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شرح ماجرا
الف( تبصره دار بودن ماده واحده

- قانون بودجه سال 1374 کشور با 68 تبصره
- قانون بودجه سال 1377 کشور با 60 تبصره

- قانون راجع به سواد اسناد سجلی مصوب 1313/02/23 
با 2 تبصره

- قانللون اصللاح مقللررات مربللوط به طللاق مصوب 
1370/12/21 با 7 تبصره

ب( ناهمخوانی محتوای ماده واحده با عنوان آن
- قانون ايجاد تسهيات برای توسعه طرح های فاضاب 
و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 1377/03/24 
کلله دارای 6 تبصره غيرهمخوان با عنللوان ماده واحده 

هستند.
- قانللون مربوط به نحوه پرداخت کمک هزينه تحصيلی 
دانشللجويان از سللال 1139-1338 بلله بعللد مصللوب 
1339/10/17 که دارای 2 تبصره غيرهمخوان با عنوان 

ماده واحده هستند.
- قانون بودجه کل کشللور که تصويب بودجه سه منطقه 
تجاری صنعتی قشم، کيش و چابهار بصورت جداگانه در 

سال 1377 غيرهمخوان با عنوان ماده واحده هستند.

موارد کاربرد ماده واحده
-اعطایمعافيت

- پذيرش موافقت نامه، عهدنامه، کنوانسيون يا پروتکل
- تمديللد مهلت يا مدت اعتبللار يک اختيار، يک مقرره، 

يک وضعيت و...
- تسللری دادن حکللم مندرج در يک ماده يللا قانون به 

موارد ديگر
- الغاء و حذف يک قانون يا ماده يا تبصره

- تاسيس و تشکيل سللازمان، شرکت يا مرکز دولتی يا 
وزارتخانه ها

- اصاح يک قانون، مقرره يا تبصره
- الحللاق و افللزودن يک ماده يا يک تبصللره به قانون يا 

مقرره و تکميل آن
- تفسير يک ماده يا تبصره يا اصل قانون اساسی

- بيان ممنوعيت
- الغای ممنوعيت

- اعطای اجازه
- افزايش يک امر يا نصاب يا عمل و...

- تعيين نحوه اجرای يک اصل، قانون، ماده و تبصره
- پيوستن به يک سازمان يا نهاد يا موسسه بين المللی

- افزايش اعتبارات رديف های بودجه ای
- تعيين مسئول تهيه يک قانون، آيين نامه و...

- تغيير و تبديل در سللازمان ها، شرکت ها و موسسات 
دولتی

- تعيين تکليف امور فوری و وابسته به زمان
- قوانين بودجه ساالنه کشور يا نهادهای دولتی يا بودجه 

های خاص

بررسی و تحلیل
-مادهواحدهباتبصرههایفراوان:

در متللون علمی مربوط به قانونگللذاری در بحث ويژگی 
هللای مللاده واحده و جايللگاه آن در قانونگللذاری بحث 
های فراوانی وجود دارد. بررسللی های گذشللته نگر در 
اين زمينه مويد اين حقيقت است که ماده واحده دارای 

تبصره نيسللت. در چند دهه گذشته از اين امکان قانونی 
مفيد قانونگذاری سوء استفاده شده است. در بسياری از 
موارد مواد واحده ای تصويب و اجرا شده است که دارای 
تبصره های فراوان بوده و هسللتند. سوء استفاده از ماده 
واحده قطعا به دليل دور زدن مسللير اصلی قانونگذاری 
در کشور اسللت. با اين تعبير مواد واحده ای وجود دارد 
که از بسللياری از قوانين مهم کشللور نيللز دارای اعتبار 
بيشللتری اسللت. از ايللن رو در دولت ها بللرای تدوين 
لوايح و در مجلس شللورای اسامی برای تدوين طرح ها 
برای رسلليدن به اهللداف خود ترجيح مللی دهند که از 
راه مللاده واحده عمل کند. نکته قابللل ماحظه در اين 
باره، پذيرش اين خطای آشللکار توسط تقسيم کار ملی 
در حللوزه قانونگذاری اسللت. دولت هللا در تدوين لوايح 
و اجرای قوانين، ادوار مختلف مجلس شللورای اسللامی 
در تدويللن طرح ها و تصويب طرح ها و لوايح، شللورای 
نگهبان در تاييد مصوبات مجلس شللورای اسامی، قوه 
قضاييه در نظارت بر حسللن اجرای قوانين و ... ظاهرا با 
اين رويه غلط در قانونگذاری مشللکلی ندارند و بصورت 
غيرمسللتقيم آن را قبول دارند. شللايد در متون يا اظهار 
نظرهای قانونی و رسللمی، شواهدی دال بر مخالفت آنها 
با اين رويه نادرسللت در قانونگللذاری وجود ندارد که در 
نوع خود بی سللابقه است. بخصوص بی توجهی نهادهای 
نظارتی مانند شللورای نگهبان و قوه قضاييه نسللبت به 
روش هللای نادرسللت قانونگذاری موجب می شللود که 
دسللتگاه های مسللئول در ايللن زمينه به تکللرار روش 
اشللتباه خود اداملله دهند. ظاهرا مبتکللران قانون بيش 
از آنکه در اسللتفاده بهينه از امکانللات قانونگذاری درای 
ابتکار و خاقيت داشللته باشللند در زمينه زبان بازی ها 
و سللوء ابتکارات دارای سابق درخشانی هستند. استفاده 
از امکانللات قانونگذاری در مسللير صحيللح آن می تواند 
دارای آثللار و نتايج مطلوبی باشللد. بلله هيچ عنوان نمی 
تللوان موضوع راهبللردی و مهم کشللور را در قالب ماده 
واحده به تصويب رسللانيد. بسلليار بجاسللت که اگر اين 
اتفاق نادرسللت افتاد نهادهللای تاييدکننده و نظارتی به 
تصحيح آن بپردازند و با تاييد رويه اشتباه در قانونگذاری 

