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(اعادهشده از شوراي نگهبان)»

1

اين اساسنامه ،دفعهي قبل كه به شورا آمد ،چندين ايراد به آن

مشتمل بر موضوعات زير:

گرفتيم .اولين ايراد [در نظر شماره  3۲/1۰/515۲۰مورخ

 )1نطق پيش از دستور

 ]313۲/3۲/۲1اين بود« :واژههاي «پاركينگ» در بند (و) ماده

 )2اساسنامه شرکت شهر فرودگاهي امام خميني
(اعادهشده از شوراي نگهبان)
 )0اليحه تجارت (اعاده شده از شوراي نگهبان)
 )4بررسي قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير
شيعه در محاکم (بر اساس اصل چهارم قانون اساسي)

(« 0،)1فاينانس» در بند ( )11ماده ( 1)15و «پرسنلي» در ماده

تالوت آياتي چند از کالماهلل مجيد

نطق پيش از دستور
آقاي جنتي ـ اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم .بسم اهلل الرحمن
الرحيم .حلول ايام متبركهي ماه مبارك رجب ،والدت حضرت
امام محمد باقر عليهالسالم ،حضرت امام علی النقی سالماهلل عليه
و ليلة الرغائبی كه در پيش رو داريم و همچنين ايام ديگري كه
در اين ماه شريف با آن مواجه هستيم ،ميالد حضرت علی
عليهالسالم و مبعث پيامبر عظيمالشأن صلّیاهلل عليه و آله و سلّم
را خدمت همهي شما عزيزان تبريك عرض میكنم و اميدوارم
كه خدا توفيق دهد حداكثر بهرهبرداري را از اين ماههاي شريف
سهگانه داشته باشيم و آماده باشيم براي اينكه فضيلت ليلهالقدر را
انشاءاهلل درك كنيم و مشمول عفو و رحمت و مغفرت خداوند
متعال باشيم .انشاءاهلل به بركت اين ماهها و دعاهايی كه در اين
ماهها میشود خداوند فرجی براي مسلمانها و براي شيعيان و
براي ما برساند كه از اين گرفتاريهاي متعدد و متنوعی كه داريم
انشاءاهلل نجات پيدا بكنيم .خداوند انشاءاهلل مخصوصاً براي قشر
فقير و محرومی كه مشكالت زيادي در زندگی دارند ،براي
بيكارها ،كسانی كه مشكل اشتغال دارند ،براي جوانها فرجی
برساند به بركت دعاهايی كه در اين ايام صورت میگيرد و به
بركت دعاهايی كه جوانهاي پاكدل در ايام اعتكاف در مساجد
میكنند و نمازهايی كه میخوانند و روزههايی كه میگيرند .خدا
انشاءاهلل دعاي آنها را مستجاب كند.

اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام
خميني(ره) (اعادهشده از شورای نگهبان)
آقاي عليزاده ـ «اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني(ره)

3

( ،)02از حيث عدم ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل ()15

قانون اساسي شناخته شد ».هيئت وزيران اين مصوبه را به اين
صورت اصالح كرده است -1« :در بندهاي (و) ماده ()1( ،)1
 .1اساسنامه شركت شهر فرودگاهی امام خمينی (ره) در تاريخ 313۲/3/۲۰
به تصويب هيئت وزيران رسيد .اين مصوبه ،مطابق با روند قانونی
پيشبينی شده در اصل ( )85قانون اساسی ،طی نامهي شماره
 38318/301811مورخ  313۲/33/0به شوراي نگهبان ارسال شد .اين
اساسنامه ،در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران
رفت و برگشت داشته است .شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي
اول رسيدگی در جلسهي مورخ  313۲/3۲/۲3بررسی كرد و نظر خود
مبنی بر مغايرت برخی از مواد اين مصوبه با قانون اساسی را طی نامهي
شماره  3۲/1۰/515۲۰مورخ  313۲/3۲/۲1به هيئت وزيران اعالم كرد.
در نهايت ،با اصالحات مورخ  3131/3/۲3هيئت وزيران ،اين مصوبه در
مرحلهي دوم رسيدگی در جلسهي مورخ  3131/۲/3۰شوراي نگهبان
بررسی شد و نظر شورا مبنی بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون
اساسی طی نامهي شماره  31/3۰۲/103مورخ  3131/۲/3۰به هيئت
وزيران اعالم شد».
 .2بند (و) ماده ( )3اساسنامه شركت شهر فرودگاهی امام خمينی (ره)
مصوب  313۲/3/۲۰هيئت وزيران« :ماده  -3اصالحات زير در اين
اساسنامه در معانی مشروح مربوط به كار میروند:
الف... -
و -عوامل پروازي :باند پرواز ،مسيرهاي خزش (تاكسی وي) ،پاركينگ
هواپيما ،تجهيزات روشنايی و كمك ناوبري».
 .0بند ( )33ماده ( )35اساسنامه شركت شهر فرودگاهی امام خمينی (ره)
مصوب  313۲/3/۲۰هيئت وزيران« :ماده  -35وظايف مجمع عمومی
عادي به شرح زير است:
... -3
 -33اتخاذ تصميم در خصوص پيشنهادهاي هيئت مديره مربوط به انعقاد
هرگونه قراردادهاي مشاركت و خريد و فروش سهام شركتهاي ديگر
كه مرتبط با فعاليت شركت باشد و امكان استفاده از اعتبارات و فاينانس
در چارچوب قوانين مربوط».
 .4ماده ( )۲8اساسنامه شركت شهر فرودگاهی امام خمينی (ره) مصوب
 313۲/3/۲۰هيئت وزيران« :ماده  -۲8چكها ،اوارق و اسناد بهادار و
همچنين قراردادها و اسناد مالی كه مستلزم قبول تعهد و يا واگذاري
حقی يا امتيازي از طرف شركت باشد با امضاي مديرعامل و يكی از
اعضاي هيئت مديره كه بر حسب مورد از طرف هيئت مديره تعيين
خواهد شد ،معتبر میباشد و مكاتبات و ساير اوراق مربوط به امور
اداري ،مالی و پرسنلی و جاري شركت با امضاي مديرعامل و يا كسانی
كه از طرف او حق امضا دارند با مهر شركت انجام میشود».
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ماده ( 1)3و ( )11ماده ( )15و ماده ( ،)02واژههاي «توقفگاه»،

براي اعضاي هيئت مديره ،مديرعامل و بازرس ذكر گردد.

«تسهيالت مالي خارجي» و «كاركنان» به ترتيب جايگزين

 -0در ماده ( 5،)13با توجه به رسميت جلسات مجامع عمومي و

واژههاي «پاركينگ»« ،فاينانس» و «پرسنلي» ميشوند ».اين اشكال

فوقالعاده و حضور اكثريت اعضا و همچنين با توجه به تعداد

اصل ( )35را كه خيلی هم مهم بود ،رفع كردهاند.

نمايندگان سهام در مجامع عمومي شركت (سه نفر) ،حكم به

آقاي مدرسي يزدي ـ البته اشكال نگرفته بوديم؛ اين موارد را

تصميمگيري در مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء و

تذكر داده بوديم.

تصميمگيري در مجمع عمومي فوقالعاده با دوسوم آراء موافق

آقاي رهپيك ـ نه ،اين ايراد ،به صورت اشكال مطرح شده است.

