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 چکیده
گذار در موضوعی واحد دو حکم متفاوت صادر نماید، قانون چنانچه 

دیگری را نفی کند، تعارض دو حکم  هاآنی که هر یک از اگونهبه

قانونی محقق است. وقوع تعارض در مفاد قوانین موجب دشواری در 

واحد  بر موضوعاجرای احکام متعدد  شود. از سویی،می هاآناجرای 

عقالً محال و ممتنع است. از سوی دیگر، عقیده به تخصیص یا نسخ 

تنها به اجرای ناقص قوانین ون معارض، نهضمنی یکی از دو قان

شود. گذار نیز میگویی به قانونانجامد، بلکه موجب انتساب تناقضمی

های حقوقی جمع و اجرای کامل قوانین در ی نظام، در همهرونیازا

 شود.ها محسوب میاولویت قرار دارد و رسالت اصلی دادگاه

جمع و اصل عدم نسخ، در  عدهقابرخالف آنچه شهرت یافته است،  

اصل عملی و اثباتی استصحاب ریشه ندارد. بلکه این قاعده در نظام 

ی حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا استوار حقوق موضوعه بر اندیشه

است. دادرس فقط مجری قانون است؛ او اقتدار وضع یا نسخ قانون را 

جرای آن تخلف عالوه، کنار گذاشتن قانون و استنکاف از اندارد به

محسوب شده و ممنوع است. در نظام فقهی نیز، تشریع و الغای احکام 

فقط در شأن شارع مقدس است و مجتهد یا قاضی صالحیت مخالفت 

جمع و دلیل  قاعدهبا حکم شرع و اختیار طرد آن را ندارد. مبنای 

 برتری آن بر نسخ و تخصیص قانون در همین نکته نهفته است.

ای ، پاره«جمع قوانین معارض»قاعده از تبیین مبنای  این مقاله پس 

دهد. شناخت موضوع قوانین، اصول و فنون جمع قوانین را به دست می

است. علت تعارض  هاآنی اساسی برای تشخیص تعارض بین مقدمه

و به همین جهت، در صورت تفاوت  هاستآندو قانون، وحدت موضوع 

عالوه، چنانچه آید. بهپیش نمی هاآنموضوعی دو حکم، تعارضی بین 

امکان اجرای دو یا چند حکم در موضوع واحد وجود داشته باشد، نباید 

 اندیشید. هاآنبه تعارض میان 

 

 تعارض، جمع، طرد، اصول، فنون. ،قانون ها:کلیدواژه

 

 

  
Abstract 

If legislator award tow divers and opposite 

statements in the same subject, conflict of 

those laws to happen. Conflict of laws make 

hard the enforcement of them. So in one 

hand enforcing to law in one aspect is 

impossible, in other hand to believe the 

implied repealing or derogation cause to 

incomplete enforcement of laws also lead to 

contradiction ruling by legislator. So in all 

legal systems scholar must pursue his 

endeavors to archive an interpretation which 

will permit of the reconciliation, and thus of 

the application of both regulations. 

In common view, the principle of continuity 

(isteshab) of prior law between two 

conflicting law is foundation of 

reconciliation rule. So far, reconciliation 

conflicting laws is matter of interpretation. 

It is perfectly clear that the idea of 

reconciliation is based on the "idea of rule of 

law" and principle of "separation of 

powers". So only legislator can repeal laws 

that he enacted previous time. But, judge or 

jurist has no authority to do so. 

This article after explaining "the rule of 

reconciliation" offer many principles 

techniques of reconciling laws. Suggested in 

this respect is the idea of diagnosis subject 

matters of conflicting laws and application 

each law in its scope is essential rule for 

reconciliation contrary laws. In addition if it 

is possible to enforce tow acts in one subject 

matter we must do so. 
 

Keywords: law, conflict, reconciliation, set 

aside, principles, techniques. 
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 درآمد

را گذار با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد، آن دو حکم اجرای یکی از اوامر قانون کهیدرصورت    

(. ۲۹۳، ۲۸۳۱ کاتوزیان،) ندیگو« تناقض» ای« تعارض»را  هاآنو نسبت میان « متعارض» ای« معارض»

 هانآض بین به دیگر سخن چنانچه مدلول یکی از دو حکم قانونی مفاد حکم دیگری را نفی کند، تعار

وقوع تعارض قوانین عمدتاً ناشی از تصویب انبوه قوانین و غنای نظام حقوقی است.  ۲است. جادشدهیا

اما ؛ شودیمی قانونی و فقر قواعد حقوق نقص مهمی در نظام حقوقی محسوب خألهاگمان وجود بی

صورت احتمال تعارض و نظام حقوقی نیز عاری از عیب و ایراد نیست. در این  کثرت قوانین و غنای

ن قانون که یافت ژهیوبه. شودیمتر بیشتر شده و کار دادرسان و مجریان قانون دشوار برخورد میان قوانین

حاکم در هر دعوا تکلیف قانونی دادرسان است و انباشت قوانین عذر موجهی برای رهایی از این الزام 

قاضی موظف است کوشش »هوری اسالمی: قانون اساسی جم (۲۶۱اصل ) موجببهشود. محسوب نمی

ی تعارض قوانین مدونه از رسیدگی تواند به بهانهکند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و نمی

های قانون آیین دادرسی دادگاه (۸ماده )در اجرای این اصل،  «.به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد

طبق قوانین  اندموظفها قضات دادگاه» مقرر داشته است: ۲۸۱۹ ، مصوبعمومی و انقالب در امور مدنی

وعه قوانین موض کهیدرصورتبه دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. 

ا و صدور حکم امتناع ورزند. ی تعارض قوانین از رسیدگی به دعوتوانند به بهانهمتعارض باشند، نمی

مجازات «. و به مجازات آن محکوم خواهند شد شدهشناختهصورت مستنکف از احقاق حق  نیدر ا

دفعه اول از شش »: ۲۸۱۷( قانون مجازات اسالمی، مصوب ۷۹۱ماده ) موجببهاستنکاف از احقاق حق 

 است. شدهینیبشیپ« ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی

هایی از مقررات متعارض را در ی حاضر با تأکید بر ضرورت جمع و اجرای قوانین، نمونهمقاله

های حقوقی به تمهید فنون و قواعد راهنما کند. سپس به یاری اصول و اندیشهحقوق ایران استخراج می

                                                           
قهی و های فها نیز وجود دارد. در تأیید این واقعیت است که در نوشتهگذشته از امکان تعارض و تناقض قوانین، احتمال وقوع تزاحم و برخورد میان آن .۲

دو قانون مخصوص مقام انشاء قانون است و در مدلول الفاظ  ض درشود: تعارحقوقی دو اصطالح تعارض و تزاحم قوانین از یکدیگر تفکیک و گفته می

 (.۹۷۹، ۰۹۳۱شود )کاتوزیان، اجرای دیگری می و مزاحم آنکه یکدیگر را نفی کنند، هر یک مانعدو حکم متزاحم بی کهیدرحالشود. قوانین واقع می
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جمع و ضرورت  مبنای قاعده بارهنیدراپردازد. لیکن پیش از گفتگو می هاآنبرای جمع و دفع تعارض 

 هم شود.لی فراها مشخص و پاسخ مناقشات احتماشود تا بنیاد بحثآن تبیین می

 «اولویت جمع قوانین بر نسخ و تخصیص» بخش نخست: مفهوم و مبانی فکری قاعده

 ی جمع بر نسخ قانونبرتر .۰

شهرت دارد و « قاعده جمع»عنوان ی تاریخ حقوق ما ضرورت جمع میان مقررات معارض با در گنجینه

 ۲اولویت دارد. هاآنیکی از  برکنار گذاشتنی که امکان دارد، اتااندازهمطابق آن: جمع و اجرای دو حکم 

ه قاعدهبی جمع بر طرد، مستحب بودن آن نیست. بلکه واجب است که مجتهد و فقیه وبرترمراد از اولویت 

. برنداردجمع و اجرای دو حکم ناممکن باشد، از این تکلیف دست  کهیدرصورتجمع عمل کند و جز 

فقیه همواره باید به جمع میان احکام »اند: برخی محققان این حقیقت را از زبان فقیهان چنین نقل کرده

بیندیشد و بیهوده حکمی را کنار نگذارد، چون هر یک از دو حکم معارض حکم خداوند است؛ بنابراین 

دیگران نیز با  ۱(.۶۱: ۲۹۹۹)بورتون، « ی نسخ توسل جستقاعدهبهکان جمع هست، نباید تا جایی که ام

چنانچه جمع بین مفاد دو روایت ممکن باشد، نباید نسخ و »اند: افزوده ۸تأکید بر ممنوعیت باور به نسخ،

سلب اعتبار از  زیرا هر یک از دو حکم شرعی معتبر است و؛ را پذیرفت هاآنسقوط اعتبار یکی از 

 (.۰۱۳: ۲۰۴۱الباجی، ) «بدون دلیل شرعی جایز نیست هاآن

اند: ح کردهتصری بارهنیدرامشابه این دیدگاه رایج است. برخی نویسندگان  ی حقوقی نیز،هانوشتهدر 

ی یکی از آن دو تفسیر منسوخ شمردن یک ممکن باشد و نتیجه ریدو تفساگر در مورد یک قانون »

ی تفسیر دیگر مالزمه با نسخ هیچ قانونی نداشته باشد، تفسیر دومی مقدّم است قانون باشد، ولی نتیجه

