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روزنامه سیاست روز در «چالش قانون» از شاهکارهای قانونگذاری ایران ( )33رونمایی میکند:

رشد روزافزون تبصرههای فراقانونی!!؟

مقدمه

با گ��ذر زمان از س��ال های ابتدای��ی قانونگ��ذاری در ایران،
موارد اس��تفاده از تبص��ره در قوانین افزایش یافته اس��ت .در
س��ال های نخس��تین قانونگذاری ،چیزی به ن��ام تبصره در
ادبیات قانونگذاری ایران وجود نداش��ته اس��ت .س��پس و به
تدریج اس��تفاده از این اصطالح و امکان بیشتر و بیشتر مورد
استفاده قرار گرفت به نحوی که در قانونگذاری امروز ایران از
جایگاه خاصی برخوردار است .شاید کمتر قانونی در کشور در
س��ال های اخیر به تصویب رس��یده است که خالی از تبصره
باش��د .امکانات قانونگذاری در ایران معموال با حجم وسیعی
از جابجایی نقش و نابجایی کاربرد مواجه می شود .موارد سوء
استفاده از امکانات قانونگذاری موجب می گردد که ابزار مورد
نظر از دسترسی و استفاده بهینه خارج شود.

موارد کاربرد تبصره

 بیان تعاریف :ارائ��ه تعاریف و اصطالحات مربوط به قانونو اجزای آن که بیش��تر جنبه اطالع رس��انی دارد و برای فهم
مفادقانون مفیدند.
 نحوه اجرای ماده :توضیحاتی مبنی بر روش اجرای قانونبصورت کلی و جزیی ارائه می شود.

 -تعیین مس�ئول اجرای مفاد یک ماده یا یک قانون بطور

کلی :توضیحاتی برای تعیین جایگاه و ویژگی های عمومی و
اختصاصی اجراکننده قانون ارائه می شود.
 بیان اس�تثناء حک�م یا م�اده :ارائه اطالع��ات مربوط بهاس��تثنائات و مواردی که از ش��مول قانون به اشکال مختلف
خارج است.
 حکم به ابقای قوانین سابق التصویب :ارائه دستور مربوطبه بقای اثر قوانینی که در گذشته به تصویب رسیده اند.
 بیان ضمانت اجرای حکم مندرج در ماده :ارائه ضمانت وتعهدات برای اجرای حکمی که در ماده قانونی آمده است.
 الغای قوانین یا مقررات معارض :مطالب مهم مربوط به لغوقوانین و مقررات معارض با ماده اخیر ارائه می شود.
 توسعه دایره حکم ماده :توضیحاتی پیرامون افزایش دامنهکاربرد یا شمولیت قانون ارائه می شود.
 اعطای اختیار ،امتیاز یا اجازه :توضیحاتی در باره واگذاریاختیارات به دیگران ،اعطای امتیاز به نهاد یا شخصی و اعطای
اجازه نامه به دیگران ارائه می شود.
 اعط�ای معافیت :مطالبی پیرامون معافیت از اجرای حکممندرج در ماده ارائه می شود.

 -تعیی�ن نس�بت به وضعی�ت پیش از تصویب ی�ا اجرای

قان�ون :مطالب پیرامون نسبت ماده اخیر به وضعیت پیش از
زمان تصویب یا اجرای قانون ارائه می شود.
 بیان ممنوعی�ت :توضیحاتی پیرامون ممنوعیت مرتبط بامحتوای قانون در سطوح مختلف ارائه می شود.
 پیش بینی تنظیم آیی�ن نامه یا نظام نامه :مطالبی برایتعیین تکلیف انجام تدوی��ن و تنظیم آیین نامه یا نظام نامه
ارائه می شود.
 بیان ش�رایط :توضیحاتی در باره بیان شرایط اجرا یا مواردعدم اجرای قانون در زمینه های گوناگون ارائه می شود.
 تعیین وظیفه و مس�ئولیت یا تکلی�ف :مطالبی پیرامونتعیین وظیفه ،مس��ئولیت انجام کار یا تکلیف مرتبط با ماده
قانونی ارائه می شود.

 -رو به افزایش بودن کاربرد تبصره:

در چند دهه گذش��ته میزان کاربرد تبصره به ش��دت افزایش
پیدا کرده است به نحوی که همه توضیحات اضافی که معموال
لزوم��ی برای طرح آن در قانون وجود ندارد و یا در اخل پرانتز
قید می شود همگی در قالب تبصره طرح و تصویب می شود.
این موضوع عالوه بر تطویل مواد قانونی و سلس��له مراتب آن،
فضای قوانین را متراکم و شلوغ می کند .طی چند دهه گذشته
میزان کاربرد تبص��ره در قانونگذاری ایران به بیش از 15-20
برابر دوره اول و دوم مجلس ش��ورای اس�لامی رسیده است.
افزایش کاربرد تبصره در افزایش کارآمدی قوانین تاثیر چندانی
نداش��ته و ندارد .پس باید منتظر ب��روز آثار ناگوار جابجایی و
نابجایی نقش در کاربرد تبصره در قانونگذاری ایران بود.