اعضاي حاضر ،نيازمند اصالح عبارتي است ».هيئت وزيران به

آقاي عليزاده ـ ايراد اول به صورت تذكر نبوده است؛ اشكال

اين شرح اصالح كرده است -0« :مواد ( )06( ،)12( ،)13و

بوده است .حاال حضرات آقايانی كه با وجود اين اصالح ،ايرادي

( )12به شرح ذيل اصالح ميشود :ماده  -13مجمع عمومي عادي

دارند ،بفرمايند .ايراد دوم به صورت تذكر بوده است -1« :در

و مجمع عمومي فوقالعاده با حضور اكثريت اعضاء ،رسمي است

مواد ( 1)06( 0،)12و ( 3،)12بايد شرايط تعهد ،وثاقت و امانتداري

و تصميمات آنها با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر است.
ماده  -12هيئت مديره متشكل از پنج عضو است كه حداقل سه نفر

 .1ماده ( )3اساسنامه شركت شهر فرودگاهی امام خمينی (ره) مصوب 313۲/3/۲۰
هيئت وزيران« :ماده  -3وظايف و اختيارات شركت عبارت است از:
... -3
 -1ارائه خدمات هوانوردي از جمله نصب ،نگهداري و بهرهبرداري از
سامانههاي ارتباطی ،كمك ناوبري ،راداري و ساير تجهيزات در امور
هوانوردي ،خدمات و كنترل نشست و برخاست وسايل پرنده در محدوده
فرودگاه و تأمين تجهيزات مرتبط ،خدمات امداد و نجات و آتشنشانی
فرودگاهی با رعايت قوانين و مقررات مرتبط و ارائه خدمات فرودگاهی از
جمله نگهداري و بهرهبرداري از پايانههاي بار و مسافر و تجهيزات مرتبط،
خدمات پشتيبانی مربوط به هواپيما ،پاركينگ مراجعين فرودگاه ،خدمات
زمينی فرودگاهی (هندلينگ) ،آشيانه ،خدمات پذيرايی (كترينگ) ،مراكز
اقامتی و پذيرايی ،سوخترسانی به هواپيما و امور حفاظت از فرودگاه و
هواپيماها ،مراكز تجاري و پاركينگها و تمامی مستحدثات».
 .2ماده ( )31اساسنامه شركت شهر فرودگاهی امام خمينی (ره) مصوب
 313۲/3/۲۰هيئت وزيران« :ماده  -31هيئت مديره متشكل از پنج عضو
است كه حداقل سه نفر از آنان موظف میباشند و به پيشنهاد رئيس
مجمع و تصويب مجمع از بين افراد صاحبنظر در حوزههاي مرتبط به
مدت سه سال انتخاب میشوند .از بين پنج عضو يادشده ،بايد دو عضو
در حوزههاي مرتبط با هوانوردي و يا امور فرودگاهی و سه عضو ديگر
در حوزههاي مرتبط با امور بازرگانی يا مالی يا برنامهريزي يا حقوقی
داراي تخصص و حداقل ( )5سال سابقه فعاليت مفيد باشند .اعضاي
هيئت مديره پس از انقضاي مدت يادشده ،تا زمانی كه تجديد انتخاب به
عمل نيامده است ،در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها
براي دورههاي بعد بالمانع است».
 .0ماده ( )۲0اساسنامه شركت شهر فرودگاهی امام خمينی (ره) مصوب
 313۲/3/۲۰هيئت وزيران« :ماده  -۲0مديرعامل شركت با حكم رئيس
مجمع براي مدت سه سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد وي بالمانع
است .در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل ،اقدامات وي تا
تعيين مديرعامل جديد حداكثر به مدت سه ماه نافذ و معتبر و قدرت
اجرايی خواهد داشت.
تبصره -مديرعامل شركت رياست هيئت مديره شركت را نيز برعهده دارد».
 .4ماده ( )1۰اساسنامه شركت شهر فرودگاهی امام خمينی (ره) مصوب



از آنان موظف ميباشند كه به پيشنهاد رئيس مجمع و تصويب
مجمع از بين افراد متعهد ،مورد وثوق و امانتدار صاحبنظر در

حوزههاي مرتبط ،به مدت سه سال انتخاب ميشوند »... .بقيهي
ماده تغيير نكرده است ديگر .هيئت وزيران در ماده ( )۲0هم
همين كار را كرده است؛ گفته است« :ماده  -06مديرعامل شركت
از بين افراد متعهد ،مورد وثوق و امانتدار با حكم رئيس مجمع

براي مدت سه سال انتخاب ميشود و .»...در ماده ( )1۰هم گفته
است كه -12« :شركت داراي بازرس قانوني (حسابرس) است كه
با تصويب مجمع عمومي از بين افراد متعهد ،مورد وثوق و
امانتدار براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد و .»...

ما راجع به بند ( )۲ماده ( 0)۲1هم در نظر قبلیمان تذكر داده

 313۲/3/۲۰هيئت وزيران« :ماده  -1۰شركت داراي بازرس قانونی
(حسابرس) است كه با تصويب مجمع عمومی براي مدت يك سال
انتخاب خواهد شد و تا زمانی كه جانشين وي انتخاب نشده است ،به
وظايف خود ادامه خواهد داد.
تبصره -اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان
كارهاي عادي شركت شود».
 .5ماده ( )33اساسنامه شركت شهر فرودگاهی امام خمينی (ره) مصوب
 313۲/3/۲۰هيئت وزيران« :ماده  -33مجمع عمومی عادي و مجمع
عمومی فوقالعاده با حضور اكثريت اعضاء ،رسميت خواهد داشت.
تصميمات در مجمع عمومی عادي همواره با اكثريت آراء و در مجمع
عمومی فوقالعاده با دو سوم آراي موافق اعضاي حاضر معتبر خواهد بود».
 .7ماده ( )۲1اساسنامه شركت شهر فرودگاهی امام خمينی (ره) مصوب
 313۲/3/۲۰هيئت وزيران« :ماده  -۲1وظايف و اختيارات هيئت مديره به
شرح زير تعيين میشود:
 -3اجراي تصميمات مجمع عمومی
 -۲واگذاري حق بهرهبرداري از اماكن و محلها و تأسيسات واقع در
فرودگاه بينالمللی امام خمينی (ره) و شهر فرودگاهی اعم از منطقه آزاد
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بوديم كه -1« :در بند ( )0ماده ( ،)01بايد قيد «با رعايت قوانين

و مقررات» ذكر گردد ».اآلن هيئت وزيران اينطور اصالح كرده
است« :در بند ( )0ماده ( ،)01عبارت «با رعايت قوانين و مقررات
مربوط و» قبل از عبارت «متناسب با موضوع» اضافه ميشود».

حضرات آقايانی كه با اين اصالح به عملآمده ،باز ايراد دارند
يا آنجايی كه اشكال بود ،اشكال را باقی میدانند بفرمايند .پس
3
اين اشكاالت رفع شد.

اليحه تجارت (اعادهشده از شورای نگهبان)
آقاي جنتي ـ دستور امروز ،مربوط به اين مسئلهي «اليحه

تجارت» ۲است كه واقعاً دارد به مشكالتی برمیخورد .از طرفی
يك نامهاي آقاي روحانی [= رئيس جمهور] نوشتهاند كه حاال
اگر آقاي دكتر رهپيك ،آن نامه را در اختيار داشته باشند ،آن را
میخوانند .ايشان اعتراضی كرده و میگويد شما [در نظر شماره
 33/1۰/30035مورخ  3133/۲/۲3راجع به اين مصوبه] گفتيد
كه طبق اصل ( )85قانون اساسی [تصويب قانون در كميسيون

تجاري و ويژه اقتصادي و ساير مناطق شامل اراضی ،ساختمان و
تأسيسات كه واگذاري حق بهرهبرداري از آنها لطمهاي به امر بیخطري
پرواز وارد نسازد و مانعی در انجام امور و فعاليتهاي فنی و اداري
فرودگاه ايجاد ننمايد ،متناسب با موضوع و طبيعت كار به اشخاص
حقيقی يا حقوقی حداكثر تا سی سال در قبال دريافت بهاي مناسب».
 .1نظر شماره  31/3۰۲/103مورخ  3131/۲/3۰شوراي نگهبان« :عطف به
نامه شماره  38318/0533مورخ  3131/3/1۰و پيرو نامه شماره
 3۲/1۰/515۲۰مورخ  ،313۲/3۲/۲1اساسنامه شركت شهر فرودگاهی
امام خمينی (ره) كه با اصالحاتی در جلسه مورخ بيست و چهارم
فروردينماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب هيئت وزيران
رسيده است ،در جلسه مورخ  3131/۲/3۰شوراي نگهبان مورد بحث و
بررسی قرار گرفت و 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.

