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قبالً هم گاهی اين حالت را پيدا میكرد ،ولی به اين شدت و
حدّت نبود .ظاهراً هنوز هم در حال اغما هستند .مشكلشان هم

مشتمل بر موضوعات زير:

همين است كه ولو اينكه قلب به كار افتاده و فشار خون عادي

 )1نطق پيش از دستور
 )2طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي کار (اعاده
شده از شوراي نگهبان)
 )0اليحه موافقتنامه ايجاد و راهاندازي بانك اطالعاتي سازمان
همكاريهاي اقتصادي (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات
گمرکي
 )4اليحه تجارت (اعاده شده از شوراي نگهبان)
 )5طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي
الكترونيكي

است و از اين جهت مشكلی ندارد ،ولی مغز هنوز براي
هوشياري آمادگی ندارد .خدا انشاءاهلل ايشان را به حق آل
محمد صلّی اهلل عليه و آله و سلّم هر چه زودتر شفا بدهد و
همه ما از بركات وجودشان استفاده بكنيم .دستورهاي امروزمان
هم بررسی چند مصوبهي مجلس [و چند نامهي ديوان عدالت
اداري] است كه با اين حساب ،میدانيد ديگر كه به بررسی
نامههاي ديوان عدالت نمیرسيم .حاال اينها را به ترتيب هر چه
میتوانيم میخوانيم تا بلكه بتوانيم بررسی آنها را به يك جايی
برسانيم انشاءاهلل.

تالوت آياتي چند از کالماهلل مجيد

نطق پيش از دستور
آقاي جنتي ـ اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم .بسم اهلل الرحمن

الرحيم .اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه و
علی آبائه فی هذه الساعة و فی كل الساعة وليّاً و حافظاً و قائداً
و ناصراً و دليالً و عيناً حتی تسكنه ارضك طوعاً و تمتعه فيها
طويالً واجعلنا من اعوانه و انصاره و المستشهدين بين يديه فی

جملة اوليائه .تبريك عرض میكنم ميالد فرخنده و مسعود
حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشريف ،آخرين

حجت خدا و عدالتگستري كه دنيا را به خواست خدا از عدل
و داد پر میكند و ريشه و بنياد ظلم را از جا بر میكند .خدا
انشاءاهلل ظهورشان را هر چه بيشتر نزديكتر فرمايد و ما را هم
از اصحاب و ياران آن بزرگوار قرار بدهد و به بركت ايشان
باليا را از جان شيعيان علی عليهالسالم دور كند .همچنين اين
ايام را به نام حضرت علی اكبر سالماهلل عليه هم نامگذاري
كردهاند .خداوند انشاءاهلل زيارت قبر مطهرش كه در كنار پدر
بزرگوارش در ضريح ششگوشه است ،قسمت همه بفرمايد و
انشاءاهلل ما را مشمول شفاعتشان قرار بدهد .اين كسالت برادر
عزيزمان حضرت آيتاهلل مهدوي كنی هم براي ما بسيار مايهي
تأسف و تأثر است .اين واقعاً يك غم و غصهاي شده كه
همهجا را فرا گرفته است .دوستان ايشان و كسانی كه ايشان را
میشناختند در داخل و خارج همه نگران و ناراحتند .اين اتفاق
غير قابل پيشبينی بود .البته ايشان چون ناراحتی قلبی داشتند،

طرح بيمه بيكاری و حمايت از بيكاران متقاضي
كار(اعادهشده از شورای نگهبان)
منشي جلسه ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم« .طرح بيمه بيكاري و
حمايت از بيكاران متقاضي كار (اعادهشده از شوراي نگهبان)»
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 .1طرح يكفوريتی بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی كار در تاريخ
 313۰/3۰/3به تصويب نمايندگان رسيد .اين مصوبه ،مطابق با روند
قانونی پيشبينی شده در اصل ( )33قانون اساسی ،طی نامهي شماره
 350/013۰0مورخ  313۰/3۰/3۰به شوراي نگهبان ارسال شد .اين
مصوبه ،تا پايان سال  ،3131در مجموع در هفت مرحله بين شوراي
نگهبان و مجلس شوراي اسالمی رفت و برگشت داشته است .شوراي
نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگی در جلسات مورخ
 313۰/3۰/۲3و  ،313۰/3۰/۲8در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ
 ،3133/۲/3در مرحلهي سوم در جلسهي مورخ  ،3133/1/1در مرحلهي
چهارم در جلسهي مورخ  3133/3/۲8و در مرحلهي پنجم در جلسات
مورخ ( 3133/5/33غير رسمی) و  3133/1/۲0بررسی كرد و نظر خود
مبنی بر مغايرت برخی از مواد اين مصوبه با اصل ( )15قانون اساسی و
نيز وجود ابهام در موادي از اين مصوبه را طی نامههاي شماره
 3۰/1۰/351۲0مورخ  33/1۰/3033۲ ،313۰/3۰/۲8مورخ ،3133/۲/3
 33/1۰/3083۰مورخ  33/1۰/3133۲ ،3133/1/1مورخ  3133/3/۲8و
 33/1۰/38111مورخ  3133/1/۲0به رئيس مجلس شوراي اسالمی اعالم
كرد .در نهايت ،با اصرار مجلس شوراي اسالمی بر ماده ( )33مصوبهي
خود ،اين مصوبه بر اساس اصل ( )33۲قانون اساسی براي حل اختالف
ميان مجلس و شوراي نگهبان ،به موجب نامهي شماره  33/1351۲مورخ
 3133/3۲/1به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد .بررسی اين
مصوبه در تاريخ  313۲/3۲/31در دستور بررسی مجمع تشخيص
مصلحت نظام قرار گرفت و «مقرر گرديد براي رفع ايراد شوراي نگهبان
در خصوص اصل ( )15قانون اساسی ،به مجلس شوراي اسالمی ارجاع
شود تا دولت و مجلس با تفاهم يكديگر نسبت به تأمين منابع بار مالی
اقدام نمايند» .با بازگشت اين مصوبه به مجلس ،مجدداً مجلس شوراي
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تا كنون چندين بار به اين مصوبهي بيمه بيكاري و حمايت از

مصوبهي اصالحی خود مورخ  ]3133/3/۲۲آن را به اين

بيكاران متقاضی كار ايراد گرفته شده است .ايراد آخر شوراي

صورت اصالح كرد« :پاراگراف دوم تا آخر ماده ( )11به شرح

نگهبان [در نظر شماره  33/1۰/38111مورخ 3133/1/۲0

زير اصالح گرديد :سهم كارفرمايي دستگاههاي اجرايي از محل

شوراي نگهبان] اين بوده است« :نظر به اينكه مصوبه مرقوم به

صرفهجويي در هزينههاي جاري ،از جمله محل حقوق و مزاياي

صورت طرح بوده و به افزايش هزينههاي عمومي ميانجامد و

كاركنان خود كه به مرخصي بدون حقوق ميروند ،پرداخت

طريق جبران آن معلوم نگرديده است ،عليرغم اصالح به عمل

ميگردد و دولت نيز مجاز است با پيشبيني در بودجه سنواتي به

آمده ،اشكال سابق كماكان به قوت خود باقي است ».اآلن مجلس

تكليف قانوني موضوع ماده ( )52قانون مديريت خدمات
۲

براي رفع اين ايراد ،مصوبهي خود را اينگونه اصالح كرده

كشوري عمل نمايد ».به رغم اين اصالح ،ما باز هم [در نظرات

است« :فصل دوم با عنوان «مشمولين بيمه بيكاري» دربرگيرنده

شماره

شماره

مواد ( )6تا ( )05حذف ميشود».

 33/1۰/3133۲مورخ  ]3133/3/۲8گفتيم ايراد اصل ( )15شورا

اشكال قبلی شورا [در نظر شماره  3۰/1۰/351۲0مورخ

به قوت خود باقی است 1.لذا مجلس [در مصوبهي اصالحی

 ،]313۰/3۰/۲8بحث ايجاد بار مالی و ايراد مغايرت با اصل

مورخ  ]3133/1/33مجدداً ماده ( )33را به اين صورت اصالح

( )15قانون اساسی بوده است كه ابتدائاً اين ايراد را به ماده

كرد« :ماده ( )11به شرح زير اصالح گرديد:

( )33اين مصوبه گرفتيم 3.مجلس براي رفع ايراد اين ماده[ ،در

ماده  -11حق بيمه بيكاري به ميزان چهار درصد ( )%3مزد يا

33/1۰/3033۲

مورخ

3133/۲/3

و

حقوق بيمهشده است كه سه درصد ( )%1آن توسط كارفرما و


اسالمی در تاريخ  3131/۲/۲8به اصالح اين مصوبه اقدام كرد و مصوبهي
اصالحی را مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )33قانون
اساسی ،طی نامهي شماره  33/3۲101مورخ  3131/۲/1۰به شوراي
نگهبان ارسال كرد .اين مصوبه ،در اين مقطع نيز دو مرحله بين شوراي
نگهبان و مجلس شوراي اسالمی رفت و برگشت داشت .شوراي نگهبان
اين مصوبه را در مرحلهي ششم در جلسهي مورخ  3131/1/۲۰و در
مرحلهي هفتم در جلسهي مورخ  3131/3/33بررسی كرد و نظر خود
مبنی بر مغايرت برخی از مواد اين مصوبه با اصل ( )15قانون اساسی را
طی نامههاي شماره  31/3۰۲/3۰81مورخ  3131/1/۲۰و 31/3۰۲/3111
مورخ  3131/3/33به رئيس مجلس شوراي اسالمی اعالم كرد .خاطر
نشان میگردد مجلس شوراي اسالمی بعد از اين مراحل ،مصوبهي
كميسيون اجتماعی را به صورت غير رسمی به شوراي نگهبان ارسال كرد
كه شوراي نگهبان در جلسهي مورخ  ،3131/3/۲5اين مصوبه را نيز
بررسی كرد و همچنان ايراد مغايرت با اصل ( )15قانون اساسی را به اين
مصوبهي اصالحی وارد دانست.
 .1بند ( )3نظر شماره  3۰/1۰/351۲0مورخ  313۰/3۰/۲8شوراي نگهبان
در خصوص طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی كار مصوب
 313۰/3۰/3مجلس شوراي اسالمی -3« :در ماده ( ،)33نظر به اينكه
مكلف كردن دولت به پيشبينی بودجه در سالهاي بعد ،كه به افزايش
هزينه عمومی میانجامد و طريق جبران آن معلوم نگرديده ،مغاير اصل
( )15قانون اساسی شناخته شد ».متن ماده ( )33مصوبهي 313۰/3۰/3
مجلس شوراي اسالمی كه با ايراد شورا به شرح فوق مواجه شد ،به
شرح زير بوده است« :ماده  -33حق بيمه بيكاري به ميزان چهار درصد
( )%3مزد يا حقوق «بيمهشده» است كه سه درصد ( )%1آن توسط
كارفرما و يك درصد ( )%3توسط دولت تأمين و پرداخت میشود.
دستگاههاي اجرايی دولتی ،در سال اول اجراء ،سهم كارفرما را از محل
صرفهجويی در هزينههاي جاري خود ،تأمين و پرداخت مینمايند.
دولت مكلف است در سالهاي بعد منابع مورد نياز را جداگانه و در ذيل
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رديف هر دستگاه در بودجه سنواتی پيشبينی نمايد و در اختيار صندوق
قرار دهد».
 .2ماده ( )5۰قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  3180/1/8مجلس
شوراي اسالمی« :ماده  -5۰كارمندان ،مشمول استفاده از مزاياي بيمه
بيكاري مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بود».
 .0نظر شماره  33/1۰/3033۲مورخ  3133/۲/3شوراي نگهبان در خصوص
طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی كار مصوب 3133/3/۲۲
مجلس شوراي اسالمی« :علیرغم اصالح به عمل آمده ،ايراد بند يك اين
شورا كماكان به قوت خود باقی است ».نظر شماره  33/1۰/3133۲مورخ
 3133/3/۲8شوراي نگهبان در خصوص طرح بيمه بيكاري و حمايت از
بيكاران متقاضی كار مصوب  3133/3/33مجلس شوراي اسالمی« :اشكال
سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقی است».
گفتنی است مصوبهي اصالحی مورخ  3133/3/33مجلس كه مجدداً به
شرح فوق ،با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد ،به شرح زير بود« :ماده
( )33به شرح زير اصالح گرديد:
ماده  -33حق بيمه بيكاري به ميزان چهار درصد ( )%3مزد يا حقوق
«بيمهشده» است كه سه درصد ( )%1آن توسط كارفرما و يك درصد
( )%3توسط دولت تأمين و پرداخت میشود .دستگاههاي اجرايی دولتی،
در سال اول اجراء ،سهم كارفرما را از محل صرفهجويی در هزينههاي
جاري خود و از محل اعتبار بند ( )35-3قانون بودجه سال  3133كل
كشور تأمين و پرداخت مینمايند .دولت میتواند در سالهاي بعد بر
اساس ماده ( )5۰قانون مديريت خدمات كشوري ،منابع مورد نياز بند (د)
ماده ( )5۰قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران را
پيشبينی و تأمين نمايد».
 .4گفتنی است اين اصالحيه نيز (به شرح پيشگفته در سطرهاي ابتدايی
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حاال در مصوبهي اصالحی فعلی [مورخ  ]3131/۲/۲8گفتهاند:

قابل طرح در مجلس نيست و بنابراين به مجمع هم نبايد برود.

«فصل دوم با عنوان «مشمولين بيمه بيكاري» دربرگيرنده مواد ()6

مجمع هم مصوبه را برگرداند و به مجلس گفت برويد و با

تا ( )05حذف ميشود».

1

دولت بر سر تأمين منابع مالی اين مصوبه تفاهم كنيد .شوراي

آقاي رهپيك ـ كل فصل دوم [حذف شده است].

نگهبان از ابتدا ،در مورد اين مصوبه ،دو تا اشكال مطرح كرده

آقاي عليزاده ـ بله ،حذف شد ديگر؛ مجلس براي رفع اين ايراد

است؛ يكی ،بار مالی اين مصوبه بود و يكی هم اشكال ديگري

چه كار میتوانست بكند؟!

بود در مورد اينكه زمان اجراي مصوبه چه وقتی است؟ آيا منوط

آقاي اسماعيلي ـ فصل دوم را حذف كردهاند؛ خوب كاري

به اجازهي مجلس است يا نه؟ 1مجلس آن ايراد دومی را حل

كردهاند.

كرد 3.در مورد ايراد بار مالی ،دو سه بار اين مصوبه بين مجلس و

آقاي رهپيك ـ فصل دوم ،حذف شده است اما ...

شوراي نگهبان رفت و آمد كرد .اآلن ،مجلس در اين مصوبهي

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر رهپيك ،شما اول يك توضيحی راجع

اخير ،چند تا اصالحيه انجام داده است .يك اصالحيه اين است

به كليّت اين مصوبه بفرماييد.

كه كالً مشمولين بيمهي بيكاري را حذف كرده است؛ يعنی فصل

آقاي رهپيك ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .اين مصوبه ،چندين بار

دوم ،از ماده ( )0تا ( )۲5را كالً حذف كردهاند .در اصالحيهي

بين مجلس و شوراي نگهبان رفته و برگشته است؛ حتی يك بار

آخر [= اصالحيهي مورخ  3133/1/33مجلس شوراي اسالمی]

هم به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته است كه مجمع

در ماده ( )33گفته بودند حق بيمهي بيكاري به ميزان چهار

رسيدگی نكرد؛ چون ايراد بار مالی مطرح بود و نظر شوراي

درصد ( )%3است كه ( )%3آن سهم دولت است .اين اصالحيه،

نگهبان اين است كه در مورد ايراد بار مالی ،اساساً چنين طرحی

مشكل بار مالی داشت؛ در نتيجه ،ايراد مغايرت با اصل ()15
قانون اساسی گرفته شد كه اين بار مالی میخواهد از كجا تأمين


مشروح مذاكرات اين مصوبه) ،با ايراد مندرج در نظر شماره
 33/1۰/38111مورخ  3133/1/۲0شوراي نگهبان مواجه شد« :نظر به
اينكه مصوبه مرقوم به صورت طرح بوده و به افزايش هزينههاي عمومی
میانجامد و طريق جبران آن معلوم نگرديده است ،علیرغم اصالح به
عمل آمده ،اشكال سابق كماكان به قوت خود باقی است».
 .1گفتنی است در صدر نامهي ارسالی مجلس به شوراي نگهبان در
خصوص اين مصوبهي اصالحی به شماره  33/3۲101مورخ
 ،3131/۲/1۰آمده است« :حضرت آيتاهلل احمد جنتی
دبير محترم شوراي نگهبان
عطف به نامه شماره  33/1۰/38111مورخ  3133/1/۲0و پيرو نامه
شماره  33/3338۲مورخ  3133/1/۲1در اجراي اصل نود و چهارم ()33
قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران طرح بيمه بيكاري و حمايت از
بيكاران متقاضی كار كه پس از اعاده از مجمع تشخيص مصلحت نظام
طی نامه شماره  13110/۰3۰3مورخ  313۲/3۲/۲5به منظور رفع ايراد آن
شورا در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ  3131/۲/۲8مجلس شوراي
اسالمی به تصويب رسيده است ،به پيوست ارسال میگردد.
يادآوري مینمايد باعنايت به عدم پذيرش بار مالی موضوع ايراد شوراي
محترم نگهبان توسط دولت محترم و همچنين نظر به اينكه اصالح ماده
( )33به تنهايی رافع ايراد نمیباشد ،ساير مواد فصل دوم نيز كه متضمن
بار مالی ناشی از افزايش درصد موضوع ماده مذكور بود ،حذف شد و
متناسب با اين تغيير ،اصالحات ويرايشی در ساير مواد به شرح مصوبه
ضميمه به عمل آمد .بنابراين با حذف فصل مذكور ،نظر شوراي محترم
نگهبان به طور كامل تأمين گرديده و موضوع اختالف ،حذف و ايراد
مرتفع شده است».

بشود .اينبار ،مجلس كالً فصل دوم [= مواد ( )0تا ( ])۲5را
 .2بند ( )۲نظريهي تفسيري شماره  33/1۰/33133مورخ 3133/3۲/۲1
شوراي نگهبان در خصوص اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی« :درمورد
بند يك سؤال دوم يعنی «معلوم نشدن طريق كاهش درآمد يا تأمين هزينه
جديد» ،با توجه به اينكه اصل طرح يا پيشنهاد به صراحت اصل ()15
قانون اساسی قابل طرح در مجلس نبوده ،بنابراين قابل ارجاع به مجمع
تشخيص نمیباشد ».قابل دسترسی در نشانی زيرyon.ir/kzD17 :
 .0بند ( )۲نظر شماره  3۰/1۰/351۲0مورخ  313۰/3۰/۲8شوراي نگهبان
در خصوص طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی كار مصوب
 313۰/3۰/3مجلس شوراي اسالمی -۲« :تبصره ( )۲ماده ( )1۲از اين
جهت كه مشخص نيست اجراي آن منوط به تصويب در مجلس شوراي
اسالمی است يا خير ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد
شد».
تبصره ( )۲ماده ( )1۲طرح طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران
متقاضی كار مصوب  313۰/3۰/۲8مجلس شوراي اسالمی« :تبصره -۲
تأمين منابع مذكور از محل موضوع ماده ( )1قانون هدفمند كردن يارانهها
مصوب  3188/3۰/35زودتر از زمان تعيينشده در اين ماده در صورت
تصويب دولت يا سازمان هدفمندسازي يارانهها بالمانع است».
 .4تبصره ( )۲ماده ( )1۲طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی
كار مصوب  3133/3/۲۲مجلس شوراي اسالمی« :تبصره ( )۲ماده ()1۲
به شرح زير اصالح گرديد:
تبصره  -۲تأمين منابع مذكور در اين ماده از آغاز اجراء از محل موضوع
ماده ( )1قانون هدفمند كردن يارانهها مصوب  3188/3۰/35با پيشبينی
در بودجه سنواتی بال مانع است».
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حذف كرده است؛ منتها اتفاقی كه افتاده است ،اين است كه

تأمين بار مالی اين مصوبه همچنان مشكل دارد؛ يعنی همان ايراد

مجلس در اصالحيهي مادهي بعدي ،يعنی تبصره ( )1ماده (،)۲0

قبلی باقی است .آن رديفهايی را كه مجلس نوشته است،

عبارت «مشموالن موضوع ماده ( )30اين قانون» را عوض كرده

تأمينكنندهي بار مالی نيست؛ چون براي اين رديفها ،مصارف

است 3و يك عبارتی به اين شكل نوشته است« :در تبصره ()1

تعيين شده است .منتها يك اشكال اصلی كه در اين مصوبه

ماده ( ،)06عبارت «واجدان شرايط بيمه بيكاري» ،جايگزين عبارت

هست و مجلس آن را اصالح نكرده است ،اين است كه در ماده

«مشموالن موضوع ماده ( )16اين قانون» ميشود ».چون اين ماده

( )1۲اين مصوبه گفته شده است در سال ( ،)3133از اين منابع

( )30در فصل دوم بود ،كه حذف شده است .با اينكه در

تأمين بشود و در سالهاي بعد هم در بودجه پيشبينی شود؛

3

اصالحی كه به آن اشاره شده است ،فصل دوم كه كالً در مورد

چون تاريخ تصويب اين طرح ،سال ( )313۰است .اين ايراد،

مشمولين بيمه بيكاري بود و بار مالی داشت ،حذف شد ،اما

هنوز مانده است؛ هنوز مجلس اين ايراد را اصالح نكرده است.

مجلس آمد و در فصل سوم ،در تبصره ( )1ماده ( )۲0گفت

اآلن در همين مصوبهاي كه به شورا آمده است ،متن مصوبه اين

جاي «مشموالن موضوع ماده ( )30اين قانون» كه حذف شد،

است كه در سال ( ،)3133منابع مورد نياز از محل دو درصد

بنويسيد« :واجدان شرايط بيمه بيكاري؛ يعنی آن واجدان شرايط

( )%۲رديف فالن تأمين میشود و براي سالهاي بعد ،در بودجه

بيمه بيكاري رفتند در فصل سوم تا از حمايتهاي مالی

پيشبينی شود .اآلن تكليف منابع اين مصوبه ،معلوم نيست؛ ما در

برخوردار بشوند .اين يعنی همان ايراد بار مالی ،دوباره در اينجا

سال ( )3131هستيم .آن رديفی كه مجلس گفته است كه در سال

هم مطرح است؛ چون معلوم نيست كه منابع آن از كجا

( )3133چنين شود ،اآلن وجود ندارد .اآلن ،آن رديف در سال

میخواهد تأمين بشود؟ دولت و سازمان مديريت هم نامه

( )3131يك چيز ديگري شده است؛ براي تملك دارايیها [ي

دادهاند ۲.ما با خودشان هم صحبت كرديم .اينها میگويند كه اين

سرمايهاي استانها در سال ( ])3131است كه ربطی به بيمهي

رديفهايی كه براي تأمين بار مالی نوشته شده است ،بار مالی

بيكاري ندارد؛ لذا دو تا اشكال به نظر میرسد :يكی اينكه زمان

اين مصوبه را تأمين نمیكند .خود دولت اين ايراد را میگويد .ما

اجراي طرح ،مبهم است كه از چه وقتی میخواهد اجرا بشود؛

در مجمع مشورتی حقوقی هم يك حساب و كتابی كرديم كه در

دوم اينكه مجلس فصل دوم را حذف كرده است ،اما

گزارش مجمع هم منعكس شده است 1.بر اساس اين برآورد،

حمايتهايی را در فصل سوم براي همان بيمهي بيكاري قرار

 .1تبصره ( )1ماده ( )۲0طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی
كار مصوب  313۰/3۰/3مجلس شوراي اسالمی به شرح زير بوده است:
«تبصره  -1مشموالن موضوع ماده ( )30اين قانون كه مدت بيمه بيكاري
آنان منقضی شده است ،در صورت داشتن شرايط برابر مقررات اين فصل
مورد حمايت قرار میگيرند ».ماده ( )30طرح بيمه بيكاري و حمايت از
بيكاران متقاضی كار مصوب  313۰/3۰/3مجلس شوراي اسالمی مقرر
میداشت« :ماده  -30بيمهشده در صورت اشتغال بعد از انقضاء مدت
پرداخت مقرري بيمه بيكاري ،در صورت داشتن شرايط ،بر اساس
مقررات فصل سوم اين قانون ،تحت پوشش حمايتهاي فصل مذكور
قرار میگيرد».
 .2معاون اول رئيس جمهور به استناد نامهي معاونت برنامهريزي و نظارت
راهبردي رئيس جمهور ،طی نامهاي به شماره  ۲۲833مورخ ،3131/1/1
مخالفت خود با مفاد اين مصوبه را اعالم كرده است .در بخشهايی از
اين نامه آمده است ...« :متأسفانه علیرغم حضور نمايندگان دولت در
جلسات كميسيونهاي تخصصی و صحن جلسه علنی مجلس و اعالم
ناتوانی دولت در تأمين منابع مالی بسيار زياد و عدم تفاهم بر اصالحات
به عمل آمده در آن ،طرح مذكور در جلسه علنی مورخ 3131/۲/۲8
مجلس شوراي اسالمی به تصويب رسيد .»...
 .0بنگريد به :نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شوراي
نگهبان) ،شماره  ،31۰1۰۰0مورخ  ،3131/1/38صص  ،۲3–33قابل



داده است كه اين حمايتها ،منبعی براي تأمين بار مالی ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،حاال مقصود از اين بيمهي بيكارها
چيست؟
آقاي رهپيك ـ حداقل حقوقی است كه بايد به بيكارها بدهند.

دسترسی در نشانی زيرyon.ir/EgLgc :

 .4ماده ( )1۲طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی كار مصوب
 313۰/3۰/3مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -1۲منابع مورد نياز اجراي
فصل سوم اين قانون ،در سال  3133از محل دو درصد ( )%۲اعتبارات
بودجه عمومی موضوع ماده ( )38۰قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوري اسالمی ايران مصوب  3183/3۰/35كه در اختيار معاونت
برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور قرار دارد تأمين و پرداخت
میشود .در سالهاي بعد با پيشبينی در قوانين بودجه از محل پنجاه
درصد ( )%5۰درآمدهاي موضوع ماده ( )1قانون هدفمندكردن يارانهها
مصوب  3188/3۰/35تأمين میشود .همچنين نود درصد ( )%3۰درآمد
حاصل از دريافت خسارات و جريمههاي ناشی از اشتغال اتباع خارجی
بدون مجوز و كودكان و نوجوانان كمتر از پانزده سال و كمكهاي
مردمی و سازمانهاي حمايتی داخلی و خارجی مانند بانك جهانی براي
اين منظور اختصاص میيابد».
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اين حقوق ،يك ضريبی دارد كه حساب شده است 3.دولت هم

است ،عبارت «واجدان شرايط بيمهي بيكاري» ،هم شامل

به آن اشكال گرفته است.

كسانی میشود كه اصالً تا به حال سر كار نرفتهاند و كارجو

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر ،از جهت زمان اجراي قانون ،ماده

هستند و دنبال يافتن كار هستند ،هم شامل آنهايی است كه كار

( )۲قانون مدنی ،تكليف را روشن كرده است؛ گفته است كه

داشتهاند و بيكار شدهاند .اين عبارت ،تاب اين تفسير را دارد.

«قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور الزماالجراء

آقاي رهپيك ـ حتی تبصره ( )1ماده ( )۲0تصريح كرده است

است» .اين مصوبه ،از جهت زمان ،اشكالی ندارد .فقط اين

كسانی كه مدت بيمه بيكاريشان منقضی شده ،از اين

اشكالی كه فرموديد ،باقی است؛ آن اشكال مربوط به بار مالی،

حمايتها برخوردار میشوند.

همچنان باقی است؛ چون با توجه به اين عبارتی كه تغيير پيدا

آقاي عليزاده ـ به نظر من ،ما در مورد اين مصوبه بگوييم كه

كرده است ،يعنی عبارتی كه مجلس در تبصره ( )1ماده ()۲0

با اصالح به عمل آمده ،اشكال رفع نشده است.

تغيير داده است ،در واقع دارد همان [افراد تحت پوشش بيمهي

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره ( )1ماده ( )۲0گفته است كه در

موضوع فصل دوم] را مشمول اين بيمه میكند.

صورت داشتن شرايط[ ،اين بيكاران مورد حمايت قرار میگيرند].

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ خب ،اين شرايط ،همين شرايطی است كه در

آقاي رهپيك ـ نه ،حاال شما بحث زمان را هم ببينيد ،يك اشكالی

اين مصوبه آمده است.

دارد .مجلس در مورد زمان گفته بود كه تا سه سال آينده ،يعنی

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،ما میخواهيم ببينيم كه اين شرايط

تا سال ( ،)3131تمام افراد واجد شرايط يعنی ( )1.۰۰۰.۰۰۰نفر

چه بوده است؟

را تحت پوشش قرار بدهند .خب ،اآلن اين مدت تمام شده

آقاي رهپيك ـ مجلس در اين تبصره ،شرايط را به فصل سوم

است .باز هم همان سه سال است؟ يعنی از اآلن سه سال محاسبه

ملحق كرده است.

میشود يا از سال ()3133؟ اينطور كه نمیشود.

آقاي عليزاده ـ مقصود ،آن شرايطی است كه در همين مصوبه

آقاي عليزاده ـ اين عبارت ،اشكال دارد.

آمده است .بنابراين ،با اين اصالح به عمل آمده ،اشكال رفع

آقاي رهپيك ـ ما بايد بگوييم ،ابهام دارد؛ روشن كنند.

نشده است .اوالً مجلس به آنچه كه مجمع تشخيص مصلحت

آقاي عليزاده ـ اين مصوبه ،از جهت ايراد بار مالی ،اشكال

نظام گفته است ،عمل نكرده است؛ در ثانی ،اين اصالحی هم

دارد .از جهت اينكه مجلس آمده است و اين عبارت تبصره

كه كرده است ،ايراد بار مالی را حل نمیكند.

( )1ماده ( )۲0را تغيير داده است ،ايراد بار مالی كماكان به

آقاي رهپيك ـ شما اين صفحهي آخر ،صفحهي ( )۲3گزارش

قوت خودش باقی است .مجمع تشخيص مصلحت نظام هم

مجمع مشورتی حقوقی را مالحظه كنيد؛ گفته است كه مطابق

نيامده است بگويد كه مجلس هر چه میخواهد تصويب كند،

ماده ( )11ميزان مقرري كمكهزينه براي بيكاران متقاضی كار

بلكه مجمع تشخيص نظر داده است كه مجلس با توافق دولت،

چقدر است ۲.مجلس متن اصلی اين مصوبه را قبالً داده بوده؛

با موافقت دولت ،بيايد بار مالی را تأمين كند .اآلن دولت نامه

در ماده ( )11گفته بوده كه ميزان مقرري كمكهزينه و حمايت

نوشته است كه من موافق اين مصوبه نيستم .بنابراين ،اينكه

مالی براي بيكاران متقاضی كار چقدر است.

مجلس در تبصره ( )1ماده ( ،)۲0به جاي «مشموالن موضوع

آقاي عليزاده ـ در آن ماده كه چيزي را تغيير ندادهاند؟

ماده ( )30اين قانون»« ،واجدان شرايط بيمه بيكاري» گفته
 .1ماده ( )11طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی كار مصوب
 313۰/3۰/3مجلس شوراي اسالمی -11« :ميزان مقرري كمك هزينه
بيكاران متقاضی كار براي افراد مجرد معادل سی درصد ( )%1۰و براي
افراد متأهل يا متكفل معادل پنجاه درصد ( )%5۰حداقل دستمزد مصوب
شوراي عالی كار در سال پرداخت است.
تبصره  -3امتياز معلوالن با حداقل بيست درصد ( )%۲۰از كارافتادگی با
اعالم سازمان بهزيستی استان است.
تبصره  -۲كمك هزينه بيكاري از شمول ماليات معاف است».

« .2مطابق ماده ( )11مصوبه ،ميزان مقرري كمكهزينه بيكاران متقاضی كار
براي افراد مجرد معادل سی درصد ( )%1۰و براي افراد متأهل پنجاه
درصد ( )%5۰حداقل دستمزد مصوب شوراي عالی كار خواهد بود كه در
صورتی كه ميانگين اين ميزان را چهل درصد ( )%3۰فرض نماييم ،مقدار
آن حدود دو ميليون و چهارصد و سی و پنج هزار ( )۲.315.۰۰۰ريال در
ماه و ساليانه بيست و نه ميليون و دويست و بيست هزار ()۲3.۲۲۰.۰۰۰
ريال براي يك نفر خواهد بود ».نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی
(پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ،شماره  ،31۰1۰۰0مورخ ،3131/1/38
ص  ،۲3قابل دسترسی در نشانی زيرyon.ir/EgLgc :
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آقاي رهپيك ـ نه ،ماده ( )11گفته است مقرري كمك هزينهي

آقاي عليزاده ـ بله.

بيمهي بيكاري براي كسانی كه متأهلند ( )%5۰حداقل دستمزد

آقاي جنتي ـ پس ،آنهايی كه اشكال را باقی میدانند ،رأي بدهند.

و براي كسانی كه مجردند ( )%1۰است كه ميانگين اين)%3۰( ،

آقاي عليزاده ـ همين ديگر ،با توجه به اينكه اشكال كماكان به

میشود .اين مقرري براي ( )3.۰۰۰.۰۰۰نفر است .دولت

قوت خودش باقی است ،اشكال رفع نشده است.

میگويد من اين منابع را ندارم؛ دولت در مورد هدفمندي

آقاي شبزندهدار ـ اين ايراد ،رأي نياورد.

يارانهها كه يكی از منابع اين مصوبه است ،میگويد اصالً اين

آقاي جنتي ـ هر كسی به آن ايراد رأي داده است ،حاال هم بايد

منبع ،مشكوكالوصول است.

3

آن ايراد سابق را باقی بداند.

آقاي عليزاده ـ يك اشتباه بزرگی كه ما كرديم اين بود كه به آن

آقاي عليزاده ـ با توجه به اضافه كردن اين واجدان شرايط

قسمت اول [= ماده ( ])1۲ايراد نگرفتيم .بار مالی اصلی را آن

بيمهي بيكاري ،اشكال كماكان به قوت خودش باقی است.

قسمت از مصوبه دارد.

آقاي سوادکوهي ـ نه ،اشكال باقی نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد اصل اين مصوبه را دوباره به ما

آقاي ابراهيميان ـ اشكال وارد نيست.

میدادند .اين مصوبه ،ارجاع است .من هر چه اين مادهي به قول

آقاي سوادکوهي ـ از نظر ما ،اشكال باقی نيست.

شما ( )11را گشتم ،در اين متن مصوبهي ارسالی پيدا نكردم.

آقاي عليزاده ـ چرا؟!

آقاي رهپيك ـ چرا ،هست؛ مجلس میتواند بيايد و اصل

آقاي سوادکوهي ـ اوالً همانطور كه حضرت آيتاهلل مدرسی

مصوبهي [خود را هم اصالح كند].

فرمودند ،سابقهي كامل اين مصوبه دست ما نيست؛ اما به نظر

آقاي سوادکوهي ـ قبالً اصل مصوبه داده شده بود.

من ،اين مصوبه ايرادي ندارد؛ چون اصل ( )۲3قانون اساسی

آقاي رهپيك ـ قبالً داده شده است.

برخورداري از تأمين اجتماعی را حق همگانی دانسته است .به

آقاي سوادکوهي ـ حاال اشتباه كردهاند كه [اصل مصوبه را به ما

عالوه ،اين مصوبه هم كه دارد تبديل به يك قانون میشود،

ندادهاند].

مجراي تأمين منابع مالی آن را هم تعيين كرده است؛ حداقل

آقاي مدرسي يزدي ـ ما ماده ( )11را پيدا نمیكنيم.

اجماالً مجراي تأمين منابع مشخص شده است .به نظر میرسد

آقاي عليزاده ـ به مجلس بگوييم اصل مصوبه را به ما بدهيد.

كه دولت هم مكلف به اجراي اين مصوبه است .آنچه هم كه

آقاي مدرسي يزدي ـ دوباره كل مصوبه را بدهند.

در اين مصوبه است ،كامالً مطابق با نياز عمومی میباشد.

آقاي عليزاده ـ به هر حال ،با اين توضيحاتی كه داده شد،

آقاي عليزاده ـ مگر چيزي كه بر خالف اصل ( )15قانون

آقايانی كه میفرمايند با توجه به اصالح به عمل آمده و با توجه

اساسی است ،قابل طرح در مجلس است؟!

به تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام ،اشكال رفع نشده

آقاي رهپيك ـ اين مصوبه« ،طرح» است.

است ،نظر بدهند.

آقاي سوادکوهي ـ «طرح» است ،ولی دارد «قانون» میشود.

آقاي مؤمن ـ يعنی كدام قسمت ،ايراد دارد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نظر مجلس كه فرق نكرده است.

آقاي عليزاده ـ همين تبصره ( )1ماده (.)۲0

آقاي سوادکوهي ـ ولی اين مصوبه دارد قانون میشود.

آقاي سليمي ـ شما میگوييد كه اشكال رفع شده است؟!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصل ( )۲3نگفته است كه با «طرح»

آقاي عليزاده ـ نه ،اشكال رفع نشده است.

[و بدون تأمين منابع مالی ،میتوان مصوبهاي گذراند[.

آقاي جنتي ـ مقصودتان اشكال بار مالی است؟

آقاي سوادکوهي ـ در اين مورد ،میشود.

 ...« .1ثانياً تأمين مبلغ ( )۲۰.۰۰۰ميليارد ريال پيشبينی شده در جزء ( )3بند
(ب) تبصره ( )۲3قانون بودجه سال جاري با توجه به مشكالت اجراي
هدفمندي يارانهها مشكوكالوصول است و بر فرض وصول ،تنها بخشی
از هزينهها را تأمين خواهد كرد  .»...نامهي معاون اول رئيسجمهور به
شوراي نگهبان در خصوص طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران
متقاضی كار مصوب  3131/۲/۲8مجلس شوراي اسالمی ،شماره ۲۲833
مورخ .3131/1/1

آقاي عليزاده ـ اگر مجلس طرحی بياورد [كه منابع الزم براي
هزينههاي اجراي مصوبه در آن پيشبينی نشده باشد ]،ايراد بار
مالی به آن وارد میشود.
آقاي سوادکوهي ـ به هر صورت ،اين طرح ،قانون میشود؛
اصل قانون اساسی هم تأمين اجتماعی را حق همه دانسته
است؛ يعنی بايد دولت ،براي همه تأمين اجتماعی فراهم كند.
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آقاي عليزاده ـ خب ،دولت بايد براي اجراي اصل ( ،)۲3اليحه بياورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصل ( )۲3نگفته است كه دولت همه را
بيمه كند؛ گفته است كه زمينهي تأمين اجتماعی را براي همه
فراهم كند.
آقاي عليزاده ـ بله ،اين اصل گفته است كه دولت زمينه را براي
برخوداري از تأمين اجتماعی فراهم كند؛ نگفته همه را بيمهي
مجانی بكند.
آقاي سوادکوهي ـ نه ،دولت هم مكلف است .به نظر میرسد
اين مصوبه با نياز عمومی هم هماهنگی دارد.
آقاي عليزاده ـ نه ،رعايت اصل ( )15قانون اساسی كه ضروري است.
آقاي سوادکوهي ـ بله ،آن هم ضروري است ،ولی خب ،مجلس
در اين مصوبه ،محل تأمين هزينهها را تعيين كرده است.
آقاي عليزاده ـ كجا تعيين كرده است؟ چيزي تعيين نكرده است.
آقاي سوادکوهي ـ اجماالً محل تأمين بار مالی تعيين شده
است؛ اينطور نيست كه اصالً تعيين نشده باشد.
آقاي عليزاده ـ نه ،مجلس بايد مُنجّزاً محل تأمين منابع را تعيين
كند ،نه اجمالی.
آقاي ابراهيميان ـ مجلس محل رديفهاي آن را معلوم كرده
است؛ حاال ممكن است منابع به اندازهي كافی نرسد ،مثل
همهي آن مصوباتی كه به تصويب میرسد .در اين صورت،
آنجاهايی كه دولت نتواند و منابع كافی نبود ،اجرا نمیكند.
آقاي عليزاده ـ نه ،الزام دولت به پيشبينی در بودجهي سال
بعد [كه نمیتواند منبع تأمين هزينه قلمداد شود].
آقاي رهپيك ـ [پيشبينی تأمين بار مالی در ماده ( ])1۲براي
سالهاي بعد دو تا اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )1۲گفته است كه دولت سال بعد ،اين
منابع را در اليحهي بودجه بياورد .اين ،اشكال دارد .حاال آقايان
يك بار ديگر رأي بدهند.
آقاي رهپيك ـ منابع ،هيچ تغييري نكرده است؛ مجلس منابع
جديدي را كه اضافه نكرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ هشت تا شديم.
آقاي عليزاده ـ بله ،اين ايراد رأي آورد .ما در تاريخ
 3131/۲/1۰نوشته بوديم كه اين مصوبهي بيمهي بيكاري به
دست آقايان برسد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه اين مورد را كامل نفرستادهايد.
آقاي عليزاده ـ بله ،ما همين مصوبه را گفته بوديم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،ما بايد دستور كار را بدانيم كه چه
چيزي در دستور كار است.

آقاي رهپيك ـ چون اين مصوبه ،قبالً خدمت آقايان داده شده
بود ،فرض بر اين بود كه [اعضاي شوراي نگهبان ،از سوابق آن
اطالع دارند].
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه ،مربوط به چند سال قبل
است ،ما كه نمیتوانيم سوابق آن را حفظ كنيم.
آقاي ابراهيميان ـ اين ايراد رأي نياورد؟
آقاي سوادکوهي ـ بله ،رأي نياورد.
آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ رأي آورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان اعضاي مجمع مشورتی فقهی هم
میگويند اشكال رفع شده است ،شما چه كار كردهايد؟
آقاي رهپيك ـ اعضاي مجمع مشورتی فقهی چون ديدهاند كه آن
فصل دوم حذف شده است ،گفتهاند كه اشكال رفع شده است.
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آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،آقايان اعضاي اين مجمع ،همينطوري
نمیگويند اشكال رفع شده است؛ آقايان ،دقت میكنند.
آقاي عليزاده ـ ايراد اين است كه «با توجه به اضافه شدن
عبارت «واجدان شرايط بيمه بيكاري» در تبصره ( )1موضوع
ماده ( .»... )۲0شما همين عبارت را در ذيل تبصره ( )1بنويس.
«علیرغم حذف فصل دوم و با عنايت به اضافه شدن عبارت
«واجدان شرايط بيمه بيكاري» در تبصره ( )1ماده ( )۲0به جاي
عبارت «مشموالن موضوع ماده ( )30اين قانون» ،ايراد سابق
شوراي نگهبان كماكان به قوت خود باقی است ».اين نكته را
هم بنويسيد؛ اول اين ايراد بنويسيد كه «عالوه بر اينكه به نظر
مجمع تشخيص مصلحت نظام عمل نشده است »...
آقاي يزدي ـ آقاي شبزندهدار نيستند تا نظر مجمع مشورتی
فقهی را توضيح بدهند .آقاي عليزاده ،چرا عنايت نمیكنيد؟!
من میگويم كه مجمع مشورتی فقهی نوشته است كه اشكال
رفع شده است ،ولی آقاي شبزندهدار نيستند كه توضيح
بدهند .اگر حاجآقاي مؤمن در جلسهي اين مجمع تشريف
داشتهاند ،اين را توضيح بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در نظر مجمع ،به اين عبارتی كه مجلس
[در تبصره ( )1ماده ( ])۲0تغيير داده است ،توجه نشده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حتماً مجمع به اين تغيير عبارت توجه
كرده است؛ منتها اين مجمع نظرش [اين است كه ايراد ،رفع
شده است] .چيز واضحی است؛ تغييرات مصوبه را در جدول
« .1با اصالح به عمل آمده ،اشكاالت شوراي محترم نگهبان رفع شده
است ».نظر مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /3۲3ف31/
مورخ  ،3131/1/5قابل دسترسی در نشانی زيرyon.ir/q1no3 :

231

مشروح مذاكرات شوراي نگهبان؛ سال  ،1131بخش اول (فروردين تا شهريور)

گذاشتهاند؛ مگر اعضاي اين مجمع افراد سادهاي هستند كه به

[مذكور در فصل سوم] ،شامل آن بيكاران متقاضی كار بشود.

اين تغييرات توجه نكنند؛ آدمهاي سادهاي كه نيستند.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ هفت نفر ،به اين ايراد رأي میدهند؛ جناب

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،آن حذف كردن ،مربوط به اصل

آقاي سليمی ،حضرت آيتاهلل يزدي ،حضرت آيتاهلل

بيمهي مشمولين بيمهي بيكاري است .اين فصل سوم ،يك

شاهرودي ،حضرت آيتاهلل مؤمن ،بندهي حقير ،جناب آقاي

حمايت است؛ حمايت شايد طوري باشد كه خيلی هزينه

دكتر اسماعيلی ،جناب آقاي دكتر رهپيك.

نداشته باشد.

آقاي جنتي ـ آقاي عليزاده ،من يك قدري ترديد پيدا كردم.

آقاي رهپيك ـ نه ديگر ،معناي حمايت مشخص است .ماده

بهتر است ما يك سؤالی از مجمع مشورتی فقهی بكنيم تا

( )11گفته است كه منظورش چه حمايتی است .ما يك «قانون

توضيح بدهند كه چطور شده است كه میگويند اشكال اين

بيمه بيكاري» داريم كه مصوب  3103است.

مصوبه ،رفع شده است.

آقاي عليزاده ـ حداقل اگر اعضاي حاضر در جلسه به اين

آقاي ابراهيميان ـ چون اين مسئله ،مهم است.

ايراد ،رأي نمیدهند ،ما در نظرمان بگوييم كه اين جايگزينی

آقاي سوادکوهي ـ بله ،مسئلهي مهمی است .ما در اين زمينه

عبارت «واجدان شرايط بيمه بيكاري» ،ابهام دارد.

مشكالت داريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ايراد ،روشن است.

آقاي رهپيك ـ نه ،اين مصوبه ،به صورت «طرح» مطرح شده

آقاي رهپيك ـ مجلس آمده است و فصل دوم را حذف كرده

است.

است؛ فصل سوم ،مربوط به حمايتهاي مالی غير از بيمهي

آقاي سوادکوهي ـ باشد.

بيكاري است.

آقاي رهپيك ـ بار مالی «طرح» بايد تأمين بشود كه تأمين نشده

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

است.

آقاي رهپيك ـ فصل دوم كه در مورد بيمهي بيكاري بود،

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس اين عبارت «واجدان شرايط

حذف شد؛ پس قانون بيمهي بيكاري مصوب سال ()3103

بيمه بيكاري» را جايگزين كرده است.

حاكم است .مجلس مشموالن بيمهي بيكاري را به فصل سوم

آقاي عليزاده ـ بله ،اين عبارت را در تبصره ( )1ماده ()۲0

برد ،نه براي اينكه به آنها بيمهي بيكاري بدهد ،بلكه براي اينكه

جايگزين كرده است.

از آنها حمايتهاي مالی بكند .براي همين اين «واجدان شرايط

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما هم اين مصوبه را مطالعه كرديم

بيمهي بيكاري» را به فصل سوم برد .در ماده ( )11مصوبه هم

[و به نظرمان ،ايراد باقی است].

گفته است كه منظور از حمايت چيست؛ گفته است

آقاي عليزاده ـ اصالً با اين توضيحی كه آقاي دكتر رهپيك

كمكهزينهي بيكاران متقاضی كار ،فالن است؛ اينها جزء

فرمودند ،با حذف اين فصل دوم اشكال رفع نشده است.

حمايتها است ،نه بيمهي بيكاري.

آقاي مدرسي يزدي ـ تغييرات مصوبه را در جدول آوردهاند؛

آقاي مدرسي يزدي ـ شرطهاي اين حمايت ،مهم است.

چيزي نيست كه آدم متوجه نباشد .اين تغييرات را قشنگ در

میخواهيم ببينيم چه شرطی دارد؟

جدول تطبيقی آوردهاند .بايد همهي آن فصل سوم را دوباره

آقاي رهپيك ـ بيكاران متقاضی كار ،مشمول فصل سوم شدهاند.

خواند و ديد آيا با اصل ( )15مخالفت دارد يا ندارد؟

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي سوادکوهي ـ آن جدول تطبيقی هم به دست ما نرسيده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ میدانم؛ آنوقت شرطهاي اين حمايت

آقاي مدرسي يزدي ـ مهم اين است كه اصل مصوبه را

چيست؟

بفرستند .حاال كه نياورديد ،تا ظهر صبر كنيد تا اصل مصوبه را

آقاي اسماعيلي ـ هر چه باشد.

نگاه كنيم.

آقاي عليزاده ـ شما مادهي چند را میفرماييد تا من براي شما

آقاي عليزاده ـ مجلس آن قسمت فصل سوم را آورده است و

بخوانم.

به فصل اول اضافه كرده است؛ آن فصل دوم را هم حذف كرده

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره ( )1ماده ( )۲0مصوبه میگويد:

است .فصل سوم را جلو آورده است ،گفته است اين حمايت

«مشموالن موضوع ماده ( )30اين قانون كه مدت بيمه بيكاري
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آنان منقضی شده است ،در صورت داشتن شرايط برابر مقررات

آقاي رهپيك ـ بله ،دولت بايد بيمهي بيكاري را بدهد.

اين فصل مورد حمايت قرار میگيرند ».اين قيدِ «در صورت

آقاي عليزاده ـ «ماده  -16بيمهشده در صورت عدم اشتغال بعد

داشتن شرايط» را دو بار تكرار میكند .مقصود اين تبصره از

از انقضاء مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري ،در صورت داشتن

اين شرايط دقيقاً چيست؟ مقصود از عبارت «برابر مقررات اين

شرايط ،بر اساس مقررات فصل سوم اين قانون ،تحت پوشش

فصل» كه آقاي دكتر [رهپيك] میفرمايند ،فصل سوم است؟

حمايتهاي فصل مذكور قرار ميگيرد.

آقاي رهپيك ـ بله ،مقصود فصل سوم است ،چون فصل دوم

ماده  -12مجموع مدت برخورداري از مقرري بيمه بيكاري بر اساس

حذف شده است.

سابقه پرداخت حق بيمه بيكاري براي مجردها حداقل شش ماه و

آقاي مدرسي يزدي ـ اين «مقررات» چيست؟ مجلس به دولت

حداكثر سي و هشت ماه و براي متأهالن حداقل دوازده ماه و

اجازه داده است يا دولت را موظف كرده است؟ انجام اين
حمايتها الزامی است يا غير الزامی است؟ خب ،ما نمیدانيم.
عرض نمیكنم كه شما اشتباه میفرماييد؛ ولی ما بايد بدانيم و
رأي بدهيم.
آقاي رهپيك ـ خب توضيح داديم؛ در گزارش مجمع مشورتی
حقوقی ،مفصل توضيح داده شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ شما توضيح داديد؛ ولی فهم شما از آن
عبارات ،با فهم من يكی است؟
آقاي رهپيك ـ نه ،ما مستندات اين گزارش را توضيح داديم.
آقاي مدرسي يزدي ـ فرمايش شما درست است ،ولی ممكن
است كه من يك چيز ديگري بفهمم .همهي اينها درست است.
شما هم كه به صورت تفصيلی اين مصوبه را بررسی نكردهايد.
در اين جزوه و گزارش كل مصوبه را توضيح ندادهايد.
آقاي رهپيك ـ در گزارش مجمع مشورتی حقوقی ،به صورت
مفصل ،مستندات ،ضرب و تقسيم و جمع و ارقام آنها را هم
درآورده است كه هزينهي اجراي اين مصوبه چقدر میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ من اين قسمت اول گزارش مجمع را نگاه
كردم .حاال ما در اينجا مواد مربوطه را هم داريم ،خوب است.
آقاي عليزاده ـ «فصل دوم -مشمولين بيمه بيكاري

حداكثر پنجاه ماه مطابق جدول زير است »... :يك جدولی نوشتهاند؛
گفته است كه بيمهي بيكاري را بايد طبق اين جدول بدهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال ما نبايد اينها را میدانستيم؟
آقاي رهپيك ـ حاال مجلس اين مواد ( )0تا ( )۲5را حذف كرده
است و بيكاران متقاضی كار را در حمايتهاي رديف فصل
سوم برده است و اين مواد را يكجا جمع كرده است
آقاي عليزاده ـ بله ،مجلس موادي را كه ما به آنها ايراد گرفتيم،
در فصل سوم برده است و آن مواد را يكجا جمع كرده است.
آقاي مؤمن ـ با توجه به تغييري كه در تبصره ( )1ماده ()۲0
انجام گرفته است ...
آقاي عليزاده ـ اين ايراد ،به قوت خودش باقی است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاال آقاي مدرسی هم قانع شد؛
ايشان هم رأي میدهند.
آقاي رهپيك ـ شما آن ابهام را هم بنويسيد؛ ابهام سال در ماده
( )1۲را هم بنويسيد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي يزدي ـ اينطوري شايد بهتر باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ابهامی ندارد ،روشن است.
آقاي عليزاده ـ ما آن ابهام را هم بنويسيم كه «با توجه به اينكه

ماده  -6كليه شاغالن در مشاغل با قراردادهاي كار موقت و

اين مصوبه گفته است از سال ( )3133اجرا میشود و سه سال

غيرموقت يا ثابت ،رسمي ،پيماني و كار معين حسب مورد

از آن زمان گذشته است ،حاال منظورتان چيست؟» اين ابهام را

موضوعات تبصره ماده ( )12قانون كار مصوب  1163/2/03مجمع

هم بنويسيم.

تشخيص مصلحت نظام ،ماده ( )52قانون مديريت خدمات كشوري

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين هم خوب است؛ ابهام بگيريد.

مصوب  1126/2/2و بند (د) ماده ( )52قانون برنامه پنجساله پنجم

آقاي عليزاده ـ بله ،اين را ابهام میگيريم.

توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب  1123/12/15كه ظرف يك

آقاي مدرسي يزدي ـ گرچه به اين ماده ( 3)5هم ايرادي

سال قبل از وقوع بيكاري حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بيمه
بيكاري داشته باشند و در اين قانون «بيمهشده» ناميده ميشوند با
رعايت جدول ماده ( )12اين قانون ،از مقرري بيمه بيكاري

برخوردار ميگردند ».عبارت «برخوردار میگردند» ،به معناي
اجازه نيست ،بلكه يعنی بيكاران بايد برخوردار بشوند.

 .1ماده ( )5طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی كار مصوب
 313۰/3۰/3مجلس شوراي اسالمی (اصالحی « :)3131/۲/۲8ماده -5
صندوق داراي شخصيت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت تعاون ،كار و
رفاه اجتماعی است و هيئت مديره آن مركب از پنج نفر به شرح زير است:
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نگرفتيم ،اما يك شبههاي دارد؛ يك صندوقی را درست كردهاند

منشي جلسه ـ «در ماده ( 0،)1عبارت «فصل سوم» به عبارت

و شخصيت حقوقی به آن دادهاند ...