 جعفری)« گویندو تا میسر است باید از ارتکاب نسخ خودداری نمود. این معنی را اصل عدم نسخ می

باید پذیرفت که نسخ قانون خالف » اند:دیگران نیز موافق با این عقیده افزوده (.۶۲۹: ۲۸۶۱لنگرودی، 

اصل است و تا جایی که امکان دارد باید از لغو حکم پرهیز کرد. پرهیز از نسخ و اجرای اصل بدین معنی 

 (.۸۰۱-۸۰۸: ۲۸۹۴)کاتوزیان، « ی جمع شوداگونهبهاست که میان دو قانون 

                                                           
 . اَلجمعُ مَهما اَمکَن اَولی مِنَ الطَّرح۰

3.Burton 

 اَلجَمعُ یَمنَعُ النَّسخَ  .4
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خ ضمنی : موارد تحقق نسددارندیتأکاندیشند. برخی نویسندگان فرانسوی می گونهنیااروپاییان نیز  

زیرا اصل این است که تا حد امکان باید به جمع میان دو قانون معارض ؛ باید مضیق و محدود شود

است که در صورت مواجهه  شدهرفتهیپذهمچنین در حقوق انگلیس  ۲(.۱۲۱: ۲۹۹۷ کاربونیه،پرداخت )

متعدد و متفاوت در یک موضوع، دادرس باید به آرای سابق احترام بگذارد و در  ۱های قضائیبا قاعده

احتیاط بیشتری دارد و بر این عقیده  بارهنیدرابا قواعد جدید بکوشد. رویه قضائی  هاآن ۸راستای جمع

صیص تا نقض یا تخ ی پیشین استقلمروی قاعده است که اصوالً رأی متأخّر در مقام تفسیر و گسترش

در میان است، نباید به وقوع تعارض میان آرای  ریناپذاجتنابضرورتی  کهیدرصورتبنابراین جز ؛ آن

ها سعی در نیز دادگاه متحدهاالتیادر حقوق  ۰(.۲۸۸: ۲۹۹۹ کراس و هریس،) دیشیاندجدید و سابق 

 .۷(به بعد ۰۴۹: ۲۸۶۰داوید، دارند )جمع و اجرای کامل قوانین 

 دانان برای جمع احکام و قوانین معارضفقیهان و حقوق اهتمام .۲

دانان پذیرفته است. در چنانکه گذشت ضرورت جمع میان احکام و مقررات معارض نزد فقیهان و حقوق 

انی های فراوهای فقهی و حقوقی نمونهاست. در نوشته شدهبستهعمل نیز قاعده جمع توسط آنان به کار 

 :شودیمخورد. از آن میان به مواردی اشاره از موارد جمع احکام و قوانین به چشم می

ز است. ا بارهنیدراوفات مثالی مشهور  عدّهشرعی  حکمبهدفع تعارض ظاهری آیات قرآنی مربوط 

است و در این حکم  شدهنییتعروز  دهو  چهار ماهوفات  عدّهمدت  ۶بقره سوره ۱۸۰سویی مطابق آیه 

عدّه زن آبستن  ۱طالق سوره ۰یه آتفاوتی میان زن آبستن و دیگر زنان وجود ندارد. از سوی دیگر، طبق 

 بقره ۱۸۰طالق، حکم آیه  سوره ۰یه آمعتقدند:  بارهنیدرایابد. برخی فقیهان فقط با وضع حمل پایان می

را تخصیص زده است. لیکن به نظر مخالفان جمع و اجرای حکم هر دو آیه نسبت به زن آبستن که 

به همین منظور بوده است. بر این مبنا عدّه « ابعداالجلین»ه قاعدممکن است. ابداع  شدهفوتشوهرش 

                                                           
1. Carbonnier 

2. Precedent 

3. Reconcile 

4. Cross and Harris 

5 .David 

 «.وَالّذینَ یَتَوَفّونَ مِنکُم وَیَذَرونَ اَزواجاً یَتَربَّصنَ بِاَنفُسِهِنَ اَربَعهَ اَشهُرٍ و عَشَراً.... »6

 ...«.حَملَهُنَّ  األحمالِ اَجَلُهُنَ اَن یَضَعنَ وَ أوالتُ . »...۷
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 هار ماهچفراغت از حمل پیش از  کهیدرصورتوفات در مورد چنان زنی تا موقع وضع حمل است. لیکن 

(. ۶۱: ۲۹۹۴ وفات )چهار ماه و ده روز( رعایت شود )بورتون، عدّهو ده روز واقع شود، باید مدت اصلی 

 است. شدهمیتنظ( قانون مدنی ما بر این مبنا ۲۲۷۰مشهور فقیهان امامیه به همین راه رفته و ماده )

ای دیگر از این قبیل است. از طرفی این حکم ها نمونهجمع میان احکام مختلف راجع به دیه پلک 

معادل دیه کامل است. از طرف دیگر، در روایتی اجماعی است که دیه از بین بردن مجموع چهار پلک، 

در  ثلث دیه وهای باال برابر با دیه پلک»است:  شدهنقلع( معصوم )معتبر و معروف به خبر ظریف از 

مطابق مفهوم اجماع  کهیدرحال«. صورت از بین رفتن دو پلک پایین، نصف دیه قابل پرداخت است

برابر با نصف دیه چهار پلک است. مشهور فقیهان امامیه در مقام  -پایین یا باال -شده، دیه دو پلکیاد

شوند، دیه کامل ثابت است های چهارگانه زایل چنانچه مجموع پلک»جمع احکام مذکور معتقد است: 

تا: و امام خمینی، بی ۲۸۳: ۲۸۶۱نجفی، ) «مورد ثلث یا نصف دیه باید پرداخت شود برحسبوگرنه 

از همین عقیده تبعیت کرده و مقرر داشته است:  ۲۸۹۱( قانون مجازات اسالمی مصوب ۷۹۴ماده )(. ۷۱۱

ششم دیه کامل و دیه هر های باال یکدیه مجموع چهار پلک دو چشم، دیه کامل، دیه هر یک از پلک»

 «.چهارم دیه کامل استهای پایین، یکیک از پلک

 سنج برای جمع و رفع تعارض قوانین، زبانزدهای مؤلفان نکتهدر میان نویسندگان حقوقی نیز تالش 

( قانون مجازات اسالمی، ۲۸ماده )و  ۲قانون اساسی (۲۱۲اصل )کوشش برای جمع بین مفاد  همگان است.

صدمه  هرگونهموصوف  (۲۸ماده )شود. برحسب اطالق محسوب می دستنیازاای نمونه ۲۸۹۱۱مصوب 

صل اکه مطابق درحالیشود. و ضرر ناشی از تقصیر قاضی، به هر درجه که باشد، موجب مسئولیت او می

 دادرسان باید توسط دولت جبران اضاغمقابلهای سبک و ( جبران ضررهای ناشی از اشتباه، تقصیر۲۱۲)

شود تا آنان بتوانند فارغ از خطرات احتمالی امر خطیر قضاوت به اجرای عدالت بپردازند. در مقام جمع 

های سنگین الذکر منحصر به تقصیر( فوق۰۹ماده )مفهوم تقصیر در »است:  شدهگفتهالذکر دو حکم فوق

                                                           
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد؛ در صورت تقصیر، مقصر ضامن است و در غیر »شده: موجب اصل یاد. به۰

 «.شوددولت جبران می یلهیوساین صورت خسارت به

حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه برها ی و اجرای آنحکم به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیت»مزبور:  ه. مطابق ماد۲

حسب مورد موجب براز روی عمد یا تقصیر باشد،  کهیحاصل شود، درصورت جهتنیشده است تجاوز نماید و هرگونه صدمه و خسارتی که ازامشخص

 «.شودالمال جبران میتمسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بی
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شود، موجب مسئولیت او ی که هر قاضی مرتکب آن میریاحتراز ناپذو در حکم عمد است و خطاهای 

 (.۲۶۳-۲۶۹: ۲۸۹۷صفایی و رحیمی، ) «نیست

 عدم تخصیص قانون اصل .۹

ه جمع و اجرای مقررات عام و خاص با یکدیگر قیطرهای فقهی و حقوقی تخصیص قانون در نوشته

اند، تخصیص قانون راهکاری برای جمع گونه که برخی نویسندگان اذعان کردهمحسوب است. البته همان

ه تخصیص قاعدبه(. بدین معنا که با عمل ۸۱۸و  ۸۰۸: ۲۸۹۴، کاتوزیاناست )و اجرای ناقص قوانین 

عام از شمول آن خارج و در این موارد به قانون خاص ضمنی، برخی موضوعات و افراد مشمول حکم 

ماند و بدین ترتیب شود ولی در خصوص سایر افراد و موضوعات حاکمیت قانون عام باقی میعمل می

جمع میان دو حکم قانونی در معنای حقیقی آن، زمانی محقق  نیباوجودا شود.به هر دو قانون عمل می

گذار مستلزم آن است که ی قانونزیرا تبعیت از اراده؛ مل اجرا شودکا طوربهشود که هر دو قانون می

اثر نماند. لیکن چنانکه گذشت با اعمال قاعده تخصیص، حاکمیت و مقررات قانونی در هیچ موردی بی

 حکمبهگیرند، و در مورد موضوعات و افرادی که تابع قانون خاص قرار می محدودشدهاجرای قانون عام 