 ذکر نحوه ثبت و ضبط اسناد و مدارک و دالیل :توضیحاتیدر باره نحوه ثبت و ضبط اس��ناد و مدارک و دالیل مرتبط با
موضوه ماده قانونی ارائه می شود.
 بی�ان مهلت و زم�ان :مطالبی پیرامون تعیین مهلت برایاج��رای قانون یا ارائه زمان ب��رای تدوین مجدد ،تمدید و هر
گونه تغییر در قانون ارائه می شود.

بررسی و تحلیل

 اس�تفاده به عن�وان توضیح اضافی غیرض�روری داخلپرانتزی:

در بسیاری از موارد تبصره برای ارائه توضیحات اضافه پیرامون
ماده قانونی مورد استفاده قرار می گیرد و جنبه حیاتی برای
ماده قانونی ندارد .به عبارت دیگر مجموعه جمالت تبیینی و
توضیحی برای م��اده قانونی که با حذف آن به محتوای ماده
قانونی لطمه وارد نمی س��ازد .ماده قانونی در این موارد بدون
تبصره هم دارای کارکرد است.

 -تبصره های کلیدی در مواد عادی:

در برخ��ی از م��وارد دولت ها برای فرار از آیین و تش��ریفات
قانونگذاری به جاس��ازی تبصره ای مه��م در دل مواد قانونی
نامربوط اقدام می کنند و امید دارند که با تنش و بحث کمتر
به نتیجه دلخواه خود دست یابند .از این طریق با حساسیت و
گرفتاری کمتر می توانند به خواسته خود برسند و مواد قانونی
مورد نظر خود را به تصویب برسانند.

 -برقراری نسبت جزء و کل:

در بعضی از موارد تبصره ها جزییاتی را مطرح می سازند که
کلیات آن در ماده قانونی مطرح شده است .نوعی طبقه بندی
از کلی و جزیی به ترتیب در ماده واحده و تبصره بکار می رود
که معموال تبصره را در جایگاه جزییات و ماده های قانونی را
در جایگاه کلیات قرار می دهد

 -برقراری نسبت اهم به مهم:

در برخی موارد رابطه تبصره با ماده قانونی ،نسبت اهم به مهم
و طبق��ه بندی موضوعات مرتبط ب��ا قانون از نظر رتبه بندی
محتوایی مورد نظر اس��ت .در ایگونه موارد باید توجه داشت
که بین تبصره و ماده قانونی پیوستگی محتوایی وجود دارد و
نمی توان بدون جهت به حذف تبصره اقدام نمود .تغییرات در
ایم زمینه باید کانال با احتیاط صورت گیرد.

 -برقراری نسبت اصل به فرع:

در برخ��ی از کاربردهای تبصره در مواد قانونی ،نس��بت اصل
به فرع وجود دارد و رتبه بندی بر اس��اس اهمیت موضوع در
منظومه قانون و طبقه بندی مبتنی بر آن است .بر این اساس
موضوع��ات اصلی معموال در مواد قانونی قرار گرفته و بتدریج
موضوع��ات فرع��ی در ادامه و در تبصرها ج��ای می گیرند و
محتوای قانون را تکمیل می نمایند.

 -برقراری نسبت تقدم و تاخر:

در برخ��ی موارد از کاربرد تبص��ره در مواد قانونی به نظر می

اشاره
رویه های نادرس���ت در قانونگذاری به س���بک
ایران���ی هم���واره با اف���راط همراه بوده اس���ت.
یک���ی از ابزاره���ای قانونگ���ذاری که ش���اید در
مح���ل و جای���گاه خ���ود مفی���د واقع می ش���ود
تبص���ره اس���ت که معم���وال ذیل م���اده قانونی
ب���کار م���ی رود .در ده���ه ه���ای اخی���ر نح���وه و
موارد استفاده از تبصره در قانونگذاری ایران
افزای���ش چش���مگیری یافته اس���ت .بازبینی
جایگاه شکلی و محتوایی تبصره می تواند به
حفظ س���اختار قانونی تبصره در قانونگذاری
کمک بس���زایی نماید .نوشتار حاضر به طرح
مس���اله و بح���ث و بررس���ی پیرام���ون کارب���رد
تبصره در قانونگذاری ایران و آثار ناگوار سوء
اس���تفاده از آن در ن���زد قانونگ���ذاران و جامعه
می پ���ردازد که هم اکن���ون از نظر خوانندگان
میگذرد:

رس��د که دارای نس��بت تقدم و تاخر است .به عبارت دیگر از
نظر اهمیت مواد قانونی در ابتدا و س��پس تبصره ها در ادامه
قید می شود .جلوتر بودن مواد قانونی در مقایسه با تبصره ها
ناشی از ساختار موضوع قانون است که در بستر محتوای آن
جاری می شود.