مجلس به صورت آزمايشی] بايد ضرورت داشته باشد ،ولی
اآلن در خصوص اين مصوبهي اصالحی هم ،همچنان يك
چنين ضرورتی وجود ندارد و شوراي نگهبان علیالقاعده نبايد
اين مصوبه را قبول كند .اين مصوبه اشكاالت زيادي هم دارد و
خيلی وضعش خوب نيست .از جاهاي مختلف دارند نسبت به
اين مصوبه اعتراض میكنند؛ ايراد میگيرند و میگويند كه اين
مصوبه ،قانون درستی نيست .میگويند آنهايی كه اين مصوبه را
تنظيم كردند ،خيلیهايشان ناوارد و بیاطالع بودهاند .میگويند
كه اين همه مواد ،واقعاً تجارت مملكت را به آفت میرساند.
حاال آقاي دكتر رهپيك ،نامهي آقاي دكتر روحانی را بخوانيد
تا اول آن را بررسی بكنيم ،ببينيم اصالً ما بايد وارد بررسی مواد
اين مصوبه بشويم يا نشويم؛ هر چند تا اآلن چند تا مادهاش را
هم خواندهايم .بايد ببينيم چهكار بكنيم.
آقاي رهپيك ـ متن نامهاي كه آقاي رئيس جمهور براي دبير
محترم شوراي نگهبان در مورد اليحهي تجارت ارسال كردهاند،
1
به اين شكل است:
«باسمه تعالي
حضرت آيتاهلل جنتي (دامت بركاته)
دبير محترم شوراي نگهبان
با سالم و تحيات؛
مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني روز  1131/1/12با اجراي
آزمايشي اليحه تجارت مصوب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس
شوراي اسالمي به مدت  3سال موافقت نموده و علياالصول ،طبق
اصل ( )33قانون اساسي ،مجلس بايد مصوبه كميسيون مشتمل بر
( )1061ماده را براي اظهار نظر به شوراي محترم نگهبان ارسال
نمايند .بنا به داليل ذيل ،مصوبه مذكور كه عليالقاعده در جريان
رسيدگي شوراي نگهبان قرار خواهد گرفت ،بر خالف قانون
اساسي و سياستهاي كلي نظام به نظر ميرسد:
 -1همانگونه كه مستحضرند به موجب اصل ( )25قانون اساسي،
مجلس صرفاً در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از
قوانين را به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند و اجراي
آزمايشي قوانين براي مدت معين را تجويز نمايد .شوراي محترم
نگهبان در نظريه شماره  31/12/36635مورخ  1131/0/03خود
در خصوص همين اليحه كه مجلس شوراي اسالمي در جلسه
مورخ  1131/1/01خود طبق اصل ( )25با اجراي آزمايشي آن
براي مدت  5سال موافقت نموده بود« ،ضرورتي براي تصويب
 .0نامهي شماره  3835مورخ  3131/۲/0رئيس جمهور خطاب به دبير
شوراي نگهبان.
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اين مصوبه در كميسيون به صورت آزمايشي و بدون طي مراحل

حالي كه مدت اجراي مصوبه كميسيون موقت بوده و پس از آن

عادي قانونگذاري» را احراز ننمود .لهذا تجويز مجدد اجراي

احتمال بسيار زيادي براي تغيير و يا حتي عدم تصويب قانون

آزمايشي همان مصوبه پس از گذشت قريب به دو سال به صورت

دائمي در ظرف مدت مقرر وجود دارد (همانگونه كه در

آزمايشي و براي مدت  3سال از سوي مجلس شوراي اسالمي،

خصوص قانون مجازات اسالمي و قانون آيين دادرسي كيفري

بدون تبيين «ضرورت» و يا انجام تغييراتي در متن مصوبه با اصول

اتفاق افتاد) و اين امر ،اقتصاد كشور را در اين شرايط با «بحران

قانون اساسي ،رويه قانونگذاري و نظر شوراي محترم نگهبان

بيثباتي و بيقانوني» روبرو ميكند .بنابراين تصويب قانون مهم و

مطابقت ندارد.

تأثيرگذاري چون قانون تجارت كه نقشه راه حركت تجار ،فعاالن

 -0مالحظه ديگري كه منطق اصل ( )25قانون اساسي را توجيه

اقتصادي و كارآفرينان است ،به نحو آزمايشي و موقت با

ميكند ،ضرورت تصويب قوانين مهم و اثرگذار به نحو دائمي

سياستهاي كلي نظام و اصل ثبات در قوانين مغايرت دارد و

است .لزوم «ثبات در قوانين» و خصوصاً قوانين اقتصادي و

مانع مهمي در تحقق اهداف سند چشمانداز از بُعد اقتصادي

تأثيرگذار بر فضاي كسب و كار و تجارت از مهمترين الزامات و

خواهد بود .الزم به ذكر است كه در بند ( )16سند چشمانداز،

بايستههاي تحقق رونق اقتصادي مقرر در اسناد باالدستي نظام از

«ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي ،قضايي و اداري براي

جمله سياستهاي كلي نظام است .ذيالً چند مورد از «سياستهاي

تحقق اهداف چشمانداز» مورد تصريح قرار گرفته است.

كلي» ناظر به «ثبات در قوانين و مقررات اقتصادي» قوانين و

 -1مقايسه مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي

همچنين «ثبات در قوانين محيط كسب و كار» ذكر ميشود:

اسالمي با اليحه تقديمي دولت در سال ( ،)1123نشانگر تغييرات

«بند ( )1-01سياستهاي برنامه پنجم -بهبود فضاي كسب و كار

و تفاوتهاي بسياري بين اين دو متن است كه نميتوان آنها را

كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كالن ،فراهمآوردن

در حد اصالح و يا تغيير مواد اليحه با توجه به مباحث كميسيون

زيرساختهاي ارتباطي ،اطالعاتي ،حقوقي ،علمي و فناوري مورد

توجيه نمود .مداقه در مصوبه كميسيون محترم مؤيد اين برداشت

نياز ،كاهش خطرپذيريهاي كالن اقتصادي ،ارائه مستمر آمار و

است كه اليحه دولت در جريان رسيدگي بهطور كلي كنار

اطالعات به صورت شفاف و منظم به جامعه».

گذاشته شده است و قانون تجارت موجود بهطور موردي و بدون

«بند ( )1سياستهاي امنيت اقتصادي -سياستهاي ابالغي در

حكومت نظريه و مبناي واحد ،مورد اصالحات موردي و پراكنده

چارچوب اصول قانون اساسي نافذ است و تخطي از اين قانون

قرار گرفته است .تباين مصوبه با اليحه دولت به حدي بوده كه

در اجراي سياستهاي كلي پذيرفته نيست».

منجر به تقاضاي استرداد اليحه از سوي دولت شده است.

