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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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تالوت آياتي از كالم اهلل مجيد

نطق پيش از دستور

آقاي جنتي ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم
هفته دفاع مقدس را گرامی میداریم .خداوند همهی آن کسانی که در این
دفاع واقعاً مقدس شرکت کردند و جمعی به شهادت رسيدند و جمعی
جانباز شدند و جمعی زندان رفتند و سختیهای زندان را تحمل کردند و
جمعی هم سالم برگشتند ،خداوند به حق محمد (صلّی اهلل عليه و آله و
سلّم) و آل محمد همه اینها را با علی (سالم اهلل عليه) و اوالد علی (سالم
اهلل عليهم) و با حسين (سالم اهلل عليه) و اصحاب حسين (سالم اهلل
عليهم) محشور فرماید و توفيق بدهد که ما هم از اینها قدردانی بكنيم و
مادامی که هستند ،از خودشان و خانوادههایشان تقدیر و تشكر و قدردانی
بكنيم و اگر میتوانيم به ایشان خدمتی برسانيم؛ چرا که واقعاً حق بزرگی
بر گردن ما و نظام و اسالم و مسلمين دارند و مملكت را از شرّ دشمن
نجات دادند و برای هميشه در تاریخ ایران افتخار آفریدند .خداوند توفيق
بدهد که ما هم سعادتی پيدا کنيم تا در مسيری که آنها حرکت کردند،
حرکت کنيم و راه آنها را ادامه دهيم.
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بررسي نامهي آقاي سيد محمدرضا حسينيمنش مدّعي خالف شرع بودن
ماده ( )4قانون افراز و فروش امالک مشاع و بخش اول ماده ( )9و ماده
( )01آييننامه اجرايي همان قانون مصوب آذرماه 0531
آقاي جنتي ـ آقای سيد محمدرضا حسينیمنش بنا بر اصل چهارم قانون اساسی( )1تقاضای
ابطال ماده ( )9قانون افراز و فروش امالك مشاع ،مصوب  )2(1581/5/22و بخش اول ماده
( )4و نيز ماده ( )11آیيننامه اجرایی همان قانون ،مصوب آذرماه  1581را

دارند)5(.

آقاي عليزاده ـ متن شكایتشان این است« :بسمه تعالی
محضر مبارك فقهای محترم عضو شورای نگهبان ادام اهلل عزّهم
با سالم و احترام به استحضار میرساند:
ماده ( )9قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب  1581/5/22مقرر میدارد:
«ماده 9ـ مِلكی که بهموجب تصميم قطعی ،غير قابل افراز تشخيص شود ،با تقاضای
هر یك از شرکا ،بهدستور دادگاه شهرستان فروخته میشود».
و مواد ( )4و ( )11آیيننامه اجرایی همان قانون مصوب آذرماه  1581بدین شرح است:
«ماده 4ـ در صورت صدور حكم قطعی بر غير قابل تقسيم بودن مِلك ،دادگاه
شهرستان بر حسب درخواست یك یا چند نفر از شرکا ،دستور فروش آن را به دایره
اجرای دادگاه خواهد داد .مدیر اجرا نسبت به فروش مِلك بر وفق مقررات قانون
 .0اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :کليه قوانين و مقررات مدنی ،جزائی ،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
عهده فقهای شورای نگهبان است».
 .2قانون افراز و فروش امالك مشاع مشتمل بر شش ماده و یك تبصره پس از تصویب در جلسهی
مورخ  1581/11/11مجلس شورای ملی ،در تاریخ  1581/5/22به تصویب مجلس سنا رسيد.
 .3نامهی آقای سيد محمدرضا حسينیمنش مبنی بر تقاضای ابطال ماده ( )9قانون افراز و فروش امالك
مشاع و بخش اول ماده ( )4و ماده ( )11آیيننامه اجرایی همان قانون ،به دليل خالف شرع بودن این
مواد ،در جلسات مورخ  1542/1/21و  1542/1/5شورای نگهبان بررسی شد .فقهای شورای نگهبان بر
اساس اختيار حاصل از اصل ( ) 9قانون اساسی ،پس از بحث و بررسی نسبت به مفاد این نامه در
جلسات مزبور ،سرانجام نظر خود مبنی بر مغایرت اطالق این مواد با موازین شرع را طی نامهی شماره
 42/51/81551مورخ  ،1542/1/11به رئيس قوهی قضائيه اعالم کردند.
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اجرای احكام مدنی مربوط به فروش اموال غيرمنقول اقدام مینماید.
ماده 11ـ وجوه حاصله از فروش مِلك غير قابل افراز ،پس از کسر هزینه عمليات
اجرایی ،طبق دستور دادگاه شهرستان بين شرکا به نسبت سهام تقسيم خواهد شد».
این ماده و مواد آیيننامه مرتبط با آن ،مخالف قواعد شرع مقدس و فقه اثناعشریه و
موجب فروش مال غير ،بدون اذن صاحب آن است و موجب وارد شدن ضرر فاحش
به مالكانی شده است که راضی به فروش سهم خود از مِلك مشاع نيستند .نيز این ماده
میتواند با تبانی با یكی از مالكين ،دستاویزی به منظور تملك امالك مرغوب قرار
گيرد که صاحبان آن توانایی خرید سهم شریكی و یا شرکایی را که اقدام به فروش
نمودهاند ندارند؛ و متأسفانه در عمل نيز چنين است.
از طرفی رعایت ماده ( )191قانون اجرای احكام