 ه جمع و اجرای کامل قوانین سازگارباقاعدبنابراین باید پذیرفت که تخصیص قانون ؛ شودعام عمل نمی

هماهنگ با جمع و قابل دفاع است. در تأیید این حقیقت برخی « عدم تخصیص»اصل نیست و در مقابل، 

ام را عی تفسیر یک قانون این است که مفسر یک قانون گاهی نتیجه» اند:نویسندگان تصریح کرده

اندازد و حال اینکه دلیل قطعی بر این کار ندارد. در چنین صورتی دهد و آن را از عموم میتخصیص می

« گویندترجیح با تفسیری است که مستلزم تخصیص قانون نباشد؛ این معنی را اصل عدم تخصیص می

 ای« د فرع به اصلر» یریتفسی قاعدهنویسندگان دیگر نیز از  (.۲۹۳-۲۹۹: ۲۸۶۱جعفری لنگرودی، )

نسخ »: اندگفته بارهنیدرا( و ۸۶۷و  ۸۷۹: ۲۸۹۴کاتوزیان، اند )ادکردهی« حکومت اصل بر استثناها»

ی مفهوم مخالف قانون دیگر یا تخصیص به آن در صورتی پذیرفته است که دادرس را لهیوسبهقانون 

 کاتوزیان،) «نشود قاعدهبه قواعد عام و اصول حقوقی رهبری کند و مستلزم ایجاد استثناهای خالف 

 ماند وزیرا با چنین نگرشی اصول بنیادین حقوق از تجاوزهای پراکنده مصون می؛ (۸۶۴-۸۷۹: ۲۸۹۴

 (.۸۶۱ :۲۸۹۴کاتوزیان، شود )ها رایج نمیعدهنقض قا
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قضائی نیز با اصل عدم تخصیص آشنایی دارد و گاهی به آن عمل کرده است. برای مثال، در  هیرو

از این اصل تبعیت  ۲۸۶۱( قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۷ماده )( و ۲ماده )تفسیر مقررات 

اجاره به  منظوربهاماکنی که برای سکونت با تراضی یا موجر، »( مزبور: ۲ماده ) موجببهشده است. 

از »( قانون مزبور: ۲۷ماده )لیکن مطابق  «.یا بشود، مشمول مقررات این قانون است شدهدادهتصرف 

شود تابع مقررات این قانون هایی که برای سکونت واگذار میتاریخ تصویب این قانون، اجاره محل

پس از تصویب قانون  منعقدشدههای الذکر به این معنی است که تنها اجارهظاهر ماده اخیر «.است

( قانون مزبور ۲ماده )ی کلی مقرر الذکر، مشمول آن است و مستفاد از مفهوم مخالف این ماده، قاعدهفوق

عمومی دیوان عالی کشور به این مفهوم مخالف توجهی نکرده و  ئتیه نیباوجوداتخصیص خورده است. 

ماده اول قانون روابط موجر » ( اعالم کرده است:۹/۲۱/۲۸۶۱ -۷۱۴) یشماره هیروی رأی وحدت ط

ی اماکن مسکونی را که به شرح این االطالق کلیهعلی ۰۹6۲سال  ماهبهشتیاردو مستأجر مصوب 

( ۰۱) مادهیا بشود، مشمول قانون مزبور قرار داده و  شدهدادهاجاره به تصرف متصرف  منظوربهماده، 

مجموعه آرای وحدت رویه )«ستیناین قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنا 

 (.۰4۱-۰4۰، ۰۹۳۱حقوقی، 

 ی قاعده جمع در نظر پیشینیانمبنا .4 

 نیباوجوداهای فقهی و حقوقی پرورده شده است. چنانکه گذشت ضرورت جمع قوانین معارض در نظریه

در فقه و حقوق پایان نگرفته است. جمهور فقیهان و نویسندگان  قاعدهی مبنای این گو دربارهوبحث و گفت

اصل  یک عنوانبهاز این اصل  هاآناند و بیشتر ه جمع را بر اصل عدم نسخ استوار کردهقاعدحقوق مبنای 

نسخ صریحی وجود نداشته  هرگاه»خوانیم: های حقوقی می. چنانکه در برخی نوشتهاندادکردهاثباتی ی

توان اعتبار قانون را استصحاب کرد تا یقین به نسخ آن باشد و در وجود نسخ ضمنی هم تردید شود، می

ای فقیهان نیز، با اجرای اصل استصحاب در مقام (. پاره۸۱۰-۸۱۷: ۲۸۹۴)جعفری لنگرودی، « پیدا شود

جریان استصحاب وجود موضوع در خارج  الزمهه همواره چنین نیست ک»جمع احکام معارض معتقدند: 

باشد. بلکه فرض وجود یا وجود حکمی نیز کافی است؛ استصحاب حکم متقدّم در مقام جمع احکام مغایر 

 (.۸۲۴-۸۲۲ تا:نائینی، بی) «موردی از این نوع است
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حاب، ستصلیکن این عقیده بدان جهت که میان دو مقام ثبوت و اثبات آمیخته قابل ایراد است: ا

 و بقای شدهثابتاثبات دعوی است و مطابق آن، در فرضی که وجود امری  ادلهاصلی عملی و در شمار 

تا به اختالف  ۲شودآن محل تردید و نزاع باشد، در صورت فقدان دلیل اثباتی، اصل استصحاب حاکم می

ی کسی اصل بر بقای آن است. همچنین است بقای اعتبار پایان دهد. چنانکه با ثبوت دین یا حق بر عهده

 ی نسخ شدن آن اختالف شود.حکم قانونی که درباره

دمت یا ق گمان در مقام اثبات، اصل بر عدم نسخ قانون و استصحاب بقای آن است. بر این مبنابی

به مدت طوالنی باشد، دلیل بر نسخ شدن آن نیست. نسخ قانون و  هرچندم اجرای آن کهنگی قانون و عد

اصل  یمقتضابهعالوه بهگذار و با وضع قانون ناسخ ممکن است. سلب اعتبار از آن فقط به دست قانون

ه بعدم، کسی که ادعای نسخ شدن قانونی را دارد، باید بر این ادعای خود دلیل بدهد و قانون ناسخ را 

اب قانون معین در دست نباشد، اعتبار آن استصح دادگاه بیاورد. لیکن مادام که دلیلی مبنی بر نسخ صریح

 شود عدم نسخ قانون است نه اعتبار آن.آنچه استصحاب می ترقیدقشود. البته در نگاهی می

ت تفسیر اسی جمع میان احکام و قوانین معارض، امری ثبوتی و ناظر به موضع مسئلهدر مقابل، 

و در این مقام برخالف آنچه تصور شده است، اختالف بر سر نسخ شدن قانون و زوال اعتبار آن نیست. 

بلکه بحث و نزاع راجع به امکان جمع میان مفاد قوانین معارض و یا عدم امکان جمع و اجرای مداوم 

حثی ب هاآنی شمول دایرهگمان کشف مفاد قوانین و تفکیک موضوع و در کنار یکدیگر است. بی هاآن

برخی  رونیازاسیطره بر معانی الفاظ است.  ازجملهمفهومی است و مستلزم آشنایی با فنون تفسیری 

آید اند که در مقام تفسیر و رفع تعارض قوانین، دالیل لفظی به کار میی دریافتهدرستبهفقیهان اندیشمند 

حکم سابق بر مبنای استصحاب مدلل شود، با چنین بقای اعتبار  چنانچهویژه که تا اصول عملی. به

شود )انصاری، ی احکام ظاهری تنزیل داده میاز شأن حکم واقعی به مرتبه موردنظراستداللی حکم 

فسیر و اند که در موضع تهایی است که بیشتر فقیهان پذیرفته(. گویا با توجه به چنین ایراد۱۹۸: ۲۸۱۷

تا: و خویی، بی ۱۱۱تا: مظفر، بی) ستیناستناد به اصل عملی استصحاب  رفع تعارض احکام، مجالی برای

                                                           
 . االصلُ دلیل حیثُ ال دلیل۰
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حجیت اصل عدم نسخ به اجماع فقیهان منتسب شده و از استدالل بر حقانیت  نیباوجودا(. ۰۴۴-۸۹۹

 (.۱۱۱تا: مظفر، بیاست )ی شده پوشچشمآن 

 قاعدهها و تبیین مبنای نظر نقد .۱

چنانکه گذشت، بحث و استدالل راجع به شناخت و تبیین اصل عدم نسخ و ضرورت جمع میان قوانین 

 چنداندونزد آنان  مسئلههای فقیهان اندیشمند ناتمام مانده است. البته دشواری حل این معارض، در نظریه

این دشواری  است. عدم تمایز میان دو مفهوم نسخ صریح و ضمنی در اصول فقه اسالمی، عامل اصلی

ان و منجر به اختالط می سوکاست و همین امر موجب آمیختگی میان مفاهیم ثبوتی و قواعد اثباتی از ی

های حقوقی نیز به جهت عدم دو موضع تفسیر و تصویب قانون از سوی دیگر شده است. در اندیشه

ر روشن نشده و قراتفکیک اصل عدم نسخ ضمنی از اصل عدم نسخ صریح، موضوع اختالف و محل نزاع 

قسیم برای نسخ صریح بر این ابهام افزوده است. چنانکه برخی نویسندگان  عنوانبهدادنِ نسخ ضمنی 

وَال ارد )دی عقلی را در نظر داشت که وجود یقینی نیاز به زوال یقینی باید این قاعده»اند: آورده اجمالبه

تَنقُضُ الیَقینُ بالشَّکِ(؛ در فرض ما وجود قانون سابق در زمان وضع قانون جدید معارض، یقینی است؛ 

 «توان حکم قانون را از نظم حقوقی خارج ساختپس زوال آن باید مسلّم باشد و با تردید و احتمال نمی

 (.۸۰۱: ۲۸۹۴کاتوزیان، )

جمع و معنای واقعی اصل عدم نسخ، پیش از هر  هقاعدیافتن مبنای حقیقی  منظوربهدرهرحال 

گذاری ی تفسیر و تصویب قانون از یکدیگر جدا شود. قانونچیز باید مسائل و مفاهیم مربوط به دو حوزه

ی صالحیت مقنّن و شارع است و این اختیار شامل وضع قوانین جدید و تغییر مقررات تنها در حیطه

تواند قوانین و مقرراتی را که خود وضع کرده است، نسخ یا همواره میگذار قانون رونیازاموجود است. 