«بند ( )3سياستهاي اقتصاد مقاومتي -اصالح و تقويت همهجانبه
نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي،
ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي».
اين در حالي است كه با تأييد نهايي مصوبه كميسيون مجلس،
قوانين الزماالجرا و شناختهشده فعلي (به شرح مذكور در ماده
( )1062مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي )1نسخ ميشود؛ در
 .1ماده ( )3۲0۰اليحه تجارت مصوب  313۰/3۰/0كميسيون قضايی و
حقوقی مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -3۲0۰كليه قوانين و مقررات
مغاير با اين قانون كه در ذيل احصاء شده است و اصالحيهها ،الحاقيهها
و آييننامههاي اجرايی آنها نسخ میگردد:
 -3قانون راجع به ثبت شركتها مصوب 313۰/1/۲
 -۲قانون تجارت مصوب 3133/۲/31
 -1قانون اداره تصفيه امور ورشكستگی مصوب 3138/3/۲3
 -3قانون حمايت صنعتی و جلوگيري از تعطيلی كارخانههاي كشور
مصوب 3131/1/33
 -5قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهاي (الف) و (ب) اداره كل




تصفيه امور ورشكستگی مصوب 3133/۲/۲
 -0اليحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 3131/3۲/۲3
 -1مقررات راجع به تشكيل ،اداره ،انحالل و تصفيه ،تغييرات در سرمايه،
ادغام ،تجزيه و حسابهاي شركت تعاونی در قانون شركتهاي تعاونی
مصوب 315۰/1/30
 -8قانون صدور چك مصوب 3155/3/30
 -3مقررات راجع به تشكيل ،اداره ،انحالل و تصفيه ،تغييرات در سرمايه،
ادغام ،تجزيه و حسابهاي شركت تعاونی در قانون بخش تعاونی اقتصاد
جمهوري اسالمی ايران مصوب 311۰/0/31
 -3۰قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگی شركتهاي خارجی مصوب
3110/8/۲3
 -33بندهاي ( )1۰( ،)۲3( ،)۲8( ،)۲۲و ( )13ماده ( ،)3بند ( )3ماده
( ،)۲1بند ( )3ماده ( )30و مواد ( )۲5( ،)۲3( ،)۲1( ،)۲۲( ،)۲۰و
تبصرههاي مواد ) (22و ( )11قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی
ايران مصوب  3183/3/3در مورد انتشار اوراق سهام در شركتهاي
سهامی عام ،مختلط سهامی عام و تعاونی سهام عام در مرحله تشكيل و
افزايش سرمايه».
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عنايت دارند مصوبات مجلس بايد يا به صورت اليحه دولت

مجمع هستند ،ايرادات اين مصوبه را به مجمع ببرند و از آن
طريق ،درصدد رفع آن ايرادها برآيند .پس اين ايرادشان درست
نيست .اما اينكه اليحه است و طرح نيست ،حرف بیربطی
است؛ اليحه به مجلس رفته ،مجلس هم بر اساس حقّ تغييري
كه دارد ،آن را تغيير داده است .مجلس هميشه مواد لوايح را
تغيير میدهد .در مورد مصوبهي آيين دادرسی كيفري كه ما به
آن ايراد گرفتيم ،ايراد ما از اين جهت بود كه مجلس دو مبحث
به متن اليحه اضافه كرده بود ،نه اينكه چون مواد آن اليحه را
تغيير داده ،ما به آن مصوبه ايراد گرفته باشيم؛ چون مجلس
هميشه در هنگام بررسی ،متن لوايح را تغيير میدهد .اما در
آنجا مجلس دو مبحث جداگانه يكی براي سازمان قضايی و
يكی هم براي جرايم اينترنتی به اليحه اضافه كرده بود .ما
گفتيم اين دو تا را كه شما اضافه كردهايد ،نه طرح است و نه

آقاي عليزاده ـ هيچكدام از اين حرفها درست نيست .من اآلن
میگويم چرا درست نيست .نسبت به اولين ايرادش ،بايد گفت
كه قبالً كه اين مصوبه به اينجا آمد [و نسبت به آن ايراد اصل
( )85گرفتيم] ،بعداً ما خودمان پذيرفتيم كه اينها بروند و اين
مصوبه را با اصالحات و توجيهاتی [مبنی بر وجود ضرورت
براي تصويب به صورت آزمايشی] براي ما بفرستند .اگر ما
بخواهيم هر جلسه دوباره روي اين موارد بحث كنيم كه
نمیشود .ما هفتهي قبل دربارهي اين موضوع بحث كرديم و
تمام شد .ايراد دومشان به سياستهاي كلی است .دربارهي
سياستهاي كلی هم حضرت آقا فرمودند كه مجمع تشخيص
مصلحت نظام نظر بدهد و اگر ايرادي گرفت ،آن را به شوراي
نگهبان بدهد تا شورا [آنها را در ضمن نظرات خود] به مجلس
بفرستد و مجلس آنها را در مصوبهاش بگنجاند .اآلن در همين
جلسهي قبل مجمع كه در روز شنبه تشكيل شد و حضرت
آيتاهلل جنتی هم تشريف داشتند ،بحث از آييننامهي
اصالحشدهي مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه به تأييد
حضرت آقا [= مقام معظم رهبري] هم رسيده است .در اين
آييننامه آمده است كه در هر مصوبهاي كه مجمع ،مواردي را
خالف سياستهاي كلی نظام تشخيص داد ،خود مجمع نظر
بدهد .اين آييننامهي مجمع است و حضرت آقا هم آن را تأييد
فرمودهاند .يعنی در واقع ،مجمع بايد ايرادات را بگيرد و به
شوراي نگهبان بدهد و شورا هم آنها را در ايرادات خود
بگنجاند و در نهايت به مجلس بدهد تا مجلس آنها را اصالح
كند .اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به اين مصوبه
ايرادي دارد ،خب آقاي رئيس جمهور هم خودشان عضو

پيشنهاد 3.در اينجا فقط همان اليحهي تجارت را اصالح
كردهاند .همچنين در خصوص اينكه آقاي رئيس جمهور
میفرمايند دولت استرداد اين اليحه را از مجلس درخواست
كرده است ،بايد عرض كنم كه دولت بعد از تصويب كميسيونِ
 كه آن زمان طبق اصل ( )85قانون اساسی به تصويب مجلسهم رسيده بود -درخواست استرداد كرده است .طبق آييننامهي

مطرح شوند و يا به صورت طرح نمايندگان؛ در حالي كه مصوبه
كنوني كميسيون به هيچ روي ،نه ميتواند نسخه اصالحشده اليحه
دولت تلقي شود و نه طرحي باشد كه با رعايت اصول قانون
اساسي و آييننامه داخلي مجلس محترم از سوي نمايندگان براي
اصالح قانون تجارت تقديم شده است.
ضمناً مناسب است شوراي محترم نگهبان براي استماع نظرات
تفصيلي دولت وقتي مقرر فرمايند تا نمايندگان دولت مراتب را با

ذكر موارد مهم تشريح نمايند ».اين ،متن نامهاي است كه رئيس
جمهور ارسال كردهاند.
آقاي يزدي ـ به نظر میرسد كه دو ،سه تا از اشكاالت اين نامه
وارد است؛ از جمله اينكه به هر حال ،اين «اليحه» است يا
«طرح» است؟