مدنی()1

میتواند مشكل مالكانی که

راضی به ادامه شراکت نيستند را به طور کامل و حسب قواعد شرع حل کند و ضرر
شراکت منتفی است .این ماده مقرر میدارد:
«ماده 191ـ هر گاه مِلك مُشاع باشد ،فقط سهم محكومٌعليه به فروش میرسد؛ مگر
اینكه سایر شرکا فروش تمام مِلك را بخواهند .در این صورت ،طلب محكومٌله و
هزینههای اجرایی از حصه محكومٌعليه پرداخت میشود».
علیهذا ،از محضر آن فقهای محترم درخواست میگردد حسب اصل چهارم قانون
اساسی و اختيارات فقهای محترم شورای نگهبان ،نسبت به ابطال ماده ( )9قانون افراز
و فروش امالك مشاع ،مصوب  1581/5/22و بخش اول ماده ( )4و نيز ماده ()11
آیيننامه اجرایی همان قانون ،مصوب آذرماه  1581اقدام فرمایيد.
وفقكم اهلل لمرضاته و السالم عليكم و رحمه اهلل»
البته توجه داشته باشيد که ماده ( )191قانون اجرای احكام مدنی [که در این نامه از آن
یاد شده است] مربوط به چيز دیگری است.
آقاي مدرسييزدي ـ این نامه را دیوان عدالت اداری فرستاده است؟ چه کسی این را
تقاضا کرده است؟
 .0ماده ( )191قانون اجرای احكام مدنی مصوب « :1581/5/1ماده 191ـ هر گاه ملك مشاع باشد ،فقط
سهم محكومٌعليه به فروش میرسد؛ مگر اینكه سایر شرکا فروش تمام ملك را بخواهند .در این
صورت ،طلب محكومٌله و هزینههای اجرایی از حصه محكومٌعليه پرداخت میشود».
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آقاي عليزاده ـ این نامه را خدمت حضرت آیتاهلل مؤمن دادهاند .حضرت آیتاهلل
مؤمن هم آن را خدمت حضرت آیتاهلل جنتی دادند .حضرت آیتاهلل جنتی هم
فرمودند که چون [موضوع آن یك مسئلهی] شرعی است[ ،در این جلسه با حضور
فقها بررسی شود].
آقاي جنتي ـ مجمع مشورتی فقهی قم هم در این باره نظر داده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،مجمع مشورتی فقهی قم هم اینطور نظر داده است که« :موارد
مورد شكایت از این جهت که مستلزم تصرف در اموال سایر شرکا بدون اذن و اجازه
ایشان میباشد ،خالف شرع دانسته شد .و از نظر شرع ،شخص میتواند فقط نسبت به
سهم خود اقدام به فروش نماید.
إن قُلتَ :اگر فقط یك مشتری وجود دارد و او نيز فقط تمام ملك را خریداری
مینماید و تمایل به خریداری قسمتی از ملك ندارد ،حكم چه میشود؟
قُلتُ :در اینگونه موارد احتياج به اعمال نظر ولیّ فقيه و حاکم شرع میباشد و در این
فرض نيز اطالق موارد مورد شكایت خالف شرع

میباشد)1(».

آقاي جنتي ـ در نظر جدیدی که آقایان مجمع مشورتی فقهی بعداً

فرستادهاند)2(،

نظر

آقا [= مقام معظم رهبری] را نوشتهاند که ایشان فرمودهاند« :اگر ملك مشاع قابل
تفكيك و تقسيم نباشد ،هر یك از شرکا میتوانند به حاکم شرع مراجعه کنند تا شریك
دیگر را به فروش سهم خود و یا خرید سهم او ملزم نماید )5(».این فتوای ایشان است.
 .0نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /199ف ،42/مورخ  ،1542/1/21قابل
مشاهده در نشانی زیرhttp://yon.ir/AKh8 :
 .2نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /191ف ،42/مورخ  ،1542/1/1قابل
مشاهده در نشانی زیرhttp://yon.ir/AKh8 :
« .3سؤال 114ـ اگر یكی از ورثه راضی به فروش سهم خود از باغ مشترك نشود آیا جایز است شرکای
دیگر یا یكی از مؤسسات دولتی او را ملزم به این کار کنند؟
جواب :در صورتی که تقسيم و تفكيك سهام امكان داشته باشد هيچ یك از شرکا و افراد دیگر حق
ندارند یكی از شرکا را مجبور به فروش سهم خود کنند و در این موارد هر شریكی فقط حق دارد از
دیگران بخواهد که سهم او را جدا کنند؛ مگر آنكه مقررات قانونی خاصی از طرف حكومت اسالمی
راجع به تقسيم و تفكيك باغی که دارای درخت است وضع شده باشد که در این صورت رعایت آن
مقررات واجب است .ولی اگر ملك مشاع قابل تفكيك و تقسيم نباشد هر یك از شرکا میتوانند به
حاکم شرع مراجعه کنند تا شریك دیگر را به فروش سهم خود و یا خرید سهم او ملزم نماید ».حسينی
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آقاي عليزاده ـ خب ،طبق فتوای آقا [= مقام معظم رهبری] عمل نمایند .حاال ببينيد،
در کنار فتوای آقا ،در قانون مدنی هم مطالبی دربارهی «شرکت» داریم )1(،اما اآلن آنچه
دادگاهها در موارد اینچنينی انجام میدهند ،بدون رسيدگی در دادگاه است .در چنين
مواردی ،دادگاه فقط دستور فروش ملك مشاع را میدهد؛ یعنی این کارهایی که آقا [=
مقام معظم رهبری] فرمودند را انجام نمیدهد؛ با مراجعهی یكی از شرکا ،دادگاه
دستور فروش میدهد .من بحث «شرکت» قانون مدنی را ببينم؛ چون آنجا هم یك
مادهای در این خصوص داریم.
آقاي مؤمن ـ «اگر ملك مشاع قابل تفكيك و تقسيم نباشد هر یك از شرکا میتوانند
به حاکم شرع مراجعه کنند تا شریك دیگر را به فروش سهم خود و یا خرید سهم او
ملزم نماید ».مجمع مشورتی فقهی در اینجا همهی فتوای [مقام معظم رهبری] را
ننوشتهاند .متن کامل سؤال و فتوا این است« :سؤال :اگر یكی از ورثه ،راضی به فروش
سهم خود از باغ مشترك نشود ،آیا جایز است شرکای دیگر یا یكی از مؤسسات دولتی
او را ملزم به این کار کنند؟ جواب :در صورتی که تقسيم و تفكيك سهام امكان داشته
باشد ،هيچیك از شرکا و افراد دیگر حق ندارند یكی از شرکا را مجبور به فروش سهم
خود کنند و در این موارد هر شریكی فقط حق دارد از دیگران بخواهد که سهم او را
جدا کنند؛ مگر آنكه مقررات قانونی خاصی از طرف حكومت اسالمی راجع به تقسيم
و تفكيك باغی که دارای درخت است ،وضع شده باشد که در این صورت رعایت آن
مقررات واجب است .ولی اگر مِلك مشاع قابل تفكيك و تقسيم نباشد ،هر یك از
شرکا میتواند به حاکم شرع مراجعه کند تا شریك دیگر را به فروش سهم خود و یا
خرید سهم او ملزم نماید».
آقاي مدرسييزدي ـ [ایشان در فتوای خود عبارت] «یا خرید سهم» را هم گفتهاند،
[اما در ماده ( )9قانون افراز و فروش امالك مشاع] عبارت «خرید سهم» را نداریم [و
تنها فروخته شدن ملك پيشبينی شده است].

خامنهای ،سيد علی ،استفتائات ،قابل مشاهده در نشانی زیرhttp://yon.ir/LJ43 :

 . 0مبحث اول از فصل هشتم باب سوم ،قسمت دوم کتاب دوم جلد اول (مواد 111ـ )811قانون مدنی
به مبحث «شرکت» پرداخته است.
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آقاي شبزندهدار ـ عالوه بر این ،اینكه مالكان را ملزم به فروش کند[ ،از نظر شرعی
صحيح نيست].
آقاي عليزاده ـ [ماده ( )9قانون افراز و فروش امالك مشاع] بر خالف حكم قانون مدنی
هم هست .ماده ( )841قانون مدنی میگوید« :هرگاه تمام شرکا به تقسيم مال مشترك
راضی باشند ،تقسيم بهنحوی که شرکا تراضی نمایند ،بهعمل میآید و در صورت عدم
توافق بين شرکا ،حاکم اجبار به تقسيم میکند مشروط بر اینكه تقسيم مشتمل بر ضرر
نباشد که در این صورت اجبار جایز نيست و تقسيم باید به تراضی باشد».

