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  چرا .حکومت دانست کی لیتشک یتوان سنگ بنا ی را م  ات یمال نیقوان
را به  ی کشور، به اجبار مخارج کیکه اداره سازمان ها و ادارات مختلف در  

از مردم و   ی آن ها مستلزم اخذ مبالغ  نیتأمهکند ک یم  لیحکومت تحم
 .ارندقرار د ات یمال نی سازمان ها است که تحت پوشش قوان

مقاله با ما   نیا یتا انتها ات یمربوط به مال  نیقوان  نیبا ا یی آشنا یبرا
 .دیهمراه باش

 

 اتیمال نیاصول حاکم بر قوان 1#

  کی لیتشک یو وصول آن سنگ بنا ات یشد وضع مال انیطور که ب همان
  نیقوان تیاهم یبه معنا نیا .رود  ی آن به شمار م ات یحکومت و ادامه ح

از جنبه  ی کی اما .باشد ی آن در هر حکومت م  رامونی و مباحث پ ات یمال
 رایز در زمان است؛ نیقوان یمبحث اجرا ن،یدسته از قوان نی مهم ا یها

 لیبه دل نیا .برخوردار است یا ژهیو  تی از اهم ات یزمان در حوزه قانون مال
تحت پوشش خود در  یتعهدات دولت در قبال سازمان ها یفا یا تیاهم

 .موعد مقرر است

کارمندان که پرداخت به موقع آن  انهیپرداخت حقوق ماه رینظ ی تعهدات
جا است  نیا در  .ها در مواعد مقرر دارد ات یبا وصول مال ی م یرابطه مستق

 یها تی و محدود ات یقانون مال ی زمان  یکه به مفهوم مرور زمان و قلمرو
 .میرس ی م  ی زمان یقانون در قلمرو  نیا
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 ست؟ یها چ تی محدود نیمنظور از ا اما

  نیهمچن ماقبل از خود نخواهند شد و یها تیشامل وضع نیقوان نیا
بازه  یو در واقع دارا ستین ی شگی هم نیدسته از قوان  نیا یی اجرا تیقابل
با اصول حاکم   دیمبحث با  نیدرک هرچه بهتر ا یبرا .است ی خاص ی زمان 

اصول  نیادامه به طور خالصه به شرح ا در که دیآشنا شو ات یبر قانون مال
 .پرداخت میخواه

 

 

 یاتیمال یاصل مرور زمان در قانون ها 2#

عبارت   دنیبا شن دیشا د،یداشته باش یی آشنا ی حقوق  میبا مفاه ی کم اگر
 .شوند ی در ذهن شما تداع  ی حقوق ایو  یفر یک ی"مرور زمان" ابتدا دعاو

  نیا یمهم در حوزه اجرا اریاز مباحث بس ی ک یمفهوم  نی ا قتیدر حق اما
 فی تعر نیرا چن ی اتیدانان مرور زمان مال حقوق .رود  ی به شمار م نیقوان
 :کنند ی م
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شود که بر طبق   ی از مقررات اطالق م یبه مجموعه ا ی اتیزمان مال مرور»
را تنها در  ات یهمچون وصول مال ات،یدر حوزه مال ی اعمال حقوق ی آن برخ
 .« دتوان انجام دا ی شده م  نییتع  ی بازه زمان 

و  انی مود یمفهوم مرور زمان برا   تیبه اهم فی تعر ن ی دقت به ا ی کم با
 .برد دیخواه ی آن ها پ یاقتصاد  یها تیفعال

  عموما   گرفت که جهین نتتوا  ی م ات یحاکم بر مال نیبه قوان ی نگاه با
حق  ی واقع نوع  در شده و میتنظ یمقررات مربوط به مرور زمان به نفع مود 

در  زیاستثنائات ن ی برخ یدر موارد البته .شود ی محسوب م   یمود یبرا
مرور زمان خواهد شد که به آن   یاز اجرا مانع  حق اعمال شده و نیا یاجرا

 :میکن ی اشاره م

 انی اظهارنامه توسط مود لیدر تکم یانگار  سهل .1
 اتیاظهارنامه با اطالعات غلط به منظور فرار از پرداخت مال لیتکم .2
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  ن،یدسته قوان نی با مفهوم مرور زمان در ا شتریب یی جهت آشنا ستین بد
 :میندازیب میمستق یها  ات یقانون مال 157به ماده  ی نگاه

اظهارنامه   میبر درآمد که در موعد مقرر از تسل  ات یمال  انیبه مود نسبت»
قانون مکلف به   نیطبق مقررات ا  اصول   اینموده اند  یمنبع درآمد خوددار 

  ی ات یزمان مال مرور ستند،ین ات یپرداخت مال دیاظهارنامه در سررس میتسل
از گذشتن پنج    پس باشد و ی م  ات یپرداخت مال دیسررس خیپنج سال از تار
 نی که ظرف ا نی ا مگر متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، ات یسال مذکور مال

صادر و حداکثر ظرف   ات یمال صی و برگ تشخ نییتع یمدت درآمد مود
  یصادره به مود صیپنج سال مذکور برگ تشخ یسه ماه پس از انقضا

 «.ابالغ شود

 

 اتیمال  نیدر قوان عطف به ماسبق نشدن  3#

است که احتمال  به دفعات   یموارد گریاز د نیبه ماسبق نشدن قوان عطف
 نیتوان آن را تنها محدود به قوان ی که مطمئنا  نم  ی اصل .دیا دهیآن را شن