 .1در خالل بررسی و تصويب اليحه آييندادرسی كيفري در كميسيون
حقوقی و قضايی مجلس ،دو بخش تحت عناوين «آيين دادرسی جرائم
نيروهاي مسلح» (مواد  553الی  )038و «آيين دادرسی جرائم رايانهاي و
تشكيالت ،زيرساختها و دادرسی الكترونيكی» (مواد  058الی  )033به
انتهاي اليحهي ارسالی از سوي دولت افزوده شد و در نهايت در تاريخ
 313۰/1/۲به تصويب كميسيون حقوقی و قضايی مجلس رسيد .شوراي
نگهبان در بند ( )33نظر شماره  33/1۰/381۲8مورخ  3133/1/۲1در
خصوص اين مصوبه اظهار داشت -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 ».مجلس شوراي اسالمی نيز در اصالحيهي مورخ
 313۲/3/5خود مقرر داشت« :بخش ششم -آيين دادرسی جرائم
نيروهاي مسلح» شامل مواد ( )553تا ( )038و «بخش هشتم -آيين
دادرسی جرائم رايانهاي و تشكيالت ،زيرساختها و دادرسی
الكترونيكی» شامل مواد ( )058تا ( ،)033ضمن طرح مستقلی به جريان
قانونگذاري سپرده و در اين مقطع از اين مصوبه حذف شده است».
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داخلی مجلس ،استرداد اليحه زمان خاصی دارد و بعد از آن
دولت نمیتواند آن را استرداد كند 3.هيچكدام از اين
فرمايشاتشان ،فرمايش درستی نيست .اينها در مجلس موفق
نبودند و نمیتوانستند حرفهاي خودشان را در مصوبه
بگنجانند ،حاال آمدهاند و به ما میگويند شما بياييد اين مصوبه
را ردّ كنيد .ما چرا ردّ كنيم؟ اآلن تا وقتی كه مجلس اين
مصوبه را براي ما نفرستاده ،اينها به كميسيون حقوقی و قضايی
بروند و هر چه را كه میخواهند در مصوبه اعمال كنند .اگر
موضوعات مدّ نظرشان را به مجلس ببرند و اصالح بكنند و
آنها را قانع بكنند ،مگر ما میگوييم چرا اصالح كردهايد؟ ما كه
به اينها ايراد نمیگيريم .آقايان ببينيد ،ما آن قسمت اول اين نامه
كه در خصوص اصل ( )85است را آن هفته در اينجا بحث
كرديم ،مطالب مورد بحث هم همينها بود .شما مواد اين
مصوبه را بررسی كنيد و ايرادهايتان را بگيريد تا به مجلس
برگردد و بعد ،هر چه میخواهد بشود ،بشود .هر روز كه ما
نمیتوانيم يك چيزي بگوييم .آن هفته در همينجا اين مطالب
بحث شد .برخی از آقايان همين مطلب اولِ نامهي دولت را
همينجا فرمودند .اين مصوبه قبالً به اينجا آمده و ما ايراد
مغايرت با اصل ( )85قانون اساسی به آن گرفتيم .مجلس هنوز
هم اين مصوبه را بهطور رسمی براي ما نفرستاده است؛ چون
ما نمیتوانستيم ظرف مهلت مقرر در قانون اساسی ۲آن را
 .1ماده ( )318قانون آييننامه داخلی مجلس شوراي اسالمی مصوب
« :3113/3/۲۰ماده  -318استرداد لوايح قانونى با تصويب هيئت وزيران
به ترتيب ذيل امكانپذير خواهد بود:
 -3درصورتى كه استرداد پيش از تصويب كليات اليحه در مجلس باشد،
رئيس جمهور كتباً با ذكر دليل ،آن را مسترد مىنمايد و گزارش آن در
جلسه علنى اعالم مىشود.
 -۲در صورتى كه استرداد پس از تصويب كليات اليحه و در هر مرحله
تا پيش از تصويب نهايى باشد ،وزير مربوط يا يكی از معاونان رئيس
جمهور به تناسب موضوع ،ضمن ارائه درخواست رئيس جمهور مىتواند
با ذكر دليل در جلسه علنى مجلس و صحبت يك نفر مخالف هر يك به
مدت ده دقيقه و تصويب مجلس آن را مسترد نمايد».
 .2اصول نود و چهار و نود و پنجم قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران:
«كليه مصوبات مجلس شوراي اسالمی بايد به شوراي نگهبان فرستاده
شود .شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ
وصول از نظر انطباق بر موازين اسالم و قانون اساسی مورد بررسی قرار
دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند.
در غير اين صورت ،مصوبه قابل اجرا است.
در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگی و اظهار
نظر نهايی كافی نداند ،میتواند از مجلس شوراي اسالمی حداكثر براي
ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود».