آقاي جنتي ـ یعنی بهدستور حاکم ،مال مشاع باید تقسيم بشود.
آقاي هاشميشاهرودي ـ فرض مسئله ،در خصوص مواردی است که مِلك مشاع ،قابل
تفكيك و تقسيم نباشد.
آقاي مدرسييزدي ـ فتوای آقا [= مقام معظم رهبری] خوب و طبق قاعده است.
همان [ماده ( )9قانون افراز و فروش امالك مشاع] عين همين [فتوای مقام معظم

رهبری] است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي جنتي ـ حتماً باید خالف شرع بودن یا نبودن [ماده ( )9قانون افراز و فروش
امالك مشاع و ماده ( )4و ماده ( )11آیيننامه اجرایی همان قانون] را بگویيم.
آقاي هاشميشاهرودي ـ نه ،جلسهی گذشته [= جلسهی مورخ  ]1542/1/21بحث شد

که اگر یكی از شرکا حاضر نيست سهمش را به قيمت مناسب بفروشد ...
آقاي عليزاده ـ ماده ( )9قانون افراز و فروش امالك مشاع میگوید« :ملكی که
بهموجب تصميم قطعی ،غير قابل افراز تشخيص شود ،با تقاضای هر یك از شرکا
بهدستور دادگاه شهرستان فروخته میشود»؛ یعنی اگر دادگاه این ملك را قابل افراز
ندانست ،هر یك از شرکا میتواند فروش آن را درخواست کند.
آقاي جنتي ـ نه ،جواب مسئله در این حالت معلوم است.
آقاي عليزاده ـ به نظرم از فرمایش آقا [= مقام معظم رهبری] این برمیآید که امر
[فروش ملك مشاع] نياز به رسيدگی قضایی دارد .شما باید این را بفرمایيد.
آقاي مدرسييزدي ـ معلوم است .به صرف گفتن که حل نمیشود .هيچ قاضی این

کار را نمیکند.
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آقاي عليزاده ـ بله ،همين .اآلن اگر فقط ادارهی ثبت بگوید این مِلك قابل افراز
نيست ،دادگاه دستور فروش آن را میدهد .این اشكال دارد.
آقاي مدرسييزدي ـ البته اگر ادارهی ثبت [در اظهار نظر درباره قابليت افراز ملك
مشاع] امين باشد ،یعنی فیالواقع آن ملك قابل افراز نيست.
آقاي عليزاده ـ فیالواقع طرف مقابل میگوید دادگاه باید این را تشخيص بدهد [که
آیا ملك قابل افراز است یا نه] .آقا [= مقام معظم رهبری] هم فرمودهاند که حاکم شرع

باید شریك دیگر را به فروش سهم خود و یا خرید سهم او ملزم نماید.
آقاي مدرسييزدي ـ اگر یكی از شرکا ادعا کرد که ادارهی ثبت بیخود میگوید [و
مِلك قابل افراز است] ،خب بله ،این درست است [که دادگاه باید حكم بدهد] ،ولی
اگر چنين ادعایی نكرده باشد [و عدم امكان قابليت افراز مِلك را قبول داشته باشد] که
مانعی ندارد؛ چون او هم قبول دارد که مِلكش قابل افراز نيست .بحث علمیِ قابليت یا
عدم قابليت افراز مِلك مشاع ،در متن واقع مراد است؛ یعنی اگر در متن واقع قابليت
افراز ندارد و به هيچ وجه نمیشود آن را تقسيم کرد و تقسيم آن موجب ضرر است،
در این صورت ،امر دایر است بين اینكه شریك یا خودش [کل مِلك مشاع را] بخرد یا
کلّ آن را بفروشند.
آقاي هاشميشاهرودي ـ حاال ما با این نامه چه چيزی را میخواهيم ابطال کنيم؟
میخواهيم قانون [افراز و فروش امالك مشاع] را ابطال کنيم؟!
آقاي مؤمن ـ قانون [افراز و فروش امالك مشاع] باید ابطال بشود.
آقاي جنتي ـ قانون را باید ابطال کنيم.
آقاي هاشميشاهرودي ـ این نامه را که دیوان [عدالت اداری] نفرستاده است.
آقاي عليزاده ـ نه ،ارجاعیِ دیوان نيست.
آقاي هاشميشاهرودي ـ این نامه که مربوط به دیوان عدالت اداری نيست؛ آن را دیوان
نفرستاده است.
آقاي عليزاده ـ بر اساس قانون [تشكيالت و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری]،
دیوان عدالت [مصوبات خالف شرع را به شورای نگهبان] میفرستد)1(.
 .0تبصره ( )2ماده ( )59و ماده ( )51قانون تشكيالت و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
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آقاي مؤمن ـ الزم نيست [حتماً دیوان عدالت اداری مصوبات خالف شرع را] بفرستد.
آقاي هاشميشاهرودي ـ این تقاضا را دیوان عدالت اداری نفرستاده است .این یك
چيز جدیدی است که آقایان [در دستور شورای نگهبان] آوردهاند .موضوع آن هم
[تقاضای ابطال] قانون است ،نه بخشنامه و آیيننامه.
آقاي مدرسييزدي ـ ایشان [آقای سيد محمدرضا حسينیمنش از آیتاهلل مؤمن ابطال
ماده ( )9قانون افراز و فروش امالك مشاع و ماده ( )4و ماده ( )11آیيننامه اجرایی
همان قانون را] خواستهاند و ایشان [= آیتاهلل جنتی] هم نوشتند [که «در دستور
جلسهی فقهای محترم شورای نگهبان قرار گيرد»].
آقاي هاشميشاهرودي ـ عرض میکنم که مقصود این موضوع[ ،مقررات و آیيننامههای
دولتیِ در صالحيتِ] دیوان عدالت اداری نيست ،بلكه با این نامه ،قانون را میخواهيم
اصالح کنيم .عرض میکنم اگر میخواهيم قانون را اصالح یا ابطال کنيم ،باید یك چيز
کاملی را جایگزین آن کنيم که همهی شقوق مسئله را شامل شود .چون میخواهيم
قانون را ابطال کنيم [و در صورت ابطال ،جایگزین دیگری ندارد].
آقاي مؤمن ـ حكم کلّی قانون [= ماده ( )9قانون افراز و فروش امالك مشاع] ،اطالق دارد.
آقاي مدرسييزدي ـ حكم این مسئله در قانون مدنی هست دیگر.
آقاي هاشميشاهرودي ـ [ماده ( )841قانون مدنی ،مربوط به] این نيست .ما باید تمام
شقوق مسئله را بگویيم .ما میخواهيم قانون را ابطال کنيم.
آقاي جنتي ـ ما باید خالف شرع بودن این ماده را اعالم بكنيم .بعد مجلس و
قانونگذار خودش باید ببيند برای اصالح این قانون چه کار کند .این کار [= تنظيم
مواد جایگزین] در صالحيت ما نيست .ما فقط میگویيم این ماده قانون ،خالف شرع
است ،ولی کيفيت اصالحش با مجلس است.