یر تواند اختیار تغیگذاری نمیزیرا هیچ قانون؛ اصوالً منع و محدودیتی در این کار نیست و اصالح کند

=ثبوت( اصل بر وقوع نسخ قانون ) یگذارقوانین را از آیندگان بگیرد. به همین جهت در مقام قانون

مکلّف به اجرای حکم قانون  درهرحالندارد و  قدرت لغو قانون را اما دادرس و اندیشمند حقوقی ۲است؛

ه بنابراین طبیعی است که به هنگام مواجه؛ ی الزم برای انجام همین تکلیف استاست. تفسیر نیز، مقدمه

ی اجرا کام قانونتمامی دستورها و اح« اصل عدم نسخ»اصلی به استحکام  برهیتکبا قوانین متعارض با 

                                                           
 .در مقام اثبات اصل بر عدم نسخ قانون است، چنانکه گذشت نی. باوجودا۰4
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شود و هیچ حکمی معطل و بیهوده باقی نماند؛ وگرنه از اجرای قانون استنکاف و تخلف شده است. به 

قانون است و بر مبنای آن، « عدم نسخ ضمنی»بر دیگر سخن در موضع تفسیر و اجرای قوانین، اصل 

ی عقیده به تخصیص یا نسخ ضمن مجریان قانون همواره باید به جمع و اجرای کامل قوانین بیندیشند و از

الَجمعُ مَهما امکنَ اَولی ِمن »ه قاعدشود، پرهیز کنند. ای مقررات میاثر کردن پارهقانون که موجب بی

 بیان چنین مفهومی است. مبنای برتری جمع بر نسخ نیز همین است. درصدد« الطَّرح

ل، این اص موجببهی نیز دارد. افزون بر این اصل عدم نسخ ضمنی در منطق حقوق، کارکرد دیگر 

یک اصل تفک موجببهزیرا ؛ دادرسان و دیگر مفسران ممتنع است به ارادهنسخ قانون و سلب اعتبار آن 

ذاری و گگذار است و قوای قضائیه و مجریه اختیار قانونقوا، وضع و نسخ قانون تنها در صالحیت قانون

گذارند و اجرایی ملزم به تبعیت از احکام و دستورات قانونتغییر قوانین را ندارند. بلکه مقامات قضائی 

 ی نسخ ضمنی بدون اجرا باقی گذارند.توانند یکی از دو حکم معارض را به بهانهو نمی

چنانکه اشاره شد وضعیت احکام شرعی نیز به همین سیاق است. وضع و نسخ احکام تنها در  

بنابراین مجتهد و مفتی امکان تغییر احکام شرع و اختیار مخالفت با ؛ است عتیشرصاحبشأن شارع و 

در صورت امکان جمع بین دو » اند و معتقدند:ای فقیهان به این حقیقت نزدیک شدهپارهآن را ندارند. 

مستلزم این است که از حجت و  هاآنروایت، باید به هر دو عمل شود وگرنه کنار گذاشتن یکی از 

 (.۰۱۳)الباجی، پیشین: « ون وجود دلیل و برهان تخلّف شوددلیلی قطعی بد

نتیجه هر فقیه یا اندیشمند حقوقی که با تشخیص اندکی تعارض میان قوانین به نسخ ضمنی در 

که با جمع قواعد  کسآنگذار را به عهده گرفته است و کند، کار شارع و قانونقانون متقدّم حکم می

ر دهد: اوّلی دای دیگر انجام میکند، همین کار را به شیوها استصحاب میمتعارض اعتبار قانون سابق ر

شتابد و دومی خود را معاون و شریک مقنّن در تشریع حکم و تمدید گذار مینسخ قانون به کمک قانون

 ۲دهد.اعتبار قانون قرار می

اجرای قوانین متعدد لیکن این واقعیت را نباید از خاطر برد که در بسیاری موارد امکان جمع و  

                                                           
انگیز است. آن حضرت در ذمّ اهل رأی و تأکید بر این حقیقت که تشریع فقط در شأن شارع عبرت بارهنیالبالغه درانهج ۰۱. سخن امیر مؤمنان در خطبه ۰

ولِه... وَالِهُهم قَیَحکُمُ فیها بِخَالفِ تَرِدُ عَلی اَحَدِهِم الَقَضیّهُ فِی حکمٍ مِنَ االَحکامِ فَیَحکُمُ بِرَأیِه ثُمَّ تَردُ تِلکَ القَضیّهُ بِعِینها عَلی غَیره فَ»فرماید: مقدس است، می

 .« دیناً ناقصاً فَاستَعانَ بِهِم عَلی اِتمامِه! اَم کانوا شُرَکاءَلَهُ...واحِدٌ! و کِتابُهُم واحِدُ! اَفَاَمَرَهُم اهللُ سُبحانَهُ بِاالختالفِ فَاَطَاعُوه! اَم نَهاهُم عَنه فَعَصَوه! اَم اَنَزَلَ اهللُ 
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باید یکی از دو قانون معارض را کنار گذاشت. در چنین مواردی  ناچاربهدر یک موضوع وجود ندارد و 

 قانون متأخّر زیرا؛ گذار نسخ شده استی ضمنی قانوندیدگاه رایج این است که قانون سابق به اراده

ی تغییر اراده منزلهبهبا مقررات موجود  گذار است و تصویب قانون مغایرترجمان آخرین اراده قانون

نسخی روی نداده  واقعبهدر چنین مواردی  آنکهحال(. ۲۱۴ :۲۸۳۱کاتوزیان، شود )پیشین محسوب می

ون ایراد نشود که خالف قان بر آناناست و عنوان نسخ ضمنی تنها سرپوشی بر عملکرد دادرسان است تا 

به دیگر سخن نسخ ضمنی قانون موجب زوال اعتبار آن نیست. بلکه فقط وجه ترجیح برای اند. رأی داده

تردید درباره رفع اعتبار حکم سابق و استصحاب بقای  رونیازاحاکمیت یکی از دو قانون معارض است. 

کم ح ، بحث ازاندشدهوضعویژه که در فرض تعارض بین مقرراتی که باهم آن دلیلی به همراه ندارد. به

شود. افزون ، سخن گفتن از استصحاب حکم پیشین کامالً بیهوده میتبعبهآید و سابق و الحق به میان نمی

ها نه ایجاد علم و حصول یقین که در مقام تفسیر و رفع تعارض قوانین، غایت بحث و نظر هانیا بر

خ فهوم و قواعد نسخ ضمنی با نساجمالی م یبرانگیختن اقناع مخالفان و جلب موافقت آنان است. مقایسه

 دهد.صریح، حقایق بیشتری را نشان می

 تکمیلی: تفکیک مفهوم و مبانی نسخ ضمنی از نسخ صریح بحث .6

ت. گذار اسمفهوم نسخ قانون در برابر وضع آن قرار دارد و به معنای سلب اعتبار قانون به دست قانون 

شود: این یا آن قانون نسخ میی قوانین و معموالً در منطق ماده پایانی هر قانون اعالم چنانکه در مجموعه

شود که اثر آن زه، حکمی وضع میبا تصویب مقررات تا زمانهمشود. به دیگر سخن گاهی یا لغو می

شود پایان دادن به اعتبار قوانین سابق است. قانون ناسخ به معنای دقیق کلمه به چنین حکمی اطالق می

های حقوقی با و مفهوم نسخ به معنای واقعی آن تنها در این فرض محقق است. از این مفهوم در نوشته

-۲۷۱: ۲۸۹۰هوم و مصادیق نسخ صریح ر.ك: میرزائی، برای دیدن مفشود )یاد می« نسخ صریح»عنوان 

۲۱۹.) 