بررسی كنيم و جواب بدهيم .مجلس رعايت حال ما را كرده
است؛ چون ما نمیتوانيم ظرف مدت مقرر جواب مجلس را
بدهيم .قبل از اينكه اين نامه را بنويسند ،آقاي شيخ مجيد
انصاري [= معاون پارلمانی و امور مجلس رئيس جمهور] با من
تماس گرفتند .من به او گفتم نامه بنويسيد .همچنين گفتم شما
بايد در مهلت قانونی میرفتيد و اليحه را از مجلس پس
میگرفتيد؛ بعد هم به مجلس میرفتيد و از موارد مدّ نظر خود
دفاع میكرديد و حرفهايتان را آنجا میزديد .به ايشان گفتم
حاال كه مجلس حرف شما را نپذيرفته است ،شما اينها را طی
نامهاي براي ما بنويسيد ،اگر مورد به مورد ايراد داشت و
ايرادات هم وارد بود ،ما حل میكنيم .جريان اين نامه ،اين
است .بقيهي ايرادهاي نامه هم هيچكدام وارد نيست .اگر
میگويند كه اين مصوبه خالف سياستهاي كلی است ،مجمع
مسئول آن است .اآلن در اين آييننامهي جديد كه با تأييد
حضرت آقا اصالح شده است ،صراحتاً آمده است كه در
مواردي كه مصوبهاي خالف سياستهاي كلی است ،مجمع
ايراد بگيرد و به شوراي نگهبان بفرستد و شورا هم آن را در
جوابی كه به مجلس میدهد ،بگنجاند و به مجلس فرستاده
شود .پريروز اين بحث مطرح بود كه آيا ما میتوانيم در موارد
فوري  -مثالً در مواقعی كه اصالً نمیتوانيم جلسهي مجمع را
تشكيل بدهيم -اين اختيار مجمع را به كميسيونِ مجمع بدهيم.
اين موارد مورد بحث بود كه بنا شد برويم خدمت حضرت آقا
و آنها را مطرح كنيم .آقاي هاشمی رفسنجانی [= رئيس مجمع
تشخيص مصلحت نظام] اينطور فرمودند كه ما از اين
مصوبهي حضرت آقا ،اينطور میفهميم كه میتوانيم اين
اختيار را به كميسيون مجمع ارجاع دهيم ،ولی ايشان گفت با
اين همه ،من باز هم میروم و از آقا [= مقام معظم رهبري]
سؤال میكنم كه آيا مجمع میتواند يك كميسيونی را تعيين
كند كه آنها مصوبهي مجلس را بررسی كنند و ايراد بگيرند يا
حتماً خود مجمع بايد ايراد بگيرد .اآلن اين موارد در مجمع در
حال بحث است .منتها حضرت آقا اصلش را فرمودهاند كه هر
جا خالف سياستهاي كلی است ،خود مجمع ايراد بگيرد و
آنها را به شوراي نگهبان بفرستد تا شورا عين ايراد مجمع را
جزء ايرادات خودش بگنجاند و به مجلس بدهد و مجلس هم
اصالح بكند.
آقاي جنتي ـ شما راجع به «ضرورت» هم مطلبی داريد.
آقاي عليزاده ـ بحث «ضرورت» را كه آقايان [= برخی از
نمايندگان مجلس] آمدند و با جنابعالی صحبت كردند .در
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اين خصوص ،آن هفته هم بحث كرديم .من دارم میگويم
ببينيد ما يك بار دربارهي «عدم ضرورت» تصويب اين مصوبه
به صورت آزمايشی ايراد گرفتيم .آقايان [= نمايندگان مجلس]
با توجيهاتی ،يك نامهاي به صورت غير رسمی به ما دادند .قبل
از اينكه ما مطلع بشويم ،آقاي الريجانی [= رئيس مجلس] آمد
و با آيتاهلل جنتی صحبت كرد و گفت كه اين ايراد را نمیشود
در مجلس درست كرد .آقايان ،اين حرفی كه میگويند
قانونهاي مهم را نمیشود با تصويب در كميسيون درست كرد،
حرف غلطی است .اتفاقاً قوانين مهم را بايد در كميسيونهاي
داخلی مجلس به تصويب رساند .اآلن ما هر قانون مهمی كه در
مملكت داريم ،كميسيونهاي داخلی مجلس آنها را تصويب
كردهاند .قانون مدنی ما مصوب كميسيون داخلی مجلس است.
3
قانون آيين دادرسی كيفري مصوب  3۲3۲هم آزمايشی بود.
اولين مصوبهي همين قانون تجارت هم مصوب كميسيون
قوانين عدليه در سال  3133است كه بعد ،اصالح آن در سال
۲
 ،3131مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين سابق است.
اآلن قانون مجازات اسالمی ما 1آزمايشی است .قانون آيين
دادرسی كيفري ما 3هم به صورت آزمايشی اجرا میشود.
همهي اينها را آزمايشی تصويب میكنند .اگر ديدند در عمل
اشكالی وجود دارد ،فقط آن موارد و اشكاالت را رفع میكنند
و به صورت دائمی تصويب میكنند .بعد آقايان میگويند كه
اين قوانين ،دائمی شدنی نيست! آنها [= نمايندگانی كه از
مجلس به شوراي نگهبان آمده بودند] شرحی دادند و گفتند كه
اوالً قانون اوليهي تجارت هم خودش آزمايشی بوده و اصالح
آن هم طی مصوبهي كميسيون صورت گرفته است؛ ثانياً اصالً
قانون تجارتی كه ما آن زمان از قانون تجارت فرانسه الگو
گرفتيم ،بيش از ( )۲۰۰سال از عمرش گذشته است و ديگر نه
از نظر تجارتی و نه از جهت اقتصادي ،به درد ما نمیخورد؛ از
 .1قوانين موقتی محاكمات جزايی (آيين دادرسی كيفري) مصوب 3۲33/5/1۰
كميسيون مجلس شوراي ملی.
 .2قانون تجارت ،مصوب  3133/۲/31كميسيون قوانين عدليه است.
اليحهي قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت نيز مصوب 3131/3۲/۲3
كميسيون مشترك مجلسين است .در اين اليحهي قانونی )1۰۰( ،ماده در
قالب يك مبحث (مبحث اول) و با عنوان «شركتهاي سهامی» به قانون
تجارت اضافه شد.
 .0قانون مجازات اسالمی مصوب  313۲/۲/3كميسيون قضايی و حقوقی
مجلس شوراي اسالمی.
 .4قانون آيين دادرسی كيفري مصوب  313۲/3۲/3كميسيون قضايی و
حقوقی مجلس شوراي اسالمی.
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هيچ جهتی به درد ما نمیخورد .بعد از اين توضيحات ،گفتند
كه اگر اجازه بدهيد ما اين مصوبه را [مجدداً به همين صورت
آزمايشی براي بررسی به شوراي نگهبان] بفرستيم .حاجآقا [=
آيتاهلل جنتی] ظاهراً موافقت فرمودند .بعد كه اين صحبت شد،
آمديم اينجا [و در جلسهي شوراي نگهبان] آن نامهي مجلس را
آورديم و خوانديم .اكثريت آقايان اعضاي شورا فرمودند كه
اگر يك كاري بكنند كه دوباره به شورا بيايد ،ما به صورت
آزمايشی آن را تأييد میكنيم .اينها هم آن را تصويب كردند،
منتها [اينطور مقرر شد كه] مجلس آن مصوبه را يكجا براي
ما نفرستد؛ تكهتكه بفرستد و از اول هم به صورت رسمی
نفرستد .آقايان هم همين كار را كردند و فرستادند .حاال
میخواهيد بگوييد كه اين مصوبه دوباره به مجلس برگردد!
آقاي رهپيك ـ بله ،حاال اجازه بدهيد تا بحثهاي مختلف
مطرح بشود تا موضوع جمعبندي بشود .يك بحث در مورد
نامهي آقاي رئيس جمهور است .خُب ،بعضی از اين مواردي
كه ايشان اشاره كردند  -همانطور كه آقاي عليزاده هم توضيح
دادند  -حداقل شورا نمیتواند در مورد آنها كاري بكند .يعنی
شايد بعضی از موارد از نظر حقوقی صحيح نباشد و بعضیها
را هم نمیشود كاري كرد .مثالً بحث استرداد اليحه ،طبق
آييننامهي داخلی مجلس ،يك زمانی دارد .خُب وقتی كه
دولت در آن زمان اقدام نكرد ،از ما هم كاري بر نمیآيد .يا اين
بحث قانون آزمايشی كه آيا ثبات دارد يا ندارد ،خُب فرقی
نمیكند قانون آزمايشی باشد يا غير آزمايشی باشد ،فرض بر
قانون بودن آن است .البته يك نكتهاي در اينجا قابل توجه
است كه همان ايراد اصلی شورا بوده است و آن هم مسئلهي
«ضرورت» است كه آيا تصويب اين مصوبه به صورت
آزمايشی ضرورت دارد يا ندارد كه منطبق بر منطق اصل ()85
قانون اساسی بشود يا نه؛ به اضافهي اينكه در نظريهي شورا -
كه در اين مجموعه خدمت آقايان هست -شورا تقريباً يك
پيشنهادي هم داشته و آن اينكه با توجه به اين مسئله ،اگر
مواردي در قانون تجارت فعلی ،واقعاً نياز به اصالح دارد ،فقط
در حدّ ضرورت آن موارد را اصالح كنند .حاال عرض میكنم
ببينيد ،در همين اليحه ،اين چند جلسهاي كه ما تا مواد حدود
( )3۰يا ( )5۰را بررسی كرديم ،خيلی از مواد ،همان موادّ سابق
است كه اينها با يك دستكاري و البته نگارش بد آمدهاند يك
ابهاماتی به آن اضافه كردهاند كه مشكل را بيشتر كرده است.
اين نشان میدهد كه قانون سابق مورد توجه بوده و با توجه به
آن آمدهاند اين كار را كردهاند .البته بخشهاي جديدي هم

138

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

نوشتهاند كه در مواد بعدي اين مصوبه آمده است .آقاي

حال ،مجلس اين را تصويب كرده است ،ولی واقعيتش همين

عليزاده ،مسئلهي ضرورت را توضيح دادند كه به شكل غير

است كه كار كارشناسی دقيقی بر روي اين مصوبه انجام نشده

رسمی اين مسائل [بين مجلس و شوراي نگهبان] ردّ و بدل

است .ما بعضی از همين آقايان كارشناس كه اين اليحه را

شده و قرار شد آقايانِ مجلس آن ضرورت را توجيه بكنند.

نوشته بودند ،صدا كرديم و گفتيم كه اين ايرادها وجود دارد.