«فصل دوم» اصالح ميشود».

آقاي رهپيك ـ آن ماده ،حذف شده است.

آقاي رهپيك ـ فصل دوم كه حذف شده است ،آمدهاند آن

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،حذف نشده است.

عبارت را در تعريف درست كردهاند.

آقاي عليزاده ـ حاال ديگر نمیتوانيم بگوييم كه ايراد قانون

آقاي عليزاده ـ دارد خود اين عبارت «واجدان شرايط بيمه

اساسی دارد.

بيكاري» را اضافه میكند .اضافه شدن اين عبارت هم ايراد را

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،ماده ( )5حذف نشده است.

ايجاد كرده است .تبصره ( )1ماده ( )۲0در مورد كسانی بود كه

آقاي رهپيك ـ بله ،ماده ( )5حذف نشده است؛ ماده ( )0تا

هنوز مشغول كار نشدهاند .اآلن اين مصوبهي اصالحی آمده

( )۲0حذف شده است؛ ماده ( )5هست.

است و دارد كل بيكاران را داخل فصل سوم میبرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته اآلن نمیتوانيم ايراد بگيريم.

آقاي رهپيك ـ فصل سوم ،اعم از همهي بيكاران شده است.

آقاي عليزاده ـ بله ،اآلن ديگر نمیتوانيم ايراد بگيريم.

آقاي عليزاده ـ بله ،مجلس اين عبارت را هم اضافه كرده است؛

آقاي مدرسي يزدي ـ ولی خود مجلس ،ماده ( )5را يك

آن فصل دوم را حذف كرده است و «بيكاران متقاضی كار» را

اصالحی كرده است .به هر حال ،اگر اين صندوق ،دولتی باشد،

برده است و در فصل سوم اضافه كرده است.

مجلس افراد غير دولتی در آن گذاشته است كه اين ايراد دارد.

منشي جلسه ـ «بند (ت) ماده ( )5به شرح زير اصالح ميشود:

آقاي عليزاده ـ آن زمانِ بررسی اين مصوبه در مرحلهي قبل ،به

ت -يك نفر نماينده صندوقهاي بازنشستگي با معرفي معاونت

ايراد اين ماده رأي نداديد ،ديگر چهكار كنيم .اين مصوبه را

توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور»

بدهيد تا زود عبارت ايراد آن را بنويسند؛ چون امروز وقت
اظهار نظر در مورد اين مصوبه تمام میشود.

آقاي عليزاده ـ خب ،اين اصالح ،اشكالی ندارد.
آقاي رهپيك ـ بله ،اين هم اشكالی ندارد .اصالح آخرش هم
1

منشي جلسه ـ «در ماده ( 1،)0عبارت «بيكار مشمول بيمه

كه اصالح شمارهي مواد است.

بيكاري» ،جايگزين عبارت «بيكار موضوع فصل دوم اين قانون»

آقاي عليزاده ـ به نظر من ،ما بايد بگوييم كه عبارت «بيكار

ميشود».

مشمول بيمه بيكاري» [كه در ماده ( )۲جايگزين «بيكار موضوع

آقاي مؤمن ـ همين عبارت [اصالح تبصره ( )1ماده (])۲0

فصل دوم اين قانون» شده است ]،ايراد دارد .اين هم،

است ،منتهی با يك لفظ ديگري.

همينطور است؛ مثل آن اصالح تبصره ( )1ماده ( )۲0است؛

آقاي رهپيك ـ چون فصل دوم حذف شده اين تغيير را دادهاند.

چون آن «بيكار موضوع فصل دوم اين قانون» را در ماده ()۲

آقاي عليزاده ـ بله.

آوردند و تبديل به «بيكار مشمول بيمه بيكاري» كردند .آن


الف -دو نفر آشنا به بخش تعاون ،روابط كار و تأمين اجتماعی با معرفی
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
ب -يك نفر نماينده كانون عالی كارفرمايی
پ -يك نفر نماينده كانونهاي عالی كارگري
ت -يك نفر نماينده صندوقهاي بازنشستگی با معرفی معاونت توسعه
مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور
تبصره -نحوه اداره و اساسنامه صندوق براساس مقررات اين قانون با
مشورت اولين هيئت مديره صندوق توسط وزارتخانه مذكور پيشنهاد
میشود و با رعايت اصل هشتاد و پنجم ( )85قانون اساسی جمهوري
اسالمی ايران به تصويب هيئت وزيران و تأييد شوراي نگهبان میرسد».
 .1ماده ( )۲طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی كار مصوب
 313۰/3۰/3مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -۲بيكار موضوع فصل دوم
اين قانون ،بيمهشدهاي است كه رابطه كاري وي با كافرما بدون ميل و
اراده او قطع شده و خود ،متقاضی كار است».

عبارت را برداشتند و به جايش اين عبارت را گذاشتند .اين
عبارت هم اضافه شده است.
 .2ماده ( )1طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی كار مصوب
 313۰/3۰/3مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -1بيكار متقاضی كار موضوع
فصل سوم اين قانون ،فرد ذكوري است كه به سن بيست و پنج سالگی
رسيده ،و يا فرد اناثی میباشد كه سرپرست خانوار ،بدسرپرست يا
خودسرپرست است و حرفه يا مهارتی دارد كه به تأييد سازمان آموزش
فنی و حرفهاي رسيده است و در مراكز كاريابی دولتی تعيينشده از
سوي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی ثبت نام كرده و حداقل به مدت
يك سال پيگير اشتغال خود باشد و پرداخت حق بيمه يا سابقه اشتغال
براي وي الزامی نيست».
 .0ذيل طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی كار مصوب
 3131/۲/۲8مجلس شوراي اسالمی« :شماره مواد ( )۲0تا ( )10به ( )0تا
( )30اصالح میشود».
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آقاي رهپيك ـ بقيهي آن تغييرات هم چيزي نيست؛ اصالح
3
شمارهي مواد است.

مناسبتر است .ما [در مجمع مشورتی حقوقی] ايراد ماهوي
1
به اين موافقتنامه نگرفتهايم.
آقاي عليزاده ـ ايراد كلمات غير فارسی كجا است؟

اليحه موافقتنامه ايجاد و راهاندازی بانك
اطالعاتي سازمان همكاریهای اقتصادی (اكو) در
خصوص قاچاق و تخلفات گمركي

اشكالی ندارد ،وگرنه میشود كلمهي ديگري برايش آورد.

منشي جلسه ـ دستور دوم« ،اليحه موافقتنامه ايجاد و راهاندازي

آقاي عليزاده ـ اگر ايراد ديگري ندارد ،ما اينها را ايراد نگيريم.

بانك اطالعاتي سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) در خصوص

آقاي رهپيك ـ چند مورد هست .حاال اگر مصلحت بود ،به

قاچاق و تخلفات گمركي» 0است.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان ،اگر به اين مصوبه ايرادي
دارند ،بفرمايند.
آقاي رهپيك ـ ايراد ماهوي ندارد .فقط ترجمهي بعضی از
قسمتها ابهام دارد .يكی دو تا كلمه هم فارسی بشود ،خب

عنوان پيشنهاد به مجلس تذكر بدهيم؛ چون جمالت و عبارات

 .1نظر شماره  31/3۰۲/3۰81مورخ  3131/1/۲۰شوراي نگهبان« :عطف به
نامه شماره  33/3۲101مورخ  3131/۲/1۰و پيرو نامههاي شماره
 31/3۰۲/833مورخ  ،3131/1/5طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران
متقاضی كار كه با اصالحی در جلسه مورخ بيستم ارديبهشتماه يكهزار و
سيصد و نود و سه به تصويب مجلس شوراي اسالمی رسيده است ،در
جلسه مورخ  3131/1/۲۰شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی قرار
گرفت و با توجه به اصالحات به عمل آمده ،نظر شورا به شرح زير
اعالم میگردد:
 در تبصره ( )1ماده ( ،)۲0عالوه بر اينكه ظاهراً به نظريه مجمعتشخيص مصلحت نظام توجه نشده است ،علیرغم حذف فصل دوم ،با
عنايت به اضافه شدن عبارت «واجدان شرايط بيمه بيكاري» در اين
تبصره به عنوان جايگزين عبارت «مشموالن موضوع ماده ( )30اين
قانون» و عبارت «بيكار مشمول بيمه بيكاري» به عنوان جايگزين عبارت
«بيكار موضوع فصل دوم اين قانون» در ماده ( ،)۲ايراد سابق اين شورا
كماكان به قوت خود باقی است.
 با توجه به اينكه منابع مورد نظر طرح به موجب مواد مختلف از جملهماده ( )1۲براي سال ( )3133و سالهاي پس از آن پيشبينی گرديده و
مصوبه فعلی در سال ( )3131تصويب شده است ،زمان اجراي طرح و
نسبت آن با منابع و بودجه سال ( )3131و سالهاي پس از آن ابهام دارد؛
پس از رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد».
 .2اليحه موافقتنامه ايجاد و راهاندازي بانك اطالعاتی سازمان همكاريهاي
اقتصادي (اكو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمركی در تاريخ
 3133/1/۲3به تصويب هيئت وزيران رسيد .اين اليحه ،پس از ارسال به
مجلس شوراي اسالمی ،در تاريخ  3131/۲/1۰به تصويب نمايندگان
رسيد و مطابق با روند قانونی پيشبينیشده در اصل ( )33قانون اساسی،
طی نامهي شماره  333/31555مورخ  3131/1/1به شوراي نگهبان ارسال
شد .شوراي نگهبان پس از بررسی اين مصوبه در جلسهي مورخ
 ،3131/1/۲۰نظر خود مبنی بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و
قانون اساسی را طی نامهي شماره  31/3۰۲/3۰83مورخ  3131/1/۲۰به
مجلس شوراي اسالمی اعالم كرد.

آقاي رهپيك ـ مثالً در يك جا از عبارت «پروژه» استفاده شده
است 3.اگر بهكار بردن «پروژه» در زبان فارسی متعارف است،

ناجور است .بعضی جاها معلوم است ،اشكال تايپی است؛ مثالً
«روند» را «روندهها» نوشتهاند .بعضی عبارات نامفهوم است.
ايرادات اين مصوبه ،در اين حد است .اگر الزم است تذكر داده
بشود ،تذكر بدهيم و اگر الزم نيست ،كه هيچ.
آقاي عليزاده ـ بله ،ما اين موارد را تذكر بدهيم.
آقاي رهپيك ـ چهار پنج مورد است كه میتوانيم اينها را تذكر
« .0مسئله قابل توجهی كه در خصوص اين موافقتنامه وجود دارد ،ايرادات
مربوط به ترجمه و نگارش آن می باشد كه در مواردي باعث ابهام در
فهم آن میشود .به عنوان نمونه میتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
 .3در بند ( )۲ماده ( )1به نظر میرسد كه منظور از عبارت «روندهها» ،
عبارت «روندها» بوده است ،كه در اين بند به اشتباه ذكر شده است.
 .۲در بند ( )3ماده ( )1از واژه «پروژه» استفاده شده است كه در واقع
واژهاي بيگانه است و در زبان فارسی بايد آن را معادل با واژگانی
همچون «طرح» و «نقشه» دانست .بنابراين به كارگيري آن بدون ذكر
معادل فارسی آن میتواند شبهه مغايرت با اصل ( )35قانون اساسی را
داشته باشد.
 .1بند ( )0ماده ( )1داراي ايراد ترجمهاي بوده و از لحاظ جملهبندي
صحيح نمیباشد و مفهوم آن مشخص نيست
 .3بند ( )۲ماده ( )5از لحاظ ترجمه واجد ايراد است به نحوي كه
نمیتوان از آن مفهوم كامل و مشخصی برداشت نمود.
 .5در بند ( )3ماده ( )3۰به نظر میرسد عبارت «مانع هر عضوي برابر به
اشتراكگذاري» واجد ايراد ترجمهاي است و مناسب بود از عبارت «مانع
هر عضوي براي به اشتراكگذاري» استفاده میشد ».نظر كارشناسی
مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شوراي نگهبان) ،شماره 31۰1۰۰0
مورخ  ،3131/1/38صص  ،1-۲قابل دسترسی در نشانی زير:
yon.ir/bo6dq

 .4ماده ( )1موافقتنامه اليحه موافقتنامه ايجاد و راهاندازي بانك اطالعاتی
سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) درخصوص قاچاق و تخلفات
گمركی مصوب  3131/۲/1۰مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -1وظايف و
اختيارات
... -3
 -3مركز از مأموران پروژه ،دفاتر رابط ،مأموران رابط و آخرين تغييرها
در خصوص موضوعات مربوط مطلع خواهد شد و اين اطالعات را به
اعضاء انتقال خواهد داد»... .
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بدهيم؛ والّا اين موافقتنامه اشكال ماهوي ندارد.

آقاي رهپيك ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ اگر ايرادي نداريم ،اين موارد را به صورت

آقاي عليزاده ـ پس ما اين مصوبه را به مجلس بفرستيم و

غير رسمی هم میتوانيم به مجلس بگوييم.

بگوييم كه اشكال آن رفع نشده است .آقايان اعضا همين را

آقاي رهپيك ـ حاال میشود آنها را به صورت غير رسمی به

میفرمايند؟

مجلس بگوييم.

آقاي رهپيك ـ بله ،پيرو آن مصوبه قرار شد مجلس مصوبهي

آقاي عليزاده ـ بله ،غير رسمی به آنها میگوييم.

مربوط به اليحهي تجارت را رسماً براي ما بفرستد تا ما در

آقاي رهپيك ـ تذكر غير رسمی بدهيم.

مورد آن نظر بدهيم.

آقاي عليزاده ـ بله ،تذكر غير رسمی میدهيم.

3

آقاي اسماعيلي ـ آنوقت قرار شد كه مجلس بعدش چه كار
كند؟

اليحه تجارت (اعادهشده از شورای نگهبان)

آقاي رهپيك ـ ديگر ما كاري به بعدش نداريم.

منشي جلسه ـ دستور سوم« ،اليحه تجارت (اعادهشده از

آقاي عليزاده ـ كلّاً اين مصوبهي مجلس ،به صورت رسمی به

شوراي نگهبان)» ۲است.

شوراي نگهبان نيامده بود.

آقاي عليزاده ـ مصوبهي مربوط به اليحهي تجارت را قبالً رأي

آقاي رهپيك ـ البته پيشنهاد ما اين بود كه مجلس بعضی از مواد

گرفتيم كه بگوييم [ايرادات قبلی شورا كماكان باقی است].

1

را اصالح كند .حاال هر چه شما صالح بدانيد.
آقاي عليزاده ـ ما میخواستيم كه به طور غير رسمی نظر آقايان

 .1نظر شماره  31/3۰۲/3۰83مورخ  3131/1/۲۰شوراي نگهبان« :عطف به
نامه شماره  333/31555مورخ  3131/1/1و پيرو نامه شماره
 31/3۰۲/85۰مورخ  ،3131/1/5اليحه موافقتنامه ايجاد و راهاندازي بانك
اطالعاتی سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) در خصوص قاچاق و
تخلفات گمركی مصوب جلسه مورخ سیام ارديبهشتماه يكهزار و
سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسالمی در جلسه مورخ 3131/1/۲۰
شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع
و قانون اساسی شناخته نشد».
 .2اليحه تجارت در تاريخ  3183/3/5به تصويب هيئت وزيران رسيد .اين
اليحه ،پس از ارسال به مجلس شوراي اسالمی ،طبق اصل ( )85قانون
اساسی در تاريخ  313۰/3۰/0به تصويب كميسيون قضايی و حقوقی
مجلس شوراي اسالمی رسيد كه مجلس شوراي اسالمی نيز در تاريخ
 3133/3/۲1با اجراي آزمايشی آن به مدت پنج سال موافقت كرد .اين
مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )33قانون اساسی،
طی نامهي شماره  333/0151مورخ  3133/۲/31به شوراي نگهبان ارسال
شد .اين مصوبه ،تا كنون در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس
شوراي اسالمی رفت و برگشت داشته است .شوراي نگهبان اين مصوبه
را در مرحلهي اول رسيدگی در جلسهي مورخ  3133/۲/۲۰و در
مرحلهي دوم در جلسات مورخ  3131/۲/3۰ ،3131/۲/1و 3131/1/۲۰
بررسی كرد و نظر خود مبنی بر مغايرت اين مصوبه با اصل ( )85قانون
اساسی را طی نامههاي شماره  33/1۰/30035مورخ  3133/۲/۲3و
 31/3۰۰/3331مورخ  3131/1/۲1به مجلس شوراي اسالمی اعالم كرد.
 .0پس از ايراد شوراي نگهبان به اين مصوبه در مرحلهي نخست ،مطابق با
اصل ( )85قانون اساسی ،مجدداً كميسيون قضايی و حقوقی مجلس اقدام
به تصويب آن در تاريخ  313۲/3۲/38كرد كه نمايندگان مجلس نيز در
تاريخ  3131/3/31با اجراي آزمايشی اين مصوبه به مدت چهار سال
موافقت كردند .سپس ،طبق توافق غير رسمی مجلس شوراي اسالمی با
شوراي نگهبان ،مقرر شد به دليل حجيم بودن متن اين مصوبه و تعداد



اعضاي شوراي نگهبان را بگيريم .آن زمان قرار شد كه مجلس
چند ماده چند ماده ،مصوبه را به صورت غير رسمی براي ما
بفرستد .اما آقايان اعضا ،چنين چيزي را قبول نفرمودند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ گفتند كه ما میگوييم اشكال رفع نشده است.
بنابراين بگوييد كه مجلس مصوبه را به صورت رسمی بفرستد
تا ما جواب بدهيم .قرار ما اين بود .اگر آقايان يادشان باشد ،در
آن جلسه [= جلسهي مورخ  ]3131/۲/3۰قرار شد اينطور
عمل كنيم.
آقاي عليزاده ـ دوباره رأيگيري نمیخواهد ديگر؛ میخواهد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ديگر ،رأيگيري نمیخواهد.

مواد آن ،پيش از ارسال مصوبه به صورت رسمی ،فرصت كافی به
شوراي نگهبان براي اظهار نظر در مورد مواد آن به صورت تدريجی داده
شود .بر اين اساس ،پيش از ارسال رسمی اين مصوبه به شوراي نگهبان،
اين شورا طی دو جلسه در تاريخهاي  3131/۲/1و  3131/۲/3۰به
بررسی اين مصوبه اقدام كرد ،ليكن به دليل ضعفها و خألهاي زياد در
اين مصوبه و نيز مخالفت دولت با آن و همين طور عدم اقدام مجلس در
خصوص ايراد قبلی شورا ناظر بر توجيه «ضرورت» تصويب آن به
صورت آزمايشی ،مقرر شد كه شورا ارسال رسمی اين مصوبه را از
مجلس درخواست كند و در پاسخ نامهي مجلس گفته شود كه به دليل
برطرف نشدن ايرادهاي قبلی شورا ،اين مصوبه قابل تأييد نيست .در اين
خصوص ،بنگريد به :مشروح مذاكرات جلسهي مورخ 3131/۲/3۰
شوراي نگهبان.
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آقاي رهپيك ـ قرار شد كه مجلس رسماً مصوبه را بفرستد،
اينجا هم رسماً جواب بدهيم.
آقاي عليزاده ـ بله ،ما هم رسماً جواب بدهيم.
آقاي رهپيك ـ چون [به دليل ارسال نشدن رسمی اين مصوبه
به شورا] ما اصالً نمیتوانستيم جواب بدهيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،جواب ،بايد به مصوبهي رسمی
باشد.
آقاي رهپيك ـ قرار شد كه مجلس اين مصوبه را رسماً بفرستد
و ما جواب بدهيم كه اشكال باقی است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجمع مشورتی فقهی قم هم يك تعدادي
از مواد اين مصوبه را بررسی كرده است.

3

آقاي رهپيك ـ در اينجا هم چند مادهاي را بررسی كرديم ۲،منتها
قرار شد كه ديگر بقيهي مواد را بررسی نكنيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،قرار شد كه ديگر بررسی نكنيم.
آقاي عليزاده ـ اصالً براي همين بود كه بنا شد بگوييم كه
اشكالِ قبلی ما رفع نشده است .ضمن آنكه آن ده دوازده ماده
را هم كه بررسی كرديم ،ديديم پُر از اشكال است.
آقاي مدرسي يزدي ـ از نظر من ،اشكالی ندارد .من همهي اين
مصوبه را خواندم؛ خيلی هم مشكل ندارد.
آقاي عليزاده ـ ما ده دوازده ماده را كه بررسی كرديم ،ديديم
پذيرش اين مواد خيلی سخت است .براي همين گفتيم بگوييم
اشكال قبلی اين مصوبه رفع نشده است.
آقاي سوادکوهي ـ باز رأيگيري كنيد.

1

 .1رجوع كنيد به نظرات كارشناسی مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان،
شمارههاي /330ف 31/مورخ  3131/۲/3۰و /331ف 31/مورخ ،3131/۲/3۰
قابل دسترسی در نشانی زيرyon.ir/rhpLF :
 .2بررسی اين مواد ،در جلسهي مورخ  3131/۲/1شوراي نگهبان انجام شده
است.
 .0نظر شماره  31/3۰۰/3331مورخ  3131/1/۲1شوراي نگهبان« :عطف به
نامه شماره  333/30113مورخ  3131/1/31و پيرو نامه شماره
 33/1۰/30035مورخ  ،3133/۲/۲3اليحه تجارت كه در جلسه مورخ
 313۲/3۲/38كميسيون قضايی و حقوقی طبق اصل هشتاد و پنجم ()85
قانون اساسی به تصويب رسيده بود و در جلسه مورخ هفدهم
فروردينماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب مجلس شوراي
اسالمی رسيده است ،در جلسه مورخ  3131/1/۲۰شوراي نگهبان مورد
بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصالح به عمل آمده ،نظر شورا
به شرح زير اعالم میگردد:
 علیرغم تغيير به عمل آمده ،ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خودباقی است».

طرح آيين دادرسي جرائم نيروهای مسلح و
دادرسي الكترونيكي
منشي جلسه ـ دستور چهارم« ،طرح آيين دادرسي جرائم

نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي» 3است.
آقاي عليزاده ـ مجلس ،قبالً اين موضوع را با مصوبهي آيين
دادرسی كيفري فرستاده بود 5.اين را اآلن به صورت «طرح»
فرستادهاند ،اما قبالً جزء مصوبهي مجلس در ضمن «اليحه»
آيين دادرسی كيفري به تصويب رسانده بودند .ايراد كلّی ما به
اين بخش از مصوبهي آيين دادرسی كيفري اين بود كه اضافه
كردن اين بخشها به اليحه توسط مجلس ،در چارچوب آن
پيشنهاداتی نيست كه نمايندگان میتوانند مطابق اصل ()15
قانون اساسی به عنوان اصالحيه ارائه بدهند و اصالً اينطور
نيست كه مجلس در حين بررسی يك اليحه ،بتواند يك فصلی
را به اليحه اضافه كند .به اين جهت ،ما آمديم و به مصوبهي
مجلس ايراد گرفتيم و اليحهي مصوب را برگردانديم 0.وقتی ما
 .4طرح آيين دادرسی جرائم نيروهاي مسلح و دادرسی الكترونيكی ،طبق
اصل ( )85قانون اساسی در تاريخ  313۲/33/۲3به تصويب كميسيون
قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی رسيد كه مجلس شوراي
اسالمی نيز در تاريخ  3131/۲/۲8با اجراي آزمايشی آن به مدت سه سال
موافقت كرد .اين مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل
( )33قانون اساسی ،طی نامهي شماره  ۲۰3/31333مورخ  3131/۲/13به
شوراي نگهبان ارسال شد .اين مصوبه ،در مجموع در سه مرحله بين
شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمی رفت و برگشت داشته است.
شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگی در جلسات
مورخ  313/1/۲8 ،3131/1/۲3 ،3131/1/۲۰و  3131/3/3و در مرحلهي
دوم در جلسهي مورخ  3131/0/33بررسی كرد و نظر خود مبنی بر
مغايرت برخی از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسی را طی
نامههاي شماره  31/3۰۲/3۲33مورخ  3131/3/1و  31/3۰۲/۲۰13مورخ
 3131/0/۲1به مجلس شوراي اسالمی اعالم كرد .در نهايت ،با
اصالحات مورخ  3131/1/8مجلس ،اين مصوبه در مرحلهي سوم
رسيدگی در جلسهي مورخ  3131/1/1۰شوراي نگهبان بررسی شد و
نظر شورا مبنی بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسی طی
نامهي شماره  31/3۰۲/۲138مورخ  3131/1/1۰به مجلس شوراي
اسالمی اعالم شد.
 .5طرح آيين دادرسی جرائم نيروهاي مسلح و دادرسی الكترونيكی ،در
واقع بخشهاي ششم و هشتم اليحه آيين دادرسی كيفري مصوب
 313۰/1/۲كميسيون قضايی و حقوقی مجلس است كه در اليحهي
تقديمی قوهي قضائيه و دولت به مجلس وجود نداشت و در بررسیهاي
تخصصی كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی به اليحهي
مزبور افزوده شد.
 .7بند ( )33نظر شماره  33/1۰/381۲8مورخ  3133/1/۲1شوراي نگهبان
در خصوص اليحه آيين دادرسی كيفري مصوب  313۰/1/۲كميسيون
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آن مصوبه را برگردانديم ،مجلس اين دو تا قسمت را از آن

بر كليه سازمانهاي قضايي استانها ،رياست شعبه اول دادگاه

مصوبهي آيين دادرسی كيفري حذف كرد؛ چون اين دو قسمت

تجديدنظر نظامي استان تهران را نيز بر عهده دارد و ميتواند يك

از سوي مجلس به آن اليحه اضافه شده بود .حاال مجلس آن

نفر قائممقام و به تعداد الزم معاون داشته باشد.

دو قسمت را جداگانه براي ما فرستاده است .البته اآلن اين را

تبصره -ايجاد تشكيالت قضايي و اداري در سازمان قضايي و

به صورت «طرح» در مجلس مطرح كرده و به تصويب

انتصاب قضات سازمان و تغيير سِمَت يا محل خدمت آنان به

رساندهاند و اآلن هم براي ما فرستادهاند.

تشخيص رئيس قوه قضائيه است».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،درست است.
آقاي عليزاده ـ نظر مجمع مشورتی فقهی قم هم خوب است؛
يك نسخه از آن نظر را به هركدام از آقايان اعضاي شورا
بدهيد 3.آقاي دكتر رهپيك شما هم نظرتان [= نظر مجمع
مشورتی حقوقی] را دادهايد؟
آقاي رهپيك ـ بله ،ما هم نظر دادهايم.

۲

آقاي عليزاده ـ ظاهراً مجمع مشورتی فقهی نسبت به اين ماده،
ايرادي داشته است؛ بفرماييد كه چيست؟

1

آقاي رهپيك ـ مجمع مشورتی حقوقی هم به اين ماده اشكال دارد.

3

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يك نفر از اعضاي مجمع مشورتی
فقهی گفته است اينكه رئيس سازمان قضايی را رئيس شعبهي
اول دادگاه تجديدنظر نظامی استان تهران گذاشتهاند ،خالف

منشي جلسه ـ «بخش اول -آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح

قانون اساسی است؛ چون نصب قضات از وظايف رئيس قوهي

فصل اول -كليات

قضائيه است.

ماده  -1سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه در اين قانون به

آقاي عليزاده ـ نه.

اختصار سازمان قضايي ناميده ميشود ،شامل دادسرا و دادگاههاي

آقاي هاشمي شاهرودي ـ البته بقيهي اعضاي مجمع اين اشكال

نظامي به شرح مواد آتي است.

را جواب دادهاند؛ گفتهاند اين طور نيست .نصب رئيس سازمان

ماده  -0رئيس سازمان قضايي از بين قضاتي كه حداقل پانزده

قضايی توسط رئيس قوهي قضائيه معنايش اين است كه رئيس

سال سابقه خدمت قضايي داشته باشند ،توسط رئيس قوه قضائيه

شعبهي اول دادگاه تجديدنظر را هم ضمناً نصب كرده است.

منصوب ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه[ ،بند ( )1اصل ( ])358قانون اساسی

ماده  -1رئيس سازمان قضايي عالوه بر رياست اداري و نظارت

دارد كه استخدام قضات بايد طبق قانون انجام شود.


قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی -33« :عالوه بر ايرادات و
ابهامات متعددي كه در بخشهاي ششم و هشتم اين مصوبه با عناوين
«آيين دادرسی جرائم نيروهاي مسلح» و «آيين دادرسی جرائم رايانهاي و
تشكيالت ،زيرساختها و دادرسی الكترونيكی» وجود دارد ،از آنجا كه
اين بخشها جزء اليحه نبوده و طرح موضوع اصل ( )13قانون اساسی
نيز نمیباشند و پيشنهاد و اصالحات مذكور در اصل ( )15نيز در آنها
صدق نمیكند و يا اصالح عرفی مواد مذكور در اليحه محسوب
نمیشوند ،مغاير اصول فوقالذكر شناخته شدند .همچنين مواد ديگر كه
به دو موضوع مربوط به اين بخشها ارتباط دارند بايد با توجه به اين
ايراد اصالح گردند».
 .1براي آگاهی از اين نظرات بنگريد به :نظر كارشناسی (تجميعی) مجمع
مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /313ف 31/مورخ ،3131/1/۲1
قابل دسترسی در نشانی زيرyon.ir/2lgT3 :
 .2براي آگاهی از اين نظرات بنگريد به :نظرهاي كارشناسی مجمع مشورتی
حقوقی (پژوهشكده شوراي نگهبان) ،شماره  31۰1۰۰1مورخ
( 3131/1/33مواد  3تا  ،)۲3شماره  31۰1۰۰8مورخ ( 3131/1/۲۰مواد
 ۲۲تا  ،)13شماره  31۰1۰۰3مورخ ( 3131/1/۲3مواد  1۲تا  ،)1۰شماره
 31۰1۰33مورخ ( 3131/1/۲1مواد  3۰۲تا  )313و شماره 31۰3۰3۲
مورخ  ،3131/3/3قابل دسترسی در نشانی زيرyon.ir/NNVNC:

آقاي عليزاده ـ نه ،اوالً كارهاي اداري مطابق قانون است؛ دوم
اينكه رئيس قوهي قضائيه ،سِمت اينها را تعيين میكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده ( )1دو سِمت را براي يك نفر
ذكر كرده است؛ يكی رئيس سازمان قضايی و يكی هم رئيس
شعبهي اول دادگاه تجديدنظر نظامی استان تهران .حاال يكی از
« .0بررسی ماده ( :)1نظر يكی از اعضاء اين بود كه ماده مذكور خالف بند
سوم اصل ( )358قانون اساسی میباشد؛ زيرا بنا بر اين بند ،عزل و نصب
قضات بر عهده رئيس قوه قضائيه میباشد ،ولی بر اساس اين ماده و بر
اساس نظر مجلس و مصوبه آن ،رياست شعبه اول دادگاه تجديدنظر
استان تهران به رئيس سازمان قضايی اعطاء میشود ،نه بر اساس نصب
رئيس قوه قضائيه .در مقابل نظر اكثر اعضاء اين بود كه اگر رئيس قوه
قضائيه با توجه به اين قانون ،رئيس سازمان قضايی را نصب مینمايد،
پس در واقع نصب ديگري نيز انجام میدهد ».نظر كارشناسی (تجميعی)
مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /313ف 31/مورخ
 ،3131/1/۲1قابل دسترسی در نشانی زيرyon.ir/2lgT3:
 .4بنگريد به :نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شوراي
نگهبان) ،شماره  31۰1۰۰1مورخ  ،3131/1/33صص  ،1–0قابل
دسترسی در نشانی زيرyon.ir/wVtVb:
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اعضاي مجمع مشورتی فقهی گفته است كه چون در اين ماده،

داشته باشد» چيست؟ اگر معناي اين عبارت ،اين باشد كه اين

اين دو سِمَت را با هم دمج كرده است ،شايد رئيس قوهي

يك «حق» است ،مفهوم دارد و به غير از اين در دستگاه قضايی

قضائيه بخواهد رئيس سازمان قضايی را براي رياست شعبهي

نمیتواند عمل شود؛ چون مجلس دارد اين را تعيين میكند،

اول منصوب نكند و كس ديگري را منصوب كند و مثالً از اين

ممكن است كه اين ماده ،مورد ايراد قرار بگيرد؛ چون ممكن

جهت ،اين خالف قانون اساسی میشود .خالصهي اشكال آن

است كه رئيس قوهي قضائيه بخواهد بگويد كه رئيس سازمان

آقا اين است؛ بعداً اكثريت گفتهاند نه ،اين اشكال وارد نيست.

قضايی قائممقام نداشته باشد ،در حالی كه اين ماده گفته است

جواب اشكال آن آقا را به اين نحو دادهاند ...« :در مقابل ،نظر

كه حق داري كه قائممقام و معاون داشته باشی.

اكثر اعضاء اين بود كه اگر رئيس قوه قضائيه با توجه به اين

آقاي اسماعيلي ـ خب ،قائممقام نمیگذارد.

قانون ،رئيس سازمان قضايي را نصب مينمايد ،پس در واقع

آقاي رهپيك ـ بله ،بايد ببينيم اين «میتواند» به معناي تخيير

نصب ديگري نيز انجام ميدهد».

است يا به معناي حقی است كه [آن را بايد حتماً اجرا كرد؟]

آقاي عليزاده ـ همهجا اينطوري است .ديوان عالی كشور هم

آقاي عليزاده ـ رئيس سازمان قضايی میتواند قائممقام داشته

همينطور است؛ رئيس شعبهي اول ،رئيس ديوان هم هست.

باشد.

اين ماده اشكالی ندارد.

آقاي رهپيك ـ اگر اين حكم ،حق باشد ،مفهوم دارد؛ يعنی غير

آقاي رهپيك ـ ما [= مجمع مشورتی حقوقی] دو نكته در مورد

از اين ،ديگر نمیتواند كاري بكند.

ماده ( )1داريم؛ 3يك نكته در مورد اين است كه مقصود از اين

آقاي ابراهيميان ـ از اين حق استفاده نمیكند.

عبارتِ « ...میتواند يك نفر قائممقام و به تعداد الزم معاون

آقاي مدرسي يزدي ـ مشكلی ندارد؛ اين يعنی رئيس سازمان
قضايی اجازه دارد كه قائممقام يا معاون داشته باشد.

 .3« .1ذيل ماده ( )1مقرر داشته رئيس سازمان قضايی می تواند يك نفر
قائممقام و به تعداد الزم معاون داشته باشد .حكم مزبور از اين جهت به
معناي ايجاد و شناسايی صالحيت داشتن قائممقام و يا معاون براي رئيس
سازمان قضايی نيروهاي مسلح توسط مجلس میباشد .در حالی كه بر
اساس بند ( )3اصل ( )358قانون اساسی ،ايجاد تشكيالت الزم در
دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم ،از
جمله وظايف رئيس قوه قضائيه شناخته شده است؛ لذا حكم مزبور به
اين دليل كه صالحيت مزبور توسط مجلس به رئيس سازمان قضايی داده
شده است ،مغاير بند ( )3اصل ( )358قانون اساسی است.
 .۲به موجب بخشی از تبصره اين ماده «انتصاب قضات سازمان» به
تشخيص رئيس قوه قضائيه گذارده شده است .حكم مزبور از اين جهت
كه بر اساس بند ( )1اصل ( )358قانون اساسی استخدام قضات
میبايست مطابق قانون صورت بگيرد ،مغاير اين بند از اصل ()358
قانون اساسی است.
« .1اطالق حكم تبصره اين ماده مبنی بر «تغيير سِمَت يا محل خدمت»
قضات سازمان قضايی نيروهاي مسلح «به تشخيص رئيس قوه قضائيه»،
مغاير اصل ( )303قانون اساسی است؛ چراكه طبق اصل اخيرالذكر ،تغيير
محل خدمت يا سِمَت قاضی بايد «به اقتضاي مصلحت جامعه» و «پس از
مشورت با رئيس ديوان عالی كشور و دادستان كل» صورت گيرد و لذا
اختيار رئيس قوه قضائيه در اين امر مطلق نيست و محدود به در
نظرگرفتن شرايط و رعايت تشريفاتی خاص است .بنابراين حكم تبصره
ماده ( )1در اين خصوص با توجه به اين كه اين محدوديتها را ذكر
ننموده و يا آن را مقيد به رعايت اصل ( )303قانون اساسی نكرده است،
مغاير با اين اصل قانون اساسی است ».نظر كارشناسی مجمع مشورتی
حقوقی (پژوهشكده شوراي نگهبان) ،شماره  31۰1۰۰1مورخ
 ،3131/1/33صص  ،1-0قابل دسترسی در نشانی زيرyon.ir/wVtVb :

آقاي رهپيك ـ در مورد تبصرهي اين ماده هم ،اصل ()303
قانون اساسی گفته است كه تغيير محل خدمت و جابهجايی
قضات بايد به اقتضاي مصلحت و پس از مشورت با رئيس
ديوان عالی كشور و دادستان كل باشد .تبصرهي اين ماده گفته
است« :تبصره -ايجاد تشكيالت قضايی و اداري در سازمان
قضايی و انتصاب قضات سازمان و تغيير سِمَت يا محل خدمت
آنان به تشخيص رئيس قوه قضائيه است ».اطالق اين تبصره،
خالف اصل ( )303است.
آقاي ابراهيميان ـ اين تبصره ،اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ چرا؟
آقاي ابراهيميان ـ چون بحث جابهجايی و انفصال قضات است.
آقاي رهپيك ـ اصل ( )303میگويد جابهجايی قضات قيد دارد.

۲

آقاي سليمي ـ [مجلس بايد در اين تبصره بنويسد« ]:با رعايت
اصل ( )303قانون اساسی».
 .2اصل يكصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران:
«قاضی را نمیتوان از مقامی كه شاغل آن است ،بدون محاكمه و ثبوت
جرم يا تخلفی كه موجب انفصال است ،به طور موقت يا دائم منفصل
كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سِمَتش را تغيير داد ،مگر به
اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با
رئيس ديوان عالی كشور و دادستان كل .نقل وانتقال دورهاي قضات بر
طبق ضوابط كلی كه قانون تعيين میكند صورت میگيرد».
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آقاي ابراهيميان ـ بله ،مجلس بايد رعايت اين اصل را در

ذيل تبصره ماده ( )1اين مصوبه نمیخواهد اصل ( )303را از

تبصره بياورد.

بين ببرد ،بلكه میخواهد بگويد كه وقتی اين كار انجام

آقاي رهپيك ـ بله ،آن را بنويسند؛ بايد بگويند با رعايت اصل

میشود ،بايد با ابالغ رئيس قوهي قضائيه انجام بشود.

( .)303اطالق اين تبصره ،اشكال دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ظاهراً آنطور نيست [كه اين تبصره،

آقاي يزدي ـ خب در قانون اساسی اين اختيار به رئيس قوهي

بخواهد قيود اصل ( )303را ناديده بگيرد] .در حقيقت اين

قضائيه داده شده است.

تبصره میخواهد بگويد كه اين وظايف ،به تشخيص رئيس

آقاي ابراهيميان ـ تغيير سِمَت يا محل خدمت ،به صورت

سازمان قضايی نيست و میخواهد اين موضوع را نفی كند.

مطلق مجاز نيست؛ اين تغيير ،قيد دارد.

آقاي عليزاده ـ بله ،میخواهد بگويد اين كار به تشخيص

آقاي رهپيك ـ اين تبصره ،مطلق است.

رئيس سازمان قضايی نيست .اين تبصره میخواهد اين موضوع

آقاي ابراهيميان ـ من هم میگويم كه اصل ( )303در مورد

را بگويد و نمیخواهد رعايت اصل ( )303را از بين ببرد .اين

تغيير قضات قيد دارد و اين تبصره ،اشكال دارد ديگر؛ مجلس

تبصره ،همان ذيل اصل ( )358است.

بايد بنويسد حكم اين تبصره با رعايت اصل ( )303است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ درست است؛ ولی عبارت تبصره [به

آقاي اسماعيلي ـ تبصرهي ماده ( )1میگويد انتصاب قضات

شكل صحيحی تنظيم نشده است].

سازمان و تغيير سِمَت يا محل خدمت آنان به تشخيص رئيس

آقاي رهپيك ـ ولی عبارت را ببينيد؛ وقتی تعبير «به تشخيص»

قوهي قضائيه است .تشخيص رئيس قوهي قضائيه هم در اصل

را میگويد ،يك چنين اطالقی از آن برداشت میشود.

( ،)303به مشورت و بقيهي بحثهاي قانونی منوط شده است.

آقاي ابراهيميان ـ اين تبصره ،قيدي ندارد .اگر اين تبصره ،در

آقاي ابراهيميان ـ در اين اصل ،براي جابهجايی قاضی قيودي

جاي ديگري هم بيايد ،شما میفرماييد كه اطالق آن مغاير با

آمده است .خب ،منظورم اين است كه [اين قيود بايد در اين

قانون اساسی است.

تبصره آورده شود].

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي اسماعيلي ـ اين تبصره ،منوط به رعايت آن اصل است.

آقاي اسماعيلي ـ ماده ( )1میگويد« :ماده  -1رئيس سازمان

آقاي ابراهيميان ـ نه ،اين تبصره ،قيدهاي مذكور در اصل

قضايی عالوه بر رياست اداري و نظارت بر كليه سازمانهاي

( )303را نياورده است.

قضايی استانها ،رياست شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامی استان

آقاي اسماعيلي ـ الزم نيست؛ ذيل اين تبصره میگويد كه اين

تهران را نيز برعهده دارد  »...اين موهن اين معنا میشد كه پس

تغييرات ،با تشخيص رئيس قوهي قضائيه است؛ يعنی اگر

رئيس سازمان قضايی ،قضات را هم جابهجا كند ،كه اين تبصره

رئيس قوهي قضائيه بخواهد كه چنين تشخيصی بدهد ،بايد اين

میگويد نه ،اين ديگر با تصميم رئيس قوهي قضائيه است .حاال

كارها را بكند.

در يك جاي ديگرِ قانون اساسی [= اصل ( )303قانون اساسی]،

آقاي ابراهيميان ـ نه ديگر ،اآلن اين تبصره ،حكمش را مطلق

اين تشخيص رئيس قوهي قضائيه به يك كارهايی [= بعد از

آورده است.

مشورت با رئيس ديوان عالی كشور و دادستان كل] منوط شده

آقاي عليزاده ـ شما در مورد خود بند ( )1اصل ( )358قانون

است؛ اين تبصره كه نافی آن اصل نيست.

اساسی [در مورد وظايف رئيس قوي قضائيه] چه میفرماييد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ درست است؛ ناظر به آن نيست.

اين بند میگويد -1« :استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و

آقاي ابراهيميان ـ اگر اينطوري باشد همهي اطالقاتی كه شما

نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و

در قانون عادي میآوريد ،میتوانيد بگوييد كه قيدش در قانون

مانند اينها از امور اداري ،طبق قانون».

اساسی است؛ آنوقت ايراداتی كه به اطالق امور برخی از موارد

آقاي يزدي ـ [در بند ( )3اصل ( ])358به ايجاد تشكيالت

قانون عادي میگيريد ،ديگر اشكالی ندارد .اگر به اين شكل

الزم در دادگستري تصريح شده است.

برداشت كنيد ،آنوقت همهي ايرادات شما مشكل دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ [آقاي اسماعيلی] میگويد كه اين تبصره،

آقاي عليزاده ـ نه ،در مورد بند ( )1اصل ( )358چه میگوييد؟

از اين جهت ،در مقام بيان نيست و معناي اين تبصره ،اين است.
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آقاي ابراهيميان ـ به هر حال ،چون اين مصوبه در مورد جرائم

آقاي سليمي ـ بسماهلل الرحمن الرحيم .نظر بنده هم اين است

نظاميان است ،اين شائبه را بيشتر ايجاد میكند و به نظرم چنين

كه اين تبصره با توجه به متن اصل ( )303قانون اساسی ابهام

چيزي خوب نيست.

دارد .اين اصل میگويد« :قاضی را نمیتوان از مقامی كه شاغل

آقاي مدرسي يزدي ـ حداقل ما به اين تبصره ،ابهام بگيريم.

آن است ،بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفی كه موجب

آقاي ابراهيميان ـ بله ،ابهام بگيريم كه مجلس يك ارجاعی [به

انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي

اصل ( ])303بدهد.

او محل خدمت يا سِمَتش را تغيير داد  .»...در اين تبصره آمده

آقاي عليزاده ـ اين تبصره ،همينطور كه حضرت آيتاهلل

است كه« :ايجاد تشكيالت قضايی و اداري در سازمان قضايی

شاهرودي و جناب آقاي دكتر اسماعيلی هم فرمودند ،تبصرهي

و انتصاب قضات سازمان و تغيير سِمَت يا محل خدمت آنان به

ماده ( )1است .صدر ماده ( )1گفته است كه كار اداري سازمان

تشخيص رئيس قوه قضائيه است»؛ يعنی تعبير اين تبصره،

قضايی با رئيس سازمان است.

همان تعبيري است كه در اصل ( )303آمده است .اين تبصره،

آقاي ابراهيميان ـ ما چندين گزارش حقوق بشري راجع به

عين تعبير آن اصل را اينجا آورده است .اين تبصره دارد

بحث مربوط به استقالل قضات داريم .اينها دست ديگران بهانه

میگويد كه رئيس قوهي قضائيه انتصاب قضات سازمان و تغيير

میدهد كه مدام به ما ايراد بگيرند كه در قانون شما آمده است

سِمَت يا محل خدمت آنان را انجام میدهد ،بدون آنكه آن

كه رئيس قوهي قضائيه به طور مطلق و به دلخواه خودش

شرايطی كه در اصل ( )303آمده است را بياورد .اين عبارت،

میتواند قضات را جابهجا كند؛ آن هم قضات دادگاههاي

دارد چنين چيزي را به ذهن میآورد .درست است كه آن بند

نظامی كه مسائل مهم را رسيدگی میكنند .چرا روزهي شكدار

سوم اصل ( )358قانون اساسی كه آقاي عليزاده فرمودند هم

بگيريم؟ ما اين ايراد را هم مطرح كنيم.

مطرح است؛ ولی ابهام اينكه حداقل اين تبصره مغاير با اصل

آقاي مدرسي يزدي ـ ما كاري به آن گزارشها نداريم؛ ولی بند

( )303است ،خيلی روشن است؛ چون اين تبصره همان تعابير

( )1اصل ( )358قانون اساسی بيان میكند كه -1« :استخدام

اصل ( )303را در اينجا هم آورده است .پس بنابراين ما به

قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل

مجلس بگوييم كه منظور از اين تبصره را روشن كنيد.

مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور

آقاي هاشمي شاهرودي ـ به اين تبصره ابهام بگيريد .براي ايراد

اداري ،طبق قانون ».اين بند ،عبارت «طبق قانون» دارد .اصل

ابهام ،رأي بگيريد.

( )303هم گفته است« :قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آن

آقاي رهپيك ـ مجلس بايد بگويد كه مفاد اين تبصره با رعايت

است ،بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال

اصل ( )303است .رعايت اين اصل كه حتماً الزم است ،ولی

است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل

خب اطالق اين تبصره ،با اصل ( )303مغاير است.

خدمت يا سِمَتش را تغيير داد ،مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با

آقاي اسماعيلي ـ مجلس به مقصودش تصريح كند.

تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي

آقاي رهپيك ـ بله ،بايد به رعايت اين اصل ،تصريح بشود.

كشور و دادستان كل  »...وقتی كه اين دو عبارت با هم ضميمه

آقاي عليزاده ـ ما در ايرادمان بگوييم كه آيا رعايت اصل ()303

بشود ،واقعاً فهميده میشود كه اطالق تبصرهي ماده ( )1مناسب

الزم است يا خير؟

نيست .حداقل اين است كه ما بايد به اين تبصره ،ابهام بگيريم

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قطعاً مجلس هم میگويد كه رعايت

كه آيا رئيس قوهي قضائيه بايد اصل ( )303را رعايت بكند يا

اين اصل الزم است .اصالً مقصود مجلس ،همين بوده است.

نكند؟ چون بند ( )1اصل ( )358گفته است كه تغيير محل

آقاي مدرسي يزدي ـ چارهاي ندارند كه بخواهند غير اين را

خدمت «طبق قانون» انجام گيرد .اگر اين ماده به همين نحو

بگويند.

3

تصويب شود ،اين میشود «قانون»؛ آنوقت مخالف اصل
( )303میشود .لهذا به نظر من ،حداقل اين ماده ابهام دارد.
آقاي ابراهيميان ـ مخالف آن اصل میشود .من با ايراد ابهام
هم موافقم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاال رأي بگيريد.

 .1بند ( )3نظر شماره  31/3۰۲/3۲33مورخ  3131/3/1شوراي نگهبان-3« :
تبصره ماده ( ،)1از اين حيث كه مشخص نيست آيا تغيير سِمَت يا محل
خدمت قضات سازمان با رعايت اصل ( )303قانون اساسی انجام
میپذيرد يا خير ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد».
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منشي جلسه ـ «ماده  -3معاونان و مديران كل سازمان قضايي

میشود؟

ميتوانند با ابالغ رئيس قوه قضائيه ،عضو دادگاههاي نظامي يك و

آقاي ابراهيميان ـ دو تا شغل میشود.

يا تجديدنظر نظامي تهران نيز باشند.

آقاي رهپيك ـ اآلن عرض میكنم.

تبصره -مقررات اين ماده فقط درباره دارندگان پايه قضايي و يا

آقاي عليزاده ـ در اين مصوبه میگويند كه آقايی كه مدير كل

قضات نظامي قابل اجراء است».

است و رتبهي قضايی دارد ،رئيس قوهي قضائيه میتواند به او

آقاي رهپيك ـ اگر اينجا مقصود اين باشد كه مثالً معاون و

بگويد كه شما رئيس شعبهي فالن تجديدنظر يا مستشار فالن

مدير كل ،پايهي قضايی داشته باشد حرفی نيست ،اما اگر

شعبه نيز باش.

بخواهد دو تا پست را بگيرد باالخره شبههي مغايرت با اصل

آقاي رهپيك ـ بله ،يعنی چنين فردي ،هم مدير كل است و هم

( )333قانون اساسی دارد؛ چون دو تا پست براي چنين فردي

رئيس فالن شعبه تجديدنظر است.

هست؛ يك پست مدير كلّی داريم و يك پست عضو دادگاه

آقاي ابراهيميان ـ دو تا شغل با دو تا پست متفاوت است.

داريم« .ماده  -3معاونان و مديران كل سازمان قضايی میتوانند

آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه در اصل ( )333قانون اساسی پست

با ابالغ رئيس قوه قضائيه ،عضو دادگاههاي نظامی يك و يا

نداريم؛ اين اصل دو تا شغل را ممنوع كرده است.

تجديدنظر نظامی تهران نيز باشند ».اين ،دو تا پست و دو تا

آقاي ابراهيميان ـ احسنت .در اين اصل ،دو تا شغل را ممنوع

شغل میشود.

كردهاند.

آقاي يزدي ـ وقتی رئيس قوهي قضائيه میخواهد ابالغ بنويسد

آقاي رهپيك ـ اين عضويت در دادگاههاي نظامی ،شغل است.

بايد پايهي قضايی و سوابق قضايیشان را ببيند .همينطوري كه

آقاي ابراهيميان ـ اين شغل نيست.

براي هر كسی هر ابالغی را نمینويسد.

آقاي رهپيك ـ اين كار ،يك نوع رقابت ايجاد میكند.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي عليزاده ـ مفاد اين ماده ،اين است كه [معاون و مدير كل]،

آقاي رهپيك ـ نه ،اگر دو پست و دو شغل محسوب بشود

پست سازمانی داشته باشد.

اشكال دارد.

آقاي رهپيك ـ بله ،تعريف شغل چيست؟ تعريف شغل اين

آقاي يزدي ـ در اين ماده میگويد ...« :با ابالغ رئيس قوه

است كه كسی در تشكيالت اداري ،يك پست سازمانی كه كار

قضائيه ،عضو دادگاههاي نظامی يك و يا تجديدنظر نظامی

مستمر میكند داشته باشد .يك پست اين شخص ،قاضی دادگاه

تهران نيز باشند»؛ يعنی وقتی رئيس قوهي قضائيه میخواهد

تجديدنظر است و يك پستش مدير كل است .اآلن مرسوم

حكم براي يك معاون يا مدير كل بزند[ ،پايهي قضايی و

است كسی كه پايهي قضايی دارد ،مدير كل يا معاون بشود؛ اين

سوابق قضايیاش را میبيند].

اشكالی ندارد .شرط معاون شدن فرد ،اين است كه پايهي

آقاي رهپيك ـ اآلن تعداد زيادي از مديران قوهي قضائيه قاضی

قضايی داشته باشد ،ولی چنين فردي ديگر قاضی نيست؛ يعنی

بودهاند و پايهي قضايی دارند؛ بعد میروند و مدير میشوند؛

ديگر در شعبه قضاوت انجام نمیدهد و عضو دادگاه نيست .اما

در اين حرفی نيست .يعنی در واقع ،پايهي قضايی شرط اين

اگر بگويند كسی كه اآلن عضو دادگاه است و قاضی است و

سِمَت است.

پست اشغال كرده است ،با اين حال همزمان معاون و مدير كل

آقاي يزدي ـ ترفيع ،يك پايهي قضايی است .مثالً رئيس قوهي

هم باشد ،كه آن هم يك پست است ،درست نيست.

قضائيه میخواهد كسی را كه معاون سازمان قضايی است در

آقاي عليزاده ـ قانون اساسی آن را نگفته است.

دادگاه تجديدنظر هم بياورد .معاونان و مديران كل سازمان

آقاي رهپيك ـ قانون اساسی گرفتن دو حقوق را مالك قرار

قضايی با ابالغ رئيس قوهي قضائيه میتوانند در دادگاه

نداده است ،بلكه گفته است هيچ فردي دو شغل نمیتواند

تجديدنظر بيايند .چنين فردي ،عضو دادگاه نظامی يك يا دادگاه

داشته باشد.

تجديدنظر نظامی تهران میشود.

آقاي ابراهيميان ـ رويهي قبلی شوراي نگهبان هم اين بوده كه

آقاي عليزاده ـ خب ،اين دو تا شغل میشود.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،دو تا شغل میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ توضيح بدهيد كه چطور دو تا شغل

چنين چيزي را پذيرفته است .رئيس كل دادگستري هر استان،
رئيس شعبهي اول دادگاه تجديدنظر است كه پايهي قضايی
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دارد .شما بارها اين مطلب را تأييد كردهايد 3.براي چنين

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر بخواهيم به اين ماده اشكال وارد

شخصی ،اين دو تا شغل به معنايی كه در اصل ( )333قانون

كنيم ،اشكال به مدير كلهاي استانها و همه چيز وارد میشود.

اساسی ممنوع شده است تلقی نمیشود.

اآلن اين مادهي قبلی هم كه گفته است رئيس سازمان قضايی

آقاي رهپيك ـ آن رئيس كل دادگستري ،شأن قضايی دارد.