از قواعد تفسیر و رفع تعارض قوانین است. بسیار  ماهیت آن برحسبنسخ ضمنی،  هقاعد لیکن 

شود که هدف مستقیم از انشاء آن نسخ قوانین سابق حکمی وضع میاست که در قوانین جدید  آمدهشیپ

ی ه دیگری است. ولی عقیده به نسخ مقررات مغایر با آن الزمهقاعدگذار در مقام بیان نیست و قانون

 جمعرقابلیغی دیگر متعارض و باقاعدهآن در صورتی است که مفاد قانون  ؛ وعقلی چنان حکمی است
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باشد. در این صورت چون اجرای دو حکم امکان ندارد، ناچار باید حکم سابق را منسوخ به نسخ ضمنی 

 (.۸۸۶: ۲۸۹۴کاتوزیان، ) میبدانآن  و حکم جدید را ناسخ

نیز  کنندهگمراهعلمی ندارد بلکه  فایده تنهانهنسخ صریح  قیاس دو مفهوم نسخ ضمنی و نیباوجودا 

بیان و محدود به فرق بین منطق و مفهوم کالم مقنن نیست. شناخت  یفقط در شیوه هانیاهست. تفاوت 

ع که وضو در شأن مفسران و مجریان قانون است. درحالیتعارض و مغایرت قوانین، موضوعی تفسیری 

ع ی حق وضدرستبهگذار ممکن است، دادرسان و دیگر مقامات رسمی، و نسخ قانون فقط توسط قانون

حکم قضیه را از روح  اندمکلفشناسند. چنانکه حتی در سکوت قانون ه حقوقی برای خود نمیقاعد

بر فقهی به دست آورند. به همین قیاس نسخ و الغای قانون نیز قانون، اصول حقوقی، عرف و منابع معت

ی ی حقوقیک نویسنده اظهارنظر صرفبهبا انشاء رأی قضایی و یا  رونیازا. هاستآنفراتر از اختیار 

ضایی زیرا اثر حکم ق؛ شودمبنی بر نسخ ضمنی قانون معین، حکم قانونی مزبور از نظم حقوقی خارج نمی

 ۲اند.عام و کلی ممنوع شده صورتبهی دعوای معین است و دادرسان از صدور حکم محدود به پرونده

نتیجه ر. ددنندازیبحقوقی رسمیتی در نظام حقوقی ندارند تا حکم قانون را از اعتبار های عالوه اندیشهبه

تعارض دو قانون و اعالم نسخ ضمنی  ازدر احری حقوقی یا تشخیص دادرس نویسنده کیاظهارنظر 

ه جمع از عقیده به نسخ قاعدتوانند در اجرای همگان می رونیازاقانون سابق، برای دیگران حجّت نیست. 

که ای داشته باشند به هر دو قانون عمل کنند. درحالیآنکه الزامی به تبعیت از چنان عقیدهبپرهیزند و بی

 ر رأی بر اساس آن ممکن نیست.استناد به قانون منسوخ و صدو

 تعارض قوانین بخش دوم: فنون جمع و دفع

 :درآمد .۰ 

چشم  به شیازپشیبه جمع و ضرورت دفع تعارض قوانین، اهمیت فنون جمع قاعدبا روشن شدن مبنای  

گویی به او روا شود، انتساب تناقضگذار حکیم مرتکب اشتباه و لغو نمیقانون ازآنجاکهعالوه آید. بهمی

ویژه که در بسیاری موارد، تعارض بین قوانین شود. بهنیست؛ ضرورت جمع بین قوانین مختلف مسلّم می

                                                           
طور خاص اند در مورد هر دعوا بهها مکلفدادگاه: »۰۹۷۳های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب رسی دادگاهقانون آیین داد( 4ه )موجب ماد. به۰

 «.صورت عام و کلی حکم صادر کنندتعیین تکلیف نمایند و نباید به
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توان از ظاهر قانون دست با اندکی تالش فکری می رونیازاتنها در ظاهر محقق است و حقیقت ندارد. 

 برداشت.

پرداخت و منظور از آن،  هاآنانین باید به جمع عرفی میان در فرض تعارض ظاهری قو رونیازا 

پسند است. به همین جهت در مقام جمع میان احکام و قوانین ی مقبول و خردجمع دو حکم به شیوه

شید و ک دربندتوان آید. لیکن فهم و استنباط را نمیمتعارض بیش از هر چیز عقل و استدالل به کار می

 حاکم بر واحوالاوضاععالوه تفسیر قانون بدون توجه به موضوع حکم و محدود کرد. به قاعدهبه چند 

 هایکند. از مثالتبعیت می قاعدهآن، کاری ناتمام است. فنون جمع و دفع تعارض قوانین نیز از این 

 به ی جمع قوانین، در هر مورد مخصوصهای راجع به نحوهمتعددی که ذکر شد معلوم است که استدالل

ه دشوار ک تنهانه بارهنیدرا شدهمشخصهمان است و به همین دلیل به دست دادن قواعدی قاطع و از قبل 

 بیهوده نیز هست.

توان اصول کلی و فنونی راهنما برای تفسیر و جمع قوانین معرفی کرد. توجه به می نیباوجودا 

ه اعدق، اصل بنیادین برای اجرای موضوعات قوانین، شناخت و تفکیک موضوع هر حکم از احکام دیگر

لف یک های مختجمع و دفع تعارض قوانین است. تمیز قوانین شکلی و ماهوی از یکدیگر، تفکیک جنبه

عالوه استخراج شده است. بهفنون اجرای اصل یاد ازجملهموضوع و رفع اجمال قانون با قوانین دیگر، 

 صورتبهع واحد و اجرای یکی از دو یا چند قانون امکان اجرای قوانین متعدد در موضو مانندقواعدی 

 است. توجهقابل بارهنیدراتخییری، 

 شناخت موضوعات قوانین تیاهم .۲ 

های فقهی معروف است که هر حکم تابع موضوع خود است. بر این اساس آنچه قلمروی در نوشته 

ن نخستی رونیازاکند، موضوع آن است. ی حقوقی را در میان قواعد دیگر مشخص میقاعدهحکومت یک 

 مهر حکگام برای تشخیص وقوع تعارض قوانین، شناخت موضوع و قلمروی حاکمیت هر قانون است. 

عالوه با تفکیک موضوعات قانونی و ی موضوع خود اجرا شود و از آن تجاوز ننماید. بهباید در محدوده

خیزد. میوقوع تعارض که همانا تعلّق دو حکم به موضوع واحد است، از میان بر منشأ، هاآنتعدد احراز 

 شود.اهمیت شناخت موضوعات احکام و قوانین آشکار می نجایازا
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های خارجی و ، موضوعات احکام، اعم از پدیدهاندکردهاشارهگونه که برخی نویسندگان همان 

بنا بر اصطالح منطق صوری( توصیف ) یکلتند. موضوعات خارجی با مفاهیم مفاهیم یا امور انتزاعی هس

های اما گاهی نهاده؛ افعال انسانی هم در این دسته قرار دارند ...مانند انسان، حیوان، شیء و ؛ شوندمی

لنگرودی، : عقد، ایقاع، بیع و ... )جعفری همچونشوند. قانونی یا امور اعتباری موضوع حکم واقع می

گذار اصوالً بیان احکام و مقررات حاکم بر موضوعات مختلف است. (. اگرچه کار قانون۲۸۰: ۲۸۹۱

پردازد. مفهوم حجر یا های قانونی هم میضرورت و نیاز گاهی به تأسیس نهاد برحسب نیباوجودا

ی های آن را قانون معین کرده است. فرضدهندهلیتشکورشکستگی، نهادی قانونی است که عناصر 

مفهوم اقامتگاه در حقوق مدنی  رونیازاقانونی مربوط به موضوعات را نیز باید بر این موارد افزود. 

عفری جکنند )موضوعی اعتباری است. برخی نویسندگان حقوق از این نهادها با عنوان حکم وضعی یاد می

ضوعات عرفی، لغوی، تر موضوعات اعتباری اعم از مو(. البته در نگاهی دقیق۶۰۲۲، ۲۸۳۲لنگرودی، 

قانونی یا شرعی( و حقوقی است. برای نمونه، عقود و معامالت موضوعات عرفی هستند؛ تملیک ) یفیتوق

و  یشرعاز باب حقیقت  جرائمو تعهد در شمار مفاهیم و موضوعات حقوقی قرار دارند و تعریف قانونی 

ات ی موضوعالحات حقوقی( در دستهالبته جز اصطواژگان )جزو موضوعات قانونی است. سرانجام معانی 

 (.۲۲۱: ۲۸۹۱جعفری لنگرودی، دارند )شناختی قرار زبان

زیرا  ؛چنانکه اشاره شد اهمیت شناخت موضوع اگر بیشتر از حکم نباشد، کمتر هم نیست هرحالبه 

 ت.اس هاآنوقوع اختالف در مفاد قوانین به علت وحدت یا اشتراك موضوع تر اشاره شد، چنانکه پیش

 با امکان تفکیک موضوعات قوانین از یکدیگر علت تعارض منتفی خواهد شد.لیکن 

 فقیهان در تشخیص و تفکیک موضوعات احکام اهتمام .۹ 

. ی استزدنمثال بارهنیدراهای آنان اند و تالششناخت موضوعات احکام واقف ضرورتبهفقیهان اسالم  

های فقهی مشهور است. در بیشتر در نوشته بقره سوره ۱۸۰و  ۱۰۴بحث و اختالف در تفسیر آیات 

ه از سوی عدّ سال کی داشتننگهمبنی بر ضرورت  ۱۰۴۲یه آمذاهب، اجماع فقیهان بر این است که حکم 

                                                           
 . خراجٍ فَإن خَرَجنَ فَالجُناحَ عَلیکُم فی ما فَعَلنَ فِی اَنفُسِهِنَّ.... والَّذینَ یَتَوَفَّونَ مِنکم و یَذَرونَ أزواجاً وصیهً لِأَزواجِهِم متاعاً الی الحولِ غیرَ إ۰
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وفات چهار ماه و ده  هعدّمدت  ۱۸۰۲یه آی آن در جابهزنی که شوهرش فوت کرده، نسخ شده است و 

