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مقدمه
با گ��ذر زمان از س��ال های ابتداي��ی قانونگ��ذاری در ايران، 
موارد اس��تفاده از تبص��ره در قوانين افزايش يافته اس��ت. در 
س��ال های نخس��تين قانونگذاری، چيزی به ن��ام تبصره در 
ادبيات قانونگذاری ايران وجود نداش��ته اس��ت. س��پس و به 
تدريج اس��تفاده از اين اصطالح و امکان بيشتر و بيشتر مورد 
استفاده قرار گرفت به نحوی که در قانونگذاری امروز ايران از 
جايگاه خاصی برخوردار است. شايد کمتر قانونی در کشور در 
س��ال های اخير به تصويب رس��يده است که خالی از تبصره 
باش��د. امکانات قانونگذاری در ايران معموال با حجم وسيعی 
از جابجايی نقش و نابجايی کاربرد مواجه می شود. موارد سوء 
استفاده از امکانات قانونگذاری موجب می گردد که ابزار مورد 

نظر از دسترسی و استفاده بهينه خارج شود.
شرح ماجرا

مقايسه استفاده از تبصره در دور اول و دوم قانونگذاری و سال 
:1376-1377

- دور اول: وجود 31 تبصره به ازای 936 ماده تصويبی )3/3 
درصد(

- دور دوم: وج��ود 14 تبصره ب��ه ازای 1951 ماده تصويبی 
)0/7 درصد(

- سال 1376: وجود 421 تبصره به ازای 809 ماده تصويبی 
)52 درصد(

- سال 1377: وجود 475 تبصره به ازای 1020 ماده تصويبی 
)46/5 درصد(

موارد کاربرد تبصره
-بيانتعاريف:ارائ��ه تعاريف و اصطالحات مربوط به قانون 
و اجزای آن که بيش��تر جنبه اطالع رس��انی دارد و برای فهم 

مفادقانون مفيدند.
-نحوهاجرایماده: توضيحاتی مبنی بر روش اجرای قانون 

بصورت کلی و جزيی ارائه می شود.
-تعيينمس�ئولاجرایمفاديکمادهيايکقانونبطور
کلی:توضيحاتی برای تعيين جايگاه و ويژگی های عمومی و 

اختصاصی اجراکننده قانون ارائه می شود.
-بياناس�تثناءحک�ميام�اده: ارائه اطالع��ات مربوط به 
اس��تثنائات و مواردی که از ش��مول قانون به اشکال مختلف 

خارج است.
-حکمبهابقایقوانينسابقالتصويب: ارائه دستور مربوط 

به بقای اثر قوانينی که در گذشته به تصويب رسيده اند.
-بيانضمانتاجرایحکممندرجدرماده: ارائه ضمانت و 

تعهدات برای اجرای حکمی که در ماده قانونی آمده است.
-الغایقوانينيامقرراتمعارض: مطالب مهم مربوط به لغو 

قوانين و مقررات معارض با ماده اخير ارائه می شود.
-توسعهدايرهحکمماده: توضيحاتی پيرامون افزايش دامنه 

کاربرد يا شموليت قانون ارائه می شود.
-اعطایاختيار،امتيازيااجازه: توضيحاتی در باره واگذاری 
اختيارات به ديگران، اعطای امتياز به نهاد يا شخصی و اعطای 

اجازه نامه به ديگران ارائه می شود.
-اعط�ایمعافيت: مطالبی پيرامون معافيت از اجرای حکم 

مندرج در ماده ارائه می شود.
-تعيي�ننس�بتبهوضعي�تپيشازتصويبي�ااجرای
قان�ون:مطالب پيرامون نسبت ماده اخير به وضعيت پيش از 

زمان تصويب يا اجرای قانون ارائه می شود.
-بيانممنوعي�ت: توضيحاتی پيرامون ممنوعيت مرتبط با 