رياست شعبهي اول دادگاه تجديدنظر نظامی استان تهران را نيز

آقاي ابراهيميان ـ اين معاون و مدير كل هم همينطور است.

بر عهده دارد ،بايد اشكال داشته باشد؛ چون چنين فردي ،هم

اين ماده هم میگويد شما در حالی كه معاون يا مدير كل

رئيس سازمان قضايی است و هم رئيس شعبهي اول و قاضی

هستی ،میتوانی رئيس دادگاه تجديدنظر هم باشی.

است.

آقاي رهپيك ـ او [= رئيس كل دادگستري] مثل بقيه مستمراً به

آقاي رهپيك ـ توجيهشان در مورد رئيس سازمان قضايی اين

پروندهها رسيدگی نمیكند.

است كه ايشان به صورت مستمر كار قضايی نمیكند .ايشان

آقاي ابراهيميان ـ ولی میتواند رسيدگی كند .اآلن رئيس

شأن قضايی دارد؛ چون مجبور است اگر پرونده به او ارجاع

دادگستري شهرستان ،رئيس شعبهي اول دادگاههاي عمومی

شد ،رسيدگی كند.

است .بخشی از وقتش را میگذارد و به پرونده رسيدگی

آقاي عليزاده ـ خب ،معاونان و مديران كل هم همينطور

میكند .در بخشی از وقتش هم حل و فصل امور اداري و

هستند.

مديريتی را انجام میدهد .اين دو تا با همديگر دو تا شغل

آقاي رهپيك ـ نه ،اين ماده میگويد شخص مستمراً آن پست را

محسوب نمیشود.

اشغال كرده و دارد كار قضايی میكند.

آقاي رهپيك ـ درست است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ كار شعبهي اول ،مستمر است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حاال عرفاً اين دو تا شغل محسوب

آقاي يزدي ـ اصالً اگر مثالً قانون يك درجه باالتر بيايد و

میشود؟

چنين چيزي را در مورد خود رئيس قوهي قضائيه بگويد ،آيا

آقاي رهپيك ـ اين دو منصب ،از نظر اداري كه دو شغل است.

خود رئيس قوهي قضائيه نمیتواند متصدّي هيچ دادگاهی

آقاي ابراهيميان ـ نه ،دو تا پست متفاوت است.

بشود؟

آقاي رهپيك ـ ما در اينجا ،بحث گرفتن حقوق نداريم؛ ولی

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر شما به اين مصوبه ايراد بگيريد،

بحث اين است كه اينها دو تا پست است.

ما بايد همهي قوانين را به هم بزنيم .از اين اشكال صرف نظر

آقاي مدرسي يزدي ـ آيا در قانون اساسی يك اصطالح به كار

كنيم؛ چون همه چيز بايد به هم بخورد.

برده شده يا اينكه يك چيز و معناي عرفی را مدّ نظر داشتهاند؟

آقاي يزدي ـ آيا شخص رئيس قوهي قضائيه نمیتواند در هيچ

آقاي عليزاده ـ در قانون اساسی سابق گرفتن دو تا حقوق

دادگاهی شركت بكند و آن را اداره كند؟

اشكال داشت .اآلن [در اصل ( )333قانون اساسی] داشتن دو تا

آقاي عليزاده ـ نه ،رئيس قوهي قضائيه نمیتواند.

شغل را آوردهاند ۲.اما ما اين طريق را دو شغل تلقی نمیكنيم.

آقاي يزدي ـ چرا؛ میتواند دادگاه را اداره كند والّا عالیترين
مقام قضايی ،تشريفاتی میشود .رئيس قوهي قضائيه عمالً اين

 .1ماده ( )3۲قانون تشكيل دادگاههاي عمومی و انقالب مصوب
 ،3111/3/35اصالحی  3131/1/۲8مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -3۲در
شهرستان ،رئيس دادگستري ،رئيس حوزه قضايی و رئيس شعبه اول
دادگاه بر دادگاهها رياست اداري دارد و در مركز استان رئيس كل
دادگستري استان ،رئيس كل دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان است
و بر كليه دادگاهها و دادسراها و دادگستريهاي حوزه آن استان ،نظارت
و رياست اداري خواهد داشت .همچنين رئيس دادگستري هر حوزه بر
دادسراي آن حوزه نظارت و رياست اداري دارد».
 .2اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران« :رئيس
جمهور ،معاونان رئيس جمهور ،وزيران و كارمندان دولت نمیتوانند
بيش از يك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در
مؤسساتی كه تمام يا قسمتی از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات



كار را نمیكند .معموالً رؤساي قوا مديريت میكنند ،ولی به
هرحال میتواند قضاوت هم بكند .مجلس كه نمیتواند بگويد
رئيس قوهي قضائيه میتواند يا نمیتواند رياست دادگاه را بر
عهده داشته باشد؛ قانون اساسی چنين چيزي را میگويد.

عمومی است و نمايندگی مجلس شوراي ملی و وكالت دادگستري و
مشاوره حقوقی و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت
مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصی ،جز شركتهاي تعاونی
ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است .سِمَتهاي آموزشی در
دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتی از اين حكم مستثنی است».
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آقاي اسماعيلي ـ اين مسئله مثل اين است كه بگوييم خود

تبصره  -0يگان متضرر از جرم ،حق طرح دعوي ،دفاع و پيگيري

رئيس بيمارستان هم میتواند مطب بزند.

دعوي ،اعتراض و تجديدنظرخواهي را مطابق مقررات مربوط

آقاي رهپيك ـ نه ،داشتن مطب كه با اينجا قابل قياس نيست.

دارد و گذشت يگان مذكور مسموع نيست».

مطب ،شعبهي خصوصی است؛ كاري به مقام دولتی ندارد.

آقاي عليزاده ـ بنده نسبت به اين ماده يك مقدار عرض دارم،

آقاي اسماعيلي ـ میدانم؛ ولی رئيس بيمارستان [هم میتواند

حاال نمیدانم وارد است يا نيست ولی به نظر من آنچه كه

طبابت كند].

وظيفهي سازمان قضايی است اين است [كه در اصل ()31۲

آقاي سوادکوهي ـ او میتواند.

قانون اساسی آمده است]« :براي رسيدگي به جرائم مربوط به

آقاي هاشمي شاهرودي ـ [رئيس سازمان قضايی يا رئيس

وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش ،ژاندارمري،

دادگستري] در شعبهي اول قضاوت میكند .اگر اين اشكال را

شهرباني و سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،محاكم نظامي مطابق

بگيريد ،همهي قوانينی كه در اين رابطه وجود دارد به هم

قانون تشكيل ميگردد ،ولي به جرائم عمومي يا جرائمي كه در

میخورد.

مقام ضابط دادگستري مرتكب ميشوند در محاكم عمومي

آقاي ابراهيميان ـ آخر اين اشكال هم وارد نيست؛ يعنی خود
اين اشكال از نظر تحليلی هم ايراد دارد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقايانی كه اآلن نظرشان بر اين است
كه اين ماده خالف اصل ( )333است ،رأي بدهند .خيلی خب،
پس معلوم است كه اين ايراد ،رأي زيادي ندارد .البته قطعاً
گرفتن دو تا حقوق منظور نيست و بنابراين ما اينها را خالف
قانون اساسی نمیدانيم.
آقاي رهپيك ـ نه ،دو حقوق منظور نيست.
آقاي عليزاده ـ از قديم ،به رئيس شعبهي دوم ،معاون رئيس كل
میگفتند .رئيس شعبهي اول هم رئيس كل دادگستري بود.
آقاي رهپيك ـ اينها توجيه دارد .آن رياست رئيس كل
دادگستري بر شعبهي اول توجيه دارد ،ولی همه صد تا مدير
كل كه نمیتوانند همزمان قاضی هم باشند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ توجيهی ندارد؛ چون اينها زياد با هم
فرقی نمیكنند.
آقاي عليزاده ـ مادهي بعدي را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده  -5هرگاه در اثر وقوع جرم ،ضرر و زيان
مادي به نيروهاي مسلح وارد شود ،يگان مربوط مكلف است تمام

رسيدگي ميشود »... .آنچه كه سازمان قضايی نيروهاي مسلح
مرجع رسيدگی به آن است ،رسيدگی به جرائم خاص
نظامیگري است .ضرر و زيان جزء جرائم خاص نظامیگري
نيست ،اما طبق اين ماده ،در چنين مواردي ،رسيدگی اين دعوا
به دادگاه نظامی میآيد .دادگاه نظامی اگر شخصی را مجرم و
مقصر میداند ،رسيدگی به دعواي ضرر و زيان آن جرم بايد به
محكمهي حقوقی برود و براي ضرر و زيان به آن محكمه بايد
عرض حال بدهند .چون دعواي ضرر و زيان ،آن جرمی نيست
[كه در اصل ( )31۲آمده و رسيدگی به آن در صالحيت
دادگاههاي نظامی باشد] ،بلكه اين يك امر حقوقی است كه در
اثر آن جرم نظامی محقق شده است.
آقاي جنتي ـ اين از لوازم همان جرم خاص نظامی است.
آقاي عليزاده ـ خب از لوازمش باشد.
آقاي اسماعيلي ـ ماده ( )5كه میگويد هر گاه در اثر وقوع جرم،
ضرر و زيان مادي وارد شود؛ پس منظورش از «جرم» آن
جرمهايی است كه در صالحيت رسيدگی سازمان قضايی است... .
آقاي عليزاده ـ خب باشد.
آقاي اسماعيلي ـ  ...وقتی اين سازمان دارد به آن جرائم

ادله و مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز تا قبل از

رسيدگی میكند ،به صورت تبعی ،اگر ضرر و زيانی ناشی از

اعالم ختم دادرسي ،دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم

آن جرم هم وارد شده باشد ،به آن ضرر و زيان رسيدگی

دادگاه كند .مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن ،مستلزم رعايت

میكند.

تشريفات آيين دادرسي مدني است ،اما نيازي به پرداخت هزينه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعنی مثل دادگاه كيفري است.

دادرسي ندارد».

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ البته اين ماده ،حرف دارد.

آقاي رهپيك ـ كه به تبع آن جرم[ ،به دعواي ضرر و زيان ناشی

منشي جلسه ـ «تبصره  -1دعواي اعسار از پرداخت محكومٌبه

از آن جرم نيز] رسيدگی میكند.

موضوع اين ماده ،بايد به طرفيت يگان محكومٌله دعواي اصلي

آقاي عليزاده ـ دادگاه كيفري را بايد كنار بگذاريم .چرا دادگاه

اقامه شود.

كيفري را بايد كنار بگذاريم؟ چون هيچ جاي قانون اساسی ما
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نگفته است كه به جرم در محكمهي كيفري و به غير جرم در

دادگستري برود و به آن رسيدگی بشود يا میشود به آن در

محاكم حقوقی رسيدگی میشود .در چنين مواردي ،خود قانون

سازمان قضايی نيروهاي مسلح رسيدگی كرد؟

[عادي] میتواند به محاكم صالحيت اضافی بدهد .اما در اين

آقاي سليمي ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .اين ماده اصالً به نظرم

مورد ،قانون [عادي] نمیتواند به اين دادگاه نظامی صالحيت

يك پرانتزي است كه اينجا آمده است.

اضافی بدهد .ما در هيچ جاي قانون اساسی چنين چيزي را

آقاي رهپيك ـ در مقام بيان جرم نظامی نيست.

نداريم .همانطور كه ما در ديوان عدالت اداري اين ايراد را

آقاي سليمي ـ اصالً اين ماده در اين مقام نيست كه در دادگاه

گرفتيم .اين ماده هم عين مواردي است كه در مصوبهي مجلس

نظامی اين مسائل را مطرح كند .يكبار ديگر ماده را بخوانيم:

در خصوص اليحهي ديوان عدالت اداري بود .ما به برخی از

«ماده  -5هرگاه در اثر وقوع جرم ،ضرر و زيان مادي به

موارد مصوبهي ديوان عدالت ،اين ايراد را گرفتيم .در آن

نيروهاي مسلح وارد شود ،يگان مربوط مكلف است تمام ادله

مصوبه هم گفته بودند كه دعاوي كه به ديوان عدالت اداري

و مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز تا قبل از

میآيد و در آنجا به آنها رسيدگی میشود ،اگر ضرر و زيانی

اعالم ختم دادرسی ،دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم

هم به دستگاه وارد شده باشد ،خود ديوان عدالت اداري آن را

دادگاه كند .مطالبه ضرر و زيان و رسيدگی به آن ،مستلزم

بررسی و تعيين میكند 3.ما به مجلس گفتيم كه شما نمیتوانيد

رعايت تشريفات آيين دادرسی مدنی است ،اما نيازي به

چنين چيزي را بگوييد؛ شما بايد بگوييد كه اين دستگاه

پرداخت هزينه دادرسی ندارد».

متخلّف است .وقتی متخلّف شد ،دادگاه زيانِ زيانديده را

آقاي يزدي ـ اين چند تا «جرم» [كه در اين ماده از آن سخن

مشخص میكند .اگر زيانديده خسارت میخواهد ،بايد به

به ميان آمده] ،يعنی جرم خاص نظامی.

محكمه برود [تا دادگاه به اين موضوع رسيدگی كند و] بگويد

آقاي رهپيك ـ نه ،منظور جرم خاص نظامی نيست.

كه به اين فرد ،زيان وارد شده است يا خير.

۲

آقاي سليمي ـ نه ،معلوم نيست؛ ممكن است نظامی باشد،

آقاي يزدي ـ صورت مسئله اين است كه جرم اصلی جرم

ممكن است غيرنظامی باشد.

خاص نظامی است؛ مثالً ترك پست نظامی است و يا ارتكاب

آقاي عليزاده ـ نه[ ،اين ماده گفته است كه يگان مربوطه تمام

بعضی از جرائمی است كه از آن به عنوان جرم خاص نظامی

ادله و مدارك خود را] به «مرجع تعقيب» تسليم كند.

اسم بردهاند .حاال در اثر اين جرم ،يك ضرر و زيانی هم

آقاي يزدي ـ نه ،اين حتماً جرم نظامی است.

حاصل شده است .سؤال اين است كه آيا رسيدگی به اين ضرر

آقاي عليزاده ـ ذيل اين ماده ،عبارت «مرجع تعقيب» را دارد.

و زيانی كه تابع اين جرم خاص نظامی است ،بايد جدا به

آقاي سليمي ـ در اين ماده آمده است ...« :يگان مربوط مكلف

 .1ماده ( )35اليحه ديوان عدالت اداري مصوب  3183/3/۲1مجلس شوراي
اسالمی« :ماده  -35در صورتی كه شاكی مدعی ورود خسارتی از ناحيه
اشخاص يا مراجع مذكور در ماده ( )31گردد و ديوان صالحيت
رسيدگی به اصل شكايت را داشته باشد ،شعبه ديوان پس از بررسی
داليل طرفين و احراز ورود خسارت ،ميزان خسارت را مشخص نموده و
حكم به جبران آن صادر مینمايد.
تبصره -شعب ديوان در رسيدگی به اين موارد در حكم شعب حقوقی
دادگستري میباشند و تشريفات رسيدگی در اين قسمت از قبيل هزينه
دادرسی و شرايط تجديدنظرخواهی از سوي ذينفع ،مطابق مقررات
قانون آيين دادرسی مدنی میباشد .شعب تشخيص نيز در رسيدگی به
تجديدنظرخواهی موضوع اين ماده حسب مورد ،در حكم شعب
تجديدنظر استان يا شعب ديوان عالی كشور میباشند».
 .2بند ( )1نظر شماره  331۰0مورخ  3183/3۰/33شوراي نگهبان در
خصوص اليحه ديوان عدالت اداري مصوب  3183/3/۲1مجلس شوراي
اسالمی -1« :ماده ( )35و تبصره آن از جهت توسعه صالحيت ديوان
عدالت اداري ،مغاير اصل ( )311قانون اساسی شناخته شد».

است تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند».
اگر میخواست جرم نظامی را بگويد ،میگفت به دادسراي
نظامی يا دادگاه نظامی برود و اين دعواي ضرر و زيان را
منعكس كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصود ،همين است.
آقاي عليزاده ـ گفته است «مرجع تعقيب».
آقاي سليمي ـ اگر جرمی در نيروهاي مسلح واقع بشود،
آنوقت ما میآييم و تفكيك میكنيم؛ میگوييم اگر اين جرم در
رابطه با وظايف خاص نظامی و انتظامی است ،در دادسرا و
دادگاه نظامی به آن رسيدگی میشود و اگر غير از اين است در
محاكم ديگر رسيدگی میشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،ما اين حرف را قبول داريم ،ولی جنبهي
مدنی جرم در محاكم ديگر رسيدگی میشود.
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آقاي سليمي ـ اين ماده میخواهد بگويد كه اگر پروندهاي در

كالهبرداري شده را برگرداند يا مال غصبشده را برگرداند.

رابطه با امر كيفري با توجه به صالحيتها در محكمهاي مطرح

آقاي عليزاده ـ هيچ كدام از اين مواردي كه مثال زديد جرم

شد ،آنجا بايد مسائل حقوقیاش هم به تبع جرم مطرح و

خاص نظامی نيستند .همهي اينها ،جرم عمومی است.

رسيدگی بشود.

آقاي سليمي ـ اگر جرم در ارتباط با [وظايف خاص نظامی

آقاي عليزاده ـ اشكال ما همينجا است؛ ما میگوييم كه در

بوده باشد ،جرم عمومی نيست].

اينجا مسئلهي «به تَبَع» مطرح نشده است.

آقاي رهپيك ـ در اينجا موضوع اصلی چيز ديگري بود .چون

آقاي سليمي ـ حاال به آن اشكال شما جواب میدهم.

اين آقايان [از طرف سازمان قضايی نيروهاي مسلح] يك جلسه

آقاي ابراهيميان ـ در ماده («[ )0به تَبَع امر كيفري» را مطرح

به اينجا هم آمدند .آقاي بهرامی 3و معاونش آمدند و يك

كرده است].

توضيحاتی راجع به اين مصوبه دادند .موضوع ماده (،)5

آقاي سليمي ـ همهي اين مسائل ،به دادگاه نظامی نمیرود.

تكليفی است كه براي يگان مربوطه براي تحويل مدارك به

آقاي عليزاده ـ اين ماده ،به همانقدر هم هيچ چيزي نمیگويد.

مرجع تعقيب  -هر كسی كه است -مشخص كرده است .اصالً

آقاي سليمي ـ اين ،يكی [از داليلم بود] .دومی اين است كه

اينجا موضوع جرم نظامی و اينها نيست .اينها يك بحثی داشتند

آقاي عليزاده و آقايان بزرگوار هم فرمودند و در قانون هم آمده

و میگفتند كه مفاد اين ماده ،عام است و حاال به مناسبت ،اين

است ،محاكمی كه پرونده در آنها مطرح است به تَبَع امر كيفري

موضوع را اينجا آوردهاند... .

به امر حقوقی هم رسيدگی میكنند .اين ماده هم رسيدگی به

آقاي عليزاده ـ خب میدانم.

امر حقوقی را به تَبَع امر كيفري ،به آن محكمهاي كه به امر

آقاي رهپيك ـ  ...اين ماده ربطی به بحثهاي ديگر دادگاه

كيفري رسيدگی میكند محول كرده است .به عنوان مثال از

نظامی ندارد .از اين چيزها در اين قانون زياد است.

پادگانی سرقتی انجام شده است .ما میگوييم آقاي سارق را

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اطالق و عموم اين ماده ،آن را هم
در بر میگيرد.
آقاي رهپيك ـ اين ماده میگويد كه هر گاه در اثر وقوع جرم،
حاال هر جرمی ولو غير نظامی ،ضرر و زيان مادي به نيروهاي
مسلح وارد شود[ ،يگان مربوطه مدارك را تسليم كند].
آقاي يزدي ـ نه ،اينجا مقصود جرم نظامی است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاال قدر متيقن اين ماده ،اين [ضرر
و زيان ناشی از جرم نظامی] است؛ وگرنه كه اين ماده عام
است.
آقاي رهپيك ـ نه ،فرض اين است كه ضرر و زيان به نيروهاي
مسلح وارد شده است .تناسب آوردن اين ماده در اينجا هم
همين است كه ضرر و زيان به نيروهاي مسلح وارد شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر جرمی نظامی شد ،باز هم ...
آقاي رهپيك ـ خيلی خب ،در اين صورت ،يگان مربوطه بايد
ادله و مدارك را به مرجع تعقيب بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به حسب مورد.
آقاي رهپيك ـ بله ،به حسب مورد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مرجع تعقيب كيست؟ دادگاه نظامی
است.

مجازات كنيد و اموال مسروقه را هم برگردانيد .اما شما
میفرماييد نه ،سارق را مجازات كنيد ،ولی زيانديده برود و
نسبت به استرداد اموال مسروقه در دادگاه حقوقی دادخواست
بدهد كه اين تعداد تفنگ و اسلحه و غيره از اين پادگان بيرون
رفته است و اين مقدار ،ارزش اموال مسروقه است؛ آنها را از
اين آدم بگيريد و به ما بدهيد! اين يك مقداري موجب میشود
كه هم آن خاصيت اين جرم از بين برود و هم رسيدگی به آن
فشل بشود و با اين تشتّت ،داليل و مدارك از بين برود .همان
طوري كه شما در ساير محاكم اين را قبول كرديد ،اينجا هم
اين را بپذيريد كه اين محكمه به تَبَع امر كيفري ،به امر حقوقی
هم رسيدگی میكند و رأي میدهد .در واقع اين زيان و ضرر،
از فروعات مترتّب بر آن امر كيفري است و هيچ اشكالی هم
ندارد .اگر بگوييم كه اين ماده ،اين طوري گفته است مانعی
ندارد .خود اصل ( )31۲قانون اساسی كه شما میفرماييد اين
ماده مغاير آن است هم نمیگويد دادگاه نظامی به جرائم ديگر
رسيدگی نكند ،بلكه میگويد كه براي رسيدگی به جرائم
مربوط به وظايف خاص نظامی يا انتظامی[ ،محاكم نظامی
مطابق قانون تشكيل میگردد ].يكی از رسيدگیهاي اين
دادگاه ،اين است كه شخص بايد مال مسروقه را برگرداند ،مال
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آقاي رهپيك ـ اگر جرم ،نظامی بود ،مرجع تعقيبش دادگاه

همهي موضوعات حقوقی مطرح است .وقتی قانون اساسی

نظامی است و اگر جرم ،غير نظامی بود ،مرجع تعقيبش دادگاه

میآيد و میگويد كه براي جرائم نظامی محاكم نظامی تشكيل

غير نظامی [= دادگاههاي عام دادگستري] است.

میگردد به جهت اين مصلحت است .آقاي عليزاده ،ايراد شما

آقاي ابراهيميان ـ اشكال اين ماده ،واضح است.

خالف مصلحت است .نمیشود همهي اين پرونده را به دادگاه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ از اين جهت ،اشكالی به اين ماده

حقوقی فرستاد .در مورد اين ماده ايراد نگيريد؛ بگذاريد رد

وارد نكنيد.

بشويم.

آقاي رهپيك ـ اصل ماده مربوط به جرم نظامی نيست .اين ماده

آقاي رهپيك ـ البته ماده ( )0فرق میكند .در ماده ( ،)5صحبت

گفته است كه اگر جايی جرم نظامی اتفاق افتاد ،يگان مربوطه

از ضرر و زيان «ناشی» از جرم است اما در ماده ( ،)0صحبت

اين تكليف را انجام بدهد .حاال روي اين موضوع بايد بحث

از دعاوي «به تَبَع» امر كيفري است.

بشود .اما مجلس دو تا ماده در اين زمينه آورده است .يكی

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،فرق میكند.

همين ماده ( )5است و يكی هم ماده ( .)0در ماده ( )0گفته

آقاي ابراهيميان ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .عرض من اين

است كه دعاوي خصوصی كالً به تَبَع جرم نظامی در

است كه اين ماده ( )5اتفاقاً راجع به تقديم داليل و مدارك به

دادگاههاي نظامی مطرح میشود .اين ماده ،ايراد دارد.

دادسراي نظامی است .مرجع تعقيب يك معنی اصطالحی ويژه

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

در آيين دادرسی كيفري دارد .مرجع تعقيب دادسرا است.

آقاي رهپيك ـ ولی اينكه ضرر و زيانی كه مستقيماً ناشی از آن

موضوع اين ماده ،با اين حكم تناسب دارد .ماده ( )5میگويد:

جرم است را از لوازم رسيدگی به آن جرم تلقی میكنند ،حرف

«ماده  -5هرگاه در اثر وقوع جرم ،ضرر و زيان مادي به

صحيحی است و لذا میشود به اين موضوع ،حاال چه جرمِ

نيروهاي مسلح وارد شود  »...ما داريم راجع به جرائمی بحث

نظامی باشد و چه غيرنظامی ،ايراد نگرفت؛ از اين جهت كه اين

میكنيم كه مربوط به نيروهاي مسلح است.

[رسيدگی به ضرر و زيان ناشی از جرم] از لوازم رسيدگی به

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.

جرم است .اآلن هم رويهي دادگاه نظامی همين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مثالً فردي داشته میرفته و تصادف كرده

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ولی در واقع شايد اشكال ايشان [=

و به يك ماشين نظامی هم خسارت وارد كرده است .حاال اين

آقاي عليزاده] از نظر تئوري وارد باشد ،ولی عمالً نمیشود به

جرم نظامی میشود؟ اين ماده میگويد رسيدگی به دادخواست

آن ايراد گرفت.

ضرر و زيان ناشی از جرم ،وظيفهي دادگاه نظامی نيست؛ اما

آقاي رهپيك ـ رويهي عملی هم همينطور است.

اين زمينه را فراهم میكند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر خيلی از اين مسائل تئوري

آقاي ابراهيميان ـ «مرجع تعقيب» میتواند شامل دادسرا [ي

حقوق بخواهد اجرا شود[ ،در عمل با مشكل مواجه خواهيم

نظامی] هم بشود .قدر متيقن اين است كه مرجع تعقيب،

شد].

دادسراي عمومی است ،ولی دادسراي نظامی را هم شامل

آقاي رهپيك ـ پرونده و همهي مدارك بايد به مرجع تعقيب

میشود و همين مشكل ايجاد میكند .حاال سؤال اين است كه

برود.

آيا میشود دعواي ضرر و زيان را هم [به دادسرا و دادگاه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تمام مدارك بايد جمع بشود و به

نظامی] داد؟ هيچ نوع مالزمهاي در اينجا وجود ندارد .اين دو

دادگاه برود .اينها اسناد نظامی است .اصالً فلسفهي جداسازي

تا ،كامالً از همديگر جدا هستند .جرم میتواند منشأ دو دعوا

سازمان قضايی نيروهاي مسلح همين است كه يك چيزهاي

بشود .اصالً من میتوانم يك دعوا را پيگيري نكنم .قانون هم

خاصی در آن هست كه نبايد ديگران از آن مطلع بشوند .خود

هر كدام از اينها را به عنوان قاعده ،در صالحيت مراجع

قانون اساسی هم به اين نكته توجه داشته است كه اين را جدا

مختلف قرار داده است؛ يعنی دعواي كيفري ،در دادسراي

كرده است .فلسفهي اصلی ايجاد سازمان قضايی هم همين

عمومی يا دادسراي نظامی و دادگاه نظامی مطرح میشود.

است .چون در عرف حقوقی هم آن تبعيّت ملحوظ است،

قاعده اين است كه در دعواي خصوصی كه دادخواست ضرر و

قانون نبايد [خالف اين تبعيت را وضع كند] .اين مسئله ،در

زيان در آن مطرح است ،در محكمهي حقوقی مطابق تشريفات
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رسيدگی بشود؛ اما قانونگذار استثنائاً براي سهولت كار ،براي

به جرائم» گفته میشود[ ،در اين صورت ،جرم مطلق مقصود

اينكه اين كار به فرمايش حاجآقا [= هاشمی شاهرودي]

است ]،ولی يكوقت است كه گفته میشود رسيدگی به جرائم

دوبارهكاري نشود ،استثنائاً اجازه داده است كه مرجع كيفري

در ماده ( )5از مواد مربوط به سازمان قضايی نيروهاي مسلح،

بتواند به دعواي ضرر و زيان هم رسيدگی بكند .در هر جايی

اين خيلی فرق میكند .حيثيت عمومی و خصوصی و اين

كه ما شك بكنيم كه آيا در مورد ويژهاي صالحيت مرجع

حرفها اينجا مطرح نيست؛ رسيدگی به جرائم خاص مطرح

كيفري در دعواي خصوصی قابل توسعه است يا نيست ،اصل

است .وقتی اين ماده ضرر و زيان حاصل از جرم را مطرح

اين است كه نيست .حاال عرضم اين است در اينجا راهش اين

میكند ،مقصود آن ،جرم نظامی است.

نيست كه ما به مالزمهي اين دو تا يا به امر ديگري استناد

آقاي ابراهيميان ـ شما اجازه بدهيد؛ شايد به يك نتيجهاي

بكنيم .فقط جواب اين ايراد اين است كه اينكه در قانون

برسيم .اگر شما فقط به حيثيت عمومی رسيدگی به جرائم

اساسی براي رسيدگی به جرائم نظامی[ ،محاكم نظامی را معين

برسيد[ ،از بحث ضرر و زيان جدا است] .ممكن است ما هم

كرده است ،به مصلحتی بوده است كه به خاطر اين مصلحت،

احتماالً به همان نظر حضرتعالی برسيم .دوستانی از دادسراي

مناسب است كه دعواي حقوقی هم در دادگاه نظامی مطرح

نظامی هم آمدهاند و اين را ماده هم توضيح دادهاند .رسيدگی

شود ].رسيدگی به جرائم حيثيات مختلف دارد ،حيثيت عمومی

به جرائم میتواند حيثيات مختلف را در بر بگيرد .آنچه كه از

و خصوصی دارد... .

اول براي يك كسی كه بررسی كيفري میكند به ذهن میرسد

آقاي يزدي ـ اين بحثهاي كلّی كه میفرماييد ربطی به اين

اين است كه میگويد رسيدگی به جرائم ،يعنی جنبهي عمومی

ماده ندارد.

مجازات ،نه ضرر و زيان؛ اين دو تا از هم جدا است .اما شايد

آقاي ابراهيميان ـ ربط دارد ،عرض میكنم.

قانون اساسی به ما در اين زمينه كمك كند .ممكن است فهم

آقاي يزدي ـ آقاي عليزاده ،مسئله روشن است .رسيدگی به

عرفی از رسيدگی به جرائم ،رسيدگی به تمام حيثيات جرم

جرائم خاص نظامی ،مخصوص به سازمان قضايی است .اگر به

است كه هم شامل حيثيت خصوصی است و هم شامل حيثيت

تَبَع اين جرم ،يك ضرر و زيانی حاصل شد ،حتماً بايد در

عمومی .اگر ما اينطوري تفسير كنيم ،میتوانيم رسيدگی به

همين دادگاه نظامی به آن رسيدگی بشود .اين ،عرفی است .اين

ضرر و زيان را هم همينطور كه حاجآقاي يزدي میفرمايند در

ضرر و زيان قطعاً شامل ضرر و زيان ناشی از جرم است .البته

صالحيت مرجع كيفري قرار بدهيم.

اگر اين آقاي سرباز يا سرهنگ با خانمش دعوا كرد ،خب بايد

آقاي سوادکوهي ـ اين ماده ( )5مادهي جديدي است؛ يعنی

به دادگاه خانواده برود .اگر با يك بازاري دعوا كرد بايد به

همان طور كه آقاي دكتر رهپيك فرمودند ،از قبل به صورت

دادگاه حقوقی برود .اين چيزي است كه ربطی به اين بحثها

رويه بود .من هم با نظر حضرت آيتاهلل يزدي ،همين طور با

ندارد .اصالً ما داريم كلمه به كلمه از بحث دور میشويم .اين

نظر آقاي دكتر ابراهيميان موافقم كه رسيدگی به هر دو حيث،

حرفها آخر چيست؟ از اين جمله خيلی پيدا است كه اگر در

در دادگاه نظامی بالاشكال است؛ يعنی اين ماده ،مخالف آنچه

اثر جرمی كه كسی مرتكب شده است ،ضرر و زيانی حاصل

كه در اصل ( )31۲قانون اساسی آمده است و میگويد دادگاه

شد در همان دادگاه بايد به آن رسيدگی بشود.

نظامی مربوط به رسيدگی به جرائم خاص نظامی است ،نيست.

آقاي ابراهيميان ـ من عرضم اين است كه ما به واژهي

آقاي عليزاده ـ البته بنده میگويم هر جا در قانون «جرائم» ذكر

«رسيدگی به جرائم» توجه كنيم.

شده است ،منظور كيفري است .اصل بر كيفري بودن جرم

آقاي يزدي ـ چه جرائمی؟ ضرر و زيان حاصل از جرائم خاص

است .بنابراين من اين را در صالحيتِ دادگاه نظامی نمیدانم.

نظامی مقصود است .فهم متداول عرف ،هم يك چيزي است.

آقايانی كه اين ماده را خالف اصل ( )31۲میدانند ،رأي بدهند.

آقاي ابراهيميان ـ مقصود ،اين نيست .ما میتوانيم بگوييم كه از

آقاي جنتي ـ [بررسی دعواي ضرر و زيان ]،ادامهي بررسی آن

اين به بعد ،مقصود از رسيدگی به جرائم ،رسيدگی از جهت

جرم است .وقتی دادگاه نظامی میخواهد به آن جرم كيفري

حيثيت جرم مقصود است .حاال شايد با هم به يك نتيجه برسيم.

رسيدگی كند[ ،به تَبَع آن ،به ضرر و زيان ناشی از آن جرم نيز

آقاي يزدي ـ يك وقتی در عبارت ،به صورت مطلق «رسيدگی

رسيدگی میكند].
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آقاي عليزاده ـ حاال من چنين چيزي را نمیگويم .شما به اين

حقيقي و حقوقي كه به تَبَع امر كيفري در دادگاههاي نظامي مطرح

ايراد رأي ندهيد .بنده ماده ( )5را مخالف اصل ( )31۲میدانم.

ميشود ،مستلزم تقديم دادخواست و رعايت تشريفات آيين

آقايان اعضاي شوراي نگهبان ،خالف اين اصل نمیدانند.

دادرسي مدني است».

آقاي رهپيك ـ البته اين ماده ،يك بار مالی مختصري هم دارد.

آقاي رهپيك ـ به نظر ما اين ماده ايراد دارد .ضرر و زيان ناشی

انتهاي ماده گفته است كه ...«[ :اما نيازي به پرداخت هزينه

از جرم كه در مادهي قبل گفت ،يك مبنايی دارد؛ محدود به

دادرسی ندارد]».

ضرر و زيان هم بود .اما اين ماده كلّاً میگويد كه دعواي

آقاي عليزاده ـ براي تأمين بار مالی اين مصوبه ،در آخر اين

خصوصی اشخاص [كه به تَبَع امر كيفري در دادگاههاي نظامی

مصوبه [= ماده ( 3])311توضيحاتی دادهاند.

مطرح میشود ،مستلزم تقديم دادخواست است] .دعواي

آقاي رهپيك ـ نه ،همينجا در ادامهي اين ماده میگويد كه

خصوصی شامل دعواي خانوادگی ،مالكيت ،قراردادها ،ضرر و

نيازي به پرداخت هزينه نيست .طريقی كه براي تأمين هزينهها

زيان و همهي اين موارد میشود .اين دعاوي ،ناشی از جرم

در انتهاي اين مصوبه [در ماده ( ])311میگويد ،آن هم كفايت

خاص نظامی هم نيست ،بلكه به تَبَع امر كيفري است؛ يعنی

نمیكند.

يك دعواي خصوصی به تَبَع دعواي ديگر است .اين ماده،

آقاي عليزاده ـ خب ،حاال بگذاريد همهي بحث بار مالی را آنجا

نسبت به هر دعواي خصوصی ،هم عموم و اطالق دارد ،و هم

بحث كنيم .هر جا به تَبَع امر كيفري به ضرر و زيان ناشی از

به تَبَع بودنش شبيه اناطه میماند؛ يعنی اگر يك دعواي

جرم رسيدگی كنند ،هزينهي دادرسی نيست؛ همهجا همينطور

خصوصی ديگري مطرح بود كه اين دعوا منوط به آن است،

است .در هر جايی كه به ضرر و زيان ناشی از جرم به تَبَع امر

بايستی كه قرار اناطه يا روش مشابهی طرح كنند كه به آن

كيفري رسيدگی میكنند ،هزينهي دادرسی را نمیدهند .اينجا هم

رسيدگی شود و بعد ،نتيجهاش را به دادگاه كيفري بدهند؛ والّا

فرقی ندارد .اين ماده هم مثل آن موارد است.

۲

هر دعواي خصوصی بخواهد به تَبَع امر كيفري در دادگاه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر اينطور باشد ،اشكالی ندارد.

نظامی مطرح شود ،اين قطعاً خالف اصل ( )31۲قانون اساسی

آقاي عليزاده ـ اين ماده ،اشكالی ندارد.

است.

منشي جلسه ـ «ماده  -6رسيدگي به دعواي خصوصي اشخاص

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده ( )0هر دعوايی را نگفته است؛
میگويد آن دعوايی كه به تَبَع امر كيفري مطرح شود ،چنين

 .1ماده ( )311طرح آيين دادرسی جرائم نيروهاي مسلح و دادرسی
الكترونيكی مصوب  3131/۲/۲8كميسيون قضايی و حقوقی مجلس
شوراي اسالمی« :ماده  -311بار مالی اين قانون از محل هزينههاي
دادرسی به شرح مقرر در قانون آيين دادرسی كيفري مصوب 313۲/3۲/3
تأمين خواهد شد».
 .2در اين زمينه ،ماده ( )553قانون آيين دادرسی كيفري مصوب
 313۲/3۲/3مجلس شوراي اسالمی مقرر میدارد« :ماده  -553شاكی بايد
هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند.
مدعی خصوصی هم كه به تَبَع امر كيفري مطالبه ضرر و زيان میكند،
بايد هزينه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد.
چنانچه شاكی توانايی پرداخت هزينه شكايت را نداشته باشد ،به
تشخيص دادستان يا دادگاهی كه به موضوع رسيدگی میكند از پرداخت
هزينه شكايت معاف میشود و هر گاه مدعی خصوصی توانايی پرداخت
هزينه دادرسی را نداشته باشد ،دادگاه میتواند او را از پرداخت هزينه
دادرسی براي همان موضوعی كه مورد ادعا است ،به طور موقت معاف
نمايد .رسيدگی به امر كيفري را نمیتوان به علت عدم تأديه هزينه
دادرسی از سوي مدعی خصوصی به تأخير انداخت ،مگر آنكه محكومٌبه
از مستثنيات دِين بوده و يا به ميزانی نباشد كه موجب خروج محكومٌله از
اعسار گردد».

حكمی دارد.
آقاي رهپيك ـ يعنی دعواي خصوصی؛ اين ماده ،اطالق دارد؛
عموم دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده میگويد دعوايی كه به تَبَع امر
كيفري مطرح میشود.
آقاي رهپيك ـ فرقی نمیكند .خود دعواي خصوصی موضوع
اين ماده است؛ دعواي خصوصی كه فقط ضرر و زيان نيست.
آقاي يزدي ـ يعنی دعواي حقوقی كه به تَبَع امر كيفري مطرح
شده باشد.
آقاي رهپيك ـ اصطالح دعواي خصوصی شامل همه چيز
است؛ شامل دعواي مالكيت و غيره است.
آقاي يزدي ـ نه ،ماده ( )0هر دعوايی را نمیگويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،بايد يك دعوايی باشد كه
«تَبَعيت» از آن امر كيفري داشته باشد و الّا نمیشود آن دعوا را
در دادگاه نظامی طرح كرد.
آقاي رهپيك ـ تَبَعيت يعنی چه؟
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آقاي يزدي ـ يعنی در اثر آن امر كيفري ،اين موضوع هم پيش

برايش پيش آمده است .اين بدهكاري يك دعوايی است كه به

آمده است كه دعواي خصوصی مطرح شده است.

تَبَع اين جرم پيدا شده است.

آقاي رهپيك ـ اين ماده اشكال دارد؛ اين ماده كه قطعاً خالف

آقاي اسماعيلي ـ به نظر من ،ما بايد به آن نكتهاي كه آيتاهلل

اصل ( )31۲است.

شاهرودي راجع به فلسفهي تشكيل اين سازمان فرمودند دقت

آقاي ابراهيميان ـ نه ،خالف اين اصل نيست.

كنيم .اينكه در اصل ( )31۲گفته شده است كه به جرائم خاص

آقاي هاشمي شاهرودي ـ [منظور ،دعواي خصوصی است كه

نظامی در آن سازمان رسيدگی میشود ،براي اين است كه در

از دعواي كيفري] نشأت میگيرد.

مورد نيروهاي مسلح و اعضاي نيروهاي مسلح يك سري

آقاي عليزاده ـ اين ماده نمیگويد اين دعوا به تَبَع آن امر

مالحظات ويژه وجود دارد .براي اين است كه از امور نظامی

كيفري است ،بلكه میگويد به تَبَع آن امر كيفري به دعواي

يك چيزهايی در دادگاه عمومی مطرح نشود ،ولی فقط

خصوصی رسيدگی میشود .اگر بگويد كه اين دعوا تابع آن امر

چيزهايی در دادگاه نظامی مطرح میشود كه نظامی است ...

كيفري است ،اشكال شما درست است.

آقاي يزدي ـ بله ،اين دادگاه براي اين است كه حيثيت

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده ،نگفته است كه كجاها [يك

نيروهاي مسلح حفظ بشود؛ اسرار نظامی محفوظ بماند.

دعوا به تَبَع امر كيفري است] .خالصه« ،تَبَعيت» را در جايی

آقاي اسماعيلي ـ  ...يعنی فرض اوليهي تمام اين قانون اين

تعريف نكرده است.

است كه جرم ،جرم خاص نظامی است .در تمام مواد اين

آقاي ابراهيميان ـ قبلش گفته است.

مصوبه ،اين مطلب مفروض است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده كه در مقام بيان نيست .مقصودم

آقاي يزدي ـ بله ،براي جرمِ خاص نظامی است؛ حتی مقصود،

جاهايی است كه به لحاظ قانونی از راههاي ديگر میشود

فقط جرم نظامی است.

دعواي خصوصی را به تَبَع امر كيفري مطرح كرد و در عين

آقاي اسماعيلي ـ اگر شما نسبت به اين مطلب ابهامی داريد ،ما

حال ،تشريفات آيين دادرسی مدنی را هم رعايت كنند.

به نمايندگان در مجلس پيشنهاد كنيم اصالً يك ماده بياوريد كه

آقاي رهپيك ـ ما چنينی چيزي را نداريم كه در كجاها میتوان

تمام مواد اين قانون ،مربوط به امور نظامی است .چنين چيزي

چنين كاري را انجام داد.

مفروض است و در هيچ جاي اصل [( )31۲قانون اساسی]

آقاي يزدي ـ عرف ،مالك است« .تَبَعيت» عرفاً يعنی اينكه به

نيست [كه محاكم نظامی به غير از دعاوي خاص نظامی

خاطر آن مسئلهي كيفري ،اين موضوع دعواي خصوصی هم

رسيدگی كنند]؛ به طور مثال ،اگر كسی جرم خاص نظامی و

پيدا میشود .در اين صورت ،فقط طلب پيدا میشود يا بدهی

انتظامی مرتكب شده و در اثر اين جرم خاص نظامی و

پيدا میشود.

انتظامی ،خسارتی به پادگان خورده است و يا خسارتی به

آقاي رهپيك ـ نه ،اگر مقصود اين باشد ،فرق میكند.

همسايهي كنار پادگان وارد شده و مثالً خانهي همسايه در اثر

آقاي مدرسي يزدي ـ ولی واقعاً اصل ( )31۲خيلی محكم

اين جرم آتش گرفته است .اين مصوبه میگويد تو كه داري به

است و لذا بايد تا آنجايی كه میشود ،مسائل از همديگر

پروندهي اين پرسنلت رسيدگی میكنی ،به آن خسارت هم

تفكيك بشود؛ چون آن اصل تصريح میكند كه محاكم نظامی،

همينجا طبق آيين دادرسی خودت رسيدگی كن ،چرا؟ به دليل

براي رسيدگی به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامی و

اينكه اين پروندهي نظامی به دادگاه عمومی نرود .به نظر من،

انتظامی است .آن هم جرائم انتظامی اعضاي ارتش و سپاه و

منظور از اين عبارت «به تَبَع» ،همان «ناشی از جرم» است.

ژاندارمري و فالن و فالن؛ بقيهي دعواها اصالً نمیتواند در

آقاي يزدي ـ اين دعوا ،به تَبَعِ آن جرم خاص نظامی مطرح

دادگاه نظامی مطرح شود.

شده است.

آقاي يزدي ـ بقيهي دعواها در دادگاه نظامی مطرح نمیشود.

آقاي اسماعيلي ـ يعنی همهي اين مسائل ،يك سلسلهي به هم

جرم ،جرم نظامی است و به تَبَع اين جرم اين طلب و بدهی

پيوسته است .اگر بخواهند به اين دعاوي بيرون از محاكم

هم پيدا شده است .به تَبَع آن جرم نظامی ،يعنی وقتی مجرم

نظامی رسيدگی بكنند ،به مصلحت نيست؛ مثالً اگر بخواهند

اين جرمِ نظامی را مرتكب شده است ،يك بدهكاري هم

ببينند كه آيا اين سرهنگ بايد خسارت همسايه را جبران كند يا
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نه ،بايد كل پرونده را ببينند .اگر بخواهند كل پرونده را ببينند،

آقاي هاشمي شاهرودي ـ [مفهوم «به تَبَع بودن امري» ]،اوسع

با مصالح منافات دارد .براي همين به نظرم ،اين ماده ( )0شبيه

از مفهوم «ناشی بودن» است.

به همان ماده ( )5است ،منتها خواسته است كه آن را تعميم

آقاي رهپيك ـ بله ،اين دعوا بايد به دادگاه ديگري [كه

بدهد و بگويد كه اگر اشخاص حقوق خصوصی هم لطمه

صالحيت رسيدگی به آن موضوع را دارد] برود و به آن

ديدهاند ،بيايند و دعوايشان را در همين دادگاه مطرح كنند و به

رسيدگی بشود؛ چون صالحيت محاكم ،تخصصی است .آن

پرونده يكجا رسيدگی بشود .اگر هميشه به پرونده در يكجا

لزوم و مالزمهاي هم كه در دعواي ضرر و زيان ناشی از جرم

رسيدگی بشود ،كالً بهتر است تا اينكه تكهتكه بشود؛ چون اگر

مطرح بود ،در اين دعوا وجود ندارد .لذا بايد بروند و در مورد

پرونده به جاي ديگري برود ،قاضیِ ديگر نظر ديگري دارد و

مالكيت آن زمين ،مثالً اينكه وقفی بوده است يا نبوده است ،در

تشتّت آرا به وجود میآيد .به نظر من ،اين ماده ،چيز خوبی

دادگاه حقوقی طرح دعوا بشود و آن دادگاه ،نظر بدهد .سپس

است و از اين جهت ،هيچ اشكالی ندارد.

نظرش به دادگاه كيفري میآيد و دادگاه كيفري موضوع را

آقاي يزدي ـ حتی در دادگاه خانواده میگويند دادگاهی كه به

جمعبندي میكند و [در خصوص امر كيفري] نظر میدهد.

طالق رسيدگی كرده است ،حكم به پرداخت ديه و مانند اينها

آقاي اسماعيلي ـ اين ماده «به تَبَع» گفته است.

را هم انجام بدهد.

آقاي رهپيك ـ بله ،معناي عبارت «به تَبَع» كه «ناشی» نيست« .به

آقاي عليزاده ـ آقايانی كه به اين ماده ايراد دارند ،ايرادشان را

تَبَع» ،يعنی اينكه اين دادگاه مجبور است براي اينكه به امر

بفرمايند .همه با مفاد اين ماده موافقند؟ اگر موافق هستند،

كيفري رسيدگی كند ،به آن امر حقوقی هم كه مطرح شده است

موافق صحبت نكند؛ مخالف صحبت كند.

رسيدگی كند .اين تبعيت به معناي ناشی شدن نيست .بعد،

آقاي رهپيك ـ بحث ضرر و زيان ناشی از جرم در ماده ()5

«دعواي خصوصی» يعنی چه؟ يعنی همهي دعاوي خصوصی؛

مطرح شد .ماده ( ،)0يك تعبير ديگر و موضوع ديگري را

لذا به نظر ما اين ماده اشكال دارد.

مطرح میكند؛ میگويد وقتی كه دادگاه دارد به امر كيفري

آقاي يزدي ـ اين ماده ،اصالً كاري به بحث ناشی شدن دعوا از

رسيدگی میكند[ ،به تَبَع آن به دعاوي خصوص هم رسيدگی

امر كيفري و مانند اينها ندارد؛ میگويد دعواي خصوصی اگر

كند]؛ نگفته است كه به يك چيزي كه ناشی از اين امر كيفري

تابع دعواي كيفري است در همان دادگاه نظامی رسيدگی

بشود ،رسيدگی كند؛ میگويد اگر به تَبَع اين دعواي كيفري،

میشود ،فارغ از اينكه چه دعوايی در آنجا مطرح میشود .اين

يك دعواي خصوصی هم طرح شده است ،به آن هم در دادگاه

مسائل مفروغٌعنه است .اين ماده فقط میگويد [دعواي

نظامی رسيدگی شود.

خصوصیاي كه به تَبَع دعواي كيفري در دادگاه نظامی مطرح

آقاي يزدي ـ چه دعواي كيفري و چه غير كيفري.

میشود] بايد تشريفات آيين دادرسی مدنی در مورد آن رعايت

آقاي رهپيك ـ مثالً فرض كنيد دادگاه دارد به جرم نظامی

بشود .اين ماده اين مطلب را میگويد .اين ماده اصالً تكيهاش

رسيدگی میكند .اآلن در اثناي رسيدگی بايد در مورد مالكيت

روي تَبَعيت نيست؛ میگويد دعواي خصوصی كه به تَبَع امر

يك مِلكی هم تعيين تكليف بشود .اين ماده میگويد دعواي

كيفري در دادگاه نظامی مطرح میشود ،بايد تقديم دادخواست

خصوصی هم در اين دادگاه رسيدگی شود... .

شود و رعايت تشريفات آيين دادرسی مدنی را داشته باشد.

آقاي يزدي ـ دعواي خصوصی كه به همين دعوا مربوط

اصالً تكيهي اين ماده روي مسائل تشريفات دادرسی و

میشود.

رسيدگی است ،نه تَبَعيت و لزوم و مانند اينها.

آقاي رهپيك ـ  ...اآلن در اين موارد ،اصل تفكيك صالحيتها

آقاي سوادکوهي ـ درست است.

مطرح است .اآلن روش همين است؛ قانون هم همين است .در

آقاي سليمي ـ جناب آقاي دكتر اسماعيلی عرايض بنده را

اين موارد ،دادگاه كيفري رسيدگیاش را متوقف میكند و

فرمودند .به نظرم اشكال آقاي رهپيك وارد نيست .ما در اينجا

میگويد به آن امري كه به تَبَع اين دعوا مطرح شده است ،نه

نمیخواهيم وقفی بودن يا مالك بودن آن مدعی را اثبات كنيم.

امري كه ناشی از اين جرم است[ ،در دادگاه مربوطه رسيدگی

اين موضوعات را كه نمیخواهيم اثبات كنيم[ .بحث در جايی

شود].

است كه] مالك بودن آن شخص محرز است و يك نظامی در
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رابطه با وظايف نظامیاش نسبت به مِلك آن شخص تصرف

اشكال ،قابل رفع است؛ يعنی مسئلهاي از اين جهت پيش

غاصبانهاي انجام داده است .در اينجا دادگاه میگويد در اين

نمیآيد .از ماده ( )0مفهومی جز اين بر نمیآيد.

مدتی كه اين شخص تصرف غاصبانه داشته است ،بايد

آقاي عليزاده ـ البته اين ماده اشكال عبارتی دارد .من كه [نظر

مالاالجارهاش را هم بدهد .اين دعوا ،به تَبَع آن امر كيفري در

شما را در خصوص برداشت از اين ماده] قبول ندارم ،اما اگر

اين دادگاه مطرح میشود .به اين موضوع رسيدگی میشود و

مقصود مجلس همين چيزي باشد كه شما میفرماييد ،بايد

براي آن حكم داده میشود؛ نه اينكه برويم و مسائلی را كه هيچ

بگوييم اين عبارت اصالح بشود .اينكه دعوايی خصوصی است

ربطی به مسائل نظامی ندارد بياوريم و در اين دادگاه ثابت كنيم.

و ناشی از امر كيفري است ،چرا بايد با رعايت مقررات و طبق

آقاي ابراهيميان ـ من هم موافقم .فقط میخواستم جوابی به اين

آيين دادرسی مدنی رسيدگی شود؟ مشكل ماده ( )0همين

ايراد عرض كنم كه اين ماده نمیگويد دعواي خصوصی در

است .به تَبَع بودن ،خيلی چيزهاي ديگر را هم در بر میگيرد.

دادگاه نظامی مطرح بشود ،بلكه میگويد آن دعوايی كه به تَبَع

مجلس بايد بگويد كه به دعاوي خصوصی اشخاص در

امر كيفري مطرح میشود ،در اين دادگاه مطرح میشود .آن موارد

صورتی كه ناشی از اين امور باشد و در صالحيت اين دادگاهها

كجا است؟ خب ،قرينهاش مواد قبل است .مادهي قبلی میگويد

باشد ،مطابق قوانين مربوط رسيدگی میشود تا موضوع اناطه را

كه به ضرر و زيان ناشی از جرم در دادگاه نظامی رسيدگی

هم در بر بگيرد ،چيزهاي ديگر را هم در بر بگيرد ،موجبات

میشود .بنابراين ،اين ماده مغايرتی با قانون اساسی ندارد.

حقوقی را هم در بر بگيرد .اگر بگويند با رعايت قوانينی كه

آقاي سوادکوهي ـ من فكر میكنم دغدغهي آقاي دكتر رهپيك

وجود دارد به اين دعاوي رسيدگی میشود ،اشكالش برطرف

مربوط به اناطه است كه اين هم با توجه به اينكه در مقررات

میشود .چون معلوم نيست كه دعواي خصوصی اشخاص در

جزايی وضعيتش مشخص است 3،مشكل را رفع میكند .ماده

همهجا طبق آيين دادرسی مدنی رسيدگی شود.