 -برقراری نسبت الویت داری:

معم��وال در تدوین قوانین مطالب دارای اولویت بیش��تر در
ابت��دا و در مواد قانونی و مطالب ب��ا اولویت کمتر در تبصره ها
جانمایی می شود .در اکثر موارد در تنظیم اولویت ها و سلسله
مراتب آنها دقت الزم صورت نمی گیرد که جابجایی و نابجایی
محت��وای تبصره در ماده قانون��ی و برعکس قابل پیش بینی
است.
 -برقراری نسبت متن به حاشیه:

برخی از تبصره ها ماده قانونی را از جهات مختلف حاش��یه
نگاری می کنند و با پشتیبانی از آن ،به تکمیل کنندگی آن
مش��غول اند .رابطه متن و حاش��یه در م��اده قانونی و تبصره
در صورتی از حساس��یت باالیی برخوردار می شود که درجه
اهمیت تبصره از ماده قانونی فراتر رود .در این صورت با تبصره
هایی مواج��ه ایم که از ماده قانونی دارای اهمیت بیش��تری
هستند.

 -یک ماده واحده با ده ها تبصره!

اصوال ماده های واحده دارای تبصره نبوده و نیس��تند .این در
حالی است که ده ها و شاید صدها ماده وحده در قانونگذاری
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برخی تبصره ها از نظر درجه اهمیت بسیار مهم اند و شاید از
ماده قانونی خود مهم ترند .جاس��ازی این دست تبصره ها ،با
هدف قبلی و برای گرفتن مصوبه از مجلس شورای اسالمی و
تایید ش��ورای نگهبان در شرایط غیرعادی است .در این موارد
خاص ارزش تبصره به مراتب از اصل ماده واحده بیشتر است
و در قانون اصالت با تبصره و س��پس در مرتبه پایین تر ،ماده
واحده قرار دارد .این دس��ت تبص��ره های مهم معموال از دید
نظارتی دستگاه های نظارتی نیز مخفی می مانند.

 -تبصره های نچسب و نامربوط!

نابج��ای قرارگی��ری از نظر قالب و محتوای تبص��ره ها و مواد
قانونی از مشکالت شایع در زمینه قانونگذاری به سبک ایرانی
است .تبصره های نابجا در مواد قانونی نابجا و در قانون نابجا به
تصویب رسیده و تایید و ابالغ می شوند .کاربرد نابجای تبصره
در سلسله مراتب نابجای قانونی جز دستاوردهای نابجا به همراه
ندارد .عالوه بر نابجایی پدیده مخرب جابجایی نقش تبصره نیز
آفتی بزرگ در قانونگذاری به سبک ایرانی است که می تواند
هویت ماده واحده و تبصره ها را تغییر دهد.

 -تبصره های بزرگتر از ماده واحده!

در قانونگذاری ایران به ماده های واحده ای برخورد می کنیم
که چندین برابر خود دارای تبصره اند .وفور تبصره ها به گونه
ای است که اصل ماده واحده را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
در برخورد با این مواد قانونی و تبصره ها ،موضوع بی هویتی مواد
در برابر تبصره ها کامال مش��هود است .تبصره ها نقش اصلی
و مواد قانون��ی دارای نقش فرعی اند .محوریت این ماده های
واحده مبتنی بر تبصره طراحی شده است.

 -تبصره های قانون گونه و قوانین تبصره مانند!

در بس��یاری از موارد به مواد قانونی بر م��ی خوریم که دارای
ارزش تبصره ای اند و برخی از تبصره ها نیز دارای ارزشی فراتر
قانون اند .جابجایی های نقش و رتبه در قوانین ،موضوع شایعی
اس��ت که در قانونگذاری به سبک ایرانی به وفور با آن برخورد
می کنیم ک��ه هریک دارای توجیهات مرتبط با خود اس��ت.
ساختار برخی تبصره ها محکم تر از قانون و ساختار بسیاری از
قوانین سست تر از تبصره های توضیحی صرف است.
 -اهمیت کمتر تبصره نسبت به ماده واحده:

در میان مردم و برخی از مدیران کش��ور تلقی بر این است که
اهمیت قانونی تبصره از ماده قانونی کمتر است .از این روست
که بسیاری از ماده های واحده تقدیمی دولت ها برای سهولت
در تصویب و تایید از تعداد فراوانی تبصره برخوردارند .جابجایی
و نابجای��ی نقش و کارکرد تبصره موجب دگرگونی در مفهوم