منتها يك نكتهي قابل توجه اين است كه اآلن دولت  -البته

گفتند بله ،اين ايرادها را میدانيم .ايرادهاي هفتهي پيش را هم

دولت قبلی هم همينطور -بعد از اينكه اين اليحه به مجلس

به آنها گفتيم و گفتيم كه چرا اينطور نوشتهايد؟ گفتند باالخره

ارسال شد و مركز پژوهشهاي مجلس هم با آن مخالفت كرد،

انجام اين كار عجلهاي بود و ما هم باالخره آن را جمع

يك درخواستی براي استرداد داشتند ،ولی ظاهراً آن را پيگيري

كردهايم .خُب ببينيد ،اين محتوايی كه اآلن عرض كردم ،بايد

نكردند .به هر حال ،اآلن اتاق بازرگانی كه میخواهد با اين

راجع به آن يك تصميم جمعی گرفته شود .ما يك ايرادي

قانون ،كار كند ،با اين اليحه مخالف است .اآلن غالب اعضاي

گرفتيم و مجلس هنوز رسماً جوابی به ما نداده است .ما اآلن

كميسيون اقتصادي فعلی  -چون اين مسئله در كميسيون قبلی

اين مصوبه را به صورت غير رسمی داريم بررسی میكنيم .اگر

مطرح شده است -میگويند كه ما [از گذشته و سابقهي اين

قرار باشد ما ( )31۰۰ماده را به اين ترتيب رسيدگی كنيم و

مصوبه] اطالع نداريم .به هر حال ،يك فضاي سنگينی هم براي

آخرش هم دولت ،مخالف باشد ،اتاق بازرگانی هم مخالف

اين مصوبه وجود دارد .از جاهاي مختلف هم راجع به اين

باشد ،آن يكی هم مخالف باشد ،كه نمیشود .همهي اينها

مصوبه ،بحث مطرح میشود .اين دو ،سه جلسهاي هم كه

مخالفتشان را اعالم كردهاند و همهشان درخواست دادهاند كه

خودمان مصوبه را بررسی كرديم ،واقعاً نشان میدهد همان

بيايند علت مخالفتشان را براي شورا توضيح بدهند .خُب به

نكتهاي كه عرض كرديم ،وجود دارد و كار جدّي كارشناسی

نظر من ،واقعاً كار شوراي نگهبان اينطور رسيدگی كردن

روي اين مصوبه صورت نگرفته و در واقع شوراي نگهبان اآلن

نيست كه بعدش هم همه بخواهند اعتراض كنند و بگويند اين

دارد مصوبه را بازنويسی میكند .شما يك جلسه برگزار كرديد

مصوبه به شورا رفت و خراب از كار درآمد .پيشنهاد ما اين

و ديديد كه اگر بخواهد اين ايرادها رفع شود ،بايد دوباره

است كه با يك توافق غير رسمی ،دولت و مجلس ،باز يك

بنشينند و مواد را بنويسند و اين موضوع همچنان ادامه دارد.

مروري روي اين اليحه بكنند و بعد آن را به كميسيون ببرند و

جلسهي دوم هم كه اين مصوبه در شورا رسيدگی شد،

يكسري اصالحات الزم را در اين مصوبه اعمال بكنند و

همينطور بود .خُب ،اگر قرار باشد اين وضعيت تا آخر اين

دقيقش كنند .اينطور كار كردن ،واقعاً طاقتفرسا میشود .بعداً

مصوبه ،همينگونه باشد [اين مصوبه به نتيجهاي نمیرسد] .من

میخواهيد اصالحش بكنيد ،بدتر از اين میشود .چه كسی

يك نكتهاي را عرض كردم و انتهاي اين گزارش كارشناسی

میتواند به كميسيون داخلی مجلس برود و آنجا يكيكِ اين

[مجمع مشورتی حقوقی شوراي نگهبان] هم آمده است 3.ما

ايرادهاي مواد را توضيح دهد و اصالح كند تا مصوبهي

اينها را به عنوان يك مسئلهي رسمی نمیتوانيم اعالم بكنيم كه

اصالحی دوباره از مجلس به شورا برگردد؟ اآلن كه هنوز به ما

به آن ترتيب اثر داده شود ،ولی به عنوان يك واقعيت عرض

رسماً اعالم نكردهاند ،بنشينند يك مروري بكنند و آن را

میكنيم .ما اطالع داريم كه جمعكردن اين اليحه ،توسط چند

پااليش بكنند و در مفاد آن دقت بكنند .بعد اگر ديدند به يك

كارشناس و با عجله صورت گرفته است .البته اين را عرض

حدي رسيده [كه قابل دفاع است ]،بگويند اين مصوبه ضرورت

كردم كه نمیتوانيم به صورت رسمی مطرح كنيم؛ چون به هر

دارد كه به صورت آزمايشی تصويب شود و بعد آن مصوبه

 ...« .1در پايان الزم به توجه است كه به نظر میرسد اليحه مزبور هرچند
به عنوان مصوبه كميسيون قضايی و حقوقی مجلس به صورت آزمايشی
به تصويب رسيده ،وليكن بخش عمده اين اليحه خارج از كميسيون
مذكور و توسط اشخاص ديگري تهيه شده و صرفاً كميسيون در جريان
اين امر و اصالحات صورت گرفته قرار داشته است ».گزارش كارشناسی
مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شوراي نگهبان) ،شماره 31۰۲۰۰1
مورخ  ،3131/۲/3ص  ،0قابل دسترسی در نشانی زيرyon.ir/zUDtP :

براي رسيدگی به شورا بيايد .اين دفعه ،رسماً اعالم كنند .چون
ايراد ما به عنوان «عدم ضرورت» ،سر جاي خودش باقی است.
ما كه هنوز رسماً اعالم نكردهايم كه اين مصوبه را تأييد
كردهايم .يك فرصتی فراهم شده تا يك بررسیاي بشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثل اينكه در مجلس تصويب شده
است.
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آقاي عليزاده ـ بله ،در مجلس تصويب شده است.

میكنم .اگر قرار شد اين كار انجام شود ،يك راه حلی خدمتتان

آقاي رهپيك ـ نه[ ،هنوز در صحن علنی مجلس تصويب نشده

عرض میكنم .دو سال پيش ،مصوبهي پنجسال اجراي آزمايشی

است].

اين مصوبه را در صحن علنی مجلس تصويب كردند كه آن

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تصويب كميسيونی شده است.

مصوبه ،به شورا آمد و شورا هم آن را ايراد گرفت.

آقاي رهپيك ـ بله ،تصويب كميسيونی شده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ خير [در صحن مجلس هم تصويب شده است].

آقاي رهپيك ـ بعد از دو سال اآلن چهكار كردهاند؟ فقط مدت

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در صحن مجلس هم تصويب شده است؟

اجراي آزمايشی مصوبه را از پنج سال به چهار سال تبديل

آقاي رهپيك ـ به ما كه چيزي ابالغ نكردهاند.

كردهاند!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما كه گفتيد دولت و مجلس با هم

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما باز ايراد بگيريم؟

بنشينند راجع به اين مصوبه تفاهم كنند ،خب اينها كه

آقاي رهپيك ـ ما ايراد بگيريم و بگوييم كه آن ايراد ما هنوز

نمیتوانند تصويب قبلیشان را به هم بزنند .به فرض كه دولت

رفع نشده است؛ پنج سال و چهار سال كه ايراد ما را رفع نكرده

و مجلس يك چيز ديگري را درست كنند ،اين تصويب قبلی را

است .اين مصوبه به مجلس برگردد ،دولت و مجلس [با توافق

چهكار كنند؟

هم هر كاري كه خواستند انجام دهند].

آقاي رهپيك ـ خودشان بروند يك كاري بكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ متن مصوبه هم عوض شده است.

آقاي عليزاده ـ تا ايراد شوراي نگهبان به مجلس نرود،

آقاي رهپيك ـ نه ،به متن آن دست نزدهاند.

نمیتوانند درستش كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.

آقاي رهپيك ـ ما كه اآلن نمیتوانيم به اين مصوبه ايرادي

آقاي اسماعيلي ـ نه ،به متن مصوبه دست نزدهاند.

بگيريم؛ چون رسماً به ما ابالغ نشده است.

آقاي رهپيك ـ فقط پنج سال اجراي آزمايشی را به چهار سال

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين هم يك اشكال ديگر است ،يعنی

اجراي آزمايشی تبديل كردهاند.

اگر فرضاً هيئت دولت هم رفت تا با مجلس تفاهم كند ،آيا

آقاي عليزاده ـ بر اساس توافقها ،اين جور عمل كردهاند.

مجلس میتواند مصوبهي قبلیاش را به هم بزند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ يعنی هيچ چيزي از آن مصوبهي قبلی را

آقاي يزدي ـ نه.

عوض نكردهاند؟!

آقاي رهپيك ـ هنوز كه مجلس ،به صورت رسمی مصوبهي

آقاي رهپيك ـ نه.