( )31اين مصوبه ۲هم همه را به آنچه كه در دادگاههاي كيفري

آقاي يزدي ـ اين ماده ،در مقام خودش اين حرف را گفته

يك و دو و دادسراها است ،ارجاع داده است .به نظرم اين محل

است؛ ربطی به اين موضوعاتی كه میفرماييد ندارد.
آقاي عليزاده ـ اجازه بدهيد تا من بگويم كه چرا قسمت اخير

 .1ماده ( )۲3قانون آيين دادرسی كيفري مصوب  313۲/3۲/3كميسيون
قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -۲3هر گاه احراز
مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد كه رسيدگی به آنها در
صالحيت مرجع كيفري نيست و در صالحيت دادگاه حقوقی است ،با
تعيين ذينفع و با صدور قرار اناطه ،تا هنگام صدور رأي قطعی از مرجع
صالح ،تعقيب متهم ،معلّق و پرونده به صورت موقت بايگانی میشود .در
اين صورت ،هرگاه ذينفع ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ قرار اناطه بدون
عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهی آن را ارائه ندهد ،مرجع
كيفري به رسيدگی ادامه میدهد و تصميم مقتضی اتخاذ میكند.
تبصره  -3در مواردي كه قرار اناطه توسط بازپرس صادر میشود ،بايد
ظرف سه روز به نظر دادستان برسد .در صورتی كه دادستان با اين قرار
موافق نباشد ،حل اختالف طبق ماده ( )۲13اين قانون به عمل میآيد.
تبصره  -۲اموال منقول از شمول اين ماده مستثنی هستند.
تبصره  -1مدتی كه پرونده به صورت موقت بايگانی میشود ،جزء
مواعد مرور زمان محسوب نمیشود».
 .2ماده ( )31طرح آيين دادرسی جرائم نيروهاي مسلح و دادرسی
الكترونيكی مصوب  3131/۲/۲8كميسيون قضايی و حقوقی مجلس
شوراي اسالمی« :ماده  -31وظايف ،اختيارات ،صالحيت و تعداد اعضاي
دادگاههاي نظامی دو ،نظامی يك و تجديدنظر نظامی همان است كه در
مورد دادگاههاي كيفري دو ،كيفري يك و تجديدنظر استان مقرر شده
است ،مگر مواردي كه در اين بخش به نحو ديگري درباره آن تعيين
تكليف شود».

اين ماده غلط است .غلط است ،چون ممكن است كه همانجا
در اثر همان جرم خاص نظامی به منِ شخصِ خصوصی ،ضرر
كيفري وارد بشود .خب در اين صورت چرا بايد آيين دادرسی
مدنی رعايت بشود؟ همانجا [در دادگاه نظامی] بايد حكم
پرداخت ديه به من را بدهد؛ همانجا بايد [طبق آيين دادرسی
كيفري به اين موضوع هم رسيدگی بشود] .چرا آيين دادرسی
مدنی؟ اين ماده ،اشكال دارد.
آقاي يزدي ـ اين مسائل در جاي خودش گفته شده است؛
ربطی به اين ماده ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ اين مسائل كه [در قوانين ديگر توضيح داده
شده است] .دعواي خصوصی تعريف دارد و قانونگذار در
آيين دادرسی كيفري آن را تعريف كرده است 1.بحث ديه را در
 .0ماده ( )3قانون آيين دادرسی كيفري مصوب  313۲/3۲/3كميسيون
قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -3ارتكاب جرم میتواند
موجب طرح دو دعوي شود:
الف -دعواي عمومی براي حفظ حدود و مقررات الهی يا حقوق جامعه
و نظم عمومی
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بحث جزايی گذاشته است؛ چون ضرر و زيان ناشی از جرم

اختيارات دادگاه نظامی را توسعه بدهند .اآلن به موادي

است .هر مادهي قانونی قرينهاي بر مادهاي ديگر است .اين

میرسيم كه مجلس صالحيتهاي اين دادگاه را توسعه داده

تَبَعيت همان چيزي است كه در قانون قبالً گفته شده است.

است .اين هم يكی از آن صالحيتها است.

آقاي عليزاده ـ باز هر طوري بگوييم ،اين ماده اشكال دارد .اين

آقاي هاشمي شاهرودي ـ دعواي خصوصی شامل آن

ماده ،اشكال عبارتی دارد.

مجازاتهايی كه حقالناس است ،مثل حد قذف میشود؟ قذف

آقاي رهپيك ـ به هر حال ،اين عبارت «به تَبَع» مبهم است؛

در قانون ما دعواي خصوصی است .طرح دعوايش خصوصی

معلوم نيست كه چه میگويد.

است ،تداوم رسيدگیاش هم خصوصی است .اين دعوايی كه

آقاي يزدي ـ اين عبارت ،اشكالی ندارد.

اينجا گفته هم كه خصوصی است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما به اين ماده ابهام بگيريم و بگوييم

آقاي يزدي ـ آن ربطی به مسائل نظامی ندارد.

كه منظور از عبارت «به تَبَع امر كيفري» چيست؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ باالخره دعواي خصوصی است.

آقاي عليزاده ـ اصالً ما بگوييم كه اين ماده اشكال عبارتی دارد.

آقاي يزدي ـ حاال آن جرم ربطی به دادگاه نظامی ندارد.

آقاي يزدي ـ اين ماده ،اشكالی ندارد .چه اشكالی دارد؟! هيچ

آقاي هاشمي شاهرودي ـ دعواي خصوصی اعم است .دعواي

اشكالی ندارد؛ خيلی هم روشن است .اصالً هدف اين ماده هم

خصوصی كه اينجا آمده است ،اعم است.

اين حرفهاي شما نيست .اين حرفها در جاي خودش گفته

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان میگويند كه دعواي خصوصی

شده است و با قوانين ديگر هم ثابت شده است .اين ماده

اصطالح است؛ در حكم موارد مَدنيات است.

میگويد وقتی يك دعواي تَبَعی و يك دعواي اصلی در دادگاه

آقاي يزدي ـ اين كلمهي دعواي خصوصی اعم است؛ ولی در

نظامی مطرح است بايد تشريفات نظامی را داشته باشد .تكيهي

اين ماده چنين چيزي مقصود نيست.

اين ماده ،بر تشريفات نظامی است .تمام شد .اما اينكه كدام

آقاي مدرسي يزدي ـ جواب بدهيد .آيا واقعاً اصطالح دعواي

دعوا تَبَعی است و كدام تَبَعی نيست ،همهي اينها در جاي

خصوصی مبنی بر مَدنيات است؟

خودش گفته شده است.

آقاي سوادکوهي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،واقعاً اين ماده دارد میگويد آنجايی

آقاي اسماعيلي ـ نه.

كه امر مدنی هم نيست ،مطابق تشريفات آيين دادرسی مدنی

آقاي جنتي ـ آقاي عليزاده ،به نظر من اگر شما بتوانيد مثال

رسيدگی شود.

بزنيد بحث روشنتر میشود.

آقاي اسماعيلي ـ نه ،نمیگويد شكايت خصوصی مطابق

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مگر ما اصطالح دعواي خصوصی

تشريفات آيين دادرسی مدنی رسيدگی شود ،بلكه دعواي

داريم؟ اين عبارت ،اصطالح نيست؛ خب ما هم در قوهي

خصوصی را میگويد كه به تَبَع امر كيفري مطرح شده است.

قضائيه بودهايم.

آقاي يزدي ـ میگويد دعواي خصوصی كه به تَبَع امر كيفري

آقاي مدرسي يزدي ـ آن معنا ،لُغَوي است.

رسيدگی میشود .اينكه اين دعوا چه دعوايی است ،مفروغٌعنه

آقاي جنتي ـ آقاي عليزاده ،من خيال میكنم كه اگر اين مطلب

است و در جاي خودش گفته شده است كه كدام دعواي

را با مثال مشخص بكنيد ،بهتر باشد .اآلن مثالً به يك شخص

خصوصی تابع امر كيفري است و كدام دعوا تابع نيست .اين

نظامی دستور میدهند كه به فالن جايی كه دارند مواد مخدر

ماده میگويد وقتی آنچه كه تابع امر كيفري است میخواهد

تقسيم میكنند برو و آن خانهاي را كه مواد مخدر در آن انبار

مطرح بشود ،بايد تشريفات نظامی را داشته باشد.

شده است خراب كن .اين فرد ،براي تخريب آن محل

آقاي رهپيك ـ يكی از رويكردها در اين قانون اين است كه

مأموريت دارد ،اما زمانی كه اين شخص به مأموريت رفت،
خانهي همسايه را هم خراب كرد .خب اين [فرد خسارت زده


ب -دعواي خصوصی براي مطالبه ضرر و زيان ناشی از جرم و يا مطالبه
كيفرهايی كه به موجب قانون ،حق خصوصی بزهديده است؛ مانند حدّ
قذف و قصاص».

است ديگر ،به اين دعوا در كجا بايد رسيدگی شود؟]
آقاي يزدي ـ نه ،به آن محل مأموريت رفت و در اثناي
مأموريت ،يك درِ آن هم آسيب ديد و قفلش هم خراب شد.
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آقاي جنتي ـ نه.

اگر خواست چنين دعوايی انجام بگيرد ،تشريفاتی دارد .اين

آقاي يزدي ـ بايد موردي باشد كه در اثر انجام وظيفهي خاص

ماده همين را میگويد.

نظامیاش يك امر حقوقی هم پيدا بشود.

آقاي عليزاده ـ اآلن كه آقايان میفرمايند [اين مصوبه ايراداتی

آقاي جنتي ـ يك جرم كيفري انجام شده است كه الزمهاش اين

دارد و بايد به مجلس برگردد و] مجلس بايد آن ايرادها را

است كه خسارتی هم به اين همسايه بزند.

درست بكند ،خب میگوييم همينجا را هم درست بكنند.

آقاي عليزاده ـ ما مثالی را بايد بگوييم كه اآلن نبايد اين فرد

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال ابهام بگيريم؛ بگوييم كه آيا

نظامی به آنجا میرفت .مثالً كسی میآيد و میگويد كه اين

مقصود جاهايی است كه دعواي خصوصی از امر كيفري نشأت

خانهي من است .سازمان قضايی مدعی است كه اينجا وقف

گرفته است يا مقصود اوسع از آن است؟

است و اصالً اين خانه ،مال اين فرد نيست .میگويد اين خانه،

آقاي رهپيك ـ بله ،مجلس تَبَعيت را معنا نكرده است ديگر.

وقف است و اين فردي كه ادعاي مالكيت میكند بيخودي ادعا

آقاي ابراهيميان ـ اين ماده ،ابهامی ندارد.

میكند .حاال ما بايد به اين دعوا در دادگاه نظامی رسيدگی

آقاي مدرسي يزدي ـ حاال اين ماده فقط در مقام بيان تَبَعيت

كنيم؛ چون در ماده ( )0گفته است كه به هر دعوايی كه به تَبَع

است ،كه معناي آن هر چه هست.

امر كيفري است ،در دادگاه نظامی رسيدگی بشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن چيزي كه از ظاهر اين ماده

آقاي هاشمي شاهرودي ـ درست است.

برمیآيد همين است؛ ظاهر اين ماده ،ابهام دارد.

آقاي رهپيك ـ بله ،عيناً همين است .موضوع ماده ( ،)0دعواي

آقاي عليزاده ـ آقايانی كه میفرمايند بگوييم اين ماده ابهام

خصوصی است كه به تَبَع امر كيفري مطرح شده است.

دارد ،اعالم كنند .مجلس بايد بگويد كه مقصودش از «به تَبَع

آقاي عليزاده ـ ما میگوييم چنين دعوايی كه به تَبَع امر كيفري

امر كيفري» چيست و آن را روشن بكند؛ بگويد آيا مقصود

است بايد به محكمهي عمومی برود[ .اما اگر غير اين را هم

دعوايی است كه ناشی از امر كيفري است يا هر دعواي تَبَعی را

بخواهند بگويند] ما بايد به مجلس بگوييم كه عبارت اين ماده

در بر میگيرد؟

را درست كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر دعواي خصوص ناشی از امر كيفري

آقاي هاشمي شاهرودي ـ درست است.

هم باشد ،نمیشود [رسيدگی به آن را به دادگاه نظامی سپرد].

آقاي عليزاده ـ اين ماده دارد دعواي خصوصی را میگويد كه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؟

به تَبَع امر كيفري در دادگاههاي نظامی مطرح میشود .اين

آقاي عليزاده ـ حرف ما اينطوري است كه اگر اين ماده بگويد

مثالی كه شما زديد يا هر مثال ديگري هم كه بزنيم ،باز همين

كه دعواي خصوصی ناشی از امر كيفري «با رعايت قوانين» ،ما

حرفها را در مورد آن داريم .ما بايد به مجلس بگوييم شما

قبول میكنيم.

بياييد بگوييد كه آن دعاوي كه «با رعايت مقررات» از امر

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعنی اين ماده ،مثل ماده ( )5بشود.

كيفري ناشی میشود و در دادگاه نظامی مطرح میشود .اگر ما

آقاي ابراهيميان ـ اين ابهام ،رأي نياورد.

اين را بگوييم ،درست در میآيد .ما حرفمان اين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ماده ( )0را قبول داريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده ،در مقام بيان آن مطلب نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ابهام دارد.

آقاي يزدي ـ اين ماده در مقام بيان اين مطالبی كه اآلن شما

آقاي يزدي ـ اين ماده ،ابهامی ندارد؛ عبارت روشن است.

میگوييد نيست .آن در جاي خودش بحث شده است.

آقاي عليزاده ـ بگوييم عبارت «با رعايت قوانين» را بياورند

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عبارت ،مطلق است.

اشكال دارد؟ بگوييم مجلس اين ماده را روشن كند .ما كه به اين

آقاي رهپيك ـ اين ماده میگويد در جايی كه به تَبَع امر كيفري،

مصوبه ،ايراد گرفتهايم ،بگذاريد اين ماده را هم درست كنند.

ادعاي خصوصی مطرح شده است .خب اآلن چه كار كنيم؟

آقاي ابراهيميان ـ اين ماده ،ابهامی ندارد.

اينجا گفته است دعواي خصوصی مطرح شده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان اين ابهام را قبول نكردند.

آقاي يزدي ـ مقصود ،دعواي خصوصی است كه تابع و ناشی

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً قانون هر چه روشنتر و واضحتر

از يك جرم خاص نظامی است .اين مسلّم و مفروغٌعنه است.

باشد بهتر است.
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آقاي عليزاده ـ بله ،مجلس اين ماده را واضح كند .چه اشكالی

آقاي ابراهيميان ـ منظورش اين است كه به او خدمات

دارد؟

نمیرسانند يا خودش نمیتواند خدمت برساند؟ مقصود ،كدام

آقاي رهپيك ـ فردا با اين مصوبه ،دادگاه نظامی میخواهد به

يك است؟

دعواي تمكين و موقوفه بودن و همهچيز رسيدگی كند .آيا

آقاي رهپيك ـ ما كه چيزي تحت عنوان «خدمات دولتی»

واقعاً اين كار درست است؟!

نداريم!

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده ،اين را نمیگويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده گفته است كه به متخلّف

آقاي رهپيك ـ مقصود اين ماده ،همين است.

خدمات دولتی نمیدهند.

منشي جلسه ـ «ماده  -2تخلف از مقررات مواد (،)30( ،)5

آقاي رهپيك ـ نه ،ما چنين چيزي نداريم.

( )33( ،)31و تبصره ( )1ماده ( )13اين قانون 1،به حكم دادگاه

آقاي ابراهيميان ـ يعنی خود متخّلف نمیتواند ارائهي خدمت

نظامي ،موجب محكوميت به انفصال از شغل از سه ماه تا يك

كند؟ يعنی مقصود اين ماده ،محروميت از شغل است؟ يا اينكه

سال يا محروميت از خدمات دولتي از سه ماه تا شش ماه

مقصود اين است كه به متخّلف خدمت ارائه ندهيم؟

ميشود».

آقاي عليزاده ـ اين ماده ،ابهام دارد؛ ما كه «محروميت از

آقاي عليزاده ـ اين ماده ،مربوط به همانجاهايی است كه

خدمات دولتی» نداريم.

دستگاهها ملزم میشوند كه جواب دستگاه قضايی و سازمان

آقاي رهپيك ـ اگر «محروميتهاي اجتماعی» باشد ،درست

قضايی را بدهند .اين ماده ،اشكالی ندارد.

است.

آقاي رهپيك ـ نه ،اين ماده يك ابهامی دارد« .محروميت از

آقاي مدرسي يزدي ـ يعنی مثالً نمیتواند قرارداد ببندد.

خدمات دولتی» يعنی چه؟

آقاي رهپيك ـ نه ،مجلس اين اصطالح را اشتباه به كار برده
است .ما چيزي به نام «محروميت از خدمات دولتی» نداريم؛

 .1تبصره ( )1ماده ( )13و مواد ( )31( ،)3۲و ( )33طرح آيين دادرسی
جرائم نيروهاي مسلح و دادرسی الكترونيكی مصوب 3131/۲/۲8
كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -13مأموران
زير پس از كسب مهارت هاي الزم و اخذ كارت مربوط ،ضابط نظامی
میباشند:
الف... -
تبصره  -1اجراي تصميمات و دستورهاي مراجع قضايی عمومی در
يگانهاي نظامی و انتظامی به عهده ضابطان نظامی مربوط است.
ماده  -3۲در موارد ضروري كه به تشخيص قاضی رسيدگیكننده ،انجام
تحقيقات مقدماتی ،جمعآوري داليل ،بررسی صحنه جرم يا انجام
كارشناسی به ضابطان يا كارشناسان خارج از يگان محول میشود،
فرمانده يگان محل وقوع جرم ،مكلف به همكاري با آنان است .همچنين
وي میتواند به منظور رعايت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی،
يك نفر نماينده براي همراهی با مأموران يا كارشناسان معرفی نمايد.
ماده  -31دادستان نظامی به منظور نظارت بر حُسن اجراي وظايف
ضابطان ،واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يكبار مورد بازرسی قرار
میدهد و در هر مورد ،مراتب را در دفتر مخصوصی كه به اين منظور
تهيه میشود ،قيد و دستورهاي الزم را صادر میكند .مسئوالن يگان
مربوط مكلف به همكاري هستند.
ماده  -33قضات سازمان قضايی میتوانند در يگانهاي نظامی و انتظامی
با اطالع فرمانده يگان يا رئيس يا مسئول قسمت مربوط ،تحقيقات و
اقدامات الزم را درباره جرائمی كه در صالحيت آنان است خود يا از
طريق ضابطان نظامی انجام دهند .مسئوالن و فرماندهان نظامی و انتظامی
در اين رابطه مكلف به همكاري میباشند».

«محروميت از حقوق اجتماعی» داريم .مصداق محروميت از
خدمات دولتی را در خود اين ماده گفته انفصال شخص از
شغلش از سه ماه تا يك سال است [كه اين نوعی محروميت از
حقوق اجتماعی است] ،ولی «محروميت از خدمات دولتی»
معنی ندارد .مثالً اينكه يارانه به متخلّف ندهند يا نمیدانم چه
ندهند ،نبايد مقصود باشد؛ چون ما چنين اصطالحی را نداريم.
آقاي ابراهيميان ـ منظور ،محروميت از مشاغل دولتی است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يك چيزي به ذهنم آمد كه شايد مقصود
اين است كه مثالً كسی میخواهد پروژههاي دولتی انجام دهد،
[به موجب حكم اين ماده ديگر نمیتواند چنين قراردادي ببندد].
آقاي عليزاده ـ اين ماده ،آن را نمیگويد.
آقاي رهپيك ـ چنين چيزي نمیشود؛ چون ما يك چنين
اصطالحی نداريم كه بيان كند شامل چه چيزي میشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ظاهراً مقصود از آن كلمهي «شغل»
اولی در اين ماده ،شغل قضايی و در سازمان قضايی نيروهاي
مسلح است و اين محروميت از خدمات دولتی ،مشاغل دولتیِ
ديگر را شامل میشود.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،مشاغل دولتیِ ديگر.
آقاي رهپيك ـ به مشاغل ،خدمات نمیگويند .فردا قاضی
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میخواهد رأي بدهد؛ ما كه يك چنين چيزي را نداريم.

آقاي رهپيك ـ آن منابعی كه پيشبينی كردهاند ،جواب نمیدهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ البته عبارت به صورت صحيح تنظيم

منشي جلسه ـ «ماده  -3رئيس سازمان قضايي استان ،رئيس شعبه

نشده است ،ولی مقصود همين است.

اول دادگاه تجديدنظر نظامي است و بر كليه شعب دادگاه و

آقاي عليزاده ـ قبول داريد كه بگوييم مجلس مقصود از اين

دادسراي نظامي استان نظارت و رياست اداري دارد .تصدي امور

ماده را روشن بكند؟ بگوييم منظور از «محروميت از خدمات

اداري در غياب رئيس سازمان با معاون وي و در غياب آنها با

دولتی» چيست؟

دادستان نظامي استان است».

آقاي مدرسي يزدي ـ يا دو طرف اين موضوع را روشن كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،يا دو طرفش را.

3

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجمع مشورتی فقهی قم به اين ماده،
يك اشكال گرفته است.

۲

منشي جلسه ـ «فصل دوم -تشكيالت دادسرا و دادگاههاي نظامي

آقاي اسماعيلي ـ همان اشكال قبلی است.

ماده  -2در مركز هر استان ،سازمان قضايي استان متشكل از

آقاي عليزاده ـ همان اشكال قبلی است كه ذكر كردهاند .بعد،

دادسرا و دادگاههاي نظامي است .در شهرستانها در صورت نياز،

گفتند كه اين اشكال وارد نيست.

دادسراي نظامي ناحيه تشكيل ميشود .حوزه قضايي دادسراي

منشي جلسه ـ «ماده  -12در صورت نياز به تشخيص رئيس قوه

نظامي نواحي به تشخيص رئيس قوه قضائيه تعيين ميشود.

قضائيه ،يك يا چند شعبه از دادگاههاي نظامي استان در دادسراي

تبصره  -1دادستان نظامي استان بر اقدامات قضات دادسراي

نواحي موضوع ماده ( )2اين قانون مستقر ميشود.

نظامي ناحيه از حيث وظايفي كه بر عهده دارند ،نظارت دارد و

ماده  -11اختيارات و وظايف رئيس ،دادستان و ديگر مقامات

تعليمات الزم را ارائه مينمايد.

قضايي سازمان قضايي استان با رعايت مقررات اين بخش ،همان

تبصره  -0رئيس دادسراي نظامي ناحيه كه معاون دادستان نظامي

اختيارات و وظايفي است كه حسب مورد براي رؤساي كل

مركز استان است ،عالوه بر نظارت قضايي ،بر امور اداري نيز

دادگستريها ،دادستانهاي عمومي و انقالب و ساير مقامات

رياست دارد.

قضايي دادگستري مقرر شده است.

تبصره  -1حوزه قضايي هر استان به تعداد الزم شعب دادگاه و

تبصره -گروه شغلي ،حقوق و مزاياي قضات شاغل در سازمان

دادسرا و نيز تشكيالت مورد نياز از قبيل واحد ابالغ ،اجراي

قضايي همان است كه براي همتراز آنان در دادگستري پيشبيني

احكام و واحد ارشاد و معاضدت قضايي دارد و در صورت تعدد

شده است ،وليكن با توجه به معافيت قضات نظامي از پرداخت

شعب دادگاه و دادسرا ،هر يك داراي دفتر كل نيز ميباشد».

ماليات ،همترازي آنان با محاسبه كسر ماليات ميباشد».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده و تبصرههايش مشكل

آقاي سوادکوهي ـ اين ماده ،ابهامی ندارد؟

مغايرت با اصل ( )15قانون اساسی ندارد؟ همهي اينها مربوط

آقاي مدرسي يزدي ـ شما [= مجمع مشورتی حقوقی] كه به
1

به تشكيالت است.

اين ماده ابهام گرفتهايد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر كار[ ،در ماده ( ])311بحث بار مالی

آقاي رهپيك ـ بله ،تبصرهي اين ماده ،ابهام دارد.

را میگويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام آن چيست؟

آقاي رهپيك ـ بله ،آخر سر چنين چيزي را میگويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خود مجلس متوجه اين نكته بوده است.
بحث تأمين بار مالی اين مصوبه را در ضمن يك ماده گفتهاند
كه اگر آن ماده ،مشكل بار مالی را رفع بكند كه خب رفع
میكند؛ اما اگر رفع نكند ديگر همهي مواد اين مصوبه كه هزينه
دارد ،ايراد دارد.
 .1بند ( )۲نظر شماره  31/3۰۲/3۲33مورخ  3131/3/1شوراي نگهبان-۲« :
در ماده ( ،)1منظور از «محروميت از خدمات دولتی» روشن نيست؛ پس
از رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد».

« .2اشكال مطرحشده در ماده سوم و جواب آن در اين ماده نيز جاري
است ».نظر كارشناسی (تجميعی) مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان،
شماره /313ف 31/مورخ  ،3131/1/۲1قابل دسترسی در نشانی زير:
yon.ir/2lgT3

« .0ذيل تبصره ماده ( )3۰مبنی بر اينكه « ...وليكن با توجه به معافيت
قضات نظامی از پرداخت ماليات ،همترازي آنان با محاسبه كسر ماليات
میباشد» از اين جهت كه مشخص نيست همترازي بر فرض كسر ماليات
از حقوق قضات نظامی خواهد بود يا بدون در نظر گرفتن كسر ماليات
میباشد واجد ابهام است ».نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی
(پژوهشكده شوراي نگهبان) ،شماره  31۰1۰۰1مورخ  ،3131/1/33ص
 ،33قابل دسترسی در نشانی زيرyon.ir/wVtVb :
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آقاي رهپيك ـ اآلن ماليات از اين آقايان قضات كسر نمیشود.

سازمان كه حاال در اين ماده ذكر شده است ،با حقوق كسی كه

آقاي اسماعيلي ـ چرا؟

پايهي قضايی ندارد برابر میشود .اين شخص پايهي قضايی

آقاي رهپيك ـ يك قانونی در اين رابطه هست؛ مقرراتی هست

دارد و قاضی است ،ولی آن كسی كه در نيرويهاي مسلح بوده

كه ماليات از حقوق اين قضات كسر نمیشود.

3

است و حاال آمدهاند به او ابالغ قضايی دادهاند[ ،نبايد

آقاي سوادکوهي ـ همهي نظامیها اينطوريند.

حقوقشان يكسان باشد].

آقاي رهپيك ـ بله ،نظامیها اينطوريند .حاال اآلن كه اين ماده

آقاي عليزاده ـ به چنين شخصی ابالغ قضايی نمیدهند ،ابالغ

آمده و همترازي ايجاد كرده است ،اين قسمت انتهايی تبصره،

رياست اين محكمه را میدهند.

معلوم نيست كه مقصودش چيست؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ باشد ،آن شخص هم همپايهي اين

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصالً اصل همترازي هم بیاشكال

قاضی میشود.

نيست .قضات نظامی با قضات پايهي قضايی و مانند اينها

آقاي رهپيك ـ قضات نظامی دو گونهاند :بعضی از آنها

خيلی فرق میكنند .از نظر معلومات فرق میكنند .ما كه در

قاضیاند و [بعضی از آنها ابالغ قضايی دارند].

قوهي قضائيه بوديم اينطوري بود .از نظر خيلی جهات فرق

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره ،همهي اينها را شامل

میكردند .اين قضات استخدام تشكيالت نيروهاي مسلح

میشود.

هستند .اگر قرار باشد يكدفعه حقوق اين قضات ،حقوق

آقاي رهپيك ـ حاال اين ماده آمده است و همترازي را شامل

قضايی بشود ،چند برابر آنها [= قضات عادي] میشود.

همهي اينها كرده است .موضوع اين ماده« ،قضات شاغل در

آقاي رهپيك ـ دو گونهاند .يكسري از آنها [قاضی هستند].

سازمان قضايی» است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصود از قضات نظامی ،آن گروه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اآلن اين ماده ،حقوق همهي آنها را

دوم است.

يكی كرده است ديگر.

آقاي رهپيك ـ نه ،دو گونهاند.

آقاي رهپيك ـ منتها آن قضات نظامی از پرداخت ماليات معاف

آقاي مدرسي يزدي ـ شما میفرماييد كه حقوق قضات نظامی

بودهاند ،اما قضات عادي كه معاف نبودهاند .اآلن ديگر حقوق

بايد بيشتر بشود يا بايد كمتر بشود؟

آنها همتراز شده است .همترازي هم با محاسبهي كسر ماليات

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين قضات محاكم نظامی ،نبايد

انجام میشود.

همپايه با قضات محاكم دادگستري بشوند .اين ماده ،حقوق

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده میگويد فقط به اندازهي

قضات را يكی كرده است.

معافيت از ماليات ،از حقوق قضات شاغل در سازمان قضايی

آقاي مدرسي يزدي ـ حقوق قضات قضايی ،بيشتر بشود يا كمتر؟

كسر كنند .ما بايد بگوييم اصل اينكه ماده ( )33حقوق قضات

آقاي سوادکوهي ـ طبق اين ماده ،بيشتر میشود.

سازمان قضايی نيروهاي مسلح را با ديگر قضات همتراز كرده

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حقوق قضات نظامی بايد كمتر باشد.

است ،اشكال دارد.

به موجب اين ماده حقوق همهي اين قضات همتراز میشود؛

آقاي مدرسي يزدي ـ اين همترازي ،خالف شرع و خالف

يعنی حقوق كسی كه واقعاً پايهي قضايی دارد و دستگاه قضايی

قانون اساسی كه نيست.

او را به عنوان قاضی براي سازمان معين میكند ،مثل رئيس

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ واقعاً [مغاير با بند ( )3اصل ()1
قانون اساسی مبنی بر رفع] تبعيض است .قاضی دادگستري

 .1ماده ) (33قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  3100/3۲/1مجلس شوراي
اسالمی (اصالحی « :)318۰/33/۲1ماده  -33درآمدهاي حقوق به شرح
زير از پرداخت ماليات معاف است.
... -3
 -33درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمی ايران اعم از
نظامی و انتظامی ،مشموالن قانون استخدامی وزارت اطالعات و جانبازان
انقالب اسالمی و جنگ تحميلی و آزادگان.
»... -35

باالخره غير از قاضی شاغل در نيروهاي مسلح است .ما هم سابقاً
كه در قوهي قضائيه بوديم ،چنين همترازي را قبول نداشتيم.
آقاي سليمي ـ سازمان قضايی میآيد و قضات خود را از
حقوقدانهايی كه در نيروهاي مسلح هستند ،انتخاب میكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،آنها در نيروهاي مسلح كارمند
هستند.
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آقاي سليمي ـ كسانی را انتخاب میكند و به رئيس قوهي قضائيه

حضرتعالی میدانيد كه در دستگاه قضايی ،حقوق قاضی با

معرفی میكند؛ بعداً رئيس قوهي قضائيه به آنها ابالغ میدهد و

كارمند دستگاه تفاوت دارد .قضاوت كار سختی است و گرفتن

میآيند در سازمان قضايی كنار قضاتی كه از خود قوهي قضائيه

مسئوليتی سنگين به دوش است .اگر بنا بشود يك آدمی كه

ابالغ گرفتهاند مشغول به كار میشوند .اآلن حقوق اين قضات،

حقوق بلد است ،برود در يگان خودش بايستد و كار حقوقی

اينگونه است كه از همان يگان خودشان حقوق میگيرند و

بكند يا اينكه بيايد در محكمه بنشيند يا در دادسرا بازپرس

مابهالتفاوت حقوقشان را از قوهي قضائيه دريافت میكنند .ماليات

بشود يا داديار بشود يا دادستان بشود و اين مسئوليت سنگين را

از حقوق قضات نظامی كسر نمیشود؛ چون اين قضات نظامی

به عهده بگيرد ،اگر بخواهند مابهالتفاوت را به او ندهند خب

هستند و نظامیها ماليات ندارند ،اما درصدي از حقوق قضات،

نمیآيد .مگر مريض است كه بلند بشود و به سازمان قضايی

به عنوان ماليات بر درآمد از حقوقشان كسر میشود .نتيجتاً اين

بيايد؟ اصالً نمیآيد .قوهي قضائيه به اين قضات اين

قضات ،بيش از قضاتی كه از قوهي قضائيه استخدام شدهاند

مابهالتفاوت را در گذشته میداده و اآلن هم میدهد .يعنی

حقوق میگيرند؛ چون از اين قضات ،ماليات كسر نمیشود ،بر

همين اآلن هم مابهالتفاوت حقوق آن قضات نظامی از دستگاه

خالف قضات دادگستري كه از آنها ماليات كسر میشود .اين

دوم كه ابالغ میگيرند پرداخت میشود .اين قضات بعد از

ماده آمده است و میگويد به آن ميزانی كه ماليات از آنها كسر

معرفی ،از رئيس قوهي قضائيه ابالغ میگيرند .وقتی ابالغ

نمیشود ،آن ميزان را از حقوق اين قضات نظامی كم كنيد كه

میگيرند ،درست است كه اصالتاً قاضی انتظامی هستند ،ولی به

اين قضات ،بيش از قضات رسمی حقوق دريافت نكنند .اين

عنوان اينكه از دستگاه قضايی ابالغ گرفتهاند مابه ِازاي حقوق

ماده فقط همين را میگويد.

قضات رسمی را میگيرند .اين ماده آمده است و فقط میگويد

آقاي رهپيك ـ مقصود اين ماده ،اين است؛ ولی عبارتش خوب

آن زيادي را از حقوق اين قضات بزنيد كه اينها از قضات

نوشته نشده است.

رسمی بيشتر حقوق نگيرند .به نظر بنده ،اين ماده اشكالی

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقاي سليمی ،اين ماده دو چيز

ندارد.

میگويد؛ صدرش میگويد اين قضات همتراز قضات

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ذيل اين ماده اين چيزي است كه
شما میگوييد ،ولی صدر ماده ،اين قضات را همتراز قضات
محاكم دادگستري كرده است.
آقاي سوادکوهي ـ قانون مديريت خدمات كشوري براي
قضات نظامی اجازه داده است كه تا هشتاد درصد ()%8۰
حقوق قضات دادگستري به آنها پرداخت بشود ،نه به اندازهي
همترازي كامل 3.اين ماده آمده است و حقوق اين قضات
نظامی را از آن هشتاد درصد ( )%8۰بيشتر كرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،اآلن حقوق آنها را همتراز كرده
است.
آقاي سوادکوهي ـ بله ،كامالً همتراز كرده است .به نظر من
میآيد كه اين تبعيض نارواست؛ يعنی از جهت اينكه مجلس
میخواهد حقوق قضاتی كه با شرايط ويژهاي استخدام

دادگستري هستند و همان حقوق قضات دادگستري را بايد به
قضات نظامی هم بدهند؛ ولی ذيل اين ماده آمده است و اين
استثناي شما را مطرح میكند.
آقاي سليمي ـ اصالً آن مقدمه را به خاطر همين جهت گفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نخير ،در دستگاه قضايی حقوق اين
دو يكسان نبوده است.
آقاي سليمي ـ چرا ،اين ماده چنين چيزي را میگويد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينطور نبوده است؛ اين ماده چنين
چيزي را نمیگويد.
آقاي سليمي ـ خود شما هم همين حقوق را به قضات نظامی
میداديد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،نمیداديم.
آقاي سليمي ـ شما مابهالتفاوت را میداديد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ با احتساب مابهالتفاوت ،باز هم
حقوق قضات دادگاه نظامی كمتر از حقوق قضات عادي است.
آقاي سليمي ـ اگر مابهالتفاوت را به قضات نظامی ندهند،
نمیآيند در سازمان كار كنند .حاجآقاي شاهرودي ،خود

 .1تبصره ( )۲ماده ) )331قانون مديريت خدمات كشوري مصوب
 3180/1/8مجلس شوراي اسالمی« :ماده ... -331
تبصره  -۲به قضات نظامی سازمان قضايی نيروهاي مسلح در مدتی كه
در پستهاي قضايی انجام وظيفه مینمايند ،معادل مابهالتفاوت مجموع
دريافتی آنان تا هشتاد درصد ( )%8۰حقوق و مزاياي مستمر قضات
همتراز دادگستري فوقالعاده ويژه پرداخت میگردد».
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال تبعيض يا ترجيح بالمُرجّح؛

میشوند ،قضاتی كه از دادسراي نظامی هستند را با قضات
دادگستري كامالً برابر كند ،موجبی براي اين كار نيست.

يك اشكال اينطوري داريم.

آقاي عليزاده ـ تبعيض ناروا كه نيست.

آقاي سوادکوهي ـ اين ماده ،مغاير با لزوم رفع تشكيالت اداري

آقاي سوادکوهي ـ چرا نيست؟ قانون مديريت پرداخت هشتاد

غيرضرور [مذكور در بند ( )3۰ماده ( ])1نيست؟

درصد ( )%8۰را با توجه به شرايطی كه اين قضات به آن وارد

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر اينها با هم همتراز بشوند ،واقعاً

شدهاند به آنها ارفاق كرده است .اما اآلن اين ماده میگويد به

قضات دادگستري خيلی ناراحت میشوند.

اندازهي صد درصد ( )%3۰۰حقوق قضات دادگستري پرداخت

آقاي عليزاده ـ ما اگر میخواهيم نسبت به اين ماده ،ايراد

میشود ،فقط آن چيز اضافی [به دليل عدم پرداخت ماليات] از

بگيريم بايد ايراد بار مالی بگيريم و بگوييم كه اين ماده ،بار

آن منها میشود.

مالی دارد.

آقاي ابراهيميان ـ شايد اين ماده ،خالف قانون اساسی نباشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،بار مالی هم دارد.

آقاي عليزاده ـ تبعيض نيست؛ ترجيح بال مُرجّح است.

3

آقاي سوادکوهي ـ میگويند مجلس ايراد بار مالی اين مصوبه

آقاي سوادکوهي ـ بله ،ترجيح بال مرجح است.

را حل كرده است.

آقاي رهپيك ـ آن صحبت شما درست است ،ولی مجلس

آقاي عليزاده ـ از اين جهت حل كرده است كه آمده است [در

عبارت اين ماده را بد نوشته است .عبارت اين تبصره دوپهلو

ماده ( )311اين مصوبه] گفته است كه از محل دريافت

است .مقصود ،پرداخت حقوق به قضات نظامی با محاسبهي

هزينههاي دادرسی بدهند.

كسر ماليات است.

آقاي مدرسي يزدي ـ وقتی كه به آن ماده رسيديم ،در مورد آن

آقاي مدرسي يزدي ـ همين چيزي كه ايشان میگويد درست

بحث میكنيم .معلوم است كه همهي اين مواد بار مالی دارد؛

است؛ يعنی آن مابه ازاي ماليات را از حقوق قضات نظامی

حاال بايد در آنجا ببينيم ايراد بار مالی اين مصوبه حل میشود

كسر میكنند.

يا نه.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ اين ماده ،بار مالی دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره [با اين عبارت] ،مبهم است.

آقاي رهپيك ـ بار مالی ندارد؛ چون اآلن دارند همينطور حقوق

آقاي يزدي ـ هيچ ابهامی ندارد؛ خيلی هم روشن است .همين

میدهند.

مطلبی كه ايشان گفتند ،هدف اصلی تبصره است.

آقاي عليزاده ـ بار مالی اين ماده مسلّم است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آخر اينطور كه نمیشود؛ هر كسی

آقاي رهپيك ـ نه ،اآلن دارند همينطور میدهند.

كه يك ليسانس حقوق دارد و كارمند نيروهاي مسلح است او

آقاي سوادکوهي ـ نه ،اآلن تا هشتاد درصد ( )%8۰حقوق

را قاضی میكنند .بين قضات نيروهاي مسلح با قضاتی كه

قضات دادگستري به قضات نظامی حقوق میدهند.

داراي پايهي قضايی هستند از نظر شرايط ،تحصيالت و سوابق

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،بيشتر از اين مقدار نمیدهند.

خيلی فرق است .ما هم در دستگاه قضايی بودهايم.

حقوق قضات نظامی كه همتراز شود ،بيشتر بايد بدهند.

آقاي يزدي ـ خب بله ،حاال اين ماده هم نبايد اينطوري

آقاي عليزاده ـ نه ،اگر اآلن هم دارند اين حقوق را میدهند،

بگويد.

پس معلوم است كه چنين پرداختی در قانون نيست.

آقاي سوادکوهي ـ خب چه كار كنيم؟ ايراد بگيريم؟

آقاي رهپيك ـ نه ،اآلن چه طوري دارند حقوق میدهند؟ قاضی

« .1هرگاه دو فكر يا دو دليل در مقام معارضه با يكديگر قرار گيرند و يكى
از آن دو داراى مزيتى باشد ،آن مزيت را مرجّح (به تشديد و كسر جيم)
نامند .و دارنده چنين مزيتى را راجح گويند و نقطه مقابل آن را مرجوح
خوانند .بنابراين در مقام تعارض ،تقديم مرجّح بر راجح ،ترجيح
بالمرجح است ،و ترجيح بالمرجّح عقالَ زشت و قبيح است ».عيسی
واليی ،فرهنگ تشريحى اصطالحات اصول ،تهران ،نشر نی ،چ ،3181 ،8
ج  ،3ص  ،318قابل دسترسی در نشانی زيرyon.ir/QRXUj :

محاكم نظامی ،حقوق كارمندياش را میگيرد و درصد
مابهالتفاوت [حقوق كارمندي با حقوق قضات دادگستري] را
دارد از قوهي قضائيه میگيرد .مجلس میخواهد پرداخت
حقوق قضات نظامی را يكجا بكنند .هم میخواهد كه شأن
قضات محاكم نظامی را باال بياورد كه شأنشان يككاسه بشود و
هم اينكه از يك منبع حقوق بگيرند.

262

مشروح مذاكرات شوراي نگهبان؛ سال  ،1131بخش اول (فروردين تا شهريور)

آقاي اسماعيلي ـ هم به اندازهي ماليات از حقوق اين قضات

قضات نظامی ،حقوقشان هماندازهي حقوق قضات دادگستري

كم كنند.

میشود؛ يعنی به اندازهي آنچه كه در ابالغ قضات دادگستري

آقاي سليمي ـ به اندازهي ماليات هم از حقوق اين قضات كم

است ،حقوق میگيرند كه اين حقوق ،با احتساب كسر مالياتی

میكنند.

است كه از حقوق قضات دادگستري كسر میشود.

آقاي اسماعيلي ـ بله ،اين نكته هم هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اآلن اينطور حقوق میدهند ،كه

آقاي سوادکوهي ـ خب ،اگر به اندازهي ماليات هم از حقوق

اصالً اشكال بار مالی ندارد.

اين قضات كم نمیشد ،ديگر واقعاً حقوقشان اضافهتر از

آقاي عليزاده ـ اآلن حقوق قضات نظامی ،تا هشتاد درصد

قضات دادگستري میشد.

( )%8۰قضات دادگستري است.

آقاي رهپيك ـ ابهامی كه ما [در نظر مجمع مشورتی حقوقی]

آقاي سوادکوهي ـ بله ،اآلن تا هشتاد درصد ( )%8۰است.

گفتهايم معلوم است؛ آيا قرار است اين مقدار از حقوق قضات

آقاي سليمي ـ اآلن با پرداخت مابهالتفاوت تا هشتاد درصد

محاكم نظامی را به اندازهي ماليات كم كنند و حقوق را حساب

( )%8۰درست میكنند؛ آنوقت با كسر ماليات[ ،حقوق قضات

كنند يا نه ،قرار است آن معافيت از ماليات را منتفی كنند كه

دادگستري كمتر میشود].

حقوق اين قضات هم مثل بقيهي قضات دادگستري بشود؟ اين

آقاي سوادکوهي ـ نخير ،اينطور نمیشود .حقوق آنها همتراز

موضوع در اين تبصره ،ابهام دارد .ولی اآلن اين ماده ،بار مالی

میشود.

ندارد؛ چون اآلن اين قضات ،حقوقشان را از دو منبع میگيرند

آقاي مدرسي يزدي ـ حاال فرضاً اگر بخواهد حقوق قضات

كه حاال میخواهند منبع حقوق آنها را يكی كنند.

محاكم نظامی ماليات داشته باشد ،مشكلش چيست؟

آقاي سوادکوهي ـ ولی اين تبعيض ناروا هم است.

آقاي سوادکوهي ـ به ميزان يك ماليات از حقوق قضات نظامی

آقاي هاشمي شاهرودي ـ [در تبصره ( )۲ماده ( )331قانون

كم كنيم ،هماندازهي حقوق قضات رسمی میشود.

مديريت خدمات كشوري] نوشته شده است كه تا هشتاد

آقاي مدرسي يزدي ـ از اين ماده بگذريم.

درصد ( )%8۰حقوق قضات دادگستري را به اين قضات بدهند.

آقاي عليزاده ـ به نظر ما ،در اين موردِ به خصوص ،بار مالی

آقاي سوادکوهي ـ اآلن تا هشتاد درصد ( )%8۰میدهند.

اين ماده ،مسلّم است؛ اما اين ايراد را به رأي میگذاريم.

آقاي رهپيك ـ اآلن قوهي قضائيه همه را میدهد.

بررسی آن ايراد كلّی بار مالی را براي بعد میگذاريم .آقايانی

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تا هشتاد درصد ( )%8۰را میدهد.

كه میگويند كه اين ماده[ ،اجماالً] بار مالی دارد رأي بدهند.

آقاي عليزاده ـ اآلن حقوق اين قضات ،تا هشتاد درصد ()%8۰

آقاي سوادکوهي ـ قطعاً بار مالی دارد.

است؛ مقرراتش اينطور نيست كه همتراز حقوق قضات

آقاي مدرسي يزدي ـ چنين چيزي معلوم نيست.

دادگستري حقوق بگيرند.

منشي جلسه ـ «ماده  -10دادگاههاي نظامي كه به موجب اين

آقاي سوادکوهي ـ درست است.

قانون تشكيل ميشوند ،عبارتند از:

آقاي عليزاده ـ اآلن حقوق قضات نظامی ،تا هشتاد درصد

الف -دادگاه نظامي دو

( )%8۰حقوق قضات دادگستري است.

ب -دادگاه نظامي يك

آقاي سوادکوهي ـ طبق اين ماده ،صد درصد ( )%3۰۰میشود.

پ -دادگاه تجديدنظر نظامي

آقاي عليزاده ـ نه ،طبق اين ماده هم به اندازهي حقوق قضات

ت -دادگاه نظامي دو زمان جنگ

دادگستري نيست.

ث -دادگاه نظامي يك زمان جنگ

آقاي رهپيك ـ از آن طرف ،از قضات محاكم نظامی ماليات
كسر نمیكنند؛ بنابراين نهايتاً به اندازهي همان حقوق قضات
دادگستري میشود.
آقاي سوادکوهي ـ حقوقشان همتراز میشود و هماندازهي
قضات دادگستري میشود؛ يعنی با كسر ميزان ماليات از حقوق

ج -دادگاه تجديدنظر نظامي زمان جنگ».

آقاي سوادکوهي ـ اين ماده ،اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ اشكالش چيست؟
آقاي رهپيك ـ اين ماده ،بار مالی دارد.
آقاي سوادکوهي ـ اوالً اين ماده بار مالی دارد؛ ثانياً ايجاد
تشكيالت جديد هم میكند.
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آقاي عليزاده ـ قرار شد ايراد بار مالی را آخر سر بحث كنيم.

آقاي رهپيك ـ اآلن آنها را چهار تا كردهاند؛ يك دانه اضافه شده است.

آقاي رهپيك ـ بله ،بگذاريم كه آخر سر بحث شود.

آقاي اسماعيلي ـ خب ،اين مستلزم ايجاد بار مالی است.

آقاي سوادکوهي ـ يك مشكل ديگري هم كه اين ماده دارد ،اين

آقاي رهپيك ـ بعداً ما اين ايراد را [در ماده ( ])311بحث

است كه براي قوهي قضائيه ايجاد تشكيالت جديد میكند .بدون

میكنيم.

اينكه خود قوهي قضائيه دخالت كرده باشد ،دارد براي اين قوه

آقاي عليزاده ـ بعداً در مورد موضوع بار مالی كلّ مصوبه بحث

يك تشكيالت درست میكند؛ چون اصل اين مصوبه ،طرح است.

میكنيم ،هر چند به نظرم من ،اين مصوبه بار مالی ندارد؛ چون

آقاي عليزاده ـ ما گفتيم كه اليحهي قضايی را نبايد بدون

تأمين بار مالی مجموع اين مصوبه با توجه به درآمدي كه براي

موافقت قوهي قضائيه ارائه دهند.

هزينههاي دادرسی در آيين دادرسی كيفري پيشبينی شده

آقاي سوادکوهي ـ اين هم مثل اليحهي قضايی است.

است ،تمام است .محض رضاي خدا بگذاريم همهي محاكمِ ما

آقاي عليزاده ـ نمايندگان كه ملزم به رعايت نظر قوهي قضائيه

يكطور بشوند و همه هم يك نوع آيين دادرسی داشته باشند.

نيستند كه نتوانند طرح بدهند .آن تفسير مربوط به ممنوعيت

اگر اآلن ما بخواهيم به اين مصوبه ايراد بگيريم ،مقررات دادگاه

ارائهي اليحهي قضايی توسط دولت است.

3

نظامی طبق مقرراتی كه مربوط به سال  3۲3۲شمسی است،
۲

آقاي رهپيك ـ اين ماده ،از اين جهت اشكالی ندارد.

اداره میشود .اين قانون آيين دادرسی كيفري هم قرار است از

آقاي عليزاده ـ اين ايراد را آنموقع [در زمان تصويب طرح در

سال  3131اجرا شود .يعنی صد و يك ( )3۰3سال با هم

مجلس] هم گفتند؛ يك آقايی هم آمد با من صحبت كرد و

تفاوت زمانی دارد .اين مصوبه دارد اين كار را میكند كه

خيلی هم از اين ايراد دفاع كرد ،اما من چيزي به او نگفتم كه

همزمان با قانون آيين دادرسی كيفري اجرا بشود .میخواهند

بگويم اين ايراد وارد نيست؛ چون [طبق آن تفسير ]،مجلس كه

اين مصوبه هم تأييد بشود تا با آن قانون با هم اجرا بشود و

از دادن طرح در امور قضايی ممنوع نشده است.

قوانين آيين دادرسی همه يكطور بشوند.

آقاي رهپيك ـ عالوه بر اين ،اصل ( )353قانون اساسی هم

آقاي اسماعيلي ـ يعنی كار خوبی است.

میگويد دادگاه به موجب «قانون» تشكيل میشود.

آقاي عليزاده ـ بله ،خيلی ايرادِ آنطوري به اين مصوبه نگيريم.

آقاي عليزاده ـ بله ،اگر رئيس قوهي قضائيه الزم بداند

نبايد ايرادي بگيريم كه ريشهي مصوبه را بزند .ايرادات شكلی

[میتواند خودش اليحهي قضايی ارائه كند].

میگيريم كه توسط مجلس فوري درست بشود.

آقاي سليمي ـ اصالً براي اين دادگاههاي زمان جنگ ،خود اين

آقاي سليمي ـ همينطور است كه فرموديد.

مصوبه در ذيلش يك سري مواد را آورده است.

منشي جلسه ـ «ماده  -11وظايف ،اختيارات ،صالحيت و تعداد

آقاي رهپيك ـ نه ،اين دادگاه تجديدنظر نظامی ،جديد است.

اعضاي دادگاههاي نظامي دو ،نظامي يك و تجديدنظر نظامي

دادگاه نظامی يك و دو از قبل بوده است ،دادگاه نظامی جنگ

همان است كه در مورد دادگاههاي كيفري دو ،كيفري يك و

هم بوده است ،ولی دادگاه تجديدنظر نظامی جزء تشكيالت

تجديدنظر استان مقرر شده است ،مگر مواردي كه در اين بخش

جديد است.

به نحو ديگري درباره آن تعيين تكليف شود».

آقاي سليمي ـ امور مربوط به تجديدنظر نظامی هم در دادگاه

آقاي سليمي ـ ما «تعداد اعضاي دادگاهها» را نمیفهميم كه

نظامی يك انجام میشد.

يعنی چه؟

آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي سليمي ـ امور دادگاه نظامی دو در دادگاه نظامی يك
انجام میشد.
 .1بند ( )۲نظريهي تفسيري شماره  13/۲3/3۰05مورخ  3113/1/1۰شوراي
نگهبان در خصوص تفسير اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی:
« -۲هيئت دولت نمیتواند مستقالً اليحه قضايی تنظيم نموده و آن را به
مجلس شوراي اسالمی جهت تصويب نهايی ارسال نمايد».

آقاي عليزاده ـ منظورش تعداد قضات است.
آقاي سليمي ـ نه ،گفته است «تعداد اعضا».
آقاي عليزاده ـ خب اينها اعضاي محاكم هستند.
آقاي اسماعيلي ـ منظور ،تعداد اعضاي دادگاه است.
آقاي عليزاده ـ بله ،تعداد اعضاي دادگاه.
 .2اشاره به كتاب چهارم قوانين موقتی محاكمات جزايی (آيين دادرسی
كيفري) مصوب  3۲33/5/1۰كميسيون مجلس دارد.
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آقاي رهپيك ـ مقصود ،همان چيزي است كه در آيين دادرسی

الزام كردهاند به اينكه ظرف يك هفته حتماً بايد نظر بدهد و

كيفري راجع به آن بحث شده است.

حال آنكه ممكن است اين مشاورين ،براي اظهار نظر طی اين

آقاي عليزاده ـ در آيين دادرسی كيفري گفتيم كه برخی

مدت ،مشكل شرعی داشته باشند يا عذر داشته باشند و نتوانند

دادگاهها از سه نفر تشكيل میشود يا دادگاه كيفري يك از چند

نظر بدهند .شما میخواهيد معذور را محاكمه كنيد و او را

نفر تشكيل میشود 3.اين ماده هم میگويد كه دادگاه نظامی

محكوم بكنيد! اين ،اشكال شرعی دارد.

عين همان است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مشاور بايد نظرش را هر چه كه هست،

منشي جلسه ـ «ماده  -13دادگاه نظامي يك در مركز هر استان

بدهد؛ [اگر در طی اين مدت ،به نظر قطعی و صائب هم

تشكيل ميشود.

نرسيد] میگويد اين امر مبهم است و نمیشود راجع به آن

ماده  -15هرگاه دادگاه نظامي دو ،اخذ نظر مشاور را ضروري بداند

اظهار نظر كرد.

ميتواند تقاضاي مشاور نمايد .در اين صورت ،حسب مورد رئيس

آقاي جنتي ـ خب ممكن است كه اين مشاور نتواند طی اين

سازمان قضايي استان مربوط و در مركز ،رئيس سازمان قضايي

مدت اظهار نظر كند.

مكلف است از ميان قضات دادگاهها نسبت به تعيين و اعزام مشاور

آقاي سوادکوهي ـ ما بايد از قديم به اين موضوع ،اشكال

اقدام نمايد .مشاور مكلف است پرونده را به طور دقيق مطالعه و

شرعی میگرفتيم .اآلن هم میگويند ما اشكال میگرفتيم.

بررسي كند و حداكثر ظرف پنج روز پس از ختم رسيدگي ،نظر
مشروح و مستدل خود را به طور كتبي اعالم نمايد .تخلف مشاور
از اين امر موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه است».