محتوای قانون در سطوح مختلف ارائه می شود.
-پيشبينیتنظيمآيي�ننامهيانظامنامه: مطالبی برای 
تعيين تکليف انجام تدوي��ن و تنظيم آيين نامه يا نظام نامه 

ارائه می شود.
-بيانش�رايط: توضيحاتی در باره بيان شرايط اجرا يا موارد 

عدم اجرای قانون در زمينه های گوناگون ارائه می شود.
-تعيينوظيفهومس�ئوليتياتکلي�ف: مطالبی پيرامون 
تعيين وظيفه، مس��ئوليت انجام کار يا تکليف مرتبط با ماده 

قانونی ارائه می شود. 

-ذکرنحوهثبتوضبطاسنادومدارکوداليل: توضيحاتی 
در باره نحوه ثبت و ضبط اس��ناد و مدارک و داليل مرتبط با 

موضوه ماده قانونی ارائه می شود.
-بي�انمهلتوزم�ان: مطالبی پيرامون تعيين مهلت برای 
اج��رای قانون يا ارائه زمان ب��رای تدوين مجدد، تمديد و هر 

گونه تغيير در قانون ارائه می شود.
بررسی و تحلیل

-اس�تفادهبهعن�وانتوضيحاضافیغيرض�روریداخل
پرانتزی:

در بسياری از موارد تبصره برای ارائه توضيحات اضافه پيرامون 
ماده قانونی مورد استفاده قرار می گيرد و جنبه حياتی برای 
ماده قانونی ندارد. به عبارت ديگر مجموعه جمالت تبيينی و 
توضيحی برای م��اده قانونی که با حذف آن به محتوای ماده 
قانونی لطمه وارد نمی س��ازد. ماده قانونی در اين موارد بدون 

تبصره هم دارای کارکرد است.
-تبصرههایکليدیدرموادعادی:

در برخ��ی از م��وارد دولت ها برای فرار از آيين و تش��ريفات 
قانونگذاری به جاس��ازی تبصره ای مه��م در دل مواد قانونی 
نامربوط اقدام می کنند و اميد دارند که با تنش و بحث کمتر 
به نتيجه دلخواه خود دست يابند. از اين طريق با حساسيت و 
گرفتاری کمتر می توانند به خواسته خود برسند و مواد قانونی 

مورد نظر خود را به تصويب برسانند.
-برقرارینسبتجزءوکل:

در بعضی از موارد تبصره ها جزيياتی را مطرح می سازند که 
کليات آن در ماده قانونی مطرح شده است. نوعی طبقه بندی 
از کلی و جزيی به ترتيب در ماده واحده و تبصره بکار می رود 
که معموال تبصره را در جايگاه جزييات و ماده های قانونی را 

در جايگاه کليات قرار می دهد
-برقرارینسبتاهمبهمهم:

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 
محتوايی مورد نظر اس��ت. در ايگونه موارد بايد توجه داشت 
که بين تبصره و ماده قانونی پيوستگی محتوايی وجود دارد و 
نمی توان بدون جهت به حذف تبصره اقدام نمود. تغييرات در 

ايم زمينه بايد کانال با احتياط صورت گيرد.
-برقرارینسبتاصلبهفرع:

در برخ��ی از کاربردهای تبصره در مواد قانونی، نس��بت اصل 
به فرع وجود دارد و رتبه بندی بر اس��اس اهميت موضوع در 
منظومه قانون و طبقه بندی مبتنی بر آن است. بر اين اساس 
موضوع��ات اصلی معموال در مواد قانونی قرار گرفته و بتدريج 
موضوع��ات فرع��ی در ادامه و در تبصرها ج��ای می گيرند و 

محتوای قانون را تکميل می نمايند.
-برقرارینسبتتقدموتاخر:

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

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

جاری می شود. 
-برقرارینسبتالويتداری:

 معم��وال در تدوين قوانين مطالب دارای اولويت بيش��تر در 
ابت��دا و در مواد قانونی و مطالب ب��ا اولويت کمتر در تبصره ها 
جانمايی می شود. در اکثر موارد در تنظيم اولويت ها و سلسله 
مراتب آنها دقت الزم صورت نمی گيرد که جابجايی و نابجايی 
محت��وای تبصره در ماده قانون��ی و برعکس قابل پيش بينی 

است.
-برقرارینسبتمتنبهحاشيه:

 برخی از تبصره ها ماده قانونی را از جهات مختلف حاش��يه 
نگاری می کنند و با پشتيبانی از آن، به تکميل کنندگی آن 
مش��غول اند. رابطه متن و حاش��يه در م��اده قانونی و تبصره 
در صورتی از حساس��يت بااليی برخوردار می شود که درجه 
اهميت تبصره از ماده قانونی فراتر رود. در اين صورت با تبصره 
هايی مواج��ه ايم که از ماده قانونی دارای اهميت بيش��تری 

هستند.
-يکمادهواحدهبادههاتبصره!

اصوال ماده های واحده دارای تبصره نبوده و نيس��تند. اين در 
حالی است که ده ها و شايد صدها ماده وحده در قانونگذاری 

به سبک ايرانی وجود دارد که دارای چندين تبصره اند. تقريبا 
اين روش نادرس��ت بصورت روش معمول و جاری مورد قبول 
تقس��يم کار قانونگداری است و نهادی بر اين دست ماده های 

واحده دارای تعدادی تبصره اشکالی وارد نمی کند.
-تبصرههایطاليیدرمادههایغيرواحده:

برخی تبصره ها از نظر درجه اهميت بسيار مهم اند و شايد از 
ماده قانونی خود مهم ترند. جاس��ازی اين دست تبصره ها، با 
هدف قبلی و برای گرفتن مصوبه از مجلس شورای اسالمی و 
تاييد ش��ورای نگهبان در شرايط غيرعادی است. در اين موارد 
خاص ارزش تبصره به مراتب از اصل ماده واحده بيشتر است 
و در قانون اصالت با تبصره و س��پس در مرتبه پايين تر، ماده 
واحده قرار دارد. اين دس��ت تبص��ره های مهم معموال از ديد 

نظارتی دستگاه های نظارتی نيز مخفی می مانند.
-تبصرههاینچسبونامربوط!

نابج��ای قرارگي��ری از نظر قالب و محتوای تبص��ره ها و مواد 
قانونی از مشکالت شايع در زمينه قانونگذاری به سبک ايرانی 
است. تبصره های نابجا در مواد قانونی نابجا و در قانون نابجا به 
تصويب رسيده و تاييد و ابالغ می شوند. کاربرد نابجای تبصره 
در سلسله مراتب نابجای قانونی جز دستاوردهای نابجا به همراه 
ندارد. عالوه بر نابجايی پديده مخرب جابجايی نقش تبصره نيز 
آفتی بزرگ در قانونگذاری به سبک ايرانی است که می تواند 

هويت ماده واحده و تبصره ها را تغيير دهد. 
-تبصرههایبزرگترازمادهواحده!

در قانونگذاری ايران به ماده های واحده ای برخورد می کنيم 
که چندين 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 اين مواد قانونی و تبصره ها، موضوع بی هويتی مواد 
در برابر تبصره ها کامال مش��هود است. تبصره ها نقش اصلی 
و مواد قانون��ی دارای نقش فرعی اند. محوريت اين ماده های 

واحده مبتنی بر تبصره طراحی شده است. 
-تبصرههایقانونگونهوقوانينتبصرهمانند!