 هیآاست. برخی محققان معتقدند: جمهور فقیهان صرفاً از این واقعیت که مدت مقرر در  مقررشدهروز 

، تخفیفی هعدّاند که شارع مقدس با تقلیل مدت گمان بردهاست،  ۱۰۴ هیآکمتر از مدت مذکور در  ۱۸۰

 (.۷۶: ۲۹۹۴ بورتون،است )الذکر را تغییر داده اخیر هیآشده و به همین علت حکم  قائلبه حال زوجه 

 سال( کالحول = ی) ۱۰۴ هیآبه نظر مخالفان اجماع، مسلّم نیست که مدت مقرر در  نیباوجودا

یان ترین بمزبور به روشن هیآشود. اطالق می عدّههمان مفهوم و موضوعی باشد که در زبان فقیهان به آن 

این  رونیازاپس از فوت شوهران آنان است.  سال کزنان تا ی نفقه دربارهحاکی از الزام مردان به وصیت 

مشهور است. در تأیید همین حقیقت، برخی « امتاع» هیآنزد مفسران و دانشمندان علوم قرآنی به  هیآ

: ۲۸۱۱ طباطبائی،اند )آیه وصیت( منسوخ دانسته) ۱بقره سوره ۲۳۴ هیآمرقوم را با  ۱۰۴ هیآنویسندگان 

اند ردهکدر مقابل، دیگران از استحباب وصیت به امتاع دفاع کرده و بدین طریق میان دو آیه جمع  ؛ و(۱۰۱

ندارند: جواز  باهمی اخیرالذکر نیز تعارضی هیآدو  درواقعکه (. حال آن۲۹۱-۲۹۸: ۲۸۱۹معرفت، )

 ۱۸۰ هیآ که نهمچناوصیت به نفع پدر و مادر و خویشان نسبی، نافی امکان وصیت به نفع زوجه نیست؛ 

ه ب دادهازدست( حکومت دارد و مطابق آن: زنی که شوهر خود را عدّه داشتنتربّص )نگهدر موضوع  بقره

چنان زنی نباید تا یک سال  ۱۰۴ هیآ حکمبهمدت چهار ماه و ده روز ممنوع از نکاح مجدد است. لیکن 

یتی مخارج زندگی زن را در مدت از منزل شوهر بیرون رانده شود و بر شوهران نیز الزم است طی وص

به  وحدت موضوعی وجود ندارد و بقره سوره ۱۰۴و  ۱۸۰نتیجه میان آیات در ۸مزبور تأمین نمایند.

 موضوعاً منتفی است. هاآنهمین جهت تعارض ادعایی میان 

است. در  بارهنیدرامثالی دیگر  ۷نور سوره ۱و آیه  ۰نساء سوره ۲۶ و ۲۷بحث از تعارض آیات  

واحد  ادشدههای یها در پاسخ به این پرسش نهفته است که موضوع آیهاصلی اختالف منشأاین نزاع نیز 

قدند: مراد اند و معتاست یا متعدد؟ موافقان وقوع نسخ در بین آیات مزبور، به این پرسش پاسخ مثبت داده

اینان شرط  زعمبهنوع زنای محصنه. از  همآننساء همان فعل زنا است،  سوره ۲۷ هیآدر « فاحشه»از 

                                                           
 الجُناحَ عَلیکم فیما فَعَلنَ فِی اَنفُسِهِنَّ... .. والَّذین یَتَوفَّون منکم و یَذَرونَ أزواجاً یَتربَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ اربعهَ أشهُرٍ و عَشَراً فَاِذا بَلَغنَ اَجَلَهَّنَ ف۰َ

 «.تِبَ عَلَیکُم اِذا حَضَرَاَحَدَکُمُ المَوتُ اِن تَرَکَ خَیراً الَوَصِیَّهُ لِلوالِدَینِ وَاالَقرَبینَ...کُ. »۲

 ه و قبل از یک سال خانۀ شوهر متوفایش را ترک کند منعی نیست.. البته چنانچه زن بخواهد پس از اتمام عد۹ّ

 (۰6) ( وَالَّذانِ یَاتِیانِها مِنکُم فَآذُوهُما...۰۱) وهُنَّ فِی البُیُوتِ حتّی یَتَوَفّهُنَ المَوتُ .... یَاتینَ الفاحِشَهَ مِن نِسائِکُم ... فَاَمسِک4ُ

 (۲4/۲. وَالزَّانی فَاجلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَهَ جَلدَه...)نور ۱
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ه وجود رابط« زنان شما» بیترکتوان از می کهچنانآید؛ به دست می« نسائکم»عبارت بودن احصان از 

مجازات عالوه خفیف بودن شرطی از شروط تحقق احصان زانی به دست آورد. به عنوانبهزوجیت را 

« امساك و حبس ابد»بر مبنی  ۲۷ هیآنساء مقرر گشته، در مقایسه با حکم  سوره ۲۶ هیآکه در « ایذاء»

از  ساننیبدتواند باشد؟ تر است. این جرم غیر از زنا چه میقرینه بر این است که فحشاء جرمی سنگین

شده، امساك مناسب حال زناکاران مقرر درآیات یاد مجازاتاست: از بین  شدهگرفتهمقدمات باال نتیجه 

و رجم( سنت )صن است و ایذاء راجع به زانی غیرمحصن؛ متعاقباً دو مجازات مذکور با احکامی از مح

 ۲(.۲۱۱: ۲۹۹۴ بورتون،اند )جلد( نسخ و جایگزین شدهکتاب )

 ندنرآباند. گروهی ندانسته و در نقد و نقض آن کوشیده کنندهقانعهای باال را اما مخالفان، استدالل 

در آن، مناسب  کاررفتهبهها و ضمایر الذکر مخصوص زنان است. زیرا الفاظ، صیغهفوق ۲۷که حکم آیه 

 ۲۶اما حکم آیه ؛ ی زن و مرد زناکار استهردوحکم جلد یا رجم ناظر به  کهیدرحالجنس مؤنث است. 

فاوت است. چون این آیه در کنار آیه پیش از خود نه حکمی مکرر که مت اعمالقابلتنها در مورد مردان 

نتیجه وقوع را با احکام جلد و رجم دارای موضوع مشترك دانست. در هاآنآورده است. پس نباید 

(. دیگران ۲۰۳: ۲۹۹۴بورتون، است )شده موضوعاً منتفی یاد اتیدرآامکان وقوع نسخ  تبعبهتعارض و 

محصنه عم از محصنه و غیرهمه زنان مسلمان، ا« زنان شما»از اند: منظور نیز در تأیید این عقیده افزوده

نصّ در زنا  کمدستمعنایی اعم از زنا، مساحقه و سایر اعمال زشت دارد و « فاحشه»لفظ  عالوهاست. به

توان گفت: مجازات امساك در بیت یا ایذاء انواعی از حدود هستند ی میدشواربهها نیست. افزون بر این

 (.۸۱۹ :۲۸۹۰خویی، اند )شدهکه با حد رجم یا جلد نسخ 

 رویه قضائی برای شناخت و تفکیک موضوعات قوانین تالش .4 

ضائی ق هیروهای حقوقی به اهمیت شناخت موضوع قوانین آگاه است. تر اشاره شد، اندیشهچنانکه پیش 

 موضوع صالحیتای از حقوق زنده در این زمینه است. غفلت نکرده است. مثال زیر نمونه بارهنیدرانیز 

ای از قوانین دادگستری مصوب ( قانون اصالح پاره۲۶ماده )ذاتی محاکم و صالحیت نسبی به تفکیک در 

                                                           
 شده است.طبری نقل ریرج. این عقیده از محمد بن ۰
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گذار قانون موردتوجه ۲۸۶۰۱های حقوقی یک و دو مصوب ( قانون تشکیل دادگاه۲۸ماده )و  ۲۸۷۶۲

( مرقوم را ۲۸ماده )( ۰بند )ها و شعب دیوان عالی کشور، اطالق ای دادگاهپاره نیباوجودااست.  شدهواقع

اند و این مقررات را معارض های عدم صالحیت اعم از ذاتی، نسبی و محلی دانستهشامل تمامی قرار

( ۲۶ماده )اند. سرانجام در مقام رفع این تعارض عقیده به نسخ ضمنی الذکر یافته( فوق۲۶ماده )حکم 

 ۷۸۰) یشماره هیروعمومی دیوان عالی کشور طی صدور رأی وحدت  ئتیهاند. لیکن مزبور را برگزیده

شده را از یکدیگر تفکیک کرده و به این طریق وقوع ی، مفاهیم و موضوعات یاددرستبه( ۱۲/۲/۲۸۶۹-

 تعارض ادعایی را دفع کرده است.

های ( قانون تشکیل دادگاه۰۹ماده )( 4) دربندقرار عدم صالحیت مذکور »شده: مطابق رأی یاد

اند، های دیگری که در این ماده احصاء شدهی قراربه قرینه ۰۹64 آذرماهحقوقی یک و دو مصوب 

شود که ها کالً در دعاوی صادر میزیرا این قرار؛ ظهور در عدم صالحیت نسبی و محلی دارد

قرار عدم صالحیت ذاتی موضوع  کهیصورتدرهای دادگستری است. ی ماهوی در دادگاهدگیرسقابل

هایی که باید در در پرونده ۰۹۱6ای از قوانین دادگستری، مصوب خرداد ( قانون اصالح پاره۰6ماده )

( قانون مرقوم خارج ۰۹ماده )گردد و از شمول مراجع غیر دادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر می

( قانون موصوف که به قوت ۰6ماده )ور مبنی بر اعمال دیوان عالی کش ۲۰ی بنابراین رأی شعبه؛ است

، ۰۹۳۱مجموعه آرای وحدت رویه حقوقی، ) «شود، صحیح تشخیص داده میاستو اعتبار خود باقی 

۰44-۰4۹.) 