آن را نهادينه نکنند. 
-تشريفاتسهلترتصويبمادهواحدهازقانون:

در مجلس شللورای اسامی تشللريفات قانونی مربوط به 
تصويب ماده واحده از قوانين اصلی سللهل تر است. اين 
موضوع موجب شللده اسللت که تدوين کننللدگان لوايح 
و طرح ها برای نيل به اهداف خود، مسللير سللاده تر را 
برگزينند. سللوء اسللتفاده از ماده واحده، بهره گيری از 
شللرايط آسانتر در مواردی اسللت که ماده واحده جايی 
بللرای طللرح و تصويب نداشللته و می بايسللت در قالب 
قوانين اصلی مطرح شللود. تدوين کننللدگان طرح ها و 
لوايح برای تسللريع در کار خود و گرفتن مصوبه در زمان 
کمتر و با صرف انرژی کمتر اسللتفاده يا سللوء استفاده 
از مللاده واحده را در دسللتور کار خود قللرار داده اند که 
طی سللاليان و دوره های اخير مجلس شللورای اسامی 
مللوارد رو به افزايش هم داشللته اسللت. ظاهرا مبتکران 
قانللون اينگونه می انديشللند که بهتريللن راه ممکن در 
تصويب قانون لزوما راحت ترين راه ممکن است و لزومی 
نللدارد که برای حصول نتيجه از مسللير دشللوار و اصلی 

قانونگذاری استفاده شود.
-کماهميتترمادهواحدهدرمقايسهباقانون:

ظاهرا در دسللتگاه قانونگذاری کشور اهميت ماده واحده 
کمتر قانون اصلی است که تشريفات قانونی را طی نموده 
اسللت. کم بودن اهميت مواد واحده، دليلی بر غيرقانونی 
بودن آنها نيسللت. برای مبتکران قانونگذاری در گرفتن 
مجللوز از قو مقننه برای انجللام فعاليت های خود به هر 
شللکل و عنوان مهم اسللت نه شللکل و روش اجرا يا نام 
آن. شللايد با کمی دقت بتوان دريافت که رشد روزافزون 
ماده واحده در قانونگذاری ايران طی چند دوره گذشللته 
مجلس شللورای اسللامی، به لحاظ سوء استفاده از ماده 
واحده به بهانه کم اهميت جلوه دادن محتوای آن است. 
گرفتن مجوز قانونی از مجلس شللورای اسامی از طريق 
ماده واحده به بهای کم اهميت جلوه کردن محتوای آن، 
بهای اندکی اسللت که مبتکران قانون به عاقه حاضر به 

پرداخت آن هستند.
-مادهواحدهفراترازيکقانون:

در بسللياری از موارد مواد واحللده ای وجود دارد که در 
قواره يللک قانون اصلللی و بزرگ با تعللداد تبصره های 
فراوان است و اساسا با ويژگی های ماده واحده استاندارد 
سللازگاری ندارد. شللايد بتوان ادعا کرد که برخی از اين 
مواد واحده، دارای نقش و جايگاهی فراتر از قوانين اصلی 
اند. نهادينگی اين رويه نادرسللت نيللز به ارتقای جايگاه 
ماده واحده در نظام قانونگذاری سنتی ايران منجر شده 
است. ماده واحده دارای حدود و شرايط خاصی است که 
پيروی از آن می تواند اين ابزار مهم قانونگذاری را از سوء 