در بس��ياری از موارد به مواد قانونی بر م��ی خوريم که دارای 
ارزش تبصره ای اند و برخی از تبصره ها نيز دارای ارزشی فراتر 
قانون اند. جابجايی های نقش و رتبه در قوانين، موضوع شايعی 
اس��ت که در قانونگذاری به سبک ايرانی به وفور با آن برخورد 
می کنيم ک��ه هريک دارای توجيهات مرتبط با خود اس��ت. 
ساختار برخی تبصره ها محکم تر از قانون و ساختار بسياری از 

قوانين سست تر از تبصره های توضيحی صرف است.
-اهميتکمترتبصرهنسبتبهمادهواحده:

در ميان مردم و برخی از مديران کش��ور تلقی بر اين است که 
اهميت قانونی تبصره از ماده قانونی کمتر است. از اين روست 
که بسياری از ماده های واحده تقديمی دولت ها برای سهولت 
در تصويب و تاييد از تعداد فراوانی تبصره برخوردارند. جابجايی 
و نابجاي��ی نقش و کارکرد تبصره موجب دگرگونی در مفهوم 

کالسيک آن شده است. چه بسيار است تبصره هايی که از ماده 
قانونی خود مهم تر و چه فراوان اس��ت ماده های قانونی که از 

تبصره هايش مهم تر است.
-روبهافزايشبودنکاربردتبصره:

در چند دهه گذش��ته ميزان کاربرد تبصره به ش��دت افزايش 
پيدا کرده است به نحوی که همه توضيحات اضافی که معموال 
لزوم��ی برای طرح آن در قانون وجود ندارد و يا در اخل پرانتز 
قيد می شود همگی در قالب تبصره طرح و تصويب می شود. 
اين موضوع عالوه بر تطويل مواد قانونی و سلس��له مراتب آن، 
فضای قوانين را متراکم و شلوغ می کند. طی چند دهه گذشته 
ميزان کاربرد تبص��ره در قانونگذاری ايران به بيش از 15-20 
برابر دوره اول و دوم مجلس ش��ورای اس��المی رسيده است. 
افزايش کاربرد تبصره در افزايش کارآمدی قوانين تاثير چندانی 
نداش��ته و ندارد. پس بايد منتظر ب��روز آثار ناگوار جابجايی و 

نابجايی نقش در کاربرد تبصره در قانونگذاری ايران بود. 
پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام

- جايگاه تبصره در مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت 
نظام چيست؟

- آيا روند رو به افزايش کاربرد تبصره در قانونگذاری به مصالح 
کشور است؟ 

- آي��ا تصويب تبصره های بزرگت��ر از ماده واحده به مصلحت 
کشور است؟

- آيا تصويب تبصره های طاليی در گريزگاه ماده های واحده 
به مصالح کشور است؟

- آيا تصويب تبصره های نابجا و نامربوط در البالی قوانين به 
مصلحت کشور است؟

پرسشگری از دولت 
- جايگاه تبصره در مجموعه مصوبات دولت چيست؟

- داليل استفاده افراطی دولت از تبصره چيست؟
- داليل تصويب تبصره های بزرگتر از ماده واحده در مصوبات 

و لوايح دولت چيست؟
- داليل جاس��ازی تبصره های طالي��ی در گريزگاه ماده های 

واحده توسط دولت چيست؟
- آي��ا کاربرد تبص��ره های نابجا و نامرب��وط در البالی لوايح و 

مصوبات دولت چيست؟
پرسشگری از مجلس شورای اسالمی 

- جايگاه تبصره در مجموعه مصوبات مجلس شورای اسالمی 
چيست؟

- داليل اس��تفاده افراطی مجلس ش��ورای اس��المی از تبصره 
چيست؟

- داليل تصويب تبصره های بزرگتر از ماده واحده در مصوبات 
مجلس شورای اسالمی چيست؟

- داليل تصوي��ب تبصره های طاليی در گري��زگاه ماده های 
واحده توسط مجلس شورای اسالمی چيست؟

- چ��را تبصره های نابجا و نامربوط در البالی مصوبات مجلس 
شورای اسالمی تصويب می شود؟

پرسشگری از شورای نگهبان 
- جايگاه تبصره در مجموعه مصوبات شورای نگهبان چيست؟

- داليل تاييد تبصره ه��ای بزرگتر از ماده واحده در مصوبات 
مجلس شورای اسالمی چيست؟