از اصول   ی کی توان  ی قاعده را م نی واقع ا در .دانست ی مدن  ایو  یفر یک
 .به شمار آورد ات یمال نیدر قوان یکاربرد

 ست؟ یچ ات یمفهوم عطف به ماسبق نشدن در قانون مال اما

 :گفت دیبه زبان ساده با ات یحاکم بر مال نیاصل در قوان نی ا فی تعر در
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که قبل از وضع آن قانون اتفاق  ی عی است نه وقا ندهیقانون نسبت به آ اثر»
 « .افتاده است

 دیکه قانون جد ینه در مواردمنصفا ی با نگاه ات یقانون در حوزه مال البته
  ی م  ی اصل را منتف نی مخالف ا مفهومدر برداشته باشد،  یمود یبرا یی ای مزا
 ات یمال نی معنا که اصل بر عطف به ماسبق نشدن در قوان نیا به .داند
قانون   نیباشد، ا انیدر م انیمصلحت مود یکه پا یدر مواقع اما است؛

 .تواند عطف به ماسبق شود  ی م

 

اصل در قانون   نی ا وجود شما مطرح شود که یسوال برا نیا دیشا اما
 .تواند داشته باشد  ی م  ی هیچه توج ات یمال

 .ساده است پاسخ

  ی مستلزم آگاه   ان،یمود   ای یاقتصاد نیفعال یاز سو میهرگونه تصم اتخاذ
تواند در  ی م  میتصم  نیاست که ا یی امدها یپ ی و تسلط کامل به تمام

  ،یر یگ میپس از تصم رایز .داشته باشد ی آن ها در پ یبرا  نیقوان نی حوزه ا
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اتخاذ  میبا تصم رهمسویو غ دیجد  ی با قانون ی در صورت مواجهه ناگهان
 .متضرر خواهند شد انیمود   نا  یقی شده،

 

 ی اتیمال یدر قانون ها یفور  یاصل اجرا  4#

با اصل  ی کی نزد اریدر واقع مفهوم بس ات یمال نیقوان یفور  یاجرا اصل
قانون  یاصل به زمان اجرا نیا .قانون دارد نیعطف به ماسبق نشدن ا

 در دن،یرس بیپس از به تصو  نیاصل، قوان نیا مطابق .گردد ی برم  ات یمال
حال در آن زمان فورا  به اجرا  ع یوقا هیموجود و کل یها تیرابطه با وضع
اظهارنامه   لیهر سال موعد تکم انیعنوان مثال اصول  پا به .درخواهد آمد
 .است انیاز مود ات یو وصول مال

 در .ابدی شی سال قبل از وصول آن افزا ی در ط ات یمال  زانیم دیکن فرض
شده قابل اجرا خواهد  بیتصو  شی نسبت به افزا دیصورت قانون جد نیا

دو حالت وجود خواهد  ات یشدن قانون مال یی درباره زمان اجرا عموما   .بود
 :داشت

قانون وضع شده در خود قانون آورده شده  ی اجرا خیو تار  زمان .1
 .است

 در نشده است که نییقانون در خود قانون تع ی اجرا خیو تار  زمان .2
مشخص خواهد   ی آن با توجه به قانون مدن یحالت زمان اجرا نیا

 .شد
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 اتیمال نیبودن قوان  انهی اصل سال 5#

معنا است که قانون  نیبه ا نی ا .است انهیسال ات یمال نیقوان یاجرا
اجرا داشته و   تی مصوب در اول هر سال، نسبت به همان سال قابل ی اتیمال

  نیا فی تعر .وددر آن سال خواهد ب یجار  ی اتیمال ات ی عمل ی حاکم بر تمام
 :دینیبب می مستق ات یقانون مال  155در ماده  دیتوان ی اصل را م

ماه هر   نی که از اول فرورد ی سال شمس کی عبارت است از  ی ات یمال سال»
 « .شود ی سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم م

  نیبودن ا انهیبه آن توجه داشت مالزمت اصل سال  دیکه با ینکته ا اما
 .بودن بودجه است انهیبا اصل سال نیقوان
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 ست؟ یبودن بودجه چ انهیمنظور از اصل سال اما

 به بودجه کل کشور اشاره دارد که بیو تصو  هیاصل در واقع به ته نیا
  .شود ی انجام م ی عموم یها نهیو با توجه به درآمد و هز  انهیصورت سال

بودجه کشور   نی منابع تأم نی از مهم تر ی ک ی ات یمال دیدان ی طور که م  مانه
  شود، ی م نیتأم انهیمنبع به طور سال نیآن جا که ا از و دولت است و

با توجه به آن و به صورت   زین یها و بودجه کشور  نهیهز ی نیب شیپ
 .شود ی م  نیی تع انهیسال

  ریمتغ دیبدان دی با ات یمال نیبودن قوان انهیکه در رابطه با اصل سال یا نکته
  ی توان اصل ی اصل را نم نیا جهینت  در .است طیشرا یبودن آن به اقتضا

توان  ی را م نیقوان نیاصول حاکم بر ا هیکل تینها در .مطلق دانست
  ی برخ رشیپذ در مبحث زمان قلمداد نمود که  ات یبر قانون مال ی ت یمحدود 
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بر   ی کشورها استثنائات ی کشورها مشترک و در برخ ی اصول در برخ  نیز اا
 .آن وارد است