استفاده حفظ نمايد. 
-دورزدنقانونازمسيرمادهواحده:

بدون ترديد سللوء استفاده از ماده واحده و  توجه نکردن 
به رعايت قاعد و اصول اسللتاندارد آن با هدف دور زدن 
قانللون در امر خطير قانونگللذاری و ابتکار در روش های 
ميان بر اسللت کلله در دراز مدت به کم اهميت شللدن 
مسللير اصلی قانونگذاری منتهی می شللود. بی توجهی 
در نظارت بر قانونگذاری کشللور نيز بر تحقق اين آسيب 
مهللم به قانونگذاری کشللور موثر اسللت. نبايد مبتکران 

قانون بتوانند از يک امکان قانونگذاری استفاده نادرست 
داشللته باشند و آن را به عنوان راهی برای حصول نتايج 
خللود بصورت سللريعتر و آسللان تر بپندارنللد. با رعايت 
قانون پيرامون شللرايط ماده واحده می توان از بروز سوء 

استفاده از ابزارهای قانونی پيشگيری کرد. 
-ناهمخوانیعنوانمادهواحدهبامفادآن:

 در مللوارد متعللدد محتوای مللواد واحده بللا عنوان آن 
سللازگاری ندارند. به تصويب رساندن محتوای مورد نظر 
مبتکران قانون در محل نابجا و در خال سللاير قوانين، 
نمونه ديگری از سوء استفاده از ماده واحده در قانونگذاری 
ايران اسللت. اين موضوع که در يک ماده واحده معموال 
بطور مشللخص به يک موضوع واحد پرداخته می شود از 
سللوی مبتکران قانونگذاری رعايت نمی شود و بصورت 
نابجا و در هم موضوعللات مختلف و غيرمرتبط با عنوان 
ماده واحده نيز در خال هم طرح و تصويب می شود. به 
هم ريختگی محتوايی ماده های واحده و ناهماهنگی آن 
با عنوان قانون از شللان حقوقی آن می کاهد و به جايگاه 
اجتماعللی آن لطملله وارد می سللازد. در هللم ريختگی 
محتوايی ماده های واحده و خلط موضوعات گوناگون در 
آنها موجب می گردد که قانون در زمان اجرا در سللطح 

جامعه با نوعی سردرگمی مواجه شود.
-ناهماهنگیمحتوایمادهواحده:

اصللوال ماده واحللده به امور خاص، مشللخص و معين و 
محدود می پردازد. در موارد فللراوان ماده واحده حاوی 
مطالللب نامربوط و نابجاسللت و ناهماهنگللی در محتوا، 
انسجام درونی ماده واحده را به هم می ريزد. اينگونه در 
هللم ريختگی محتوا در يک ماده واحده از روی ناآگاهی 
به اصللول بکارگيری ماده واحده در قانونگذاری کشللور 
نيسللت بلکه بدون شللک روش سوء اسللتفاده مبتکران 
قانون برای دور زدن قانونگذاری اصلی و دسللت يابی به 
نتايج دلخواه اسللت. طرح موضوعات چندگانه و گسسته 
در يللک ماده واحده به هملله موضوعات ضربه می زند و 
جلو پيشبرد همه موضوعات را می گيرد و شان آن را نزد 
قانونگذاران، مجريان و مردم تنزل می دهد که اين مهم 

به سود قانونگذاری و قانونمداری کشور نيست. 

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- آيا عدم رعايت استاندارد قواره و الگوی ماده واحده در 

قانونگذاری به مصالح کشور است؟
- آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به بی نظمی 
های شللايع در تصويب ماده های واحده به دستگاه های 

مربوطه تذکرات الزم را ارائه نموده است؟
- چرا مجمع تشخيص مصلحت نظام برای پيشگيری از 
بی انضباطی فراوان در کاربرد ماده واحده در قانونگذاری 

مصوبه خاصی تصويب نمی کند؟
- رابطه سياسللت های کلی نظام با قانونگذاری بی نظم 

و قاعده چيست؟
- چرا در تهيه اسناد فرادست کشور، الگوهای استاندارد 

رعايت نمی شود؟
 

پرسشگری از دولت 
- دليللل ارائه لوايح شللامل ماده واحده بللا تبصره های 

فراوان به مجلس شورای اسامی چيست؟
- چرا دولت ها معموال از مسللير آسللان تر تصويب ماده 
واحده برای دور زدن قانون و قانونگذاری استفاده می کند؟

-چرا دولت ها با تصويب ماده واحده همراه با تبصره های 
فراوان با کم اهميت جلوه دادن موضوع به دنبال تصويب 

مصوبات مورد نظر خود هستند؟
- آيللا تدوين کنندگان لوايللح در دولت از آگاهی الزم و 
کافی پيرامون ماده واحده و ويژگی های اسللتاندارد آن 

برخوردارند؟
- چرا دولت ها بدون توجه به تدوين غيراستاندارد ماده های 

واحده، به روش نادرست خود ادامه داده اند.
 