- آيا ش��ورای نگهبان بی انضباطی های انجام شده در کاربرد 
تبصره را به دولت و مجلس شورای اسالمی تذکر داده است؟

- نظر ش��ورای نگهبان در باره اس��تفاده بي��ش از حد از نظر 
محتوايی از ابزارهای قانونگذاری ش��امل ماده واحده يا تبصره 

چيست؟
- داليل تاييد تبصره های طاليی در گريزگاه ماده های واحده 

مصوب مجلس شورای اسالمی چيست؟
پرسشگری از قوه قضاییه 

- گزارش عملکرد نظارتی سازمان بازرسی از روند رو به افزايش 
کاربرد تبصره در قانونگذاری به سبک ايرانی چيست؟

- چگونه می توان به تبصره های بزرگتر از ماده واحده نظارت 
کرد؟

- تبصره های طاليی در گريزگاه ماده های واحده چگونه قابل 
نظارت و ارزيابی اند؟

- آيا می توان بر تبصره های نابجا و نامربوط در البالی قوانين 
نظارت کرد؟

- گزارش عملکرد نظارتی س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور بر 
مجموعه تبصره های تصويب شده تاکنون چيست؟

 دو شنبه  25 آذر 1398  شماره 5194 

اذان ظهر: 12:00 اذان مغرب: 17:12 اذان صبح فردا: 5:36  طلوع آفتاب فردا: 7:07

اوقات شرعی به افق تهران

 
نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، کوچه بابک، پالک 16 

نمابر: 88007575  تلفن: 88013870-6 
شاپا: 3947 - 2008 کدپستي: 1438634871 

سازمانآگهيها: 88006969 
چاپ: کارگر 66817316 

www.siasatrooz.ir


پيامبراکرم)ص(:

مردمی که گناهکارند و نه نيکوکار، با صله رحم، اموالشان زياد و عمرشان 
طوالنی می شود. حال اگر نيک و نيکوکار باشند، چه خواهد شد!؟

وز حدیث ر

وز دزر تاریخ امر

چالشقانون


 روز پژوهش  رحلت فقيه فرزانه آيت  ا... سيد محمدحسن ميرجهاني  )1371ش(  

رحلت عالم بزرگوار سيدابوالحسن اصفهاني مرجع اعالي شيعه )1325 ش(  راه اندازي 
پااليشگاه بيد بلند )1362ش(  

پیش بینی آب وهوا
تهران 

°10 °3
مشهد 

°10 °-1
قم 

°11 °3
ساری

°16 °5
قزوین
°8 °2

دکترمحمدرضاناریابيانه

 www.mrud-ar.ir

AIS

سازمان بنادر و دریانوردى در نظر دارد  مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى(فشرده) پروژه اجراى تهیه،حمل 
،نصب و راه اندازى دستگاه AIS برج کنترل بندر هرمز به شماره 10 /98 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى 
پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/9/25مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز یکشنبه تاریخ 98/10/1
مهلت زمانى ارسال پیشنهاد: روز یکشنبه تاریخ 98/10/15

زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 09:00روز دوشنبه تاریخ 98/10/16
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
و  باهنر  شهید  دریانوردى  و  بنادر  قائم،اداره  پاسداران،میدان  بندرعباس،بلوار  هرمزگان،شهر  استان  آدرس: 

تلفن:076-32129271
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 021-41934
دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

اطالعات تماس دفاتر تماس ثبت نام سایر استان ها،در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل 
تامین کننده/مناقصه گر موجود است.

شناسه آگهى  697887

وزارت راه و شهرسازى
سازمان بنادر و دریانوردى 

اداره بنادر و دریانوردى شهید باهنر

ون تبصره های فراقانونی!!؟ وزافز رشد ر
روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« از شاهکارهای قانونگذاری ایران )33( رونمایی می کند:

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 

می گذرد:


