مشروحمذاكراتشوراينگهبان

جلسه مورخ  3196/01/13شوراي نگهبان

00891120
0089/17/21

شناسنامه
عنوان:

مشروح مذاكرات شوراي نگهبان
جلسه مورخ  3196 /01/13شوراي نگهبان
ویراستار و مستندساز:
حمید فعلی

بازبینان:
مهدي رجائی و سید احمد حسینیپور اردكانی

ناظرعلمی:
کاظم کوهی اصفهانی

گروه تدوین نظرات و مبانی آراء شوراي نگهبان

شماره مسلسل00891120 :
تاریخ انتشار0089/17/21 :

ژپوهشكده شوراي نگهبان

جلسهمورخ  3196/31/13شوراينگهبان
فهرستمطالب
مقدمه2 ........................................................................................................................................................
اليحه معاهده بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه معاضدت
حقوقي متقابل در امور كيفري3 ..............................................................................................................
اليحه معاهده بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه
استرداد مجرمين 41...............................................................................................................................
طرح الغاء برخي قوانين از تاريخ  4211/6/41تا 11....................................................4331/42/33
طرح الغاي برخي قوانين از تاريخ  4343/4/4تا 15.................................................... 4321/42/21
طرح الغاي برخي قوانين از تاريخ  4321/4/4تا 11.......................................................4336/5/33
اصالحيه اليحه مجازات استفادهكنندگان غيرمجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضالب و گاز11............
اصالح اساسنامه سازمان خصوصيسازي 63......................................................................................
اصالح اساسنامه سازمان بيمه سالمت ايران 51....................................................................................
اليحه موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري قزاقستان 12................
اليحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري كره11.............................

2

مشروحمذاکراتشوراينگهبان

مقدمه
بر اساس اصل ( )49قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،کليهی مصوبات مجلس شورای اسالمی از
نظر انطباق با موازین اسالم و قانون اساسی بهوسيله شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگيرد و در صورت
مغایرت برای تجدیدنظر به مجلس بازگردانده میشود .همچنين بهموجب اصل ( )58قانون اساسی ،مجلس
شورای اسالمی میتواند تصویب اساسنامهی سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به
کميسيونهای ذیربط مجلس یا هيئت وزیران واگذار کند که در این صورت ،این اساسنامهها نيز باید به
لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به تأیيد شورای نگهبان برسند .عالوه بر این ،بهموجب اصل ()9
قانون اساسی ،کليهی قوانين و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سياسی و غير
اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و
مقررات دیگر حاکم است و تشخيص این امر بر عهدهی فقهای شورای نگهبان است .تفسير قانون اساسی
نيز بهموجب اصل ( )45قانون اساسی ،بر عهدهی شورای نگهبان قرارگرفته است.
در راستای اجرای این اصول ،کليهی مصوبات مجلس ،اساسنامهی سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته
به دولت و استفساریههای مربوط به اصول قانون اساسی در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی فقهی و
حقوقی قرار گرفته و سرانجام در قالب نظریه شورای نگهبان به مراجع مربوطه اعالم میشود .بدینسان،
مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان به جهت محتوای علمی قابل استفادهی آن برای آحاد عالقهمندان به
این مباحث ،به ویژه پژوهشگران و صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی از اهميت ویژهای برخوردار است.
با عنایت به تأکيدات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر ضرورت انتشار مشروح مذاکرات شورای
نگهبان ،گروه تدوین نظرات و مبانی آرای شورای نگهبان ،بهعنوان یكی از شرح وظایف خویش در
پژوهشكده شورای نگهبان ،آمادهسازی متون مذاکرات جلسات شورای نگهبان برای انتشار عمومی را در
دستور کار دارد .این مهم ،در چند مرحله به شرح زیر انجام میپذیرد :پس از پيادهسازی فایلهای
صوتی جلسات شورای نگهبان ،این متون در اختيار کارشناسان گروه قرار میگيرد تا از لحاظ فنی و
ادبی ویرایش شده و در صورت لزوم ،اظهارات اعضای شورا مستندسازی شود .سپس متون ویرایش و
مستندسازیشده از لحاظ صحت ،اتقان و انطباق با محتوای متون اوليه و همچنين از جهت ویرایشی،
مورد بازبينی قرار میگيرد .در نهایت ،متون بازبينیشده بار دیگر از جهات مذکور توسط ناظران علمی
پروژه ،به طور دقيق ،از جهت شكلی و محتوایی بررسی میشود و سپس منتشر میگردد.
پژوهشكده شورای نگهبان اميدوار است با توليد و عرضهی این مجموعه ،عالوه بر حرکت در
جهت تحققِ بخشی از منویات مقام معظم رهبری ،خواستهی جامعهی علمی کشور و همچنين مراکز
سياستگذاری ،تقنينی و اجرایی کشور را پاسخ گفته باشد .مسلماً انتشار و عرضهی چنين آثاری
میتواند ثمرهی بيش از سی سال مجاهدت و تالش شورای نگهبان در پاسداری از شرع و قانون اساسی
را در اختيار کليهی عالقمندان ،به ویژه محافل علمی و پژوهشی ،اعم از دانشگاهی و حوزوی قرار دهد
و به غنیتر شدن هر چه بيشتر مباحث فقهی و حقوقی در کشور کمك کند.
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اليحه معاهده بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه معاضدت
حقوقي متقابل در امور كيفري

منشي جلسه ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .دستور اول« :اليحه معاهده بين جمهوري
اسالمي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور
كيفري)1(».

حاجآقا ،در مورد الیحهی معاهده با اندونزی هفتهی قبل بحث کردیم و

گفتيم که خالف قانون اساسی نيست و قرار شد آقایان فقهای شورا خالف شرع
بودنش را بررسی کنند .هنوز پاسخ شورا در مورد این مصوبه به مجلس نرفته است؛
امروز نامهی استمهالش به مجلس فرستاده شده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،امروز نامهی استمهالش را فرستادیم.
منشي جلسه ـ اآلن هم نظریهی مجمع مشورتی فقهی قم در مورد این مصوبه آمد .اگر
صالح میدانيد این مصوبه را بررسی کنيم.
آقاي عليزاده ـ بله ،این مصوبه را میرسيم .خب ،اگر آقایان فقها نظری در مورد این
مصوبه دارند ،به ترتيب بفرمایند.
آقاي مؤمن ـ نظریهی مجمع فقهی قم در مورد این مصوبه را نفرستادهاند؟
منشي جلسه ـ مجمع فقهی همين امروز نظر دادهاند؛ یعنی نظرشان را فرستادهاند.
آقاي عليزاده ـ نظرشان کجاست؟ نظر آنها را بدهيد.
آقاي مؤمن ـ پس آن نظر را برای من نگذاشتهاند.
آقاي عليزاده ـ یك نسخه از نظر مجمع فقهی را به ما بدهيد تا ما هم ببينيم.
آقاي جنتي ـ اگر نظر مجمع فقهی همان اشكالهای سابق است که دیگر نياز به
 .3الیحه معاهده بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اندونزی در زمينهی معاضدت حقوقی متقابل
در امور کيفری در تاریخ  1948/11/62به تصویب هيئت وزیران رسيد .این الیحه ،پس از ارسال به
مجلس شورای اسالمی ،در تاریخ  1942/9/12با اصالحاتی به تصویب مجلس رسيد و مطابق با روند
قانونی پيشبينیشده در اصل ( )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  698/61499مورخ  1942/9/69به
شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی عصر مورخ
 ،1942/9/91نظر خود مبنی بر عدم مغایرت ای ن مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی
شماره  42/116/1015مورخ  1942/9/19به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
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خواندن دوباره ندارد .یعنی همان اشكالهای قبلی است؟
آقاي مؤمن ـ نه ،این اشكالها ،اشكالهای سابق نيست .خب ،آقایان فقها نظرشان را
بفرمایند.
آقاي مدرسي يزدي ـ این اشكالها هم شبيه آنها است .شاید همان اشكاالت باشد.
آقاي عليزاده ـ آقایان اعضا این مصوبه را از جهت حقوقی خواندهاند؟ چيزی به
نظرتان نمیرسد؟
آقاي جنتي ـ آقای شاهرودی هم که نيست ،بنابراین ما اآلن نمیتوانيم به این مصوبه
رأی خالف شرع بدهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ یعنی اصل اشكالهای این مصوبه مطرح شده است.
آقاي يزدي ـ بله ،این اشكالها مطرح شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اشكالهای این مصوبه ،اصالً هنوز مطرح نشده است.
منشي جلسه ـ هفتهی قبل گفتيم که این معاهده خالف قانون اساسی نيست .قرار شد
که آقایان فقها در خصوص مخالفت این مصوبه با شرع نظر بدهند.
آقاي عليزاده ـ حاال اشكاالت شرعی این مصوبه را بخوانيم دیگر .اولين ایرادی که
آقایان مجمع فقهی قم در نظرسان نوشتهاند ،در مورد بند ( )9ماده ()2

است)1(.

آقاي شبزندهدار ـ آقایان مجمع فقهی در مورد این مصوبه دو ایراد نوشتهاند.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي کدخدائي ـ ما راجع به این معاهده ،هيچ بررسی نكردهایم .این الیحه معاهده با
اندونزی در زمينهی معاضدت حقوقی در امور کيفری است .این جزء معاهداتی که
هفتهی گذشته بررسی کردیم نيست .در مورد این مصوبه هيچ نظری اعالم نكردهایم.
 .3بند ( )9ماده ( )2الیحه معاهده بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اندونزی در زمينه معاضدت
حقوقی متقابل در امور کيفری مصوب  1942/9/12مجلس شورای اسالمی« :ماده  -2اجرای درخواست
... -1
 -9چنانچه اجرای درخواست با انجام تحقيقات ،تعقيب یا رسيدگی قضایی جاری در طرف
درخواست شونده تداخل داشته باشد ،معاضدت ممكن است از جانب طرف درخواستشونده به تعویق
انداخته شود.
»... -9
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آقاي عليزاده ـ مگر این معاهده در مورد «استرداد مجرمين» نيست؟
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي کدخدائي ـ نه ،موافقتنامههای با اندونزی دو تا است.
آقاي مدرسي يزدي ـ این در مورد «معاضدت در امور کيفری» است.
آقاي عليزاده ـ مجمع مشورتی فقهی در مورد این مصوبه هنوز هيچ چيزی به ما اعالم
نكرده است.
آقاي کدخدائي ـ ما در مورد مصوبهی مربوط به معاضدت کيفری هيچ نظری اعالم
نكردهایم.
منشي جلسه ـ حاجآقا ،این معاهده هم به دستورهای هفتهی بعد اضافه میشود.
آقاي عليزاده ـ بله دیگر ،وقت برای بررسی این مصوبه مانده است .این مصوبه،
بيست و هفتم خرداد به دست ما رسيده است .حاال یك کمی وقت داریم .این مصوبه
تازه آمده است؛ وقت دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي کدخدائي ـ این معاهده ،جدید است .اشتباه کردند؛ ایشان [= منشی جلسه]
معاهدهی قبلی را میفرمایند [که در هفتهی قبل بررسی کردهایم].
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال عيبی ندارد ،در مورد این مصوبه هم بحث میکنيم.
آقاي مؤمن ـ حاال این مصوبه هم جزء دستور است دیگر.
آقاي عليزاده ـ اگر آقایان این مصوبه را مطالعه فرمودهاند ،راجع به آن بحث کنيم.
منشي جلسه ـ با اندونزی دو معاهده بستهایم؛ یكی مربوط به استرداد مجرمين است که
هفتهی قبل آقایان اعضای شورا گفتند که این مصوبه خالف قانون اساسی نيست .اما از
جهت فقهی ،قرار شد آقایان فقها در موردش نظر بدهند.
آقاي کدخدائي ـ معاهدهی مربوط به استرداد مجرمين جزء آن مصوبههایی است که
اعالم نظر در مورد بحث شرعیاش باقی مانده است ،ولی این مصوبه ،جدید است.
آقاي عليزاده ـ درست میفرمایيد.
منشي جلسه ـ مجمع فقهی نظرش در مورد مصوبهی هفتهی قبل [= الیحه معاهده بين
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اندونزی در زمينه استرداد مجرمين] را امروز
فرستادهاند.
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آقاي مؤمن ـ اما مصوبهی مربوط به معاضدت ،در دستور جلسهی امروز است!
آقاي عليزاده ـ این دستور جلسهها را بخوانيد ،ببينيد این دستور در کجایش نوشته
شده است.
منشي جلسه ـ آقایان میگویند مجمع فقهی دستور جلسهی امروز که مربوط به
معاضدت در امور کيفری با اندونزی است را اصالً بررسی نكرده است.
آقاي عليزاده ـ خب ،بررسی نكرده باشند.
آقاي کدخدائي ـ آنها نظرشان را در مورد این مصوبه ندادهاند.
آقاي عليزاده ـ حاال بعضی از آقایان فقها میگویند ما این مصوبه را خواندهایم .واجب
نيست که حتماً مصوبه در مجمع فقهی بررسی بشود .آقایان فقهای شورا که میفرمایند
ما این مصوبه را خواندهایم .خب اگر آقایان فقها خواندهاند ،در مورد آن نظر بدهند
دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ ما که این مصوبه را نخواندهایم.
آقاي عليزاده ـ خب ،حضرت حاجآقای مدرسی ،شما این را خواندهاید؟ کجاهایش
ایراد دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله .خدمت شما عرض کنم که معاضدت در امور کيفری با
کشور اندونزی ،از یك جهت می تواند ایراد داشته باشد و آن در جایی است که ما به
واسطهی این مصوبه قرار باشد معاضدت و کمك کنيم که یك مؤمن ،طبق دادگاههای
غير شرعی در اندونزی محاکمه بشود .یعنی ما با تصویب این مصوبه ،باید کمك به
باطل بكنيم؛ اعانت بر اثم بكنيم .اطالق این مصوبه از این نظر اشكال دارد .اصالً
شاکلهی معاضدت به این شكل است.
آقاي مؤمن ـ بله ،این یكی از اشكاالتی است که مسلّماً این مصوبه دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،عمده ایراد این مصوبه ،همين است .با توجه به مروری که
من کردم ،این مصوبه اشكال خاص دیگری ندارد.
آقاي عليزاده ـ این اشكال ،همان اشكالی است که هميشه میفرمایيد که پذیرش این
معاهده ،مستلزم تأیيد قوانين و احكام محاکم آنها میشود)1(.
 .3شورای نگهبان تاکنون در موارد متعدد ،تنفيذ مقررات و احكام محاکم قضایی دیگر کشورها را مغایر
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آقاي مؤمن ـ ما هم این ایراد را قبول داریم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيل ی خب ،حاال هر کس دیگر از فقها هم که این اشكال را
قبول دارد ،بگوید تا رأیگيری بشود.
آقاي شبزندهدار ـ ما هم این اشكال را قبول داریم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ایشان [= آقای شبزندهدار] هم این اشكال را قبول دارد.
اگر شما [= آیتاهلل جنتی] هم این اشكال را قبول داشته باشيد ،چهار تا رأی میشود.
آقاي يزدي ـ این یك بحثِ مبنایی است که تا کنون ،بارها در اینجا مطرح شده است.
آقاي مؤمن ـ این معاهده که با دیگر معاهدهها فرقی نمیکند.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس چهار تا رأی درست شد؟ اشكال این مصوبه رأی آورد؟
شما [= آیتاهلل جنتی] این اشكال را قبول ندارید؟
آقاي جنتي ـ من نظر ایشان [= آقای یزدی] را قبول دارم .ما باالخره یا باید درب
مملكتمان را ببندیم و ارتباطاتمان را با خارج قطع کنيم ،یا اگر خواستيم با دیگران
ارتباط داشته باشيم ،یك چنين مشكالتی با همه جا داریم .باالخره همهی قوانين دنيا
که با قانون ما تطبيق نمیکند.
آقاي مدرسي يزدي ـ باید یك قيد به این مصوبه میزدند .اگر یك قيد میزدند،
مشكلش حل میشد .اینكه مشكلی نداشت .اگر یك قيد به این صورت میزدند و
میگفتند« :در صورتی که خالف شرع هم نباشد» ،تمام میشد.

با موازین شرع تشخيص داده است .به عنوان نمونه ،شورای نگهبان در بند ( )1نظر شماره
 49/116/8196مورخ  1949/11/69خود در خصوص الیحه تشریفات (پروتكل) انتقال محكومين به
حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کيفری بين دولت جمهوری اسالمی ایران و
دولت ترکمنستان مصوب  1949/4/64مجلس شورای اسالمی ،چنين اظهار داشته است -1« :همانگونه
که در موافقتنامههای مشابه اظهار نظر شده است ،این الیحه از این جهت که اطالق برخی از مواد آن ،از
جمله بندهای ( )9و ( )9ماده ( )5و بند ( )6ماده ( ،)11اعمال مقررات غير منطبق با موازین شرعی
دولت طرف متعاهد را الزماالجرا دانسته و نيز بعضی مواد آن مستلزم تأیيد صحت قوانين و صحت
آیين دادرسی قوه قضائيه کشور ترکمنستان و نيز ارجاع کارهای قضایی به دادگاههای کشور طرف
متعاهد میباشد که خود موجب اثر دادن بر احكامی است که در آن دادگاهها ولو بر خالف ضوابط
اسالمی صادر میگردد ،خالف موازین شرع شناخته شد».

مشروحمذاکراتشوراينگهبان

8

آقاي يزدي ـ این یك بحث مبنایی است؛ و الّا [از نظر ما] خود اصل حكومت آنها غير
شرعی است ،چه رسد به قوانينشان.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،آن موضوع که مربوط به ما نيست؛ ما که آنها را تأیيد
نكردهایم .اما اینجا میتوانستند با آوردن یك قيد ،ایرادش را حل کنند.
آقاي يزدي ـ در یك قرارداد وقتی که ارتباطات سياسی برقرار شد و قرار شد دو
کشور با یكدیگر معاضدت کنند ،به اتباع دو کشور کمك میکنند .باید این طرف قضيه
را هم نگاه کرد .لذا همانطور که آن طرف قضيه هست ،این طرف را هم باید دید.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس شما دارید مصلحتسنجی میکنيد .خب اگر میخواهيد
مصلحتسنجی کنيد ،عيبی ندارد .من هم اگر اآلن در جلسهی مجمع تشخيص
مصلحت نظام نشسته بودم ،ممكن بود چنين حرفی بزنم ،ولی اینجا در شورا بنا است
که اعمال مصلحتسنجی نكنيد .اگر اعمال مصلحتسنجی نكنيد ،این مصوبه ایراد
دارد.
آقاي يزدي ـ نه ،این مصلحتسنجی نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا دیگر؛ این بيان شما مصلحتی است دیگر .اگر مصلحتی
نيست ،پس چيست؟
آقاي مؤمن ـ باالخره آیا ما دادگاههای آنجا را قبول داریم یا نداریم؟ حاال این بار
حاجآقای جنتی خدشه وارد میکنند.
آقاي جنتي ـ عمده این است که این معاهده ،ضرورت است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلی خب ،پس این مسئله را باید مجمع تشخيص مصلحت
بگوید .حاال اگر شما این اختيار را دارید که اینجا مصلحت را اعمال کنيد ،خب بكنيد؛
مشكلی ندارد .اگر هم اختيار ندارید ،اعمال نكنيد.
آقاي مؤمن ـ بله ،ضرورت عنوان

ثانوی()1

است؛ پس باید مجمع تشخيص مصلحت

 .3عالمان اصول فقه احكام شرعی را به دو دسته احكام اوليه و احكام ثانویه تقسيم کردهاند .حكم اوليه،
حكمی است که برای موضوعی بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی مانند اضطرار و همچنين بدون در
نظر گرفتن حالت شك و جهلِ مكلف نسبت به حكم واقعی قرار داده شود؛ مانند وجوب وضو برای
نماز .منظور از حكم ثانوی ،احكامی است که به لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه برای موضوع از
طرف خداوند قرار داده شده است .به عبارت دیگر ،به احكامی ثانوی میگویند که به خاطر عارض
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نظام در مورد آن نظر بدهد .یعنی این اشكالی که شما میفرمایيد ،در همه جا هست.
باالخره آیا شما دستگاه قضایی آنجا را در مقام عمل قبول میکنيد؟ آیا حكم قضایی
دستگاه قضاییِ آنجا را قبول دارید؟
آقاي يزدي ـ دستگاه قضایی که هيچ ،اصل دستگاهشان را قبول نداریم؛ ولی در عين
حال وقتی ارتباط برقرار شد و قرار شد متقابالً عمل کنيم ،آنها هم نسبت به زندانيان ما
همين کمك را انجام میدهند و ما هم متقابالً نسبت به زندانيان آنها همين کمك را
باید انجام دهيم .این کار به معنای معاونت با کفر و زندقه نيست ،بلكه این به معنای
استفاده از مو قعيت در روابط با دیگران است .خود پيغمبر خدا (ص) هم با زندقه و
کفر ارتباط برقرار کرد و در مقابل ،در جاهایی هم از آنها استفاده کرد.
آقاي مؤمن ـ اینجا اصالً بحث زندانی نيست .ما حكمی که آنها میدهند را قبول
نداریم.
آقاي يزدي ـ من این اشكال را قبول ندارم .من در مورد این مسئله با خود مقام معظم
رهبری هم صحبت کردهام .در یكی از جلساتی که ما [= اعضای فقهای شورا] هفتگی
با ایشان داشتيم ،من در این مورد با ایشان صحبت کردم .من از فرمایش ایشان قانع
شدم .در آن جلسه صحبت به جایی رسيد که حتی ایشان گفتند وقتی ما به خارجیها
ویزا میدهيم که به کشور ما بيایند ،دادن این ویزا معنایش این است که جانشان،
مالشان ،عِرضشان ،ناموسشان و همه چيزشان را تا زمانی که در کشور ما هستند ،باید
حفظ بكنيم؛ یعنی باید تحت حمایت قدرت ما باشند .همانطور که وقتی آنها هم در

شدن حالتی نظير اکراه ،اضطرار ،عسر و حرج و یا عناوینی مثل نذر و تقيه (عناوین ثانوی) برای مكلف،
قرار داده میشود .چون بيشترین کاربرد آن از عناوین ثانوی ،حالت اضطرار است ،به آن حكم اضطراری
هم گفته شده است .حكم ثانویه مانند حكم اوليه از طرف خداوند قرار داده شده است .به عنوان مثال،
حُكمی مانند «وجوب» برای موضوعی مانند روزه حكم اولی است که برای مكلف در شرایط عادی قرار
داده شده است ،اما در شرایط خاصی مانند ضرر ،این حكم در اینجا «وجوب» عوض شده و به حكم
دیگری مانند «حرمت» تبدیل میشود که آن حكم ثانویه «روزه» است .درباره تعداد عناوین ثانویه در فقه
اسالمی و اینكه اختصاص به چه مواردی دارند ،نمیتوان نظر دقيقی بيان کرد .برخی از این عناوین
عبارتند از :ضرورت و اضطرار ،اکراه ،ضرر ،عسر و حرج ،اهم و مهم ،حفظ نظام ،تقيه ،اعانت بر واجب
و ترک حرام ،اعانت بر معصيت و ظلم ،نذر ،عهد و قسم( .گروهی از نویسندگان ،فرهنگنامه اصول فقه،
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ،1954 ،ص)112-118
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کشورشان به ما ویزا میدهند ،معنایش این است که باید همه چيز ما را حفظ بكنند.
این قبيل قراردادها به نفع اسالم است .اینها خالف شرع نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،ولی حاال اگر یك قيد «عدم مغایرت با شرع» در اینجا
میزدند ،اشكال رفع میشد .هر چند ممكن است صد تا استدالل مبنی بر قبول این
موافقتنامه هم باشد ،اگر بنویسند «مگر در جایی که خالف شرع باشد» ،آمدن این قيد
چه اشكالی ایجاد میکرد؟ با این کار هم با کشورها میتوانستيم ارتباط داشته باشيم و
هم بر قوانينمان تحفّظ کرده بودیم .هيچ مشكلی هم ایجاد نمیشد .عيب کار این است
که آقایانی که این موافقتنامهها را تنظيم میکنند ،این عبارت را نمینویسند و نمیگویند
«مگر اینكه از لحاظ مذهبی مشكل داشته باشد ».در موافقتنامه نوشته شده است که اگر
از لحاظ سياسی مشكل داشته باشی ،معاضدت نكن؛( )1خب یك کلمه هم خالف شرع
نبودن را اضافه میکردند ،والسالم.
آقاي جنتي ـ خب چنين قيدی را طرفهای ما در موافقتنامهها قبول نمیکنند .اینكه ما
یكچيزی بنویسيم راحت است ،ولی قرارداد طرفينی است و آنها هم باید این قيد را
قبول کنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا قبول نمیکنند؟ حاال یك بار امتحان کنيم ،ببينيم قبول
میکنند یا نمیکنند .حاال در مورد این موافقتنامه هم ما میگویيم بنویسند «مگر اینكه ما
از نظر مذهبی یك مشكلی برای معاضدت داشته باشيم» .مثل همين محذوریت سياسی
که در موافقتنامه نوشتهاند.
آقاي مؤمن ـ یعنی باالخره میفرمایيد اگر مسلمانی با حكمی که در دستگاه قضایی
آنجا صادر شده ،به مجازاتی محكوم شده باشد ،ما این حكم را اجرا کنيم یا نه؟ یعنی
شما میفرمایيد اجرای این حكم اشكالی ندارد؟! خب این حرف معنایش این است که
ما برای دستگاه قضایی آنها ارزش قائل شدهایم.
 .3ماده ( )8الیحه معاهده بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اندونزی در زمينه معاضدت حقوقی
متقابل در امور کيفری مصوب  1942/9/12مجلس شورای اسالمی« :ماده  -8امتناع از معاضدت
 -1درخواست معاضدت حقوقی در موارد زیر مورد موافقت قرار نخواهد گرفت:
الف) ...
د) درخواست مرتبط با جرم دارای ماهيت سياسی باشد»... .
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آقاي يزدي ـ اجرای حكم قضایی آنها در مقابلِ این مسئله است که آنها هم حكم
دستگاه قضایی ما را امضا میکنند .یكطرفه که نمیشود موافقتنامه منعقد کرد.
آقاي مؤمن ـ اگر اینچنين است ،خب پس این مصوبه به عنوان ثانوی تأیيد میشود.
وقتی تأیيد مصوبهای به عنوان ثانوی باشد ،باید مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را
تشخيص دهد و بگوید .نهادی مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام باید این مصلحت و
عنوان ثانوی را بگوید و الّا بهعنوان اولی ،آن قاضیِ کشور طرف موافقتنامه ،اصالً حق
ندارد قضاوت بكند .اگر هم قضاوتی کرده است ،این قضاوت از نظر اسالمی ارزشی
ندارد.
آقاي يزدي ـ اگر در این مورد نظر آقای هاشمی شاهرودی را هم میتوانيد بگيریم،
چهار نفر میشوید .حاال آقای جنتی که رأی مغایرت نمیدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقای شاهرودی ،بندهی خدا که فعالً [به علت بيماری] دستشان
بند شده است.
آقاي مؤمن ـ مگر این مواردی را که تا به حال ایراد میگرفتهایم ،حاال میتوانيم
بگویيم ایرادی ندارد! یعنی امروز میتوانيم بگویيم بسم اهلل الرحمن الرحيم ،حكم
قضاییِ دادگاههای کشورهای دیگر ،الزمالتبعيه است؟!
آقاي ابراهيميان ـ اگر قبالً این ایراد را میگرفتهاید که دیگر بحثی ندارد.
آقاي مؤمن ـ بله ،قبالً همين ایراد را میگرفتيم؛ حاال امروز بگویيم این معاهده
مغایرتی با موازین شرعی ندارد!
آقاي ابراهيميان ـ اگر اینطوری است برای اینكه [رویهی قبلی حفظ شود ،باز هم
ایراد بگيرید].
آقاي عليزاده ـ نه ،آقایان فقها قبالً به این موضوع ایراد میگرفتند .البته حاجآقای
یزدی و حاجآقای شاهرودی تقریباً مبنایشان این نبوده است ،ولی بقيهی آقایان فقها
این ایراد را میگرفتند.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته رأی حاجآقای شاهرودی هم هميشه این نبوده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،ایشان گاهی به این اشكاالت رأی میداد ،ولی بقيهی آقایان هميشه
به این اشكال رأی میدادند .حاجآقای جنتی هم هميشه به این اشكال ،رأی میداد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،حاال مثل اینكه نظر ایشان عوض شده است .حاال مطلب
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روشن است دیگر.
آقاي عليزاده ـ قبالً نظر اکثر آقایان فقها این بود ،اما باالخره اآلن نظرشان این است.
قبالً اکثریت آقایان فقها به این مصوبات ،ایراد میگرفتند و میگفتند با توجه به اینكه
این موافقتنامهها به احكام محاکم خارجی و قوانين آنها اعتبار میدهد ،مغایر با شرع
است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،میگفتيم اطالقش مغایر با شرع است.
آقاي عليزاده ـ بله ،بعد این مصوبات به مجمع تشخيص مصلحت نظام میرفت و در
آنجا تصویب میشد.
آقاي شبزندهدار ـ اتفاقاً مثل همين اشكال به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته
است ،بعد آنجا این مصوبات را تأیيد میکردند)1(.
آقاي عليزاده ـ بله ،آقایان فقها قبالً اینطور ایراد میگرفتند .حاال اگر همان ایراد را
دارید ،بنویسيد؛ اگر هم ایراد ندارید ،رهایش کنيم.
آقاي اسماعيلي ـ رأی بگيرید.
آقاي شبزندهدار ـ مثالً فرض کنيد ما باید یك مسلمانی را تحویل آن کشورها بدهيم
تا آنها او را اعدام بكنند!
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،حتی اگر ما هم حكم او را اعدام بدانيم ،وقتی مجرم را
تحویل آنها میدهيم ،یعنی اینكه آنها طبق کارها و حكم خودشان او را اعدام کنند.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،اآلن دیگر هر طور میفرمایيد ،تصميم بگيرید تا بررسی
این مصوبه را تمام کنيم.
 .3نظر شماره  54919/1111مورخ  1949/16/19مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص الیحه
تشریفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور
کيفری بين دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت ترکمنستان« :بازگشت به نامه شماره 210/56591
مورخ  1949/11/19در خصوص الیحه تشریفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقی به
موافقتنامه معاضدت قضای ی متقابل در امور کيفری بين دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت
ترکمنستان مصوب مورخ  1949/11/11مجلس شورای اسالمی که مورد ایراد شورای محترم نگهبان
قرار گرفته و در اجرای اصل یكصد و دوازده ( )116قانون اساسی به مجمع تشخيص مصلحت نظام
ارسال گردیده بود ،در جلسه روز شنبه مورخ  1949/16/5مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و «نظر
مجلس شورای اسالمی عيناً مورد تایيد قرار گرفت» .مراتب برای طی مراحل قانونی ابالغ میگردد».
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آقاي مؤمن ـ مثالً آنها حكم کردهاند که فالن فرد را بازداشتش کنيد؛ ما هم میگویم
چَشم ،بازداشتش میکنيم! آیا اسالم این اجازه را به ما میدهد؟!
آقاي عليزاده ـ اآلن چه کسانی مثل سابق به این اشكال رأی میدهند؟
آقاي مؤمن ـ خب ما رأی خودمان را دادیم.
آقاي کدخدائي ـ سه نفر از آقایان فقها رأی دادند.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب.
آقاي يزدي ـ سه رأی دارد .اگر حاجآقای جنتی به این اشكال رأی ندهند ،این مصوبه
تأیيد نمیشود.
آقاي عليزاده ـ ظاهراً این اشكال چهار رأی ندارد؛ سه رأی

دارد)1(.

 .3نظر شماره  42/116/1015مورخ  1942/9/19شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 698/61499
مورخ  1942/9/69و پيرو نامه شماره  42/116/1268مورخ  ،1942/9/9الیحه معاهده بين جمهوری
اسالمی ایران و جمهوری اندونزی در زمينه معاضدت حقوقی متقابل در امور کيفری مصوب جلسه
مورخ شانزدهم خردادماه یك هزار و سيصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی ،در جلسه شورای
نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
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اليحه معاهده بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد
مجرمين

منشي جلسه ـ «اليحه معاهده بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري اندونزي در
زمينه استرداد

مجرمين»()4

آقاي يزدي ـ اآلن نوبت بررسی استعالمات دیوان عدالت اداری نيست؟
آقاي عليزاده ـ نخير ،چند تا از این معاهدههای بين جمهوری اسالمی ایران با
دولتهای دیگر مانده است ،اجازه بدهيد تا اینها را تمام بكنيم .چون آقایان اعضای
شورا اشكاالت قانون اساسی آنها را قبالً بررسی کردهاند و فقط بررسی اشكاالت
شرعی آنها باقی مانده است .حاجآقای مؤمن ،مثل اینكه شما فرمودید این مصوبه را
خواندهاید؟
آقاي مؤمن ـ نه ،من چيز دیگری خوانده بودم .این معاهدهها که امروز اصالً پيش من
نيست .من فقط همين استعالمات دیوان عدالت اداری را خواندهام.
منشي جلسه ـ حاجآقا ،مجمع مشورتی فقهی در خصوص این مصوبه نظر داده است.
نظراتشان خدمت حاجآقای شبزندهدار است؛ اآلن آنها را بيان میفرمایند.
آقاي عليزاده ـ حاال نظر مجمع فقهی را میخوانيم.
منشي جلسه ـ حاال نظر مجمع فقهی خدمت حاجآقای شبزندهدار است.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،فقط مواردی را که اشكال وارد شده است بخوانم یا کالً
مصوبه را بخوانيم و هر جایش که اشكال دارد ،بگویيم؟
آقاي عليزاده ـ نه دیگر ،معموالً مواردی را که به آنها اشكال وارد شده است
میخوانيم؛ همه را نمیخوانيم.
 .3الیحه معاهده بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اندونزی در زمينه استرداد مجرمين در تاریخ
 1948/11/62به تصویب هيئت وزیران رسيد .این الیحه پس از ارسال به مجلس شورای اسالمی ،در
تاریخ  1942/9/11با اصالحاتی به تصویب نمایندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانونی
پيشبينیشده در اصل ( )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  690/61899مورخ  1942/9/61به شورای
نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  ،1942/9/91نظر خود
مبنی بر عدم مغایرت این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی شماره 42/116/1210
مورخ  1942/9/9به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
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آقاي شبزندهدار ـ بله ،یكی از اشكاالت در مورد ماده ( )1مصوبه است.
آقاي عليزاده ـ «ماده  -4تعهد به استرداد
هر يك از طرفها با رعايت مفاد اين معاهده و قوانين داخلي مربوط خود ،با
استرداد هر شخصي كه طرف درخواستكننده براي پيگرد ،محاكمه يا اجراي
مجازات به دليل ارتكاب جرم قابل استرداد خواستار وي است و در قلمرو طرف
درخواستشونده يافت شود ،موافقت خواهد نمود ،اعم از اينكه جرم مذكور پيش
يا پس از الزماالجراء شدن اين معاهده ارتكاب يافته باشد».
آقاي شبزندهدار ـ نه ،اولين اشكال مجمع فقهی به مقدمهی معاهده

است)1(.

در

مقدمهی این معاهده آمده است« :جمهوري اسالمي ايران و جمهوري اندونزي كه از
اين پس «طرفها» ناميده ميشوند ،با تمايل به برقراري همكاري مؤثرتر بين دو
كشور در زمينه پيشگيري و مبارزه با جرم ،بر پايه احترام متقابل به اصول
حاكميت ،برابري و منافع متقابل ،به شرح زير توافق نمودند »... :اشكال ما در مورد
احترام متقابل به اصول حاکميت آنها است .خب ،اگر معنای این عبارت این است که
ما متعرض حاکميت آنها نمیشویم ،بله ،این درست است؛ اما اگر معنایش این است
که ما حاکميت آنها را مشروع میدانيم ،خب این عبارت اشكال دارد .حاال ما این
عبارت را به این شكل معنا میکنيم که یعنی ما متعرض اصول حاکميت آنها نمیشویم
و به آن احترام میگذاریم .در این صورت این مقدمه اشكالی ندارد.
آقاي عليزاده ـ در اینجا صحبت از مشروعيت نيست .بله ،آنها به حاکميت ما احترام
میگذارند و ما هم به حاکميت آنها احترام میگذاریم .این اشكالی ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نظير

6

است ،ولو اینكه بتپرست باشد.

« .3در مقدمه ،عبارت «بر پایه احترام متقابل به اصول حاکميت» بنا بر نظر بعضی از اعضاء خالف شرع
است؛ چون وجهی برای احترام به حاکميت غير مشروع اندونزی نمیباشد ».نظر کارشناسی مجمع
مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /160ف 42/مورخ  ،1942/9/69قابل مشاهده در نشانی زیر:
yon.ir/Iviic

رسول خدا (صلی اهلل عليه و آله و سلم)
.2
فرمودند :بزرگوار هر قومى را گرامى بدارید( ».مجلسى ،محمدباقر بن محمدتقى ،بحاراالنوار الجامعه
لدرر أخبار األئمه األطهار ،بيروت ،دارإحياء التراث العربی ،چ1919 ،6هـ.ق ،ج ،91ص)199
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آقاي شبزندهدار ـ بله .ماده ( )1میگوید« :ماده  -1تعهد به استرداد
هر یك از طرفها با رعایت مفاد این معاهده و قوانين داخلی مربوط خود ،با استرداد
هر شخصی که طرف درخواستکننده برای پيگرد ،محاکمه یا اجرای مجازات به دليل
ارتكاب جرم قابل استرداد خواستار وی است و در قلمرو طرف درخواستشونده
یافت شود ،موافقت خواهد نمود ،اعم از اینكه جرم مذکور پيش یا پس از الزماالجراء
شدن این معاهده ارتكاب یافته باشد ».آقایان مجمع فقهی در مورد این ماده گفتهاند:
«به نظر بعضي از اعضاء استرداد مسلمين براي محاكمه يا اجراي مجازات به
محاكم غير مشروع اندونزي وجه مشروعي

ندارد)4(».

حاال آقایانی که این اشكال را

قبول دارند ،نظرشان را بفرمایند.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ این ایراداتی که میفرمایيد ،همه همان ایرادهایی است که در
مورد آن معاهدهی قبلی [= الیحهی معاهده بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری
اندونزی در زمينهی معاضدت حقوقی متقابل در امور کيفری] فرمودید .یعنی شما در
ایرادتان میگویيد این معاهده دارد به قانون آن کشور مشروعيت میدهد.
آقاي شبزندهدار ـ آن مصوبهی قبلی دربارهی «معاضدت» بود ،اما این مصوبه اصالً
شخص را در اختيار کشور دیگری قرار میدهد تا آن کشور او را محاکمه کند.
آقاي عليزاده ـ بله میدانم ،این معاهده به احكام صادره از محاکم آن کشور و بعد به
قوانين آنها و به صالحيت قضات آنها مشروعيت میدهد .این مسئله هميشه مورد ایراد
شورا بوده است)6(.
 .3نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /160ف 42/مورخ  ،1942/9/69قابل
yon.ir/Iviic
مشاهده در نشانی زیر:
 .2شورای نگهبان تاکنون در موارد متعدد ،تنفيذ مقررات و احكام محاکم قضایی دیگر کشورها را مغایر
با موازین شرع تشخيص داده است .به عنوان نمونه ،شورای نگهبان در بند ( )1نظر شماره
 49/116/8196مورخ  1949/11/69خود در خصوص الیحه تشریفات (پروتكل) انتقال محكومين به
حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کيفری بين دولت جمهوری اسالمی ایران و
دولت ترکمنستان مصوب  1949/4/64مجلس شورای اسالمی ،چنين اظهار داشته است -1« :همانگونه
که در موافقتنامههای مشابه اظهار نظر شده است ،این الیحه از این جهت که اطالق برخی از مواد آن ،از
جمله بندهای ( )9و ( )9ماده ( )5و بند ( )6ماده ( ،)11اعمال مقررات غير منطبق با موازین شرعی
دولت طرف متعاهد را الزماالجراء دانسته و نيز بعضی مواد آن مستلزم تأیيد صحت قوانين و صحت
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آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اگر آقایان فقها این ایراد را نسبت به این معاهده قبول دارید فبها ،اگر
هم ایرادی ندارید ،نظرتان را بفرمایيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما به اطالقش ایراد داریم.
آقاي مؤمن ـ این موضوع را ما هم قبول داریم؛ منتها این اشكال سه رأی میآورد.
آقاي عليزاده ـ آن ایرادی که هميشه میفرمودید ،همين بوده است .حاال دیگر هر چه
میخواهيد بگویيد .حاال این در مورد اندونزی ،فعالً آن یكی الیحه هم بماند تا همهی
این مصوبات تكليفشان روشن بشود.
آقاي مؤمن ـ باالخره این حرفی است که تا حاال شورا میگفته است .خب ،حاال
درست است که بگویيم از حاال به بعد ،دیگر اشكالی ندارد؟
آقاي يزدي ـ «ماده  ... -1استرداد هر شخصی که طرف درخواستکننده برای پيگرد،
محاکمه یا اجرای مجازات به دليل ارتكاب جرم قابل استرداد خواستار وی است »...
آقاي عليزاده ـ شما تا به حال به این نوع از معاهدات ایراد شرعی میگرفتيد خب
یعنی جنابعالی]= آقای جنتی[ دیگر به این معاهدهها ایراد ندارید؟
آقاي جنتي ـ خير.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلی خب ،پس فعالً این ایراد منتفی شد.
آقاي شبزندهدار ـ عبارت ماده ( )6بند ( )9مصوبه را ببينيد .یك اشكالی به این
قسمت گرفتهایم که این اشكال در بندهای بعدی هم قهراً و مبنياً بر آن بند جریان دارد.
لطف بفرمایيد عبارت ماده ( )6بند ( )9را ببينيد« :ماده  -2جرائم قابل استرداد
... -4
 -3از نظر اين ماده ،در تعيين اينكه فعل ادعايي ،بهموجب قوانين دو طرف جرم
تلقي ميشود يا نميشود ،اينكه قوانين دو طرف فعل ادعايي شخص فراري را در
طبقهبندي يكسان قرار ميدهند يا با اصطالحات مشابهي جرم را توصيف ميكنند

آیين دادرسی قوه قضائيه کشور ترکمنستان و نيز ارجاع کارهای قضایی به دادگاههای کشور طرف
متعاهد می باشد که خود موجب اثر دادن بر احكامی است که در آن دادگاهها ولو بر خالف ضوابط
اسالمی صادر میگردد ،خالف موازین شرع شناخته شد».
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يا نميكنند ،اهميتي نخواهد داشت »... .به فراز اول این بند توجه کنيد؛ میگوید:
«بهموجب قوانين دو طرف جرم تلقی میشود یا نمیشود  ...اهميتی نخواهد داشت».
این بيان با بيانی که در بند ( )1ماده ( )6آمده است ،چگونه سازگار است؟ بند ( )1ماده
( )6میگوید -4« :مجرمي قابل استرداد خواهد بود كه جرايم او بهموجب قوانين
هر دو طرف مستوجب كيفر حبس ،به مدت حداقل يك سال ،يا مجازاتي شديدتر
باشد »... .آیا این دو بند با هم تناقض ندارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ این تناقض است ،ولی منظور آنها بقيهی موارد بوده است؛
یعنی [بند ( )1ماده ( )6ناظر به مواردی است که مثالً] یك جرم یكسان در هر دو جا
باشد.
آقاي شبزندهدار ـ بقيهی بندهای ماده ( ،)6درست است و عيبی ندارد؛ فقط فراز اول
همين بند ( )9شبهه دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،این قسمت از عبارت اشكال دارد .این را باید تذکر بدهيم.
آقاي يزدي ـ یعنی آیا اگر دو طرف در جرم بودن یك عملی اختالف نظر داشته
باشند ،استرداد انجام نمیشود؟
آقاي شبزندهدار ـ بند ( )9میگوید اگر طرفين در جرم بودن یك عملی اختالف
داشتند ،در استرداد مجرمين اهميتی ندارد؛ اما آن باال در بند ( )1گفته شده است نه،
برای استرداد باید هر دو طرف آن عمل را جرم بدانند.
آقاي يزدي ـ اینجا دارد میگوید تعيين اینكه این فعل ادعایی که طرف را به خاطر آن
گرفتهاند جرم است یا نه ،در استرداد اهميتی ندارد.
آقاي جنتي ـ حاال این مطلب در حدّ تذکر است دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،این ماده تناقض دارد دیگر .این تناقض است ،تذکر نيست.
آقاي عليزاده ـ چرا؟ چرا تناقض است؟ گفته است -9« :از نظر این ماده در تعيين
اینكه فعل ادعایی ،بهموجب قوانين دو طرف جرم تلقی میشود یا نمیشود »...
آقاي مدرسي يزدي ـ به خاطر اینكه باال در بند ( )1میگوید وقتی فرد قابل استرداد
است که هر دو تا کشور او را مجرم بدانند .اینجا میگوید نه ،هر دو هم اگر او را
مجرم ندانستند ،باز هم قابل استرداد است؛ خب اینكه نمیشود.
آقاي شبزندهدار ـ بهخصوص که اشكال شرعی هم به بند ( )9وارد است؛ یعنی اگر
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ما آن عمل را اصالً جرم ندانيم ،استرداد آن فرد هم اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ نه ،اصالً این «فعل» با «جرم» فرق دارد .ببينيد؛ «فعل» یعنی اینكه اینها
میخواهند بروند ماهيت امر را ببينند که چيست؛ یعنی میخواهند ببينند که آیا اصالً
این فرد چ نين عملی مرتكب شده است یا نشده است؟ مثالً ممكن است در یك
موردی ،آن طرف بگوید که فالنی سرقت کرده است [و لذا او را به ما مسترد کنيد] ،اما
ما بگویيم نه ،این فرد اصالً بهطور کلی سرقت نكرده است .در اینجا با اینكه سرقت در
هر دو قانون جرم است و مجازاتش هم مثالً تا یك سال حبس است ،ولی [در فعل،
اختالف نظر وجود دارد] .این بند میخواهد بگوید که فعل ادعایی و جرم با هم فرق
دارد.
آقاي يزدي ـ بله ،باالخره نظر دو طرف نسبت به آن عمل باید یكجور باشد .قاعدهی
استرداد این است که باید دو طرف آن کار را جرم بدانند .یعنی اگر شخصی یك کاری
کرده است که بر آن کار ،صدق میکند که ببينيم آیا جرم است یا نيست[ ،قاعدتاً نباید
مشمول استرداد باشد].
آقاي شبزندهدار ـ نه ،بند ( )9میگوید اینكه فعل ادعایی بهموجب قوانين دو طرف
جرم تلقی بشود یا نشود ،اهميتی در استرداد ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ یعنی واضح است که جرم تلقی نمیشود.
آقاي يزدي ـ برای استرداد باید دو طرف آن فعل را جرم بدانند.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ یك وقتی میگویند سرقت در هر دو قانون جرم است ،اما یك
وقتی میگویند این فعل در یك کشور جرم نيست؛ مثالً ما میگویيم اگر فردی برود
فالنجا و این چيز را بردارد ،ما این را سرقت میدانيم ،اما آنها میگویند که ما این
عمل را جرم نمیدانيم .بند ( )9اآلن دارد این دو تا را میگوید.
آقاي جنتي ـ اینجا شبههی مصداقی میشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،شبهه مصداقی میشود .یعنی اآلن بند ( )9دارد فعل را میگوید؛
عمل این شخص را دارد میگوید ،اما بند ( )1دارد میگوید اگر هر دو طرف ،کالً این
عمل را سرقت بدانند و هر دو طرف این عمل را جرم بدانند [قابل استرداد است] .این
ماده این را میخواهد بگوید.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اینطور که خيلی راحت میتوانند افراد را استرداد کنند.
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آقاي يزدي ـ یعنی اگر مجموع جمله را نگاه کنيم ،مجموع جمله چه میخواهد
بگوید؟
آقاي عليزاده ـ اآلن این مسئله که مخالف با قانون اساسی و شرع نيست.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،میخواهيم بگویيم که این ماده ابهام دارد.
آقاي عليزاده ـ بله ،یعنی اصل استرداد را قبول کردهاید و حاال فرضاً یك استثنا هم
دارد.
آقاي يزدي ـ مجموع این ماده میگوید که دو طرف باید دربارهی موضوع ،یك نظر
داشته باشند .باید قوانين دو طرف نسبت به عمل آن فرد یك نظر داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ بله ،منظور بند ( )1این است که قوانين دو طرف باید هر دو مثل هم
باشد ،اما بند ( )9می گوید در مورد شخص مجرم مهم نيست که هر کدام از طرفين چه
نظری داشته باشند.
آقاي يزدي ـ بند ( )9بيشتر از این نمیگوید.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،پس اینكه در بند ( )9میگوید «مهم نيست» ،چيست؟
آقاي يزدي ـ ببينيد؛ میگوید آنجایی که اختالف در مصداق است ،مهم نيست.
آقاي مؤمن ـ بحث مصداق است.
آقاي عليزاده ـ در مصداقيهاش ممكن است نظر کشورها با هم فرق داشته باشد.
آقاي يزدي ـ می گوید اینكه فعل ادعایی به موجب قوانين دو طرف جرم است یا جرم
نيست ،اهميتی ندارد .دنبالهاش را هم بخوانيد ...« :اینكه قوانين دو طرف فعل ادعایی
شخص فراری را در طبقهبندی یكسان قرار میدهند یا با اصطالحات مشابهی جرم را
توصيف میکنند یا نمیکنند ،اهميتی نخواهد داشت».
آقاي عليزاده ـ بله ،در اصل ،قانون را مالک عمل قرار دادهاند .خيلی ثقيل متن این
معاهده را ترجمه کردهاند.
آقاي يزدي ـ این عبارت را ببينيد ،درست است یا نه« :قوانين دو طرف ،فعل ادعایی
شخص فراری را در طبقهبندی یكسان قرار میدهند  ...اهميتی نخواهد داشت».
آقاي شبزندهدار ـ نه ،این حرف بعدی است .این بند ،چند حرف دارد.
آقاي يزدي ـ میدانم؛ این بند را تكهتكه نكنيد ،ببينيد مجموع این بند چه میگوید؟
آقاي مؤمن ـ حاجآقای عليزاده در مورد سرقت اینطور میفرمایند که مثالً استرداد
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زمانی است که هر دو طرف سرقت را موجب یك سال زندان یا بيشتر میدانند؛ اما
بحث اینجا است که اگر اختالفشان در این باشد که آیا این فعل سرقت است یا نه ،چه
میشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،یعنی فعل را دارد میگوید.
آقاي مؤمن ـ دارد میگوید که اگر طرفين در اینكه فعل ادعایی بهموجب قوانين جرم
است یا نه ،اختالف نظر دارند [اهميتی ندارد].
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ خب ،پس آن باال [در بند ( )1ماده ( ])6چه میگوید؟ میگوید
مجرمی قابل استرداد خواهد بود که جرایم او بهموجب قوانين هر دو طرف مستوجب
کيفر باشد.
آقاي عليزاده ـ بند (« )1جرایم» را میگوید؛ «فعل او» را که نمیگوید.
آقاي مدرسي يزدي ـ یعنی باید جرم طرف احراز بشود دیگر ،نه اینكه استرداد
همينطور روی هوا انجام شود.
آقاي يزدي ـ بند ( )9میگوید زمانی که چنين اختالفی بين طرفين هست ،باید دو
طرف مرتكب را در یك طبقه قرارش بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقای عليزاده ،این ماده واقعاً ابهام دارد و این ابهام ،اشكال شرعی
این ماده را خيلی تشدید میکند.
آقاي عليزاده ـ آیا ابهامش موجب اشكال میشود؟ ببينيد آیا ابهامش موجب اشكال
میشود یا نمیشود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بند ( )9یعنی اینكه اگر ما کسی را مجرم ندانيم ،باز هم آن فرد
را باید به آنها تحویل بدهيم!
آقاي عليزاده ـ خب ،این که همان ایراد قبلیتان است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،باالتر است .ببينيد ما حتی این فرد را مجرم هم نمیدانيم،
ولی طبق این معاهده باید او را تحویل آنها بدهيم و آنها هم او را مجرم میدانند و
پدرش را درمیآورند .این عيب دارد.
آقاي عليزاده ـ او تبعهی آنها است ،تبعهی ما که نيست .تبعهی خودمان را که استرداد
نمیکنيم.
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آقاي مدرسي يزدي ـ تبعهی آنها باشد ،ولی مسلمان است ،شيعه است .این ایراد،
خيلی بدتر است.
آقاي يزدي ـ به هر حال اگر طرفين این شخص را تحت یك عنوان مجرم بدانند ،باید
آن فرد را استرداد کنند.
آقاي عليزاده ـ این همان اشكال قبلی شما در مورد معاهدات است دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ این اشكال باالتر از آن اشكال قبلی است.
آقاي عليزاده ـ حاجآقا ،این همان اشكال قبلی است دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،این باالتر است.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،اگر این اشكال را باالتر از آن اشكال قبلی میدانيد ،به آن
رأی بدهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ در این معاهده ما داریم شخص بریء را تحویل میدهيم تا آنها
مجرم حسابش کنند.
آقاي عليزاده ـ خب این اشكال را قبالً هم فرمودید دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،قبالً میگفتيم ما فرد مجرم را تحویل میدهيم ،ولی آنها
محاکمشان صالح نيست .آن یك اشكال دیگری بود ،اما اینجا ما داریم شخص بریء را
تحویل میدهيم.
آقاي مؤمن ـ آنها این فرد را بریء نمیدانند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ندانند .این بدتر است.
آقاي مؤمن ـ اینجا مثل آنجایی است که ما محكمه را در محاکمهی این فرد صالح
ندانستيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلی خب ،ولی این بدتر است.
آقاي عليزاده ـ در واقع همين هم [که آنها این فرد را مجرم میدانند] مربوط به
صالحيت قاضی است؛ یعنی قاضی آنها صالحيت رسيدگی به فعل این فرد را دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اینجا دو تا ظلم است :یك ظلم این است که این فرد بریء است
و ما او را تحویل میدهيم؛ یكی هم اینكه او را به محكمهی ناعادالنه تحویل میدهيم.
آقاي يزدي ـ اگر معنای این بند این باشد که بریء را به آنها تحویل بدهيم بله ،این
ظلم است؛ ولی این ماده بيشتر از این نمیگوید که باید این طرفی که میخواهد مبادله
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بشود ،در هر دو طرف یك عنوان داشته باشد؛ یعنی نزد هر دو طرف یا مجرم باشد یا
مجرم نباشد .اگر مجرم است هر دو طرف او را مجرم بدانند و اگر مجرم نيست ،هر
دو طرف او را مجرم ندانند.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،این را نمیگوید.
آقاي يزدي ـ چرا؛ بند ( )9ماده ( )6همين را دارد میگوید.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال شما به این اشكال هم رأی ندهيد.
آقاي يزدي ـ این ماده می گوید باید این مجرم برای اینكه استرداد شود ،در اصطالح
طرفين یكسان باشد.
آقاي شبزندهدار ـ آن قسمت بله؛ آن قسمت بعدش درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس شما هم به این اشكال رأی میدهيد .ما هم سه تا رأی
داریم ،حداقل اینجا چهار تا رأی میشود و این اشكال رأی میآورد.
آقاي يزدي ـ ببينيد؛ اگر معنای این ماده این باشد که ما بخواهيم بریء را تحویل آنها
بدهيم ،این ماده اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،معنایش همين است.
آقاي يزدي ـ هيچکس نمیگوید ما باید بریء را تحویل بدهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ معنای این قسمت همين است.
آقاي يزدي ـ این بند میگوید وقتی ما میخواهيم این فرد را مبادله بكنيم ،باید دو
طرف قبول داشته باشند که این فرد یا بریء است یا مجرم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اینجا این را نمیگوید.
آقاي يزدي ـ جمع مطالب این بند ،میخواهد این مطلب را بگوید.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي يزدي ـ شما تكهی اول عبارت را گرفتهاید و آن را جدا معنا میکنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،خب این بندها از یكدیگر جدا است.
آقاي يزدي ـ نه ،دارد میگوید موارد اختالف حكمش این است ،نه اینكه در موارد
اختالف این کار را بكنيد .در موارد اختالف حكمش این است که یا هر دو طرف باید
آن فعل را جرم بدانند ،یا هر دو طرف آن را جرم ندانند والّا این تبادل انجام نمیشود.
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آقاي شبزندهدار ـ فراز دوم بند ( )9این است که ...
آقاي يزدي ـ ماده ( )6این را میخواهد بگوید که در تعيين فعل ادعایی ،اینكه به
موجب قوانين طرفين ،آن فعل را جرم میدانند یا جرم نمیدانند ،طرفين باید در یك
وضعيت یكسان قرار بگيرند .اینجا این را میگوید و الْا نمیگوید که حتماً این فرد را
به عنوان مجرم تحویل بدهيد.
آقاي عليزاده ـ بله ،در مورد جرم دانستن این عمل که حتماً دو طرف باید آن را جرم
بدانند تا استرداد انجام شود ،اما اینكه آیا دو طرف این جرم را در یك طبقهبندی
میدانند یا نه[ ،مطابق بند ( )9ماده ( ،)6اهميتی ندارد].
آقاي شبزندهدار ـ فراز دوم بند ( )9چه میشود؟
آقاي عليزاده ـ نه ،همهی این بند.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،اشكال ما به فراز دوم بند ( )9است.
آقاي عليزاده ـ عبارت «و اینكه» توضيح هر دو فراز است.
آقاي يزدي ـ تكليف فراز اول را در فراز دوم معين میکند ،نه اینكه فراز اول ،یك
حكم مستقل داشته باشد.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي يزدي ـ ما در فهم این عبارت یك خُرده با هم اختالف داریم .ببينيد؛ این بند
جمعاً دارد یك مطلب را میگوید.
آقاي عليزاده ـ « -9از نظر این ماده ،در تعيين اینكه فعل ادعایی ،بهموجب قوانين دو
طرف جرم تلقی میشود یا نمیشود ،اینكه قوانين دو طرف فعل ادعایی شخص فراری
را در طبقهبندی یكسان قرار میدهند یا با اصطالحات مشابهی جرم را توصيف میکنند
یا نمیکنند ،اهميتی نخواهد داشت»... .
آقاي يزدي ـ بند ( )9میگوید اگر بين دو طرف اختالف باشد ،آن فرد قابل استرداد
نيست .یعنی یا باید با یك اصطالح توصيف کنند یا اینكه هر دو باید بگویند آن فرد
مجرم است یا هر دو باید بگویند مجرم نيست؛ آن موقع ،این فرد قابل تبادل است .اما
اگر تبادل در مواردی است که فعل ادعایی مورد اختالف طرفين است ،نه تبادل انجام
نمیشود .یعنی از نظر این ماده ،فعل ادعایی بر میگردد به اینكه باید در یك اصطالح
قرار بگيرد ،نه اینكه با وجود این اختالف بين دو طرف ،عمل کنيم و تبادل را انجام
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بدهيم .این ماده میگوید در مواردی که چنين وضعيتی وجود دارد ،تبادل نيست.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،میگوید این موارد در استرداد اهميتی ندارد .آن بعدی را هم
میگوید اهميت ندارد؛ یعنی اینكه آیا آن عمل در طبقهبندی واحد نزد دو طرف ،واقع
میشود یا نه ،اهميتی ندارد؛ یعنی بعد از فراغ از اصل عمل ارتكابی ،یكسان نبودن
طبقهبندی آن عمل هم اهميتی ندارد.
آقاي يزدي ـ در بحث طبقهبندی میگوید برای استرداد ،یا هر دو طرف باید آن فرد را
مجرم بدانند یا هر دو او را مجرم ندانند.
آقاي شبزندهدار ـ فرق این بند با بند ( )1این است که در این بند میگوید این
اختالف نظرها در استرداد اهميتی ندارد.
آقاي يزدي ـ نه ،چطور اهميت ندارد؟! کجا میگوید اهميت ندارد؟!
آقاي شبزندهدار ـ در همين بند ( )9میگوید« :اهميتی نخواهد داشت».
آقاي مدرسي يزدي ـ یك دور دیگر این ماده را بخوانيم.
آقاي يزدي ـ ببينيد گفته است« :از نظر این ماده در تعيين اینكه فعل ادعایی بهموجب
قوانين دو طرف جرم تلقی میشود یا نمیشود ». ...
آقاي مدرسي يزدي ـ این ،یك موضوع.
آقاي يزدي ـ نه ،عبارت در اینجا قطع نشده است؛ این عبارت ،تمام نشده و هنوز
حكم ندارد .این بند ،همهاش یك موضوع است که دارد برای آن حكم معين میکند .از
نظر این ماده استرداد زمانی انجام میشود که قوانين دو طرف فعل ادعایی را یكجور
حساب بكنند و آن را در یك طبقه قرار بدهند .معنای این ماده همين است.
آقاي مؤمن ـ نه ،این یكجور نيست که.
آقاي عليزاده ـ هر دو طرف این فعل را جرم میدانند ،ولی آن را در یك طبقه
نمیدانند.
آقاي يزدي ـ بله ،آن فعل را در یك طبقه نمیدانند.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر این باشد ،درست است؛ مشكلی ندارد.
آقاي عليزاده ـ هر دو طرف این فعل را جرم میدانند ،ولی آن را در یك طبقه نمیدانند؛
مثالً آن طرف این فعل را سرقت مسلحانه میداند ،ولی ما میگویيم سرقت عادی است
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آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،این نمیشود.
آقاي شبزندهدار ـ این روشن است که این بند ،دو تا موضوع است و برای دو تا
موضوع ،دارد یك حكم میدهد.
آقاي يزدي ـ آقایان این جمله را قطع میکنند و میگویند این ماده معنایش این است
که با وجود اختالف بين طرفين ،تبادل انجام بگيرد .نه ،این ماده این را نمیگوید.
آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهرش که این است ،مگر اینكه قرینهی قبلی وجود داشته
باشد.
آقاي عليزاده ـ مثالً آنها میگویند کالهبرداری است و ما میگویيم فروش مال غير
است .پس هر دو این عمل را جرم میدانيم و هر دو مجازات آن را بيش از یك سال
میدانيم ،اما آنها به این عمل کالهبرداری میگویند ولی ما به آن فروش مال غير
میگویيم .یعنی عنوانها فقط با هم فرق دارد .مراد این ماده همين است.
آقاي يزدي ـ بله ،جملهی اول را دیگر از کل عبارت جدا نكنيد تا حكم مستقلی
برایش ذکر کنيد.
آقاي عليزاده ـ من در همان معاهدهی قبلی [= الیحهی معاهده بين جمهوری اسالمی
ایران و جمهوری اندونزی در زمينهی معاضدت حقوقی متقابل در امور کيفری] به
حاجآقای شبزندهدار عرض کردم و گفتم که در پایين مصوبه ،هر دو را دارد.
آقاي شبزندهدار ـ اآلن برای من هم روشن است که در اینجا سه تا موضوع حكمش
این است؛ یعنی سه تا موضوع دارد ،یكی آن است ،یكی این است . ...
آقاي مدرسي يزدي ـ من وقت نكردم این مصوبه را بخوانم؛ ولی وقتی شما این
اشكال را فرمودید ،این اشكال به ذهنم آمد و بعد دیدم که اشكال درستی است؛ ولی
دوباره که نگاه میکنيم میبينيم نه ،در مجموع این ماده اینطوری است .به قول ایشان
[= حاجآقای یزدی] قرینه قبلی و بعدی را روی هم بگذارید و همهی ماده را با هم در
نظر بگيرید.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ همانطور که حاجآقای یزدی فرمودند ،نتيجهی پایين ماده برای هر دو
تا است واقعاً .خيلی خب حاال هرطور میفرمایيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه دیگر ،اگر معنای این ماده همين باشد ،دیگر مشكلی وجود ندارد.
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آقاي عليزاده ـ آیا آقایان فقها دیگر ایرادی در اینجا ندارند ،برویم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال بعد در مورد جزء (ج) بند ( )1ماده ( )9است.
آقاي عليزاده ـ عبارت آن چيست؟ عبارتش را بفرمایيد« .ماده  -3امتناع از استرداد
 -4استرداد در موارد زير پذيرفته نخواهد شد:
الف... -
ج -چنانچه بهموجب قانون طرف درخواستكننده ،جرم موضوع استرداد مشمول
مجازات اعدام باشد ،در حالي كه بهموجب قوانين درخواستشونده ،جرم مزبور
مشمول مجازات اعدام نباشد مگر آنكه طرف درخواستكننده تضمين نمايد
چنانچه شخص مزبور محكوم به اعدام شود ،مجازات اعدام اجراء نخواهد شد».
آقاي مؤمن ـ بند ( )1همان مطلب کلّی قبل [= ماده ( ])6است؛ همان جایی را
میگوید که دو طرف با هم اختالف داشته باشند.
آقاي عليزاده ـ بله ،همان کلّی آنجا است دیگر .مثالً ما میگویيم اگر کسی این مقدار
مواد مخدر داشته باشد ،او را اعدام میکنيم؛ ولی آنها میگویند ما حكم اعدام نداریم.
آنها میگویند در صورتی ما این مجرم را به شما تحویل میدهيم که شما تعهد کنيد که
این فرد را اعدام نخواهيد کرد .این بند میگوید در چنين شرایطی مجرم قابل استرداد
نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولی واقعاً وقتیکه این طرفهای معاهده مجازاتهایشان با ما
متفاوت است ،با چه مجوز شرعی یك شيعه را تحویل آنها بدهيم؟ حاال اعدام را کنار
بگذارید؛ ولی واقعاً فرض بكنيد ما برای این جرم میگویيم مجازاتش ده ضربه شالق
تعزیری است ،اما آنها مثالً میگویند مجازات این جرم ،حبس است .خب آنوقت ما با
چه مجوز شرعی این فرد را به آنها تحویل بدهيم.
آقاي مؤمن ـ پيامبر (صلیاهلل عليه و آله و سلم) با کفار هم قرارداد میبست.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنوقت آیا ما هم اجازه داریم که با آنها قرارداد ببندیم؟
آقاي مؤمن ـ خب ما که سهتایی میگویيم نمیشود؛ ولی آقایان فقهای دیگر
میفرمایند بله میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال آیا بستن این قرادادها مصلحت است؟
آقاي يزدي ـ وقتی که این مجرم اینجا محكومشده باشد ،بله [ممكن است اشكال شما
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وارد باشد]؛ ولی وقتی او اینجا محكوم نشده باشد و استرداد انجام بگيرد ،گویا زندانی
با زندانی تبدیل شده است؛ ،بعد آن مجرم به اینجا که آمد ،مطابق احكام اینجا [به
جرمش رسيدگی میشود و] محكوم میشود .یعنی در این معاهده زندانی را مبادله
میکنند نه محكوم را.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،ما او را به کشور مقابل میفرستيم .ببينيد؛ مثالً فرض کنيد
اآلن یك طلبه شيعهی اندونزیایی اینجا است که آنها اینجا دنبالش هستند .بعد ،ما طبق
این معاهده او را به آنجا میفرستيم .اگر اینجا باشد ،ما فوقش او را شش ماه زندانی
میکنيم ،اما اگر او را به آنجا بفرستيم ،او را شش سال زندانی میکنند .حاال ما با چه
مجوز شرعی اجازه داریم او را به آنجا تحویل بدهيم؟
آقاي يزدي ـ این شخص متهم است ،زندانی است و هنوز محاکمه نشده است .ما
وقتی هنوز محاکمه نشده است ،او را استرداد میکنيم .از آن طرف ،آنها هم یك ایرانی
که در آنجا [متهم است و هنوز] محاکمه نشده را به اینجا میفرستند .وقتی آن مجرم به
اینجا آمد ،چون محاکمه نشده است ،دیگر محاکمهاش مطابق قوانين خود ما انجام
میگيرد.
آقاي شبزندهدار ـ خب اگر ما او را محاکمه بكنيم ،عيبی ندارد ،اما از آن طرفش
اشكال دارد؛ یعنی اگر مجرم از آنجا بياید اینجا که اشكالی ندارد ،اما اگر مجرم از اینجا
به آنجا برود ،اشكال دارد .بند ( )6ماده ( )9را هم ببينيد؛ یك تذکری الزم دارد .بند
( )6میگوید -2« :از نظر اين معاهده ،موارد زير جرائم سياسي محسوب نميشوند:
الف -جرم سوء قصد عليه جان يا شخص رئيس حكومت يا رئيس دولت ،يا عضو
(اعضاي) درجه يك خانواده ايشان
ب -جرمي كه بهموجب هر كنوانسيون بينالمللي كه طرفها به سبب عضويت در
آن ،نسبت به استرداد يا تعقيب شخص مورد درخواست يا ارائه بدون تأخير
غيرموجه پرونده به مقامات صالحيتدار خود جهت رسيدگي به جرم ،تعهد دارند.
پ -جرم مرتبط با تروريسم
ت -شروع يا تباني جهت ارتكاب هر يك از جرائم پيشگفته يا مشاركت به عنوان
شريك شخصي كه مرتكب چنين جرائمي ميشود يا تالش به ارتكاب آنها
مينمايد.
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 -9جرائم شديد عليهِ جسم ،شخص ،حيات و اموال ،حتي با انگيزه سياسي ،از نظر
اين معاهده جرم سياسي تلقي نخواهند شد ».این بند ( )9باید به (ث) حرفی تبدیل
بشود .چون این جزء ،دنبالهی همان بند قبل است.
آقاي عليزاده ـ این ( )9باید (ث) بشود.
آقاي شبزندهدار ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بعدش هم که دوباره شماره ( )9آورده است!
آقاي شبزندهدار ـ بعد از آن اشتباه ،همهی آن شمارههای بعدی هم غلط میشود
دیگر .آن شمارهها را هم باید اصالح کنند .یعنی این شماره ( )9باید ( )9بشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،بقيهی شمارهها را هم باید اصالح کنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مبارزه با تروریسم که در جزء (پ) آمده است ،واقعاً یك مفهوم
نامشخصی است.
آقاي عليزاده ـ پس در صفحه ( )9در بند ( )6ماده ( ،)9آنجا که ( )9را با عدد نوشته
است ،باید تبدیل به (ث) با حروف بشود .بالتبع شمارههای بعدی هم باید با توجه به
این تغيير ،اصالح بشود.
آقاي شبزندهدار ـ یعنی بندهای ( )8( ،)9و ( )2باید ( )9( ،)9و ( )8بشود.
منشي جلسه ـ یعنی بند ( )9ماده ( ،)9به حرف (ث) اصالح میشود و شمارههای
بعدی هم به تبع آن اصالح میشود .این تذکر است دیگر؟
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ این نكته را غلط بگيرید تا آنها درستش کنند .اعداد هم باید درست
بشود .باید بگویيد این غلط است.
آقاي عليزاده ـ

بله)1(.

آقاي شبزندهدار ـ ماده ( )9مصوبه راجع به اتباع است .بند ( )6ماده ( )9میگوید:
« -2هرگاه درخواست استرداد تنها بر اساس تابعيت شخص مورد درخواست رد
شود و شخص مذكور در طرف درخواستكننده تحت تعقيب باشد ،طرف
 .3تذکر مندرج در نظر شماره  42/116/1210مورخ  1942/9/9شورای نگهبان« :تذکر :بند ( )9ماده ()9
به حرف (ث) و بالتبع شمارههای بعدی اصالح شود».
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درخواستشونده بنا به درخواست طرف درخواستكننده پرونده را جهت
رسيدگي به مقامات صالحيتدار خود ارجاع خواهد داد .طرف درخواستكننده
همه پروندهها ،اطالعات ،آالت و اسناد مربوط به جرم را به طرف
درخواستشونده به نحو مقتضي ارسال خواهد كرد ».مدارکی که آنها میخواهند
باید ارسال بشود .همان اشكالی که قبالً در مورد مسائل امنيتی یا منافی عفت

داشتيم)1(،

اینجا هم هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ در آنجا

استدراک()6

کردهاند که دادن اطالعات ،خالف قانون

خودمان نباشد .یكجایی این مطلب را استدراک کردهاند.
آقاي شبزندهدار ـ گفته است ...« :همه پروندهها ،اطالعات ،آالت و اسناد مربوط به
جرم را به طرف درخواستشونده به نحو مقتضی ارسال خواهد کرد».
آقاي مدرسي يزدي ـ استدراک این مسئله یكجایی در این معاهده هست .ببينيد یكی
از جاهایی که طرف معاهده میتواند از استرداد و دادن اطالعات امتناع بكند ،همين
جایی است که آن درخواست ،خالف قانون باشد ،یا خالف امنيت باشد ،یا خالف
فالن باشد.
آقاي شبزندهدار ـ خالف قانون آیا به این معنا است که شما در کشورتان قانونی
دارید که میگوید این اطالعات را نباید بدهيد ،یا ممكن است بگوید منظور از قانون،
قانون شرع اسالم است [و هر چه مخالف آن باشد ،پذیرفته نيست].
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،قانون مجازات اسالمی را که آوردید و

دیدیم)9(.

 .3منظور ،نظر شماره  42/111/1198مورخ  1942/6/69شورای نگهبان در خصوص الیحه معاضدت
دوجانبه در امور کيفری بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری کره است« :در ماده ( ،)8توصيف
نمودن موضوع از جهت شمول نسبت به مواردی که توصيف آن برای طرف مقابل شرعاً جائز نمیباشد،
خالف شرع شناخته شد .همچنين معاضدت در این امر از جهت شمول نسبت به اعطاء اطالعاتی که
موجب عدم رعایت مبانی شرعی میگردد ،خالف شرع میباشد؛ مانند اطالع دادن به غير قاضی شرعی
در امور مربوط به انجام کارهای منافی عفت».
« .2استدراک» به معنای دفع توهم احتمالی است .بنگرید به :لغتنامهی دهخدا ،ذیل واژهی «استدراک».
 .1اشاره این عضو شورای نگهبان به جلسهی مورخ  1942/6/61و بحث در مورد الیحه معاهده
معاضدت دوجانبه در امور کيفری بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری کره است که اعضای شورا
برای بررسی و اعالم نظر راجع به برخی مفاد آن معاهده ،به قوانين کيفری از جمله قانون مجازات
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آقاي مؤمن ـ آقایان فقها میفرمایند این ماده اشكالی ندارد .این اشكال ،چهار تا رأی
ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ آهان ،رأی ندارد .خب بله .آقای مؤمن میگویند این اشكال وارد
نيست.
آقاي مؤمن ـ نه ،من این را نمیگویم .من میگویم اآلن اگر هم بگویيم این ماده،
خالف شرع است ،بقيهی آقایان فقها میفرمایند نه .لذا این ایراد رأی ندارد.
آقاي عليزاده ـ این اشكال هم رأی ندارد دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ ماده ( )2را بخوانيم .خب ،البته این هم یك تذکری است که حاال
مهم نيست .در صفحه ( )2معاهده ،بند ( )9ماده ( )2میگوید« :ماده  -6درخواست
استرداد و مدارك
... -4
 -3چنانچه درخواست استرداد مربوط به اجراي حكم وضعشده در مورد شخص
مورد درخواست باشد ،نسخه تصديقشده حكم نهايي و گواهي مدت زمان
سپريشده از حكم و مدت باقيمانده از آن پيوست درخواست خواهد شد »... .در
مورد این بند آقایان در مجمع فقهی قم گفتهاند« :مناسب است عبارت «حكم
وضعشده» به عبارت «حكم صادرشده» تغيير يابد )4(».این یك تذکر است.
آقاي عليزاده ـ حاال این را دیگر تذکر ندهيد .حاال این هم یك عبارت است دیگر؛
اشكالی ندارد.
آقاي مؤمن ـ مجمع فقهی هم میگوید که مناسب است عبارت «حكم وضعشده» به
عبارت «حكم صادرشده» تبدیل شود؛ پس آنها هم به این بند ایراد نگرفتهاند.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ «ماده  -1بازداشت موقت:

اسالمی مراجعه و استشهاد می کنند .برای آگاهی از این مباحث ،به مشروح مذاکرات جلسهی پيشگفته
مراجعه کنيد.
 .3نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /165ف 42/مورخ  ،1942/9/91قابل
yon.ir/iz5Wp
مشاهده در نشانی زیر:
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 -4در موارد اضطراري ،يك طرف ميتواند در مورد شخص فراري بهمنظور
استرداد ،پيش از ارائه درخواست رسمي ،از طرف ديگر درخواست بازداشت
موقت كند .چنين درخواستي كتباً و از طريق مجاري پيشبينيشده در ماده ( )1اين
معاهده ،سازمان پليس جنايي بينالمللي (اينترپل) يا ديگر مجاري مورد توافق
طرفها صورت خواهد گرفت.
 -2درخواست بازداشت موقت حاوي اطالعات مذكور در بند ( )2ماده ( )6اين
معاهده ،بيانيه مربوط به وجود قرار بازداشت و بيانيه مبني بر اينكه درخواست
رسمي استرداد شخص پس از بازداشت موقت صادر خواهد گرديد ،از طريق
مجاري پيشبينيشده در ماده ( )1اين معاهده خواهد بود»... .
مجمع فقهی دربارهی این ماده گفته است« :نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اطالق
بازداشت نمودن موقت شخص از جهت شمول نسبت به بازداشت موقت شخص
مورد درخواست دولت اندونزي به مجرد درخواست بازداشت از طرف آن دولت
 بدون ثبوت جرم وي توسط دولت جمهوري اسالمي ايران -خالف شرعميباشد.

)4(»...

آقاي مؤمن ـ این اشكال که رأی ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله ،رأی ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ خب حاال ما باید آن چيزی که در مجمع گفته شده است را بيان
کنيم.
آقاي مؤمن ـ این اشكال رأی ندارد.
آقاي يزدي ـ «ماده  -4بازداشت موقت:
 -1در موارد اضطراری ،یك طرف میتواند در مورد شخص فراری به منظور استرداد ،پيش
از ارائه درخواست رسمی ،از طرف دیگر درخواست بازداشت موقت کند .چنين
درخواستی کتباً و از طریق مجاری پيشبينیشده در ماده ( )8این معاهده ،سازمان پليس
جنایی بينالمللی (اینترپل) یا دیگر مجاری مورد توافق طرفها صورت خواهد گرفت».
 .3نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /165ف 42/مورخ  ،1942/9/91قابل
yon.ir/iz5Wp
مشاهده در نشانی زیر:
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آقاي شبزندهدار ـ حاال طرف معاهده میگوید این فرد را بازداشت موقت کنيد .کسی
که جرمش هم اثبات نشده است .آیا ما میتوانيم این کار را بكنيم؟
آقاي مؤمن ـ بله ،ما هم باید بگویيم چَشم ولو اینكه پيشنهاد آن دولت را قبول نداریم!
آقاي شبزندهدار ـ یعنی مثالً طرف معاهده به ما میگوید این طلبهای را که در
المصطفی (صلّیاهلل عليه و آله و سلّم) مشغول تحصيل است ،بازداشت موقت کنيد.
هيچ مدرکی هم دال بر مجرم بودن او ارائه نمیدهد.
آقاي عليزاده ـ نه حاجآقا ،اینكه میفرمایيد مدرکی ارائه نمیدهد ،درست نيست ،بلكه
باید عمل آن فرد مطابق قانون هر دو کشور جرم باشد.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،اینجا چون بازداشت موقت است ،آن شرایط الزم نيست.
آقاي عليزاده ـ چرا دیگر؛ آن شرایط کلّی که در اول معاهده گفت ،اینجا هم باید
باشد .در ماده ( )6گفت برای استرداد باید عمل آن شخص بهموجب قانون هر دو
کشور جرم باشد ،مجازاتش بيشتر از یك سال باشد و. ...
آقاي مدرسي يزدي ـ این شرایط برای بازداشت موقت چنين شخصی ثابت نيست دیگر.
آقاي عليزاده ـ بله ،بازداشت موقت که ثابت بودن جرم را نمیخواهد .میگوید این را
بازداشت کنيد و بفرستيد بياید .یعنی این را رهایش نكنيد .بازداشت موقت این است.
نه اینكه به حكم حبس محكوم شده باشد .این فرد هنوز محكوم نشده است ،بلكه
میگوید اآلن او را برای تحقيقات بازداشت کنيد و همراه مأمور بدرقه به اینجا
بفرستيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بازداشت موقت در مورد شخص فراری است . ...
آقاي عليزاده ـ بله دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ حاال علیایحال این اشكال هم هست.
آقاي يزدي ـ در این مورد ،در مجمع دو تا نظر وجود داشت؟
آقاي شبزندهدار ـ

بله)1(.

 ...« .3در مقابل نظر بعضی از اعضاء این بود که بازداشت موقت نمودن شخص مانند بازداشت موقت
نمودن اشخاص توسط قوه قضائيه جمهوری اسالمی ایران میباشد ».نظر کارشناسی مجمع مشورتی
فقهی شورای نگهبان ،شماره /165ف 42/مورخ  ،1942/9/91قابل مشاهده در نشانی زیر:
yon.ir/iz5Wp
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آقاي مؤمن ـ مجمع مشورتی گفته است که بند ( )6ماده ( )16هم اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ «ماده ... -42
 -2اگر تعويق استرداد ،بهصورت جدي رسيدگيهاي جزايي در طرف
درخواستكننده را دچار مشكل نمايد ،طرف درخواستشونده ميتواند بنا به
درخواست ،شخص مورد درخواست را موقتاً به طرف درخواستكننده تحويل
دهد مشروط بر اينكه جريان رسيدگيهاي جاري آن با ممانعت مواجه نشود و
طرف درخواستكننده تقبل نمايد كه شخص مزبور را پس از اتمام جريان
رسيدگيهاي مربوط بدون قيد و شرط و فوري عودت دهد».
آقاي شبزندهدار ـ اشكالی که بعضی از آقایان در مجمع فقهی به این قسمت
گرفتهاند ،این است« :نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اطالق جواز تحويل دادن
موقت شخص درخواستشونده به دولت مقابل از جهت شمول نسبت به فرضي
كه تحويل دادن وي به دولت اندونزي موجب ترخيص در معصيت و تعطيلي
مجازات اسالمي ميگردد ،خالف شرع ميباشد .در مقابل ،نظر بعضي ديگر از
اعضاء اين بود كه حاكم اسالمي و وليّ امر اينگونه اختيارات را دارا ميباشد و
در فرض وجود مصلحت ،مانعي

ندارد)4(».

یعنی مثالً کسی که در ایران به خاطر

انجام جرمی محكوم شود ،باید مثالً دو سال یا سه سال زندان باشد یا در حبس ابد
باشد .خب وقتی که این فرد را بخواهند به آن کشور بفرستند تا آنجا او را محاکمه
کنند یا بررسیهای دیگری که دارند انجام دهند ،گفتهاند در مواردی که این ارسالِ
موقت ،موجب تعطيل شدن اجرای حكم شرعی شود ،اشكال دارد .البته بعضی دیگر از
آقایان هم فرمودند که اشكالی ندارد.
آقاي عليزاده ـ این اشكال هم همان اشكال قبلی است دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،این اشكال غير از آن اشكال قبلی است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولی یكجایی در این معاهده آمده بود که اگر یكی از طرفين در

 .3نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /165ف 42/مورخ  ،1942/9/91قابل
yon.ir/iz5Wp
مشاهده در نشانی زیر:
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آقاي شبزندهدار ـ نه ،این یك چيز دیگری است.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اینجا دو جرم واقع شده است که یكی از آنها در مملكت ما
واقع شده است و مجرم هم در حال تحمل کيفر است .یك جرم دیگر هم در آنجا
واقع شده است .یعنی این آقا که تبعهی اندونزی است ،در آنجا هم یك جرمی مرتكب
شده است .این ماده میگوید اگر شما ایشان را اینجا محكوم کردید و او دارد در اینجا
مجازات میشود ،ما هم آنجا میخواهيم یك تحقيقاتی در مورد جرم او در آنجا انجام
بدهيم .اگر شما این مجرم را نزد ما بفرستيد ،ما این تحقيقات را انجام میدهيم و بعد
او را برای تحمل بقيه مجازات عودت میدهيم؛ یعنی برای تحمل ادامهی مجازاتش باز
نزد شما میآید .این ماده این مطلب را میگوید.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،ولی اشكال این ماده این است که این استرداد ،موجب تأخير
در اجرای حكم شرعی میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ فقط در جایی که مجازاتش حبس ابد باشد[ ،ممكن است اشكال
پيش آید] که البته با حبس ابد هم منافاتی ندارد؛ چون مجرم میتواند یك مدتی برود
و دوباره برگردد.
آقاي عليزاده ـ بله ،مجرم بعد از بازگشتش دوباره به حبس میرود.
آقاي شبزندهدار ـ خب ،البد آقایان به اشكال ماده ( )18هم رأی نمیدهند.
آقاي عليزاده ـ امروز روز رحمت است .اليوم یوم المرحمه.
آقاي شبزندهدار ـ لطف کنيد این ماده را بخوانيد ،شاید اشكالش را آقایان قبول کنند.
صفحه ( )11ماده ( )18را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ «ماده  -41قاعده اختصاصي بودن
شخصي كه طبق اين معاهده مسترد ميشود در طرف درخواستكننده به غير از
« .3ماده  -9امتناع از استرداد
 -1استرداد در موارد زیر پذیرفته نخواهد شد:
الف... -
ث -چنانچه حكم نهایی در طرف درخواستشونده در مورد شخص مورد درخواست در خصوص
جرمی که موضوع درخواست بوده ،صادر شده باشد»... .
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جرمي كه به خاطر آن درخواست استرداد داده شده ،براي هيچ جرمي كه قبل از
تسليم مرتكب شده است ،تحت پيگرد جزايي قرار نخواهد گرفت ،يا حكمي در
مورد وي به اجراء گذاشته نخواهد شد و شخص مزبور به كشور ثالثي مسترد
نخواهد گرديد ،مگر در موارد زير»... :
آقاي يزدي ـ این ماده میگوید فقط به همان جرمی که موجب استرداد مجرم شده
است ،رسيدگی میشود و بقيهی جرایمش را باید نادیده گرفت.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ فقط یك جرم او مورد بررسی قرار میگيرد .آنوقت آیا این
اشكال ندارد؟
آقاي يزدي ـ خب منشأ استرداد این فرد همين جرم است [و لذا باید فقط به همين
جرم او رسيدگی شود].
آقاي شبزندهدار ـ این موضوع در مورد طرف ما چطور است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ طرف ما هم همينطور است.
آقاي يزدي ـ منشأ استرداد همين جرم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما که نمیتوانستيم آن مجرم را به ایران بياوریم .اگر میتوانستيم
او را بياوریم که استرداد نمیخواستيم .حاال که استرداد کردیم[ ،فقط باید به همان یك
جرمش رسيدگی کنيم] و الّا اصالً آن مجرم به دست ما نمیرسيد.
آقاي عليزاده ـ بله ،این ماده میگوید فقط به همين یك موردی که بهموجب استرداد،
مسترد شده است ،رسيدگی کنيد .اگر این معاهده نبود ،اصالً آن مجرم را برای همان
یك مورد هم به ما نمیدادند.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،این ماده میگوید که اگر مثالً بعداً ثابت شود که این مجرم قبالً
قتل نفس کرده است ،دیگر نباید جرم قتل نفس او را مورد پيگرد قرار بدهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب بله ،اگر ما همينطوری میتوانيم بدون کمك از این
معاهده او را بياوریم ،خب میرویم و او را میآوریم .اگر نتوانستيم ،از طریق این
معاهده عمل میکنيم.
آقاي شبزندهدار ـ این چه حرفی است! یعنی ما ملتزم به این بشویم که ما این حكم
الهی را جاری نمیکنيم.
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آقاي مدرسي يزدي ـ چون اگر ما این معاهده را هم قبول نكنيم ،باز هم نمیتوانيم این
حكم الهی را جاری کنيم .فرض این است که ما نمیتوانيم او را به کشور بياوریم؛ و
الّا اگر بتوانيم او را بياوریم ،ملتزم به این معاهده نمیشویم.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،خب در آن مواقع باید طلب استرداد نكنيم یا باید سبك و
سنگين بكنيم.
آقاي عليزاده ـ یعنی در این موارد اصالً نباید درخواست استرداد بكنيم .اگر آن مجرم
آمد ،به همهی جرایم او رسيدگی میکنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،درخواست استرداد نكنيد؛ اگر میتوانيد بروید او را بياورید.
آقاي شبزندهدار ـ نمیتوانيم او را بياوریم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اگر نمیتوانيد او را بياورید ،پس چارهای ندارید و باید به
همان حداقل یك جرم ،اکتفا کنيد.
آقاي شبزندهدار ـ خب این شرط معاهده ،غير شرعی است .یعنی این آدمی که
استرداد میشود ،اگر ثابت بشود که سابقاً جرائمی داشته است ،اشكالی ندارد و ما حق
داریم که به آنها رسيدگی نكنيم؟!
آقاي عليزاده ـ بله ،خب قبالً به این موارد اشكال میگرفتيد ولی حاال [این ایراد ،رأی
کافی ندارد دیگر].
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اتفاقاً ما قبالً هم به این موارد اشكال نمیگرفتيم و
استداللمان هم همين بود که اآلن گفتيم.
آقاي يزدي ـ یعنی چون همين یك جرم مالک استرداد بوده است ،فقط به همان
رسيدگی میشود و جرائم دیگرش مورد رسيدگی قرار نمیگيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ فرض این است که اگر بدون استرداد میتوانيم آن مجرم را
بياوریم ،خب میآوریم و مشكلی ندارد و ما هم کارمان را انجام میدهيم و به همهی
جرمهای مجرم رسيدگی میکنيم .ولی اگر فقط از طریق استرداد برگرداندن او ممكن
است ،خب دیگر چارهای نداریم؛ تزاحم است بين اینكه اصالً او را برنگردانند و اینكه
فقط به یك جرم او رسيدگی کنيم .در اینجا ما حداقل را میگيریم.
آقاي شبزندهدار ـ ما چرا باید این شرط را جزء معاهده با آنها قبول بكنيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر این کار را نكنيم ،فایدهای ندارد؛ چون نمیتوانند بدون
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معاهدهی استرداد آن مجرم را برگردانند.
آقاي شبزندهدار ـ آخر چرا؟ یعنی چه؟ یعنی داریم ملتزم به شرایط آنها میشویم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر شرایط آنها را نپذیریم ،آنوقت آنها بازگرداندن مجرم از
طریق استرداد را قبول نمیکنند.
آقاي يزدي ـ این حرف درستی است .ببينيد؛ یكوقت با پليس بينالملل آن مجرم را
میآورید ،آنوقت او مطلقاً در اختيار شما قرار میگيرد و به همهی جرایمش هم
رسيدگی میکنيد ،اما یك وقت یك آدمی است که اصالً امكان ندارد در اختيار شما
قرار بگيرد ،مگر از طریق استرداد .استرداد هم فقط تحت عنوان یك جرم مشخص
قابل عمل است و با جرایم دیگر قابل عمل نيست .یعنی این مجرم هميشه فراری
است.
آقاي شبزندهدار ـ اجازه بدهيد .نه ،اصالً چرا ما باید معاهدهی استرداد را اینطوری
ببندیم؟
آقاي يزدي ـ کار دیگری نمیتوانيم بكنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ [اگر این شرط را در معاهده نگنجانيد] قطعاً انعقاد معاهده را
قبول نمیکنند.
آقاي يزدي ـ شما نمیتوانيد کاری بكنيد.
آقاي شبزندهدار ـ چرا؟
آقاي يزدي ـ ببينيد؛ بدون این شرط ،اصالً مجرم در حيطهی اختيار شما قرار
نمیگيرد.
آقاي شبزندهدار ـ بعد از اینكه ما اینطور قرارداد بستيم ،آن مجرم در اختيار ما قرار
نمیگيرد .ما میگویيم اصالً چرا با اندونزی اینطوری قرارداد ببندیم؟
آقاي عليزاده ـ گفتيم آنها این تفسير شما را قبول نمیکنند.
آقاي شبزندهدار ـ چرا با اندونزی اینطوری قرارداد میبندیم؟
آقاي يزدي ـ یك آدمی فراری است و ما اصالً نمیتوانيم او را برگردانيم ،مگر اینكه
این معاهده را قبول کنيم.
آقاي عليزاده ـ بله دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ قرارداد ما با آنها باید طوری باشد که تعهدات هر دو طرف
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مساوی باشد .آنوقت اگر این معاهده را نپذیریم ،در مجموع به ضرر ما میشود.
آقاي شبزندهدار ـ آدمی که قبالً هم جرم کرده است ،چرا نباید در مورد آن جرمها
هم محاکمه شود؟ این اشكال اصلی است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلی خب ،ما قبالً هم به این موارد اشكال نمیگرفتيم.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،اشكال بعدی را بفرمایيد.
آقاي شبزندهدار ـ اشكال بعدی در مورد ماده ( )12است.
آقاي عليزاده ـ بله ،بفرمایيد.
آقاي شبزندهدار ـ این ماده را خودم هم قبول دارم که اشكال دارد .بند ( )6ماده ()12
میگوید« :ماده  -46تسليم اموال
... -4
 -2در صورت موافقت با استرداد ،اموال ذكرشده در بند ( )4اين ماده ،حتي اگر
استرداد شخص به داليل فوت ،غيبت ،فرار شخص مورد درخواست يا هر دليل
ديگري انجام نشود ،به طرف درخواستكننده تحويل خواهد گرديد ».یعنی اگر
مجرم فوت شده است ،اموالش را به طرف درخواستکننده که دولت اندونزی است،
میدهيم .خب اشكال مجمع فقهی این است« :نظر بعضي از اعضاء اين بود كه در
فرض فوت شخص مورد درخواست ،اموال وي در اختيار ورثه وي قرار ميگيرد
نه در اختيار طرف

درخواستكننده)4(».

آقاي يزدي ـ اموالی که در بند ( )1ذکر شده است اینها است -4« :طرف
درخواستشونده بر اساس درخواست طرف درخواستكننده تا آنجا كه قوانين
ملي آن اجازه ميدهد ،منافع حاصل از جرم ،ابزار جرم و ساير داراييهايي را كه
ميتواند به عنوان مدرك مورد استفاده قرار گيرد و در قلمرو طرف
درخواستشونده يافت ميشود ،يا در اختيار شخص مورد درخواست باشد،
توقيف نموده و چنانچه با استرداد موافقت شود ،اين اموال را به طرف
 .3نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /165ف 42/مورخ  ،1942/9/91قابل
yon.ir/iz5Wp
مشاهده در نشانی زیر:
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درخواستكننده تحويل خواهد داد».
آقاي شبزندهدار ـ بله ،اشكال این است که این اموال به ورثهاش میرسد .مثالً یك
اندونزیایی است که در ایران است و ورثهاش هم اینجا هستند و طرف مقابل هم
استرداد این فرد را خواسته است ،ولی این شخص قبل از استرداد ،مُرد .حاال این ماده
میگوید اموال این شخص را به دولت اندونزی بدهيد.
آقاي عليزاده ـ نه ،مقصود از اموال ،این نيست؛ منظور داراییهایی است که در مورد
جرم است .بند ( )1را ببينيد؛ بند ( )1میگوید ...« :منافع حاصل از جرم ،ابزار جرم و
سایر داراییهایی را که میتواند به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گيرد ».نه اینكه ما
همهی اموال این فرد را به اندونزی تمليك کنيم.
آقاي شبزندهدار ـ خب بله ،این اموالی که به عنوان مدرک جرم است ،اما این ماده
نمیگوید که فقط درآمدهای ناشی از جرم او را مسترد کنيد ،بلكه مثالً فرض کنيد که
یك فرشی دارد که خونی است و میگویند این آقا مقتول را روی این فرش کشته است.
آقاي عليزاده ـ به حرف من گوش بدهيد .حضرت آقا ،این اموال را که به دولت
اندونزی تمليك نمیکنند .این اموال را به آنها میدهند ،چون میخواهند از آن اموال
به عنوان مستند جرم در دادگاه استفاده بكنند ،نه اینكه آن اموال را به آن طرف تمليك
بكنند.
آقاي شبزندهدار ـ خب ما نمیدانيم که آیا طرف مقابل آن اموال را پس میدهد یا نه؟
آقاي عليزاده ـ این ماده نمیخواهد بگوید که این اموال را به آنها تمليك میکنيم.
آقاي شبزندهدار ـ ما هم نمیگویيم این اموال را تمليك میکنند .مگر ما میگویيم
این اموال را تمليك میکنند؟! ما میگویيم اصالً حق نداریم این اموال را به آنها بدهيم.
آقاي عليزاده ـ وقتی مجرم را به آن کشور تحویل دادید ،آثار ناشی از جرم را هم باید
تحویل بدهيد.
آقاي شبزندهدار ـ خب این فرد مُرده است دیگر.
آقاي مؤمن ـ باشد.
آقاي عليزاده ـ باشد؛ مُرده باشد .با مُردن مجرم که این جرم از بين نمیرود.
آقاي شبزندهدار ـ از مُرده که نمیشود حق ...
آقاي يزدي ـ این شخص مُرده ولی مجرم بوده است و از راه همين جرم هم این اموال
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را به دست آورده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،یا اینكه اینها داراییهایی است که مستند جرم است.
آقاي يزدي ـ در بند اول این ماده میگوید -1« :طرف درخواستشونده بر اساس
درخواست طرف درخواستکننده تا آنجا که قوانين ملی آن اجازه میدهد ،منافع
حاصل از جرم ،ابزار جرم و سایر داراییهایی را که میتواند به عنوان مدرک مورد
استفاده قرار گيرد و در قلمرو طرف درخواستشونده یافت میشود ،یا در اختيار
شخص مورد درخواست باشد ،توقيف نموده و چنانچه با استرداد موافقت شود ،این
اموال را به طرف درخواستکننده تحویل خواهد داد».
آقاي مدرسي يزدي ـ یعنی استرداد اموال تا آنجایی است که قوانين ملی اجازه
میدهد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ آن اموال را هم بعد از بررسی برمیگردانند.
آقاي يزدي ـ کل اموال آن شخص که استرداد نمیشود؛ فقط آن اموالی که از راه جرم
به دست آمده است مسترد میشود.
آقاي عليزاده ـ یا آن اموالی که مستند برای اثبات جرم است.
آقاي يزدي ـ بله ،یا اموالی که مستند جرم است.
آقاي عليزاده ـ [ضمن اینكه آن کشور ]،بعد از بررسی ،مالك این اموال هم نمیشود.
این اموال را به آن کشور تمليك نمیکنند.
آقاي شبزندهدار ـ گفته است« :سایر داراییهایی را که میتواند به عنوان مدرک مورد
استفاده قرار گيرد »...
آقاي عليزاده ـ حاجآقا ،این اموال ،مدرک است؛ مدرک جرم است.
آقاي يزدي ـ «منافع حاصل از جرم ،ابزار جرم و سایر داراییهایی را که میتواند
بهعنوان مدرک مورد استفاده قرار گيرد »...
آقاي عليزاده ـ مدرک جرم را به آن کشور میدهند تا جرم اثبات بشود .بعداً آن اموال
را به مالكش برمیگردانند.
آقاي شبزندهدار ـ از کجا میدانيد که این اموال را برمیگردانند؟ پس باید این ماده را
به این قيد تقييد کنيد که اموال را برگردانند .باید در این ماده بگویيد که مثالً یكچيزی
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از طرف مقابل برای ضمانت گرفته شود؛ چون این اموال مال مردم است.
آقاي يزدي ـ اموالی که میتواند مدرک محاکمه قرار بگيرد ،مسترد میشود.
آقاي عليزاده ـ این ماده که نمیگوید مالكيت آن اموال به آن کشور تمليك میشود؛
میگویند این اموال را میدهند تا او جرم را اثبات کند.
آقاي يزدي ـ یعنی اموالی که قابل استفاده در موقع محاکمه است ،مسترد میشود.
آقاي عليزاده ـ بله دیگر؛ مثالً این قالی را که رویش خون ریخته است ،به آنجا
میبرند و بعد این خون روی قالی را میگيرند و آزمایش میکنند.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بعد به طریقی میگویند مجرم مقتول را اینجا و به این شكل کُشته
است.
آقاي يزدي ـ حتی ممكن است الزم باشد لباس مجرم را هم بدهند.
آقاي عليزاده ـ بله ،آنها را هم میدهند؛ چون مثالً این لباسها خونآلود است و خون
آن آقا هم که کُشته شده ،روی این لباسها است .این ماده نمیگوید این اموال به آن
کشور تمليك میشود .اینها فقط به عنوان مستند در پرونده مسترد میشود.
آقاي يزدي ـ یعنی منظور این ماده تمليك و تملّك اموال نيست .منظور تحویل آن
چيزهایی است که راه اثبات جرم بوده و ابزار جرم است و در تشخيص جرم دخالت دارد.
آقاي عليزاده ـ استرداد اینها ایرادی ندارد.
آقاي يزدي ـ این واقعاً مشكلی ندارد ،چه مشكلی دارد؟ استرداد این اموال که به
معنای تمليك و تملّك اموال شخصیِ آزادِ طرف نيست.
آقاي عليزاده ـ اشكال بعدی در مورد ماده ( )15است.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،بند ( )6ماده (« :)15ماده  -41عبور
... -4
 -2در صورت فرود پيشبينينشده هواپيما در قلمرو آنطرف ،ممكن است از
طرف ديگر درخواست شود طبق بند ( )4اين

ماده()4

براي عبور درخواست نمايد.

 -1« .3عبور شخصی که قرار است به یك طرف توسط کشور ثالث از طریق قلمرو طرف دیگر مسترد
شود ،بنا به درخواستی که از مجاری پيشبينیشده در ماده ( )8این معاهده ارائه شده است ،تا حدی که
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طرف مذكور تا جايي كه مخالف با قوانين داخلي آن نباشد ميتواند شخص را
براي مدت هفتاد و دو ساعت تا زمان درخواست عبور در بازداشت نگه دارد».
آقاي عليزاده ـ این هم همان ایراد قبلی است؛ مثل همان ایراد بازداشت موقت است دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ بله .مجمع فقهی در مورد این بند گفته است« :نظر بعضي از اعضاء اين
بود كه اجازه دادن به «در بازداشت نگهداشتن» وجهي نداشته و خالف شرع است .در
مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه در فرض وجود مصلحت ،مانعي

ندارد)4(».

آقاي يزدي ـ این هواپيما فرود اضطراری داشته است دیگر.
آقاي عليزاده ـ بله ،مثل بازداشت موقت است که آقایان گفتند اشكالی ندارد .خب این
هم تمام شد)6(.


قوانين آن اجازه داده باشد ،مجاز شمرده خواهد شد .چنانچه حمل و نقل هوایی مورد استفاده قرار گيرد
و فرود در قلمرو طرف محل عبور برنامه ریزی نشده باشد ،کسب اجازه عبور الزم نخواهد بود».
 .3نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /165ف 42/مورخ  ،1942/9/91قابل
yon.ir/iz5Wp
مشاهده در نشانی زیر:
 .2نظر شماره  42/116/1210مورخ  1942/9/9شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره  690/61899مورخ
 1942/9/61و پيرونامه شماره  42/111/1888مورخ  ،1942/9/91الیحه معاهده بين جمهوری اسالمی
ایران و جمهوری اندونزی در زمينه استرداد مجرمين مصوب جلسه مورخ دهم خردادماه یكهزار و
سيصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی در جلسه مورخ  1942/9/91شورای نگهبان مورد بحث و
بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
 -بند ( )9ماده ( ،)9به حرف (ث) اصالح و بالتبع شمارههای بعدی اصالح شود».
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طرح الغاء برخي قوانين از تاريخ  8811/6/81تا 8031/88/03

منشي جلسه ـ دستور دوم در مورد «طرح الغاء برخي قوانين از تاريخ  4211/6/41تا
)4(»4331/42/33

است .در این مصوبه گفتهاند« :ماده واحده -به موجب اين قانون،

قوانين و تصميمات قانوني از تاريخ  4211/6/41تا  4331/42/33به شرح زير اعم
از اينكه اجراء شده يا اجراي آن متوقف شده يا موضوع آن منتفي شده و يا
بهموجب قانون الحق نسخ ضمني شده باشد ،منسوخ اعالم ميگردد».
آقاي يزدي ـ من در مورد این طرح یك سؤالی دارم که اگر اجازه بدهيد ،سؤال بكنم.
آقاي عليزاده ـ بفرمایيد ،خواهش میکنم.
آقاي يزدي ـ من این مصوبه را یك مروری کردم .خيلی از بندهایش مشكلی ندارد،
ال در جایی نوشته
اما مواردی هست که نمیدانم سرنوشتش چگونه خواهد شد .مث ً
شده است در تاریخِ فالن ،یك خالصهای به فالنی داده شود .خالصه اموال حكومتی
بوده که برای شاه بوده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،برای شاه بوده است.
آقاي يزدي ـ مثالً آن موقع یك خالصهای را طبق مصوبهی مجلس شورای ملّی به
ورثهی آیتاهلل تهرانی تمليك کردهاند که حاال میخواهند این قانون را لغو کنند .خب
حاال تكليف این خالصههایی که به موجب این قوانين تمليك شده است ،چه میشود؟
اوالً آنطور که تاریخ نشان میدهد معموالً خالصهها این حالت را داشتهاند که مِلك
اشخاص بودهاند و اشخاص از ترس شاه آن را به او پيشكش کردهاند.
آقاي عليزاده ـ بله ،یا این اموال را پيشكش شاه میکردند یا به زور آنها را از مالكين میگرفتند.
آقاي يزدي ـ مالك اصلی آنها در حقيقت آن کشاورز است؛ یعنی صاحب اصلی آن
 .3طرح الغاء برخی قوانين از تاریخ  1658/2/15تا  1914/16/91در تاریخ  1942/9/12با اصالحاتی به
تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينیشده در اصل ()49
قانون اساسی ،طی نامهی شماره  91/66624مورخ  1942/9/69به شورای نگهبان ارسال شد .شورای
نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی عصر مورخ  ،1942/9/91نظر خود مبنی بر عدم مغایرت
این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی شماره  42/116/1219مورخ  1942/9/9به
مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.

جلسهمورخ3131/31/13شوراينگهبان

45

اموال ،آدمهای معمولی بودهاند .شاه که به یك جایی میرفته است ،وقتی از مزرعهای
خوشش میآمده ،مثالً میگفته چه مزرعهی قشنگی است یا چه باغ قشنگی است .آنها
هم ناچار بودند که بگویند آن را تقدیم میکنيم .بعد این اموال جزء اموال خالصه
میشده است .من در مورد سابقهی تاریخی خالصه این مطلب را خواندهام که یك
چنين وضعيتی بوده است .اکثر اموال خالصه همينطور است .یعنی بسياری از اینها
اموال کشاورزان بوده است که به اموال خالصه ضميمه شده است .حاال این مصوبه
یكی از این خالصهها را اسم برده است که در فالن نقطه است و طبق مصوبهی مجلس
شورای ملّی ،این خالصه به ورثهی آیتاهلل تهرانی واگذار شده است .البته من نمیدانم
این آیتاهلل تهرانی چه کسی بوده که این اموال به ورثهی او واگذار شده است .خب،
حاال که این قانون لغو میشود ،معنای این لغو چيست؟ یعنی آیا اآلن باید بروند و آن
اموال را از ورثه پس بگيرند؟ در حالی که واگذاری آن اموال ،اقالً چند دوره بين وراث
دست به دست شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،یعنی این قانون ،دیگر موضوعيت ندارد و موضوع آن تمام
شده است.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،اینجا نوشته است اگر این قوانين نسخ ضمنی هم شده باشند ،با
این مصوبه منسوخ اعالم میگردند.
آقاي کدخدائي ـ کجای مصوبه چنين چيزی نوشته است؟
آقاي اسماعيلي ـ اول مصوبه ،این را گفته است.
آقاي يزدي ـ نوشته است که اگر تاریخ قانون گذشته باشد یا موضوع آن منتفی شده
باشد؛ خب منظورش این است که یعنی این قوانين موضوع ندارند؟
آقاي اسماعيلي ـ بله ،یعنی آن قانون دیگر موضوع ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ یعنی این قانون منسوخ میشود و قانون منسوخ نمیتواند اثر بگذارد.
آقاي يزدي ـ خب اینكه میگوید «قانون موضوع ندارد» ،یعنی چه؟
آقاي اسماعيلي ـ من یك توضيحی عرض کنم.
آقاي يزدي ـ یعنی این افراد بر اساس آن قانون ،مالك آن مِلك شدهاند و تصرفاتی که
در اموال کردهاند ،حق مشروع آنها بوده است و حاال هم که این قانون نسخ میشود،
هنوز مالك آن مال هستند و دارند از آن اموال استفاده میکنند؛ ولی اگر قرار است از
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لحاظ شرعی حرف بزنيم ،مالك شرعی آن اموال ،کشاورزی است که آنها را به شاه
تقدیم کرده است .اگر ما واقعاً میخواهيم این اموال را به صاحبش برگردانيم ،باید این
کار را بكنيم .همينطور که خيلی جاها چه در موقوفات و چه در جاهای دیگر ،اموال
اشخاص را به خودشان برگرداندیم ،بهخصوص در اینجا اموال خالصه را باید به
مالكين اصلی آن برگردانيم؛ چون اموال خالصه برای آن کشاورز بدبخت و بيچاره بوده
است.
آقاي کدخدائي ـ حاجآقا ،اآلن میدانيد آن اموال برای کيست؟
آقاي يزدي ـ بله؟
آقاي کدخدائي ـ آیا اآلن میدانيم آن اموال مال چه کسی بوده است؟ مالك اصلی را
میشناسيم؟
آقاي يزدي ـ بله ،از تاریخ انتقال آن خالصه ،معلوم میشود .اگر بخواهيم مالكش را
معين بكنيم ،میتوانيم.
آقاي اسماعيلي ـ این اموال اصالً برنمیگردند .با این قانون که اآلن این اموال به مالك
قبلش برنمیگردد.
آقاي ابراهيميان ـ نسخ این قوانين ،اثری در آن مالكيتها ندارد.
آقاي يزدي ـ آهان ،همين؛ منظور من هم همين است که معنای نسخ آن قوانين
چيست؟
آقاي اسماعيلي ـ اآلن عرض میکنم .اینها در مجلس شورای ملّی یك قانونی تصویب
کردهاند که مواد دیگری هم دارد و در آن آمده است که مثالً فالن چيز را به فالنی
بدهيد یا این اموال برای فالنی باشد یا مثالً طبق قانونی ،مقداری پول یا مقرری را به
فالن فرد میدادهاند.
آقاي يزدي ـ بله ،دو سه جا چنين قانونی وجود دارد .حاال آن اموالی که دادهاند،
مصرف شده است؛ مثالً به او پول دادهاند که آن پول مهم نيست؛ چون آن پولها گرفته
شده و صرف شده و خرج شده است؛ اما این زمين هست؛ موجود است.
آقاي ابراهيميان ـ مثالً [در بند ( )09قوانينی که نسخ میشود] نوشته است-51« :
حقوق اهللكرمخان پسر حيدرقليخان »...
آقاي اسماعيلي ـ بله ،یا مثالً چند جا دارد که به فالن کس مقرری بدهيد؛ این
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مقرریها دیگر برنمیگردند.
آقاي يزدي ـ در مورد مقرری که بله ،آنها دیگر برنمیگردد ،چون قانونش را حذف
کردهاند و اآلن میگویند دیگر به او مقرری ندهيد؛ قبالً میدادید ،دیگر ندهيد .این مهم
نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ موضوع این قانون لغو شده است.
آقاي اسماعيلي ـ یعنی این قانون انجام شد؛ تمام شد و رفت .اآلن در مجموعهی
قوانينی که در دست ما ،قضات و مجلس است و میآیيم آنها را به کالس و دادگاه
میبریم ،با اینكه دیگر موضوعی ندارند ،مدام اینها را هر سال چاپ میکنند .فلسفهی
این کار که [اآلن به موجب این مصوبه انجام دادهاند] ،نسخ چنين قوانينی است ،که کار
بسيار خوبی است.
آقاي يزدي ـ من این را میفهمم ،اما ببينيد؛ اینكه در مقدمهاش نوشته است آن قانون
دیگر موضوع ندارد ،در اول ماده واحده هم نوشته است که چه موضوع داشته باشد و
چه نداشته باشد ،چه تاریخ اجرایش گذشته باشد و چه نگذشته باشد ،همهی آن
قوانين با این مصوبه منسوخ میشود.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي يزدي ـ من میگویم مثالً اگر قانون مربوط به مقرری را حذف بكنيم ،هيچ
اشكالی ندارد؛ [چون آن قانون گفته بود که این مقرری را] به فالن شخص بدهيد ،که
مقرری را دادهاند و آنها هم خوردهاند و تمام شده است .این هيچ اشكالی ندارد .اما
وقتی که در قانون نوشته است که در این تاریخ یك قطعه زمين خالصهی معين به این
فرد داده شود[ ،این خالصه هنوز موجود است].
آقاي اسماعيلي ـ آن قطعه زمين را هم دادهاند و تمام شده است دیگر.
آقاي يزدي ـ آن زمين را طبق آن قانون به ورثهی یك آیتاهلل دادهاند که اآلن ،هم آن ورثه
حضور دارند و هم این زمين وجود دارد .آنها هم به حكم این قانون ،در این زمين تصرف
میکنند .اآلن اگر این قانون را نسخ بكنيد ،قاعدتاً باید آن زمين را به صاحب اصلیاش
برگردانيد .خب با این مصوبه ،آیا این زمين را باید برگردانيد یا نباید برگردانيد؟
آقاي اسماعيلي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ حاال بگذارید من یك عرضی بكنم.
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آقاي اسماعيلي ـ بفرمایيد.
آقاي عليزاده ـ عنوان این مصوبه غلطانداز است .عنوان مصوبه میگوید «الغاء» ،اما
وقتی ماده واحده را میخوانيم ،میگوید این قوانين منسوخ شده است .نسخ قانون از
تاریخ نسخ اثر دارد و به قبل از نسخ سرایت نمیکند؛ یعنی اعمال انجام شدهی سابق
را باطل نمیکند .طبق آن قانون سابق ،آن مِلك منتقل شده و مِلك این آقا شده است.
آقاي يزدي ـ یعنی از این به بعد نمیشود کاری کرد.
آقاي عليزاده ـ بله ،یعنی نسخ این قوانين فایدهای برای برگشت این اموال ندارد.
آقاي يزدي ـ یعنی از این به بعد [= از زمان نسخ این قوانين به بعد] ،نمیشود به آنها
عمل کرد.
آقاي عليزاده ـ بله ،آن اموال را دادهاند .این قوانين با یك بار انجام دادن ،دیگر تمام
شدهاند [و موضوعشان منتفی شده است].
آقاي يزدي ـ آن اموال را دادهاند و دیگر تا آخر عمر ،این خالصه مال این بنده
خداهای گيرنده شده است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ من یك چيزی عرض بكنم .البته اسم این کار ،نسخ نيست؛ چون
نسخ برای قانون دائمی است ،اما اینها یك چيزی است که اصلش و ذاتش ،موقت و
برای یك بار بوده است؛ لذا در مورد اینها دیگر نسخ معنا ندارد.
آقاي يزدي ـ بله ،درست است.
آقاي عليزاده ـ بله ،نسخ قانون برای اینها معنا ندارد .اینها موضوعش منتفی شده است.
خود این مصوبه هم گفته است دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،در خود این مصوبه هم نوشته است که موضوع آن قوانين
منتفی شده است.
آقاي عليزاده ـ بعداً هم گفته است که این قوانين منسوخ میگردد.
آقاي يزدي ـ اینجا گفته است :اعم از اینكه اجرا شده یا اجرا نشده باشد ،موضوعش
منتفی شده یا منتفی نشده باشد .حاال در آخر هم گفته است نسخ ضمنی شده باشد یا
نشده باشد.
آقاي عليزاده ـ آخرِ سر ،اعالم کرده است که همهی اینها منسوخ هستند .همهی

جلسهمورخ3131/31/13شوراينگهبان

43

اینهایی که در ابتدای ماده واحده میگوید« ،موضوع» است ،و «حكمش» عبارت است
از اینكه «منسوخ اعالم میگردد».
آقاي يزدي ـ نوشته است ...« :منسوخ اعالم میگردد».
آقاي مدرسي يزدي ـ [این مصوبه ،آن قوانينِ منسوخ] را اعالم کرده است؛ منتها یك
اثری دارد .اثرش این است که چون این قانونها دیگر موضوع ندارند ،ما میگویيم آنها
را [از مجموعهی قوانين] بردارید .یعنی مرادشان این است.
آقاي عليزاده ـ بله ،این مصوبه آن قوانينی که موضوعش منتفی شده یا متوقف شده یا
فالن شده است را [مدّ نظر دارد] و در آخرِ سر ،خودش میگوید که این قوانين،
منسوخ اعالم میگردد.
آقاي اسماعيلي ـ یا قوانينی است که اصالً اجرا شده و چون اجرا شده ،تمام شده
است.
آقاي عليزاده ـ بله ،بعضی از این قوانين هم اجرا شده و تمام شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ خودش میگوید قوانينی که اجرا شده [یا اجرایش متوقف شده
است].
آقاي مدرسي يزدي ـ یكی از چيزهایی که در سال  1641مصوب شده است ،مقرری
خبيثی به نام «یفرم ارمنی» است)1(.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ یفرم خان ارمنی.
آقاي مدرسي يزدي ـ همان کسی که مرحوم شيخ فضلاهلل نوری به او گفت یفریم تویی؟ او
هم گفت شيخ فضلاهلل تویی؟ یعنی یك خبيث ارمنی را رئيس شهربانی تهران کرده بودند.
آقاي يزدي ـ معلوم است .این قوانين خيلی چيزهای عجيب و غریبی دارد .حاال ببينيد
ما چه مصيبتهایی داشتهایم.
آقاي عليزاده ـ بله ،شيخ فضلاهلل را زمان او اعدام کردند و خود او هم به ایشان
جسارت کرده بود.رضاخان هم هر جا میرفت ،وقتی یك چيزی را میدید که خوب
 .3بند ( )04پيوست -04« :مقرری یفرم خان مصوب  1641/0/8مجلس شورای ملی»
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است ،میگفت چه چيز خوبی است! میگفتند پيشكش شما! تنها کسی که این کار را
نكرد ،حاج حسين آقای ملك بوده است .وقتی که رضاخان گفت این عمارت چه
عمارت خوبی است ،حاج حسين ملك گفت که این را قبالً وقف بلدیه مشهد کردهام،
که دیگر رضاشاه نتوانست آن را بگيرد.
آقاي يزدي ـ خيلی خب ،پس قوانينی که طبق این مصوبه منسوخ میشود ،معنایش
این است که از این به بعد نباید به آن عمل کرد .اگر معنایش این باشد ،یعنی آن
تمليكی که کرده ایم ،به اعتبار خودش باقی است ،ولی از این به بعد دیگر نباید این کار
را کرد .عرض من این است که به هر حال معنای نسخ در این مصوبه چيست؟
آقاي ابراهيميان ـ بحث این مصوبه ابطالِ قانون نيست تا از اولِ تصویب ،این قانون
بال اثر بشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،این «الغاء» [به معنای واقعی کلمه] نيست .هر چند باالی مصوبه
نوشته است «طرح الغاء  ،»...ولی در واقع« ،الغاء» نيست.
آقاي يزدي ـ الغاء است دیگر؛ ماده واحده گفته است به موجب این قانون ،قوانين و
تصميمات قانونی از تاریخ فالن تا تاریخ فالن ،چه اجرا شده و چه اجرا نشده باشد،
چه موضوعش منتفی شده یا نشده باشد ،منسوخ است.
آقاي عليزاده ـ اگر این قانون تا به حال اجرا نشده باشد ،دیگر اجرا نمیشود و اگر
اجرا شده باشد ...
آقاي جنتي ـ این تعبيرِ «منسوخ» ،تعبير درستی نيست؛ باید بگویند «کأن لم یكن» تلقی
میگردد .تعبير صحيحش این است.
آقاي عليزاده ـ تعبير «کأن لم یكن» بدتر است.
آقاي جنتي ـ نه.
آقاي يزدي ـ باالخره انتهای ذهن من این است که این مِلكی که اآلن عمالً مِلك
موجود است و مالكش هم معلوم است و همه چيزش معلوم است ،تكليفش چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ در اینجا منظور ،نسخ در قرائت است نه نسخ در عمل.
آقاي يزدي ـ به حكم آن قانون طاغوتی ،این مِلك را در اختيار فالنی قرار دادهاند و
اآلن آن حكم کأن لم یكن حساب میشود؛ یعنی این مِلك باید به صاحب اصلیاش
برگردد.
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آقاي عليزاده ـ عبارت «کأن لم یكن» را بهکار نبردهاند.
آقاي يزدي ـ این قوانين منسوخ است ،یعنی اینكه از این به بعد به آنها عمل نكنيد.
پس آیا یعنی آن کارهایی که قبل از این قانون عمل کردهاند ،به قوت خودش باقی
است؟
آقاي عليزاده ـ اگر به آن قانون عمل کردهاند ،که عمل کردهاند [و تمام شده است]؛
ولی اگر عمل نكردهاند ،دیگر پس از این نسخ نمیتوانند به آن عمل بكنند .یعنی اگر
مِلك را به آن آقا نداده بودند ،دیگر نمیشود آن مِلك را به او داد؛ ولی اگر دادهاند ،او
مالك شده است [و دیگر نمیتوان این مِلك را از او گرفت].
آقاي يزدي ـ بله ،حاال فرض کنيد مِلك را به آن آقا دادهاند .در آن قانون سابق نوشته
بودند که این مِلك به فالنی واگذار بشود یا تمليك بشود.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ ولی در عنوان این مصوبه ،عبارت «الغاء» را آوردهاند ،اما بعد [در
متن ماده واحده] میگوید این قوانين «نسخ» میشود و قبلش هم اسباب متعدد نسخ را
گفته است ،معنیاش ،نسخ به معنای عام است.
آقاي يزدي ـ خيلی خب.
آقاي عليزاده ـ این مصوبه نگفته است که این مِلك را به فالن شخص بدهيد؛ ولی
میگوید اگر اجرای آن قانون متوقف بوده[ ،از این به بعد ،دیگر] مِلك را ندهيد .یعنی
اگر مِلك را قبالً ندادهاند ،دیگر نمیتوانند بدهند؛ چون اجرای آن قانون [به موجب
این مصوبه] متوقف شده است .معنایش این است.
آقاي مؤمن ـ حاال اگر اجرای آن قانون متوقف بشود ،چه کار باید بكنند؟
آقاي عليزاده ـ دیگر آن قانون اجرا نمیشود.
آقاي مؤمن ـ اینجا که نگفته است اجرا نشود.
آقاي عليزاده ـ آن قانون ،منسوخ است؛ وقتی آن قانون منسوخ شد ،یعنی دیگر
نمیشود آن را اجرا کرد.
آقاي يزدي ـ یكوقت طبق آن قانون سابق ،به کسی مقرری میدادهاند یا پول
میداده اند ،خب وقتی آن قانون نسخ شد ،دیگر نباید چيزی به او بدهند؛ یعنی اگر به
او پول دادهاند ،در آن تصرف شده است و اآلن دیگر موضوعش منتفی شده است ،اما

52

مشروحمذاکراتشوراينگهبان

از این به بعد ،دیگر نباید چيزی به او بدهند .یا اینكه طبق آن قانون سابق ،به کسی
امتيازی داده اند ،که آن هم تمام شده و رفته است .اما اگر به حكم آن قانون سابق،
مِلكی را تمليك کردهاند و اآلن میخواهيم آن قانون را نسخ بكنيم ،تكليف چيست؟ آیا
باید چشممان را بر هم بگذاریم و از آن رد شویم؟!
آقاي مؤمن ـ «اجرای قانون متوقف شده است» ،یعنی چه؟
آقاي عليزاده ـ یعنی اگر مثالً در قانونی گفته بودند که ماهانه اینقدر به فالنی بدهيد،
و بعد اجرای آن را متوقف کردهاند و گفتهاند که فعالً دیگر آن پول را ندهيد.
آقاي مؤمن ـ چه کسی این حكم توقف را نوشته است؟
آقاي عليزاده ـ مجلس.
آقاي مؤمن ـ خب ،اگر مجلس آن را نوشته است ،پس این مصوبه چيست؟
آقاي عليزاده ـ «توقف» یعنی فعالً آن پول را ندهيد؛ نگفتهاند که برای هميشه این پول
را ندهيد؛ یعنی فعالً مثالً برای پنج سال ندهيد.
آقاي مؤمن ـ پس «اجرای آن متوقف شده» ،یعنی آن فرد مالك آن مال نشده است؟
این متوقف میگردد یعنی شما مالك نشدهاید یا [اینكه مالك شدهاید ولی] فعالً اجرای
آن متوقف است.
آقاي عليزاده ـ حاجآقا ،چه کسی او را مالك کرده است؟ مجلس او را مالك کرده است.
آقاي مؤمن ـ خب ،اگر اجرای آن متوقف شده باشد ...
آقاي عليزاده ـ بله ،مثالً قانون گفته است که این مِلك را به مشهدی جعفر بدهيد،
ولی هنوز این مال را به او ندادهاند .اآلن این مصوبه گفته است که دیگر چيزی به او
ندهيد .قانون میگوید که من اگر قبالً گفتم که آن مِلك را بدهيد ،اآلن میگویم دیگر
ندهيد.
آقاي سوادکوهي ـ در این قوانين به صورت مكرر گفتهاند که به فالنی یك ماشين
بدهند یا ماشينش را عوض کنند ،یا مصوبهی مجلس این بوده است که به یكی از وزرا
ماشين بدهند؛ مثالً گفته است «تصميم این است .»...
آقاي عليزاده ـ خيلی خب .اآلن مجلس میخواهد یك کاری بكند که این قوانين از
صفحهی مقررات جاری حذف بشود.
آقاي سوادکوهي ـ خب بله ،منظورشان حذف این قوانين بوده است ،ولی ...
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آقاي عليزاده ـ این موضوع را مدام داریم میگویيم که این مصوبه میگوید آنجاهایی
که قانون داریم ،دیگر این قوانين را رها کنيد؛ زمان آنها تمام شده است .اگر قانونی
داشتهایم که در فالن سال تصویب شده است - ،اسم این قوانين را در این مصوبه
آوردهاند -از این به بعد ،این قوانين نسخ شدهاند و تمام شده است .دیگر کسی نرود
دنبالش بگردد که آیا آن قانون نسخ شده است یا نسخ نشده است ،آیا اجرا شده است
یا اجرا نشده است؟ چون اآلن همه گرفتار این موضوع هستند که این همه قوانينی که
از آن سالها [= ابتدای نظام قانونگذاری در ایران] تا اآلن تصویب شدهاند ،آیا کماکان
باید اجرا بشوند یا نه؟ وقتی میخواهند مجموعهی قوانين را چاپ کنند ،همهی اینها
را در کنار هم چاپ میکنند .این مصوبه میگوید آقا ،این قوانين را دیگر کنار
بگذارید؛ این قوانين ،دیگر منسوخ هستند .این کار مربوط به تنقيح قوانين است که
دارند انجام میدهند .اگر فرمایشی ندارید ،از این مصوبه بگذریم .بله؟
آقاي سوادکوهي ـ کليت مصوبه مشكلی ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله دیگر ،آقایانی که این مصوبه را خالف شرع میدانند ،بفرمایند.
آقاي سوادکوهي ـ جناب آقای عليزاده ،حاال اگر به عنوان مثال ،قانونی آمده و قانون
دیگری را لغو کرده است- ،که اآلن در این مصوبه مواردی از این قبيل هست که
قانونی که حاکم بوده ،به وسيلهی قانونی دیگر لغو شده است -خب اآلن باز این
مصوبه می گوید این قانونی که خودش قبالً قانون دیگری را لغو کرده است ،لغو
میشود .یعنی اآلن این مصوبه دارد آن قانونِ ملغیکننده را که در مورد لغو یك قانونِ
حاکم بوده است ،نسخ و لغو میکند .خب در این صورت ،آیا این یعنی آن قانون اسبق
مجدداً زنده شده است؟ ببينيد؛ تصوری که نسبت به مجموعهی این موارد هست،
خيلی پيچيده است .یعنی همانطور که آقای دکتر اسماعيلی میفرمایند ،مجلس در این
مصوبه میخواهد یك سری از قوانين را [از مجموعهی قوانين و مقررات] خارج کند.
ایشان میفرمایند که مجلس میخواهد یك سری از قوانين را از دور خارج کند .خب،
ادارهی تنقيح قوانين مجلس میتواند این قوانين را از دایرهی قوانين حاکم خارج کند.
اما اآلن نسبت به مطالبی که اینجا در این مصوبه آمده است ،برداشتها متنوع میشود.
حاال من در موردش مثال میزنم؛ مثالً اگر عنایت بفرمایيد ،بند ( )145پيوست مصوبه
میگوید« :قانون الغاي قانون مصوب  33جوالي  4334راجع به منع صدور پوست
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برّه مصوب  4331/1/41مجلس شوراي ملّي» .یعنی این قانون ،خودش لغوکنندهی
قانون دیگری بوده است .خب اآلن مجلس دارد قانونی را که لغوکنندهی قانون دیگری
بوده است ،نسخ میکند .این مصوبه ،در بعضی از موارد اینچنينی ،یك مشكلی از
لحاظ برداشت دارد ایجاد میکند .به نظر من ،حاال که اینها میخواهند این قوانين را از
دور خارج کنند ،خب بنویسند که «بنا به تصميم مجلس شورای اسالمی ،این قوانين از
مجموعهی قوانين و مقررات کشور خارج میشود».
آقاي عليزاده ـ خب ،همين کار را هم کردهاند.
آقاي ابراهيميان ـ بله؟
آقاي سوادکوهي ـ اآلن در مصوبه میفرمایند که این قوانين نسخ میشود ،الغاء
میشود .خب حاال آیا با لغو و نسخِ قانونِ لغوکننده ،قانون ملغیشده زنده میشود؟!
چون مجلس شورای ملّی قبالً آن قانون را لغو کرده است .ببينيد؛ یك قانون حاکمی
بوده است که قانون دیگری آن را الغا کرده است .حاال اآلن یك مصوبهای در اینجا
پيش روی ما میآید که میگوید به موجب این مصوبه ،این قانونِ لغوکننده ،نسخ
میشود .خب ،این یعنی ،اآلن قانون اول احيا میشود.
آقاي ابراهيميان ـ یعنی میفرمایيد این مصوبه چيزی راجع به آن قانون اول نگفته
است.
آقاي سوادکوهي ـ بله ،یعنی این مصوبه نيامده است بگوید که باز همان قانون اولی
نسخ میشود .اآلن میآید یكچيزی میگوید و این شبهه ایجاد میشود که آیا با لغو
یك قانونِ نسخکننده ،آن قانون اول را زنده ببينيم یا نه؟ در واقع ،قطعاً این مصوبه
نظرش این نيست؛ قطعاً نظرش این نيست که آن قانون اول زنده میشود .اینجا
اینطوری گفته است [که این شائبه ایجاد میشود] .بند ( )145را ببينيد.
آقاي مؤمن ـ یك قانونی ،اول بوده است و بعد به موجب قانون دیگری الغا شده
است .حاال این مصوبه می گوید قانونی که به موجب آن ،آن قانون سابق الغا شده است
از بين میرود ،نه اینكه این الغا از بين میرود.
آقاي عليزاده ـ بند صد و نود و چند است؟
آقاي سوادکوهي ـ (.)145
منشي جلسه ـ حاجآقا ،روی صفحه [نمایشگر] است.
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آقاي عليزاده ـ «قانون الغای قانون مصوب  91جوالی  1911راجع به منع صدور
پوست برّه مصوب  1919/9/19مجلس شورای ملّی».
آقاي سوادکوهي ـ من می خواهم عرض کنم که این یعنی چه؟ همان طور که شما
فرمودید ،می خواهيم این قوانين را از گردونه ی مقررات و از مجموعهی قوانين
کشور خارج کنيم .خب معنای این کار به آن نحوی که ما می خواهيم بگویيم،
قانون گذاری نيست .اما وقتی این گونه بگویيم ،قانون گذاری محسوب میشود.
وقتی قانونگذاری می شود ،حاال یك شبهه ی جدیدی پيش می آید که آیا آن قانون
سابق زنده شده است؟
آقاي اسماعيلي ـ حاال آیا واقعاً این شبهه پيش میآید؛ یعنی یك نفر ممكن است
بگوید قانون ملغیشده ،دوباره حاکم است و صادرات پوست بره ،دیگر ممنوع
نيست؟!
آقاي سوادکوهي ـ خب ،چرا این شبهه پيش نياید؟!
آقاي مؤمن ـ نه ،این مصوبه که این را نمیگوید.
آقاي سوادکوهي ـ من با شما کامالً موافقم .یعنی این موضوع را ما قبالً هم مطرح
کردیم( )1و گفتيم که این کار ،قانونگذاری [به معنای واقعی کلمه] نيست؛ چون اگر
قانونگذاری باشد ،دارای اثر قانونی هم خواهد شد .خب[ ،وقتی مصوبهای اینگونه در
مجلس تصویب میشود] شبهاتی مثل این شبهه پيش میآید.
آقاي مؤمن ـ بند ( )145را میگفتيد؟
آقاي يزدي ـ بله ،میگویند الغای بند ( ،)145یعنی اینكه اآلن میتوانيم پوست برّه
صادر کنيم.
آقاي سوادکوهي ـ خب ،من نمیدانم آیا معنی نسخ در اینجا ،در واقع خارج کردن آن قوانين
از مجموعهی قوانين است؟ ببينيد ،من موافق نظر شما هستم ،ولی این شبهه وجود دارد.
 .3این موضوع ،در جلسه  1942/6/61شورای نگهبان ،هنگام بحث و بررسی در خصوص مفاد «طرح
تنقيح قوانين مالياتی کشور مصوب  1942/1/91مجلس شورای اسالمی» از سوی آقای سوادکوهی
مطرح شد که اعضای شورا نيز نظرات خود را در این خصوص ابراز کردند .برای آگاهی از مباحث
مطرح شده در این خصوص ،بنگرید به :مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص «طرح تنقيح
قوانين مالياتی کشور» ،جلسهی مورخ  1942/6/61شورای نگهبان.
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آقاي کدخدائي ـ حاال حتی اگر آن قانون سابق نسخ بشود ،این چه اشكالی دارد؟
آقاي سوادکوهي ـ یعنی همان قانون سابق ،الغا و نسخ بشود؟
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي سوادکوهي ـ نه ،اگر آن قانون سابق نسخ بشود ،اشكالی ندارد؛ ولی میخواهم
عرض کنم آیا منظورشان این است که آن قانون اصلی زنده میشود؟ چون آن قانون
دیگر [که در آن زمان نسخشده است] هم هست.
آقاي عليزاده ـ ببينيد آقای دکتر ،این یك چيزی است که فعالً در عمل از نظر قانونی
اشكالی ندارد.
آقاي سوادکوهي ـ نه ،اشكالی ندارد؛ ولی من میخواهم عرض کنم اگر بخواهيم،
میتوانيم نسبت به این مصوبه شبهه وارد کنيم.
آقاي عليزاده ـ چرا؟ این مصوبه که اشكال قانون اساسی ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ آقای دکتر ،حاجآقا ،اصلش هم همين است .اگر قانون ناسخ نسخ
شد ،قانون منسوخ که احيا نمیشود.
آقاي جنتي ـ آقا ،در این مصوبه جای حرف و ایراد نيست ،ولی بهتر بود که
[عبارتها را طور دیگری میآوردند].
آقاي عليزاده ـ در مورد همه ی این سه مصوبه یكجا رأی بگيریم یا در مورد یكی
یكی آنها رأی بگيریم؟
آقاي جنتي ـ نه ،اینها با هم فرقی نمیکند؛ یكجا هم میتوانيد رأی بگيرید.
آقاي عليزاده ـ حاال میخواهيد ی كی یكی بخوانيم و رأی بگيریم .نسبت به طرح
الغاء برخی قوانين از تاریخ  1658/2/15تا  ، 1914/16/91آقایان فقهایی که این
مصوبه را خالف شرع می دانند ،بفرمایند .حضرات آقایان جمعاً [= فقها و
حقوق دانان شورا] که این مصوبه را خالف قانون اساسی می دانند ،بفرمایند .پس
طرح الغاء برخی قوانين از تاریخ  1658/2/15تا  1914/16/91رأی خالف
نياورد)1(.

 .3نظر شماره  42/116/1219مورخ  1942/9/9شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره  91/66624مورخ
 ،1942/9/69طرح الغاء برخی قوانين از تاریخ  1658/2/15تا  1914/16/91مصوب جلسه مورخ
شانزدهم خردادماه یكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی در جلسه مورخ 1942/9/91
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طرح الغاي برخي قوانين از تاريخ  8083/8/8تا 8081/88/81

آقاي عليزاده ـ مصوبهی بعدی «طرح الغاي برخي قوانين از تاريخ  4343/4/4تا
 )4(»4321/42/21است .این مصوبه هم مثل مصوبهی قبلی [ طرح الغاء برخی قوانين
از تاریخ  1658/2/15تا  ]1914/16/91است .حضرات آقایانی که این مصوبه را خالف
شرع یا قانون اساسی میدانند ،بفرمایند .این مصوبه هم رأی

نياورد)6(.


شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
 .3طرح الغای برخی قوانين از تاریخ  1911/1/1تا  1965/16/64در تاریخ  1942/9/10با اصالحاتی به
تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينیشده در اصل ()49
قانون اساسی ،طی نامهی شماره  94/66618مورخ  1942/9/69به شورای نگهبان ارسال شد .شورای
نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی عصر مورخ  ،1942/9/91نظر خود مبنی بر عدم مغایرت
این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی شماره  42/116/1219مورخ  1942/9/9به
مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
 .2نظر شماره  42/116/1219مورخ  1942/9/9شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره  94/66618مورخ
 ،1942/9/69طرح الغای برخی قوانين از تاریخ  1911/1/1تا  1965/16/64مصوب جلسه مورخ هفدهم
خردادماه یكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی در جلسه مورخ  1942/9/91شورای
نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
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طرح الغاي برخي قوانين از تاريخ  8081/8/8تا 8006/7/03

آقاي عليزاده ـ مصوبهی بعدی« ،طرح الغاي برخي قوانين از تاريخ  4321/4/4تا
)4(»4336/5/33

است .حضرات آقایان فقهایی که این مصوبه را خالف شرع میدانند،

بفرمایند .حضرات آقایانی که این مصوبه را خالف قانون اساسی میدانند ،رأی بدهند.
این هم رأی

نياورد)6(.

 .3طرح الغای برخی قوانين از تاریخ  1964/1/1تا  1992/0/91در تاریخ  1942/9/10با اصالحاتی به
تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينیشده در اصل ()49
قانون اساسی ،طی نامهی شماره  91/66641مورخ  1942/9/69به شورای نگهبان ارسال شد .شورای
نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی عصر مورخ  ،1942/9/91نظر خود مبنی بر عدم مغایرت
این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی شماره  42/116/1216مورخ  1942/9/9به
مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
 .2نظر شماره  42/116/1216مورخ  1942/9/9شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره  91/66641مورخ
 ،1942/9/69طرح الغای برخی قوانين از تاریخ  1964/1/1تا  1992/0/91مصوب جلسه مورخ هفدهم
خردادماه یكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی در جلسه مورخ  1942/9/91شورای
نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
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اصالحيه اليحه مجازات استفادهكنندگان غيرمجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضالب و گاز

منشي جلسه ـ دستور پنجم در مورد «اليحه مجازات استفادهكنندگان غيرمجاز از
آب ،برق ،تلفن ،فاضالب و گاز»( )1است .حاجآقا ،این مصوبهای را که اآلن خدمتتان
توزیع کردم ،هفتهی قبل اصلش بررسی شد ،اما اآلن یك اصالحيه از مجلس
فرستادهاند و گفتهاند« :پيرو نامه شماره  53/23125مورخ  4316/3/23در اجراي
اصل نود و چهارم ( )11قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،در تبصره ( )4ماده
( )1اليحه مجازات استفادهكنندگان غيرمجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضالب و گاز،
مصوب جلسه علني روز چهارشنبه مورخ  4316/3/43مجلس شوراي اسالمي،
عبارت «ضمن قطع انشعاب موقت» كه به اشتباه درج گرديده بود ،حذف ميشود».
آقاي عليزاده ـ چه زمانی این مصوبه را به ما دادهاید؟
منشي جلسه ـ همين اآلن توزیع کردم.
آقاي عليزاده ـ نه ،آن مصوبهی قبلی که اصلی بود را کِی دادهاید؟
منشي جلسه ـ مصوبهی اصلی ،هفتهی قبل بررسی شد.
آقاي عليزاده ـ آن مصوبه را که فرستادیم ،رفت .به نظر ما ،خالف قانون اساسی هم
 .3الیحه نحوه برخورد با استفادهکنندگان غيرمجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضالب و گاز در تاریخ
 1941/8/11به تصویب هيئت وزیران رسيد .این الیحه ،پس از ارسال به مجلس شورای اسالمی،
سرانجام در تاریخ  1942/9/11با اصالحاتی در عنوان و متن تحت عنوان الیحه مجازات استفادهکنندگان
غيرمجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضالب و گاز به تصویب نمایندگان رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند
قانونی پيشبينیشده در اصل ( )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  09/61860مورخ  1942/9/61به
شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان این مصوبه را در جلسهی مورخ  1942/9/69بررسی کرد و
نظر خود مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی شماره 42/116/1920
مورخ  1942/9/68به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد .پس از آن ،مجلس شورای اسالمی با ارسال
نامهای به شماره  09/66089مورخ  1942/9/60به شورای نگهبان ،ابراز داشت که در تبصره ( )1ماده
( )9مصوبه ی ارسالی به شورای نگهبان ،عبارتی به اشتباه درج شده است .بر این اساس ،مجدداً این
موضوع در جلسهی عصر مورخ  1942/9/91شورای نگهبان بررسی شد و نظر شورا مبنی بر عدم
مغایرت این اصالحيه با موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره  42/116/1844مورخ 1942/9/9
به مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
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بود ،ولی اشكالش رأی نياورد.
منشي جلسه ـ بله ،حاال مجلس یك اصالحيه داده است.
آقاي اسماعيلي ـ فقط همين را در اصالحيه گفتهاند؟
منشي جلسه ـ بله ،همين بود که خواندم.
آقاي يزدي ـ جلسهی قبل دربارهی این مصوبه بحث مفصلی شد و این عبارت،
نظرهای مخالف و موافقی داشت .حاال مجلس گفته است که این عبارت «ضمن قطع
انشعاب موقت» که در مصوبه بود ،باید حذف بشود .ما همانجا گفتيم حاال این بندهی
خدا را که در ساخت ساختمانش تخلف کرده است ،باالخره میخواهيد چه کار کنيد؟
ولی حاال مجلس آمد و این عبارت را حذف کرد .معنای این حذف این است که
انشعابش باشد؛ یعنی میگویند انشعاب برقرار باشد و قطعش نكنند.
آقاي عليزاده ـ بله ،حاال مجلس چه گفته است؟
آقاي يزدي ـ گفتهاند که عبارت «ضمن قطع انشعاب موقت» حذف بشود؛ یعنی
انشعاب را قطع نكنند.
آقاي عليزاده ـ یعنی گفتهاند این عبارت قبالً جا مانده است یا اینكه گفتهاند باید
حذف بشود؟
منشي جلسه ـ نه ،گفتهاند که این عبارت باید حذف بشود.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب.
آقاي يزدي ـ نه ،این عبارت در مصوبه بوده است .قبالً در شورا دربارهی این عبارت
بحث شد.
منشي جلسه ـ یعنی اینطوری میشود ...؛ من بخوانم؟
آقاي عليزاده ـ بله ،بفرمایيد.
منشي جلسه ـ اآلن اینطوری میشود« :ماده ... -1
تبصره  -4در صورت عدم جلوگيري از ساختوسازهاي غيرمجاز و يا عدم تعيين
تكليف قانوني مستحدثات غيرمجاز طي سه سال از تاريخ ابالغ اين قانون ،ضمن
قطع انشعاب موقت ،حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساختوسازهاي
غيرمجاز مطابق ماده ( )3قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب
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 4351/3/34و اصالحات بعدي آن رفتار ميشود».
آقاي عليزاده ـ اآلن میدانيد تبصره ( )1ماده ( )9چقدر عيب پيدا کرده است؟ آقایان
شورا آن دفعه دربارهی این ماده بحث میکردند و میگفتند که میروند انشعاب آب و
برق متخلفين را قطع میکنند.
منشي جلسه ـ بله ،حاال دیگر قطع نمیکنند .این اصالح در جهت همين نكتهی شما
بود که با این تبصره مخالف بودید .اآلن نظر شما یكجورهایی تأمين شده است.
آقاي عليزاده ـ توجه فرمودید؟ یعنی این مصوبه حاال میگوید دیگر آب و برق را هم
قطع نمیکنند.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي يزدي ـ من موافق بودم.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس اینجا میگفت اگر قطع انشعاب اتفاق افتاد ...؛ اآلن آن
عبارت را برداشتهاند.
آقاي عليزاده ـ بله ،آن عبارت را برداشتهاند.
منشي جلسه ـ ایرادی که خود اعضای محترم شورا به این مصوبه داشتند ،این بود که
انشعاب قشر محروم نباید قطع بشود.
آقاي عليزاده ـ ما آن دفعه در شورا می گفتيم این مصوبه به کلّی خالف قانون
اساسی اس ت؛ اما برخی از آقایان اعضا می فرمودند که این مصوبه اشكالی ندارد؛
برای اینكه وقتی این مشترک تخلف کرده باشد ،باید بتوانند آب و برق او را قطع
کنند .مثالً شخصی رفته است و همين طوری به صورت غيرمجاز ساختمان ساخته
است .آن مصوبه می گفت به او موقتاً آب و برق بدهيد ،ولی میتوانيد آن انشعاب را
قطع کنيد ،اما اآلن با این اصالحيه ،می گویند دیگر آب و برقش را هم نمیتوانيد
قطع کنيد! خب ،به هر حال ،بحث راجع به این مصوبه دیگر تمام شده است و
آقایان اعضا هفته ی گذشته گفتند که ایرادی ندارد .البته آندفعه ،مبنای استداللِ
آقایان اعضا این بود که می روند برق این افراد را قطع میکنند؛ حاال این اصالحيه
میگوید انشعاب آنها را قطع نمیکنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي يزدي ـ ما میگفتيم انشعاب را قطع نكنند؛ چون که بعدش ،هم جبران مالیاش
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میشود و هم اینكه طرف موظف میشود برود مطابق قانون مجوز ساخت بگيرد .اما
بعضی از آقایان میفرمودند باالخره این ماده اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ [ما هم میگفتيم انشعاب را] قطع نكنند.
آقاي عليزاده ـ خيلی

خب)1(.

 .3نظر شماره  42/116/1844مورخ  1942/9/9شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره  09/66089مورخ
 ،1942/9/60اصالحيه الیحه مجازات استفادهکنندگان غيرمجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضالب و گاز
مصوب جلسه مورخ دهم خردادماه یكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی در جلسه
مورخ  1942/9/91شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون
اساسی شناخته نشد».
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اصالح اساسنامه سازمان خصوصيسازي

منشي جلسه ـ حاجآقا ،دستورجلسه امروزمان [که مربوط به مصوبات مجلس بود] ،اآلن
تمام است .اساسنامهها را بياوریم؟
آقاي کدخدائي ـ اساسنامهها را بياورید.
آقاي اسماعيلي ـ خيلی خب.
آقاي کدخدائي ـ دو تا اصالح اساسنامه در دستور داریم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اساسنامهها را هم داریم که باید بررسی کنيم.
آقاي عليزاده ـ اساسنامه داریم؟
آقاي يزدي ـ بله.
منشي جلسه ـ «اصالح اساسنامه سازمان

خصوصيسازي()4

هيئت وزيران در جلسه  4316/4/23به پيشنهاد شماره  64/633مورخ 4316/4/46
وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده ( )25قانون اجراي سياستهاي
كلي اصل ( )11قانون اساسي  -مصوب  )2(-4316تصويب كرد:
متون زير به عنوان بندهاي ( )1و ( )43به ماده ( )1اساسنامه سازمان
خصوصيسازي)3(،

موضوع تصويبنامه شماره /263626ت 12533هـ مورخ

 .3اصالح اساسنامه سازمان خصوصیسازی در تاریخ  1942/1/69به تصویب هيئت وزیران رسيد .این
مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )58قانون اساسی ،طی نامهی شماره
 89142/5498مورخ  1942/1/91به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان پس از بررسی این
مصوبه در جلسهی مورخ  ، 1942/9/91نظر خود مبنی بر عدم مغایرت این مصوبه با موازین شرع و
قانون اساسی را طی نامهی شماره  42/116/1218مورخ  1942/9/9به هيئت وزیران اعالم کرد.
 .2ماده ( )60قانون اجرای سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی مصوب « :1950/9/68ماده -60
اساسنامه سازمان خصوصیسازی با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
تدوین و به تصویب هيئت وزیران خواهد رسيد.
تبصره »... -1
 .1ماده ( )9اساسنامه سازمان خصوصیسازی مصوب  1955/16/6هيئت وزیران« :ماده  -9وظایف و
اختيارات سازمان به شرح زیر است:
 -1تهيه راهكارهای تسهيل دستيابی به توسعه مشارکت عمومی جهت افزایش بهرهوری منابع مادی و
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 4311/42/26و اصالحات بعدي آن اضافه ميشود:
 -1نظارت بر اجراي دقيق مفاد قراردادهاي مربوط به واگذاري
 -43نظارت و پشتيباني بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري ».این ماده
( )9اساسنامه ،در مورد وظایف و اختيارات سازمان خصوصیسازی است.
آقاي اسماعيلي ـ بله ،این بندها باید در این اساسنامه میبود؛ قبالً نبوده است .حاال آن
را اضافه کردهاند.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،به نظر میرسد که این مصوبه اشكالی ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ خب ،این بندها باید قبالً میبوده است .نظر آقای دکتر کدخدائی هم
همين است.
آقاي عليزاده ـ بله ،اگر آقایان فرمایشی دارند ،بفرمایند.
آقاي مؤمن ـ من هم نوشتهام که این اساسنامه بدون ایراد است.

انسانی و توسعه توانمندی های بخش خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هيئت وزیران برای تصویب
 -6اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر واگذاریها
 -9برنامهریزی واگذاری سهام شرکت ها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانين
و مقررات مربوط پس از تصویب هيئت واگذاری
تبصره -در واگذاری سهام شرکتها ،تدابير الزم در راستای تنظيم بازار ،تأمين کاال و خدمات ،حفظ
منافع عمومی و مدیریت و نظارت دولت با رعایت قوانين و مقررات اتخاذ گردد ،به نحوی که مسئوليت
تحقق موارد مذکور تا واگذاری کامل سهام شرکتها حسب مورد بر عهده وزارتخانه مربوط باشد.
 -9تعيين بانكها ،مؤسسات تأمين سرمایه و شرکتهای سرمایهگذاری جهت تعهد پذیرهنویسی یا تعهد
خرید سهام
 -8شناسایی و انجام اقدامات اجرایی الزم برای تبدیل تصدیهای قابل واگذاری دولتی که در قالب غير
شرکتی اداره می شوند ،به شخصيت حقوقی مناسب و انجام عمليات واگذاری آنها در اجرای ماده ()14
قانون
 -2عرضه هرگونه سهام ،سهمالشرکه ،حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه و حقوق مالكانه مربوط به
بنگاههای موضوع ماده ( )52قانون ،پس از تصویب هيئت واگذاری
 -0انجام وظایف دبيرخانه هيئت واگذاری
 -5انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصیسازی در چارچوب برنامههای توسعهای
کشور و قانون و سایر قوانين و مقررات مربوط ،به سازمان محول شده یا میشود».
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آقاي مدرسي يزدي ـ این استنادش [به ماده ( )60قانون اجرای سياستهای کلی اصل
( )99قانون اساسی] درست است؟ فقط همين نكته مطرح است که این استناد بجا
است یا نه .مشكلش این است.
آقاي عليزاده ـ بله؟
آقاي مدرسي يزدي ـ استناد این اصالحيه به ماده ( )60بجا است یا نه؟
آقاي عليزاده ـ استنادش را بياورید؛ ماده ( )60قانون اجرای سياستهای کلّی اصل
( )99را بياورید .ظاهراً آنها [= هيئت وزیران] دیگر اجازه نداشتهاند این اساسنامه را
تغيير دهند .حاجآقای مدرسی ،ماده ( )60این است« :ماده  -25اساسنامه سازمان
خصوصيسازي با توجه به مأموريتهاي جديد توسط وزارت امور اقتصادي و
دارايي تدوين و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد».
آقاي مدرسي يزدي ـ آنوقت ،ماده ( )60شامل اصالح اساسنامه هم میشود؟
آقاي عليزاده ـ بله؟
آقاي مدرسي يزدي ـ میگویم اصالح اساسنامه از سوی هيئت وزیران هم طبق این
ماده ،مجاز است؟
آقاي عليزاده ـ بله دیگر ،هر جایی که مجلس گفته است هيئت وزیران اساسنامهای را
تصویب کند ،هيئت وزیران میتواند آن اساسنامه را اصالح هم بكند .مجلس این
موضوع را قبالً تفسير کرده است؛ در آنجا گفته است که هر جا اساسنامه را [هيئت
وزیران تصویب کرده است ،اصالح آن هم به دست خودش

است])1(.

آقاي مدرسي يزدي ـ باید به آن استفساریه استناد کنند ،نه به این قانون [= ماده ()60
 .3ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات
دولتی و وابسته به دولت مصوب  1900/1/91مجلس شورای اسالمی« :موضوع استفساریه :آیا در
مواردی که مجلس شورای اسالمی اجازه تصویب اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی و
وابسته به دولت از جمله مؤسساتی را که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به دولت داده است،
اصالح اساسنامه در هر مورد نيازمند کسب مجوز مجدد از مجلس شورای اسالمی است ،یا اصالح
اساسنامه که در واقع اصالح تصميم دولت است ،بر عهده هيئت وزیران میباشد؟
نظر مجلس:
ماده واحده -هرگونه تغيير یا اصالح اساسنامههایی که به موجب تصویب مجلس شورای اسالمی به
هيئت دولت واگذار شده است ،چون تغيير نظر دولت محسوب میشود با هيئت وزیران است».
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قانون اجرای سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی].
آقاي عليزاده ـ استناد کردهاند دیگر؛ به ماده ( )60استناد کردهاند دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،این ماده ( )60در مورد اصل مجوز تصویب اساسنامهی
سازمان خصوصیسازی است .در مورد اصالح این اساسنامه ،باید به آن استفساریه
استناد میکردند.
آقاي عليزاده ـ خب ،حاال دیگر اصالحش هم مجوز دارد .حاال به هر کجا استناد
کردهاند ،ایرادی ندارد .ما نمیتوانيم به این موضوع ایراد بگيریم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،ببينيد؛ اینها با هم فرق میکنند .قبالً خودشان [= خود هيئت
وزیران] که اساسنامهها را اصالح میکردند ،به آن ماده واحده [= استفساریه] استناد
میکردند.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ ما قبالً در این شك داشتيم که بعد از اینكه مجلس اجازهی
تصویب کلّی اساسنامه را به هيئت وزیران داد ،آیا هيئت وزیران میتواند آن اساسنامه
را تغيير هم بدهد یا خير؟ مجلس این موضوع را تفسير کرد .اینها هم حاال در این
مصوبه به آن مبنای جواز هيئت وزیران استناد کردهاند .ما که نمیتوانيم به این
اصالحيه ایراد بگيریم.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس چيزی را تفسير نكرده است ،بلكه اجازهی اصالح
اساسنامه را داده است .گفته است که هرگاه اصل تصویب اساسنامه توسط هيئت
وزیران ،از سوی مجلس تأیيد شده باشد ،یعنی اساسنامه توسط هيئت دولت نوشته
شده باشد ،هيئت دولت میتواند آن را اصالح هم بكند .اآلن در این مصوبه باید به این
قانون [= قانون استفساریه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها و
مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب  1900/1/91مجلس شورای اسالمی]
استناد میکردند.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اگر اآلن هيئت وزیران به هيچکدام از این قوانين استناد نكرده
باشد و اصالً به ماده ( )60قانون اجرای سياستهای کلی اصل ( )99هم استناد نكرده
باشد و بگوید من این دو بند را به اساسنامه اضافه کردهام ،آیا ما میتوانيم بگویيم این
مصوبه خالف قانون اساسی است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ما قبالً به نظير این موضوع ،ایراد میگرفتيم .آقای عليزاده ،قبالً
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خود شما به این موضوع اشكال میگرفتيد .حاال اگر مستندشان را اصالً نمیگفتند ،آن
یك حرفی بود؛ ولی اگر مستندشان را میگویند ،باید درست باشد.
آقاي عليزاده ـ نه ،اگر مستند را به کلّی اشتباه بگویند ،ایراد دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن باید در این مصوبه هم مستند [= جواز اصالح اساسنامه
توسط هيئت وزیران] را بگویند و هم به اضافهی این مستند ،اصل اجازهای که مجلس
[برای تصویب اساسنامهی سازمان خصوصیسازی به هيئت وزیران] داده است را
بگویند؛ مثل خيلی از اساسنامههای دیگر که به این مستندها تصریح میکردند.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،من فكر میکنم که حتی الزم نبود که این مستند هم در
مصوبه بياید؛ یعنی اگر از سوی مجلس به هيئت وزیران اجازهی تصویب اساسنامه داده
شده باشد ،ما باید آن را بررسی بكنيم.
آقاي عليزاده ـ نه ببينيد؛ به نظر من آن اجازهی مجلس هم تفسير بوده است.
آقاي مؤمن ـ نه ،این را از مجلس اجازه گرفتهاند .فكر کنم ماده ( )19مصوبهی مجلس
بود؛ مضمونش این بود که هر جا هيئت دولت اختيار نوشتن اساسنامهای را دارد ،اگر
خواست جایی از اساسنامه را تغيير بدهد ،حق تغيير آن را هم دارد .آقای مدرسی
میفرمایند خوب بود این ماده را برای مستندشان میگفتند.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ باید این مستند را هم در اینجا مینوشتند .حاال که ننوشتهاند،
باید آن را تكميل کنند.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ نه ،حاال که آن را ننوشتهاند ،آیا ما میتوانيم ایراد بگيریم و بگویيم شما
باید آن مستند را بنویسيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ آیا ما میتوانيم بگویيم شما مستند ندارید؟! خب مستند که دارند ،ولی
آن مستند را به ما اعالم نكردهاند .ما هم که میدانيم یك چنين مستندی وجود دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ باید به هيئت وزیران بگویيم عالوه بر آن مستندی که ذکر
کردهاید ،آن مستند دیگر را هم بنویسيد؛ مثل این مستنداتی که قبالً مینوشتند و دهها
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بار نوشتهاند )1(.ظاهر این مسئله این است که استناد کردن فقط به این [ماده ( )60قانون
اجرای سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی] کافی نيست.
آقاي عليزاده ـ قبول داریم .ببينيد؛ اگر مستندی نداشته باشند ،ما میگویيم شما مستند
ندارید؛ یا اگر مستند برای ما معلوم نباشد ،میگویيم مستند معلوم نيست.
آقاي مؤمن ـ نه ،اجازه بدهيد .ایشان [= آقای مدرسی یزدی] درست میفرمایند.
ببينيد؛ آن ایرادی را که جناب آقای مدرسی میفرمایند ،باید تذکر بدهيم.
آقاي اسماعيلي ـ نه ،به یك چيز [استناد کنند کافی است].
آقاي عليزاده ـ آن ماده واحده را بياورید تا ببينيم چه میگوید.
آقاي مؤمن ـ آن مستند ،ماده واحده نيست؛ ماده ( )19قانون است یا یك مادهای دیگر
است.
آقاي عليزاده ـ نه ،منظور من ،ماده واحدهای است که گفته است هر جا هيئت وزیران
اجازهی تصویب اساسنامه را دارد ،اجازهی تغيير آن را هم دارد.
آقاي مؤمن ـ اجازه بدهيد که من ایراد جناب آقای مدرسی را دوباره تقریر کنم .اصالً
این مستند قانونی اینجا آمده است ،یعنی همين ماده ( )60را ببينيد .این ماده ()60
میگوید که دولت میتواند اصل اساسنامهی سازمان خصوصیسازی را تنظيم کند؛
یعنی بعد از اینكه گفتهاند این اصالحيه به پيشنهاد شماره [ 21/219مورخ ]1942/1/12
وزارت امور اقتصادی و دارایی به هيئت وزیران آمده است ،گفتهاند به استناد به ماده
( ،)60این اساسنامه اصالح میشود .اما ماده ( ،)60اصل نوشتنِ اساسنامهی سازمان
خصوصیسازی را به دولت اجازه میدهد ،در حالی که اآلن در این مصوبه که
نمیخواهند اصل اساسنامه را بنویسند ،بلكه میخواهند یك چيزی را به آن
اساسنامهای که قبالً بوده است ،اضافه کنند و آن را تغيير بدهند .این یعنی اینكه این
 .3به عنوان نمونه ،در اصالح ماده ( )8اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشور مصوب  1949/11/15هيئت وزیران آمده است« :هيئت وزیران در جلسه  1949/11/15به
پيشنهاد شماره  91669/111/16مورخ  1949/2/4وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون
استفساریه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به
دولت مصوب  1900تصویب کرد:
ماده ( ) 8اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور موضوع تصویب
نامه شماره /16066ت 91610هـ مورخ  1959/9/2به شرح زیر اصالح میشود»... :
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مستند ،کافی نيست و باید حتماً مستند درستش را بياورند .اآلن خود شما مالحظه
بفرمایيد .ماده ( )60میگوید که هيئت وزیران اساسنامهای را برای ایجاد سازمان
خصوصیسازی تصویب کنند.
آقاي يزدي ـ حاجآقای مؤمن ،این اشكال شما به یك نحوی وارد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ این اصالحيه ،دو تا ماده را برای استناد الزم دارد ،ولی یكی از
آنها [= ماده واحدهی قانون استفساریه در خصوص اختيار اصالح اساسنامهی
سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت] اینجا نيست.
آقاي عليزاده ـ همان قانون را ببينيم؛ اصالً ببينيم آن قانون چه میگوید .آن قانون میگوید
هر جا که دولت اجازه دارد که اساسنامه را تصویب بكند ،حق تغييرش را هم دارد .ما قبالً
به اساسنامهها چنين ایرادی نگرفتهایم .ایرادات ما به اساسنامهها ،چيزهای دیگری بوده
است .ببينيد؛ این موضوع را در قالب یك سؤال به مجلس بردهاند و از مجلس تفسير
خواستهاند .اینطور که من یادم میآید ،مجلس هم قانون را تفسير کرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا ،اآلن این استناد ،غلط است؛ چون این مستند ،در مورد
تصویب اصلِ اساسنامه است .معلوم است اصالح این اساسنامه یك استناد دیگر
میخواهد؛ چون این مصوبه ،درصدد تغيير اساسنامه است.
آقاي مؤمن ـ بله ،استناد به ماده ( )60مربوط به اصلِ اساسنامهی سازمان
خصوصیسازی است؛ یعنی آن ماده ،تصویب اصلِ اساسنامه را [به هيئت وزیران اجازه
میدهد].
آقاي ابراهيميان ـ خب ،خالفِ چيست که ایراد بگيریم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خالفِ آن اصل است که میگوید هيئت وزیران باید برای
تصویب اساسنامهها مستند قانونی داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ هيئت وزیران که برای انجام این عمل ،مستند داشته است؛ منتها در
نوشتن استناد اشتباه کرده است ،نه اینكه اصالً نمیتوانسته است.
آقاي ابراهيميان ـ خب میدانم .من میگویم اگر این اجازه در عالم واقع وجود داشته
باشد ،عدم ذکرش که مخل نيست.
منشي جلسه ـ حاجآقا ،اگر [با این استناد] یك اساسنامهی کامل مینوشتند ،باز ایراد
میگرفتيد؟
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آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي مؤمن ـ کملطفی میکنيد .آخر ،شما توجه بكنيد!
آقاي عليزاده ـ نه ،ببينيد؛ من توجه دارم .من میگویم ما قبالً هم چنين ایرادی به
اساسنامهها نمیگرفتيم؛ یعنی قبل از این اصالحيه هم ،اگر اساسنامهای را [بدون استناد
به قانون استفساریه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها و
مؤسسات دولتی و وابسته به دولت] اصالح میکردند ،ما به آن ایراد نمیگرفتيم.
آقاي ابراهيميان ـ من میگویم این استناد ذکرشده اضافه است.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي عليزاده ـ در این مورد ،در سالهای قبل یك اختالفی ایجاد شد که آن را به
صورت سؤال به مجلس بردند .مجلس در جواب آن سؤال گفته است که هر جا هيئت
وزیران اساسنامهای را [با مجوز قانونی مجلس] تصویب کرد ،تغييراتش توسط دولت
را هم اجازه میدهيم.
آقاي مؤمن ـ آقای عليزاده ،این حرفی که هيئت وزیران در اینجا گفته است غلط
است؛ برای اینكه این ماده ( )60که به عنوان مستند میگویند ،فقط نوشتنِ اساسنامه را
به دولت اجازه میدهد .اآلن که اینها نمیخواهند اساسنامه بنویسند.
آقاي عليزاده ـ میدانم؛ استناد اینها غلط است ،اما آیا اینها مستند قانونی دارند یا
ندارند؟ یعنی میفرمایيد اینها بدون مستند قانونی اساسنامه را اصالح کردهاند؟
آقاي مؤمن ـ این حرفشان غلط است؛ یعنی این استنادشان غلط است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مصوبه مستند درستی ندارد .باید این استناد را درست بكنند.
آقاي عليزاده ـ بله ،عبارتش غلط است؛ مستندشان غلط است ،ولی آیا برای تغيير این
اساسنامه مستند داشتهاند یا نداشتهاند؟ اختيار اصالح اساسنامه را که داشتهاند دیگر.
آقاي مؤمن ـ نه ،با این استناد ،نمیتوانند این کار را بكنند .این ماده ( ،)60اصل نوشتنِ
اساسنامه را به آنها اجازه میدهد ،اما اگر [بخواهند اساسنامه را تغيير بدهند ،مستند
دیگری الزم دارند].
آقاي ابراهيميان ـ اصالً این استناد ،جزء مصوبه است یا نيست؟ این عبارتهای اول
مصوبه تا اینجا که نوشته است «تصویب کرد» ،اصالً جزء مصوبه محسوب نمیشود؛
مالحظه بفرمایيد.
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آقاي عليزاده ـ اصالً اگر ماده ( )60را ذکر نمیکردند و میگفتند ما این اساسنامه را
به این شرح اصالح کردهایم ،ما ایراد میگرفتيم؟
آقاي مؤمن ـ حاال که مستند را ذکر کردهاند ،این مستند ،غلط است .حاال که ماده ()60
را ذکر کردهاند ،ذکر این ماده به عنوان مستند این مصوبه ،غلط است .چون دارند
میگویند که این ماده ( )60به ما اجازه میدهد این کار را بكنيم و بندهای ( )4و ()11
را به این ماده ( )9اساسنامهی قبلی اضافه کنيم؛ در حالی که ماده ( ،)60این اجازه را
نمیدهد.
آقاي عليزاده ـ ما اآلن به اینها چه بگویيم؟
آقاي مؤمن ـ به آنها بگویيد شما اشتباه کردهاید.
آقاي اسماعيلي ـ بگویيم در چه چيزی اشتباه کردهاید؟
آقاي مؤمن ـ بگویيد اشتباه کردهاید که خيال میکنيد ماده ( )60به شما اجازه میدهد
دو تا بند به این اساسنامه اضافه کنيد.
آقاي اسماعيلي ـ خيلی خب ،اینكه یك چنين تصور اشتباهی کردهاند ،خالف کدام
اصل قانون اساسی است؟ ما باید در شورای نگهبان بررسی کنيم و ببينيم متن مصوبهی
آنها چيست .اینها فكر میکردهاند مثالً اصالح اساسنامه ،طبق ماده ( )60است ،خب
اشتباه کردهاند ،اما ...
آقاي عليزاده ـ  ...اما قانوناً اختيار اصالح این اساسنامه را داشتهاند .این که خالف
قانون اساسی نيست.
منشي جلسه ـ حاجآقای مؤمن ،قبالً عين این عبارت را نوشته بودند و همين اساسنامه
را اصالح کرده بودند ،اما ما به آن ایرادی نگرفته

بودیم)1(.

«هيئت وزيران در جلسه

مورخ  4312/43/1به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده
( )25قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ( )11قانون اساسي مصوب 4316
 .3نظر شماره  46/91/86406مورخ  1946/11/16شورای نگهبان در خصوص اصالح اساسنامه سازمان
خصوصیسازی مصوب  1946/11/5هيئت وزیران« :عطف به نامه شماره  94410/126149مورخ
 1946/11/61اصالح اساسنامه سازمان خصوصیسازی مصوب جلسه مورخ هشتم دیماه یكهزار و
سيصد و نود و دو هيئت وزیران در جلسه مورخ  1946/11/4شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار
گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».

72

مشروحمذاکراتشوراينگهبان

تصويب نمود:
متن زير جايگزين ماده ( )3اساسنامه سازمان خصوصيسازي ،موضوع تصويبنامه
شماره  12533/263626مورخ  4311/42/26ميشود»... :
آقاي اسماعيلي ـ بله ،یك بار دیگر هم به همين صورت ،این اساسنامه را اصالح
کردهاند.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،این مصوبه هم عين همان مصوبه شده است دیگر.
آقاي سوادکوهي ـ نه ،آن اصالحيهی قبلی اشكالی ندارد ،اما اآلن به نظر میرسد که
این اصالحيه اشكال داشته باشد .حاال من عرض میکنم.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اصالحيهی قبلی ،سرمایهی شرکت را باال و پایين کردهاند.
شاید در خود اساسنامه اجازهی تغيير سرمایه وجود داشته باشد؛ شاید اینطور باشد.
نمیدانم.
آقاي عليزاده ـ تغيير سرمایه هم مثل تغيير اساسنامه است دیگر.
آقاي اسماعيلي ـ بله ،فرقی نمیکند؛ مصوبه ،مصوبه است دیگر .اگر به آن مصوبه
اشكال وارد میشد [به این مصوبه هم اشكال وارد بود].
آقاي سوادکوهي ـ نه.
آقاي اسماعيلي ـ نه ،ببينيد؛ آن چيزی که به شورای نگهبان مربوط است[ ،وجود
مستند در مصوبه نيست].
آقاي عليزاده ـ آخر در مصوبهی قبلی هم نوشتهاند اصالح اساسنامه مستند به ماده
( )60است .خودتان یك بار دیگر آن قانون را ببينيد .آن قانونی که گفته است هيئت
وزیران میتواند اساسنامه را تغيير هم بدهد ،بياورید .شما چند تا اساسنامهی دیگر که
اصالح شده است را بياورید.
آقاي مؤمن ـ آقای دکتر [اسماعيلی] ،لطف کنيد ،شما میفرمایيد این مستندی که در
این اصالحيه اشتباهاً آمده است ،خالف قانون اساسی نمیشود؟
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ حرفتان درست است ،اما اصل این حرف [= مستند ذکرشده در این
اصالحيه] هم غلط است؛ یعنی اینكه گفتهاند ما به استناد این ماده ( )60این کار را
میکنيم ،درست نيست؛ چون این اصل ماده ( )60به هيئت وزیران اجازهی اصالح
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اساسنامه را نمیدهد.
آقاي اسماعيلي ـ خب بله ،استناد آنها غلط است؛ منتها خالف قانون اساسی نيست.
آقاي عليزاده ـ خب ،استنادشان غلط است .به ما اجازه بدهيد بنویسيم که این مصوبه
از جهت قانون اساسی اشكالی ندارد ،اما باید به این ماده واحده [= قانون استفساریه
در خصوص اختيار اصالح اساسنامهی سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی و
وابسته به دولت] هم استناد بشود.
آقاي ابراهيميان ـ این خوب است.
آقاي مؤمن ـ نه ،فقط باید به این ماده واحده استناد کنند.
آقاي اسماعيلي ـ خب بنویسيد در موارد مشابه ،اینطوری استنادتان را ذکر کنيد.
آقاي عليزاده ـ آن ماده واحده گفته است که هر جا اجازهی تصویب اصلِ اساسنامه را
به هيئت وزیران دادهایم ،تغيير آن هم به همين مجوز است .یعنی باید به هر دو تا
استناد بكنند؛ یعنی هم باید به ماده ([ )60قانون اجرای سياستهای کلی اصل ()99
قانون اساسی ] استناد کنند ،هم باید به آن ماده واحده استناد کنند؛ چون اصل تصویب
اساسنامه را در آنجا [ماده ( ])60اجازه دادهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله .خيلی خب ،رأی بگيرید.
آقاي سوادکوهي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ آقایانی که این را قبول دارند رأی بدهند.
آقاي اسماعيلي ـ به چه چيز رأی میگيرید؟ ایراد که نمیگيرید؟
آقاي عليزاده ـ نه ،ایراد نمیگيریم؛ تذکر میدهيم.
آقاي يزدي ـ نه ،این اصالحيه گفته است این تغيير به استناد ماده ( )60است؛ آنوقت
شما میگویيد که چه تذکری بدهيم؟ این آقایان میگویند این استناد درست نيست.
حاال شما میخواهيد ،تذکر بدهيد؟
آقاي عليزاده ـ این استناد ،نصفش درست است؛ باید نصف دیگر استناد را هم
بگویند.
آقاي مؤمن ـ بله ،این را بنویسيد.
آقاي عليزاده ـ پس این تذکر رأی دارد .سراغ مصوبهی بعدی برویم .آقای نظيف،
بنویسيد که این مصوبه را رأی گرفتيم و نتيجه این شد که استناد به ماده ([ )60قانون
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اجرای سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی] از جهت قانون اساسی اشكالی
ندارد ،و ليكن باید به فالن ماده واحده هم استناد بشود .آن ماده واحده را پيدا کنيد و
بنویسيد.
آقاي اسماعيلي ـ باید بگویيم :یادآور میشود در این مورد و موارد مشابه ،اینطوری
استناد داده شود.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي يزدي ـ در موارد مشابه ،به هر دو تا ماده استناد میکردند.
آقاي ابراهيميان ـ حاال شورای نگهبان باید ایراد بگيرد؟
آقاي جنتي ـ نه ،این ایراد نيست؛ یك تذکر است.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ نه ،کار اشتباهی کردهاند.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،مصوبهی بعدی را بخوانيد.
آقاي سوادکوهي ـ من معذرت میخواهم؛ میخواستم یك نكتهای را عرض کنم .آیا
قانون اجازه داده است که سازمان خصوصیسازی بعد از اینكه جایی را به بخش
خصوصی واگذار کردند ،بر آن نظارت کند؟ آیا قانون اجازه داده است که این سازمان
خصوصیسازی بعد از اینكه اجازهی واگذاری شرکت یا سازمانی را داد ،باید بر آن
هم نظارت بكند؟ میخواهم عرض کنم که ما باید اآلن از جهت اینكه آیا این مصوبه،
خالف قانون است یا نيست هم آن را مورد توجه قرار بدهيم.
آقاي اسماعيلي ـ آن ،کارِ وظيفهی هيئت تطبيق [مصوبات دولت با قوانين] است.
آقاي سوادکوهي ـ نه ،یك مسئله هم مسئلهی قانون اساسی است.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،ببخشيد؛ آقای دکتر سوادکوهی یك نكتهی خوبی را
فرمودند .یك سؤالی را مطرح کردند که بد نيست به آن توجه کنيم .ایشان میفرمایند
که [اصل ( ])58قانون اساسی میگوید مصوبات هيئت وزیران نباید خالف قانون
عادی هم باشد .خب ،قانون اساسی این مسئله را که اساسنامه نباید خالف قانون عادی
باشد ،گفته است[ .سؤال این است که] آیا اگر اساسنامهای مخالف قانون عادی باشد،
با یك واسطه مخالف قانون اساسی میشود یا خير؟
آقاي عليزاده ـ بله ،ولی این مصوبه ،این را نمیگوید.
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آقاي کدخدائي ـ هيئت تطبيق [مصوبات دولت با قوانين] ،در این خصوص نظر
میدهد.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،عرضم چيز دیگری است .آیا ما در شورای نگهبان میتوانيم اگر
دیدیم آشكارا مصوبهی هيئت وزیران خالف قانون عادی است ،ورود کنيم؟
آقاي عليزاده ـ اگر در قانون اجازهای داده نشده باشد ،و آنها عمل کنند ،بله ،ولی من
فكر نمیکنم قانون یك چنين اجازهای را به اینها نداده باشد.
آقاي ابراهيميان ـ حاال من این را نمیخواهم بگویم .میخواهم بگویم اصل قضيه،
درخور بررسی است.
آقاي اسماعيلي ـ جوابش این است که اآلن عرض میکنم.
آقاي سوادکوهي ـ کجا توسعهی اختيارات این سازمان مجاز دانسته شده است که مثالً
بعد از اینكه [این سازمان ،شرکتی را واگذار کرد ،بتواند بر آن نظارت هم بكند؟] چون
اآلن این اساسنامه چنين اختياری را برای خصوصیسازی به سازمان داده است .حاال
آیا این سازمان بعد از این مطلب [= الحاق بندهای ( )4و ( )11به ماده ( )9اساسنامه]
هم دارای اختيار قانونی است که یك چنين نظارتی را در ارتباط با شرکتهای
واگذارشده انجام دهد؟
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ این سازمان میتواند این کار را بكند.
آقاي سوادکوهي ـ نه ،اساسنامه باید در محدودهی قانون باشد .هر اختياری که سازمان
دارد ،باید در محدودهی قانون باشد.
آقاي عليزاده ـ اآلن این شرکتهایی را که خصوصی کردهاند ،اینها بعداً میروند هزار
جور باال و پایين میکنند .خب ،اآلن باید بر این واگذاریها نظارت بكنند که آن کارها
را نكنند؛ این که اشكالی ندارد .سازمان خصوصیسازی میگوید من میخواهم به شما
شرکتی را واگذار کنم ،اما منِ واگذارکننده به شما میگویم که یك نظارتی هم باید بر
کار شما داشته باشم ،وگرنه فردا همين شرکتها را میگيرند و میروند زمينش را
میفروشند و دیگر استفادهای هم از آن کارخانه نمیکنند و تعطيلش میکنند.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي سوادکوهي ـ برای انجام این کار ،یك قانون دیگری [= قانون اجرای سياستهای
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کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی مصوب  ]1950/9/68داریم .یك قانون
دیگری داریم که طبق آن ،بر این کار نظارت میکمند .در آنجا شورای رقابت به عنوان
مرجعی برای نظارت بر عمل صحيح شرکت خصوصیشده گذاشته شده است .در واقع،
شورای رقابت در اینجا ناظر است و اختياراتش در این زمينه مشخص است.
منشي جلسه ـ ماده ( )186قانون برنامهی پنجم توسعه است«.ماده  -412به دولت
اجازه داده ميشود در جهت تقويت سازمانهاي توسعهاي از طريق اعمال
اصالحات الزم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمايهگذاري
صنعتي و معدني با رويكرد تحرك ،كارايي ،خوداتكايي و خطرپذيري (ريسك) بر
اساس مصوبات هيئت وزيران و با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي
اصل چهل و چهارم ( )11قانون اساسي اقدام قانوني به عمل آورد ».شاید این
اجازهی کلی که دکتر کدخدائی فرمودند ،این باشد.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ حضرت آیتاهلل جنتی ،همانطور که من عرض کردم ،استفساریهای در
مورد اصالح اساسنامهها از مجلس بوده است .این

استفساریه)1(،

تفسيرقانون بوده

است ،نه ماده واحدهی قانونی جدید .این استفساریه گفته است« :آيا در مواردي كه
مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمانها ،شركتها و مؤسسات
دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر
نام است به دولت داده است ،اصالح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز
مجدد از مجلس شوراي اسالمي است ،يا اصالح اساسنامه ،كه در واقع اصالح
تصميم دولت است ،بر عهده هيئت وزيران ميباشد؟» مجلس آمده و آن قانون را
تفسير کرده است؛ گفته است« :ماده واحده -هرگونه تغيير يا اصالح اساسنامههايي
كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيئت دولت واگذار شده است،
چون تغيير نظر دولت محسوب ميشود با هيئت وزيران است ».یعنی این استفساریه،
 .3قانون استفساریه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی و
وابسته به دولت مصوب  1900/1/91مجلس شورای اسالمی.
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یك مصوبهی جدید نيست .حاال ما یك تذکر به هيئت وزیران میدهيم و میگویيم که
خوب است به این ماده واحده هم استناد بكنند.
آقاي مؤمن ـ یعنی نسبت به مستندشان تذکر میدهيد؟
آقاي عليزاده ـ بله ،وگرنه این استفساریه یك قانون جداگانهای نيست که به دولت
اجازهی اصالح اساسنامهها را داده باشد؛ یعنی آمدهاند و همان قانونی که قبالً اصل
تصویب اساسنامهها توسط هيئت وزیران را اجازه میداده است ،مجدداً تفسير کردهاند.
منشي جلسه ـ حاجآقا ،اگر این عبارت تذکر را بفرمایيد ،من آن را در سربرگ
مینویسم.
آقاي عليزاده ـ چه نوشتيد؟ آن را بياورید تا من

ببينم)1(.

 .3نظر شماره  42/116/1218مورخ  1942/9/9شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 89142/5498
مورخ  ،1942/1/91اصالح اساسنامه سازمان خصوصیسازی مصوب جلسه مورخ بيست و سوم
فروردینماه یكهزار و سيصد و نود و شش هيئت وزیران در جلسه مورخ  1942/9/91شورای نگهبان
مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ اما مناسب است
به ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات
دولتی و وابسته به دولت مصوب  1900/1/91نيز استناد گردد».
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اصالح اساسنامه سازمان بيمه سالمت ايران

منشي جلسه ـ «اصالح اساسنامه سازمان بيمه سالمت

ايران»()1

آقاي مؤمن ـ خب ،باید این اصالحيه را خواند.
آقاي عليزاده ـ این مصوبه ،خيلی زیاد نيست؛ کم است .بخوانيد.
آقاي مؤمن ـ بله ،خوانده بشود .این چيزی نيست.
منشي جلسه ـ «هيئت وزيران در جلسه  4316/2/43به پيشنهاد شماره 433/11
مورخ  4316/4/26وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و به استناد بند
(الف) ماده ( )52قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران ( - )4316-4133مصوب  )2(-4311تصويب كرد:
اساسنامه سازمان بيمه سالمت ايران ،موضوع تصويبنامه شماره /432121ت
 .3اصالح اساسنامه سازمان بيمه سالمت ایران در تاریخ  1942/6/19به تصویب هيئت وزیران رسيد.
این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )58قانون اساسی ،طی نامهی شماره
 89661/10116مورخ  1942/6/10به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان پس از بررسی این
مصوبه در جلسهی مورخ  ، 1942/9/91نظر خود مبنی بر عدم مغایرت این مصوبه با موازین شرع و
قانون اساسی را طی نامهی شماره  42/116/1840مورخ  1942/9/9به هيئت وزیران اعالم کرد.
 .2بند (الف) ماده ( )06قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران مصوب  1948/16/19مجلس شورای اسالمی« :ماده -06
الف -توليت نظام سالمت از جمله بيمه سالمت شامل سياستگذاری اجرایی ،برنامهریزیهای
راهبردی ،ارزشيابی ،اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی متمرکز
میگردد .کليه اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از دولتی و غير دولتی ،از جمله ارائهکنندگان خدمات
سالمت ،سازمانها و شرکتهای بيمه پایه و تكميلی ،موظفند از خط مشی و سياستهای وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی ،با تأکيد بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدیگری با
رعایت ماده ( )19قانون مدیریت خدمات کشوری وسطحبندی خدمات ،تبعيت کنند.
از زمان ابالغ این قانون ،سازمان بيمه سالمت از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ
شخصيت حقوقی و استقالل مالی و کليه امكانات بر اساس اساسنامهای که به تصویب هيئت وزیران
میرسد ،وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی اداره میشود .اساسنامه این سازمان مطابق
با قانون بيمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب  1909/5/9و در قالب شرکت دولتی به پيشنهاد
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی به تصویب هيئت وزیران میرسد.
ب»... -
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15611هـ مورخ  4314/1/22به شرح زير اصالح ميشود:
 -4در كليه موارد ،عبارت «هيئت امنا» به عبارت «مجمع عمومي» اصالح ميشود.
 -2در بند (الف) ماده

()4(،)5

عبارت «بند (د) ماده ()31

قانون»()2

به عبارت «بند

(ب) ماده ( )53قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران ( )3(»)4316-4133اصالح ميشود.
 -3ماده ( )1به شرح زير اصالح ميشود:
ماده  -1مجمع عمومي مركب از اعضاي زير است:
الف -وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي (رئيس مجمع)
 .3بند (الف) ماده ( )0اساسنامه سازمان بيمه سالمت ایران مصوب  1941/9/0هيئت وزیران« :ماده - 0
وظایف و اختيارات سازمان به شرح زیر میباشد:
الف -عقد قرارداد ارائه خدمات بيمه پایه سالمت و دریافت حق بيمه از مشموالن بر اساس بند (د) ماده
( )95قانون.
ب»... -
 .2بند (د) ماده ( )95قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب :1954/11/18
«ماده  -95به منظور توسعه کمی و کيفی بيمههای سالمت ،دستيابی به پوشش فراگير و عادالنه خدمات
سالمت و کاهش سهم مردم از هزینههای سالمت به سی درصد ( )%91از طرق مختلف مانند اصالح
ساختار صندوقها ،مدیریت منابع ،متناسب نمودن تعرفهها ،استفاده از منابع داخلی صندوقها و در
صورت لزوم از محل کمك دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام میشود:
الف... -
د -حق بيمه پایه سالمت خانوار به شرح زیر ،سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود»... :
 .1بند (ب) ماده ( )01قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب 1948/16/19
مجلس شورای اسالمی« :ماده  -01دولت مكلف است به منظور تحقق سياستهای کلی سالمت ،تأمين
منابع مالی پایدار برای بخش سالمت ،توسعه کمی و کيفی بيمههای سالمت و مدیریت منابع سالمت از
طریق نظام بيمه با محوریت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی تا پایان سال اول اجرای برنامه
اقدامات زیر را بر اساس سياستهای کلی سالمت به عمل آورد:
الف... -
ب -حق بيمه پایه سالمت خانوار به شرح ذیل ،سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
 -1خانواده روستایيان ،عشایر و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد ()%0
حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار .صد درصد ( )%111حق بيمه این گروههای اجتماعی بر
مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمين میشود.
»... -6
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ب -وزير امور اقتصادي و دارايي
ج -وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
د -رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
هـ -رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور
 -1ماده ( )44به شرح زير اصالح ميشود:
ماده  -44اعضاي هيئت مديره متشكل از سه تا پنج نفر ميباشد كه با پيشنهاد وزير
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي پس از تأييد مجمع عمومي با ابالغ رئيس
مجمع عمومي منصوب خواهند شد.
 -1ماده ( )43به شرح زير اصالح ميشود:
ماده  -43مديرعامل ،باالترين مقام اجرايي سازمان است كه با پيشنهاد وزير
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،تصويب مجمع عمومي و تأييد و حكم رئيس
مجمع عمومي منصوب ميشود».
آقاي عليزاده ـ خيلی خب .این اصالحيه هم همان ایراد مربوط به مستند قانونی را
دارد.
آقاي مدرسييزدي ـ بله ،استناد این مصوبه هم باید قانونی باشد.
آقاي عليزاده ـ البته نه ،این اشكالی ندارد .تصویب این مصوبه [توسط هيئت وزیران]
را قانون ،اجازه داده است.
آقاي مدرسييزدي ـ بله؟
آقاي عليزاده ـ در اینجا گفته است که بند (الف) [ماده ( )06قانون برنامه پنجسالهی
ششم توسعه] مستند قانونیاش است.
آقاي مدرسييزدي ـ این مصوبه ،اصالح اساسنامه است.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )06را بخوانيد .خود ماده ( )06اجازه داده است که اینها [=
هيئت وزیران] مطابق ماده ( )06قانون برنامهی ششم توسعه عمل کنند [و اساسنامه
سازمان بيمهی سالمت ایران را اصالح کنند].
آقاي يزدي ـ بله ،این اصالحيه بر اساس ماده ( )06است.
آقاي عليزاده ـ [در زمان تصویب قانون برنامهی ششم توسعه] هنوز این اساسنامه را
اصالح نكرده بودند .بند (الف) ماده ( )06قانون برنامهی ششم گفته است که یك
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سِری کارها را بكنند .بعد در ادامهاش گفته است ...« :اساسنامه اين سازمان مطابق با
قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب  4353/1/3و در قالب شركت
دولتي به پيشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيئت
وزيران ميرسد ».تازه ،این اولين بار است که هيئت وزیران دارد این اساسنامه را
اصالح میکند .بنابراین این مصوبه ،از جهت استناد قانونی اشكالی ندارد .حتی آن
تذکر [که در خصوص مصوبهی مربوط به اصالح اساسنامهی سازمان خصوصیسازی
دادیم] را هم ندارد )1(.حضرات آقایان فقهایی که این اساسنامه را با این اصالحاتی که
در آن انجام شده است ،خالف شرع میدانند ،بفرمایند .اگر آقایان جمعاً ،این اصالحيه
را خالف قانون اساسی میدانند ،بفرمایند .خيلی خب ،آقایان رأی ندادند .بنابراین این
اصالح اساسنامهی سازمان بيمهی سالمت هم اشكالی

ندارد)6(.

 .3نظر شماره  42/116/1218مورخ  1942/9/9شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 89142/5498
مورخ  ،1942/1/91اصالح اساسنامه سازمان خصوصیسازی مصوب جلسه مورخ بيست و سوم
فروردین ماه یكهزار و سيصد و نود و شش هيئت وزیران در جلسه مورخ  1942/9/91شورای نگهبان
مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ اما مناسب است
به ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات
دولتی و وابسته به دولت مصوب  1900/1/91نيز استناد گردد».
 .2نظر شماره  42/116/1840مورخ  1942/9/9شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 89661/10116
مورخ  ،1942/6/10اصالح اساسنامه سازمان بيمه سالمت ایران مصوب جلسه مورخ سيزدهم
اردیبهشتماه یكهزار و سيصد و نود و شش هيئت وزیران در جلسه مورخ  1942/9/91شورای نگهبان
مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
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منشي جلسه ـ «اليحه موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوري اسالمي ايران و
جمهوري

قزاقستان»)4(.

دو مصوبهی دیگر [= «الیحه موافقتنامه انتقال محكومين بين

جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قزاقستان» و «الیحه معاهده استرداد مجرمين بين
جمهوری اسالمی ایران و کره»] مثل همين معاهدهای [= الیحه معاهده بين جمهوری
اسالمی ایران و جمهوری اندونزی در زمينه معاضدت حقوقی متقابل در امور کيفری]
است که اآلن خواندیم.
آقاي عليزاده ـ بله ،بگویيد که آقایان [= اعضای شورای نگهبان] تا من نرفتهام در
مورد آنها هم نظر بدهند.
منشي جلسه ـ بله ،این دو معاهده خدمت حاجآقای شبزندهدار است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن نظری( )6که قبالً در مورد این موافقتنامه فرستادهایم ،این بود
 .3الیحه موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قزاقستان در تاریخ
 1948/4/65به تصویب هيئت وزیران رسيد .این الیحه ،پس از ارسال به مجلس شورای اسالمی ،نهایتاً
در تاریخ  1942/6/61به تصویب نمایندگان رسيد و مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ()49
قانون اساسی ،طی نامهی شماره  696/19015مورخ  1942/6/91به شورای نگهبان ارسال شد .شورای
نگهبان این مصوبه را در جلسهی مورخ  1942/9/11بررسی کرد و نظر خود مبنی بر مغایرت بند (ت)
ماده ( )9این مصوبه با موازین شرع را طی نامهی شماره  42/111/1914مورخ  1942/9/61به مجلس
شورای اسالمی اعالم کرد .پس از آن ،شورای نگهبان مجدداً این مصوبه را در جلسات مورخ
 1942/9/69و  1942/9/91بررسی کرد و طی نامهی شماره  42/116/1211مورخ  1942/9/9به مجلس
شورای اسالمی اعالم کرد که به جز موارد ذکرشده در نامهی قبلی شورا ،سایر مواد این مصوبه مغایرتی
با موازین شرع ندارد .با وصول نامههای شورای نگهبان به مجلس ،نمایندگان مجلس با اصرار بر بند
(ت) ماده ( )9مصوبهی خود ،این مصوبه را بر اساس اصل ( )116قانون اساسی به مجمع تشخيص
مصلحت نظام ارسال کردند .بررسی این مصوبه در تاریخ  1942/5/19در دستور جلسهی مجمع
تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت که پس از بررسی ،نظر مجلس شورای اسالمی عيناً مورد تأیيد قرار
گرفت.
 .2نظر شماره  42/111/1914مورخ  1942/9/61شورای نگهبان« :در بند (ت) ماده ( ،)9عموم بستگان
چون شامل بستگانی می شود که نسبت به محكوم والیت شرعی یا قانونی ندارند ،در صورت عدم
رضایت شخص ایشان ،خالف موازین شرع شناخته شد.
عالوه بر ایراد فوق ،مصوبه دارای اشكاالت متعدد دیگر شرعی است که متعاقباً به تفصيل اعالم خواهد شد».
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که [این موافقتنامه از جهات دیگری هم] خالف شرع است؛ اآلن باید بنویسيم که
خالف شرع نيستند.
آقاي عليزاده ـ بله ،گفته بودیم که این موافقتنامه خالف شرع است.
منشي جلسه ـ نه ،هنوز این نظر را اعالم نكردهایم ،ولی به این دو تا معاهدهای که اآلن
حاجآقای مدرسی یزدی دارند اشاره میفرمایند ،اشكال گرفتيم.
آقاي يزدي ـ حاال آن معاهدهای که میخواهيد بخوانيد ،چيست؟
آقاي شبزندهدار ـ این معاهده «الیحه موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوری
اسالمی ایران و جمهوری قزاقستان» است.
آقاي جنتي ـ [ایراد قبلی ما ،به مغایرت این موافقتنامه با قانون اساسی بوده است؟]
منشي جلسه ـ نه ،ایراد ما شرعی بوده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،ایراد ما به این دو معاهده از جهت شرعی بوده است؛ گفته بودیم
که این موافقتنامهها از جهت قانون اساسی اشكالی ندارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ در مورد این موافقتنامه قبالً نظر دادهایم.
آقاي عليزاده ـ ادامهی بررسی این موافقتنامه مانده بود .این معاهده از قبل مانده است.
آقاي شبزندهدار ـ در صفحه ( )9ماده ( )11را ببينيد .صفحه ( ،)9ماده (« :)11ماده
 -44ترتيبات اجراي حكم پس از انتقال
 -4دولت اجراءكننده موظف است
الف -اجراي حكم محكوميت را بالفاصله به دستور مرجع صالحيتدار خود ادامه
دهد؛ يا» اشكال مربوط به این واژهی «یا»

است)1(.

«ب -از طريق آيين قضايي،

مجازات تجويزشده در قانون دولت صادركننده حكم را به مجازاتي كه در قوانين
دولت اجراءكننده براي ارتكاب همان جرم پيشبيني شده است ،جايگزين كند».
مثالً اگر فردی در ایران محكوم شده باشد ،حاال اجازه میدهيم که قزاقستان برای این
جرم ،یك مجازات دیگری غير از این مجازات تعيين کند.
« .3جایگزین شدن حكم دولت قزاقستان نسبت به حكم مشروع قضایی جمهوری اسالمی ایران ،خالف
شرع است ».نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /166ف 42/مورخ
yon.ir/vdaB8
 ،1942/9/12قابل مشاهده در نشانی زیر:

84

مشروحمذاکراتشوراينگهبان

آقاي مدرسي يزدي ـ [یعنی شخص مجرم در آن کشور به] مجازات اشد محكوم
میشود یا خير؟ البته به مجازات اشد محكوم نمیشود.
آقاي شبزندهدار ـ معنی این ماده چيزی غير از این است؛ میگوید شما میتوانيد
محكوميت را تعویض کنيد .خب ،یعنی آن کشور ،این قانون شرعی و حكم شرعی
صادره در ایران را میتواند تعویض کند .آیا این امر عيبی ندارد؟ شما میفرمایيد اینها
اشكال دارد؟ حاال شما خودتان نظرتان را بفرمایيد که اشكالش چيست؟
آقاي مؤمن ـ من میگویم [اجازه دادن به کشور دیگر برای تغيير حكم مجازات صادره
در ایران ]،جایز نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اطالق این بند جایز نيست.
آقاي شبزندهدار ـ آن بند ( )1ماده ( )11اشكال داشته است که اشكال را قبول
کردهاند .حاال مجمع مشورتی فقهی گفته است که عالوه بر آن [اشكاالت دیگری نيز
بر این معاهده وارد است].
آقاي عليزاده ـ «ماده  -11ترتيبات اجرای حكم پس از انتقال
 -1دولت اجراءکننده موظف است:
الف -اجرای حكم محكوميت را بالفاصله به دستور مرجع صالحيتدار خود ادامه
دهد؛ یا
ب -از طریق آیين قضایی ،مجازات تجویزشده در قانون دولت صادرکننده حكم را به
مجازاتی که در قوانين دولت اجراءکننده برای ارتكاب همان جرم پيشبينی شده است،
جایگزین کند».
آقاي شبزندهدار ـ خب ببينيد؛ اینكه اجازه دهيم کشور دیگری ،حكم قاضی شرع
ایران را با حكمی که اصالً در اسالم پذیرفته نيست ،نقض کند و خالف آن را اجرا
کند ،جایز نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ یعنی آن کشور حكم را نقض میکند.
آقاي مؤمن ـ خب ،اآلن آقایان فقها به این بند ،ایراد نمیگيرند؟
آقاي عليزاده ـ بله ،مناسب است که به این ماده ( )11هم اشكال وارد شود .خب،
حاجآقای جنتی ،اآلن فرق این دو تا معاهده با این معاهدهای که اآلن رسيدگی کردیم
[= الیحه معاهده بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اندونزی در زمينه معاضدت
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حقوقی متقابل در امور کيفری] ،این است .در مورد این موافقتنامه قبالً به این صورت
جواب داده ایم که از جهت قانون اساسی اشكالی ندارد ،اما از جهت شرعی اشكاالتی
دارد که گفتيم متعاقباً اعالم خواهد شد.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،گفتيم این موافقتنامه ،اشكاالت شرعی متعددی دارد.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اما حاال باید بگویيم این موافقتنامه اشكالی ندارد .اگر میخواهيد،
میگویيم اشكالی ندارد .بگویيم با بررسیای که به عمل آمد ،به نظر اکثریت ،این
موافقتنامه خالف شرع تشخيص داده نشد.
آقاي جنتي ـ این موافقتنامه ،مصداق همان اشكال کلّی [به معاهدات در خصوص
انتقال و استرداد محكومين] است دیگر)1(.
آقاي عليزاده ـ بله ،همان ایراد مطرح است .همهی ایرادها همان [تنفيذ مقررات و
احكام محاکم قضایی دیگر کشورها] است.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،ایراد این موافقتنامه ،یكخرده با آن ایراد فرق میکند.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اینجا اشكال شدیدتر است.
آقاي شبزندهدار ـ در این موافقتنامه ،مجرم به یك حكمی که در اسالم هست ،محكوم
شده است ،اما ما به کشور دیگری اجازه میدهيم که بتواند این حكم را اجرا نكند و
حكم را نقض کند و همان حكمی که در کشور خودشان هست را جایگزین کند.

 .3شورای نگهبان تاکنون در موارد متعدد ،تنفيذ مقررات و احكام محاکم قضایی دیگر کشورها را مغایر
با موازین شرع تشخيص داده است .به عنوان نمونه ،در بند ( )1نظر شماره  49/116/8196مورخ
 1949/11/69شورای نگهبان در خصوص الیحه تشریفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقی
به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کيفری بين دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت
ترکمنستان مصوب  1949/4/64مجلس شورای اسالمی آمده است -1« :همانگونه که در موافقتنامههای
مشابه اظهار نظر شده است ،این الیحه از این جهت که اطالق برخی از مواد آن ،از جمله بندهای ( )9و
( )9ماده ( )5و بند ( )6ماده ( ،)11اعمال مقررات غير منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را
الزماالجرا دانسته و نيز بعضی مواد آن مستلزم تأیيد صحت قوانين و صحت آیين دادرسی قوه قضائيه
کشور ترکمنستان و نيز ارجاع کارهای قضایی به دادگاههای کشور طرف متعاهد میباشد که خود
موجب اثر دادن بر احكامی است که در آن دادگاهها ولو بر خالف ضوابط اسالمی صادر میگردد،
خالف موازین شرع شناخته شد».
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آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اجازه میدهيم آن کشور حكم ما را نقض کند.
آقاي يزدي ـ این موافقتنامه میگوید حكم محكوميت مجرم را به خود کشور طرف
مقابل میدهيم ،یا میگویيم طبق قوانين خودت بر مجرم حكم بكن؛ در مقابل ،آن
کشور هم باید همين کار را بكند دیگر؛ یعنی اگر او هم محكوم را به ما داد ،ما
میتوانيم محكوميتش را اجرا کنيم یا مجازات محكوم را مطابق نظر خودمان عمل
کنيم .دو طرف این موضوع ،متقابل است.
آقاي شبزندهدار ـ خب ،این عمل متقابل که اشكال دارد؛ چون اینجا ما انشاءاهلل طبق
اسالم حكم میکنيم.
آقاي يزدي ـ این همان کاری است که اجرای یك طرف آن اشكال دارد ،اما اجرای
حكم یك طرف دیگر اشكال ندارد .این ایراد هم مثل همان ایراد معاهدات مشابه
میشود دیگر؛ ایرادی غير از این نمیشود.
آقاي عليزاده ـ من یك مثال بزنم .ما در قانون ،حبس با اعمال شاقه نداریم ،اما برخی
از کشورهای خارجی دارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال شاید این معاهده تشدید مجازات را اجازه نداده باشد.
آقاي عليزاده ـ چه فرمودید؟
آقاي مدرسي يزدي ـ در این موافقتنامه ،طرفين در بعضی جاها )1(،تشدید مجازات را
اجازه نمیدهند .اگر حكم جایگزین ،حكمی سبكتر باشد ،طرفين میتوانند آن را
انجام بدهند .حاال من یادم نيست این مطلب کجای این موافقتنامه آمده بود.
آقاي عليزاده ـ بله حاجآقا ،آنجا که این موافقتنامه میگوید یك طرف حكم داده
 .3ماده ( )11الیحه موافقتنامه انتقال محك ومين بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قزاقستان مصوب
 1942/6/61مجلس شورای اسالمی« :ماده  -11ترتيبات اجرای حكم پس از انتقال
... -1
 -2در صورت تبدیل حكم ،دولت اجراءکننده آیين دادرسی خود را اعمال خواهد کرد .در هنگام تبدیل
حكم؛ دولت اجراءکننده مكلف است:
الف... -
پ -مجازات صادره عليه محكوم را تشدید نكند و ملتزم به رعایت هيچنوع حداقلی در طول مجازات
که قانون داخلی دولت اجراءکننده ممكن است برای جرم یا جرائم ارتكابی مقرر داشته باشد ،نباشد.
»... -0
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است[ ،نباید حكم طرف دیگر شدیدتر باشد] .فرض کنيد اآلن قزاقستان حكم به اعمال
شاقّه داده است؛ وقتی مجرم به ایران میآید[ ،آیا باید حكم حبس با اعمال شاقه هم
اجرا شود؟]
آقاي مدرسي يزدي ـ ما میتوانيم این حكم را تخفيف بدهيم ،اما عكس این موضوع
هم هست؛ مثالً فرض کنيد ما به اعمال شاقّه حكم داده باشيم ،ولی آنها چنين حكمی
ندارند.
آقاي عليزاده ـ مثالً ما مجرم را محكوم به اعمال شاقه کردهایم ،ولی آنها این حكم را
ندارند؛ چون آنها در مجازاتشان این اعمال شاقه را ندارند ،ما هم یك حكم معمولی
میدهيم.
آقاي يزدي ـ ببينيد؛ صرف نظر از اختالف موضوع یا حكم در محكمهی ما با
محكمهی آنها ،مسئله به این شكل در میآید که وقتی استرداد و تبادل انجام گرفت،
باید محكوميت شخص را هم به او بگویند که در کشورهای دو طرف ،مطابق
محكوميتی که مجرم داشته است ،همانطوری عمل شود .هر حكمی در اینجا برای
محكوم دادهاند ،در آنجا هم همانطور عمل شود؛ هر حكمی هم در آنجا برایش دادند،
اینجا طبق آن عمل شود؛ یا این کار را بكنند یا مجرم را در اختيار طرف دیگر بگذارند.
اینكه یا مجرم را در اختيار اجراکننده بگذارند ،برای دو طرف قابل اعمال است؛ یعنی
اگر در یك کشور محكوميت مجرم را نگویند ،آنها باید مجرم را مطابق قوانين
خودشان محاکمه بكنند ،ما هم مطابق قوانين خودمان مجرم را محاکمه بكنيم؛ این
حكم برای دو طرف معاهده است دیگر.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،در کشور اجراکننده ،دیگر مجرم را محاکمه نمیکنند؛
مجازاتهای خودشان را جایگزین مجازات کشور صادرکننده میکنند.
آقاي يزدي ـ منظور ،همان است دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،دوباره مجرم را محاکمه نمیکنند .در کشور اجراکننده مفروض
میگيرند که محاکمهی مجرم درست است.
آقاي يزدي ـ چرا دیگر؛ ببينيد؛ دولت اجراکننده ،یا باید حكم محكوميت را بالفاصله
بدهد یا اینكه این کار را نكند و دولت صادرکنندهی حكم ،مجازات را در اختيار کشور
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اجراکننده بگذارد که برابر قانون دولت صادرکنندهی حكم ،عمل بكند.
آقاي عليزاده ـ حضرت آقا ،چرا معنای این ماده را عوض کردید؟
آقاي يزدي ـ آخر اشكال شما روی این کلمهی «یا» است .اشكال شما روی بند دوم
ماده ( )11است .خب ،این اختيار هم دوطرفه است.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،این موضوع ،از طرف آن کشور هم مطرح است .حكم
مجازات را به مجازاتی که طبق قانون خودشان است ،تبدیل میکنند.
آقاي عليزاده ـ حاجآقای شبزندهدار ،ممكن است آنجایی که شما مورد نظرتان
است ،در مورد مجازاتی مثل رفع ید و امثال این باشد.
آقاي شبزندهدار ـ حاال دیگر هر چه باشد.
آقاي عليزاده ـ مجرمين در مورد این جرائم اصالً قابل استرداد نيستند؛ برای اینكه
اینجا نوشته است که اگر مجازاتهای طرفين «مجازاتهای حبس یا سالب آزادی»
باشد[ ،مشمول این موافقتنامه است] )1(.یعنی در مجازات بدنی اصالً مجرم را قابل
استرداد نمی داند .پس آن مجازاتی که در شرع تعيين شده است ،اصالً شامل آنها
نمیشود.
آقاي يزدي ـ بله ،این موافقتنامه ،شامل مجازاتهای تعيينشده در شرع نمیشود .این
نكتهی مهمی است.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،اشكال این است که قاضیِ شرعِ اینجا ،حكمی کرده است [که
آنجا اجرا نمیشود].
 .3ماده ( )1الیحه موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قزاقستان مصوب
 1942/6/61مجلس شورای اسالمی« :ماده  -1تعاریف
مفهوم اصطالحات بهکاررفته در این موافقتنامه ،بهشرح زیر میباشد:
الف« -دولت صادرکننده» به دولتی اطالق میشود که حكم به مجازات حبس یا دیگر مجازاتهای سالب
آزادی شخصی که ممكن است انتقال یابد یا انتقال یافته است ،از سوی دادگاههای آن صادر شده باشد.
ب« -دولت اجراءکننده» دولتی است که حكم به مجازات حبس یا سالب آزادی را که درباره شخص
دارای تابعيت آن صادر شده در قلمرو خود اجراء میکند.
پ« -محكوم» به شخصی اطالق میشود که بهموجب حكم صادرشده از دادگاههای یكی از طرفهای
متعاهد به علت ارتكاب جرم ،به مجازات حبس یا سالب آزادی محكوم شده باشد.
ت»... -
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آقاي عليزاده ـ حاال دیگر این اشكال مثل بقيهی آن مواردی است که قبالً گفتهاید [و
آن اشكال رأی نياورد].
آقاي شبزندهدار ـ نه.
آقاي يزدي ـ ولی به قول ایشان [= آقای عليزاده] احكام مجازات بدنی در این
موافقتنامه مطرح نيست.
آقاي عليزاده ـ بله حاجآقای شبزندهدار ،میدانم چه میفرمایيد .شما میگویيد مث ً
ال
قاضیِ ما حكم داده است که این مجرم عالوه بر اینكه حبس میشود ،روزی چهار
ساعت هم برود کار بكند ،به بيمارستان برود و مریض ببيند یا به شهرداری برود و
جاروکشی بكند.
آقاي شبزندهدار ـ مثالً همينطور است .حاال حكم هر چه باشد ،این موافقتنامه
میگوید که میشود در آنجا [در کشور اجراکننده ،مجازات جدیدی را] تعریف کنند.
آقاي عليزاده ـ اما کشور طرف مقابل میگوید ما فقط اجازهی تغيير مجازات حبس را
دادهایم؛ جاروکشی یا اینكه مجرم به بيمارستان برود نداریم .میگویند ما فقط در مورد
حبس عمل میکنيم .میگویند ما عالوه بر حبس ،چيز دیگری را در قانونمان قبول
نداریم .وقتی مجرم را استرداد کردیم ،کشور طرف مقابل ،باید این کار را بكنند.
آقاي يزدي ـ بر اساس بند ( )1ماده ( ،)11در درجهی اول ،اجرای خود محكوميت
اوليه مورد نظر است ،بعد در جزء بعدی میگوید یا این کار جایگزین کردن مجازات
را بكنند.
آقاي عليزاده ـ بله ،معنی بند ( )1این است .حاال آقایان فقهای شورای نگهبان ،این را
خالف شرع میدانند یا نمیدانند؟
آقاي يزدي ـ این همان اختالف مبنایی [= تنفيذ مقررات و احكام محاکم قضایی دیگر
کشورها] است که من آن را خالف شرع نمیدانم.
آقاي عليزاده ـ عكس این موضوع هم مطرح است .من متوجه شدم.
آقاي مؤمن ـ این مسئله ،اختالف مبنایی است.
آقاي عليزاده ـ بله ،همان اختالف مبنایی است دیگر.
آقاي مؤمن ـ حاجآقای شبزندهدار ،به نظر میرسد که اشكال تازهای در این
موافقتنامه پيدا نمیشود.
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آقاي عليزاده ـ فكر نمیکنم اشكال جدیدی مطرح باشد ،ولی من اتمام حجتم را
کردم دیگر.
آقاي مؤمن ـ بله دیگر؛ آرای موافق با این ایراد ،چهار تا رأی نمیشود.
آقاي يزدي ـ بقيهی ایرادها را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،ظاهراً بقيهی ایرادها هم ،همه همينطور است.
آقاي شبزندهدار ـ خب ،بند ( )6ماده ( )11یك اشكال عبارتی دارد« .ماده -44
ترتيبات اجراي حكم پس از انتقال
... -4
 -2دولت اجراءكننده در صورت درخواست موظف است پيش از انتقال محكوم،
به دولت صادركننده حكم اطالع دهد كه كدام يك از رويههاي مندرج در ماده
( )4را بهعمل خواهد آورد ».بند ( )6میگوید -6« :دولت اجراءکننده در صورت
درخواست موظف است پيش از انتقال محكوم ،به دولت صادرکننده حكم اطالع دهد
که کدام یك از رویههای مندرج در ماده ( )1را بهعمل خواهد آورد».
آقاي عليزاده ـ این بند که دیگر بحث نمیخواهد.
آقاي شبزندهدار ـ ولی ما اینجا در این موضوع که ماده ( )1نداریم؛ یعنی اینكه بند
( )6همان حكم بند قبلیِ این ماده را میگوید.
آقاي يزدي ـ خب این موضوع که ساده است دیگر .بند ( )6میگوید آن دو راهی را
که قبالً گفتيم ،دولت اجراکننده باید اطالع بدهد که کدامش را عمل میکند.
آقاي شبزندهدار ـ بحث این بند ،در مورد ماده ( )1است ،در حالی که ما در بحث
اینجا ،ماده ( )1نداریم .پس باید منظور در اینجا ،بند ( )1ماده ( )11باشد .عبارت «ماده
( »)1باید به «بند ( )1ماده ( »)11تبدیل بشود.
آقاي يزدي ـ بله ،بستگی به همان بحث قبلی دیگر دارد .بند قبلی ،آن دو راه را داشت
دیگر.
منشي جلسه ـ من درست گفتم؛ این را اشتباه نوشتهاند.
آقاي يزدي ـ دولت اجراکننده ،یا همان حكم دولت صادرکننده را اجرا میکند یا از
طریق [آیين قضایی حكم خودش را اجرا میکند].
آقاي شبزندهدار ـ دولت اجراکننده باید از قبل بگوید که ما همان حكم دولت
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صادرکننده را میخواهيم اجرا کنيم یا مجازات دیگری جایگزین میشود.
آقاي يزدي ـ فرضاً اجراکننده به دولت صادرکنندهی حكم بگوید که کدامیك از این
دو تا را میخواهد اجرا کند .حاال اشكالش چيست؟
آقاي مؤمن ـ این عبارت «ماده ( ،»)1اشتباه است.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،این بند ،به ماده ( )1اشاره دارد ،در حالی که ماده ( )1این
موافقتنامه ربطی به این حرفها ندارد؛ چون که ماده ( )1دارد تعاریف را میگوید.
منشي جلسه ـ این بند خوب است؛ فقط بالطبع منظورش «بند ( )1ماده ( »)11است.
آقاي مؤمن ـ پس این «ماده ( ،»)1باید «بند ( )1ماده ( »)11باشد.
آقاي يزدي ـ بند ( )6ماده ( )11میگوید -6« :دولت اجراءکننده در صورت
درخواست موظف است پيش از انتقال محكوم ،به دولت صادرکننده حكم اطالع دهد
که کدام یك از رویههای مندرج در ماده ( )1را بهعمل خواهد آورد».
آقاي عليزاده ـ منظور در اینجا ،عبارت «بند ( )1ماده ( »)11است.
آقاي يزدي ـ اینجا عبارت «در بند ( »)1را ننوشته است؛ این اشكال دارد.
آقاي شبزندهدار ـ آهان ،یعنی یا باید «ماده ( »)1به «بند ( »)1تبدیل بشود ،یا باید به
«بند ( )1ماده ( »)11تبدیل بشود.
آقاي عليزاده ـ منظور ،بند ( )6همين مادهای است که مورد بحث است؛ یعنی بند ()6
ماده ( .)11عبارت «ماده ( »)1باید به «بند ( »)1تغيير کند .این را تذکر بدهيد.
آقاي يزدي ـ بله« ،ماده ( »)1به «بند ( »)1اصالح بشود؛ درست است .این ،اصالح
عبارتی است .این ایراد درست است .اینجا بند ( )1درست است؛ چون منظور ،آن دو
قسمتی است که در بند ( )1آمده است.
آقاي عليزاده ـ عبارت «در بند ( )1ماده ( »)11درست است .اآلن یك تذکر داریم.
آقاي يزدي ـ درست است .این دقت آقایان مورد تقدیر است.
آقاي مدرسي يزدي ـ این موافقتنامه ،اشكاالت متعدد شرعی دارد ،ولی ما فقط یك
تذکر داریم!
آقاي شبزندهدار ـ عبارت یا به «بند ( »)1تبدیل بشود یا به «بند ( )1ماده ( »)11تبدیل
بشود؛ چون ممكن است اگر این عبارت «ماده ([ »)11نياید ،عبارت ابهام داشته باشد].
آقاي مؤمن ـ باالخره اگر عبارت «بند ( »)1را بگویند ،معلوم است .خب در بند (،)6
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عبارت «ماده ( ،»)1یعنی «بند (.»)1
آقاي شبزندهدار ـ عبارت «ماده ( »)11هم باید باشد.
آقاي عليزاده ـ بله ،اگر این عبارت «ماده ( »)11باشد ،خوب است .عبارت باید به
«بند ( )1ماده ( »)11یا «بند ( )1این ماده» اصالح شود.
آقاي مؤمن ـ منظور ،همين است .بند ( )6مربوط به بند ( )1این ماده است.
آقاي شبزندهدار ـ بند ( )1این ماده مالک است .منظورشان ،باید اینطوری باشد.
آقاي يزدي ـ بله ،درست است.
آقاي عليزاده ـ بله ،باید بنویسند ...« :رویههای مندرج در بند ( )1را به عمل خواهد
آورد ».اگر عبارت «بند ( »)1را بنویسند ،منظورشان معلوم است« .ماده ( »)1باید به «بند
( »)1اصالح شود.
منشي جلسه ـ دیگر این عبارت «ماده ( »)11را نمیخواهد؟
آقاي عليزاده ـ

نخير)1(.

آقاي مؤمن ـ ایراد بعدی را بفرمایيد.
آقاي شبزندهدار ـ اشكاالت بعدی که آقایان [اعضای مجمع مشورتی فقهی] دارند،
شبيه همين اشكاالتی است که باالخره آقایان فقهای شورا قبول نمیکنند که اطالق
تنفيذ احكام قضایی کشور خارجی خالف شرع

است)6(.

آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،فقهای شورا قبول ندارند.
آقاي شبزندهدار ـ این اشكاالت ،مثل همان اشكاالت است دیگر .حاال اگر من اینها
را دوباره ذکر کنم ،بیجهت است .ایراد مجمع مشورتی فقهی در مورد بند ( )2ماده
( )9()11را ببينيم که چيست؟ این مجمع به ماده ( )19هم ایراد گرفته است.
 .3تذکر مندرج در نظر شماره  42/116/1211مورخ  1942/9/9شورای نگهبان« :در بند ( )6ماده (،)11
عبارت «ماده ( »)1باید به «بند ( »)1اصالح گردد».
 -1« .2ایراد بخش ( )8در این بخش نيز جاری است.
 -6منع از تبدیل نمودن به مجازات مالی از جهت شمول نسبت به منع نمودن دولت جمهوری اسالمی
ایران که بر اساس قضاء اسالمی عمل مینماید ،خالف شرع است ».نظر کارشناسی مجمع مشورتی
فقهی شورای نگهبان ،شماره /166ف 42/مورخ  ،1942/9/12قابل مشاهده در نشانی زیر:
yon.ir/PdrBY

 .1بند ( )2ماده ( )11الیحه موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری
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منشي جلسه ـ البته حاجآقای شبزندهدار ،به بند (ت) ماده ( )9این موافقتنامه قبالً ایراد
گرفته بودیم و گفته بودیم که خالف شرع است.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )19میگوید« :ماده  -43تجديد نظر در حكم محكوميت
فقط دولت صادركننده حكم حق تجديد نظر نسبت به حكم محكوميت شخص را
دارد .نسخه مصدق آراء محاكم دولت صادركننده كه مجازات را لغو يا تبديل
ميكند و ساير اسناد الزم بيدرنگ به مراجع صالحيتدار دولت اجراءكننده ارسال
ميشوند بهنحوي كه اين مراجع بتوانند در خصوص اجراي حكم بهنحو مقرر در
ماده ( )44اين موافقتنامه تصميم بگيرند».
آقاي شبزندهدار ـ حاال اشكال این ماده هم همان است که باالخره حق تجدید نظر
در حكم مجرم مسلمان ایرانی را به طرف مقابل داده است .مجمع مشورتی فقهی گفته
است« :اعطاء حق تجديد نظر به طرف مقابل نسبت به مجرم مسلمان ايراني خالف
شرع

ميباشد)1(».

آقاي عليزاده ـ این اشكال ،عين همان حرفها است دیگر.
آقاي مؤمن ـ بله ،این ایراد ،رأی نمیآورد.
آقاي عليزاده ـ بله ،این ایراد هم مثل همان ایرادات قبلی است.
آقاي شبزندهدار ـ خب ،بررسی این موافقتنامه هم دیگر تمام است .اشكاالت
همينها است.

قزاقستان مصوب  1942/6/61مجلس شورای اسالمی« :ماده  -11ترتيبات اجرای حكم پس از انتقال
... -1
 -2در صورت تبدیل حكم ،دولت اجراءکننده آیيندادرسی خود را اعمال خواهد کرد .در هنگام تبدیل
حكم دولت اجراءکننده مكلف است:
الف -مجازاتی را که مستلزم محروميت از آزادی است به یك مجازات مالی تبدیل نكند
ب -کل دوره مجازات سلب آزادی که محكوم تحمل کرده است را کسر کند
پ -مجازات صادره عليه محكوم را تشدید نكند و ملتزم به رعایت هيچنوع حداقلی در طول مجازات
که قانون داخلی دولت اجراءکننده ممكن است برای جرم یا جرائم ارتكابی مقرر داشته باشد ،نباشد.
»... -0
 .3نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /166ف 42/مورخ  ،1942/9/12قابل
yon.ir/PdrBY
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منشي جلسه ـ حاجآقا ،در این موافقتنامه ،فقط ما قبالً به بند (ت) ماده ( )1()9یك ایراد
خالف موازین شرع گرفته بودیم .بعداً گفتيم عالوه بر ایراد فوق ،این مصوبه دارای
اشكاالت متعدد دیگر شرعی است که متعاقباً به تفصيل اعالم خواهد شد.
آقاي عليزاده ـ بنویسيد ضمن بررسیهایی که به عمل آمده است ،اشكال دیگری
مالحظه نشده است.
منشي جلسه ـ فقط همين تذکر را بنویسيم دیگر؟
آقاي عليزاده ـ بله ،فقط همين تذکر را بنویسيد.
منشي جلسه ـ باشد)6(.

 .3جزء (ت) بند ( )1ماده ( )9الیحه موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری
قزاقستان مصوب  1942/6/61مجلس شورای اسالمی« :ماده  -9شرایط انتقال محكومين
 -1محكوم فقط تحت شرایط زیر میتواند منتقل شود:
الف... -
ت -محكوم ،به انتقال خود رضایت داده یا با درنظر گرفتن وضعيت جسمانی و روانی او ،بستگان
نزدیك یا نماینده قانون ی وی یا یكی از طرفهای متعاهد ،انتقال او را درخواست کند».
 .2نظر شماره  42/116/1211مورخ  1942/9/9شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره  696/19015مورخ
 1942/6/91و پيرو نامه شماره  48/111/1914مورخ  ،1942/9/61الیحه موافقتنامه انتقال محكومين بين
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قزاقستان مصوب جلسه مورخ بيستم اردیبهشتماه یكهزار و سيصد
و نود و شش مجلس شورای اسالمی در جلسه مورخ  1942/9/91شورای نگهبان مورد بحث و بررسی
قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعالم میگردد:
 با بررسیهای به عملآمده به غير از ایراد شرعی اعالمشده ،مصوبه مذکور از جهات دیگر خالفموازین شرع تشخيص داده نشد.
تذکر:
 -در بند ( )6ماده ( ،)11عبارت «ماده ( »)1باید به «بند ( »)1اصالح گردد».
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اليحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري كره

آقاي عليزاده ـ «اليحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسالمي ايران و
جمهوري

كره»()1

حاجآقای شبزندهدار ،اشكاالت این مصوبه را هم بفرمایيد .اشكاالت این معاهده را
هم بخوانيم تا دستورهای این جلسه تمام بشود.
آقاي شبزندهدار ـ حاال چون برخی اشكاالتی که در نظر مجمع مشورتی فقهی نسبت
به این مصوبه آمده است ،اشكاالتی است که باالخره در اینجا [= در بين فقهای شورای
نگهبان] رأی ندارد ،من اشكاالت را از ماده ( )11این معاهده شروع میکنم.
آقاي عليزاده ـ بله .خب این ایرادها همان ایرادها است [که در دیگر معاهدات بررسیشده
در این جلسه ،همچون «الیحه معاهده بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اندونزی در
زمينه استرداد مجرمين» آمده بود و رأی کافی نداشت] .وقتتان را تلف نكنيد.
آقاي شبزندهدار ـ اشكال ماده ( )11چيز دیگری است.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )11معاهده بين ایران و کره را بياورید.
آقاي شبزندهدار ـ این ماده میگوید« :ماده  -43استرداد سادهشده
هرگاه شخص مورد نظر به دادگاه يا ساير مراجع صالحيتدار طرف
درخواستشونده اعالم نمايد كه به دستور استردادي كه در حال انجام است
رضايت دارد طرف درخواستشونده ميتواند تمامي اقدامات الزم براي تسريع
 .3الیحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری کره در تاریخ  1948/0/15به
تصویب هيئت وزیران رسيد .این الیحه ،پس از ارسال به مجلس شورای اسالمی ،نهایتاً در تاریخ
 1942/6/14با اصالحاتی به تصویب نمایندگان رسيد و مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل
( )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  619/19229مورخ  1942/6/91به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان پس از بررسی اجمالی این مصوبه ،طی نامهی شماره  42/111/1915مورخ 1942/9/61
به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که ایرادهای شرعی این مصوبه را متعاقباً به مجلس اعالم خواهد
کرد .پس از آن ،بحث و بررسی در خصوص مفاد این مصوبه در جلسات مورخ  1942/9/69و
 1942/9/91شورای نگهبان ان جام شد ،ليكن نظر برخی از اعضا در خصوص مغایرت مفاد این مصوبه با
موازین شرع ،رأی کافی نياورد و بدین لحاظ ،نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت این مصوبه با موازین شرع
و قانون اساسی طی نامهی شماره  42/116/1211مورخ  1942/9/9به مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
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استرداد را تا آنجا كه قانون اجازه ميدهد انجام دهد ».نسبت به این ماده ،آقایان
[اعضای مجمع مشورتی فقهی] گفتهاند« :رضايت شخص به استرداد در مواردي كه
استرداد شخص جايز نميباشد ،نافع

نيست)4(».

یعنی در جایی که استرداد جایز

نيست ،اگر شخص بگوید من به استرداد راضی هستم ،اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال شما [فقهای شورای نگهبان] به اصل موضوع استرداد
اشكال وارد نكردید ،حاال به این موضوع اشكال وارد میکنيد؟!
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ بله؟
آقاي مدرسي يزدي ـ وقتی اصل استردادش را شما قبول کردید [دیگر این اشكال
وجهی ندارد].
آقاي شبزندهدار ـ خب ،منظور جاهایی است که به استرداد اشكال وارد میکنيم.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )11در مورد فرضی است که دستور استرداد در حال انجام
است؛ این مجرم هم میگوید من هم موافق هستم.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،این ماده میگوید وقتی که مجرم رضایت بدهد ،طرف
درخواستشونده میتواند استرداد را تسریع کند.
آقاي عليزاده ـ بله ،در این حالت ،استرداد را تسریع میکنند .ببينيد؛ این ماده در مورد
حالتی است که اصل استرداد را انجام دادهاند .حاال این آقایی که مورد استرداد است
میگوید من هم قبول دارم؛ استرداد را تسریع بكنيد .این مطلب که اشكالی ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ فرض بر این است که استرداد در حال انجام است.
آقاي يزدي ـ بله ،هيچ اشكالی ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله ،استرداد در حال انجام است .این ماده هيچ اشكالی ندارد .دولت
طرف معاهده درخواست استرداد کرده است؛ خود آن آقای مجرم هم میگوید من استرداد
را قبول دارم .حاال این ماده میگوید این درخواست ،سبب تسریع در استرداد میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً ضرورتی به آوردن این ماده نبود؛ بيخودی این ماده را در
 .3نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /169ف 42/مورخ  ،1942/9/12قابل
yon.ir/EtIEH
مشاهده در نشانی زیر:
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معاهده آوردهاند.
آقاي مؤمن ـ اگر مجرم بگوید راضی به استرداد نيستم ،جای بحث دارد ،ولی اینجا که
جای بحث ندارد .اگر خود مجرم بگوید راضی به استرداد هستم ،چه ایرادی دارد؟
ایرادی ندارد؛ چون خودش میگوید راضی هستم.
آقاي عليزاده ـ بله ،مجرم میگوید من راضیام.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،خب در مواردی که استرداد جایز نيست[ ،رضایت مجرم نافع
نيست؛ چون] خود مجرم که نمیتواند راضی به امر خالف شرع باشد.
آقاي مؤمن ـ در اینجا خالف شرع چيست؟ چرا خالف شرع باشد؟
آقاي يزدي ـ خودش راضی است و میگوید من موافقم که دولت این کار را بكند و
من را به آن کشور بدهد.
آقاي عليزاده ـ بله ،حاال اصل استرداد را که آقایان فقهای شورا واجد ایراد نمیدانند.
با این ماده ،که استرداد وضعش بهتر شده است.
آقاي يزدي ـ خب ،ایراد بعدی چيست؟
آقاي شبزندهدار ـ در مورد ماده ( )18ابهام داریم.
آقاي يزدي ـ ماده ( )18در مورد تحویل موقت یا معوق است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال این ماده ،همان اشكال قبلی است؟
آقاي عليزاده ـ بله ،همان اشكال قبلی است که در مورد آن معاهدهی دیگر [= الیحه
معاهده بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اندونزی در زمينه استرداد مجرمين]
هم مطرح بود.
آقاي شبزندهدار ـ حاال من اشكال مجمع مشورتی فقهی را میخوانم.
آقاي يزدي ـ ماده ( )18میگوید« :ماده  -41تحويل موقت يا معوق
 -4چنانچه شخص مورد نظر به دليل جرمي غير از آنچه كه استرداد در مورد آن
درخواست شده است ،در طرف درخواستشونده تحت رسيدگي يا در حال
گذراندن محكوميت باشد ،طرف درخواستشونده ميتواند پس از اتخاذ تصميم
خود در مورد درخواست استرداد ،تحويل آن شخص را تا زمان پايان يافتن
رسيدگيهاي كيفري يا سپري نمودن تمام يا هر بخش از محكوميت صادره به
تعويق اندازد .تعويق مزبور به آگاهي طرف درخواستكننده خواهد رسيد.
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 -2هرگاه معلوم گردد كه شخص قابل استرداد است ،طرف درخواستشونده تا
آنجا كه قانون آن اجازه ميدهد ميتواند به جاي تعويق استرداد ،شخص مورد نظر
را طبق شرايطي كه بين طرفها تعيين خواهد شد به طور موقت به منظور پيگرد
بهطرف درخواستكننده تحويل دهد .شخصي كه پيرو تحويل موقت به طرف
درخواستشونده بازگردانده ميشود را ميتوان طبق مفاد اين معاهده نهايتاً به طرف
درخواستكننده جهت گذراندن هرگونه محكوميت صادره تحويل نمود».
آقاي مؤمن ـ کجای این ماده ایراد دارد؟
آقاي عليزاده ـ همانجا که میگوید ... -1« :تحویل آن شخص را تا زمان پایان یافتن
رسيدگیهای کيفری یا سپری نمودن تمام یا هر بخش از محكوميت صادره به تعویق
اندازد .تعویق مزبور به آگاهی طرف درخواستکننده خواهد رسيد».
آقاي شبزندهدار ـ آقایان [در مجمع مشورتی فقهی] گفتهاند« :سپري شدن بخشي از
محكوميت ،داراي ابهام است و اگر منظور سپري شدن بخش مانده از محكوميت
باشد مانعي ندارد و اگر منظور سپري شدن بخشي از دوره محكوميت  -در فرض
بقاء ساير بخشهاي محكوميت -باشد موجب تعطيل شدن قضاء اسالمي و خالف
شرع

ميباشد)4(».

آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ این ،همان ایراد قبلی است دیگر.
آقاي يزدي ـ این ماده اشكالی ندارد .اگر در کشور درخواستشونده ،دارند به جرم
این شخص ،تحت جرم دیگری رسيدگی میکنند و استرداد ،تحت یك جرم خاصی
انجام گرفته است ،رسيدگی به جرم دیگر او میتواند معوق بماند تا وقتی که این
وضعيت رسيدگی به آن چيزی که به خاطر آن درخواست استرداد او انجام گرفته است
تمام بشود .معنای ماده ( )18این است.
آقاي عليزاده ـ بله ،حاال مجدداً راجع به این موضوع بحث نكنيم .اشكاالت [مجمع
مشورتی فقهی] تمام شد؟ باز هم اشكالی دارید؟
آقاي مؤمن ـ باز اشكالی دارید؟
 .3نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /169ف 42/مورخ  ،1942/9/12قابل
yon.ir/EtIEH
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آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،چيز دیگری نيست.
آقاي عليزاده ـ حاجآقای شبزندهدار ،چيز دیگری مانده است؟
آقاي شبزندهدار ـ بله ،حاال این ماده ( )1()12هم به همان شكل است

دیگر)6(.

آقاي عليزاده ـ بله ،ایراد این ماده هم از همان سنخ است.
آقاي يزدي ـ تمام شد؟
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي يزدي ـ اشكال آقایان [اعضای مجمع مشورتی فقهی] در مورد ماده ( )18چه
شد؟ ماده ( )18اشكالی نداشت؟
آقاي شبزندهدار ـ نه ،همين اشكالی بود که قبالً [در الیحه معاهده بين جمهوری اسالمی
ایران و جمهوری اندونزی در زمينه استرداد مجرمين] گفته شد [و رأی نياورد].
آقاي يزدي ـ نه ،به نظر من که آن موضوع اشكالی ندارد .چه اشكالی دارد؟ استرداد به
خاطر یك جرمی دارد انجام میگيرد که غير از این جرمی است که مجرم در محكمهی
خاص به خاطر جرم دیگرش ،تحت محاکمه است .این رسيدگی تأخير میافتد تا کار
بررسی آن جرم دیگر انجام شود ،بعد به این جرم

میرسند)9(.

 .3بند ( )1ماده ( )12الیحه معاهده استرداد مجرمين بين دولت جمهوری اسالمی ایران و جمهوری کره
مصوب  1942/6/14مجلس شورای اسالمی« :ماده  -12تحویل اموال
 -1تا جایی که قوانين طرف درخواستشونده اجازه میدهد و با رعایت حقوق طرفهای ثالث که به
طور مناسب محترم شمرده خواهد شد ،تمامی اموال یافتشده در قلمرو طرف درخواستشونده را که
در نتيجه جرم تحصيل شدهاند یا ممكن است به عنوان دليل مورد نياز باشند ،در صورت درخواست
طرف درخواستکننده میتوان تحویل داد به شرط آنكه استرداد پذیرفته شده باشد.
»... -6
« .2اگر قوانين شامل قانون اساسی از جمله اصل چهارم قانون اساسی شود ،ایرادی نيست ،و الّا قوانين
از جهت شمول نسبت به قوانين خالف شرع ،دارای ایراد است ».نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی
yon.ir/EtIEH
شورای نگهبان ،شماره /169ف 42/مورخ  ،1942/9/12قابل مشاهده در نشانی زیر:
 .1نظر شماره  42/116/1211مورخ  1942/9/9شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 619/19229
مورخ  1942/6/91و پيرو نامه شماره  48/111/1915مورخ  ،1942/9/61الیحه معاهده استرداد مجرمين
بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری کره مصوب جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشتماه یكهزار و
سيصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی در جلسه مورخ  1942/9/91شورای نگهبان مورد بحث و
بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعالم میگردد:
 -با بررسیهای به عملآمده ،مصوبه مذکور خالف موازین شرع تشخيص داده نشد».

مشروحمذاكراتشوراينگهبان

جلسه مورخ  3196/01/13شوراي نگهبان
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