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی 
- دليل تصويب اين همه ماده واحده حاوی تبصره فراوان 

در ادوار مختلف مجلس شورای اسامی چيست؟ 
- آيللا نمايندگان مللردم در دوره هللای ده گانه مجلس 
شورای اسامی نسللبت به ماده واحده و ويژگی های آن 

آگاهی الزم و کافی را دارند؟
- چرا مجلس شورای اسامی به دولت ها اجزه می دهند 
که با اسللتفاده از تصويب ماده واحده، تشللريفات قانونی 

فرآيند قانونگذاری را دور بزنند؟
- آيا تصويب موضوعات بسيار مهم در قالب ماده واحده، 

به افت شان قانون و قانونگذاری منتهی نمی شود؟
- آيللا تدوين طرح توسللط نمايندگان مجلس شللورای 
اسللامی در قالللب ماده واحللده بر اسللاس ويژگی های 

استاندارد ماده واحده انجام می شود؟
 

پرسشگری از شورای نگهبان 
- چرا شورای نگهبان مصوبات غيراستاندارد )ماده واحده 
حاوی تبصره های فراوان( مجلس شللورای اسللامی را 

تاييد می کند؟
- آيا در تعامات شورای نگهبان با قوای سه گانه نسبت 
به رعايت اصول اسللتاندارد قانونگذاری، تذکرات الزم را 

ارائه کرده  است؟
- آيللا فقها و حقوقدانان شللورای نگهبان بللا تداوم روند 
غيراصولللی قانونگذاری )تصويب مللاده واحده با تيصره 

های فراوان( موافق هستند؟
- آيللا بی انضباطی در قانونگذاری با لطمه زدن به منافع 
عمومی، مصداق مغايرت آنها با شللرع و قانون اساسللی 

نيست؟
- آيا تاکنون از سللوی شورای نگهبان مصوبه ای مجلس 
شورای اسللامی را به دليل عدم رعايت قواعد استاندارد 

قانونگذاری تاييد نکرده است؟
 

پرسشگری از قوه قضاییه 
- نحوه نظارت سللازمان بازرسی کل کشور بر ماده های 

واحده حاوی تبصره های فراوان چگونه است؟
- گزارش عملکرد نظارتی سللازمان بازرسللی کل کشور 
نسللبت به قوانيللن دارای ويژگللی های غيراسللتاندارد 

قانونگذاری چيست؟
- نحوه تعامل سللازمان بازرسی کل کشور با دولت ها در 

رعايت اصول صحيح تدوين لوايح چگونه است؟
- نحوه تعامل سازمان بازرسی کل کشور با ادوار مختلف 
مجلس شورای اسللامی در رعايت اصول صحيح تدوين 

طرح ها چگونه است؟
- آيللا مللی توان بللر قانونی که خللود بر اسللاس اصول 
قانونگذاری تدوين و تصويب نشللده اسللت به درسللتی 

نظارت کرد؟
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خانه ای که کودك در آن نباشد ، برکت ندارد.
وز حدیث ر

وز دزر تاریخ امر

اشاره

ماده واحده در قانونگذاری ایران نام آشنایی 
اس���ت ک���ه تقریب���ا دارای کاربرده���ای فراوانی 
اس���ت. آنچه مهم است اینکه در استفاده از 
ماده واحده، باید قواعد و ضوابط اس���تاندارد 
مربوط به آن را رعایت کرد. متاسفانه سهولت 
قانونگذاری از این طریق موجب ش���ده است 
ک���ه قوانین مه���م مانند قانون بودجه س���االنه 
کشور نیز در قالب ماده واحده ارائه می شود. 
نادیده گرفتن ویژگی های معیار در اس���تفاده 
از ابزاره���ای قانونگ���ذاری موج���ب ب���ی نظمی 
و احیانا س���وء اس���تفاده امکانات قانونگذاری 
کشور می شود که در میان مدت و بلند مدت 
می توان���د قانونگذاری کش���ور را تهدید کند. 
از  نوش���تار حاض���ر ب���ه طرح مس���اله و بحث و 
بررسی پیرامون آسیب شناسی ماده واحده و 
آثار ناگوار آن در نزد قانونگذاران و جامعه می 

پردازد که از نظر خوانندگان می گذرد:

چالشقانون
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