آقاي عليزاده ـ چنين قاضی بيچارهاي كه مشاور نمیخواهد.
اگر قاضی ،امر حقوقی را بلد نباشد ،بايد او را از دستگاه
قضايی بيرون كنند؛ اما اين ماده میگويد رئيس سازمان قضايی
بايد براي او از بين قضات ،مشاور انتخاب كند! اين دادگاه،
مشاور میخواهد كه برايش بگويد اين امر نظامی است و حال
آنكه خودِ قاضی نمیداند چيست؛ يعنی تعيين مشاور در اينجا
براي اين است كه آن مشاور بيايد و براي اين قاضی موضوع را
توضيح بدهد! ظاهر اين ماده ،اينطوري است .ما هم كه
نمیتوانيم به اين موضوع ايراد [مغايرت با موازين شرع يا
قانون اساسی] بگيريم.
آقاي جنتي ـ مجمع مشورتی فقهی قم هم نسبت به ذيل اين
ماده اشكال شرعی گرفته است ۲.گفته است كه اينها مشاور را
 .1مواد ( )۲35و ( )۲30قانون آيين دادرسی كيفري مصوب 313۲/3۲/3
كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -۲35دادگاه
كيفري دو با حضور رئيس يا دادرس علیالبدل در حوزه قضايی هر
شهرستان تشكيل می شود.
ماده  -۲30دادگاه كيفري يك با حضور رئيس و دو مستشار و در غياب
رئيس با حضور سه مستشار تشكيل میشود .در اين وضعيت ،رياست
دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضايی بيشتري دارد».
« .2اطالق محكوميت نظامی مشاور در فرض تخلف از اعالم نظر كتبی
خود ظرف مدت مقرر از نظر شمول نسبت به مواردي كه رسيدگی و
اعالم نظر در مدت پنج روز ممكن نمیباشد و يا مشاور عذر شرعی در
عدم اعالم نظر در اين مدت دارد ،خالف شرع دانسته شد؛ مگر اينكه



آقاي عليزاده ـ میگويند بگذاريم مشاور تا قيام قيامت نظر
بدهد! مشاور ،نظر مشورتی میدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته ،اين ماده يك تبصره دارد« :تبصره-
چنانچه مشاور ظرف مهلت مقرر ،نظر مشورتي خود را به دادگاه
تسليم نكند ،قاضي دادگاه خود تصميم مقتضي را اتخاذ ميكند و
در هر صورت دادگاه مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از پايان
مدت مقرر يا وصول نظر مشاور ،مبادرت به انشاي رأي نمايد».

آقاي ابراهيميان ـ اين مشاور بايد نظرش را بدهد؛ چون به هر
حال ،دادگاه معطل است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اين كه عيبی ندارد .چرا خالف شرع
باشد؟! چه كسی اين ايراد خالف شرع را گرفته است؟!
آقاي سوادکوهي ـ اين ماده ،يك ابهام هم دارد.
آقاي جنتي ـ واقعاً ممكن است مشاور از اظهار نظر به دليلی
معذور باشد؛ شايد عذري داشته است كه نتوانسته نظر بدهد؛
مثالً مريض بوده يا حالش خوب نبوده است.
آقاي سليمي ـ در اين صورت ،مشاور مینويسد كه از اظهار
نظر معذور است.
آقاي يزدي ـ خب میرود دكتر حالش خوب میشود .اين
حرفها يعنی چه؟!
آقاي جنتي ـ اگر عذرش موجّه بود چه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،اصالً دادگاه بنويسد كه رسيدگی

ادعا شود كه اينگونه موارد تخلف صدق نمینمايد ».نظر كارشناسی
(تجميعی) مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /313ف31/
مورخ  ،3131/1/۲1قابل دسترسی در نشانی زيرyon.ir/2lgT3 :

مشروح مذاكرات جلسه 1131/1/02

ختم نمیشود .میتواند ختم رسيدگی را اعالم نكند .اگر هم
اعالم ختم رسيدگی شد ،آنوقت امكان تجديدنظرخواهی از
رأي وجود دارد.
منشي جلسه ـ «تبصره -چنانچه مشاور ظرف مهلت مقرر ،نظر
مشورتي خود را به دادگاه تسليم نكند ،قاضي دادگاه خود تصميم
مقتضي را اتخاذ ميكند و در هر صورت دادگاه مكلف است
حداكثر ظرف يك هفته از پايان مدت مقرر يا وصول نظر مشاور،
مبادرت به انشاي رأي نمايد».

آقاي سوادکوهي ـ ماده ( )35اشكالی ندارد؟
آقاي عليزاده ـ چه اشكالی دارد؟
آقاي سوادکوهي ـ اوالً معلوم نيست كه منظور از تعبير «از ميان
قضات دادگاهها» كه در اين ماده آمده است ،منظور كدام
دادگاهها هستند؟ آيا رئيس سازمان قضايی میتواند به هر
قاضیِ دادگاهی به عنوان مشاور ،حكم بدهد يا خير؟
آقاي عليزاده ـ منظور ،دادگاه خودش است.
آقاي اسماعيلي ـ نه ،میتواند هر دادگاهی باشد؛ مگر اشكالی
دارد؟ اين ماده میگويد میتوانند از هر دادگاهی مشاوره بگيرند.
آقاي سوادکوهي ـ يعنی از هر استان و از هر جايی؟
آقاي اسماعيلي ـ گرفتن مشاور چه اشكالی دارد؟ شماي
قاضی ،يك مشاور میگيريد؛ حاال يك نفر از بوشهر يا از هر
جاي ديگري كه باشد.
آقاي عليزاده ـ منظور اين ماده ،حتماً دادگاههاي عمومی نيست.
آقاي اسماعيلي ـ نه ،اين كه منظور اين ماده نيست؛ ولی من
میگويم كه اگر دادگاه عمومی هم منظور اين ماده باشد،
اشكالی ندارد.
آقاي رهپيك ـ نه ،اين عبارت «از ميان قضات دادگاهها» اطالق
دارد .بعد ،تكليف رئيس قوهي قضائيه چيست؟ اين ماده
میگويد ...« :رئيس سازمان قضايی مكلف است از ميان قضات
دادگاهها نسبت به تعيين و اعزام مشاور اقدام نمايد »...
آقاي سليمي ـ قطعاً قضات دادگاههاي نظامی منظور اين ماده
است.
آقاي اسماعيلي ـ بله ،اين ماده كه منظورش همين است.
آقاي سوادکوهي ـ ولی عبارت اين ماده ،عموميت دارد.
آقاي رهپيك ـ اگر فردا گفته شد كه منظور ،قضات همهي
دادگاهها بوده است چه میشود؟
آقاي سليمي ـ خود دادگاههاي نظامی منظور است.
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كلّی ،ايراد واردي است.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،وارد نيست.
آقاي عليزاده ـ ولی [فرض اين بايد باشد كه] اگر رئيس
سازمان قضايی بخواهد رئيس يك محكمه را به عنوان مشاور
بياورد ،رئيس قوهي قضائيه بايد قبالً گفته باشد كه شما اگر
مشاور خواستيد بايد از بين اين قضات انتخاب كنيد.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي رهپيك ـ ولی خود رئيس سازمان قضايی كه نمیتواند
[قاضی هر دادگاهی را به عنوان مشاور بياورد].
آقاي عليزاده ـ بله ،خود رئيس سازمان قضايی نمیتواند به
قاضی مأموريت ديگري غير از آن وظيفهي اصلیاش بدهد؛
چون تعيين مأموريت قضات طبق [بند ( )1اصل ( ])358قانون
اساسی با رئيس قوهي قضائيه است.
آقاي سوادکوهي ـ درست است.
آقاي عليزاده ـ بنابراين اين آقا [= رئيس سازمان قضايی]
نمیتواند بيايد و به قاضی دادگاههاي ديگر بگويد كه من شما
را به عنوان مشاور تعيين میكنم .اين كار ،خالف اصل ()358
قانون اساسی است.
« .1ماده ( -)35مغايرت با بند ( )3۰اصل ( )1و بند ( )1اصل ( :)358بر
اساس اين ماده در مواردي كه «دادگاه نظامی دو» اخذ نظر مشاور را
ضروري بداند حسب مورد رئيس سازمان قضايی استان يا رئيس سازمان
قضايی نيروهاي مسلح مكلف است از ميان «قضات دادگاهها» نسبت به
تعيين و اعزام مشاور اقدام نمايد .مسئلهاي كه در اين خصوص وجود
دارد اين است كه اطالق «قضات دادگاهها» كه در اين ماده حسب مورد
رئيس سازمان قضايی استان يا رئيس سازمان قضايی نيروهاي مسلح
مكلف است وي را به عنوان مشاور انتخاب كند اعم از قضات
دادگاههاي نظامی و دادگاههاي عمومی میباشد و اعطاي انتخاب قضات
دادگاههاي عمومی به عنوان مشاور توسط مقامات سازمان قضايی
نيروهاي مسلح میتواند باعث بر هم خوردن نظامات صحيح اداري و
اختالل در انجام وظايف قوه قضائيه شود و لذا مغاير بند ( )3۰اصل ()1
قانون اساسی مبنی بر لزوم ايجاد نظام اداري صحيح است.
عالوه بر ايراد فوق بر اساس بند ( )1اصل ( )358قانون اساسی «استخدام
قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و
تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري ،طبق قانون» از
جمله وظايف رئيس قوه قضائيه محسوب شده است و لذا اعطاي چنين
اختياري به مقامات سازمان قضايی نيروهاي مسلح مبنی بر تعيين قضات
دادگاهها به عنوان مشاور كه از امور اداري قضات محسوب میشود،
مغاير اختيار رئيس قوه قضائيه در اين امور مقرر در بند ( )1اصل ()358
است ».نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شوراي
نگهبان) ،شماره  31۰1۰۰1مورخ  ،3131/1/33صص  ،3۲-33قابل
دسترسی در نشانی زيرyon.ir/wVtVb :

266

مشروح مذاكرات شوراي نگهبان؛ سال  ،1131بخش اول (فروردين تا شهريور)

آقاي رهپيك ـ بله.

آقاي عليزاده ـ حرفی نيست؛ ولی با اين مصوبه ممكن است

آقاي سوادکوهي ـ همينطور تغيير سِمَت [قضات توسط

يك قاضی در شعبهي خودش در حال رسيدگی به يك

رئيس سازمان قضايی هم ايراد دارد].

پروندهي مهمی باشد ،در همين حين ،رئيس سازمان قضايی به

آقاي عليزاده ـ نه ،مفاد اين ماده ،ارتباطی با تغيير سِمَت ندارد.

او بگويد تو بيا و برو به فالن دادگاه مشاوره بده! حال آنكه

آقاي سليمي ـ در اينجا رئيس سازمان قضايی ،نه ابالغ قضايی

اصالً قاضی از قبل ،آمادگی مشاوره دادن ندارد .منِ قاضی براي

صادر میكند ،نه اينكه جايگاه و پستی را تغيير میدهد.

قضاوت ابالغ دارم؛ براي مشاوره دادن كه ابالغ ندارم.

آقاي عليزاده ـ پس چيست؟

آقاي رهپيك ـ از آن طرف هم ممكن است رئيس سازمان

آقاي سليمي ـ رئيس سازمان قضايی به قاضی میگويد شما در

قضايی هر كسی را كه دوست داشت ،معرفی میكند.

اين پرونده به عنوان مشاور نظر بده.

آقاي سوادکوهي ـ حتی ممكن است كه آن قاضی ،رئيس شعبه

آقاي عليزاده ـ خب من همين را میگويم؛ اينكه قرار باشد به

هم باشد.

آقاي قاضی دادگاه بگويد [كه شما به عنوان مشاور نظر بده]،

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،اگر بخواهند قاضی دادگاه را

نمیتواند چنين چيزي را بگويد.

براي مشاوره به اين طرف و آن طرف بفرستند ،بدون [ابالغ

آقاي رهپيك ـ ممكن است رئيس سازمان قضايی به قاضی

رئيس قوهي قضائيه ،درست نيست].

بگويد كه از اينجا به يك جاي ديگر در آن شهرستان برو؛ يعنی

آقاي عليزاده ـ بله ،به اين صورت نمیشود كه قاضی دادگاه را

براي مشاوره او را به جايی ديگر اعزام كند.

به عنوان مشاور تعيين كنند .اين ماده ،اشكال دارد .اصالً اين

آقاي اسماعيلي ـ وقتی دادگاهی مشاوره میخواهد ،قاضی

كار عملی نيست.

مشاور بايد به صورت موردي نسبت به آن موضوع مشاوره

آقاي مدرسي يزدي ـ اينطور نمیشود .چون در اين صورت

بدهد .در اين صورت ،اگر قرار باشد رئيس سازمان قضايی

وقت قاضی هم گرفته میشود .رئيس سازمان قضايی به قاضی

براي مشاوره ،مستقالً عمل كند مثل اين است كه يك قاضی به

میگويد كه اصالً كار خودت در دادگاه را ول كن و به آنجا

حكم شوراي نگهبان ،راجع به يك موضوع مشاوره بدهد.

برو و پرونده را ببين و مشاوره بده!

آقاي يزدي ـ در اين صورت ،قاضی حكم مشاوره میگيرد.

آقاي رهپيك ـ بله ،حاال ممكن است كه در دادگاه خود ،در

آقاي عليزاده ـ مأموريت موردي يا كلّی ،فرقی با هم ندارد.

حال رسيدگی به پروندهي سنگينی هم باشد ،اما رئيس سازمان

آقاي اسماعيلي ـ بله.

قضايی میگويد بايد يك ماه به فالن جا بروي و مشاوره بدهی!

آقاي عليزاده ـ هم مأموريت موردي قضات با رئيس قوهي

آقاي سوادکوهي ـ با اين كار ،استقالل قاضی هم از بين میرود.

قضائيه است و هم مأموريت كلّی با رئيس قوه است.

آقاي ابراهيميان ـ آيا ما میتوانيم طبق قانون صالحيت

آقاي سليمي ـ اصالً در اينجا بحث مأموريت قاضی وجود ندارد.

گستردهتري از رسيدگی در يك شعبه براي قضات تعريف كنيم

آقاي عليزاده ـ شما [= آقاي سليمی] كه در اين دستگاه قضايی

يا نه؟ يعنی به قاضی بگوييم كه شما قاضی اين شعبه هستی

بودهايد .حضرت آيتاهلل يزدي براي يك پروندهي خاص هم

ولی قانون به شما میگويد كه يك صالحيت اضافه هم داري و

به قضات ابالغ میداد .رئيس دادگستري استان كه نمیآمد به

آن اين است كه در اين استان ،شأن مشاور داري .اين كه

قاضی ابالغ بدهد كه شما برو و رسيدگی كن .همان يك

اشكالی ندارد.

موردي كه قاضی میخواهد مشاور شود ،همان يك مورد را هم

آقاي عليزاده ـ دادن ابالغ براي اين كار با رئيس قوهي قضائيه است.

رئيس قوهي قضائيه بايد تعيين كند .يا اينكه رئيس قوهي

آقاي ابراهيميان ـ اين قانون هم دارد همين را میگويد؛

قضائيه بايد قبالً قضات مشاور را تعيين كند و به سازمان

میگويد هر قاضی [كه تعيين شود ،مشاور میشود] .وقتی

قضايی بگويد شما میتوانيد از بين اين قضات براي مشاوره

رئيس قوهي قضاييه میبيند [نياز به مشاور هست ،براي قاضی

انتخاب كنيد.

ابالغ مشاور میزند].

آقاي ابراهيميان ـ نه ،اين حرف ،اشكال دارد .اين حرف،

آقاي رهپيك ـ نه.

درست نيست.

آقاي عليزاده ـ ابالغ قاضی را رئيس قوهي قضائيه بايد بدهد.
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قانون فقط به صورت كلّی میتواند بگويد [كه امكان تعيين

آقاي شبزندهدار ـ بله ،عموم قضات را شامل میشود.

قاضی به عنوان مشاور وجود دارد ].اآلن هم ما نمیگوييم كه

آقاي رهپيك ـ نمیگويد« :از ميان قضات دادگاههاي نظامی»،

حكم اين ماده ايراد دارد؛ ما میگوييم كه رئيس سازمان قضايی

بلكه میگويد «از ميان قضات دادگاهها» .درست است كه اين

نمیتواند بگويد كه چه كسی مشاور است.

[انتخاب قاضی از ميان قضات دادگاههاي ديگر] واقعاً خالف

آقاي سوادکوهي ـ درست است.

متعارف است ،ولی اين عبارت «از ميان قضات دادگاهها» اين

آقاي يزدي ـ اين ماده هم نمیگويد كه اگر دادگاه مشاور بخواهد،

ايراد را دارد .طبق اين ماده ،رئيس سازمان قضايی میتواند از

چه كسی باشد و چه كسی نباشد .منظور اين ماده هم مشاوري

همهي قضات دادگاهها مشاور انتخاب كند .اين يكی از

است كه مشاور است و ابالغ گرفته است .در اين صورت میگويد

اشكاالت اين ماده است .دوم اينكه اين ماده میگويد رئيس

براي دادن مشاوره از اين شعبه ،به آن شعبه بيايد.

سازمان قضايی از ميان اين قضات  -حاال چه منظور ،همهي

آقاي سوادکوهي ـ اين ،منظور نيست.

قضات دادگاهها باشد يا فقط قضات دادگاههاي نظامی كه براي

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،منظورش اين نيست.

قضاوت در فالن شعبهي فالن شهرستان حكم گرفتهاند -مشاور

آقاي رهپيك ـ اين فرد ،مشاور نيست؛ اين قاضی است.

تعيين و اعزام كند .اين يعنی رئيس سازمان قضايی نسبت به

آقاي عليزاده ـ اوالً قانونگذار هم نمیتواند براي يك نفر دو تا

تعيين و اعزام مشاور اقدام میكند؛ يعنی دارد محل مأموريت

شغل ايجاد كند.

قاضی را تعيين میكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين دو تا شغل نيست.

آقاي عليزاده ـ محل مأموريت آنها را تغيير میدهد.

آقاي ابراهيميان ـ اين مسئله يكبار انجام شده است و قبالً

آقاي رهپيك ـ طبق اصل ( )358قانون اساسی تعيين محل

چنين چيزي اتفاق افتاده است ديگر .در نظام دادرسی ما ،در

خدمت و مأموريت قضات زير نظر رئيس قوهي قضائيه است.

قوانين سابق ما ،چنين چيزي سابقه داشته است كه مثالً ما

آقاي ابراهيميان ـ اسم اين كار ،ارجاع است.

میگفتيم كه تو رئيس دادگاه بخش هستی ،اما در عين حال،

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اطالق اين حكم خالف قانون

عضو دادگاه جنايی هم هستی.

اساسی است .اصالً اطالق كه نه ،خود اين حكم ،خالف قانون

آقاي سوادکوهي ـ خب ،آن قانون بود.

اساسی است.

آقاي ابراهيميان ـ بله ،قانون بود ديگر؛ درست است .ما در

آقاي عليزاده ـ بله ،خالف است؛ يعنی اين موضوع نياز دارد به

نظام دادرسی قبلی چنين چيزي را داشتيم .اآلن هم [با تصويب

اينكه رئيس قوهي قضائيه خودش تعيين بكند كه رئيس سازمان

قانون] میتوانيم چنين چيزي را داشته باشيم.

قضايی براي چه كسانی میتواند ابالغ مشاور بزند ،عالوه بر

آقاي عليزاده ـ جناب آقاي دكتر [ابراهيميان] ،آنزمان ما اين

اينكه قاضی هستند .رئيس قوهي قضائيه میتواند بگويد كه شما

قانون اساسی را نداشتيم.

میتوانيد از همان قضات شاغل به عنوان مشاور هم استفاده

آقاي ابراهيميان ـ اآلن هم قانون میتواند به قاضی بگويد شما

كنيد ،منتها تعيين موقع مشاوره با رئيس سازمان قضايی است.

كه داري كارَت را انجام میدهی ،حواست باشد كه همين

يعنی رئيس قوهي قضائيه میتواند به كسی كه به عنوان رئيس

ابالغت اين شأن را براي تو ايجاد میكند كه عضو مشاور ساير

شعبه ابالغ قضايی میدهد بگويد كه شما عالوه بر اينكه رئيس

دادگاهها هم هستی؛ چون قانونگذار اين را پيشبينی كرده است.

شعبهي فالن هستی ،طبق اين ماده ،میتوانی مشاور هم باشی و

آقاي عليزاده ـ قانونگذار نمیتواند چنين چيزي بگويد .آيا

در هر شعبهاي كه رئيس سازمان قضايی نيروهاي مسلح تعيين

قانونگذار میتواند بگويد كه هر كسی ابالغ قضايی دارد،

كرد براي مشاوره بروي؛ اين اشكالی ندارد .اما اين ماده

میتواند به دادگاه جنايی برود يا اينكه رئيس قوهي قضائيه بايد

میگويد كه رئيس سازمان قضايی خودش به رئيس شعبه

ابالغ دادگاه جنايی را به قاضی بدهد؟ اآلن ما با اين قانون

میگويد كه تو برو و در فالنجا مشاور باش ،بدون اينكه رئيس

اساسی فعلی نمیتوانيم چنين چيزي را بگوييم.

قوهي قضائيه يك چنين اختياري را به رئيس آن شعبه و رئيس

آقاي رهپيك ـ اين ماده چند تا اشكال دارد .انصافاً ظاهر اين

سازمان قضايی داده باشد .مجلس نمیتواند چنين چيزي را

عبارت «از ميان قضات دادگاهها» عموميت دارد.

بگويد .ما نسبت به اين ماده ايراد داريم .حضرات آقايانی كه
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اين اشكال را وارد میدانند ،رأي بدهند.

چيزي نباشد .ما اصل مشاوره را رد نمیكنيم؛ اصل مشاوره ،كار

آقاي رهپيك ـ بله.

پسنديدهاي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خالف بند ( )1اصل ( )358قانون اساسی

آقاي ابراهيميان ـ قانون ،همهي قضات را براي مشاور شدن،

است.

صالح دانسته است.

آقاي رهپيك ـ بله ،خالف اصل ( )358است.

آقاي عليزاده ـ قانون نمیتواند بگويد كه همهي قضات ،مشاور

آقاي عليزاده ـ اين ايراد ،رأي آورد.

باشند .رئيس قوهي قضائيه بايد ابالغ آن را بدهد .اگر ديوان

منشي جلسه ـ نه ،چهار رأي شد.

عالی كشور [به تعداد كافی] قاضی ندارد ،قانون كه نمیتواند

آقاي عليزاده ـ آقاي مؤمن هم به اين ايراد رأي داده است.

بگويد همهي قضات میتوانند بروند قاضی ديوان عالی كشور

منشي جلسه ـ حاجآقا ،شش رأي است.

شوند! مگر قانون میتواند چنين چيزي را بگويد؟! قانون كه

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،حاجآقاي يزدي ،حاجآقاي جنتی و

نمیتواند بيايد بگويد كه اگر ديوان عالی كشور قاضی ندارد،

همهي اعضاي حاضر.

همهي قضات میتوانند قاضی ديوان شوند و ديوان میتواند

منشي جلسه ـ بله ،آقاي يزدي هم جزو رأيدهندگان هستند.

برود دادياري را كه تازه در دادسراي تهران مشغول به كار شده

آقاي عليزاده ـ حاجآقاي يزدي ،حاجآقاي جنتی ،حاجآقاي

است به ديوان كشور ببرد! اين چه حرفی است؟! اگر اين را

مؤمن و من هم به اين ايراد رأي میدهيم.

قبول داريد ،بايد آن را هم قبول كنيد.

منشي جلسه ـ بله ،هفت رأي شد.

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصرهي اين ماده هم يك اشكالی دارد.

آقاي عليزاده ـ شما بنويسيد كه حكم اين ماده ،بدون ابالغ رئيس

ذيل تبصره میگويد كه در هر صورت ،دادگاه بايد انشاي رأي

قوهي قضائيه ،خالف بند ( )1اصل ( )358قانون اساسی است.

كند؛ يعنی چه مشاور نظر بدهد و چه نظر ندهد ...« ،دادگاه

آقاي رهپيك ـ تازه اين ماده ،خالف [بند ( )3۰اصل ( )1قانون

مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از پايان مدت مقرر يا

اساسی مبنی بر لزوم ايجاد] نظام اداري هم است.

وصول نظر مشاور مبادرت به انشاي رأي نمايد ».خب ،ممكن

آقاي عليزاده ـ مادهي بعدي را بفرماييد.

است قاضی نتواند [بدون در اختيار داشتن نظر مشاور] تصميم

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً اين ماده ،خيلی شلوغ است.

بگيرد .اين چه حكمی است؟! اين ،خالف شرع است .شايد

آقاي ابراهيميان ـ حكم اين ماده ،خيلی تأسيس خوبی است؛

اين قاضی بيچاره واقعاً در آن شرايط نتواند رأي دهد .اينطور

چون قاضی دادگاههاي پايين خيلی وقتها مشكل دارند .خود

نمیشود .اطالق اين تبصره ،خالف شرع است.

قاضی تقاضا میكند كه يكی به داد من برسد.

آقاي عليزاده ـ بيچاره میگويد من مشاور میخواهم ،به او

آقاي مدرسي يزدي ـ خب بايد براي رفع اين مشكل ،طريق

میگويند [اگر مشاور هم نظر نداد ،تو بايد رأي بدهی!]

بگذارد.

آقاي سليمي ـ اين حكم ،در همهجا هست .در جاهاي ديگر

آقاي ابراهيميان ـ خب طريق همين است كه يك قاضی به

هم گفتهايم كه دادگاه پس از ختم دادرسی تا يك هفته زمان

رئيس سازمان قضايی بگويد كه يك قاضی باسواد معرفی كن تا

دارد رأي بدهد .يا بايد ختم دادرسی را اعالم نكند يا اگر ختم

از او مشورت بگيريم.

دادرسی را اعالم كرد [حداكثر تا يك هفته بايد رأي بدهد] .آن

آقاي عليزاده ـ خب در همين ماده بيايند بگويند كه آن قضاتی

باالي ماده گفته است كه قاضی ختم دادرسی را اعالم كرده

كه میخواهند و میتوانند مشاور بشوند ،رئيس قوهي قضائيه

است .اين تبصره گفته است كه بعد از ختم دادرسی ،يك هفته

ضمن ابالغ يا بعداً به اينها بگويد كه شما میتوانيد مشاور

هم وقت اضافه به او بدهيد.

بشويد؛ آنوقت رئيس سازمان قضايی بعداً مشاور را از بين آن

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلی خب ،اين عبارت ،باالتر از اين

قضات انتخاب كند .در اين صورت ،اين ماده اشكالی ندارد.

است .اعالم ختم دادرسی توسط چه كسی است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد اين كار با يك مكانيسم خاصی

آقاي سليمي ـ قاضی.

باشد.

آقاي رهپيك ـ آن فرد ،قاضی است ديگر.

آقاي عليزاده ـ مكانيسم درست میكنيم؛ ما كه نمیگوييم چنين

آقاي سليمي ـ يا رسيدگی قاضی به پرونده تمام شده است يا
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تمام نشده است؛ اگر تمام شده است ،بايد ختم دادرسی را

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر براي چه بعد ختم دادرسی بايد

اعالم كند .اگر ختم دادرسی را اعالم كرد [بايد حداكثر ظرف

مشاور بگيرد؟!

يك هفته انشاي رأي كند].

آقاي عليزاده ـ همين.

آقاي رهپيك ـ قاضی ،براي مشاوره وقت دارد كه بحث كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر قاضی بعد از ختم دادرسی مجبور
3

آقاي مدرسي يزدي ـ خب مشاور از اظهار نظر استنكاف كرده

است رأي بدهد ،پس اين مشاوره ضَمِّ حَجَر به انسان است؛

باشد.

چه فايدهاي دارد؟!

آقاي سليمي ـ در اين صورت ،قاضی میتواند ختم دادرسی را

آقاي جنتي ـ اشكال مغايرت با قانون اساسی دارد.

اعالم نكند؛ مشاور را بخواهد و از نظر مشاور استفاده كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال شرعی دارد.

آقاي عليزاده ـ قاضی نمیتواند قبل از اعالم ختم دادرسی

آقاي عليزاده ـ قاضی اگر میخواهد اين كار را بكند كه رأيش

مشاور بخواهد .جناب آقاي سليمی ،ما بايد اين نكته را به

را بنويسد ،اصالً مشاور نمیخواهد.

مجلس بگوييم و به اينها تذكر بدهيم .اشكال اين تبصره اين

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره ،مخالف شرع است .چطور

است كه بعد از ختم دادرسی نظر مشاور معنا ندارد .ما بايد اين

وقتی قاضی هنوز به اطمينان كامل نرسيده است ،اين تبصره به

را بگوييم كه اگر قاضی مشاور میخواهد ،اول بايد نظر مشاور

قاضی میگويد كه حتماً رأي خود را بده!

را بگيرد و بعد ختم رسيدگی را اعالم كند .اين تبصره ،واقعاً

آقاي رهپيك ـ چرا نرسيده است؟

اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ يا قاضی احتياج به مشاور داشته است يا

آقاي سليمي ـ بله ،حداقل ابهام دارد.

نداشته است.

آقاي اسماعيلي ـ قاضی براي صدور رأي ،مشاوره میخواهد.

آقاي عليزاده ـ اين تبصره يعنی قاضی به مشاور احتياج نداشته

اين ،اشكالی ندارد.

است؛ چون اگر احتياج داشت كه [ختم دادرسی را اعالم

آقاي رهپيك ـ مقصود از ختم رسيدگی ،صدور رأي نيست.

نمیكرد].

قاضی اعالم میكند كه دادرسی تمام شد و من رأيم را اعالم

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر به مشاوره احتياج نداشته است كه

میكنم .حاال قاضی میخواهد قبل از اعالم رأي نسبت به آن

خب پس اخذ نظر مشاور هيچ فايدهاي ندارد.

پرونده ،نظر مشاور را هم بگيرد و بعد ،رأيش را بدهد.

آقاي رهپيك ـ حتی اين تبصره میگويد در صورتی كه مشاور

آقاي اسماعيلي ـ مشاوره كه فقط براي صدور رأي نيست.

نظر نداد ،باالخره قاضی رأي خود را بدهد؛ چون او مشاور

آقاي عليزاده ـ ما كه در قوهي قضائيه كار كردهايم ،میدانيم كه

است ديگر.

ختم دادرسی موقعی اعالم میشود كه قاضی بداند كه چه

آقاي مدرسي يزدي ـ آيا نظر آن مشاور ،تأثيري در انشاي رأي

تصميمی میخواهد بگيرد .اگر قاضی نداند كه چه تصميمی

قاضی دارد يا ندارد؟ خب در صورتی كه مشاور نظر نداده

میخواهد بگيرد ،ختم دادرسی چه معنايی دارد؟! اگر منِ قاضی

است ،چطور قاضی را مجبور به صدور رأي میكنيم؟!

ختم دادرسی را اعالم كردم و مشاور آمد و توضيح داد و من

آقاي رهپيك ـ نظر مشاور ،تأثير در انشاي رأي قاضی كه ندارد.

فهميدم كه اين پرونده نياز به رسيدگی بيشتري دارد ،آيا من

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ تأثير دارد.

میتوانم بعد از ختم رسيدگی ،رسيدگی بيشتري بكنم؟ طبق

آقاي رهپيك ـ نه ،منظورم اين است كه در اعتبار انشاي رأي

اين تبصره نمیتوانم.

قاضی ،تأثيري ندارد.

آقاي سليمي ـ اين تبصره ،ابهام دارد.

آقاي عليزاده ـ يا اين قاضی مشاور نمیخواهد و اَلَكی میگويد

آقاي عليزاده ـ اين تبصره ،اشكال دارد .ما اول بايد در ايرادمان

كه مشاور میخواهم؛ در اين صورت به درد قضاوت

بگوييم كه نياز به اخذ نظر از مشاور ،اينطور نيست كه در

نمیخورد .يا بيچاره واقعاً مشاور میخواهد؛ خب اگر مشاور

همهي موارد بعد از ختم دادرسی باشد .چه بسا گاهی قاضی
قبل از ختم دادرسی نياز به مشاور دارد تا موضوع برايش
روشن بشود.

 .1عبارت «ضمّ الحَجَر الی اإلنسان» به معناي ضميمه كردن سنگ به انسان،
كنايه از ضميمه كردن امر نامربوط ،به امر ديگري است كه بدون نتيجه
است.
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میخواهد ،پس چرا در اين تبصره میگويد كه قبل از اينكه نظر

آقاي مدرسي يزدي ـ مگر اين مشاوره فقط در مورد صورت

مشاور بيايد ،بايد رأي بدهد؟ كجا چنين چيزي را تجويز

است؟ اين مشاوره ،اطالق دارد.

میكنند؟!

آقاي رهپيك ـ مشاور به قاضی در انشاي حكم و بررسی ادلهاي

آقاي رهپيك ـ نه ،اين را كه نگفته است.

كه رسيدگی به آنها تمام شده است ،مشاوره میدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ اين تبصره میگويد كه مشاور ولو

آقاي مدرسي يزدي ـ مشاور براي چيست؟ مشاورهاش در رأي

نظر خود را هم نداد ،قاضی بايد رأي بدهد.

قاضی تأثير دارد يا نه؟

آقاي ابراهيميان ـ رأي قاضی بر اساس همان رسيدگیهاي

آقاي عليزاده ـ چه تأثيري دارد؟

قبلیاش است ،ولی در اين زمينه از مشاور هم میخواهد كه در

آقاي ابراهيميان ـ مشاور به قاضی نظر مشورتی میدهد .تازه،

آن خصوص نظر بدهد.

نظر او الزماالتّباع نيست.

آقاي رهپيك ـ قاضی به مشاور میگويد كه تو مشاورهاي در

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر تأثير ندارد پس چرا در صورتی كه

خصوص اين پرونده به من بده.

مشاور نظر ندهد به محكوميت انتظامی درجه سه محكوم

آقاي عليزاده ـ اين ماده اشكال اجرايی هم دارد؛ چون قبل از

میشود؟

اينكه مشاور نظرش را بگويد ،قاضی ختم رسيدگی را اعالم

آقاي رهپيك ـ مشاوره در حد مشاور نظر میدهد.

میكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ الزماالتبّاع نيست؛ ولی براي خود مشاور

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اين نكتهي مهمی است .مجلس بايد

[مجازات دارد؟]

اين موضوع را روشن كند .هر چند من واقعاً نمیدانم كه

آقاي عليزاده ـ عمل به نظر مشاور ،الزم نيست ،ولی قابل كه

اصطالح ختم رسيدگی دقيقاً به چه معنا است.

هست؛ نظرش قابل ترتيب اثر دادن كه هست.

آقاي عليزاده ـ ختم رسيدگی به اين معنا است كه قاضی میآيد

آقاي مدرسي يزدي ـ امكان است.

و میگويد من ديگر رسيدگی را كافی میدانم.

آقاي ابراهيميان ـ در مراحل مختلف رسيدگی به پرونده

آقاي مدرسي يزدي ـ پس چرا در اينجا اخذ نظر از مشاور را

میشود درخواست مشاور كرد ،ولی در اينجا قانونگذار گفته

مطرح كرده است؟!

است تو بعد از اينكه ختم رسيدگی را اعالم كردي ،از نظر

آقاي عليزاده ـ نكته همين است .من هم همين را دارم

مشاور استفاده كن .اگر قانونگذار بگويد كه تو فقط در اين

میگويم؛ چرا منِ قاضی ختم دادرسی را اعالم میكنم؟

مرحله میتوانی درخواست مشاور كنی و دستگاه قضايی هم

آقاي سليمي ـ قاضی رأي میدهد.

بايد به تو مشاور بدهد ،اين كار اشكالی دارد؟

آقاي عليزاده ـ اگر قاضی ختم دادرسی را اعالم كرد ،قانوناً

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،چون فرق آن اين است كه در برخی

ديگر نمیتواند هيچ كار ديگري انجام دهد.

موارد ،اصالً قاضی نمیتواند بدون اخذ نظر مشاور حكم صادر

آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً اصل طراحی اين ماده ،بد انجام

كند؛ نمیتواند.

شده است.

آقاي رهپيك ـ اين تبصره ،چه اشكالی دارد؟

آقاي ابراهيميان ـ وقتی اين قاضی ختم دادرسی را اعالم

آقاي سليمي ـ به اين تبصره ،اشكال میگيريم؛ میگوييم كه اگر

میكند ،يعنی اينكه به داليل قبالً رسيدگی كرده است .قبالً هم

قاضی مشاور خواست ،موظف است كه قبل از اعالم ختم

همينطوري بود؛ در مورد دادگاه حقوقی يك فكر میكنم شبيه

دادرسی ،نظر مشاور را هم بگيرد و بعد اعالمِ ختم دادرسی

همين بود؛ يعنی قاضی ختم رسيدگی خود را اعالم میكرد و

بكند.

میگفت اآلن كه من میخواهم انشاي رأي كنم ،میخواهم نظر

آقاي مدرسي يزدي ـ يك اشكال اين شكلی بگيريد كه اين

مشاور را در خصوص مسائل حكمی يا مسائل موضوعی

ماده را درست بكنند .ما میگوييم قاضی بعد از اينكه [ختم

بگيرم .قاضی درخواست مشاور میكرد و برايش مشاور تعيين

رسيدگی را اعالم كرد ،چگونه میخواهد از نظر مشاور استفاده

میشد.

كند؟]

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي عليزاده ـ بگوييم اگر قاضی قبل از اينكه ختم رسيدگی را
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اعالم بكند ،نياز به مشاور داشته باشد تكليف چيست؟ با اين

آقاي جنتي ـ مجلس به ما میگويد كه اين موضوع ،خالف

عبارتی كه شما گفتيد ،آيا قاضی نمیتواند پيش از اعالم ختم

قانون اساسی كه نيست.

رسيدگی از نظر مشاور استفاده كند؟ آيا فقط بعد از اعالم ختم

آقاي عليزاده ـ اصالً قاضی بعد از اعالم ختم رسيدگی ديگر

دادرسی میتواند؟ اين مطلب را توضيح بدهند و اين ماده را

نمیتواند درخواست مشاور بدهد .ما میگوييم نظر مشاور بعد

درست بكنند .پس ما در ايرادمان بگوييم كه معناي اين عبارتی

از ختم رسيدگی چه اثري دارد؟

كه نوشتهايد اين است ،و اگر معنايش اين باشد ،بدين صورت

آقاي رهپيك ـ خب در انشاء رأي مشاوره میدهد.

كه قاضی نتواند قبل از اعالم ختم رسيدگی نظر مشاور را

آقاي عليزاده ـ خب رأي آن قاضی كه معلوم است .مشاور كه

بگيرد ،آيا میتواند [صدور رأي كند] يا نمیتواند؟

نمیتواند انشاي رأي را تغيير بدهد .پس يعنی نظر مشاور فقط

آقاي رهپيك ـ خب چه اشكالی دارد؟

براي نوشتن رأي است!

آقاي ابراهيميان ـ بله ،بگوييد ماده ( )35و تبصرهاش ،ابهام

آقاي رهپيك ـ باشد ،مشاور در حد مشاوره نظر میدهد .قاضی

دارد.

به مشاور میگويد كه نظر من اين است ،شما هم يك نگاهی

آقاي مدرسي يزدي ـ ابهامی كه ندارد؛ ولی خب حاال از

بكن و با توجه به ادله ببين آيا شما هم به همين نتيجه میرسيد

مجلس سؤال كنيد.

يا خير؟

آقاي رهپيك ـ [فرض كنيد قانونگذار] اصالً نمیخواهد قاضی

آقاي عليزاده ـ اگر نظر مشاور موافق رأي قاضی نبود چه

تا قبل از اعالم ختم رسيدگی مشاور داشته باشد؛ اين چه

میشود؟

اشكالی دارد؟

آقاي رهپيك ـ نظر مشاور كه براي قاضی الزماالتباع نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال دارد؛ چون در آن صورت ،اين

آقاي عليزاده ـ اگر نظر مشاور ،مطابق نظر قاضی نبود و مشاور

ختم رسيدگی معنا ندارد.

نظر قاضی را نپذيرفت ،آيا قاضی میتواند از رأي خودش

آقاي عليزاده ـ ما در نظرمان بگوييم كه اگر قاضی قبل از ختم

برگردد؟ معلوم است كه نمیتواند.

رسيدگی نياز به مشاور داشته باشد ،تكليف قاضی چيست؟ اين

آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است وقتی مشاور ،مشاوره داد

مسئله را روشن كنيد .يك چنين حرفی بزنيد تا آن ماده و

نظر قاضی عوض بشود.

تبصرهاش را درست كنند .من ان شاءاهلل به كميسيون میروم و

آقاي ابراهيميان ـ قاضی میتواند از نظر خودش عدول كند؛

اين ماده را درست میكنم .پس شما به همين نظر رأي بدهيد.

چون فقط ختم دادرسی را اعالم كرده است.

آقاي سوادکوهي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بنابراين قاضی میتواند از نظر خودش

آقاي جنتي ـ میگوييد كه اين ماده ،خالف قانون اساسی است؟

عدول كند .چون بايد راه براي عدول از نظر باز باشد.

آقاي عليزاده ـ حاال ما كه نمیگوييم خالف قانون اساسی

آقاي عليزاده ـ قاضی نمیتواند از نظرش عدول كند؛ چرا شما

است؛ میگوييم ابهام دارد.

میگوييد میتواند عدول كند؟ ما كه گفتيم بر اساس قانون،

آقاي جنتي ـ ما بايد دقت كنيم و ببينيم كه چرا مجلس گفته
است قاضی بعد از اعالم ختم رسيدگی درخواست مشاور كند.
آقاي رهپيك ـ اينكه نظر مشاور قبل از ختم رسيدگی باشد يا
بعد از آن باشد ،چه تأثيري دارد؟
آقاي عليزاده ـ بايد يك توضيحی بدهند.
آقاي جنتي ـ فرض كنيد كه مجلس در پاسخ گفت كه قاضی
نمیتواند قبل از اعالم ختم دادرسی مشاور بگيرد ،در اين
صورت شما چه میگوييد؟
آقاي عليزاده ـ ما میگوييم پس چرا گفتهايد میتواند بعد از
اعالم ختم رسيدگی مشاور بگيرد؟

انجام هر اقدامی بعد از اعالم ختم رسيدگی خالف است.

3

« .1سؤال :آيا بعد از اعالم ختم دادرسی ،دادگاه حق دارد تصميمات ديگري
اتخاذ نمايد؟ و اگر دادرسی دادگاه در اين فاصله تغيير كند ،دادرس
جديد میتواند اقدامات ديگري را به عمل آورد؟
نظريه اداره كل حقوقی قوه قضائيه :در صورت اعالم ختم رسيدگی،
دادگاه غير از انشاء رأي نمیتواند اقدام ديگري انجام دهد؛ چون ماده
( )31قانون تشكيل دادگاههاي عمومی و انقالب و ماده ( )۲35قانون
آيين دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی در اين
خصوص تكليف دادگاه را با صراحت مشخص نموده است؛ مگر اينكه
در فاصله يك هفته بعد از اعالم ختم دادرسی ،قاضی دادگاه تغيير كند.
در اين صورت ،چنانچه دادرس جديد تحقيقات را كافی و پرونده را معدّ
صدور رأي بداند ،اعالم كفايت رسيدگی مجدد ضرورت ندارد و بايد
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آقاي ابراهيميان ـ وقتی شما میگوييد كه قاضی میتواند نظر

آقاي رهپيك ـ اگر قاضی حق دارد كه از نظرش عدول كند،

مشاور را بگيرد ،يعنی میتواند به نظر مشاور هم ترتيب اثر

بدون مشاور هم میتواند عدول كند .اگر حق ندارد به خاطر

بدهد .پس اگر قاضی نظر مشاور را بگيرد ،ولی ترتيب اثر ندهد

نظر مشاور هم نمیتواند عدول كند.

چه فايدهاي دارد؟

آقاي عليزاده ـ قاضی حق ندارد كه [بعد از اعالم ختم

آقاي رهپيك ـ نظر مشاور بايد قبل از ختم رسيدگی باشد.

دادرسی ،از نظرش] عدول كند.

آقاي ابراهيميان ـ نظر مشاور بعد از اعالم ختم رسيدگی است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چون اين آقاي مشاور میتواند در رأي

آقاي عليزاده ـ همين ماده دارد میگويد كه بعد از اعالم ختم

قاضی تأثير بگذارد و چه بسا تأثير گذاشته است؛ ولی قانون به

رسيدگی درخواست مشاور میكند و چه مشاور نظر بدهد و

قاضی میگويد كه تو نمیتوانی از نظرت عدول كنی! حال آنكه

چه نظر ندهد ،قاضی بايد انشاي رأي بكند .پس با اين وضع،

بعد از اينكه مشاور حرفش را زد ،ممكن است قاضی با تأمل

چطور قاضی میتواند رأي خود را تغيير بدهد؟

در نظر مشاور ،از نظرش عدول میكرد .حاال اين ماده میگويد

آقاي رهپيك ـ بله.

حتی اگر مشاور حرفش را نزده است و آقاي قاضی احتمال

آقاي ابراهيميان ـ اگر مشاور نظر خود را داد و گفت كه طبق

میدهد كه اگر مشاور نظرش را بگويد ممكن است از نظرش

مقررات قانونی ،شما يكی از مقدمات موضوعی را طی

عدول كند ،با اينكه در اين شرايط قاضی نمیتواند انشاي رأي

نكردهايد و مثالً بايد شهادت شهود را هم استماع بكنيد ،چه

بكند ،ولی اين ماده گفته است كه قاضی بايد انشاي رأي كند!

میشود؟ آيا مشاور نمیتواند چنين چيزي بگويد؟ اگر اين را

آقاي رهپيك ـ قاضی نمیتواند بعد از اعالم ختم رسيدگی ،از

گفت آيا قاضی نمیتواند از تصميم خود و اعالم ختم دادرسی

تصميمش برگردد.

عدول كند؟ معلوم است كه میتواند.

آقاي عليزاده ـ من ماده ( )113قانون آيين دادرسی كيفري

آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است قاضی بخواهد از نظرش [مبنی

[مصوب  313۲/3۲/3مجلس] را میخوانم« :دادگاه پس از اعالم

بر اعالم ختم دادرسی] عدول كند ،ولی اين قانون قاضی را ملزم

ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال ،با تكيه بر شرف و

میكند كه [عدول نكند و حتماً مبادرت به صدور رأي كند].

وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود ،در همان

آقاي عليزاده ـ اين ماده میگويد كه قاضی بايد رأي بدهد .شما

جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف

چرا اين حرف را میزنيد؟

يك هفته به انشاي رأي مبادرت ميكند .رأي دادگاه بايد مستدل،

آقاي رهپيك ـ عدول از نظر ،ربطی به مشاور ندارد.

موجّه و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.

صادر شده است .تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب


انشاء رأي كند .اما اگر براي كشف واقع و احراز حقيقت تحقيقات و
اقدامات معموله از لحاظ دادرس جديد دادگاه كافی نبود و نياز به
تحقيقات بيشتري باشد ،از آنجا كه اعالم ختم دادرسی از ناحيه قاضی
قبلی با تشخيص تكميل تحقيقات و كفايت رسيدگی و مذاكرات از ناحيه
او به عمل آمده ،اما مسئوليت صدور رأي بر عهده دادرس جديد محول
شده و از لحاظ وي رسيدگی ناقص است و ملزم دانستن قاضی به
صدور رأي بر خالف عقيده و نظر قضايی او ،وجه قانونی و شرعی
ندارد ،لذا نمیتوان دادرس منصوب بعدي را مأخوذ به اعالم خاتمه
رسيدگی دادرسی قبلی دانست و او را از تكميل تحقيقات و انجام
اقدامات ضروري ممنوع كرد .بنابراين ،اعالم ختم رسيدگی توسط قاضی
رسيدگیكننده به پرونده براي قاضی ثانوي ايجاد تكليف براي صدور
رأي نمیكند و اگر به نظر وي پرونده معدّ اصدار رأي نباشد ،اقدامات
الزم را انجام داده ،پس از اعالم ختم رسيدگی میتواند انشاء رأي نمايد».
نظريهي شماره  3851/1مورخ  318۲/3۰/۲3اداره كل حقوقی قوهي
قضائيه ،قابل دسترسی در نشانی زيرyon.ir/PbU3R :

محكوميت انتظامي تا درجه چهار است ».اصالً قاضی [بعد از
اعالم ختم رسيدگی] نمیتواند رأي صادر نكند .در ماده ()111
همين قانون آمده است« :ماده  -121دادگاه پس از اعالم ختم
رسيدگي ،نميتواند لوايح ،اسناد و مدارك جديد را دريافت كند».

اين ماده میگويد قاضی ديگر نمیتواند هيچ تغييري در پرونده
بدهد .حاال شما چطور میگوييد كه دادگاه بعداً از تصميم
خودش بر میگردد؟!
آقاي ابراهيميان ـ ما میخواهيم بگوييم كه دادگاه بايد بتواند
اين كار را انجام دهد.
آقاي سليمي ـ من مواردي ديدهام كه چون قاضی نوشتن حكم
را بلد نبود ،حاضر به انشاي رأي نبود .حاال در اينجا هم اين
آقاي قاضی ،مشاور میخواسته تا رأيش را درست بنويسد.
حاال ممكن است در اينجا هم بخواهند اين كارها را درست
بكنند ،اين حرف بدي نيست.

273

مشروح مذاكرات جلسه 1131/1/02

آقاي عليزاده ـ خوب است كه ما در اينجا حداقل يك تذكر

آقاي عليزاده ـ شما میگوييد كه اگر نظر قاضی بعد از اعالم

بدهيم؛ بگوييم بهتر است امكان اخذ نظر از مشاور قبل از اعالم

ختم دادرسی برگردد ،عدول از نظرش ممكن است.

ختم رسيدگی هم وجود داشته باشد .ما بگوييم كه معموالً

آقاي ابراهيميان ـ اگر اخذ نظر از مشاور بعد از ختم دادرسی

اينطور است كه اگر نظر مشاور بهگونهاي باشد كه ادامهي

باشد ،از نظر قانونی اشكالی ندارد؛ منتها يك مشكلی وجود

رسيدگی را الزم داشته باشد ،پس بهتر است كه امكان اخذ نظر

دارد كه شما هم درست میفرماييد و آن اين است كه ممكن

مشاور قبل از اعالم ختم رسيدگی هم در نظر گرفته بشود.

است اين قانون جلوي عدول از تصميم قاضی را بگيرد.

آقاي سليمي ـ مشاور بايد نظرش را قبل از اعالم ختم دادرسی

مجلس بايد اين موضوع را درست بكند.

بگويد.

آقاي عليزاده ـ ما نمیخواهيم كه قاضی بعد از اعالم ختم

آقاي رهپيك ـ ما كه نمیتوانيم به مجلس بگوييم كه بهتر است

دادرسی از تصميمش عدول كند و از نظرش برگردد؛ ما اين را

اين ماده را اينطور بنويسيد.

نمیگوييم.

آقاي عليزاده ـ هميشه اين موارد را در قالب «تذكر» به مجلس

آقاي ابراهيميان ـ نه ،منظور من اين است كه در صورتی كه

مینويسيم.

شرايط مهيا باشد ،قاضی مبادرت به انشاي رأي میكند؛ والّا

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اين ايراد واردتر از تذكر است .چون

بايد [بتواند از تصميمش در خصوص اعالم ختم دادرسی،

در برخی موارد ،واقعاً يك قاضی احتياج به مشاور دارد و بدون

عدول كند].

آن ،اصالً نمیتواند حكم بدهد.

آقاي عليزاده ـ نه ،بايد اين را بگوييم كه مقرر كردن اخذ نظر

آقاي سليمي ـ اگر اين موضوع را در قالب تذكر هم بنويسيد،

از مشاور بعد از ختم دادرسی [اشكال دارد]؛ چون ممكن است

بعداً در كميسيون آن را درست میكنند.

مشاور نظري بدهد كه موجب عدول قاضی از نظرش بشود؛

آقاي عليزاده ـ بله ،شما يك تذكر بدهيد؛ من اين ايراد را در

بنابراين براي اينكه اين كار واقع نشود ،بهتر است كه اخذ نظر

كميسيون درست میكنم.

از مشاور قبل از اعالم ختم دادرسی باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آنوقت نمیتوانند ايراد را درست بكنند.

آقاي ابراهيميان ـ اگر مشاوره قبل از اعالم ختم دادرسی باشد،

اين ايراد ،يا بايد به صورت ابهام باشد يا اشكال.

منجر میشود به اينكه قاضی از همان روز اول هر دستوري

آقاي عليزاده ـ شما تذكر بدهيد؛ كميسيون قضايی گوش

میخواهد بدهد ،میگويد من مشاور میخواهم .آنوقت،

میكند و آن را درست میكند.

هميشه يك نفر كمكی بايد در كنار او باشد .اينها نمیخواهند

آقاي يزدي ـ بله ،باالخره معطل نشويم؛ مسئله خيلی روشن

اينطور دادرسی را طوالنی بكنند .اين را براي اين گذاشتهاند

است.

كه از اطالهي دادرسی جلوگيري كنند.

آقاي عليزاده ـ بله ،اين مسئله ،روشن است .يك تذكر میدهيم

آقاي عليزاده ـ به نظر من ،اآلن بعد از گذشت چهل سال از

و میگوييم اگر قاضی قبل از اعالم ختم رسيدگی براي روشن

انقالب كه ديگر همهي آقايان قضات در كارشان واردند،

شدن موضوع ،نياز به مشاور داشته باشد تكليف چيست؟

گذاشتن مشاور معنا ندارد .اصالً مجلس اصل امكان درخواست

آقاي يزدي ـ در مواقعی كه قاضی بدون مشاور نمیتواند حكم

مشاور را حذف كند؛ زيرا آن زمانی كه نياز به مشاور بود،

را صادر كند.

قضات تازه به دستگاه قضايی آمده بودند.

آقاي رهپيك ـ اآلن [بدون اينكه چنين مصوبهاي وجود داشته

آقاي جنتي ـ در دادگاههاي غير نظامی ،وضعيت مشاوره چه

باشد] قضات در دادگاهها از نظر مشاور استفاده میكنند.

طوري است؟

آقاي عليزاده ـ در اينجا [به طور خاص و به صورت قانونی]،

آقاي سليمي ـ در نظر شورا بنويسيد كه درخواست مشاور بايد

اخذ نظر از مشاور را پيشبينی كردهاند.

قبل از ختم دادرسی باشد؛ درخواست مشاور با اعالم ختم

آقاي رهپيك ـ خيلی خب ،همان كسی كه چنين چيزي را در

دادرسی در تعارض است .اين دو با هم تعارض دارد؛ اعالم

قالب مصوبهي قانونی پيشبينی كرده است ،گفته است كه اخذ

ختم دادرسی با درخواست مشاور در تعارض است.

نظر از مشاور بعد از ختم دادرسی باشد.

آقاي رهپيك ـ تعارضی ندارد .اين امكان درخواست مشاور
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براي قاضی را گذاشتهاند ،چون موضوع ،مسائل نظامی و

خودشان جزء نظامیها هستند.

حساس است .ما در جاهاي ديگر چنين چيزي را نداريم .ما

آقاي سليمي ـ ما [= دادگاههاي عام دادگستري] كه نظامیها را

اين موضوع را به عنوان يك قاعده در جاهاي ديگر نداريم.

محاكمه نمیكنيم.