« :1542/5/28تبصره 2ـ هر گاه مصوبه مورد شكایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسيدگی
مطرح باشد ،موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال میشود .نظر فقهای شورای نگهبان برای
هيئت عمومی و هيئتهای تخصصی الزماالتباع است.
ماده 51ـ در صورتی که مصوبهای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسيدگی مطرح باشد،
موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال میشود .نظر فقهای شورای نگهبان برای هيئت
عمومی ،الزماالتباع است».
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آقاي مدرسييزدي ـ نه ،حاال [ماده ( ])841قانون مدنی هم میتواند جوابگو باشد.
آقاي هاشميشاهرودي ـ اگر میخواهيد این ماده را ابطال کنيد ،خودمان حكم شرعی
تمام شقوقش را بنویسيم.
آقاي مؤمن ـ نه ،حكم شرعی آن را نمینویسيم .ما حق داریم که قانون را باطل کنيم،
اما بقيهاش [= پيشنهادات ما] ارزش دیگری برای مجلس ندارد.
آقاي هاشميشاهرودي ـ یعنی یك قانون را بدون جایگزین ،باطل کنيم! خب این
حكم خدا را جایگزین آن قانون میکنيم و شقوقش را مینویسيم .باالخره اگر آن
قانون ،باطل شود ،قضات به چه عمل کنند؟
آقاي مدرسييزدي ـ به فتوای فقها عمل کنند .حاال دیگر باالتر از این که نمیشود.
وقتی حكم قانونی نيست ،به آرای معتبر فقهی رجوع میکنند .این مسئله که در قانون
اساسی گفته شده

است)1(.

آقاي شبزندهدار ـ قضات به همين فتوای آقا [= مقام معظم رهبری] عمل کنند .اآلن
ایشان هم میگوید که باید همينطور عمل بشود.
آقاي مدرسييزدي ـ نه ،در قانون اساسی هست که اگر [قاضی حكم دعوایی را] در
قانون پيدا نكرد ،باید به آرای معتبر فقهی رجوع کند.
آقاي جنتي ـ مجلس همانطور که بعضی از مواد قانونی را لغو میکند ،یك جایگزین
هم برایش پيدا میکند.
آقاي مدرسييزدي ـ خب ،ایشان [= آیتاهلل هاشمی شاهرودی] میگویند که حاال
مجلس را بیخودی در مشكل نيندازیم؛ چون مجلس به این سادگی نمیتواند حكم
قانونیِ مناسب را جایگزین کند.
آقاي هاشميشاهرودي ـ ما میخواهيم که مجلس شورای اسالمی به این ابطال ،ترتيب
اثر بدهد؛ چون قانون [افراز و فروش امالك مشاع] مصوبِ خودش نبوده و مصوب
زمان طاغوت است.
 .0اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :قاضی موظف است کوشش
کند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر،
حكم قضيه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانين مدونه از
رسيدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».
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آقاي مؤمن ـ عيب ندارد.
آقاي هاشميشاهرودي ـ مجلس[ ،بعد از ابطال این ماده در شورا] کاری نمیکند؛ اصالً
رهایش میکند .قاضی هم بدبخت میشود.
آقاي مؤمن ـ اصل ( )111قانون اساسی میگوید« :قاضی موظف است کوشش کند
حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا
فتاوای معتبر ،حكم قضيه را صادر نماید  .»...خب ،فتاوای معتبر ،دليل قرار میگيرد.
آقاي هاشميشاهرودي ـ من این را قبول دارم ،ولی در چه مواردی؟ هر دادگاهی
یكجور عمل میکند.
آقاي مؤمن ـ نه ،باالخره این ،اصل قانون اساسی است .این کلمهی «مدوّن» در این
اصل ،اطالق دارد ...
آقاي عليزاده ـ شما [آیتاهلل شاهرودی] میفرمایيد تكليف این مسئله را تا حدّی
روشن کنيم.
آقاي مؤمن ـ ما خراب نمیکنيم .ما میگویيم در صورتی که دیگر شرکا [به فروش
سهم خود] راضی نيستند ،قاضی نمیتواند حكم بكند.
آقاي هاشميشاهرودي ـ [پاسخ اینچنينی از سوی شورا به این نامه] ،یعنی این مسئله
بعد از ابطال این قانون ،در قوانين مدوّن حكمی ندارد.
آقاي مؤمن ـ در اینجا بله[ ،حكمی ندارد ]،ولی اگر شرکا دوباره به فروش سهم خود
راضی شدند ،فروش سهمالشرکه مشكلی ندارد.
آقاي هاشميشاهرودي ـ این دیگر قانون مدوّن نيست.
آقاي عليزاده ـ در نظرتان باید یك توضيحی بدهيد .شما بفرمایيد که اطالق این مواد
[قانون افراز و فروش امالك مشاع و آیيننامهی آن] خالف شرع است.
آقاي مؤمن ـ در کجا؟
آقاي شبزندهدار ـ هرگاه مِلك مشاع باشد ،فقط سهم محكومٌعليه به فروش میرسد.
آقاي عليزاده ـ بلكه با توجه به فتوای مقام معظم رهبری« ،اگر ملك مشاع قابل
تفكيك و تقسيم نباشد ،هر یك از شرکا میتواند به حاکم شرع مراجعه کند تا شریك
دیگر را به فروش سهم خود و یا خرید سهم او ملزم نماید» .پس ما بنویسيم که در این
صورت [= عدم امكان تفكيك و تقسيم مِلك مشاع] باید به دادگاه مراجعه شود و
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دادگاه این موضوع را رسيدگی کند و بعد بگوید که تكليف چيست .بله ،این را
بگویيد .چرا نگویيد؟ خب ،ما اآلن عين این فتوا را مینویسيم و توضيح هم میدهيم.
اگر اجازه بفرمایيد این را بنویسيم که اطالق ماده ( )9قانون [افراز و فروش امالك
مشاع] یا ماده ( )4و ( )11آیيننامهی آن در مواردی که شرکا راضی به فروش سهم هم
خود نيستند ،خالف شرع است.
آقاي مؤمن ـ و این مواد باطل میشود.
آقاي عليزاده ـ و طبق اصل چهارم قانون اساسی ،این مواد باطل میشود و در این
موارد با توجه به فتوای مقام معظم رهبری اگر مّلك مشاع قابل تفكيك و تقسيم نباشد،
هر یك از شرکا میتواند به حاکم شرع مراجعه کند تا شریك دیگر را به فروش سهم
خود و یا خرید سهم او ملزم نماید .بنابراین در این موارد باید به دادگاه رجوع بشود تا
در دادگاه رسيدگی شود و طبق این فتوا عمل کنند ،تا که یكطوری نشود که
همانطور که آقا [= آیتاهلل هاشمی شاهرودی] فرمودند از فردا دادگاهها دچار تشتت
رأی شوند ،بلكه باید به فتوای آقا عمل کنند.
آقاي مدرسييزدي ـ من اصالً فكر نمیکنم در این مسئله بين فقها اختالف نظر باشد.
نظر همهی فقها همين است و اختالفی در این مسئله نيست.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي مؤمن ـ نه ،اصل [فروش مال غير بدون اذن صاحب آن] که جایز نيست.
آقاي عليزاده ـ البته اگر مقصودتان ،منظور فتوا است ،بله ،در آن اختالفی بين فقها
نيست .پس مینویسيم :اطالق ماده ( )9قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب
 1581/5/22و بخش اول ماده ( )4و نيز ماده ( )11آیيننامه اجرایی قانون مذکور
مصوب آذرماه  1581در مواردی که همهی شرکا راضی به فروش نباشند ،خالف شرع
تشخيص داده شد و به استناد اصل ( )9قانون اساسی باطل اعالم میگردد.
آقاي مدرسييزدي ـ این [فتوا و نظر پيشنهادی] را هم بهعنوان تذکر بنویسيد؛ هر چند

ارتباطی با کار ما ندارد ،منتها به عنوان تذکر بنویسيد.
آقاي مؤمن ـ بنویسيد« :متذکر میگردد».
آقاي عليزاده ـ شما که حكم شرعی را بيان میکنيد ،چرا این موضوع را در نظر شورا
نگویيد؟
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آقاي مدرسييزدي ـ حكم شرعی ،اجرای قانون است که بر اساس آن ،ما موظف به
بيان حكم مسئله نيستيم [و فقط باید مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات را اعالم کنيم].
لذا شما بهعنوان تذکر بنویسيد.
آقاي عليزاده ـ بگویيم «بدیهی است».
آقاي مدرسييزدي ـ بله ،بگویيد طبق قانون اساسی روشن است.
آقاي عليزاده ـ در این موارد با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدّ ظله العالی) اگر
مِلك مشاع قابل تفكيك و تقسيم نباشد ،هر یك از شرکا میتوانند به حاکم شرع
رجوع کنند .داخل پرانتز بنویسم دادگاه؟
آقاي مؤمن ـ نه ،عبارت فتوا همين است.
آقاي عليزاده ـ به حاکم شرع مراجعه کند تا شریك دیگر را به فروش سهم خود و یا
خرید سهم او ملزم نماید .بنویسم که این مورد باید توسط دادگاه رسيدگی بشود؟
آقاي مؤمن ـ همان است.
آقاي عليزاده ـ چون وقتی میگویيم «حاکم شرع» خب[ ،ممكن است باعث بدفهمی
بشود] .بنابراین ،موضوع به رسيدگی قضایی نياز دارد .میخواهيم تكليف این حاکم
شرع را روشن کنيم .ما باید تكليف این را روشن کنيم.
آقاي مدرسييزدي ـ خود آقا [= مقام معظم رهبری] حكم حالتی را که مِلك مشاع
قابل تفكيك و تقسيم نباشد ،گفتهاند که دیگر باید رعایت بشود.
آقاي مؤمن ـ این را که نداریم.
آقاي عليزاده ـ نه ،آقا [= مقام معظم رهبری] در فتوایشان میگویند «حاکم شرع» .ما هم
باید بگویيم که دادگاه باید تشخيص بدهد و این مسئله در دادگاه باید رسيدگی بشود.
آقاي مدرسييزدي ـ هر کس که دعوا دارد ،میتواند به دادگستری مراجعه

کند؛()1

 .0اصول سی و چهارم و یكصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :اصل سی و
چهارم :دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح
رجوع نماید .همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچکس را
نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل یكصد و پنجاه و نهم :مرجع رسمی تظلمات و شكایات ،دادگستری است .تشكيل دادگاهها و
تعيين صالحيت آنها منوط به حكم قانون است».
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اینكه دیگر گفتن ندارد.
آقاي عليزاده ـ شما اآلن میخواهيد بگویيد این قانون [افراز و فروش امالك مشاع]
اعتبار ندارد.
آقاي جنتي ـ بگویيد البته قضات دادگاه طبق قانون اساسی موظفند در جایی که خأل
قانون است ،به فتوای معتبر از جمله فتوای مقام معظم رهبری عمل کنند.
آقاي عليزاده ـ شما حكم شرعی سؤال ایشان را بيان کردید .ما میگویيم [برای تعيين
تكليف حقوقی مسئله ،بگویيم] بنابراین ،این مورد ،نياز به رسيدگی قضایی دارد.
آقاي هاشميشاهرودي ـ شما دارید به جهت خالف شرع بودن ،این قانون را ابطال
میکنيد و هيچ چيزی جایگزینش نمیکنيد .میفرمایيد محاکم برای حل مسئله به اصل
( )111قانون اساسی مراجعه کنند و با استناد به فتاوای معتبر ،حكم قضيه را صادر
نمایند؛ میفرمایيد به فتاوایی مراجعه شود و مالك عمل قرار گيرد که در خيلی از
موارد ،مقررات قانونی بر خالف آن است.
آقاي مؤمن ـ [در این مسئله ،فتاوای فقهی با دیگر قوانين و مقررات ،مغایرت] ندارد.
آقاي هاشميشاهرودي ـ چرا دیگر .ممكن است با بعضی از مقررات مغایرت داشته
باشد .مثالً ممكن است در مقررات آمده باشد که ادارهی ثبت میتواند این کار را بكند.
آقاي مؤمن ـ [بر اساس فتوای مقام معظم رهبری ،فقط] حاکم شرع [میتواند شریك
دیگر را به فروش سهم خود و یا خرید سهم او ملزم نماید].
آقاي هاشميشاهرودي ـ [تشخيص امكان افراز ملك و نيز شيوهی فروش سهمالشرکه
دیگر شرکا] مقررات دارد.
آقاي مؤمن ـ خيلی خب ،حاکم شرع ...
آقاي هاشميشاهرودي ـ باید بگویيم اگر [در این زمينه] مقررات هست ،به آن مقررات
مراجعه شود.
آقاي مؤمن ـ در اینجا مقرراتی نداریم.
آقاي عليزاده ـ آقایان مجمع مشورتی فقهی قم هم [طی نظر شماره /191ف 42/مورخ
 ]1542/1/1نوشتهاند« :بنابراین ،دادگاه نمیتواند مِلك مشاع را بدون هماهنگی با سایر
شرکا و بهمجرد تقاضای یكی از آنها بفروشد».
آقاي هاشميشاهرودي ـ فتوای آقا [= مقام معظم رهبری] را بخوانيد .یك جایی در آن
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[تكليف را مشخص کرده] است[« :در صورتی که تقسيم و تفكيك سهام امكان داشته
باشد ،هيچیك از شرکا و افراد دیگر حق ندارند یكی از شرکا را مجبور به فروش سهم
خود کنند و در این موارد هر شریكی فقط حق دارد از دیگران بخواهد که سهم او را
جدا کنند؛] مگر آنكه مقررات قانونی خاصی از طرف حكومت اسالمی راجع به تقسيم
و تفكيك باغی که دارای درخت است ،وضع شده باشد که در این صورت رعایت آن
مقررات واجب است»... .
آقاي مؤمن ـ خب ،باشد .اآلن [مغایر این فتوا ،مقررات] نداریم .وقتی مصوبهی زمان
شاه را ابطال کردیم[ ،اآلن مقررات دیگری] نداریم دیگر.
آقاي هاشميشاهرودي ـ استثنایی که در ذیل فتوا آمده ،معنایش این است که
نمیخواهد مقررات موجود را لغو کند.
آقاي مؤمن ـ [استثنای فتوا این است« ]:مگر آنكه مقررات قانونی خاصی از طرف
حكومت اسالمی راجع به تقسيم و تفكيك باغی که دارای درخت است ،وضع شده
باشد که در این صورت رعایت آن مقررات واجب است».
آقاي هاشميشاهرودي ـ خيلی خب ،حاال تا آن لغو نشده ما حكم جایگزینش را هم
بيان کنيم .این یكی [از ایراداتم] است .یكی دیگر اینكه در اینجا تمام شقوق مسئله،
جواب داده نشده است .یك شق این است که ممكن است کسی حاضر نباشد
سهمالشرکه این شریك از مِلك مشاع را به این قيمت بخرد و یا شرکا بخواهند به
قيمت کمتر بخرند [که در نتيجه] مالك ضرر میبيند .اصالً اصل قانون افراز و فروش
امالك مشاع در سال  1581برای این وضع شده بود که [شریكی که میخواهد سهمش
را بفروشد ]،ضرر میبيند و اگر بخواهد سهمش را به شریكش بفروشد ،این شریكش
از این راه میخواهد سهم او را هم با قيمت کمتر مالك بشود.
آقاي مؤمن ـ نه ،این ضرر نيست.
آقاي هاشميشاهرودي ـ خيلی خب ،این فتوا [= فتوای مقام معظم رهبری] همهی
شقوق را نگفته است؛ در حالی که اگر میخواهيد قانونی را باطل کنيد ،باید تمام
شقوق مسئله را هم بنویسيد.
آقاي شبزندهدار ـ حاال در هر حال این [ماده ( )9قانون افراز و فروش امالك مشاع]
را که باید ابطال کرد.
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آقاي مؤمن ـ خيلی خب.
آقاي هاشميشاهرودي ـ آخر بعد از ابطال ،وضعيت این مسئله چه میشود؟ وقتی این
قانون را ابطال کردیم ،دادگاهها چه کار کنند؟
آقاي شبزندهدار ـ [اصل ( ])111قانون اساسی معين کرده که چه کار کنند.
آقای عليزاده ـ آقایان ،بنابراین دادگاه نمیگذارد [مِلك مشاع را] بدون هماهنگی با
سایر شرکا یا یكی از آنها به فروش ب رسانند .اآلن عيب کار این است که وقتی خود
ادارهی ثبت ،ملكی را قابل تفكيك و تقسيم و افراز نداند ،دادگاه بدون رسيدگی [به
ماهيت نظر ادارهی ثبت] حكم به فروش مِلك میدهد .ما باید بگویيم که دادگاهها باید
به موضوع رسيدگی کنند.
آقاي مدرسييزدي ـ آقای عليزاده ،این حرف ما چه ارزشی دارد؟ هيچ ارزشی که
ندارد .ما فقط حق ابطال داریم [و حق ارائهی پيشنهاد نداریم].
آقاي جنتي ـ [اصل ( ])111قانون اساسی میگوید آنجایی که قانون نيست ،قاضی باید
به نظر فقها عمل کند .در نظرمان به همين موضوع اشاره کنيد و بگویيد طبق اصل
( )111قانون اساسی عمل شود.
آقاي مدرسييزدي ـ همين که نوشتهاند بس است.
آقاي عليزاده ـ اینجا که فتوای آقا [= مقام معظم رهبری] هست.
آقاي مدرسييزدي ـ فتوای ایشان هم یكی از فتاوا است.
آقاي عليزاده ـ بله ،خيلی خب ،این تمام شد

دیگر)1(.

 .0نظر شماره  42/51/81551مورخ  1542/1/11شورای نگهبان« :حضرت آیتاهلل آملی الریجانی؛
رئيس محترم قوه قضائيه
با سالم و تحيت
بر اساس اصل ( )9قانون اساسی جمهوری اسالمی ،ماده ( )9قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب
 1581/5/22و بخش اول ماده ( )4و ماده ( )11آیيننامه اجرایی قانون مذکور مصوب آذرماه  ،1581در
جلسه مورخ  1542/1/5فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به
شرح زیر اعالم میگردد:
اطالق ماده ( )9قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب  1581/5/22و بخش اول ماده ( )4و نيز ماده
( )11آیيننامه اجرایی قانون مذکور مصوب آذر  ،1581در مواردی که همه شرکا راضی به فروش
نباشند ،خالف موازین شرع تشخيص داده شد و به استناد اصل ( )9قانون اساسی باطل اعالم میگردد.



مشروحمذاکراتشوراينگهبان

28

بررسي نامهي آقاي سيد محمدرضا حسينيمنش ،مبني بر تقاضاي ابطال
صريح ماده ( )0519قانون مدني مصوب 0504
آقاي عليزاده ـ «نامهی آقای سيد محمدرضا حسينیمنش ،بنا بر اصل چهارم قانون
اساسی ،نسبت به ابطال ماده ( )1514قانون مدنی مصوب )1(.»1519
آقاي مؤمن ـ بله ،این هم یك نامهی دیگری است از آقای محمدرضا حسينیمنش که شبيه
نامهی قبلی ایشان( )2است که حاجآقا [جنتی] فرمودند در جلسه رسيدگی بشود .حاال اگر
اجازه بدهيد من خالصهاش را بگویم یا اگر میخواهيد هم متن نامهی ایشان را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ «محضر مبارك فقهای محترم عضو شورای نگهبان ادام اهلل عزّهم
با سالم و احترام به استحضار میرساند:
ماده ( )1514قانون مدنی مصوب  1519چنين مقرر میداشت« :در مقابل سند رسمی یا
سندی که اعتبار آن در محكمه محرز شده ،دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن
باشد به شهادت اثبات نمیگردد».
آقاي مؤمن ـ این مادهی قبلی بوده که شورای نگهبان آن را ابطال کرده است.
آقاي عليزاده ـ «در تاریخ  ،1511/5/5شورای محترم طی نظریه  2188چنين اعالم نموده است:
«پيرو سؤالی که در مورد مشروعيت ماده ( )1514قانون مدنی از شورای نگهبان شده
بود ،موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .نظر

بدیهی است در این موارد با توجه به فتوای مقام معظم رهبری مدّ ظلّه العالی« ،اگر مِلك مشاع قابل
تفكيك و تقسيم نباشد ،هر یك از شرکا میتوانند به حاکم شرع مراجعه کنند تا شریك دیگر را به
فروش سهم خود و یا خرید سهم او ملزم نماید».
 .0نامهی آقای سيد محمدرضا حسينیمنش مبنی بر تقاضای ابطال صریح ماده ( )1514قانون مدنی
مصوب  ،1519به دليل خالف شرع بودن این ماده ،در جلسه مورخ  1542/1/5شورای نگهبان بررسی
شد .فقهای شورای نگهبان بر اساس اختيار حاصل از اصل ( )9قانون اساسی ،پس از بحث و بررسی
نسبت به مفاد این نامه در جلسه ی مزبور ،سرانجام نظر خود مبنی بر پابرجا بودن نظر پيشين خود (نظر
شماره  2188مورخ  ) 1511/5/5در خصوص مغایرت این ماده با موازین شرع را طی نامهی شماره
 42/51/81551مورخ  ،1542/1/11به رئيس قوهی قضائيه اعالم کردند.
 .2منظور ،نامهی آقای سيد محمدرضا حسينیمنش مبنی بر تقاضای ابطال ماده ( )9قانون افراز و فروش
امالك مشاع و بخش اول ماده ( )4و ماده ( )11آیيننامه اجرایی همان قانون است که در جلسات مورخ
 1542/1/21و  1542/1/5فقهای شورای نگهبان بررسی و راجع به آن اعالم نظر شد.
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فقهای شورای نگهبان با استفاده از اصل ( )9قانون اساسی به شرح ذیل اعالم میگردد:
ماده ( )1514قانون مدنی از این نظر که شهادت بيّنه شرعيه را در برابر اسناد معتبر،
فاقد ارزش دانسته خالف موازین شرع و بدینوسيله ابطال میگردد».
این نظریه در زمانی اعالم شد که موادی از قانون مدنی به صورت آزمایشی در تاریخ
 11/11/5اصالح و موادی به آن الحاق شده بود .در تاریخ  11/5/19و بعد از اعالم
ابطال ماده ( )1514قانون مدنی ،مجلس شورای اسالمی مصوبات اصالحی و الحاقی
آزمایشی را با تغييراتی به موجب قانون اصالح موادی از قانون مدنی به قانون تبدیل
نمود ولی در این قانون ،اشارهای به حذف ماده ( )1514نشده است.
اداره حقوقی قوه قضائيه طی نظریه  1/1241مورخ  1511/2/51چنين اعالم داشته
است« :با توجه به اینكه در اصالحات سال  1511ق.م .تعرضی به متن ماده ()1514
نشده و حذف نگردیده است ،ماده ( )1514ق.م .موضوعاً دارای قدرت اجرایی است».
این نظریه موجب تشتت رأی و تفرقه آراء در مباحثات حقوقی شده و بعضاً نيز مبنای
رأی دادگاهها نيز قرار گرفته است.
علیهذا از محضر آن فقهای محترم درخواست میگردد به منظور خاتمه دادن به این
قبيل مباحث و بازگشت به مبانی شرعی ،حسب اصل چهارم قانون اساسی و اختيارات
فقهای محترم شورای نگهبان ،نسبت به اعالم صریح ابطال ماده ( )1514قانون مدنی
مصوب  1519اقدام فرمایيد .وفقكماهلل لمرضاته والسالم عليكم و رحمتاهلل».
اداره حقوقی قوهی قضائيه ،حرف بیربطی زده است.
آقاي مدرسييزدي ـ بنویسيد.
آقاي هاشميشاهرودي ـ ادارهی حقوقی ،ملتفت به ابطال این ماده نبوده است .احتماالً به
آنها نگفته بودهاند که این ماده ابطال شده است و آنها فقط اصالحيهی قانون مدنی را
ال ابطال شده
دیدهاند [که چنين نظری دادهاند] .ولی این ماده ( )1514قانون مدنی قب ً
است؛ لذا آن اصالحيهی قانون مدنی که آن ماده را دوباره زنده نمیکند .اصالحيهی
قانون مدنی در سال  ،1511گرچه تعرّضی به این ماده نداشته است ،ولی آن ماده را معتبر
هم نمیداند .لذا چون در اصالحيه ،مطلبی در خصوص ماده ( )1514نيامده ،وضعيت
این ماده اعتبار سابق خودش را دارد که با نظر شورای نگهبان ابطال شده است.
آقاي مؤمن ـ در خصوص این موضوع ،یك چيزی آقایان [اعضای مجمع مشورتی فقهی]
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نوشتهاند که من نوشتهی آقایان را میخوانم« :رسيدگی به نامهی جناب آقای سيد محمدرضا
حسينیمنش مبنی بر ادعاء خالف شرع بودن ماده ( )1514قانون مدنی مصوب »1519
آقاي عليزاده ـ «بررسی :با توجه به ابطال ماده مذکور توسط فقهای محترم شورای
نگهبان در سال  ،1511این ماده ابطال شده است و بعد از این ،زمانی میتوان به این
ماده عمل نمود که مجلس شورای اسالمی مجدداً آن را تصویب نموده و شورای
نگهبان آن را تأیيد نماید و الّا در فرض ابطال آن توسط فقهای محترم شورای نگهبان،
این ماده جنبه قانونی نداشته و اعتباری ندارد .و آنچه در اصالحيه قانون مدنی در
تاریخ  1511/5/19به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيده است و توسط شورای
نگهبان تأیيد شده است ،متعرّض این ماده نشده است تا بتوان چنين ادعا نمود که
مجدداً به تأیيد شورای محترم نگهبان رسيده است و در نتيجه این عدم تعرّض ،ابطال
فقهای شورای نگهبان را از بين نمیبرد و طبعاً نظر اداره حقوقی قوه قضائيه مبنی بر
اینكه «با توجه به اینكه در سال  1511ق.م تعرّضی به متن ماده ( )1514نشده و حذف
نگردیده است و ماده ( )1514قانون مدنی موضوعاً دارای قدرت اجرایی است» وجهی
ندارد و ابداً ماده مذکور وجود ندارد تا بتوان آن را داری قدرت اجرایی

دانست)1(».

آقاي مؤمن ـ یعنی گفتهاند آنچه در اصالح قانون مدنی آمده است ،اصالً این ماده را
ذکر نكردهاند ،بلكه یك سِری مواد دیگر را گفتهاند و آنها را اصالح کردهاند .اصالً در
اصالحيه ،به ماده ( )1514هيچ توجهی نكردهاند؛ یك سِری مواد جدیدی را گفتهاند که
بعضی از آنها ابطال شده و به بعضیها هم دست نزدهاند .لذا در این اصالحيه ،اصالً به
ماده ( )1514تعرّضی نشده است .پس وقتی شورای نگهبان گفته است که این ماده
باطل است ،همچنان باید باطل باشد.
آقاي هاشميشاهرودي ـ البته اصالحيهی قانون را هم به دو شكل میتوانند بياورند؛
بعضی وقتها کل قانون را در اصالحيه میآورند ،خب در این صورت ،این یك حرفی
است ،اما گاهی فقط موادی را به عنوان مادهی اصالحی در اصالحيه میآورند و اصالح
میکنند .ما باید ببينيم این اصالحيهی سال  1511از کدام یك از دو تا شكل است.
آقاي مؤمن ـ از همين قِسم دوم است .من این را اینجا نوشتهام .این اصالحيه در
 .0نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /191ف 42/مورخ  ،1542/1/1قابل
مشاهده در نشانی زیرyon.ir/bwwXX :
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 1511/5/19به تصویب مجلس رسيده است.
آقاي هاشميشاهرودي ـ بله ،مِثل همين است؛ فقط مادهی اصالحی را در اصالحيه
آورده بودند.
آقاي عليزاده ـ بله ،معموالً در اصالحيههای قوانين ،همهی مواد را نمیآورند.
آقاي مؤمن ـ تصویب اصالحيه در مجلس در تاریخ  1511/5/19بوده است و شورای نگهبان
هم در  1511/5/21آن را تأیيد کرده است .اگر میخواهيد همان مصوبه سال  1511را بياورید
و بخوانيد .ما آن زمان همين مواد را آوردیم و بررسی کردیم .مثالً مجلس در این اصالحيه،
ماده ( )1515را ابطال کرد .ما هم همين متن مصوبه را بررسی کردیم و ( )12( ،)11مورد ایراد
به آن گرفتيم [که مجلس آنها را برطرف کرد و این مصوبه به تأیيد شورای نگهبان

رسيد])1(.

آقاي عليزاده ـ پس اگر میخواهيد همين متن مجمع فقهی قم را بنویسيم ،بعد آخرش اضافه
کنيم و بگویيم «بنابراین آن ماده همان طور که قبالً اعالم شد ،خالف موازین شرع است».
آقاي مؤمن ـ بله.
منشي جلسه ـ اصالحيهی سال  1511را ببينيد؛ مجلس در آن اصالحيه ،مواد قبل و بعد
ماده ( )1514را حذف کرده ،ولی متعرّض ماده ( )1514نشده است.
ال ماده ( )1514را ذکر نكرده است؛ یعنی اگر ذکر کرده بود و
آقاي مؤمن ـ بله ،اص ً
شورای نگهبان راجع به آن حرفی نمیزد ،خب میگفتند این به این معنی است که
ماده ( )1514به قوت خود باقی است ،ولی شما مصوبه را مالحظه کنيد.
آقاي عليزاده ـ این ماده ( )1514که قبالً به نظر شورای نگهبان حذف شده بود ،لذا همان
طوری که آقایان [اعضای مجمع مشورتی فقهی] فرمودهاند اگر این ماده قرار بود مجدداً در
 . 0طرح اصالح موادی از قانون مدنی ،پس از آنكه در تاریخ  1511/8/21به تصویب مجلس شورای
اسالمی رسيد ،برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه ،طی
نظر شماره  1119مورخ  ،1511/1/1در ( )11بند ایراداتی را به این مصوبه وارد کرد و آن را برای
اصالح به مجلس بازگرداند .اصالحات مجلس برای برطرف کردن ایرادهای شورای نگهبان در جلسهی
علنی مورخ  1511/5/19به تصویب نمایندگان رسيد و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد .در
این مرحله ،شورای نگهبان مصوبه ی اصالحی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخيص نداد و
نظر تأیيدی خویش در این خصوص را طی نامهی شماره  2111مورخ  1511/5/21به مجلس شورای
اسالمی اعالم کرد .برای آگاهی کامل از محتوا و سير مراحل این مصوبه ،بنگرید به پروندهی این
مصوبه در سامانهی جامع نظرات شورای نگهبان ،قابل دسترسی در نشانی زیرyon.ir/79Oj1:
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قانون بياید ،باید در اصالحيه ابقاء میشد تا آقایان فقها بگویند این ماده ،اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ بله ،باید ابقاء میشد یا اصالح میشد.
آقاي هاشميشاهرودي ـ پس چرا ادارهی حقوقی این طوری نظر داده است؟! احتماالً
ادارهی حقوقی از این مسئله غافل بوده است.
آقاي عليزاده ـ اشتباه کردهاند .پس همان متنی که آقایان در قم نوشتهاند را بياورید ،بعدش
هم بنویسيد« :و آنچه در اصالحيه قانون مدنی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيده و
توسط شورای نگهبان به تأیيد رسيده است ،متعرّض این ماده نشده است ...
آقاي هاشميشاهرودي ـ  ...تا بتوان ادعا نمود که مجدداً به تأیيد شورای محترم نگهبان
رسيده است».
آقاي عليزاده ـ پس این طور مینویسيم« :آنچه در اصالحيه مورخ  1511/5/19قانون
مدنی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيده و توسط شورای نگهبان تأیيد شده
است ،متعرّض ماده ( )1514نيست تا بتوان چنين پنداشت که این ماده مجدداً به تأیيد
فقهای محترم شورای نگهبان رسيده است .در نتيجه نظریه فقهای محترم مبنی بر ابطال
این ماده کماکان به قوت خود باقی است و نظریه اداره حقوقی قوه قضائيه با توجه به
اینكه در اصالحات سال

)1(.»...1511

 .0نظر شماره  42/51/81551مورخ  1542/1/11شورای نگهبان« :حضرت آیتاهلل آملی الریجانی؛
رئيس محترم قوه قضائيه
با سالم و تحّيت
بر اساس اصل ( )9قانون اساسی جمهوری اسالمی ،ماده ( )1514قانون مدنی مصوب سال  ،1519در
جلسه مورخ  1542/1/5فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به
شرح زیر اعالم میگردد:
ـ آنچه در اصالحيه مورخ  1511/5/19قانون مدنی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيده و توسط
شورای نگهبان تأیيد شده است ،متعرّض ماده ( )1514نيست تا بتوان چنين پنداشت که این ماده مجدداً
به تأیيد فقهای محترم شورای نگهبان رسيده است و در نتيجه ،نظریه فقهای محترم مبنی بر ابطال این
ماده کماکان به قوت خود باقی است و نظریه اداره حقوقی قوه قضائيه مبنی بر اینكه «با توجه به اینكه
در اصالحات سال  1511تعرّضی به متن ماده ( )1514نشده و حذف نگردیده است و ماده ()1514
قانون مدنی موضوعاً دارای قدرت اجرایی است» موجّه نمیباشد».
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