ای دیگر از این قبیل است که دقت اعضای ( نمونه۲/۲۲/۲۸۱۴ -۷۱۲) یشماره هیرورأی وحدت  

دهد. مطابق تفکیک موضوعات احکام قانونی را نشان می خصوصدر عمومی دیوان عالی کشور  ئتیه

( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و ۹ماده )جرم ارتشا که مجازات آن در  این رأی:

باشد و رسیدگی آن در صالحیت عمومی می جرائم، از شدهنیمع ۰۱/۳/۰۹6۷ی مصوب بردارکاله

که با  است( این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی 4اده )مهای عمومی دادگستری است. دادگاه

                                                           
حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صالحیت ذاتی به اعتبار صالحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً  در دعاوی»موجب این ماده: . به۰

شود قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می هکنندبه دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صالحیت برای مرجع صادر

 «.االتباع خواهد بودالزم

های مزبور یکی از قرار هماد( 4)نظر است و مطابق بند ذیل از دادگاه حقوقی یک و دو قابل تجدید ههای صادرمزبور مفاداً مقرر کرده است: قرار ه. ماد۲

 .مذکور قرار عدم صالحیت است
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ی به امر ارتشا مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در صالحیت چندنفری تشکیل یا رهبری شبکه

 ی برایچندنفردادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه  چنانچهاما ؛ های عمومی ندارددادگاه

گردد و رسیدگی با باشد، مورد مشمول ذیل ماده مرقوم میمی ایران میاخالل در نظام جمهوری اسال

 (.۰۱۱-۰۱۲، ۰۹۳۱مجموعه آرای وحدت رویه کیفری، ) بودهای انقالب اسالمی خواهد دادگاه

 تعارض قانون شکلی و ماهوی عدم .۱ 

حقوقدانان بوده است. قانونی که شرایط ایجاد،  موردتوجهو شکلی از دیرباز  تمایز بین قوانین ماهوی

شود و در موضوع خود، ماهوی یا موجد حق نامیده می تناسببهکند، زوال و انتقال حق را معین می

خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد، دادرسی و اثبات دعوا مربوط است،  صورتبهمقابل، قانونی که 

بنابراین موضوع قوانین شکلی و ماهوی ؛ (۲۷۷-۲۷۶: ۲۸۳۱ن، کاتوزیاشود )قانون شکلی محسوب می

 ی، زمینه اجرایی هر یک از قوانین مزبور متفاوت از دیگری است.طورکلبهو 

 هاآنی وقوع تعارض بین دو حکم وجود اشتراك و اتحاد موضوعی میان چنانکه گذشت، الزمه

شود تا نوبت به رفع آن برسد. میان قانون شکلی و قانون ماهوی تعارضی محقق نمی رونیازااست. 

یکی از سخن از نسخ ضمنی قانون شکلی با قانون ماهوی و عکس آن، صحیح نیست. مثال زیر  جهیدرنت

 اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه»( قانون مدنی: ۲۴۴۶ماده )است: مطابق  قاعدهموارد اجرای این 

راجع به دادگاه  تیمومیقامور »( قانون امور حسبی: ۰۳ماده ) موجببه ؛ و«است هاآنولی یا قیّم 

داشتن اقامتگاه یک حق فردی است.  «.ی آن دادگاه استشهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه

اما در ماده ؛ ی ماهوی راجع به تعیین محل اقامتگاه محجورین استقاعدهمقرره نخست حاوی  رونیازا

وعی بنابراین به جهت تفاوت موض؛ است شدهنیمع تیمومیقالذکر دادگاه صالح برای رسیدگی به امر اخیر

تبع، سخن از نسخ ضمنی یکی با منتفی است و به هاآنمیان دو حکم قانونی باال، امکان تعارض بین 

 دیگری روا نیست.

ی رأی ف شده است. طبق گزارشی که در مقدمهاختال بارهنیدراقضائی ما  هیرودر  نیباوجودا 

ی سوم عمومی دیوان کشور آمده است، شعبه ئتیه( ۱/۶/۲۸۹۷مورخ  ۱۷۸) یشماره هیرووحدت 

ای را تأیید کرده است که مطابق آن، دادگاه محل اقامت قیم، صالح برای رسیدگی به دیوان مزبور عقیده
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رأی دادگاهی را که مطابق آن دیوان عالی  وهفتیسی امور محجور دانسته شده است. در مقابل، شعبه

، صحیح و موافق قانون شدهاعالمزندگی( او اقامت )رسیدگی به امور محجور در صالحیت دادگاه محل 

ه به دادگا مالک رسیدگی به امور محجور ناظر» نکهیای مزبور ضمن اعالم تشخیص داده است. شعبه

( قانون امور حسبی که قانون خاص ۰۳ماده )، استدالل کرده است: «محل اقامت محجور است نه قیم

 ئتیهی قانون مدنی، حکم آن را کنار گذاشته است. دادستان کل کشور نیز، در جلسه بوده و با تخصیص

روزنامه است )د بر آن دانسته ( قانون مدنی و وار۲۴۴۶ماده )( را مؤخّر از ۰۳ماده )عمومی دیوان عالی، 

 (.۲۶/۳/۲۸۹۷مورخ  ۱۴۳۱۷رسمی شماره 

 امهرکدالذکر اساساً تعارضی وجود ندارد و حکم ی فوققانونمادهمیان دو  لیکن چنانکه اشاره شد، 

( قانون مدنی اقامتگاه محجور تابع ۲۴۴۶ماده )مکمل و مؤید دیگری است. بدین بیان که مستفاد از 

محل سکونت محجور محلی غیر از اقامتگاه ولی یا  هرچنداقامتگاه ولی و قیّم بوده و جدا از آن نیست، 

گاه الذکر باشد، دادمخالفت با حکم قانونی فوق درصدد( قانون امور حسبی بدون اینکه ۰۳ماده )قیم باشد. 

اده مکرده است. به دیگر سخن  مرا تعیین و اعال تیمومیقو امر صالح برای رسیدگی به امور محجورین 

( ۲۴۴۶ماده )تعیین مالك تازه برای تعیین اقامتگاه محجوران نیست تا حکم آن با  درصددشده، ( یاد۰۳)

 قانون مدنی متعارض باشد.

ر این زیرا د؛ عمومی دیوان عالی کشور خود را با این اختالف آشنا نکرده است ئتیه هرحالبه 

( ۰۳ماده )است. چنانکه گذشت، مطابق  آمدهشیپها موضوع بحث و اختالف دیگری نیز میان دادگاه

 آن راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه تیمومیقامور »قانون امور حسبی: 

آن سکونت  دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاهی که محجور در حوزه

عزل و تعیین »( قانون مزبور آمده است: ۷۰ماده )افزون بر این در  «.صالح است تیمومیقدارد برای امور 

 .«یین قیم موقت و سایر امور محجور با دادگاهی است که ابتدا تعیین قیم کرده استقیم جدید و تع

ادگاه صالح باشد، د افتهیرییتغالذکر، در فرضی که پس از تعیین قیم اقامتگاه او مطابق ماده اخیر رونیازا

ر محجور امو یتمامبهتغییر نخواهد کرد و دادگاهی که ابتدا تعیین قیم کرده همچنان صالحیت رسیدگی 

 را خواهد داشت. تیمومیقتحت 

( ۰۳ماده ) حکمبه درهرحال( موصوف، ۷۰ماده ) حکمبهها بدون توجه ای دادگاهپاره نیباوجودا 

 تیمومیقکنونی قیم را مالك صالحیت دادگاه برای رسیدگی به امر محجور تحت  و اقامتگاهاند عمل کرده
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مورخ  ۱۷۸) یشماره هیرورأی وحدت  موجببهعمومی دیوان عالی کشور  ئتیهاند. لیکن دانسته

( قانون امور حسبی دفاع کرده و محل اجرای آن را نیز ۷۰ماده )( از ضرورت اجرای این ۱/۶/۲۸۹۷

 هیرو( قانون امور حسبی که در رأی وحدت 4۱ماده )حکم »خوانیم: مشخص کرده است. در این رأی می

نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که در ابتدا برای  ۰(۲۷/۷/۰۹۲۹ -۲۲4) یشماره

( همان قانون، عزل و تعیین قیم جدید و ۱4ماده ) حکمبهبعد از تعیین قیم  کنیولمحجور قیم تعیین شود 

ه دتعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است، با دادگاهی است که ابتدا تعیین قیم کر

 (.۲۶/۳/۲۸۹۷مورخ  ۱۴۳۱۷روزنامه رسمی شماره )« است

 و انتخاب یکی از دو یا چند حکم قانونی رییتخ .۷

گفته  هبارنیدرادر اصول فقه اسالمی تقسیم حکم واجب به دو قسم تعیینی و تخییری مشهور است و 

( آن مخیّر) یرییتخشود: واجب تعیینی آن است که مورد تکلیف معین و مشخص باشد ولی واجب می

ی که هر یک بدل دیگری و اگونهبهمبهم از میان چند چیز خواسته باشد  طوربهاست که شارع چیزی را 

ء و ی ایالی واجبی که قضا شده و یا کفارهمانند حکم وجوب کفارات متعدد برای روزه؛ ی آن باشدجابه

م عالوه حکشود. بهاز عهده مکلفان ساقط می قسم؛ در این موارد با دادن یک نوع کفاره، انواع دیگر نیز

 مجازات محاربه که عبارت است از: قتل، به لیقبشود. از نیز دیده می مجازاتای واجب تخییری در پاره

 دار کشیدن، قطع دست راست و پای چپ و تبعید.