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی

 جایگاه تبصره در مجموعه مصوبات مجلس شورای اسالمیچیست؟
 دالیل اس��تفاده افراطی مجلس ش��ورای اس�لامی از تبصرهچیست؟
 دالیل تصویب تبصره های بزرگتر از ماده واحده در مصوباتمجلس شورای اسالمی چیست؟
 دالیل تصوی��ب تبصره های طالیی در گری��زگاه ماده هایواحده توسط مجلس شورای اسالمی چیست؟
 چ��را تبصره های نابجا و نامربوط در البالی مصوبات مجلسشورای اسالمی تصویب می شود؟

پرسشگری از شورای نگهبان

 جایگاه تبصره در مجموعه مصوبات شورای نگهبان چیست؟ دالیل تایید تبصره ه��ای بزرگتر از ماده واحده در مصوباتمجلس شورای اسالمی چیست؟
 آیا ش��ورای نگهبان بی انضباطی های انجام شده در کاربردتبصره را به دولت و مجلس شورای اسالمی تذکر داده است؟
 نظر ش��ورای نگهبان در باره اس��تفاده بی��ش از حد از نظرمحتوایی از ابزارهای قانونگذاری ش��امل ماده واحده یا تبصره
چیست؟
 دالیل تایید تبصره های طالیی در گریزگاه ماده های واحدهمصوب مجلس شورای اسالمی چیست؟

پرسشگری از قوه قضاییه

 گزارش عملکرد نظارتی سازمان بازرسی از روند رو به افزایشکاربرد تبصره در قانونگذاری به سبک ایرانی چیست؟
 چگونه می توان به تبصره های بزرگتر از ماده واحده نظارتکرد؟
 تبصره های طالیی در گریزگاه ماده های واحده چگونه قابلنظارت و ارزیابی اند؟
 آیا می توان بر تبصره های نابجا و نامربوط در البالی قوانیننظارت کرد؟
 گزارش عملکرد نظارتی س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور برمجموعه تبصره های تصویب شده تاکنون چیست؟
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 -تبصره های طالیی در ماده های غیرواحده:

پرسشگری از دولت

 جایگاه تبصره در مجموعه مصوبات دولت چیست؟ دالیل استفاده افراطی دولت از تبصره چیست؟ دالیل تصویب تبصره های بزرگتر از ماده واحده در مصوباتو لوایح دولت چیست؟
 دالیل جاس��ازی تبصره های طالی��ی در گریزگاه ماده هایواحده توسط دولت چیست؟
 آی��ا کاربرد تبص��ره های نابجا و نامرب��وط در البالی لوایح ومصوبات دولت چیست؟

ŵŢ

§ÃÁaÕYÄ¸u»®ËÃ{§Ö¨Ì¯Ö]ZËYZ]½Z»¼ÅÖ»Â¼Ä«ZÀ»½YÂyY
»Å|À]µfÀ¯k]AISÃZ´f{ÕY|¿YÃYÁ\¿,¶¼u,ÄÌÆe

به سبک ایرانی وجود دارد که دارای چندین تبصره اند .تقریبا
این روش نادرس��ت بصورت روش معمول و جاری مورد قبول
تقس��یم کار قانونگداری است و نهادی بر این دست ماده های
واحده دارای تعدادی تبصره اشکالی وارد نمی کند.

 جایگاه تبصره در مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحتنظام چیست؟
 آیا روند رو به افزایش کاربرد تبصره در قانونگذاری به مصالحکشور است؟
 آی��ا تصویب تبصره های بزرگت��ر از ماده واحده به مصلحتکشور است؟
 آیا تصویب تبصره های طالیی در گریزگاه ماده های واحدهبه مصالح کشور است؟
 آیا تصویب تبصره های نابجا و نامربوط در البالی قوانین بهمصلحت کشور است؟
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کالسیک آن شده است .چه بسیار است تبصره هایی که از ماده
قانونی خود مهم تر و چه فراوان اس��ت ماده های قانونی که از
تبصره هایش مهم تر است.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام

شرح ماجرا

مقایسه استفاده از تبصره در دور اول و دوم قانونگذاری و سال
:1376-1377
 دور اول :وجود  31تبصره به ازای  936ماده تصویبی (3/3درصد)
 دور دوم :وج��ود  14تبصره ب��ه ازای  1951ماده تصویبی( 0/7درصد)
 سال  :1376وجود  421تبصره به ازای  809ماده تصویبی( 52درصد)
 سال  :1377وجود  475تبصره به ازای  1020ماده تصویبی( 46/5درصد)

پیامبر اکرم(ص):

مردمى كه گناهكارند و نه نيكوكار ،با صله رحم ،اموالشان زياد و عمرشان
طوالنى مى شود .حال اگر نيك و نيكوكار باشند ،چه خواهد شد!؟

