
دولت، با توجه به اتالف زمان زیاد به نفع کش��ور دانسته 

نشد!
- قانونی که زمان آغاز و پایان اجرای آن معلوم نبود برای 
انجام اصالحات الزم به مجلس ش��ورای اسالمی بازگشت 

داده شد!
- سخنگوی ش��ورای محترم نگهبان اعالم کرد: چنانچه 

نس��خ بدون قید زمانی قوانین به منافع عمومی آس��یب 
برساند، مغایر با شرع و قانون اساسی است!

 
قوه قضاییه

- معاونت بازرس��ی مستمر قوانین س��ازمان بازرسی کل 
کش��ور اعالم کرد که قوانین حاوی نسخ بدون قید زمانی 

در رصد دقیق این معاونت قرار دارد!
- در مورد بروز خطاهای قانونگذاری مانند نسخ بدون قید 
زمانی، تذکرات الزم از سوی سازمان بازرسی کل کشور به 
دستگاه های اجرایی و مجلس شورای اسالمی اعالم شد!

- س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گزارش بازرسی خود را 
پیرامون دو مورد نسخ بدون قید زمانی این نوشتار بزودی 

اعالم می نماید!
- نمایش��گاه » قوانین حاوی نس��خ بدون قید زمانی« از 

سوی سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد!
- فهرس��ت قوانین ناس��خی که زمان تصویب آنها قبل از 
زمان تصویب قوانین منس��وخ اس��ت از س��وی س��ازمان 

بازرسی کل کشور منتشر شد!

نسخ های بدون قید زمان؛ دردسرساز و گرفتاری آفرین!!؟
روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« از شاهکارهای قانونگذاری ایران )22( رونمایی می کند:

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کاریکلماتور نسخ بدون قید زمانی قوانین!!

احتمال���ی  بای���د مش���کالت  قانونگ���ذار 
اجرای قانون را پس از تصویب تا اجرای 
کامل در متن قانون پیش بینی نماید. 
انج���ام هماهنگی های الزم بین قوانین 
قدیم و جدید و تبیین دقیق رابطه نسخ 
و تعیی���ن زم���ان دقی���ق آن از جمله امور 

قانونگذاری مطلوب است.

معم���وال ب���اور عموم���ی بر آن اس���ت که 
قانون، مح���ور و عامل اداره بهینه امور 
جامع���ه اس���ت و اساس���ا توق���ع ندارن���د 
ک���ه قان���ون و قانونگذاران خ���ود موجب 
بروز مش���کالت در جامعه بشوند. این 
موض���وع موجب ب���ر هم خ���وردن ثبات 
قان���ون در جامع���ه م���ی ش���ود و ب���ه باور 
عمومی نسبت به قانون و قانونگذاران 

آسیب می رساند.