آقاي عليزاده ـ اآلن من داشتم آيين دادرسی را نگاه میكردم .ما

آقاي رهپيك ـ نه ،اين ماده ،در مورد همهي قضات [اعم از

در دادگاه كيفري دو ،چنين چيزي نداريم .در دادگاه كيفري

نظامی و غير نظامی] است.

يك ،خود رأيدهندگان چند تا قاضی هستند؛ لذا در دادگاه

آقاي عليزاده ـ بله ،همهي قضات را میگويد.

كيفري يك مشاور معنا ندارد .اين درخواست مشاور ،در جايی

آقاي رهپيك ـ اين ماده گفته است كه از ميان قضات دادگاه،

است كه قاضی تك است .مشاور براي دادگاه كيفري دو است.

مشاور انتخاب شود؛ نگفته است كه از ميان قضات دادسرا.

اين ماده هم میگويد كه در دادگاه نظامی دو میتوان

آقاي جنتي ـ در دادگاههاي ديگر هم برخی كارهاي تخصصی

درخواست مشاور كرد .اين تبصره ماده ( )35به دادگاه میگويد

هست كه قاضی بايد برود [و درخواست مشاور بدهد].

كه پس از اعالم ختم دادرسی ،بفرماييد رأي بدهيد.

آقاي عليزاده ـ در آن موارد ،به كارشناس ارجاع میدهند .در

آقاي سليمي ـ [در قانون آيين دادرسی كيفري] براي دادگاه

رسيدگیهاي عادي در محاكم ،وقتی موضوعی جنبهي فنی

كيفري دو مشاور پيشبينی كردهاند؟

دارد ،بررسی آن موضوع را به كارشناس ارجاع میدهند .بعد از

آقاي رهپيك ـ نه ،پيشبينی نكردهاند؛ ما چيزي به عنوان مشاور

اينكه كارشناس نظر داد ،قاضی نظر كارشناس را میبيند؛ اگر

[در قانون آيين دادرسی كيفري] نداريم.

نظر كارشناس با اوضاع و احوال قضيه منافات نداشته باشد،

آقاي جنتي ـ پس میفرماييد اصالً آنجا [در قانون آيين دادرسی

قاضی نظر كارشناس را تأييد میكند و بر اساس نظر او رأي

كيفري] چيزي به عنوان مشاور پيشبينی نشده است؟

میدهد.

آقاي سليمي ـ نه ،مشاور نمیخواهد.

آقاي جنتي ـ كارشناس هم همان مشاور است.

آقاي رهپيك ـ نه ،قضات دادگاههاي عمومی مشاور ندارند.

آقاي عليزاده ـ نه ،آن كارشناس است .اصالً كارشناسان از

آقاي سليمي ـ جرائم مهم هم در دادگاه كيفري يك [با تعدد

قضات نيست؛ غير قضات هستند.

قاضی و مشورت قضات دادگاه با يكديگر] بررسی میشود.

آقاي رهپيك ـ چون دعواي نظامی حساس است و اطالعاتی

آقاي جنتي ـ خب دادگاه كيفري دو با دادگاه نظامی دو چه

در پروندهها وجود دارد [كه امنيتی و حساس است] ،قانونگذار

فرقی میكند؟

در اينجا احتياط كرده و گفته است كه پس از اينكه دادرسی

آقاي عليزاده ـ فرقش اين است كه اين كار ،كار نظامی است.

تمام شد و خود قاضی ادله را ديده و به پرونده در جلسهي

من برداشتم اين است .براي همين هم من در ابتداي بررسی

دادگاه رسيدگی كرده است ،قبل از انشاي رأي ،يك قاضی

اين ماده گفتم كه اصالً چرا قاضی ،مشاور میخواهد؟ اما چون

ديگر هم مشاوره به او بدهد؛ همين.

كار ،كار نظامی است و آن آقايی كه اآلن به عنوان قاضی به

آقاي جنتي ـ هر فلسفهاي كه درخواست مشاور بعد از خاتمهي

دادگاه نظامی آمده است ،بعضی از جزئيات كار نظامی را بلد

دادرسی دارد ،قبل از آن هم دارد؛ فرقی نمیكند .زمانی كه

نيست ،طبق اين مصوبه به قاضی میگويند كه شما میتوانی از

قاضی میخواهد رأي صادر كند هم ممكن است الزم باشد كه

يك مشاور استفاده كنی .چون اآلن منِ قاضی نمیتوانم بفهمم

يك كسی به او كمك كند.

كه وضعيت اين قضيه چيست ،بعد از اينكه ختم رسيدگی را

آقاي عليزاده ـ آخر قاضیاي كه موضوع را نفهميده است،

اعالم میكنم ،كسی كه به مسائل نظامی وارد است ،میآيد و به

چطور میخواهد ختم دادرسی را اعالم كند؟! معناي ختم

من مشاوره میدهد.

دادرسی اين است كه من فهميدم [كه قضيه به چه صورتی

آقاي سليمي ـ قاضی محكمه نظامی ،خودش نظامی است.

است].

آقاي رهپيك ـ اين ماده ،آنهايی را میگويد كه قاضی دادگستري

آقاي سليمي ـ شما در ايرادتان بنويسيد [كه درخواست مشاور

هستند.

بعد از ختم دادرسی] در تضاد با اعالم ختم دادرسی است؛ پس

آقاي عليزاده ـ میدانم؛ [برخی از] قاضیهاي محكمه نظامی،

از ختم دادرسی ديگر از نظر مشاور استفاده كردن معنا ندارد.
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آقاي رهپيك ـ اصالً اگر اين ماده ،درخواست مشاور را مجاز

مشاور رأي بدهد ،اشكال دارد .اگر آقايان فقها الزام قاضی به نظر

نمیشمرد ،ايرادي داشت؟

دادن را در اين فرض خالف شرع میدانند ،بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي مؤمن ـ اين تبصره ،در مواردي كه امكان [انشاي رأي

آقاي ابراهيميان ـ اين هم يك مرحله است ديگر.

براي قاضی] نباشد ايراد دارد.

آقاي رهپيك ـ حاال اين ماده[ ،امكان اخذ نظر از مشاور را به

آقاي عليزاده ـ بله ،اين تبصره میگويد اگر امكان نداشته باشد

عنوان] يك مرحله از مراحل رسيدگی به پرونده بيان كرده

هم قاضی بايد رأي بدهد؛ يعنی به قاضی میگويد كه حتماً بايد

است.

در هر صورت رأي بدهی.

آقاي عليزاده ـ بيشتر از اين راجع به اين موضوع بحث نكنيد.

آقاي يزدي ـ نمیشود به قاضی تكليف كرد كه در اين شرايط،

آقاي رهپيك ـ اين ايراد را رأي بگيريد.

حتماً بايد رأي بدهی .اين حكم تبصره ،خالف شرع است.

آقاي عليزاده ـ شما میگوييد كه اگر در اين مصوبه ،امكان اخذ

آقاي جنتي ـ اشكال اين تبصره ،واضح است .آقاي مؤمن هم

نظر از مشاور را پيشبينی نمیكرد؛ در حالی كه اآلن در اين

رأي دادند.

ماده ،اين موضوع را گفته و فرض كرده است كه اين قاضی،

آقاي عليزاده ـ پس میگوييم اطالق اين تبصره ،نسبت به

مشاور الزم دارد .بعد هم میگويد در همين جايی كه اين

موردي كه بدون اخذ نظر مشاور ،امكان رأي دادن براي قاضی
3

قاضی ،مشاور الزم دارد و میخواهد از نظر مشاور استفاده كند،

نباشد خالف شرع است.

[بعد از اعالم ختم دادرسی میتواند بايد درخواست كند]! اين

آقاي جنتي ـ بله ،خالف شرع است.

موضوع ،اشكالی ندارد؟!

آقاي عليزاده ـ «ماده  -16به جرائم نظاميان زير در دادگاه و

آقاي جنتي ـ رأي بگيريد .اين بحث را تمام كنيد.

دادسراي نظامي مركز استان رسيدگي ميشود:

آقاي عليزاده ـ در اينجا میتوانيم دو تا مطلب بگوييم؛ يكی

الف -نظاميان داراي درجه سرهنگي كه در محل سرتيپ دومي و

اينكه بگوييم پيشبينی گرفتن مشاور با اين اعالم ختم دادرسی

باالتر شاغل ميباشند.

واقعاً تضاد دارد؛ چون موضوع با مشاوره تغيير نمیكند و لذا

ب -نظاميان داراي درجه سرتيپ دومي در صورتي كه مشمول

مجلس بايد اين نكته را اصالح بكند .اگر آقايان اعضا اين نظر

مقررات ماده ( )122قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1130/10/3

را قبول دارند ،بفرمايند.
منشي جلسه ـ سه رأي دارد.

0

كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي نباشند».

آقاي رهپيك ـ اين ماده يك ايراد شكلی دارد؛ نوشته است كه

آقاي عليزاده ـ يكی ديگر اين است كه بگوييم چون در اينجا
قانونگذار فرض كرده كه مشاور نياز است ،اينكه بعداً گفته
است قاضی بايد نظر خود را بدهد حتی در صورتی كه مشاور
نظر نداده باشد ،اشكال دارد؛ يعنی اگر مشاور از ارائهي نظر
استنكاف كند و نظر ندهد ،باز هم آن قاضی بايد رأي خودش
را بدهد .اين حكم در جايی كه واقعاً قاضی به مشاوره نياز
دارد ،اشكال دارد؛ چون نمیشود در اين شرايط به قاضی گفت
كه حتماً نظر بدهد.
آقاي سليمي ـ اين حكم ،خالف شرع است.
آقاي مدرسي يزدي ـ در صورتی كه مشاوره الزم باشد ،خالف
شرع است .اطالق تبصره ماده ( ،)35نسبت به آنجايی كه
مشاور الزم است ،خالف شرع است.
آقاي عليزاده ـ اطالق اين تبصره ،نسبت به آنجايی كه مشاور الزم
است ،ايراد دارد .اگر اين تبصره بگويد كه قاضی بايد بدون نظر

 .1بند ( )1نظر شماره  31/3۰۲/3۲33مورخ  3131/3/1شوراي نگهبان-1« :
در ماده ( )35تعيين و اعزام مشاور از ميان قضات دادگاهها از سوي
رئيس سازمان قضايی ،بدون ابالغ رئيس قوه قضائيه ،مغاير بند ( )1اصل
( )358قانون اساسی شناخته شد .همچنين تبصره اين ماده نسبت به
موردي كه بدون اخذ نظر مشاور ،براي قاضی صدور رأي امكانپذير
نباشد ،خالف موازين شرع شناخته شد».
 .2ماده ( )1۰1قانون آيين دادرسی كيفري مصوب  313۲/3۲/3كميسيون
قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -1۰1رسيدگی به
اتهامات رؤساي قواي سهگانه و معاونان و مشاوران آنان ،رئيس و
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ،اعضاي شوراي نگهبان،
نمايندگان مجلس شوراي اسالمی و خبرگان رهبري ،وزيران و معاونان
وزيران ،دارندگان پايه قضايی ،رئيس و دادستان ديوان محاسبات،
سفيران ،استانداران ،فرمانداران مراكز استان و جرائم عمومی افسران
نظامی و انتظامی از درجه سرتيپ و باالتر و يا داراي درجه سرتيپ
دومی شاغل در محلهاي سرلشكري و يا فرماندهی تيپ مستقل ،حسب
مورد ،در صالحيت دادگاههاي كيفري تهران است ،مگر آنكه رسيدگی به
اين جرائم به موجب قوانين خاص در صالحيت مراجع ديگري باشد».
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قانون آيين دادرسی كيفري مصوب كميسيون قضايی است؛ در

قيود جابهجا كرد.

حالی كه اين مصوبه در اين تاريخ به تصويب مجلس رسيده است.

آقاي ابراهيميان ـ اين ماده ،بحث ابالغ مأموريتِ موقت ندارد.

آقاي عليزاده ـ تذكر بدهيد كه اين قانون ،مصوب مجلس

آقاي رهپيك ـ ممكن است كه مأموريت از ساير استانها باشد.

است ،نه كميسيون.

رئيس سازمان قضايی میتواند به قاضی بگويد كه تو از اين

آقاي رهپيك ـ اين ماده فقط دارد ردههايی را میگويد كه در

استان به آن استان برو؛ اين ماده میگويد كه رئيس سازمان

صالحيت دادگاه نظامی مركز استان است .قانون قبلی ،صرفاً

قضايی قضات را جابهجا بكند.

صالحيت دادگاه نظامی را [از دادگاه غير نظامی] جدا میكرد.

آقاي سليمي ـ اين كار ،تعيين محل قاضی نيست.

منشي جلسه ـ «ماده  -12در صورتي كه تعداد اعضاي دادگاه

آقاي رهپيك ـ چرا ديگر.

نظامي يك يا دادگاه تجديدنظر نظامي به حد نصاب الزم نرسد،

آقاي سليمي ـ عبارات اين ماده با تبصره ماده ( )1خيلی فرق

رئيس سازمان قضايي با تفويض اختيار از سوي رئيس قوه

میكند.

قضائيه ،ميتواند قضات دادگاههاي مزبور را از ميان قضات

آقاي رهپيك ـ در آخر اين ماده آمده است ...« :و يا با ابالغ

دادگاههاي نظامي يك و يا تجديدنظر همان استان و يا با ابالغ

مأموريت موقت از ساير استانها تأمين نمايد».

مأموريت موقت از ساير استانها تأمين نمايد.

آقاي سليمي ـ گفته است كه قضات تأمين میشوند.

تبصره -در صورت نياز ،قضات موضوع اين ماده با پيشنهاد رئيس

آقاي رهپيك ـ خيلی خب.

سازمان قضايي و تصويب رئيس قوه قضائيه از ميان قضات
دادگاههاي كيفري يك يا تجديدنظر استان مربوط تأمين ميشود».

آقاي رهپيك ـ به نظر میرسد اين ماده دو تا ايراد داشته باشد.
اصل ماده همان ايراد مغايرت با اصل ( )303قانون اساسی را
دارد كه قبالً گرفتيم و گفتيم كه جابهجا كردن قضات بايستی با
مشورت [با رئيس ديوان عالی كشور و دادستان كل] و با آن
شرايطی كه در اين اصل آمده است باشد؛ ولی اينجا باز
علیاالطالق گفته است كه [رئيس سازمان قضايی با تفويض
اختيار از سوي رئيس قوهي قضائيه ،میتواند قضات دادگاهها
را تغيير بدهد].
آقاي عليزاده ـ ما در آنجا [= تبصره ماده ( ])1ايراد گرفتيم.
آقاي رهپيك ـ بله ،ما ايراد مغايرت با اصل ( )303گرفتيم .اين
ماده هم همان ايراد را دارد.
آقاي مؤمن ـ اين ماده ،ايرادي ندارد.
آقاي سليمي ـ اين ماده میگويد كه [رئيس سازمان قضايی ،از
سوي رئيس قوهي قضائيه] تفويض اختيار دارد.
آقاي يزدي ـ ايرادي ندارد؛ گفته است كه تأمين قضات ،با
پيشنهاد رئيس سازمان و با تصويب رئيس قوهي قضائيه است.
آقاي رهپيك ـ نه ،بحث تفويض نيست .وقتی خود رئيس قوهي
قضائيه هم میخواهد قضات را جابهجا بكند ،بايد با رعايت
شرايط اصل ( )303اساسی باشد .اين ماده هم همانطور است؛
اشكال عدم جابهجايی توسط رئيس قوهي قضائيه نيست.
اشكال اين ماده ،لزوم مشورت و شرايطی است كه در اصل
( )303آمده است .به خاطر همين نمیشود قضات را بدون آن

آقاي عليزاده ـ [طبق بند ( )1اصل ( )358قانون اساسی]
استخدام قضات عادل بر عهدهي رئيس قوهي قضائيه است .من
قبول ندارم كه اين قسمت اول ماده ايراد دارد؛ چون به معناي
جابهجايی قضات نيست .ولی اين قسمت آخر كه میگويد
رئيس سازمان قضايی مأموريت موقت به قضات بدهد ،اشكال
دارد.
آقاي سليمي ـ معناي ديگري اينجا نمیدهد.
آقاي عليزاده ـ « -1استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و
نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان
و مانند اينها از امور اداري طبق قانون» است كه با رئيس قوهي
قضائيه است .اينها قابل تفويض نيست .اختيارات رئيس قوهي
قضائيه قابل تفويض نيست.
آقاي رهپيك ـ خب بله ديگر ،در اين ماده هم سخن از
مأموريت قضات است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ اختيارات رئيس قوهي قضائيه قابل
تفويض است.
آقاي رهپيك ـ نه ،حاال آن يك ايراد ديگر است .من ايراد اول
را عرض كردم كه آن قسمت از ماده كه میگويد رئيس سازمان
قضايی ،به قضاتی از ساير استانها مأموريت بدهد ،مغاير اصل
( )303است.
آقاي عليزاده ـ اين اصل ،مأموريت را كه منع نكرده است.
آقاي رهپيك ـ بحث اين است كه تغيير محل خدمت بايد با
توجه به اصل ( )303باشد.
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آقاي عليزاده ـ من اآلن بايد يك توضيحی راجع به اين ماده

آقاي سليمي ـ ايشان [= آقاي عيلزاده] میخواهد بگويد كه اين

بدهم كه آقايان بدانند چيست .حاال اول خود [موضوع

كار ،اينها نيست.

جابهجايی توسط] رئيس قوهي قضائيه را میگويم و بحث

آقاي رهپيك ـ چرا نيست؟! همين است ديگر.

مأموريت قاضی را براي بعد میگذارم .فرض كنيد مثالً امروز

آقاي مؤمن ـ اين كار ،مصداق «و مانند اينها» [در بند ( )1اصل

قرار است در سيستان و بلوچستان يك دادگاه نظامی يك

( ])358است؛ مصداق «و مانند اينها» است.

تشكيل شود ،ولی يكی از قضات اين دادگاه نظامی يك به مكه

آقاي سليمي ـ نه ،اين كار ،مأموريت موقت است.

تشريف برده و يكی هم مريض شده و به بيمارستان رفته است.

آقاي عليزاده ـ نه ،مصداق «مانند اينها» نيست.

در نتيجه دادگاه به حدّ الزم قاضی ندارد كه سه نفر قاضی آنجا

آقاي رهپيك ـ موقت يعنی چقدر؟

بنشينند و به اين موضوع رسيدگی كنند .خب در اينجا

آقاي عليزاده ـ [در بند ( )1اصل ( )358گفته است] «مانند اينها

میگويند كه اين دادگاه نبايد تعطيل بشود .براي همين رئيس

از امور اداري» ،كه منظورش اين نيست.

قوهي قضائيه میآيد و به يكی از قضات دادگستري میگويد

آقاي رهپيك ـ شش ماه هم موقت است ديگر.

براي اينكه اين دادگاه تعطيل نشود[ ،شما به اين جلسهي دادگاه

آقاي عليزاده ـ رئيس سازمان قضايی كه نمیگويد آن قاضی

برويد] .در اينجا رئيس قوهي قضائيه شغل اين قاضی را تغيير

شش ماه به مأموريت برود؛ مأموريتش فقط يك جلسه است.

نمیدهد ،محل مأموريتش را هم تغيير نمیدهد ،بلكه فقط به

آقاي رهپيك ـ [طبق اين ماده ،رئيس سازمان قضايی میتواند] به

آن قاضی میگويد كه شما در اين جلسهي دادگاه برويد و

صورت موقت به قاضی بگويد كه تو به آن دادگاه برو .از استان

شركت بكنيد تا به اين پرونده رسيدگی بشود .در قديم هم

ديگر برو و به پرونده رسيدگی كن .اسم اين كار چيست؟

همينطور بود .ما در قديم دادگاه جنايی داشتيم كه گاهی براي

آقاي ابراهيميان ـ مثل اينكه اآلن يك چيزي در مورد

تشكيل جلسه ،پنج تا قاضی نياز داشت ،ولی سه تا قاضی

مأموريتهاي كوتاهمدت در درون استان داريم كه تا سه ماه

حاضر بودند .در آنجا هم اينطور نبود كه فرض بفرماييد از

است.

استانهاي ديگر براي آن دادگاه ،قاضی جايگزين كنند ،بلكه

آقاي رهپيك ـ چنين چيزي در اينجا نداريم.

اينطوري بود كه در اين شرايط ،رئيس دادگستري میگفت

آقاي ابراهيميان ـ نه ،عرضم اين است و میخواهم بگويم كه

آقاي فالنی ،شما كه مستشار دادگاه استان هستی ،امروز به

براي اين مسائل بايد يك معياري مثل آن ارائه بدهند؛ يعنی مثالً

دادگاه جنايی برو و در فالن جلسهي اين دادگاه با اين موضوع

يك مدتی براي مأموريت معلوم بكنند.

شركت كن يا تا پايان رسيدگی به اين پرونده در جلسات اين

آقاي عليزاده ـ ما میگوييم رئيس قوهي قضائيه میتواند؛

دادگاه شركت كن .يا نه ،میديدند در اين حد هم قاضی

عرض من اين است كه رئيس قوهي قضائيه میتواند چنين

ندارند؛ در اين صورت ،به رئيس دادگاه شهرستانِ آنجا

مأموريتی به قاضی بدهد و مأموريت دادن چيزي غير از تغيير

میگفتند كه ما امروز قاضی كم داريم و از دادگاه استان هم

محل خدمت است.

كسی را نداريم كه به آن دادگاه جنايی بفرستيم؛ شما به

آقاي ابراهيميان ـ اين مطلب درست است كه مأموريتهاي

جلسهي آن دادگاه برو .در گذشته هم به اين ترتيب بود .اآلن

موردي ويژهي كوتاهمدت ،میتواند عنوان تغيير محل خدمت و

هم اين ماده دارد همين را میگويد .نمیخواهد بگويد كه ما

سِمَت و اينها را نداشته باشد .اين خوب است؛ منتها اينكه اين

بياييم [سِمَت قاضی يا شغل و محل مأموريت قاضی را تغيير

ماده اينقدر «مأموريت موقت» را باز گذاشته است ،درست

بدهيم].

نيست؛ چون كه اين يك مفهوم كشداري است .خب «موقت»

آقاي سليمي ـ اين تغيير سِمَت قاضی است؟

يعنی چقدر؟

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي سليمي ـ ما به مجلس بگوييم كه زمان بگذاريد و بگوييد

آقاي سليمي ـ تغيير محل خدمت است؟

فالنقدر.

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي ابراهيميان ـ مثالً اگر رئيس قوهي قضائيه به يك قاضی

آقاي رهپيك ـ بله ديگر.

يك سال مأموريت بدهد ،اين يك سال در نگاه عرف ،تغيير
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محل خدمت قاضی بدون رضايتش تلقی میشود ديگر .آنوقت

كس ديگري واگذار كرد .من مطلب ايشان را با همين بيان

در اين موارد ،رعايت آن قيودِ اصل ( )303الزم است .اشكالِ

میگويم .پس كس ديگري هم نمیتواند چنين تفويضی را قائل

اينطوري بگيريد.

شود .اختيار نصب قاضی [كه به رئيس قوهي قضائيه تفويض

آقاي عليزاده ـ پس بياييم دو تا مطلب را براي نظرمان روشن

شده است] ،قائم به شخص است؛ يعنی نمیتوان آن را به

كنيم؛ يكی اينكه خود اين امر قابل تفويض است يا نيست؟

ديگري تفويض كرد.

آقاي سليمي ـ قابل تفويض است.

آقاي عليزاده ـ بله ،درست است .ضمن اينكه ،اصل قانون

آقاي ابراهيميان ـ اگر بشود ابالغ مأموريت را به رئيس سازمان

اساسی هم همين را میگويد .بله ،در اصل ( )351قانون اساسی

قضايی تفويض كرد ،اشكالی ندارد.

هم میگويد« :به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضائيه در كليه

آقاي عليزاده ـ من میگويم قابل تفويض نيست؛ به خصوص

امور قضايي و اداري و اجرايي ،مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل

در آن جاهايی كه نظر رئيس قوهي قضائيه با رئيس سازمان

و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبّر را براي مدت پنج سال به

قضايی مشترك نباشد.

عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مينمايد كه عاليترين مقام قوه

آقاي سليمي ـ نه ،رئيس قوهي قضائيه میتواند مأموريتها را

قضائيه است ».حال آنكه اين ماده دارد اختيار اين كار را به

تفويض كند.

دست كس ديگري میدهد.

آقاي عليزاده ـ فقط رئيس قوهي قضائيه میتواند به قضات

آقاي سليمي ـ بله ،رئيس قوهي قضائيه بايد اين قضات را

حكم مأموريت بدهد.

تعيين كند و ابالغ آنها را بدهد.

آقاي سليمي ـ اآلن [رئيس دادگستري استان] ،قاضی داخل

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اين صالحيت را نمیشود تفويض

استان را میتواند تا سه ماه جابهجا كند ،شما میگوييد كه اين

كرد.

كار ،درست است يا درست نيست؟

آقاي سليمي ـ بله ،نمیشود تفويض كرد.

آقاي عليزاده ـ كجاي قانون چنين چيزي را گفته است؟ خود

آقاي مدرسي يزدي ـ البته ،گرچه واقعاً اين مطلب [= عدم

رئيس قوهي قضائيه گفته است؟ اين ،به ما ربطی ندارد؛ اين كه

امكان تفويض بخشی از صالحيت رئيس قوهي قضائيه به

قانون نشده است .اگر قانون چنين چيزي را بگويد ،شايد ما

ديگري] ،چيز خوبی نيست ،اما به هر حال [در قانون اساسی

بگوييم كه اين كار اشكال دارد .اگر چنين قانونی به شوراي

آمده است].

نگهبان بيايد ،ما میگوييم كه اشكال دارد.

آقاي رهپيك ـ حاال اگر مستند ديگري هم میخواهيد ذيل اصل

آقاي مدرسي يزدي ـ [انتهاي بند ( )1اصل ( ])358میگويد كه

( )30۰قانون اساسی را مالحظه بفرماييد كه میگويد ...« :رئيس

استخدام قضات عادل و شايسته و غيره بايد «طبق قانون» باشد.

قوه قضائيه ميتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات

اگر «قانون» به رئيس قوهي قضائيه گفته باشد كه تو میتوانی از

استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند »... .اين

طريق فالنی اين كار را بكنی ،اشكالی ندارد.

عبارت هم مفهوم دارد.

آقاي عليزاده ـ آقايان [فقهاي شوراي نگهبان] میگويند كه اين

آقاي عليزاده ـ بله ،مفهوم دارد؛ يعنی [ساير صالحيتهاي

كار ،خالف اصل ( )303میشود.

رئيس قوهي قضائيه] اصالً قابل تفويض نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ از چه نظري خالف اصل ()303

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اين عبارت ،در مقام بيان است و

میشود؟

مفهوم دارد .اين مطلب ،درست است و اشكال ،وارد است.

آقاي عليزاده ـ از اين جهت كه در اين اصل میگويد معموالً

آقاي سليمي ـ نه ،در اينجا خودش [= رئيس قوهي قضائيه]

نمیشود محل مأموريت قضات را تغيير داد.

قاضی را استخدام كرده است.

آقاي سليمي ـ بگذاريد كه اشكال آقاي عليزاده را با يك

آقاي عليزاده ـ نه ،معناي امور استخدامی فقط استخدام نيست.

عبارت ديگر بگوييم .قضاوت از سرشاخههاي حكومت است و

آقاي رهپيك ـ شامل مأموريت هم است.

از مناصب امامت و واليت است .اين امر به رئيس قوهي

آقاي عليزاده ـ بله ،شامل مأموريت هم است.

قضائيه تفويض شده است و از اين جهت نمیتوان آن را به

آقاي سوادکوهي ـ آن مأموريت هم ،مصداق امور اداري است.
آقاي عليزاده ـ يكی از مراحل استخدام ،مأموريت است.

271

مشروح مذاكرات جلسه 1131/1/02

آقاي مدرسي يزدي ـ هر دو تا اشكال وارد است .رئيس قوهي

نمیتواند مستقالً چنين كاري را انجام دهد ،اين تبصره ايراد

قضائيه هم نمیتواند دادن مأموريت به قضات را به ديگري

دارد .بعداً اين ايراد ما در خصوص آن مصوبهي ديوان عدالت

تفويض بكند و هم اينكه نمیتواند بدون [رعايت اصل (،)303

اداري به مجلس رفت و اصالح شد.

محل خدمت قضات را تغيير دهد].

آقاي مدرسي يزدي ـ حكم اين تبصره ،بايد بدون سلب اختيار

آقاي رهپيك ـ بله ،آن ايراد مغايرت با اصل ( )303هم درست

رئيس قوهي قضائيه باشد.

است.

آقاي عليزاده ـ نه ،در مورد همين قانون [= قانون آيين دادرسی

آقاي مدرسي يزدي ـ اطالق اين ماده ،اشكال دارد.

كيفري] هم كه براي بررسی به اينجا آمده بود ،ما چنين ايرادي

آقاي رهپيك ـ بله ،اطالقش اشكال دارد .يك ايراد ديگر هم در

گرفتيم كه البته بعداً مجلس آن را اصالح كرد .ما در آنجا هم

تبصره قابل طرح است كه ما در مصوبهي مجلس در خصوص
اليحهي ديوان عدالت اداري هم چنين ايرادي گرفتيم 3.در اين
تبصره گفته است كه «در صورت نياز ،قضات موضوع اين ماده
با پيشنهاد رئيس سازمان قضايی و تصويب رئيس قوهي قضائيه
از ميان قضات دادگاههاي كيفري يك يا تجديدنظر استان
مربوط تأمين میشوند».
آقاي عليزاده ـ لزوم پيشنهاد [رئيس سازمان قضايی در تأمين
قضات] كه حتماً اشكال دارد .ما قبالً به اين موضوع در
همينجا [= شوراي نگهبان] ايراد گرفتهايم.
آقاي رهپيك ـ يعنی اگر معناي اين تبصره اين باشد كه براي
انجام اين كار ،حتماً بايد رئيس سازمانی قضايی پيشنهاد بدهد،
در اين صورت ،چون معنايش اين است كه رئيس قوهي قضائيه
 .1در ماده ( )3اليحه تشكيالت و آيين دادرسی ديوان عدالت اداري مصوب
 313۰/5/۲مجلس شوراي اسالمی مقرر شده بود« :ماده  -3قضات ديوان
بايد داراي ده سال سابقه كار قضايی باشند و به پيشنهاد رئيس ديوان با
حكم رئيس قوه قضائيه منصوب میشوند .در مورد قضات داراي مدرك
كارشناسی ارشد يا دكتري در يكی از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك
حوزوي معادل ،داشتن پنج سال سابقه كار قضايی كافی است .تبصره-
قضاتی كه حداقل پنج سال سابقه كار قضايی در ديوان دارند ،از شمول
اين ماده مستثنی میباشند ».شوراي نگهبان در اظهار نظر خود نسبت به
اين مصوبه ،در نظر شماره  3۰/1۰/31۲31مورخ  313۰/5/۲5چنين اظهار
كرد« :از آنجا كه اختيارات رئيس قوه قضائيه در ماده ( ،)3محدود به
پيشنهاد رئيس ديوان گرديده است ،ماده مذكور از اين حيث مغاير بند
( )1اصل ( )358قانون اساسی شناخته شد ».بر همين اساس ،مجلس ماده
( )3اين مصوبه را به صورت زير اصالح كرد كه به تأييد شوراي نگهبان
رسيد« :ماده  -3قضات ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب
میشوند و بايد داراي ده سال سابقه كار قضايی باشند .در مورد قضات
داراي مدرك كارشناسی ارشد يا دكترا در يكی از گرايشهاي رشته
حقوق يا مدارك حوزوي همتراز ،داشتن پنج سال سابقه كار قضايی كافی
است .تبصره  -3قضاتی كه حداقل پنج سال سابقه كار قضايی در ديوان
دارند از شمول اين ماده مستثنی میباشند .تبصره  -۲رئيس ديوان عدالت
اداري میتواند قضات واجد شرايط را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد
نمايد».

۲

گفتيم كه خالف بند ( )3اصل ( )358قانون اساسی است .حاال
 .2شوراي نگهبان در نظر شماره  3۰/1۰/30333مورخ 313۰/3۲/۲1
خويش در خصوص مواد ( )۲31و ( )۲33اليحه آيين دادرسی كيفري
مصوب  313۰/1/۲كميسيون قضايی و حقوقی مجلس ،چنين اظهار كرد:
«عبارت «بنا به تقاضاي رئيس دادگستري استان» در ماده ( )۲31از حيث
ايجاد محدوديت براي رئيس قوه قضائيه ،مغاير بند يك اصل ()358
قانون اساسی شناخته شد .در ماده ( )۲33و تبصرههاي آن نيز عبارت «به
پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان» ،از حيث ايجاد محدوديت براي
رئيس قوه قضائيه ،مغاير بند يك اصل ( )358قانون اساسی شناخته شد».
مفاد مواد ( )۲31و ( )۲33كه با اين ايراد شورا مواجه شدند ،به شرح زير
بود« :ماده  -۲31دادگاه انقالب در جرائم موجب مجازات مندرج در
بندهاي (الف) و (ب) ماده ( )1۰۲اين قانون با حضور رئيس يا دادرس
علیالبدل و چهار عضو مستشار و در جرائم موجب مجازات مندرج در
بند (پ) و (ت) آن ماده با حضور رئيس يا دادرس علیالبدل و دو عضو
مستشار و در ساير موارد داراي صالحيت با حضور رئيس يا دادرس
علیالبدل در مركز هر استان تشكيل میشود و تشكيل آن در ساير
حوزههاي قضايی به تقاضاي رئيس دادگستري استان و موافقت رئيس
قوه قضائيه است .تبصره -مقرّرات دادرسی دادگاه كيفري يك به شرح
مندرج در فصل چهارم از بخش سوم اين قانون در دادگاه انقالب ،در
مواردي كه با تعدد قاضی رسيدگی میكند جاري است.
ماده  -۲33در صورت ضرورت به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و
تصويب رئيس قوه قضائيه در حوزه بخش ،دادگاه عمومی بخش تشكيل
میشود .اين دادگاه به تمامی جرائم به جز جرائم موضوع ماده ()1۰۲
اين قانون رسيدگی میكند .تبصره  -3به پيشنهاد رئيس كل دادگستري
استان و تصويب رئيس قوه قضائيه ،تشكيل دادگاه عمومی بخش در
شهرستانهاي جديد كه به لحاظ قلّت ميزان دعاوي حقوقی و كيفري،
ضرورتی به تشكيل دادگستري نباشد بالمانع است .تبصره  -۲به پيشنهاد
رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضائيه ،در حوزه
قضايی بخشهايی كه به لحاظ كثرت ميزان دعاوي حقوقی و كيفري،
ضرورت ايجاب میكند ،تشكيل دادگستري با همان صالحيت و
تشكيالت دادگستري شهرستان بالمانع است ».كميسيون قضايی و
حقوقی مجلس شوراي اسالمی براي رفع ايراد پيشگفتهي شوراي
نگهبان ،در مصوبهي اصالحی مورخ  ،3133/۲/3اين مواد را به شرح زير
اصالح كرد -« :در سطر آخر ماده ( ،)۲31عبارت «به تقاضاي رئيس
دادگستري استان و موافقت» حذف و عبارت «به تشخيص» جايگزين آن
گرديد.
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در اين ماده هم گفته است كه در مركز هر استان ،قضات مورد

آقاي عليزاده ـ نه ،اصالً ايرادمان را به طور كلّی بگوييم .ما

نياز به پيشنهاد رئيس سازمان قضايی توسط رئيس قوهي

نمیگوييم كه تغيير محل خدمت قاضی توسط رئيس سازمان

قضائيه تعيين میشود.

قضايی ايراد دارد .آن ايراد ،آنطور [= با اصالح ايرادي كه در

آقاي رهپيك ـ بله[ ،در خصوص مصوبهي آيين دادرسی

خصوص تفويض اختيار از سوي رئيس قوهي قضائيه به رئيس

كيفري] رفتند و آن ايراد ما را درست كردند.

سازمان قضايی گرفتيم] حل میشود .اما در اين ايراد جديد

آقاي عليزاده ـ بله ،آن را درست كردند؛ ولی اينجا [= در

میگوييم حتی خود رئيس قوهي قضائيه هم نمیتواند

مقررات مربوط به آيين دادرسی نيروهاي مسلح] اين اشكال را

همينطوري بيايد و محل خدمت قاضی را تغيير بدهد؛ چون

درست نكردهاند.

اين كار ،خالف اصل ( )303است؛ پس اطالق «مأموريت

آقاي رهپيك ـ بايد اينجا را هم درست كنند ديگر؛ اين هم ايراد

موقت» ،خالف اصل ( )303است .يا اينكه ايرادمان را مثل ايراد

دارد .پس به اين ماده ( ،)31سه تا ايراد گرفته شد.

قبلی [= ايراد تبصرهي ماده ( ])1بگوييم؛ بگوييم كه معلوم

آقاي سوادکوهي ـ میخواهيد رأيگيري بكنيد؟

نيست كه اصل ( )303رعايت ...

آقاي عليزاده ـ حضرات آقايانی كه «تفويض رئيس قوه قضائيه»

آقاي سليمي ـ شده است يا نشده است.

در ماده ( )31را خالف بند ( )1اصل ( )358میدانند ،رأي

آقاي عليزاده ـ بله ،رعايت شده يا نشده است .از اين جهت،

بدهند.

ابهام دارد.

آقاي رهپيك ـ مغاير اصل ( )30۰قانون اساسی هم است؛ چون

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اصل در اينجا ،رعايت نشده است.

گفتيم كه عبارت اصل ( )30۰مفهوم دارد و آن اصل ،از اين

آقاي عليزاده ـ معلوم است كه رعايت نشده است.

جهت صريحتر بود.

آقاي رهپيك ـ بله ،اطالق اين ماده ،مغاير با اصل ( )303است؛

آقاي عليزاده ـ فعالً اين ايراد ،هفت تا رأي دارد .آقاي دكتر هم

بايد اشكال بگيريد.

رأي داد؛ پس هشت نفر شديم.

آقاي عليزاده ـ بله ،اين قسمت هم اشكال دارد .اگر آقايان به

آقاي رهپيك ـ ايراد مغايرت با اصل ( )303قانون اساسی را هم

اين ايراد رأي میدهند ،بفرمايند .ايراد بعدي اين ماده چه بود؟

رأي بگيريد.

آقاي رهپيك ـ پيشنهاد رئيس سازمان قضايی هم ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ موضوع «مأموريت موقت» هم اشكال دارد.

آقاي سليمي ـ پيشنهاد مذكور در تبصره ايراد دارد.

اطالق «مأموريت موقت» اشكال دارد؛ چون مدت زمان آن

آقاي عليزاده ـ تبصرهي ماده ( )31كه حتماً خالف قانون

مشخص نيست.

اساسی است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اطالق عبارت «مأموريت موقت» در

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر الزمهي اجراي اين تبصره ،تحديد

ماده ( ،)31شامل زمان طوالنی هم میشود.

رئيس قوهي قضائيه باشد[ ،اشكال دارد]؛ بايد تصريح بشود كه

آقاي سليمي ـ دو تا اشكال دارد؛ هم اطالقش اشكال دارد و

معناي [اين تبصره ،تحديد رئيس قوهي قضائيه نيست].

هم اصل واگذاري مأموريت قاضی [به رئيس سازمان قضايی].

آقاي رهپيك ـ ظاهر اين تبصره ،تحديد است ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي عليزاده ـ اصالً وقتی اين تبصره میگويد كه با پيشنهاد

آقاي ابراهيميان ـ ممكن است كه مأموريت ،مصداق تغيير

رئيس سازمان قضايی باشد ،خالف است؛ يعنی رئيس قوهي

محل خدمت باشد كه ايرادي نداشته باشد.

قضائيه بدون پيشنهاد رئيس سازمانی قضايی نمیتواند قاضی


 در سطر اول ماده ( ،)۲33عبارت «پيشنهاد رئيس كل دادگستري استانو تصويب» حذف و عبارت «تشخيص» جايگزين آن گرديد.
 در تبصره ( )3ماده ( ،)۲33عبارت «پيشنهاد رئيسكل دادگستري استانو تصويب» حذف و كلمه «تشخيص» جايگزين آن گرديد.
 در تبصره ( )۲ماده ( )۲33عبارت «پيشنهاد رئيسكل دادگستري استانو تصويب» حذف و كلمه «تشخيص» جايگزين آن گرديد».

تعيين بكند .اين تبصره ،خالف بند ( )1اصل ( )358است.
آقايانی كه با اين ايراد موافقند رأي بدهند .خيلی خب ،آقايان
رأي دادند.
آقاي رهپيك ـ اينجا بايد يك تذكري هم بدهيم .البته روشن
است ،ولی تذكر آن بد نيست .در انتهاي ماده ( )31گفته است
« ...از ميان قضات دادگاههاي نظامی يك و يا تجديدنظر همان
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استان  ...تأمين نمايد ».روشن است كه مقصود ،دادگاه

است .تبصره كه صراحت دارد .مطلب ما ،در مورد اصل ماده

تجديدنظر نظامی است ،ولی اگر يك كلمهي «نظامی» را هم

است .حاال اين در حدّ تذكر است؛ معلوم است كه منظور،

قيد بكنند ،بهتر است.

دادگاه تجديدنظر نظامی است.

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي عليزاده ـ حكم تبصره كه خيلی عجيب و غريب است؛

آقاي سليمي ـ نه ،منظور ،دادگاه تجديدنظر غير نظامی است.

گفته است از دادگاه كيفري يك و تجديد نظر آن استان! اصالً

آقاي رهپيك ـ نه ،منظور ،دادگاه تجديدنظر غير نظامی نيست.

ايراد اين تبصره ،اطالق نيست ،بلكه خالف اصل ( )358بودن

آقاي سليمي ـ مقصود ،دادگاههاي كيفري يك است ،نه دادگاه

اين تبصره ،واقعاً مسلّم است .اين تبصره يعنی دارند قاضی

نظامی يك .اين ماده مربوط به جايی است كه دادگاه نظامی

دادگاه عمومی را به دادگاه نظامی میبرند .خب ،باالخره ايراد
3

قاضی ندارد؛ براي همين میخواهد از دادگاه غير نظامی قاضی

آن را گرفتيم؛ از اين ماده رد شويم ديگر.

تأمين كند ،ولی از قضات دادگاه كيفري يك يا تجديدنظر

«ماده  -12هر گاه در محلي دادگاه نظامي دو تشكيل نشده يا

استان تعيين شود.

بالتصدي باشد و يا تشكيل شده ولي با تراكم پرونده روبرو باشد،

آقاي رهپيك ـ نه ،صدر ماده دادگاه تجديدنظر نظامی را

دادگاه نظامي يك حسب ارجاع ،به پروندههايي كه در صالحيت

میگويد.

دادگاه نظامي دو است نيز رسيدگي مينمايد .در اين صورت

آقاي سليمي ـ تبصره را بخوانيد؛ شرايطی را میگويد كه دادگاه

دادگاه مزبور با تصدي يكي از اعضاء تشكيل ميشود ».اين ماده

نظامی ،قاضی ندارد.

كه اشكالی ندارد .اينكه در كجا باشد را هم پيشبينی كرده

آقاي سوادکوهي ـ از دادگاه تجديدنظر براي دادگاه نظامی

است؛ گفته در دادگاه نظامی يك به پروندههاي دادگاه نظامی

قاضی بگيرد؟

دو رسيدگی كند.

آقاي سليمي ـ نه ،از دادگاه عمومی .در تبصره گفته است از

آقاي سليمي ـ اگر [به اين شكل باشد] ،مشمول تصدّي دو

اعضاي دادگاه كيفري يك و تجديدنظر استان[ ،تأمين كنند].

شغل است.

آقاي سوادکوهي ـ نه ،نمیتواند چنين كاري بكند.

آقاي عليزاده ـ نه ،دو تا شغل نيست .اين ماده ،صالحيت

آقاي رهپيك ـ حكم ماده با تبصره فرق میكند؛ دو تا بحث

اضافی به دادگاه نظامی يك داده است.

است.

آقاي رهپيك ـ بله ،اين ماده ،يك چيز ديگري است [كه

آقاي ابراهيميان ـ به قرينهي عبارت تبصره ،معلوم میشود كه

ارتباطی با بحث دو شغله بودن ندارد] .موضوع دو شغله بودن،

منظور از عبارت «تجديدنظر همان استان» در صدر ماده ،دادگاه

يك چيز ديگري است.

تجديدنظر نظامی است.

آقاي عليزاده ـ در قديم هم جايی كه دادگاه بخش نداشتيم و

آقاي عليزاده ـ بله ،منظور همان دادگاه تجديدنظر نظامیِ

تنها دادگاه شهرستان داشتيم ،دادگاه شهرستان به كار دادگاه

سازمان قضايی است؛ چون سازمان قضايی ،دادگاه تجديدنظر

بخش هم رسيدگی میكرد.

نظامی هم دارد.

آقاي سليمي ـ هر كدام از اين قضات دادگاهِ متشكل از سه نفر

آقاي سوادکوهي ـ بله ،منظور ،دادگاه تجديدنظر نظامی است.

قاضی را به يك شعبهي نظامی میفرستيم و آنها مینشينند و

آقاي رهپيك ـ مقصود اين ماده ،دادگاه نظامی است.

حكم میدهند! سه تا دادگاه را تصدي میكنند.

آقاي عليزاده ـ سازمان قضايی ،دو تا دادگاه تجديدنظر دارد؛

آقاي عليزاده ـ بله ،خيلی هم خوب است.

دادگاه تجديدنظر نظامی و دادگاه تجديدنظر زمان جنگ .اينها
دو تا دادگاه تجديدنظر دارند.
آقاي سليمي ـ من حرفی ندارم ،ولی اين تبصره اين را
نمیگويد .تبصره میگويد قضات ،از ميان قضات دادگاههاي
كيفري يك [و دادگاه تجديدنظر همان استان] تأمين میشود.
آقاي رهپيك ـ منظور من تبصره نيست .منظور من ،اصل ماده

 .1بند ( )3نظر شماره  31/3۰۲/3۲33مورخ  3131/3/1شوراي نگهبان-3« :
در ماده ( ،)31تفويض اختيار از سوي رئيس قوه قضائيه ،مغاير اصل
( )358قانون اساسی شناخته شد .همچنين اطالق صدور ابالغ مأموريت
موقت از ساير استانها ،مغاير اصل ( )303قانون اساسی میباشد .به
عالوه ،در تبصره اين ماده ،منوط نمودن تأمين قضات مورد نياز از ميان
قضات دادگاه كيفري يك يا تجديدنظر استان مربوط به پيشنهاد رئيس
سازمان قضايی ،مغاير بند ( )1اصل ( )358قانون اساسی شناخته شد».
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آقاي سليمي ـ همينها خودشان سه تايی با هم يك دادگاهند.

آقاي رهپيك ـ اينها كه به آيين دادرسی مربوط نمیشود.

آقاي عليزاده ـ قديم يك چيز بسيار بدي بود كه دادگاهها

آقاي عليزاده ـ بله ،اين مسائل ربطی به آيين دادرسی ندارد .ما

مشاورينی داشتند كه مشاور در دادگاه كيفري يك رأي نمیداد.

قبالً در قانون آيين دادرسی كيفري هم به اين موضوع در مورد

آنها مشاور بودند؛ ولی اين ماده ،چيز خوبی است.

دادگاه كيفري يك ايراد نگرفتيم .در مورد دادگاه كيفري يك هم

آقاي سوادکوهي ـ سه قاضی در دادگاه نظامی يك هستند؛ كدام

چنين چيزي را داريم؛ مقررات دادگاه كيفري يك را بياوريد.

يك از اين سه قاضی به پروندهي دادگاه نظامی دو رسيدگی

آقاي سوادکوهي ـ دادگاه كيفري يك؟

كند؟

آقاي عليزاده ـ بله ،در همين دادگاه كيفري يك هم مشابه اين

آقاي عليزاده ـ هر كدام جدا جدا.

حكم آمده است كه ما آن را هم تأييد كرديم.

آقاي سوادکوهي ـ آنوقت به عنوان دادگاه نظامی يك رسيدگی

آقاي سوادکوهي ـ كجا گفتيم؟

كنند يا به عنوان دادگاه نظامی دو؟

آقاي عليزاده ـ گفتيم .بله ،در همان قانون آيين دادرسی كيفري

آقاي عليزاده ـ نه ،به عنوان جانشين دادگاه نظامی دو .ما اين

هم چنين چيزي را گفته است .يادم میآيد در قانون آيين

مسائل را در قديم هم داشتيم.

دادرسی هم يك چنين چيزي بود .حاال بايد مادهي مربوط به

آقاي سوادکوهي ـ ولی اآلن اينطور نيست .گاهی اوقات اتفاق

آن را پيدا كنيم.

افتاد كه آن قاضی [دادگاه نظامی يك كه جانشين دادگاه نظامی

آقاي سوادکوهي ـ اگر در مورد دادگاههاي كيفري يك هم مثل

دو بوده است] خودش را به عنوان دادگاه نظامی يك ذكر كرده

اين حكم آمده باشد ،من بر آن هم اشكال دارم.

است؛ يعنی گفته است كه دادگاه نظامی يك به اين پرونده

آقاي رهپيك ـ حاال در اين مصوبه گفته است هر جا كه حكم

رسيدگی كرده و بعداً اين حكم را به عنوان حكم دادگاه نظامی

خاصی بيان نشده است ،تابع قواعد آيين دادرسی كيفري است.

يك تلقی كردهاند.

آقاي سوادکوهي ـ اآلن عبارت «دادگاه مزبور» در اين ماده،

آقاي عليزاده ـ اين ماده میگويد ...« :دادگاه نظامی يك حسب

يعنی دادگاه نظامی يك.

ارجاع ،به پروندههايی كه در صالحيت دادگاه نظامی دو است

آقاي عليزاده ـ اين مسائل در عدليه ما سابقه دارد؛ يعنی دادگاه

نيز رسيدگی مینمايد .در اين صورت دادگاه مزبور با تصدي

باالتر قائممقام دادگاه پايينتر میشود و رسيدگی را انجام

يكی از اعضاء تشكيل میشود ».ما در قديم هم اين مطلب را

میدهد .اين ماده گفته است كه به اين مسئله ،فردي رسيدگی

داشتيم؛ مثالً میگفت دادگاه شهرستان به جاي دادگاه بخش

كنند.

رسيدگی كند .دادگاه شهرستان ،قائممقام دادگاه بخش است؛

آقاي سوادکوهي ـ كامالً بهجا است.

يعنی به قائممقامی رسيده است.

آقاي عليزاده ـ بايد اين مسائل را درستش كنيم.

آقاي سوادکوهي ـ نه ،آن درست است .بعد منظور از اين

«تبصره -هر گاه در استاني دادگاه نظامي يك يا تجديدنظر نظامي

«حسب ارجاع» ،چه كسی است؟ آيا منظور از «حسب ارجاع»،

تشكيل نشده يا بالتصدي باشد يا به جهاتي از قبيل ردّ دادرس،

همان رئيس شعبهي نظامی است.

امكان رسيدگي در استان فراهم نبوده و اعزام قاضي مأمور نيز

آقاي عليزاده ـ نه ،منظور از «حسب ارجاع» رئيس كل يا همان

مقدور نباشد ،رسيدگي به پروندههاي مربوط ،حسب مورد در

مقام ارجاعكننده است.

نزديكترين حوزه قضايي به عمل ميآيد ».حكم اين تبصره هم

آقاي سوادکوهي ـ يعنی منظور اين ماده اين است كه مقام

كه اشكالی ندارد؛ مربوط به صالحيت محلی است.

ارجاع مثالً بگويد كه مستشار شعبهي فالن دادگاه نظامی يك به

آقاي سليمي ـ رسيدگی بايد در حوزهي قضايی صالح باشد.

جاي قاضی دادگاه نظامی دو به آن پرونده رسيدگی كند؟

آقاي عليزاده ـ معلوم است كه دادگاه صالح مقصود است؛

آقاي عليزاده ـ بله ،اشكالی ندارد.

صحبت از دادگاه ناصالح نيست.

آقاي سوادکوهي ـ آنوقت اين پرونده را كجا بايد ثبت كنند؟

«ماده  -13دادگاه نظامي يك ،پس از شروع به رسيدگي نميتواند

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر ،شما چرا مسائل اداري را با اين

به اعتبار صالحيت دادگاه نظامي دو ،قرار عدم صالحيت صادر

بحث قاطی میكنيد؟

كند و به هر حال ،بايد رأي مقتضي را صادر نمايد ، ».همين
مطلب را در دادگاه كيفري يك هم داريم.
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آقاي سليمي ـ درست است ،باشد.

همينجا رأي بدهم!

آقاي عليزاده ـ بله ،اگر پرونده به دادگاه نظامی يك ارجاع شد،

آقاي رهپيك ـ اين اشكال باالتر از اين است .آقاي عليزاده ،غير

چنانچه بعد از مدتی اين دادگاه بگويد كه من ...

از بحث محل دادگاه ،اين ماده گفته است كه شعبه يا شعبی از

آقاي رهپيك ـ صالحيت ندارم.

دادسراي نظامی در تيپ تشكيل شود .به غير از تغيير محل،

آقاي عليزاده ـ نه ،مثالً میگويد آنچه كه دادسرا گفته است كه

بحث ايجاد اصل شعبه است.

درجهي اين جرم اينقدر است ،من اين درجه را قبول ندارم و

آقاي يزدي ـ همهي اينها بايد مشخص شود.

مثالً میگويد درجهي اين جرم ،يك درجه پايينتر است ،در

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه ،اشكال دارد .خب رئيس

اين صورت ،ماده ( )33میگويد كه دادگاه نظامی يك پس از

قوهي قضائيه بايد محل محكمه را مشخص كند.

ارجاع ديگر نمیتواند چنين حرفی را بزند.

آقاي رهپيك ـ اين ماده میگويد كه در اين تيپ ،يك شعبه

آقاي سليمي ـ يعنی در واقع ،صالحيت نظامی گسترده است.

بزنيد .غير از بحث محلش ،بحث ايجاد شعبه است؛ اصل ايجاد

آقاي عليزاده ـ بله.

شعبه هم اشكال دارد.

«ماده  -02در صورت ضرورت ،براي رسيدگي به جرائم ارتكابي

آقاي عليزاده ـ بدون اينكه اصالً رئيس قوهي قضائيه بداند،

نظاميان كه در صالحيت سازمان قضايي است ،بنا به پيشنهاد

چنين شعبهاي ايجاد میشود!

فرمانده كل ارتش يا سپاه يا فرمانده نيروي انتظامي و موافقت

آقاي يزدي ـ قاضی در بيرون از شعبه و بيرون از محل دادگاه،

رئيس سازمان قضايي ،شعبه يا شعبي از دادسراي نظامي در محل

اصالً قاضی نيست ،چرا؟ براي اينكه قاضی بودنش مطابق

استقرار تيپهاي مستقل رزمي و باالتر و يا رده همتراز آنها در

حكمی است كه براي او نوشته شده است؛ به طور مثال در

ساير نيروها براي مدت معين تشكيل ميشود .تأمين محل مناسب

حكم قاضی نوشته شده است شما در شعبهي فالن براي شهر

و امكانات مورد نياز به عهده همان يگان است».

فالن قاضی هستی .قاضی در داخل خانهاش كه قاضی نيست.

آقاي رهپيك ـ اين ماده هم اشكال دارد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال اين ماده هم [لزوم تشكيل
دادگاهها توسط] رئيس قوهي قضائيه است.
آقاي عليزاده ـ بله ،اين ماده اشكال دارد .موافقت رئيس
سازمان قضايی يعنی چه؟
آقاي رهپيك ـ گفته است تشكيل اين دادگاهها به پيشنهاد
فرماندهي كل ارتش و موافقت رئيس سازمان قضايی است.
آقاي عليزاده ـ اين اشكال دارد.
آقاي سليمي ـ اشكالش چيست؟
آقاي عليزاده ـ رئيس قوهي قضائيه بايد جاي دادگاه را تعيين
كند .رئيس قوهي قضائيه بايد محل محاكم را تعيين كند.
آقاي سليمي ـ محلش را تعيين كرده است.
آقاي عليزاده ـ نه ،تعيين نكرده است.
آقاي سليمي ـ فقط رئيس سازمان قضايی ساختمان شعبه را
عوض میكند؛ جاي ساختمانش را عوض كرده است.
آقاي عليزاده ـ اين ماده میگويد كه دادگاه در داخل تيپ
تشكيل میشود .تيپ ،خارج از شهر است يا در شهرستان
است .ما اين را قبول نداريم كه آقاي قاضی بگويد محكمه را
به خانهي من بياوريد! مثل اين است كه من به همسرم بگويم
كه خانهي من دادگاه است؛ يك چايی بياور تا من بخورم و

آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي رهپيك ـ مطابق اين ماده ،اگر فرماندهي ارتش بگويد در
اينجا دو تا شعبهي دادسرا بزنيد و رئيس سازمان قضايی هم
موافقت كند[ ،شعبهي دادسراي نظامی در آنجا ايجاد میشود].
آقاي عليزاده ـ اين ماده بايد بگويد كه اگر رئيس قوهي قضائيه
صالح بداند ،حاال با پيشنهاد يا بدون پيشنهاد [مسئول مربوطه]،
در فالن تيپ يك شعبه دادسراي نظامی تشكيل شود .اگر به
اين شكل بگويد ،اين ماده اشكالی ندارد .بنابراين ،در اين
مصوبه اوالً اينكه گفته است تشكيل شعبهي دادسرا ،حتماً
پيشنهاد آنها [= فرمانده كل ارتش يا سپاه يا نيروي انتظامی] را
الزم دارد اشكال دارد؛ ثانياً [نفی صالحيت و مسئوليت] رئيس
قوهي قضائيه هم اشكال دارد.
آقاي اسماعيلي ـ آخر اينها نيروهاي مسلح هستند؛ اينها [=
قوهي قضائيه] كه نمیتوانند بدون پيشنهاد نيروهاي مسلح ،در
آنجاها شعبه ايجاد كنند.
آقاي عليزاده ـ میدانم؛ ولی اگر داير كردن شعبه با هماهنگی
نيروهاي مسلح باشد كه اشكالی ندارد؛ ما حرفی نداريم .ما
میگوييم فعالً ماده ( )۲۰اشكال دارد.
آقاي اسماعيلي ـ حاال همان اشكال خودمان را بنويسيم.
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آقاي عليزاده ـ ماده ( ،)۲۰در خصوص واگذاري صالحيت

ضرورت بداند ،نمیتواند دادگاه نظامی زمان جنگ را داير كند.

ايجاد تشكيالت قضايی به عهدهي رئيس سازمان قضايی،

آقاي سليمي ـ اطالق اين ماده ،اشكال دارد.

خالف بند ( )3اصل ( )358قانون اساسی میباشد .آقايانی كه

آقاي اسماعيلي ـ اين منحصر كردن ايجاد اين دادگاهها به
1

رأي میدهند ،اعالم بفرمايند.

پيشنهاد رئيس سازمان قضايی اشكال دارد.

آقاي اسماعيلي ـ چون ايجاد تشكيالت قضايی بايد با موافقت

آقاي عليزاده ـ «تبصره  -1رسيدگي به جرائم مذكور در بندهاي
3

رئيس قوهي قضائيه باشد .حاال اگر بخواهند كه همان شعب

(ب) و (پ) ماده ( )00اين قانون كه توسط غير نظاميان در زمان

موجود را هم به تيپ ببرند ،رئيس قوهي قضائيه بايد موافقت كند.

جنگ در مناطق جنگي ارتكاب يابد و جرائم ارتكابي ساكنان

آقاي رهپيك ـ نه ،در اين ماده ،بحث تغيير شعبهي موجود

سرزمينهايي كه در زمان جنگ تحت تصرف نيروهاي مسلح

نيست .اين ماده میگويد در تيپها ،شعبهي دادسرا ايجاد كنند.

ايران در ميآيد ،عليه نيروهاي مسلح خودي و جرائم نظاميان

تغيير محل شعبهي موجود را كه نگفته است؛ گفته است شعبی

خودي عليه ساكنان مناطق يادشده نيز در صالحيت دادگاههاي

را تشكيل میدهند .اصالً بحث تغيير شعب موجود را مطرح

نظامي زمان جنگ است».

نمیكند.

3

آقاي عليزاده ـ «ماده  -01در زمان جنگ ،دادگاههاي نظامي زمان
جنگ با پيشنهاد رئيس سازمان قضايي و تصويب رئيس قوه

آقاي سليمي ـ اين تبصره ،خالف اصل ( )31۲قانون اساسی
است.
آقاي رهپيك ـ بله ،اين مغاير اصل ( )31۲است و اشكال دارد.

قضائيه ،به تعداد مورد نياز و به منظور رسيدگي به جرائم مربوط

آقاي سليمي ـ همهي اين تبصره ،اشكال دارد.

به جنگ ،در محل قرارگاههاي عملياتي ،مراكز استانها يا ساير

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،دادگاه نظامی فقط صالحيت

مناطق مورد نياز تشكيل ميشود ».ما به اين موضوع «پيشنهاد»

رسيدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی ارتش و سپاه و

اشكال داريم.

نيروي انتظامی را دارد.

آقاي رهپيك ـ بله ،اين ماده هم به نظر ما [= مجمع مشورتی

آقاي سليمي ـ رسيدگی دادگاه نظامی به جرائم غير نظاميان در

حقوقی] اشكال دارد.

۲

مناطق جنگی درست نيست.

آقاي عليزاده ـ مغاير بند ( )3اصل ( )358قانون اساسی است.

آقاي عليزاده ـ آقا [= مقام معظم رهبري] در اين خصوص يك

آقاي مؤمن ـ اين ماده ،منوط كردن تشكيل دادگاههاي نظامی به

چيزي فرموده بودند؛ آن چه بوده است؟

پيشنهاد رئيس سازمان قضايی است ،در حالی كه اگر رئيس

آقاي رهپيك ـ ما اين مطلب را در صالحيتها [ي سازمان

قوهي قضائيه صالح بداند[ ،بر اساس تشخيص رئيس قوهي

قضايی ،مذكور در ماده ( ])۲8میگوييم .دادگاههاي نظامی به

قضائيه ،دادگاه نظامی زمان جنگ ايجاد میشود].

يك بخشی از اين صالحيتها ،با اجازهي آقا عمل میكردند؛

آقاي عليزاده ـ بله ،میدانيم؛ منوط نمودن به پيشنهاد رئيس

اآلن [اين صالحيتها را براي تبديل آنها به قانون ]،به مجلس

سازمان قضايی ،يعنی اينكه اگر رئيس قوهي قضائيه خودش

بردهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن مطلب به جاي خود.

 .1بند ( )5نظر شماره  31/3۰۲/3۲33مورخ  3131/3/1شوراي نگهبان-5« :
در ماده ( ،)۲۰منوط نمودن امر به پيشنهاد فرماندهان مرقوم و موافقت
رئيس سازمان قضايی ،مغاير اصل ( )358قانون اساسی میباشد».
« .2بر اساس اين ماده ،ايجاد دادگاههاي نظامی زمان جنگ با پيشنهاد رئيس
سازمان قضايی و تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود .حكم مزبور از
اين جهت كه میتواند به معناي نفی اختيار رئيس قوه قضائيه در ايجاد
اين دادگاهها به صورت مستقل باشد و محدودكننده اختيار رئيس قوه
قضائيه در اين خصوص است ،مغاير بند ( )3اصل ( )358قانون اساسی
مبنی بر ايجاد تشكيالت الزم در دادگستري توسط رئيس قوه قضائيه
میباشد ».نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شوراي
نگهبان) ،شماره  31۰1۰۰1مورخ  ،3131/1/33ص  ،35قابل دسترسی در
نشانی زيرyon.ir/wVtVb :

 .0بند ( )0نظر شماره  31/3۰۲/3۲33مورخ  3131/3/1شوراي نگهبان-0« :
در ماده ( ،)۲3منوط كردن تشكيل دادگاههاي مذكور به پيشنهاد رئيس
سازمان قضايی ،مغاير بند يك اصل ( )358قانون اساسی شناخته شد»... .
 .4ماده ( )۲۲طرح آيين دادرسی جرائم نيروهاي مسلح و دادرسی
الكترونيكی مصوب  3131/۲/۲8كميسيون قضايی و حقوقی مجلس
شوراي اسالمی« :ماده  -۲۲جرائم مربوط به جنگ كه توسط نظاميان
ارتكاب میيابد و در دادگاه زمان جنگ رسيدگی میشود ،عبارتند از:
الف -كليه جرائم ارتكابی در مناطق عملياتی
ب -جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی
پ -جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملياتی ،گرچه محل
وقوع آن خارج از مناطق عملياتی باشد».
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آقاي عليزاده ـ ما نمیتوانيم بگوييم آنچه را كه عمل میكردند،

در اين مصوبه ،يك مقداري با دقت بيشتري بررسی بكنيم.

قانون بكنند.

آقاي رهپيك ـ صالحيت سازمان ،در ماده ( )۲8آمده است ،ولی

آقاي رهپيك ـ ما هم آنجا [در ماده ( ])۲8به اين موضوع ايراد

به هر حال ،آقا [= مقام معظم رهبري] در مورد صالحيت اين

گرفتهايم و گفتيم كه خالف قانون اساسی است؛ ولی تذكر

سازمان در جرائم زمان جنگ چيزي نفرمودهاند.

داديم كه اين با چه مجوزي بوده است.

آقاي عليزاده ـ اآلن كجا را میفرماييد؟ اطالق اين ماده را

آقاي مؤمن ـ صالحيتهاي سازمان قضايی ،در ماده ()۲0

میفرماييد؟

آمده است؟

آقاي رهپيك ـ نه ،تبصره ماده ( )۲3میگويد« :رسيدگی به

آقاي رهپيك ـ نه ،در ماده (.)۲8

جرائم مذكور در بندهاي (ب) و (پ) ماده ( )۲۲اين قانون كه

آقاي عليزاده ـ يك نامهاي به شورا آمده بود كه من خوب به

توسط غيرنظاميان در زمان جنگ در مناطق جنگی ارتكاب يابد

آن دقت نكردم .من بايد آن را بخوانم .در آنجا گفته بودند كه

 ...در صالحيت دادگاههاي نظامی زمان جنگ است ».ماده ()۲۲

ما يك نامهاي به مقام معظم رهبري نوشتيم كه آقا [= مقام

جرائم مربوط به زمان جنگ را ذكر كرده است.

معظم رهبري] فرمودند اين صالحيت سازمان قضايی در

آقاي مؤمن ـ جرائمی كه توسط غير نظاميان در زمان جنگ در

مراحل تقنين قرار بگيرد 3.اگر اين نظر آقا به اين معنا باشد كه

مناطق جنگی انجام شده است.

اين رويه را در قانون بياورند ،حتماً اين مصوبه اشكالی ندارد؛

آقاي سليمي ـ بله ،اين اشكال دارد .رسيدگی به جرائم ارتكابی

اما اگر منظور آقا اين باشد كه اين موضوعات برود و در مسير

ساكنان سرزمينهايی كه در زمان جنگ تحت تصرف نيروهاي

تقنين قرار گيرد تا اگر خالف قانون اساسی نيست ،براي

مسلح ايران در میآيد و جرائم نظاميان خودي عليه ساكنان

هميشه به آنها عمل شود [در اين صورت ،چون اين

مناطق يادشده هم اشكال دارد.

صالحيتها فراتر از قانون اساسی است ،اين مصوبه مغاير با

آقاي عليزاده ـ كل اين تبصره ،خالف اصل ( )31۲است.

قانون اساسی است].

آقاي رهپيك ـ بله ،اين تبصره خارج از صالحيت دادگاههاي

آقاي رهپيك ـ حاال وقتی ما به آنجا [= ماده ( ])۲8برسيم ،در

نظامی است.

اين باره توضيح میدهيم .در بعضی از موارد ،اجازهي آقا مطلق

آقاي عليزاده ـ پس ما بگوييم كه اين تبصره خالف اصل

است؛ ولی در بعضی از موارد فرمودهاند كه تا تصويب مجلس

( )31۲قانون اساسی است .آقايانی كه اين ايراد را قبول دارند،

در آن خصوص ،اجازه داده میشود .اين معنايش اين است كه

رأي بدهند.

اين مسائل به مجلس برود و در آنجا بررسی شود.
آقاي عليزاده ـ بله ،همينطور است .ما در اينجا يك بحث
ديگر هم داريم و آن اينكه گفتهاند اين مسائل بايد در روند
تقنين قرار گيرد .حاال بايد موضوع صالحيت سازمان قضايی را
 ...« .1توضيح آنكه در خصوص جرائم فوق سازمان قضايی نيروهاي مسلح
طی نامه شماره  1/3/3۰3۰3/11مورخ  3111/33/1به محضر رياست
محترم قوه قضائيه پيشنهاد نمود از مقام معظم رهبري كسب اجازه شود
كه «سازمان قضايی نيروهاي مسلح مجاز باشد به جرائم امنيتی پرسنل
نيروهاي مسلح و جرائم در حين خدمت آنان رسيدگی شود».
رئيس قوه قضائيه نيز پس از كسب اجازه از مقام معظم رهبري مقرر
فرمودند« :پس از استجازه از محضر مقام معظم رهبري كه حضوراً انجام
شد ،اجازه فرمودند تا زمانی كه قانون مورد بحث براي طرح در مجلس
شوراي اسالمی آماده میشود ،با پيشنهاد موافقت میشود ».نظر
كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شوراي نگهبان) ،شماره
 31۰1۰۰8مورخ  ،3131/1/۲۰صص  ،۲- 3قابل دسترسی در نشانی زير:
yon.ir/3KTQl

آقاي مؤمن ـ اين ايراد را در هر سه مورد بنويسيد .هم
رسيدگی به جرائم ارتكابی توسط غير نظاميان ،هم دو مورد
ديگر.
آقاي عليزاده ـ رسيدگی به جرائم اركابی توسط غير نظاميان در
زمان جنگ ،و ساكنان سرزمينهاي اشغالی ،و نيروهاي خودي
ايراد دارد.
آقاي مؤمن ـ بله ،اين ايراد در همهي موارد چهارگانه وارد
است.
آقاي ابراهيميان ـ اطالق عبارت «جرائم نظاميان خودي عليه
ساكنان» هم اشكال دارد.
آقاي سليمي ـ بله ،اطالق اين تبصره ،يعنی اينكه به جرم
ساكنان مرتكب جرائم ،چه نظامی باشند ،چه غير نظامی باشند،
در دادگاه نظامی زمان جنگ رسيدگی میشود .اين رسيدگی به
جرائم افراد غير نظامی اشكال دارد.
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آقاي مدرسي يزدي ـ يعنی طبق اين ماده ،چه جرم نظامی باشد

آقاي عليزاده ـ منوط كردن تصويب رئيس قوهي قضائيه به

و چه جرم غير نظامی باشد ،در دادگاه نظامی به آن رسيدگی

پيشنهاد رئيس سازمان قضايی خالف اصل ( )358قانون اساسی
۲

میشود.

است.

آقاي عليزاده ـ ما میگوييم كه اطالق تبصره ،اشكال دارد.

«تبصره  -1تشخيص زمان جنگ بر عهده شوراي عالي امنيت ملي

آقاي مؤمن ـ رسيدگی به جرائم نظاميان خودي عليه ساكنان نيز

ميباشد ».مجلس میتواند براي شوراي امنيت ملی ،وظيفه

اشكال دارد.

تعيين كنند؟

آقاي سليمي ـ اطالق هر سه موردي كه فرموديد ،ايراد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره گفته است كه شوراي عالی

آقاي عليزاده ـ اطالق همهي اينها اشكال دارد.

امنيت ملی زمان جنگ را معين میكند.

آقاي رهپيك ـ همهي اين موارد ،اطالق دارد.

آقاي ابراهيميان ـ چه كسی جنگ و صلح را اعالم میكند؟

آقاي اسماعيلي ـ كالً حصر رسيدگی به جرائم مرتكبين جرائم

آقاي مدرسي يزدي ـ رهبري.

غير نظامی اشكال دارد.

آقاي رهپيك ـ حاال يك بحثی در اينجا هست كه آيا اين تبصره

آقاي سليمي ـ رسيدگی به جرائم ساكنان سرزمينهايی كه در

با اعالن جنگ و صلح يكی است يا نه ،اين تشخيص زمان

زمان جنگ تحت تصرف نيروهاي مسلح ايران در میآيد هم

جنگ ،مسئلهي ديگري است؛ چون اين اعالن نيست .رهبري

اشكال دارد.

جنگ را اعالن میكند .ممكن است جنگ هم شروع شده باشد

آقاي اسماعيلي ـ اصل آن هم اشكال دارد.

و اعالن جنگ هم توسط رهبري شده است ،ليكن حاال

آقاي ابراهيميان ـ اصل آن هم اشكال دارد.

میخواهند در يكجايی دادگاه نظامی تشكيل دهند؛ میخواهند

آقاي سليمي ـ اصالً نمیتوانند بروند و به آن جرائم رسيدگی

اين دادگاه زمان جنگ را تشكيل دهند ،اآلن چه كسی بايد

كنند.

بگويد كه زمان جنگ است و مثالً فالن جا منطقهي جنگی

آقاي عليزاده ـ بله.

است .آيا همان اعالن رهبري براي اين موضوع كافی است يا

آقاي سليمي ـ اين اطالقش ايراد دارد.

الزم است شوراي عالی امنيت ملی اين را تشخيص دهد؟

آقاي اسماعيلي ـ اطالق سومی هم مورد ايراد است.

آقاي عليزاده ـ ما اآلن اعالن جنگ و صلح را كه از

آقاي عليزاده ـ سومی يعنی چه؟

صالحيتهاي رهبري دانستهايم .اعالن جنگ و صلح ،يعنی

آقاي اسماعيلي ـ «جرائم نظاميان خودي عليه ساكنان مناطق

اينكه وقتی فرمودند جنگ ،اعالن میشود كه زمان جنگ است

يادشده».

و وقتی فرمودند كه صلح ،زمان صلح است .پس چرا در اينجا

آقاي عليزاده ـ اطالق سومی هم ايراد دارد.

3

گفته شده كه شوراي امنيت ملی زمان جنگ را تعيين كند؟

«تبصره  -0حوزه قضايي دادگاههاي نظامي زمان جنگ ،حسب

آنوقت ،آيا اين تعيين زمان جنگ میتواند به شوراي امنيت

مقتضيات و شرايط جنگي ،با پيشنهاد رئيس سازمان قضايي و

ملی واگذار شود؟ اصالً مجلس بايد به طور كلی اين تبصره را

تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين ميشود ».اين لزوم «پيشنهاد» رئيس

بردارد .چرا بحث تعيين زمان جنگ را در اينجا آوردهاند؟ زمان

سازمان قضايی براي تعيين حوزهي قضايی هم اشكال دارد.

جنگ و صلح معلوم است.

آقاي مؤمن ـ بله ،منوط كردن تصويب رئيس قوهي قضائيه به

آقاي سليمي ـ نه[ ،اين تبصره مربوط به جايی است كه مثالً]

پيشنهاد رئيس سازمان قضايی ايراد دارد.

اگر در يكجايی نسبت به يك محلی گير كرديم كه مشخص

آقاي سليمي ـ دوباره اين موضوع «پيشنهاد» اشكال دارد.

نيست آيا آن محل در آن زمان ،در شرايط جنگ بوده است يا

 .1بند ( )0نظر شماره  31/3۰۲/3۲33مورخ  3131/3/1شوراي نگهبان-0« :
 ...همچنين در تبصره يك اين ماده ،رسيدگی به جرائم ارتكابيافته از
سوي غير نظاميان در زمان جنگ در مناطق جنگی ،جرائم ارتكابی
ساكنان سرزمينهايی كه در زمان جنگ تحت تصرف نيروهاي مسلح
ايران در میآيد و اطالق جرائم نظاميان خودي عليه ساكنان مناطق
يادشده ،مغاير اصل ( )31۲قانون اساسی میباشد»... .

نبوده است.
 .2بند ( )0نظر شماره  31/3۰۲/3۲33مورخ  3131/3/1شوراي نگهبان-0« :
 ...به عالوه در تبصره ( )۲اين ماده ،منوط نمودن اقدام رئيس قوه قضائيه
به پيشنهاد رئيس سازمان قضايی ،مغاير بند يك اصل ( )358قانون
اساسی شناخته شد»... .
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آقاي اسماعيلي ـ نه ،اين تبصره كه موضوعش تعيين «مكان

جنگی اعم از جنگ رسمی است.

جنگ» نيست؛ اين تعيين «زمان جنگ» را دارد میگويد.

آقاي عليزاده ـ بله ،ولی ما جنگ غير رسمی نداريم؛ چون توپ

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره ،اعم است؛ هم میتواند شامل

بیصدا نداريم!

جنگ رسمی باشد كه توسط رهبري اعالن میشود يا مثالً

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا جنگ غير رسمی نداريم؟!

جنگی باشد كه ضد انقالب در يك منطقهاي به پا كرده است.

آقاي عليزاده ـ نظر من بر اين است كه حتی مجلس نمیتواند

آقاي اسماعيلي ـ جنگ رسمی و غير رسمی كه نداريم.

به شوراي عالی امنيت ملی بگويد كه تشخيص جنگ بر

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ مانعی هم ندارد.

عهدهي شما است.

آقاي اسماعيلي ـ همان جنگی كه در آن به صورت غير رسمی

آقاي مدرسي يزدي ـ شايد آن هم درست باشد ولی ...

میجنگيم ،چه كسی آن را بايد بگويد؟

آقاي رهپيك ـ اين تبصره ،تكليف كه نيست؛ میگويند در اين باره از

آقاي مدرسي يزدي ـ شوراي عالی امنيت ملی بايد آن را تعيين

شوراي عالی امنيت ملی استفسار كنيد و آنها هم جواب میدهند.

كند.

آقاي عليزاده ـ «تبصره  -3دادگاههاي نظامي دو ،نظامي يك و

آقاي اسماعيلي ـ نه.

تجديد نظر نظامي تا هنگام تشكيل دادگاههاي نظامي زمان جنگ،

آقاي عليزاده ـ شوراي عالی امنيت ملی نمیتواند چنين چيزي

حسب مورد برابر مقررات دادرسي زمان جنگ ،به جرائم مربوط

را تعيين كند.

به جنگ رسيدگي ميكنند ».از اين تبصره ،معلوم است كه جنگ

آقاي اسماعيلي ـ اطالق بند ( )5اصل ( )33۰قانون اساسی

غير رسمی منظور نيست؛ خود اين تبصره ( ،)3دليل بر اين

میگويد اعالن جنگ با رهبري است .تازه اگر بتوانيم به مقابله

است كه منظور اينها از دادگاه نظامی زمان جنگ ،همان جنگ
3

با ضد انقالبها هم جنگ اطالق كنيم[ ،آن را هم رهبري بايد

رسمی است.

اعالن كند].

منشي جلسه ـ «ماده  -00جرائم مربوط به جنگ كه توسط

آقاي مدرسي يزدي ـ مثل قضايايی كه در كردستان به وجود آمد.

نظاميان ارتكاب مييابد و در دادگاه زمان جنگ رسيدگي ميشود،

آقاي ابراهيميان ـ مقابله با شورش و غائله كه جنگ محسوب

عبارتند از:

نمیشود.

الف -كليه جرائم ارتكابي در مناطق عملياتي

آقاي اسماعيلي ـ به آنها جنگ نمیگويند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ ولی مجلس میخواهد مفهوم جنگ
را توسعه بدهد.
آقاي سليمي ـ اين تبصره ،با بند ( )5اصل ( )33۰مغايرت دارد.
آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر.
آقاي عليزاده ـ زمان قاجار وقتی كه هالل اول ماه [= ماه مضان

ب -جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي
پ -جرائم مربوط به امور جنگي مرتبط با اقدامات عملياتي،
گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملياتي باشد».

آقاي مدرسي يزدي ـ ما به بند (الف) ،اشكال میگيريم.
آقاي عليزاده ـ تنها چيزي كه میتوانند به آن در دادگاه نظامی
زمان جنگ رسيدگی كنند ،بند (پ) است.

يا شوال] را میديدند ،توپ در میكردند .يك بار عدهاي ماه را
ديدند ،اما به علما نگفتند كه عيد فطر است .صدر اعظم يا وزير
دربار گفت فعالً چند تا توپ بیصدا در كنيد؛ در حالی كه
نمیشود توپ بیصدا در كرد .اين جنگ هم ،اگر جنگ است
[اعالنش با رهبري است].
آقاي مؤمن ـ اين تبصره ،خالف بند ( )5اصل ( )33۰است.
آقاي عليزاده ـ بله ،خالف بند ( )5اصل ( )33۰است .آقايانی
كه اين ايراد را قبول دارند ،رأي بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ باالخره مجلس بايد يكجوري اين
تبصره را درست كند .مقصود مجلس اين است كه دادگاه

 .1بند ( )0نظر شماره  31/3۰۲/3۲33مورخ  3131/3/1شوراي نگهبان-0« :
در ماده ( ،)۲3منوط كردن تشكيل دادگاههاي مذكور به پيشنهاد رئيس
سازمان قضايی ،مغاير بند يك اصل ( )358قانون اساسی شناخته شد.
همچنين در تبصره يك اين ماده ،رسيدگی به جرائم ارتكابيافته از سوي
غير نظاميان در زمان جنگ در مناطق جنگی ،جرائم ارتكابی ساكنان
سرزمينهايی كه در زمان جنگ تحت تصرف نيروهاي مسلح ايران در
میآيد و اطالق جرائم نظاميان خودي عليه ساكنان مناطق يادشده ،مغاير
اصل ( )31۲قانون اساسی میباشد.
به عالوه در تبصره ( )۲اين ماده ،منوط نمودن اقدام رئيس قوه قضائيه به
پيشنهاد رئيس سازمان قضايی ،مغاير بند يك اصل ( )358قانون اساسی
شناخته شد .مضافاً اينكه تبصره ( )1ماده ( )۲3نيز مغاير بند ( )5اصل
( )33۰قانون اساسی میباشد».
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آقاي سليمي ـ نه ،آن بند هم درست نيست.

آقاي يزدي ـ اطالق اين بند ،اشكال دارد .اين اشكال ،معلوم

آقاي عليزاده ـ درست نيست؟

است.

آقاي سليمي ـ نه.

آقاي اسماعيلي ـ اگر يك سربازي پول سربازي ديگر را در

آقاي رهپيك ـ چرا ديگر ،امور جنگی ،امور نظامی است.

منطقهي جنگی برداشت ،اينها میگويند كه اين جرم بايد به اين

آقاي سليمي ـ به هر حال ،امور جنگی ،بايد مرتبط با امور

دادگاه نظامی بيايد و درآنجا به آن رسيدگی شود؛ در حالی كه

نظامی باشد .ممكن است كه امور جنگی ،امور خاص نظامی

اين جرم ،خاص نظامی نيست.

نباشد؛ كار ديگري باشد.

آقاي سليمي ـ بله ،اين بند اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ بله ،امور جنگی بايد امور نظامی باشد.

آقاي اسماعيلي ـ بله ،اشكال دارد.
آقاي يزدي ـ اصل ( )31۲قانون اساسی كه روشن است؛ اطالق
اين بند ،مغاير با آن اصل است.
آقاي عليزاده ـ شما [= آقاي رهپيك] در بررسی اين ماده [در
مجمع مشورتی حقوقی] چه نظري دادهايد؟
آقاي رهپيك ـ بله ،به نظر ما بند اول [= بند (الف)] ماده ()۲۲
3
اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ نظرتان در مورد بند (ب) كه رسيدگی دادگاه
نظامی به جرائم عليه امنيت داخلی است چيست؟
آقاي رهپيك ـ جرائم عليه امنيت داخلی همان بحث را دارد كه
عرض كردم.

آقاي رهپيك ـ امور جنگی ،امور نظامی میشود ديگر؛ بند (پ)
از امور نظامی است ديگر.
آقاي عليزاده ـ بايد از امور خاص نظامی باشد؛ ممكن است كه
امور جنگی ،امور خاص نظامی باشد ،ممكن است نباشد .فعالً
بند (الف) تبصره كه ايراد دارد.
آقاي رهپيك ـ اگر اين امور ،از امور خاص نظامی نباشد ،ديگر
نمیتوانند در دادگاه نظامی به آن رسيدگی كنند .بند (پ)
مربوط به امور نظامی است ديگر.
آقاي عليزاده ـ دو بند اولی كه اشكال دارد؛ بند بعدي هم
اطالقش اشكال دارد.
آقاي جنتي ـ چرا؟ چه اشكالی دارد؟
آقاي يزدي ـ چون شامل دعواهاي اَلَكی هم میشود.
آقاي عليزاده ـ چون بند (پ) ،شامل هر جرمی در مناطق
عملياتی میشود.
آقاي جنتي ـ فرض كنيد شما قبول نداريد كه آن جرم ،مربوط
به جنگ است .اينها میخواهند آن جرم را به آن جرائم خاص
نظامی ملحق كنند .اين ،چه اشكالی دارد؟
آقاي عليزاده ـ نمیتوانند[ .اصل ( ])31۲قانون اساسی گفته
است كه دادگاههاي نظامی میتوانند به جرائم خاص
نظامیگري رسيدگی كنند.
آقاي يزدي ـ بله ،جرائم خاص نظامی.
آقاي عليزاده ـ مرجع رسمی رسيدگی به جرائم ،دادگستري
است.
آقاي يزدي ـ بله ،دادگاههاي نظامی ،بايد به جرائم خاص
نظامی رسيدگی كنند .حاال اگر نيروهاي نظامی همينطوري
دعوايشان شده است كه نبايد به دادگاه نظامی بروند.
آقاي عليزاده ـ اگر اينطوري باشد ،میتوانند بگويند كه اگر
من كسی را زدم ،به ديوان عدالت اداري بروند و به جرم من
رسيدگی كنند!

 .3« .1اطالق بند (الف) اين ماده كه رسيدگی به «كليه جرائم ارتكابی در
مناطق عملياتی» «كه توسط نظاميان ارتكاب میيابد» ،را در صالحيت
«دادگاه زمان جنگ» قرار داده است ،از جهت اينكه شامل جرائم عمومی
نظاميان كه ممكن است در مناطق عملياتی ارتكاب يابد میشود ،مغاير
اصل ( )31۲قانون اساسی است.
 .۲بند (ب) اين ماده مبنی بر «جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی»،
میتواند مشتمل بر جرائم غير نظامی نيز باشد؛ به عنوان نمونه يك فرد
نظامی در خارج از محل و زمان خدمت به تبليغ عليه نظام بپردازد .لذا
اطالق اين بند به دليل اينكه شامل جرائم غير نظامی نيز میگردد خارج
از موضوع اصل ( )31۲قانون اساسی است .لكن جرائم مزبور هم اكنون
به موجب موافقت مقام معظم رهبري كه طی نامه شماره /11/3۲33م
مورخ  3111/33/۲۰رئيس قوه قضائيه ابالغ شده است در صالحيت
محاكم نظامی قرار دارد .توضيح آنكه در خصوص جرائم فوق سازمان
قضايی نيروهاي مسلح طی نامه شماره  1/3/3۰3۰3/11مورخ
 3111/33/1به محضر رياست محترم قوه قضائيه پيشنهاد نمود از مقام
معظم رهبري كسب اجازه شود كه «سازمان قضايی نيروهاي مسلح مجاز
باشد به جرائم امنيتی پرسنل نيروهاي مسلح و جرائم در حين خدمت
آنان رسيدگی شود ».رئيس قوه قضائيه نيز پس از كسب اجازه از مقام
معظم رهبري مقرر فرمودند «پس از استجازه از محضر مقام معظم رهبري
كه حضوراً انجام شد ،اجازه فرمودند تا زمانی كه قانون مورد بحث براي
طرح در مجلس شوراي اسالمی آماده میشود با پيشنهاد موافقت میشود»
و نامه فوق الذكر را ابالغ نمودند ».نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی
(پژوهشكده شوراي نگهبان) ،شماره  31۰1۰۰8مورخ  ،3131/1/۲۰صص 3
 ،۲-قابل دسترسی در نشانی زيرyon.ir/3KTQl :

281

مشروح مذاكرات جلسه 1131/1/02

آقاي عليزاده ـ يعنی میفرماييد به سازمان قضايی اجازه داده

در اين صورت ،وضع چنين قانونی درست است.

شده است كه به اين جرائم هم رسيدگی كند.

آقاي مؤمن ـ پس بند (الف) و (ب) ماده ( )۲۲ايراد دارد.

آقاي رهپيك ـ بله ،آقا [= مقام معظم رهبري] اجازه دادهاند.

آقاي ابراهيميان ـ حاال میگوييد كه اين فرمايشات مقام معظم

آقاي عليزاده ـ اآلن عرض من اين است كه مجلس نمیتواند

رهبري تبديل به قانون بشود؟

نسبت به مواردي كه آقا اجازه فرمودهاند ،قانونگذاري بكند؛ چون

آقاي رهپيك ـ نه.

هر وقتی كه آقا بخواهد ،میتواند از اين اجازهاش برگردد.

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي سليمي ـ رسيدگی سازمان قضايی به جرائم عليه امنيت

آقاي رهپيك ـ ديگر صريحترين اذنی كه [مقام معظم رهبري در

ملی ،تحت اجازهي آقا است.

خصوص صالحيتهاي سازمان قضايی نيروهاي مسلح]

آقاي عليزاده ـ ما بايد بگوييم كه اين بندها اشكال دارد.

دادهاند ،اين بوده كه گفتهاند تا تصويب مقررات آن در مجلس،

آقاي رهپيك ـ بله ،بايد بگوييم كه اين بندها خالف قانون

به اين نحو عمل كنيد.

اساسی است.

آقاي عليزاده ـ مقام معظم رهبري در بعضی از موارد میفرمايد

آقاي عليزاده ـ اين بندها ،خالف اصل ( )31۲است .ما بايد در

تا تعيين تكليف از طرف مجلس ،به اين كار عمل شود .آقا در

ايرادمان بنويسيم« :بديهی است در آن مواردي كه حضرت امام

زمان آيتاهلل يزدي يك نامهاي نوشتند كه حاال من باز آن را به

(عليهالرَّحمه) اجازهاي فرمودهاند يا مقام معظم رهبري اجازه

دقت میخوانم .ايشان در آن نامه هم فرمودند تا تعيين تكليف

فرمودهاند و بعضاً عدول نشده است ،بديهی است كه اين

از طرف مجلس ،اينطوري عمل كنيد.

صالحيتها به قوت خودش باقی است ».ولی اآلن اين بندها

آقاي يزدي ـ من يادم است كه ايشان يك مصوباتی مربوط به

خالف قانون اساسی است .اگر اجازه میفرماييد ،براي اينكه

ميدان جنگ داشتند كه من در خصوص آنها به آقاي هاشمی

3

حرف آقا و امام (ره) هم نقض نشود ،ما اين ايراد را به اين

يك نامهاي نوشتم ،كه ايشان در جواب نوشت اين مصوبات به

صورت بنويسيم« :بديهی است مواردي كه مربوط به صالحيت

همان زمان جنگ اختصاص دارد و بعد از زمان جنگ ،ديگر

سازمان قضايی است و امام (عليهالرَّحمه) و مقام معظم رهبري

قابل عمل نيست.

(مدّظلهالعالی) تجويز فرمودهاند كه سازمان قضايی رسيدگی

آقاي عليزاده ـ بله ،پس اگر آقايان دو بند اول اين ماده را

بكند ،مادامی كه از آن تجويز عدول نشده است ،كماكان به

خالف اصل ( )31۲قانون اساسی میدانند ،رأي بدهند .خيلی

قوت خودش باقی است».

خب ،اين ايراد هم رأي آورد.

آقاي ابراهيميان ـ وقتی ما با استفاده از اختيارات رهبري

آقاي مدرسي يزدي ـ اطالق اين ماده اشكال دارد.

قانونی را تصويب و تأييد كنيم ،هر زمان ايشان بخواهند

منشي جلسه ـ حاجآقا ،اطالق اين بندها ايراد دارد؟

میتوانند بگويند كه اين [موارد از قانون استثنا شود].

آقاي عليزاده ـ بند اول و دوم كه همهاش اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ خب مقام معظم رهبري ،قانونی را تصويب

آقاي مدرسي يزدي ـ نخير.

نكرده است؛ گفته است كه من آن موارد را اجازه میدهم.

آقاي عليزاده ـ بله ،اطالق آن دو بند واجد اشكال است.

ايشان نسبت به بعضی از اين موارد اجازه فرمودهاند [كه

آقاي مؤمن ـ اين دو بند ،چون گفته است كليهي جرائم،

رسيدگی در سازمان قضايی نيروهاي مسلح انجام شود] .ما هم

عمومش و اطالقش اشكال دارد.

همين را داريم میگوييم.

آقاي عليزاده ـ بله ،،عموم اين دو بند خالف اصل ()31۲

آقاي مؤمن ـ بله.

است.

آقاي عليزاده ـ ما بارها اين مطلب را به مجلس گفتهايم كه

آقاي يزدي ـ [مجمع مشورتی فقهی هم در خصوص اين ماده،

زمانی كه حضرت آقا راجع به موضوعی اجازه داده است شما

چنين نظر داده است« ]:نظر اكثر اعضاء اين بود كه بند مذكور

نمیتوانيد آن را «قانون» بكنيد .همينطور اگر مجمع تشخيص

خالف صدر اصل ( )120ميباشد؛ زيرا مفاد صدر اصل ( )120آن

مصلحت نظام چيزي را اجازه داده است ،شما نمیتوانيد آن را
«قانون» بكنيد ،مگر اينكه آقا بفرمايد كه اين را «قانون» بكنيد؛

 .1علی اكبر هاشمی رفسنجانی ،رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام (از
 3108تا .)3135
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است كه محاكم نظامي داراي محدوده خاص بوده و انحصاراً

جرائم ،جرائم خاص نظامی و انتظامی باشد.

جهت رسيدگي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي يا

آقاي عليزاده ـ اشكالی ندارد.

انتظامي تشكيل ميگردد؛ در حالي كه موضوع بند (الف) ،يعني

آقاي رهپيك ـ اين جرائم ،مربوط به امور جنگی است« .جرائم

كليه جرائم ارتكابي در مناطق عملياتي عموميت داشته و شامل

مرتبط با اقدامات عملياتی» ،نظامی محسوب میشود ديگر.

جرائمي كه مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي نميباشد

آقاي سليمي ـ موضوع بند (پ)« ،جرائم مربوط به امور جنگی

نيز ميگردد.

مرتبط با اقدامات عملياتی» است .اين بند ،ابهام دارد.

در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اصل ( )120قانون

آقاي رهپيك ـ اين جرائم ،مربوط به امور جنگی است ديگر.

اساسي مفيد حصر نبوده و در صدد بيان محدوده رسيدگي محاكم

نظامي نميباشد».

3

آقاي عليزاده ـ بله[ ،در خصوص بند (الف)] گفتهاند عموم اين
دو بند خالف اصل ( )31۲است؛ پس ايراد بند اول ،عموم
است و ايراد بند دوم ،اطالق است .در خصوص بند سوم چه
میگوييد؟
آقاي مؤمن ـ ايرادي ندارد.
آقاي عليزاده ـ چرا ديگر.
آقاي رهپيك ـ بند سوم اشكالی ندارد.
آقاي عليزاده ـ «پ -جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با
اقدامات عملياتی ،گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق
عملياتی باشد».
آقاي رهپيك ـ اين جرائم نظامی است ديگر؛ جرائم مرتبط با
امور جنگی [جزء جرائم خاص نظامی است].
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،پس دو بند اول اين ماده ،خالف
اصل ( )31۲است

آقاي مدرسي يزدي ـ البته اگر اآلن مقام معظم رهبري ،آن
حكمی را كه امام (ره) فرمودهاند تجويز نكرده باشند ،آن حكم
جريان ندارد.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ آقا شفاهاً هم به سازمان قضايی فرمودهاند
كه به اين اذنهايی كه امام (ره) فرمودهاند ،عمل كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اگر [ايشان چنين چيزي را فرموده
باشند ،اشكالی ندارد].
آقاي عليزاده ـ ما كاري به اين چيزها نداريم؛ ما میگوييم تا
زمانی كه از اين اذن ،عدول نشده است.
آقاي اسماعيلي ـ بله ،مصداق را كه نگفتيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بنابراين بايد اينها از طرف آقا تجويز
بشود.
آقاي عليزاده ـ تجويز شده است .قبالً از آقا پرسيدهاند و ايشان
اين موارد را تجويز فرمودهاند.

۲

منشي جلسه ـ «ماده  -01تركيب ،صالحيت و آيين دادرسي
دادسرا و دادگاههاي نظامي زمان جنگ به ترتيب تعيينشده براي

منشي جلسه ـ حاجآقا ،پس بنويسيم عموم بند (الف) و اطالق

ساير دادگاههاي نظامي است ،مگر آنكه در اين قانون به نحو

بند (ب) ايراد دارد؟

ديگري مقرر شود.

آقاي عليزاده ـ بنويسيد عموم بندهاي (الف) و (ب) ايراد دارد.

ماده  -03دادسراي نظامي زمان جنگ در معيت دادگاههاي نظامي

اين را هم بنويسيد كه «بديهی است مواردي را كه امام

زمان جنگ تشكيل ميشود و در صورت عدم تشكيل ،دادسراي

(عليهالرّحمه) و مقام معظم رهبري (مدّظلهالعالی) اجازه

نظامي مركز استان محل وقوع جرم ،وظايف آن را انجام ميدهد.

فرمودهاند ،مادام كه از آن تجويز عدول نكردهاند كماكان به

تبصره -قضات سازمان قضايي با ابالغ رئيس قوه قضائيه

قوت خودش باقی است».

ميتوانند با حفظ سِمَت ،حسب مورد به عنوان قضات دادسرا يا

آقاي سليمي ـ بند (پ) هم اشكال دارد.

دادگاه نظامي زمان جنگ نيز انجام وظيفه نمايند.

آقاي عليزاده ـ چرا؟

ماده  -05رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي زمان جنگ ،بر

آقاي سليمي ـ موضوع بند (پ) ،جرائم «مرتبط با» اقدام

كليه شعب دادگاهها و دادسراي نظامي زمان جنگ ،نظارت و

عملياتی است ،نه جرائم خاص نظامی .ممكن است كه اين

رياست اداري دارد و در غياب وي رياست اداري به عهده معاون

 .1نظر كارشناسی (تجميعی) مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره
/313ف 31/مورخ  ،3131/1/۲1قابل دسترسی در نشانی زير:

 .2بند ( )1نظر شماره  31/3۰۲/3۲33مورخ  3131/3/1شوراي نگهبان-1« :
عموم بندهاي (الف) و (ب) ماده ( ،)۲۲مغاير اصل ( )31۲قانون اساسی
شناخته شد».

yon.ir/2lgT3
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وي و در غياب آنان با دادستان نظامي زمان جنگ حوزه قضايي

قضايی اشكال دارد؛ اين هم مثل آن مادهي بااليی [= تبصره ()۲

مربوط است».

ماده ( ])۲3است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر نسبت به احكام ماده ( ،)۲5رئيس

آقاي مؤمن ـ بله.

قوهي قضائيه ابالغ نداده باشد ،اين ماده ايراد دارد؛ چون

آقاي سليمي ـ اين ماده ،در مورد انحالل است؛ فرق میكند.

میگويند فالنی رئيس شعبهي اول ،ناظر و رئيس كليهي شعب

آقاي عليزاده ـ باشد ،فرقی ندارد .انحالل و تشكيل دادگاه،

است و وقتی كه او نيست ،قبول داريم كه معاون او رئيس است

فرقی ندارد.

و اما اگر معاون هم نبود ،دادستان رئيس است؛ يعنی اين سِمَت

آقاي رهپيك ـ باالخره انحالل هم دخل و تصرف در تشكيالت

اتوماتيك میشود.

است.

آقاي مؤمن ـ مجلس وظيفه تعيين كرده است ديگر؛ عيبی

آقاي عليزاده ـ ما نمیگوييم كه رئيس سازمان قضايی پيشنهاد

ندارد.

ندهد .ما جلوي پيشنهاد ايشان را نمیگيريم .ما میگوييم اگر

آقاي مدرسي يزدي ـ خب رئيس قوهي قضائيه بايد حكم اينها

تصميم رئيس قوهي قضائيه منوط به پيشنهاد رئيس سازمان

را امضا كند.

قضايی باشد اشكال دارد؛ چون ممكن است يكوقتی خود

آقاي مؤمن ـ نه ،اين ماده مربوط به حكم نيست.

رئيس قوهي قضائيه تشخيص میدهد كه ديگر به دادگاه نظامی
3

آقاي عليزاده ـ من نمیدانم؛ من به اين مسئله توجه نكردم كه

زمان جنگ نيازي نيست.

آيا اين دادگاهِ زمان جنگ ،زير نظر رئيس سازمان قضايی است

منشي جلسه ـ «ماده  -02پشتيباني و تأمين كليه امكانات مورد

يا نيست؟ اگر نباشد و اين ماده بخواهد تشكيالت جدايی

نياز دادگاههاي نظامي زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملياتي محل

ايجاد بكند ،اشكال دارد؛ چون اين اجازه براي تغيير سِمَت

تشكيل دادگاههاي مزبور است».

قضات دادگاههاي نيروهاي مسلح با رئيس قوهي قضائيه است.

آقاي عليزاده ـ البته ،ماده ( )۲8كه در مورد صالحيت سازمان

آقاي رهپيك ـ بله ديگر[ ،ماده ( )3۲اين مصوبه] گفت چند تا

قضايی است ،بحث دارد.

دادگاه نظامی هست :دادگاه نظامی يك ،دو ،تجديدنظر و دادگاه

آقاي يزدي ـ مجمع فقهی مشورتی قم در مورد ماده ()۲8

زمان جنگ؛ يعنی تشكيالت سازمان قضايی متشكل از اين

نوشته است« :اطالق بندهاي مذكور از جهت شمول نسبت به

دادگاهها است.

جرمهاي غير مرتبط به وظائف خاص نظامي و انتظامي ،خالف

آقاي عليزاده ـ بله ،پس اين دادگاهها از جهت تشكيالت ،زير

اصل ( )120دانسته شد و همانگونه كه در ذيل اصل ( )120آمده

نظر [رئيس سازمان قضايی و به تَبَع زير نظر رئيس قوهي

است ،به جرائم عمومي ايشان در محاكم عمومي رسيدگي
۲

قضائيه] هستند.

ميشود ،نه در محاكم نظامي».

منشي جلسه ـ «ماده  -06پس از انحالل دادسرا و دادگاههاي

آقاي عليزاده ـ نظر بنده بر اين است كه اين ماده بحث دارد؛

نظامي زمان جنگ ،پروندههاي مربوط حسب مورد در دادسرا و

لذا بهتر است بياييم و ماده ( )13را بخوانيم.

دادگاههاي نظامي صالح برابر مقررات دادرسي زمان صلح

منشي جلسه ـ «ماده  -11اعضاي نيروهاي مسلح جمهوري

رسيدگي ميشود.

اسالمي ايران عبارتند از:

تبصره -دادگاههاي نظامي زمان جنگ ،با پيشنهاد رئيس سازمان

الف -كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران

قضايي و تصويب رئيس قوه قضائيه منحل ميشوند».

ب -كاركنان ارتش جمهوري اسالمي ايران

آقاي عليزاده ـ اين منوط نمودن به پيشنهاد رئيس سازمان

پ -كاركنان سپاه پاسداران انقالب اسالمي و اعضاي بسيج سپاه

قضايی اشكال دارد .همان اشكال مغايرت با اصل ( )358در

پاسداران انقالب اسالمي

تبصرهي اين ماده هم هست.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي عليزاده ـ منوط كردن انحالل دادگاههاي نظامی زمان
جنگ توسط رئيس قوهي قضائيه به پيشنهاد رئيس سازمان

 .1بند ( )8نظر شماره  31/3۰۲/3۲33مورخ  3131/3/1شوراي نگهبان-8« :
در تبصره ماده ( ،)۲0منوط كردن تصويب رئيس قوه قضائيه به پيشنهاد
رئيس سازمان قضايی ،مغاير اصل ( )358قانون اساسی شناخته شد».
 .2نظر كارشناسی (تجميعی) مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره
/313ف 31/مورخ  ،3131/1/۲1قابل دسترسی در نشانی زيرyon.ir/2lgT3 :
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ت -كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

آقاي رهپيك ـ اعضاي وزارت دفاع ،نظامیاند ديگر.

ث -كاركنان نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران

آقاي ابراهيميان ـ نه ،هميشه اينطور نيست.

ج -كاركنان سازمانهاي حفاظت اطالعات ،عقيدتي سياسي و

آقاي مدرسي يزدي ـ اصل ( )31۲اعضاي ارتش را مشمول

نمايندگي وليّ فقيه نيروهاي مسلح

حكم خود قرار داده است.

چ -كاركنان سازمانهاي وابسته به نيروهاي مسلح

آقاي عليزاده ـ پس توضيح آخرش [= آخر اين ماده] اشكال

ح -كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن

دارد.

خ -محصالن موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح ،مراكز

آقاي ابراهيميان ـ مثالً كاركنان سازمان صنايع دفاع كه كارشان

آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز
آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
د -كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري
اسالمي ايران هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در
مدت مزبور از اعضاي نيروهاي مسلح محسوب ميشوند.
تبصره  -1جرائم در ارتباط با وظايف خاص نظامي و انتظامي
كاركنان مذكور كه در سازمانهاي ديگر خدمت ميكنند در
دادگاههاي نظامي رسيدگي ميشود.
تبصره  -0مقصود از اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي
در اين ماده ،آن دسته از اعضاي بسيج ميباشند كه با حكم رسمي
سپاه پاسداران انقالب اسالمي به انجام مأموريت ميپردازند و
حين انجام مأموريت مرتكب جرم ميشوند».

آقاي مدرسي يزدي ـ بعضی از اين موارد را كه صالحيت
رسيدگی سازمان قضايی وارد كردهاند ،خالف اصل ()31۲
قانون اساسی است؛ مثالً رسيدگی به جرائم كاركنان وزارت
دفاع در صالحيت دادگاه نظامی نيست .اصل ( )31۲قانون
اساسی گفته است رسيدگی به جرائم خاص نظامی اعضاي
ارتش ،ژاندارمري ،شهربانی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
صالحيت محاكم نظامی است.
آقاي سليمي ـ خب ،وزارت دفاع جزء ارتش است ديگر.
آقاي عليزاده ـ جزء ارتش است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه كسی گفته است كه وزارت دفاع
جزء ارتش است؟ وزارتخانهي مستقلی است.
آقاي ابراهيميان ـ ارتشیها هم مشمول اين ماده هستند؛ ولی
جزء قوه مجريه هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،مثالً وزير دفاع حتماً نظامی نيست.
آقاي رهپيك ـ بايد نظامی باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ كدام قانون اين «بايد» را میگويد؟
آقاي ابراهيميان ـ نه« ،بايد» نداريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است كه عمالً نظامی انتخاب
كنند.

مهماتسازي و اسلحهسازي و غيره است ،غيرنظامی هستند،
اما زير نظر وزارت دفاع هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مصلحت همين است [كه در ماده ()13
گفته است]؛ ولی در قانون اساسی ،چنين چيزي نيامده است.
آقاي رهپيك ـ اصل ( ،)31۲نگفته است كه به جرم اعضاي
نظامی [اين ارگانها در محاكم نظامی رسيدگی میشود].
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.
آقاي رهپيك ـ اين اصل گفته است كه به جرائم اعضاي ارتش،
اعضاي ژاندارمري ،شهربانی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی
بايد در محاكم نظامی رسيدگی شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال ممكن است وزير دفاع نظامی باشد،
ولی كارمندان وزارت دفاع ،الزاماً نظامی نيستند .يك فردي كه
مهندس معمولی بود ،میگفت من با وزرات دفاع قراردادي
دارم و با آنها كار میكنم .آن فرد جزء ارتش میشود؟
آقاي مؤمن ـ به طور موقت ،جزء ارتش شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،جزء ارتش و سپاه نيست.
آقاي مؤمن ـ چرا؟
آقاي اسماعيلي ـ خودشان میگويند [دو نوع پرسنل داريم]:
پرسنل كارمندي و پرسنل نظامی.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلی خب ،پس دو نوع پرسنل دارند.
آقاي اسماعيلي ـ ولی همهي كاركنان ،جزء ارتش هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،من میگويم مگر وزارت دفاع زير
مجموعهي ارتش ،سپاه يا نيروي انتظامی است؟
آقاي ابراهيميان ـ جزء ارتش محسوب نمیشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ وزارت دفاع جزء هيچكدام از اين
ارگانهاي نظامی نيست.
آقاي رهپيك ـ نيروهاي وزارت دفاع ،تابعهي نيروهاي مسلح
هستند.
آقاي عليزاده ـ آيا ما وزارت دفاع را ارتش تلقی میكنيم يا
نمیكنيم؟ وزارت دفاع ،نيروي پشتيبانی نيروهاي مسلح است.
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آقاي رهپيك ـ بله ،وزارت دفاع ،پشتيبانی نيروهاي مسلح را به

آقاي سليمي ـ مثل آشپز آشپزخانه فالن لشكر.

عهده دارد؛ جزء نيروهاي مسلح حساب میشوند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مهم نيست كه چه كار می كند.

آقاي عليزاده ـ وزارت دفاع ،وظيفهي پشتيبانی نيروهاي مسلح

آقاي رهپيك ـ اگر فردي در آشپزخانهي لشكر غذا درست

را بر عهده دارد.

میكند ،بله ،آن فرد عضو ارتش است.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً جزء نيروهاي مسلح محسوب

آقاي عليزاده ـ بله ،آشپز آشپزخانهي لشكر ،نظامی است.

نمیشوند.

آقاي يزدي ـ ولی اين فرد ،كارايی نظامی ندارد.

آقاي رهپيك ـ بند (چ) اين ماده كه گفته است« :چ -كاركنان

آقاي رهپيك ـ ولی اين كارهايی كه سازمانهاي وابسته انجام

سازمانهاي وابسته به نيروهاي مسلح» ،اشكال دارد .اآلن

می دهند ،اينها جزء ارتش نيستند .اينكه اين افراد را به دادگاه

سازمانهاي وابسته به نيروهاي مسلح مثل سازمانهاي

نظامی ببرند ،درست نيست.

اقتصادي ،دامداري ،تاالر پذيرايی و غيره همگی را شامل

آقاي مدرسي يزدي ـ من واقعاً در مورد كاركنان وزارت دفاع و

میشود .كلمهي «كاركنان» كه اين بند گفته است ،شامل

پشتيبانی ايراد دارم .حاال اگر كسی قبول دارد كه اطالق اين

كاركنان قراردادي و غير قراردادي و غيره هم میشود .اينها

بند ،ايراد دارد رأي بدهد.

اصالً جزء اعضاي نظامی ارتش و غيره حساب نمیشوند .اينها

آقاي ابراهيميان ـ به نظر من هم اينها [= كاركنان وزرات دفاع]

نيروهاي قراردادياند و تابع [قوانين مخصوص به خودشان

جزء اعضاي ارتش نيستند.

هستند].

آقاي رهپيك ـ اينها جزء نيروهاي مسلحند.

آقاي مدرسي يزدي ـ [اصل ( ])31۲نگفته است كه جرائم

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اصل ( )31۲تصريح كرده است كه

اعضاي نظامی در محاكم نظامی رسيدگی میشود؛ لذا اگر

به جرائم اعضاي ارتش ،نيروهاي انتظامی ،ژاندارمري و سپاه

فردي عضو ارتش باشد ،كافی است.

در محاكم نظامی رسيدگی میشود.

آقاي رهپيك ـ اين كاركنان ،عضو ارتش نيستند؛ مثالً فردي،

آقاي ابراهيميان ـ خود كاركنان وزارت دفاع هم جزء نيروهاي

كارگر يك تاالر پذيرايی است كه وابسته به اين نيروهاي مسلح

مسلح نيستند؛ اينها را اجباري [جزء نيروهاي مسلح میدانند].

است.

آقاي مدرسي يزدي ـ يك مهندس [شاغل در وزارت دفاع كه

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،اگر عرفاً بگويند كه اين

نظامی نيست].

شخص ارتشی است ،كافی است.

آقاي رهپيك ـ رسيدگی به جرائم كاركنان پشتيبانی نيروهاي

آقاي ابراهيميان ـ سازمان اتكا و چند تا سازمان شناختهشدهي

مسلح در محاكم نظامی ،اشكالی ندارد.

ديگر [وابسته به نيروهاي مسلح هستند].

آقاي عليزاده ـ آنچه كه در قانون آمده است ،عنوان «نيروي

آقاي سليمي ـ بانك سپه ،اتكا و غيره هم وابسته به نيروهاي

مسلح» نيست.

مسلح هستند.

آقاي يزدي ـ ظاهرِ شمردن[ ،داللت بر] انحصار است.

آقاي رهپيك ـ در مورد افرادي كه جزء نيروهاي مسلح هستند،

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،در اين اصل ،اسم برده است و چهار

ايرادي نيست ،اما اآلن نيروهاي مسلح ،كارخانهي اقتصادي

نوع نيروي نظامی ذكر كرده است؛ والسالم.

دارند ،مثل شركت صاايران .اين شركتها كارمند گرفتهاند و آن

آقاي عليزاده ـ میدانم؛ منظور اين است كه [در اصل (،)31۲

كارمند دارد به شكل قراردادي در آن كارخانه پيچ میبندد .اين

صرفاً] نيروي مسلح مقصود نيست ،بلكه شامل نيروي

كارمندان ،تابع قانون كار هستند .به اينها نمیگويند كه شما

غيرمسلح هم میشود .اما حاال ما بايد ببينيم كدام نيروي

عضو ارتش يا عضو سپاه هستيد؛ چون اينها دارند كار اقتصادي

غيرمسلح از شمول اين اصل خارج میشود؟ وگرنه اينكه ما

میكنند.

بگوييم حتماً بايد افراد موضوع اصل ( ،)31۲نيروي مسلح

آقاي يزدي ـ مثالً آشپز آنجا ،عضو ارتش محسوب میشود؟!

باشند ،درست نيست؛ يعنی اعضاي ارتش هم میتوانند مسلح

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اگر جزء ارتش يا سپاه باشد ولو

باشند و هم میتوانند غيرمسلح باشند.

آشپز عادي [هم باشد ،فرد نظامی محسوب میشود].

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
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آقاي عليزاده ـ مثل همترازها؛ اعضاي سپاه هم همينطور؛

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اصل ،تنها چهار تا نيرو را نام برده

اعضاي نيروي انتظامی هم همينطور .حاال حضرت آيتاهلل

است.

مدرسی میفرمايند كه كاركنان وزارت دفاع جزء نيروهاي

آقاي رهپيك ـ خود اين چهار تا نيرو ،جزو نيروهاي مسلحند.

مسلح نيستند؛ ما میگوييم اگرچه كاركنان اين وزارتخانه تحت

آقاي مدرسي يزدي ـ [كسانی كه در دادگاه نظامی به جرائم

نظر قوهي مجريه هستند ،ولی از اين جهت [مشمول اصل

خاص نظامی آنها رسيدگی میشود] ،جزء يكی از اين چهار تا

( )31۲هستند].

نيرو [كه در اصل ( )31۲نام برده شده] بايد باشند.

آقاي اسماعيلي ـ در قانون مربوط به وزارت دفاع آمده است

آقاي سليمي ـ جزء اين چهار تا است؛ عرف وزرات دفاع را

كه در تابعيت فرماندهي كل هستند.

3

جزء نيروهاي مسلح میداند.

آقاي عليزاده ـ بله ،اصالً به طور كلی وزارت دفاع جزء

آقاي مدرسي يزدي ـ وزارت دفاع ،جزء كدام يك از اين چهار

پشتيبانهاي نيروهاي مسلح است.

نيرو است؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ پشتيبان نيروهاي مسلح بودن ،غير از

آقاي رهپيك ـ اين چهار نيرو ،همگی نيروهاي مسلحند.

عضويت در نيروهاي مسلح است.

آقاي عليزاده ـ آقا شما میتوانيد به ما جواب نقضی بدهيد و

آقاي عليزاده ـ كاركنان وزارت دفاع ،از آشپزِ آشپزخانهي

بگوييد كه چرا نيروي انتظامی با اينكه جزء وزارت كشور

نيروهاي مسلح كه پايينتر نيستند .نمیدانم؛ حاال باز با اين

است ،جرائم كاركنان وزارت كشور نبايد در دادگاههاي نظامی

همه ،بفرماييد تا ببينيم نظر آقايان چيست؟

رسيدگی شود؟

آقاي اسماعيلي ـ حاال اگر يك نفر در وزارت دفاع كار میكند،

آقاي اسماعيلي ـ نه ،نيروي انتظامی كه جزء وزارت كشور

ولی جرائم خاص نظامی و انتظامی انجام میدهد ،در چه

نيست.

دادگاهی بايد به جرم او رسيدگی شود؟

آقاي عليزاده ـ چرا.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،قانون اساسی میگويد نمیشود به

آقاي رهپيك ـ نه ،جزء وزارت كشور نيست.

جرم اين افراد در دادگاه نظامی رسيدگی كرد.

آقاي ابراهيميان ـ نيروي انتظامی جزء نيروهاي مسلح است.

آقاي اسماعيلي ـ چرا؟

آقاي رهپيك ـ بله ،جزء نيروهاي مسلح است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصل ( )31۲میگويد كه افراد موضوع

آقاي مدرسي يزدي ـ ما در [اصل ( ])31۲قانون اساسی ،عنوان

اين اصل ،بايد جزء اعضاي آن چهار نيرو باشند.

«نيروي مسلح» نداريم .قانون اساسی ،چهار تا گروه را اسم برده

آقاي اسماعيلي ـ خب اين اصل نگفته است كه اعضاي وزارت

است.

دفاع جزء اين افراد نباشند.

آقاي ابراهيميان ـ حاال ما بگوييم چون ژاندارمري [و شهربانی

آقاي مدرسي يزدي ـ اعضاي اين چهار نيرو را نام برده است؛

ديگر وجود ندارد ،نيروي انتظامی جزء مشموالن اصل ()31۲

اعضاي وزارت دفاع را جزء اينها نشمرده است.

نيست؟]

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي سليمي ـ ما اآلن ژاندارمري نداريم؛ حذف شده است.

آقاي اسماعيلي ـ منظور شما وزارت دفاع است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،اگر چيزي به جاي ژاندارمري باشد

آقاي عليزاده ـ اصالً وزارت دفاع جزء نيروهاي مسلح است.

همين حكم را دارد؛ والّا هيچ.

عرف ،وزارت دفاع را جزء نيروهاي مسلح میداند؛ جزء ارتش

آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر ،وزارت دفاع هم همينطور است.

میداند؛ جزء اين جمع میداند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،من واقعاً مهندسی را ديدم كه به اينجا

آقاي سليمي ـ عرف ،وزارت دفاع را جزء نيروهاي مسلح میداند.

[= شوراي نگهبان] آمده بود و میگفت كه نه عضو سپاهم و نه
اصالً دورهي خاصی ديدهام؛ ولی در آنجا مشغول كار هستم.

 .1ماده ( )1قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح جمهوري
اسالمی ايران مصوب  3108/5/۲8مجلس شوراي اسالمی« :ماده -1
وزارت بخشی از دولت است كه مسئوليت پشتيبانی نيروهاي مسلح را در
قالب قوانين و تدابير فرماندهی كل بر عهده دارد».

آقاي اسماعيلي ـ در وزارت دفاع؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،در وزارت دفاع؛ مثالً سازمان
هوافضاي وزارت دفاع ،چه ربطی به نيروهاي مسلح دارد؟ البته
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شايد مصلحت اين باشد كه جرائم آنها نيز در دادگاه نظامی

آقاي مدرسي يزدي ـ نخير.

رسيدگی شود ،ولی اصل ( )31۲قانون اساسی اين را نمیگويد.

آقاي مؤمن ـ چرا؛ مُسلّم است.

آقاي عليزاده ـ شما كاركنان وزارت دفاع را ارتشی میدانيد،

آقاي سليمي ـ نه ،مُسلّم كه نيست.

نظامی میدانيد؟

آقاي سوادکوهي ـ ولی شوراي نگهبان ،اين مسئله را يك بار

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،آنها را ارتشی نمیدانيم ،سپاهی هم

تأييد كرده است.

نمیدانيم ،جزء نيروي انتظامی هم نمیدانيم .كاركنان وزارت

آقاي مدرسي يزدي ـ آنوقت شايد ما عضو شورا نبودهايم؛

دفاع ،جزء نيروهاي ذكرشده در اصل ( )31۲نيستند.

شايد هم بودهايم و غفلت كردهايم.

آقاي رهپيك ـ چرا ديگر ،جزء نيروي مسلحند.

آقاي سوادکوهي ـ آن قانون ،مصوب سال  318۲است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نيستند.

آقاي رهپيك ـ قبالً وزارت دفاع ،جزء اعضاي نيروهاي مسلح

آقاي سوادکوهي ـ در قانون سابق كه چنين چيزي آمده است.

آمده است.

قبالً عين اين مطلب بوده است.

3

آقاي مدرسي يزدي ـ ما در اصل ( )31۲قانون اساسی ،عنوان

آقاي رهپيك ـ بله قبالً هم آمده است.

«نيروي مسلح» نداريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ فردي كه در وزرات دفاع ،آشپز است يا

آقاي سليمي ـ حاال ببينيم.

آن كسی كه در وزارت دفاع مشغول به كار است ،آيا جزء

آقاي رهپيك ـ حاال اين نيروهاي مسلح ،يك اصطالح است؛

نيروهاي مسلح است؟! وزارت دفاع مربوط به ارتش است يا

میگويند اسم اين مواردي كه در اصل ( )31۲آمده است،

مربوط به سپاه است؟ حاال شما جواب اين سؤال را بفرماييد.

نيروي مسلح است.

آقاي سوادکوهي ـ كاركنان وزارت دفاع ،غالباً همهشان

آقاي سليمي ـ اگر جمود به لفظ داشته باشيم« ،بسيج» را هم

نظامیاند.

شامل نمیشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما بفرماييد كه وزارت دفاع مربوط به

آقاي اسماعيلي ـ نه ،اآلن بسيج ،جزء سپاه است.

ارتش است يا سپاه است يا نيروي انتظامی است؟

آقاي سليمي ـ خب در ايرادمان مینويسيم كه اصل ()31۲

آقاي مؤمن ـ باالتر از همهشان است.

«سپاه» را نام برده است؛ اما نگفته است آن افرادي كه سپاه به

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلی خب ،پس چرا اصل ( )31۲قانون

آنها حكم بدهد هم مشمول حكم اصل میشوند .اگر ما جمود

اساسی فقط آن موارد را نام برده است.

به لفظ داشته باشيم ،اين اصل ،شامل اعضاي كميته كه اآلن در

آقاي مؤمن ـ فرقی نمیكند؛ تفاوتی نمیكند.

نيروهاي انتظامی خدمت میكنند هم نمیشود؛ چون در اصل

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،باالتر قبول نيست.
آقاي مؤمن ـ اين مسئله ،مثلِ قياس به طريق اولی است.

(« ،)31۲شهربانی» و «ژاندارمري» را نام برده است؛ در حالی كه
۲

«كميته» ،نه جزء شهربانی است و نه ژاندارمري.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ،آنها را عضو نيروي انتظامی حساب

 .1ماده ( )3قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 318۲/3۰/3
مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -3دادگاههاي نظامی به جرائم مربوط به
وظائف خاص نظامی و انتظامی كليه افراد زير كه در اين قانون به
اختصار «نظامی» خوانده میشوند ،رسيدگی میكنند:
الف -كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمی ايران و
سازمانهاي وابسته
ب -كاركنان ارتش جمهوري اسالمی ايران و سازمانهاي وابسته
ج -كاركنان سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران و سازمانهاي وابسته و
اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمی
د -كاركنان وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح و سازمانهاي
وابسته
هـ»... -
« .2قياس اولويت :هرگاه جامع يا علّت در فرع قوىتر از اصل باشد ،در آن



میكنند؛ چون وقتی كه نيرو میگيرد جزء آن میشود.
آقاي سليمي ـ ولی در اينجا ظاهراً نبايد جمود به لفظ داشت.
آقاي عليزاده ـ آنزمانی كه میخواستند اين شهربانی و

صورت قياس فرع بر اصل را قياس اولويت يا قياس به طريق اولى (يا
فحوىالخطاب و يا مفهوم موافق) نامند .مثال :خداوند مىفرمايد« :به پدر
و مادر خود افّ نگوييد»؛ يعنى حرفى كه عالمت ناراحتى شما از آنها
باشد به زبان نياوريد .بديهى است به طريق اولى ،كتك زدن و فحش
دادن آنان روا نيست »... .عيسی واليی ،فرهنگ تشريحى اصطالحات
اصول ،تهران ،نشر نی ،چ  ،3181 ،0ج  ،3ص ۲18؛ قابل دسترسی در
نشانی زيرyon.ir/MsGrr :
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ژاندارمري و كميته را يكجا جمع بكنند ،آقايان [اعضاي

آقاي رهپيك ـ طبق قانون ،اين وزارتخانه ،پشتيبانیكننده از
3

شوراي نگهبان] همين بحث را كردند .گفتند اسم اين ارگانها

ارتش ،سپاه و نيروهاي نظامی است.

در قانون اساسی آمده است .آيا میشود اين ارگانها را جمع

آقاي مدرسي يزدي ـ يعنی توليدات وزرات دفاع ،به مصرف

كرد؟ ما گفتيم كه قانون اساسی دارد وضع موجود را میگويد و

آنها میرسد و آنها تجهيزاتشان را از اينها میخرند .وزارت

منظور قانونگذار اساسی همين ارگانهايی است كه كار تأمين

دفاع شخصيت مستقل دارد و فعاليت مستقل دارد؛ حاال

امنيت داخلی را انجام میدهند.

نيروهاي نظامی يا اجناسشان را از آن وزارتخانه میخرند يا

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبی ندارد؛ حاال ما میگوييم ذكر يك

نمیخرند.

ارگان به جاي همان ارگانهايی كه جمع شدهاند ،ايرادي ندارد؛

آقاي ابراهيميان ـ صرف پشتيبانی كه نمیتواند مالك باشد؛

ولی ديگر نمیتوانيم فراتر از آن را كه بگوييم.

والّا مادربزرگهايِ ما در زمان جنگ هم پشتيبان نيروهاي

آقاي عليزاده ـ ما میگوييم مالكِ اينكه میخواهيم [افرادي در

مسلح بودند .اين پشتيبانی كافی نيست .پشتيبانی ،مغاير مفهوم

دادگاه نظامی محاكمه شوند ،چيست؟]

نيروهاي مسلح است .در ابالغ كارمندهاي وزارت دفاع هم

آقاي مدرسي يزدي ـ مالك ،مثل روح قانون اساسی میشود.

هست كه [كارهاي مربوط به خودشان را دارند؛] يعنی فرد

آقاي رهپيك ـ وزارت دفاع ،پشتيبانی كنندهي نيروهاي مسلح است.

استخدامشده ،كارمند غيرنظامی است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ مجلس بايد در بند (ت) مینوشت:

آقاي رهپيك ـ خب بله ديگر ،نيروي مسلح يعنی چه؟ يعنی

«كارمندان نظامی وزارت دفاع».

ارتش ،سپاه و نيروي انتظامی.

آقاي عليزاده ـ آيا كاركنان وزارت دفاع ،مالكاً [جزء نيروهاي

آقاي يزدي ـ بله ،يعنی ارتش و سپاه و...

مسلح و مشموالن اصل ( )31۲قانون اساسی] تلقی میشود يا

آقاي مدرسي يزدي ـ من میگويم در اصل ( )31۲قانون

نمیشود؟

اساسی ،عنوان «نيروي مسلح» نداريم؛ شما دوباره همان حرف

آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً؛ [چهار نيروي مذكور در اصل

خودتان را میگوييد.

( ])31۲شامل هيچكدام از اين كاركنان وزارت دفاع نمیشود.

آقاي رهپيك ـ خب نمیگوييم نيروي مسلح؛ میگوييم

اگر از اشخاصی كه به شكل قراردادي با اين نهادها همكاري

پشتيبانیكنندهي ارتش و سپاه.

میكنند بپرسی كه مثالً شما عضو سپاهی ،میگويد نه؛ اگر

آقاي مدرسي يزدي ـ يعنی وزارت دفاع ،پشتيبانیكننده است،

بپرسی عضو ارتشی ،میگويد نه.

نه نيروي مستقيم؛ يعنی وزارت دفاع میآيد و جنسش را به

آقاي يزدي ـ قيد موقت هم در بعضی جاهاي اين ماده هست.

نيروهاي مسلح میفروشد .اين وزارتخانه ،شخصيت مستقل
دارد؛ يعنی فالن هواپيما يا موشك را كه درست میكند ،براي
خودش است.
آقاي ابراهيميان ـ به ارتش میفروشد.
آقاي مدرسي يزدي ـگاهی مشتري اين وزارتخانه سپاه است،
گاهی مشترياش ارتش است و گاهی مشترياش نيروي
انتظامی است.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،همينطور است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً از اين نظر ربطی به هم ندارند؛ از
لحاظ حقوقی مستقلند.
آقاي رهپيك ـ چرا ربطی ندارند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مستقلند؛ فقط جنسشان طوري است كه
آن ارگانها میخرند.

 .1ماده ( )3قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح جمهوري
اسالمی ايران مصوب  3108/5/۲8مجلس شوراي اسالمی« :ماده -3
وظايف وزارت به شرح زير میباشد:
الف -بررسی ،تنظيم و تحصيل بودجه و اعتبارات نيروهاي نظامی و
وزارت و سازمانهاي وابسته به آنها با هماهنگی ستاد كل و نظارت بر
انجام هزينهها و بررسی و تأييد بيالن حساب بودجه آنها
ب -ساخت و توليد اقالم مورد نياز نيروهاي مسلح و انجام تحقيقات
صنعتی الزم و افزايش امكانات تكنولوژي صنايع مربوطه برابر تدابير و
خط مشی فرماندهی كل
ج -نوسازي ،بازسازي و تعميرات اساسی وسايل و تجهيزات خارج از
مقدورات نيروهاي مسلح برابر دستورالعمل ابالغی ستاد كل
د -پشتيبانی فنی ،آموزشی و تعميراتی خدمات كامپيوتري نيروهاي
مسلح.
تبصره -نحوه و چگونگی پشتيبانی برابر دستورالعملی است كه توسط
وزارت تهيه و به تصويب فرماندهی كل می رسد.
هـ»... -
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«د -كسانی كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح

آقاي عليزاده ـ اصالً چنين چيزي مسلّم است.

جمهوري اسالمی ايران هستند و طبق قوانين استخدامی

آقاي يزدي ـ اين عبارت ،شامل اين افراد نمیشود.

نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاي نيروهاي مسلح

آقاي ابراهيميان ـ حاال رأي بگيريد.

محسوب میشوند ».اين بند ،اشكال دارد؛ يعنی كسی كه با او

آقاي جنتي ـ نه ،ممكن است خدمت آن فرد دو ماه يا يك سال

دو سه ماه قرارداد كاري دارند را هم جزء نيروهاي مسلح

باشد.

حساب كرده است؛ مثالً از كسی میخواهند كه بنّايی كند يا از

آقاي يزدي ـ پس عبارت «به طور موقت» يعنی چه؟

يك كارگري میخواهند كه تعميرات انجام بدهد يا مثالً

آقاي مؤمن ـ يعنی افرادي كه كارمند آنجا هستند و مثالً يك

میخواهند يك نفر يكجايی را رنگ بكند .اين قبيل افراد ،به

ادارهي رنگكاري هم دارند.

طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح هستند.

آقاي يزدي ـ عبارت «به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح

آقاي جنتي ـ ذيل اين بند را هم در نظر بگيريد.

جمهوري اسالمی ايران هستند» يعنی چه؟ حاال فردي

آقاي رهپيك ـ نه ،در ذيل بند (د) میگويد در صورتی كه اين

رنگكاري دارد ،بنّايی دارد يا تعميركار ماشين است.

افراد از اعضاي نيروي مسلح حساب بشوند.

آقاي مؤمن ـ بله ،همهي اين افراد ،جزء ارتش هستند.

آقاي يزدي ـ اينطور نيست.

آقاي يزدي ـ نه ،معلوم است كه اين افراد ،جزء نيروهاي مسلح

آقاي جنتي ـ اين بند ،فرضی را دارد میگويد كه اينها جزء

نيستند ،خب ،اين غلط است ديگر؛ اين ماده گفته است كه اين

نيروهاي مسلح حساب میشوند؛ دارد اين فرض را میگويد.

افراد جزء اعضاي نيروي مسلح محسوب میشوند؛ در حالی كه

آقاي مدرسي يزدي ـ میخواهد سربازها را بگويد .سرباز ،واقعاً

نبايد محسوب شوند .مسلّماً اين افراد جزء نيروهاي مسلح

مادامی كه در ارتش مشغول خدمت است ،عضو ارتش است.

محسوب نمیشوند .يك رنگكاري كه آمده است و يك ماه

آقاي رهپيك ـ بله ،كسانی كه طبق قانون عضو نيروهاي مسلح

كارش در ارتش طول میكشد ،آيا اين فرد ،نظامی محسوب

حساب میشوند ،مقصود است.

میشود؟!

آقاي يزدي ـ موضوع اين بند ،كسانی است كه به طور موقت

آقاي رهپيك ـ ممكن است عضو پيمانی نيروي مسلح باشد كه

در خدمت نيروي مسلح جمهوري اسالمی در میآيند.

قراردادش يكساله و موقت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ « ..و طبق قوانين »...؛ بقيهي بند را هم

آقاي يزدي ـ عضو پيمانی ،يعنی عضو نيروهاي مسلح و كارگر

بخوانيد.

نيروهاي مسلح است.

آقاي رهپيك ـ بله ،طبق قوانين از اعضاي نيروهاي مسلح

آقاي رهپيك ـ نه ،عضو پيمانی ،عضو دستگاه میشود.

هستند.

آقاي يزدي ـ اين ماده میگويد اين افراد از اعضاي نيروهاي

آقاي يزدي ـ اين بند ،حكم به نظامی بودن اين افراد كرده است.

مسلح محسوب میشوند! عرف اين افراد را جزء نيروهاي

آقاي رهپيك ـ ما كاري به وظيفه نداريم.

مسلح قبول نمیكند .اين افراد ،از اعضاي نيروهاي مسلح

آقاي عليزاده ـ آخر بند (د) دارد میگويد ...« :طبق قوانين

حساب نمیشوند ،بلكه كارگرهاي آنجا هستند و خدمهي آنجا

استخدامی نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاي نيروهاي

محسوب میشوند.

مسلح محسوب میشوند».

آقاي رهپيك ـ خب آن افرادي كه طبق قانون ،جزء نيروهاي

آقاي يزدي ـ موضوع اين بند ،افرادي است كه در خدمت

مسلح حساب میشوند ،عضو نيروهاي مسلح هستند.

نيروهاي مسلح جمهوري اسالمی ايران هستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند ،قيد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،بقيهي اين بند را مالحظه بفرماييد.

آقاي يزدي ـ اگر فردي كه آشپز رسمیِ ثابتِ دائم است ،عضو

آقاي رهپيك ـ آن افراد ،جزء نيروهاي مسلح حساب نمیشوند.

نيروهاي مسلح محسوب شود ،يك حرفی است؛ ولی اينكه

آقاي يزدي ـ پس اين بند ،شامل رنگكار نمیشود.

فردي به طور موقت براي يك كار موقت میآيد ،اين قطعاً و

آقاي جنتي ـ فرض اين است كه اين افراد ،نظامی محسوب

عرفاً و عقالً و شرعاً جزء نيروهاي مسلح حساب نمیشود.

نمیشوند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اين بند هم همين فرمايش شما را
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میگويد؛ اين قيد [= قيد «عضو نيروهاي مسلح محسوب

بايد ببينی كه كدام يك از شركتهاي رنگكاري مناسبترند؟

شدن»] احترازي است.

كدامشان بهتر هستند؟ طبق اين قرار به مناقصه بگذاري ،چنين

آقاي جنتي ـ خود اين بند ،چنين قيدي دارد؛ میگويد اين

و چنان كنی .بودجهات هم اينقدر است .براي استخدام اينها

افرادي كه طبق قوانين استخدامی نيروهاي مسلح ،جزء

هم مقررات وجود دارد.

نيروهاي مسلح حساب میشوند ،موضوع اين بند هستند.

آقاي جنتي ـ آن افراد كه در نيروهاي مسلح استخدام نمیشوند؛

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

فقط دو ماه يا سه ماه در نيروهاي مسلح كار میكنند .اسم اين

آقاي رهپيك ـ اآلن طبق قوانين ،كسی كه پيمانی استخدام

كه استخدام نيست.

میشود عضو دستگاه است.

3

آقاي مؤمن ـ بله ،دو ماه يا سه ماه كاركردن در نيروهاي مسلح

آقاي يزدي ـ پس كسی كه كارگر رنگكار است ،عضو

كه استخدام محسوب نمیشود.

نيروهاي مسلح است؟!

آقاي يزدي ـ اما اين بند (د) دارد میگويد« :كسانی به طور

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسالمی ايران

آقاي يزدي ـ اين بند مصوبه ،غلط است .اين بند ،خالف قانون

هستند  »...اين عبارت ،عبارت فارسی است.

اساسی است .معلوم است كه رنگكار يا بنّا در نيروهاي مسلح،

آقاي مؤمن ـ اگر آنجا [= در وزارت دفاع] ادارهاي مربوط به

كارگر است.

اين قبيل كارها دارند ،براي اين است كه كارهاي اينچنينی را

آقاي رهپيك ـ آنها را نمیگويد.

براي خودشان انجام بدهند.

آقاي ابراهيميان ـ اين قبيل افراد را طبق قوانين استخدامی،

آقاي يزدي ـ اين كارها ،كارهايی است كه به مسائل نظامی

جزء نيروهاي مسلح حساب نمیكنند.

مربوط نيست.

آقاي يزدي ـ چنين فردي طبق قانون ،استخدام میشود .براي

آقاي مؤمن ـ بله ،ولی جزء كارشان است؛ يا مثالً وقتی يك كار

استخدام افرادي كه میخواهند بيايند و در نيروهاي مسلح كار

برقی دارند ،كار برقیشان را به يك افراد خاصی میدهند؛ اين

بكنند ،قوانين خاصی وجود دارد.

افراد ،جزء نيروهاي مسلح هستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي عليزاده اگر میشود ،اين ايراد را

آقاي يزدي ـ اين افراد ،نظامی نيستند .نمیشود گفت كه اين

اينطوري رأي بگيريد« :شمول اين بند نسبت به اعضاي

افراد جزء نيروهاي مسلح هستند.

غيرنظامی وزارت دفاع خالف قانون اساسی است ».اگر اعضاي

آقاي مؤمن ـ باالخره اينها هم جزء نيروهاي ارتشند.

حاضر به اين ايراد رأي دادند[ ،اين ايراد را بنويسيد].

آقاي رهپيك ـ حاجآقا[ ،اصل ( ])31۲شرط نكرده است كه

آقاي مؤمن ـ غيرنظامی نبايد [مشمول حكم ماده ( ])13باشد.

شاغالن در نيروهاي مسلح حتماً بايد عضو نظامی باشند.

آقاي رهپيك ـ غيرنظامی نبودن كه شرط نشده است.

آقاي يزدي ـ يكوقتی میگويند كه چنين فردي عضو ثابت آن

آقاي يزدي ـ استخدام غير نظامی در بخش نظامی درست

ارگان است؛ مثالً آن فرد در آن ارگان آشپز است ،هميشه هم

است؛ يعنی وقتی میخواهی براي رنگكاري كارگر بياوري،

در آنجا است ،در اين صورت ،عضو آن ارگان حساب میشود.

نمیتوانی همينطور بروي و سر خيابان يك كسی را بياوري.

آقاي مؤمن ـ پس دو جور است.
آقاي رهپيك ـ آيا كسی كه استخدام پيمانی است ،عضو ارتش

 .1ماده ( )35قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  3180/1/8مجلس
شوراي اسالمی« :ماده  -35از تاريخ تصويب اين قانون ،استخدام در
دستگاههاي اجرايی به دو روش ذيل انجام میپذيرد.
الف -استخدام رسمی براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتی
ب -استخدام پيمانی براي تصدي پستهاي سازمانی و براي مدت معين.
تبصره ... -3
تبصره  -3تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيمانی در
پيماننامه مشخص میگردد و در مورد كارمندان رسمی به عهده دستگاه
اجريی ذيربط میباشد».

حساب میشود يا نه؟
آقاي يزدي ـ سؤال من از شما اين است كه اگر يك كسی به
نيروهاي مسلح آمده است تا يك ماه رنگكاري انجام دهد ،آيا
اين شخص جزء نيروهاي مسلح است؟
آقاي مؤمن ـ نه ،آن رنگكار جزء نيروهاي مسلح به حساب نمیآيد.
آقاي رهپيك ـ نه ،او عضو نيست.
آقاي يزدي ـ خب عبارت اين بند دارد میگويد« :كسانی كه به

211

مشروح مذاكرات جلسه 1131/1/02

طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسالمی ايران

آقاي مؤمن ـ طبق قوانين استخدام [بايد عضويت را تشخيص

هستند و طبق قوانين استخدامی نيروهاي مسلح در مدت مزبور

داد ].اين بند ،اشكالی ندارد.

از اعضاي نيروهاي مسلح هستند ».براي اينكه از چنين فردي

آقاي ابراهيميان ـ اين موارد مورد اختالف را رأي بگيريد.

كار بكشند ،بايد او را طبق قوانين خاص به خدمت بگيرند.

آقاي عليزاده ـ خود بند (د) ،در مورد اين فردي كه او را از

آقاي مؤمن ـ نه ،اينطور نيست.

بيرون به داخل نيروهاي مسلح میآورند كه كاري انجام دهد

آقاي يزدي ـ يعنی همينطوري نمیتوانند بروند و يك

توضيح داده است؛ گفته است كه« :د -كسانی كه به طور موقت

رنگكار را بردارند و بياورند؛ بايد آن فرد را طبق قوانين

در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسالمی ايران هستند و

استخدام بكنند .براي استخدام چنين فردي ،قوانينی هست.

طبق قوانين استخدامی نيروهاي مسلح در مدت مزبور از

آقاي رهپيك ـ به قرارداد كاري اين قبيل افراد میگويند:

اعضاي نيروهاي مسلح محسوب میشوند».

«پروژهاي» يا «خريد خدمتی»؛ اين افراد عضو نيروهاي مسلح

آقاي يزدي ـ يعنی كسانی كه به صورت موقت میآيند و مثالً

حساب نمیشوند.

در آنجا رنگكاري میكنند [جزء نيروهاي مسلح محسوب

آقاي يزدي ـ بله ،باالخره اين افراد هم يكی از اقسام افراد

میشوند].

شاغل در نيروهاي مسلح هستند.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي رهپيك ـ ولی يكی از اقسام قرارداد موقت كه طبق قوانين

آقاي عليزاده ـ نه ،گفته است ...« :طبق قوانين استخدامی

استخدامی عضو حساب میشود ،نوع پيمانی است .در قرارداد

نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاي نيروهاي مسلح

پيمانی ،مدت قرارداد فرد ،يكساله است ،ولی چنين فردي طبق

محسوب میشوند».

قوانين ،عضو آن سازمان محسوب میشود.

آقاي يزدي ـ خب اين عبارتِ «از اعضاي نيروهاي مسلح

آقاي يزدي ـ حتی اين فرد در همين يك سالی هم كه شما

محسوب میشوند» ،خبر قضيه است.

فرموديد ،عضو آن سازمان است؟

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي رهپيك ـ طبق قوانين استخدامی عضو آنجا محسوب میشود.

آقاي يزدي ـ يعنی كسانی كه به طور موقت میآيند ،از اعضاي

آقاي يزدي ـ كار آن فرد ،يك سال طول میكشد تا اين پادگان

نيروهاي مسلح حساب میشوند .من میگويم اين خبر براي

را مرتب بكند؛ بسازد و رنگ كند و تحويل بدهد و برود .اين

اين مبتدا غلط است.

فرد ،جزء نيروهاي مسلح است؟

آقاي عليزاده ـ اين بند ،يك قيدي هم دارد .قيدش اين است

آقاي رهپيك ـ اين نوع بهكارگيري ،استخدام است ديگر؛ چون

كه چنين فردي بايد جزء اعضاي نيروهاي مسلح قلمداد شود.

آن فرد ،میتواند بعداً ارتقا پيدا بكند ،تبديل وضعيت پيدا كند.

ما اين مطلب را از اين بند برداشت میكنيم.

به اين كار ،استخدام میگويند؛ آن فرد ،عضو آن سازمان

آقاي رهپيك ـ بله ،اين عبارت ،قيد دارد.

محسوب میشود.

آقاي يزدي ـ نه ،اين جمله ،اينطور نيست .مبتداي اين جمله

آقاي يزدي ـ عضو نيست.

اين عبارت است« :كسانی كه به طور موقت در خدمت نيروهاي

آقاي رهپيك ـ ولی يك كسی كه خارج از اين مقررات آمده

مسلح جمهوري اسالمی ايران هستند» و خبر اين جمله ،اين

است ،كار آن فرد ،بر اساس پروژه است؛ يعنی يك پولی به او

عبارت است« :از اعضاي نيروهاي مسلح محسوب میشوند».

میدهند و میآيد و يك ماه كار میكند و میرود .اين كار،

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اين عبارت «وَ» دارد.

استخدام نيست.

آقاي يزدي ـ میدانم؛ استخدام اين افراد ،بر طبق قانون است؛

آقاي يزدي ـ عضو بودن يك مفهوم عقاليی است؛ يك مفهوم

يعنی وقتی منِ فرد عادي میخواهم يك كارگر بياورم ،اختيار

عرفی است .از مردم كوچه و خيابان بپرسيد؛ «العُرفُ بِبابِك».

3

اين كار با خودم است و هر كسی را كه دلم بخواهد ،میآورم؛
اما در نيروهاي مسلح اينطور نيست.

 .1ترجمه« :عُرف ،دم در خانهي تو است ».اين جمله ،كنايه از اين است كه
عرف ،در جاي دوري نيست؛ عرف همين مردمی هستند كه در كوچه و
خيابان رفت و آمد میكنند و اگر در خانه ات را باز كنی ،آنها را میبينی.

آقاي عليزاده ـ اين افراد ،از اعضاي نيروهاي مسلح محسوب
نمیشوند.
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آقاي يزدي ـ اما وقتی رئيس يك پادگان ،رئيس يك سازمان

برخی از آقايان میفرمايند كه كاركنان وزارت دفاع ،جزء

نظامی میخواهد يك كسی را براي تعميرات بياورد،

مشموالن اصل ( )31۲محسوب نمیشوند ،چه میفرماييد؟

همينطوري نمیتواند برود و كسی را براي اين كار بياورد؛

آقاي مدرسي يزدي ـ كاركنانی از وزرات دفاع كه عضو

مقررات و حساب و كتاب دارد .به قول شما ،يا بايد پيمانی

نيروهاي مسلح نباشند؛ يعنی عضو ارتش نباشند ،عضو سپاه

باشد يا موقت باشد يا ضمانت از او بگيرد؛ ده جور حساب و

نباشند و عضو نيروي انتظامی نباشند [جزء مشموالن اصل

كتاب دارد تا بتواند بيايد و اينجا بايستد و يك ماه كار بكند.

( )31۲نيستند].

همينطوري نيست .مثل من نيست كه اگر خواستم براي خانهام

آقاي رهپيك ـ اينها همه عضو نيروهاي مسلّحند؛ پشتيبانیكننده

يك كسی را بياورم ،اختيار اين كار با خودم است و هر كسی

از نيروهاي مسلّحند.

را دلم میخواهد میآورم .اما اگر يك فرماندهي نظامی

آقاي سوادکوهي ـ اطالقش [= بند (ت)] اشكال دارد.

میخواهد يك پادگان را تعمير بكند ،اينجا براي تعميرات،

آقاي رهپيك ـ نه ،اشكال ندارد.

مقرراتی دارد؛ يعنی همينطوري نمیتواند برود و كسی را

آقاي سليمي ـ رأي بگيريد.

بياورد ،بلكه بايد با كسانی كه میآورد قرارداد امضا بكند؛ براي

آقاي عليزاده ـ آقايانی كه میفرمايند اطالق بند (ت) ،نسبت به

انجام كار زمان ،معين بكند؛ مقايسه بكند و به قول شما پيمان

مواردي كه اين كاركنان از اعضاي نيروهاي ارتش يا سپاه يا

ببندد و بعد براي شش ماه ،يك سال ،كمتر يا بيشتر قرارداد

ديگر موارد مذكور در اصل ( )31۲نيستند ،ايراد دارد و از اين

ببندد .حاال يا با آنها قرارداد ساعتی میبندد يا پيمانهاي

جهت ،آن را خالف اصل ( )31۲میدانند ،رأي بدهند.

مختلف ديگري كه وجود دارد را با آنها امضا میكند .به هر

منشي جلسه ـ سه تا رأي دارد.

حال ،يكسري مقررات در اين زمينه وجود دارد كه طبق

آقاي يزدي ـ میشود گفت كه نيروهاي ثابت وزارت دفاع

مقررات رفتار میشود .خب حاال بفرماييد در اين صورت ،آيا

عضو نيروهاي مسلح هستند ،ولی نمیشود اين حرف را در

اين آقاي طرف قرارداد ،عضو نيروي مسلح محسوب میشود؟!

مورد نيروهاي موقت وزارت دفاع گفت.

عرف ،اين را قبول نمیكند.

آقاي عليزاده ـ در مورد بند (ب) و (ث) ،كاركنان ارتش و

آقاي جنتي ـ خيلی خب ،اين ايراد را رأي بگيريد.

نيروي انتظامی كه ايرادي نداريد« .ج -كاركنان سازمانهاي

آقاي عليزاده ـ رأي میگيريم .البد آقايان اعضاي حاضر ،به بند

حفاظت اطالعات ،عقيدتی سياسی و نمايندگی ولی فقيه

(الف) كه اشكالی ندارند.

نيروهاي مسلح»؛ به اين بند اشكال داريد؟

آقاي يزدي ـ گفتيم كه بند (الف) خالف قانون اساسی است.

آقاي رهپيك ـ اين بند ،فقط يك بحثی در خصوص آنهايی كه

آقاي عليزاده ـ «الف -كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح

روحانی هستند دارد؛ چون در اين موارد ،يكی دادگاه ويژهي

جمهوري اسالمیايران»

روحانيت است كه صالحيت رسيدگی به جرائم آنها را دارد و

آقاي رهپيك ـ خب ،اگر آن ايرادي كه بعضی از آقايان [= آقاي

يكی هم دادگاه نظامی .جمع اينها چگونه است؟ اين بايد تعيين

مدرسی يزدي] گرفتند ،درست باشد و جمود به لفظ داشته

تكليف بشود .شما بايد يك ابهام بگيريد تا تعيين تكليف كنند.

باشيم ،ما در اصل ( ،)31۲ستاد كل نيروهاي مسلح هم نداريم

آقاي عليزاده ـ فرمايش آقايان اين است كه ما بايد همهجا در

[و بنابراين ،بند (الف) هم مغاير قانون اساسی است].

موارد مشابه نظرات يكسانی بدهيم .فرمايش آقاي دكتر در

آقاي سوادکوهي ـ ولی جزء نيروهاي نظامی است؛ جزء ارتش

اينجا وارد است كه ما دو تا مرجع صالح كه نداريم؛ در

است.

رسيدگی به يك جرم ،يك مرجع صالح هست؛ اين يك مطلب

آقاي رهپيك ـ نه ،نمیشود اين را گفت؛ نمیتوانيد اين را

است .دوم اينكه اصالً خود اين سازمانهاي حفاظت اطالعات،

بگوييد.

عقيدتی سياسی و نمايندگی ولی فقيه در نيروهاي مسلح ،آيا

آقاي سوادکوهي ـ چرا نمیشود؟

نظامی محسوب میشوند؟

آقاي عليزاده ـ ما نسبت به كاركنان ارتش جمهوري اسالمی كه

آقاي رهپيك ـ اينها جزء نيروهاي مسلحند ديگر؛ باالخره يا در

حرفی نداريم؛ نسبت به كاركنان سپاه هم حرفی نداريم .اآلن

ارتشند يا در سپاهند يا در نيروي انتظامی هستند.
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آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً درجه دارند.

آقاي رهپيك ـ بله ،ابهام بگيريم.

آقاي عليزاده ـ ما به مجلس چه بگوييم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام بگيريم.

آقاي رهپيك ـ آن مرجع صالح ،ابهام دارد.

آقاي ابراهيميان ـ اين مطلب ،در مورد همهي بندها هست؛

آقاي اسماعيلي ـ اين بحث ،مربوط به موضوع تعارض مراجع

فرقی نمیكند.

رسيدگی است كه خودشان [طبق قواعد مربوط به حلّ تعارض

آقاي رهپيك ـ نه ،اين بند در خصوص روحانييون است .در

صالحيت] آن را حل میكنند؛ مثل جاهاي ديگر.

ساير بندها كه بحث روحانی بودن نيست ،بحث نظامی بودن

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،واقع مطلب اين است كه حلّ اين

است.

بحث در اينجا مشكل است .واقعاً اگر اين افراد روحانی جرمی

آقاي عليزاده ـ همهي بندها اينطوري نيست .ساير بندها كه

مرتكب شوند ،صالحيت رسيدگی براي دادگاه ويژهي

مرجع ديگري براي رسيدگی ندارند.

روحانيت است يا براي دادگاههاي نظامی است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،ايشان [= آقاي ابراهيميان] درست

آقاي اسماعيلي ـ میدانم؛ اينجا هم مثل خيلی جاهاي ديگر

میگويند .در همهي بندها ،اين موضوع مطرح است كه اگر

است [كه تعارض در صالحيت ايجاد میشود].

مجرم آن بند ،روحانی باشد چه كار بايد بكنيم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن بايد اين موضوع حل بشود.

آقاي ابراهيميان ـ اگر اين مجرم ،روحانی باشد و در عين حال،

آقاي اسماعيلي ـ فرض كنيد اآلن يك روحانی ،مدير مسئول

سرلشكر سپاه هم باشد و در عقيدتی سياسی هم نباشد و مثالً

يك نشريه است؛ [اگر اين فرد جرمی مرتكب شود ،به جرم او،

فرمانده قسمتی باشد ،چه حكمی دارد؟

در چه دادگاهی رسيدگی میكنند؟]

آقاي رهپيك ـ صحبت ما در مورد اين بند (ج) است؛ چون در

آقاي رهپيك ـ اآلن میدانيد در عمل چه كار كردهاند؟ اآلن يك

اين بند ،صحبت از نمايندگی ولی فقيه است.

شعبه از دادگاه ويژهي روحانيت را در دادگاه نظامی بردهاند و

آقاي عليزاده ـ روحانيونی كه در قسمتهاي ديگر نيروهاي

به اين صورت ،موضوع را جمع كردهاند.

مسلح [به جز نمايندگی ولی فقيه] هستند ،نيروي تحت نظر

آقاي اسماعيلي ـ خب ،باالخره آن را جمع كردهاند ديگر.

ولی فقيه نيستند.

آقاي رهپيك ـ نه ،اين راه حلِ قانونی نيست؛ بلكه رويهاي

آقاي رهپيك ـ خيلی از مسئوالن قسمتهاي ديگر سپاه ،از

درست كردهاند كه اينطوري عمل كنند.

روحانيون هستند.

آقاي اسماعيلي ـ دادگاه ويژه زير نظر رهبري است ،هر چه

آقاي عليزاده ـ افرادي كه نسبت به بند (ج) ،ابهام دارند ،رأي بدهند.

تصميم بگيرند [همان را عمل میكنند].

آقاي يزدي ـ آيا نمايندهي ولی فقيه در نيروي مثالً ارتش،

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،اگر فرمايش ايشان [= مقام معظم

ارتشی حساب میشود؟

رهبري] اطالق داشته باشد كه به كليهي جرائم روحانيت بايد

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

در دادگاه ويژه رسيدگی بشود ،مجلسی بايد در اينجا بگويد كه

آقاي رهپيك ـ بله ،نظامیاند.

فرمايش ايشان ،حاكم بر اين قانون است.

آقاي سوادکوهي ـ ايراد بند (ج) چه شد؟

آقاي اسماعيلي ـ اين مصوبه ،صالحيت دادگاه ويژهي

آقاي ابراهيميان ـ ابهام ،رأي نياورد.

روحانيت را نفی نمیكند.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر ،ابهام بند (ج) رأي نياورد« .چ-

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ صالحيت دادگاه ويژه ،حاكم بر اين

كاركنان سازمانهاي وابسته به نيروهاي مسلح»

است.

آقاي رهپيك ـ ما نسبت به اين بند هم ابهام داريم .بايد ديد كه

آقاي اسماعيلي ـ نه.

«سازمان وابسته به نيروي مسلح» ،دارد كار نيروي مسلح میكند

آقاي رهپيك ـ باالخره يكی از اين دو دادگاه بايد براي

يا كار اقتصادي میكند؟ اين بند از اين جهت ابهام دارد.

رسيدگی به جرائم روحانيون نظامی معين بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،اگر اعضاي اين سازمانها،

آقاي اسماعيلي ـ رأي بگيريم.

اعضاي سپاه و ارتش هستند كه اشكالی ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده ،ابهام دارد.

آقاي رهپيك ـ نه.
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آقاي اسماعيلي ـ حاجآقاي مدرسی ،اگر اين افراد ،عضو ارتش

بزنيد؛ مثل همين مثالهايی كه زديد.

و سپاه و مانند اينها نباشد كه اشكالی ندارد ،اما اگر در اين

آقاي رهپيك ـ حاجآقا ،مثالهايش زياد است.

سازمانها كاركنانی استخدام كردهاند كه يك كاري براي آنها

آقاي عليزاده ـ مثل باغبانهاي ارتش و سپاه.

انجام دهند چه حكمی دارد؟

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي رهپيك ـ بله ،سازمانهاي وابسته به نيروهاي مسلح

آقاي سوادکوهي ـ نه ،آنها كه عضو سازمانهاي وابسته نيستند.

موضوع اين بند است.

آقاي رهپيك ـ چرا ديگر ،اصالً سازمان يعنی چه؟

آقاي يزدي ـ اگر كاركنان اين سازمانها عرفاً عضو نيروهاي

آقاي عليزاده ـ «كاركنان وظيفه» [مذكور در بند (ح)] كه

مسلح حساب بشوند ،ابهام باقی است.

اشكالی ندارد .به «محصالن موضوع قوانين استخدامی نيروهاي

آقاي مدرسي يزدي ـ اين افراد ،در نيروهاي مسلح استخدام

مسلح» [مذكور در بند (خ)] اشكالی نداريد؟

میشوند.

آقاي سليمي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ دربارهي اين سازمانهاي وابسته مثالی كه

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

میتوانيم بزنيم اين است كه مثالً اگر ارتش در جايی باغی دارد

آقاي عليزاده ـ «د -كسانیكه به طور موقت در خدمت

كه در اين باغ چهار تا كارگر باغبان دارد ،اگر بيايند بگويند كه

نيروهاي مسلح جمهوري اسالمی ايران هستند و طبق قوانين

چون اين باغ ،وابستهي به ارتش است[ ،پس به جرم اين

استخدامی نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاي نيروهاي

كارگران باغبان هم در دادگاه نظامی رسيدگی میشود ،اين مطلب

مسلح محسوب میشوند».

اشكال دارد] .ما به اطالق اين بند نسبت به مواردي كه اين افراد

آقاي اسماعيلي ـ اين بند ،عيبی ندارد.

جزء اعضاي ارتش و مانند اينها تلقی نشوند ،اشكال داريم.

آقاي جنتي ـ ايراد اين بند را رأي بگيريد.

آقاي رهپيك ـ بله ،مثالً اين نيروها در جايی دامداري دارند يا

آقاي اسماعيلي ـ اين بند ،خوب است ديگر.

مزرعهي كشت و صنعت دارند .بله[ ،اطالق اين بند ،نسبت به

آقاي عليزاده ـ حضرات آقايانی كه نسبت به اطالق اين بند به

كارگران اين بخشهاي نيروهاي مسلح] اشكال دارد؛ رسيدگی

هر صورتی ايراد دارند ،رأي بدهند.

به جرم چنين كاركنانی از سازمانهاي وابسته در دادگاه نظامی

آقاي اسماعيلي ـ موضوع اين بند ،افرادي است كه عضو

اشكال دارد.

نيروهاي مسلح محسوب میشوند .اين بند ،اشكالی ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ خب ،رأي بگيريد.

آقاي عليزاده ـ اين ايراد ،رأي نياورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اطالق اين بند ،اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ «تبصره  -1جرائم در ارتباط با وظايف خاص

آقاي يزدي ـ بله.

نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كه در سازمانهاي ديگر خدمت

آقاي اسماعيلي ـ اين ايراد ،رأي آورد.

ميكنند در دادگاههاي نظامي رسيدگي ميشود ».اين تبصره كه

آقاي عليزاده ـ پس اطالق بند (چ) نسبت به مواردي كه

اشكالی ندارد.

كاركنان سازمانهاي وابسته عضو نهادها يا دستگاههاي مذكور

آقاي رهپيك ـ بله ،چون اين فرد ،مأمور است .اين تبصره

در اصل ( )31۲قانون اساسی نيستند ،ايراد دارد.

3

میگويد به جرائم فردي كه خودش نظامی است و در سازمان

آقاي يزدي ـ و [همچنين ،اطالق اين ماده نسبت به] افرادي كه

ديگري مأمور به خدمت شده است و در عين حال ،جرم

جزء نيروهاي مسلح حساب نمیشوند ،ايراد دارد.

خاص نظامی و انتظامی انجام داده است ،در دادگاه نظامی

آقاي رهپيك ـ اين افراد ،عضو نيروهاي مسلح هستند ديگر.

رسيدگی میشود.

آقاي جنتي ـ براي اينكه اين مطلب روشن بشود ،يك مثال

آقاي عليزاده ـ «تبصره  -0مقصود از اعضاي بسيج سپاه پاسداران
انقالب اسالمي در اين ماده ،آن دسته از اعضاي بسيج ميباشند

 .1بند ( )33نظر شماره  31/3۰۲/3۲33مورخ  3131/3/1شوراي نگهبان:
« -33اطالق بند (چ) ماده ( ،)13چون اشخاصی غير از اعضاي
دستگاههاي مذكور در اصل ( )31۲قانون اساسی را نيز شامل می شود،
مغاير اصل ( )31۲قانون اساسی میباشد»... .

كه با حكم رسمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي به انجام
مأموريت ميپردازند و حين انجام مأموريت مرتكب جرم

ميشوند ».نه هر جرمی.
آقاي مدرسي يزدي ـ جرم نظامی مقصود است؟
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آقاي عليزاده ـ اين جرم ،بايد جرم مذكور در اصل ()31۲
باشد .اطالق «ارتكاب جرم» در اين تبصره ،اشكال دارد.
آقاي اسماعيلي ـ بله ،درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ جرم نظامی يا انتظامی بايد باشد.
آقاي يزدي ـ جرم خاص نظامی بايد باشد.
آقاي ابراهيميان ـ جرم مرتبط با وظايف نظامی بايد باشد.
آقاي مؤمن ـ اطالق «جرم» اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ پس مینويسيم اطالق «جرم» نسبت به غير از
موارد مذكور در اصل ( )31۲ايراد دارد .اگر آقايان اين اشكال
را قبول دارند ،رأي بدهند.
آقاي رهپيك ـ بله ،اشكال دارد .منتها بعداً اين مسئله را در
[ماده ( )۲8كه در مورد] صالحيتها است ،از جهت شمول
بعضی از اطالقاتِ اجازهي مقام معظم رهبري ،بحث میكنيم.
آقاي عليزاده ـ اين تبصره ،نسبت به غير از موارد مشمول اصل
( )31۲اشكال دارد 3.بله.

۲

 .1بند ( )33نظر شماره  31/3۰۲/3۲33مورخ  3131/3/1شوراي نگهبان:
« -33اطالق بند (چ) ماده ( ،)13چون اشخاصی غير از اعضاي
دستگاههاي مذكور در اصل ( )31۲قانون اساسی را نيز شامل می شود،
مغاير اصل ( )31۲قانون اساسی میباشد .همچنين در تبصره ( )۲اين
ماده ،اطالق اين جرم نسبت به غير موارد مشمول اصل ( )31۲قانون
اساسی اشكال دارد».
 .2بررسی اين مصوبه ،در جلسهي مورخ  3131/1/۲3شوراي نگهبان ادامه
يافته است.
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