ب ، امکان تخییر و انتخاتبعبهخورد و ای قوانین تخییری به چشم میدر حقوق موضوعه نیز پاره

ماده (. چنانکه ۱۴۱-۱۴۸: ۲۸۱۷جعفری لنگرودی، دارد )وجود یکی از دو یا چند قانون متعارض 

را پس از پایان مدت تعریف، مختار دانسته است که  کننده دایپشده، ( قانون مدنی در مورد مال گم۲۶۸)

همچنین احکام خیارات در معامالت از  امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند. طوربهآن را 

تواند معامله را فسخ کند و مصادیق بارز و سنتی قانون تخییری در حقوق مدنی است. صاحب خیار می

از دو حکم قانونی  کیچیهلیکن  .نگه داردنموده و عقد را  نظرصرفنیز مختار است از این حق خود 

                                                           
نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که  تیمومیقانون امور حسبی امور ق (4۱)بر طبق ماده » شده:. مطابق رأی یاد۰

 «.اعم از اینکه پدر صغیر که در آنجا بوده یا نبوده استباشد. میآن  اقامتگاه صغیر در حوزه
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رار دارند و هر یک بدل از دیگری است و به همین مزبور مقدم بر دیگری نیست، بلکه در عرض هم ق

 منتفی است. هاآنجهت سخن از تعارض 

ائی ما قض هیروتشخیص موارد قانون تخییری همیشه آسان نیست و به همین دلیل در  نیباوجودا 

در مقام رفع یکی از این  ۲۸۷۹( سال ۹) یشمارهاختالف شده است. رأی وحدت رویه  بارهنیدراگاهی 

مصوب ]( قانون آیین دادرسی مدنی ۲۲ماده )حکم مقرر در »ها است. مطابق رأی مزبور: اختالف

ی قاعدهراجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و محل انجام تعهد،  ۰[۰۹۰۱

 ایجاد تسهیل در رسیدگی ازنظره عمومی صالحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را نفی نکرده، بلک

به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد، انتخاب 

 «.را در اختیار خواهان گذاشته است ۲بین سه دادگاه

 یشماره هیروی چک، در رأی وحدت در خصوص دعاوی مربوط به مطالبه قاعدهبا اعمال همین  

اً به دادگاه محل وقوع عقد یا رییتخ تواندیمی چک تردید دارندهبی»آمده است:  ۲۸۳۷( سال ۶۳۳)

ا علیه و یا بقرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال

های عمومی و ( قانون آیین دادرسی دادگاه۰۰ماده )ی عمومی صالحیت نسبی، موضوع قاعدهبهعنایت 

همچنین مطابق رأی  «.انقالب در امور مدنی، برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند

است و برای زوجه  قاعدهدعوی مطالبه مهریه منقول تابع این  ۲۸۳۶( سال ۱۴۷) یشماره هیرووحدت 

اختیار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد، دادگاه محل اجرای تعهد و دادگاه محل اقامت زوج وجود دارد. 

اده مالذکر بحث از تعارض میان مقررات قانونی و عقیده به تخصیص ضمنی نتیجه در تمامی موارد فوقدر

گذشت، میان احکام تخییری تعارض واقعی  زیرا چنانکه؛ دیآینم شیپ( قانون آیین دادرسی مدنی ۲۲)

مقررات باشد و عقیده به نسخ روا  گونهنیانیست و به همین جهت ذهن باید متوجه جمع و اجرای کامل 

 نیست.

  

 

   

                                                           
 الذکر شده است.فوق ۲۲ادۀ ، جانشین م۰۹۷۳عمومی و انقالب مصوب  یهاقانون آیین دادرسی دادگاه( ۰۹). در حقوق کنونی، ماده ۰

 .قانون مدنی ممکن است حق انتخاب دادگاه چهارمی نیز در میان آید ۰۱۰۱ هعالوه بنا به اختیار حاصل از ماد. به۲



 

 اصول و فنون جمع و دفع تعارض قوانین / 87

 

 برآمد

ها مبنی بر احقاق حق و اجرای قانون نیست. به همین جهت وقوع تعارض بین قوانین نافی تکلیف دادگاه 

کنند. جمهور فقیهان و های حقوقی، اندیشمندان حقوق برای اجرای تمام قوانین تالش میی نظامدر همه

اند و برخی از آنان از این اصل جمع را بر اصل عدم نسخ استوار کرده قاعدهنویسندگان حقوق مبنای 

ضرورت  و مبنایاینان استصحاب عدم نسخ حکم سابق، علت  زعمبه. اندادکردهیک اصل اثباتی ی عنوانبه

ای برای برخی فقیهان و اندیشمندان حقوق معلوم شده جمع و دفع تعارض قوانین است. ایراد چنین عقیده

شده است. علت این  بارهنیدراشهرت آن تاکنون از بین نرفته و حتی ادعای اجماع  نیباوجودااست. 

ه مبنای اصل عدم نسخ است. های فقهی و حقوقی برای توجیوضعیت فقدان استدالل کافی در نوشته

جمع و تبیین معنای واقعی اصل عدم نسخ، پیش از هر چیز باید مسائل  قاعدهیافتن مبنای حقیقی  منظوربه

ی تفسیر و تصویب قانون از یکدیگر جدا شود. نیز، مباحث مربوط به مقام و مفاهیم مربوط به دو حوزه

ارع ی صالحیت مقنّن و شگذاری تنها در حیطهمبنا قانون ثبوت و اثبات از همدیگر تفکیک شود. بر این

گذار همواره قانون رونیازااست و این اختیار شامل وضع قوانین جدید و تغییر مقررات موجود است. 

تواند قوانین و مقرراتی را که خود وضع کرده است، نسخ یا اصالح کند و اصوالً منع و محدودیتی در می

 نیباوجوداگذاری، اصل بر وقوع نسخ صریح قانون است. مین جهت در مقام قانوناین کار نیست. به ه

جام ی الزم برای انمجتهد و اندیشمند حقوقی مکلّف به اجرای حکم شرع و قانون است. تفسیر نیز مقدمه

اصلی به  برهیتکبنابراین طبیعی است که به هنگام مواجهه با قوانین متعارض با ؛ همین تکلیف است

تمامی دستورها و احکام قانونی اجرا شود و هیچ حکمی معطل و بیهوده باقی « اصل عدم نسخ»تحکام اس

 نماند.

همچنین برخالف آنچه تصور شده است، در مقام تفسیر و جمع میان احکام و قوانین معارض، 

مع میان جاختالف بر سر نسخ شدن قانون و زوال اعتبار آن نیست. بلکه بحث و نزاع راجع به چگونگی 

گمان مجریان قانون در کنار یکدیگر است. بی هاآنمفاد قوانین معارض و یا عدم امکان اجرای مداوم 

شناسند. چنانکه حتی در سکوت قوانین موضوعه حکم قضیه ی حقوقی برای خود نمیقاعدهحق وضع 

ی اغلاهمین قیاس نسخ و  آورند. بهرا از روح قانون، اصول حقوقی، عرف و منابع معتبر فقهی به دست می

ها است. درنتیجه با اعالم نسخ ضمنی قانون معین، نسخ حکم قانون مزبور روی قانون فراتر از اختیار آن
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 دهد تا نوبت به اثبات آن برسد.نمی

و از  ی حاکمیت قانون دارداصلی ثبوتی ریشه در اندیشه عنوانبهبر این مبنا اصل عدم نسخ ضمنی 

گیرد. اصل عدم تخصیص قانون نیز همین اوصاف را ی ناب حقوقی مایه میمنطق علم حقوق و نظریه

توان گفت: اصول مزبور در ردیف اصول کلی حقوقی مانند اجرای فوری قانون و دارد. به همین جهت می

شده کارکردهای مهمی را در نظام ویژه که دو اصل بنیادین یادبهدارند.  سبق نشدن آن قراربه ماعطف 

: از سویی موافق با اصل تفکیک قوا، ممنوعیت وقوع نسخ یا تخصیص قانون به دست دارندعهدهحقوق بر 

شود و از سوی دیگر، استناد به اصول مذکور مانع تخلف از اجرای کامل قوانین مجریان قانون موجه می

گویی به او شود، انتساب تناقضگذار حکیم مرتکب اشتباه و لغو نمیقانون ازآنجاکهها افزون بر ایناست. 

 هانآروا نیست. به همین جهت ضرورت جمع بین قوانین مختلف و ممنوعیت عقیده به نسخ یا تخصیص 

 ارد.ق است و حقیقت ندویژه که در بسیاری موارد، تعارض بین قوانین تنها در ظاهر محقشود. بهمسلّم می
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