اصالحی را براي ما نفرستاده است.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر ،بر اساس توافق با ما اين كار را

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،ولی خودشان كه اين مصوبه را

كردهاند.

در مجلس تصويب كردهاند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ هيچ كار اساسی در آن نكردهاند.

آقاي رهپيك ـ حاال راهش را بگوييد؛ بگوييد كه اآلن اينها

آقاي رهپيك ـ فقط پنج سال اجراي آزمايشی را به چهار سال

چهكار كنند؟

تبديل كردهاند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اآلن در صحن مجلس تصويبش كردهاند.

آقاي عليزاده ـ اين بر اساس توافق آنها با ما بود.

آقاي عليزاده ـ البته به صورت آزمايشی.

آقاي رهپيك ـ نه ،ما نگفتيم كه اجراي آزمايشی را به چهار

آقاي رهپيك ـ اآلن اينها چه چيزي را تصويب كردهاند؟

سال تبديل كنند.

آقاي عليزاده ـ كميسيون قضايی و حقوقی مجلس ،اصل

آقاي عليزاده ـ در اينجا توافق شده است؛ شورا به مجلس گفت

مصوبه را تصويب كرده است.

شما يك طوري عمل كنيد كه اين مصوبه دوباره براي شورا

آقاي رهپيك ـ اخيراً [صحن علنی مجلس ،چيزي در خصوص
اين مصوبه تصويب نكرده است]؛ يك بار ،دو سال پيش تصويب
كردند و نوشتند كه اين قانون بهطور آزمايشی براي مدت پنج
سال تصويب شد .حاال من يك راه حلی براي اين مسئله عرض

ارسال شود تا ما دوباره آن را بررسی كنيم .ما

گفتيم تكهتكه

( )3۰۰ماده )3۰۰( ،ماده براي ما بفرستيد تا ما نظر بدهيم.
آقاي رهپيك ـ اينها را میدانم ،من كه حرف شما را نفی
نمیكنم؛ من دارم راه حل ارائه میدهم.
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاال چهكار كنيم؟ مصوبه را دوباره

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس خودش با دولت برود و اين

به مجلس برگردانيم؟

موضوع را حل كند.

آقاي رهپيك ـ من عرضم اين است كه اگر آقايان اين مقدمات

آقاي رهپيك ـ اگر بروند با دولت بر روي مواد اين مصوبه كار

را میپذيرند ،ايراد بگيريم تا برگردد.

كنند ،توجيه است.

آقاي عليزاده ـ بايد مصوبه را به صورت رسمی براي ما

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر كميسيون [پس از توافق با دولت]،

بفرستند تا ما بتوانيم دوباره به آن اشكال وارد كنيم.

اين مصوبه را دوباره به صورت آزمايشی بفرستد ،ما ديگر

آقاي رهپيك ـ بله ديگر.

نمیتوانيم آن را بررسی كنيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خُب پس مصوبه را به صورت

آقاي هاشمي شاهرودي ـ دولت و مجلس بايد بنشينند و اين

رسمی بفرستند تا ما به آن اشكال وارد كنيم و دوباره به مجلس

مسئله را حل كنند.

برگردد .هيئت دولت هم برود با مجلس در خصوص اين

آقاي مدرسي يزدي ـ خب بعد ،نهايت چه میشود؟

اليحه ،توافق كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ به هر نتيجهاي رسيدند ،همان را به

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب دوباره میشود آن را به صورت

شورا بفرستند.

«آزمايشی» تصويب كنند يا نمیشود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آن كه نمیشود؛ ما هم بايد بفهميم چه

آقاي اسماعيلي ـ نه.

میشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ديگر ،نمیشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شايد همين قانون موجود را به

آقاي عليزاده ـ میگوييم ديگر نمیتوانيد اين مصوبه را به

صورت جزئی اصالح كردند ،نه اينكه كل آن را عوض كنند.

صورت آزمايشی تصويب كنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب ،بايد آن را پيشبينی كنيم.

آقاي رهپيك ـ آزمايشی بودن يك منطقی دارد .ما ايرادمان اين

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در آن صورت ،خودشان اضافه

بود كه اين اليحه را به صورت آزمايشی تصويب نكنيد ،اگر

كردهاند؛ به ما چه ربطی دارد؟

هم میخواهيد تصويب كنيد ،برويد به صورت موردي يك

آقاي مدرسي يزدي ـ نخير ،اآلن اين مسائل واقعاً بايد معلوم

قسمتهاي ضروري را انتخاب كنيد .به اين مصوبه ،يك ايراد

شود .ما نبايد يك كاري بكنيم كه بعد دوباره در يك مخمصهي

فرآيندي و شكلی وجود داشت و يك ايراد ماهوي هم [به اين

ديگري گير كنيم.

شرحی كه گفته شد] دارد .عرض من ،جمعی است .اگر اصل

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين را خودشان میدانند.

آن ايراد درست است و میخواهيد براي اين مسئله ،يك راه

آقاي مدرسي يزدي ـ ما بايد ببينيم كه اگر واقعاً دولت و

حلی پيدا كنيد ،راه حلش اين است كه گفته شد يا اينكه بايد

مجلس [بر سر مفاد مصوبه و اجراي آزمايشی آن] با هم توافق

يك راه حل ديگري پيدا كنيم.

كردند ،بعد از توافق ،ما در اينجا دوباره به مشكل برخورد

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،عرض من اين است؛ اآلن فرض كنيد

نكنيم .اگر واقعاً دولت و مجلس راجع به اين مصوبه توافق

كه دوباره اين مصوبه به صورت رسمی براي ما آمد و ما به آن

بكنند و بگويند كه ما راه حلی داريم و میتوانيم مواردي از اين

ايراد گرفتيم و گفتيم كه تصويب آن به صورت آزمايشی

مصوبه را اصالح كنيم  -هر چند به نظر من ،انجام چنين كاري

ضرورتی ندارد و دوباره اين مصوبه به مجلس برگشت .اگر

مشكل است و وصله پينهي بیجايی است ،اما اگر توافق كردند

اين دفعه باز بخواهند آن را از طريق كميسيون و به صورت

و قسمتهايی از اين مصوبه را اصالح كردند -و آن را به جاي

آزمايشی تصويب كنند ،میتوانند يا آنكه نه ،بايد آن را در

اين مصوبه براي شورا بفرستند ،تكليف ما چيست؟ ولی آيا

صحن مجلس تصويب كنند؟

واقعاً ممكن است اين مصوبه را هم دولت بپذيرد و هم

آقاي ابراهيميان ـ بايد مجلس تصويب كند.

مجلس؟ اين را نمیپذيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب ،آنها محذورشان اين است كه مجلس

آقاي رهپيك ـ ما كه با كسی دعوا نداريم .در مرحلهي قبل ،بعد

نمیتواند اين مصوبه را در صحن تصويب كند .اينگونه اين

از ايراد ما ،عدهاي از نمايندگان مجلس آمدند و گفتند كه به

مصوبه به جايی نمیرسد و عاقبت ،اين قضيه حل نمیشود.

اين داليل ما میگوييم تصويب اين مصوبه به صورت آزمايشی،
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ضرورت دارد .ما هم گفتيم عيبی ندارد و اجماالً پذيرفتيم كه به

مصوبه ،سر جاي خودش باقی است.

اين داليلی كه میگويند ،ضرورت دارد .خب حاال بايد بروند و

آقاي عليزاده ـ ربطی به ما ندارد.

مفاد اين مصوبه را درست كنند و بگويند به اين داليل،

آقاي مدرسي يزدي ـ ما ايرادهايمان را میگيريم ،بعد كه ايراد

تصويب آزمايشی اين مصوبه ضرورت دارد .اگر شرايطی فراهم

گرفتيم ،هر وقت كه مصوبه را به صورت رسمی براي ما

شود كه هم دولت متن اين مصوبه را به طور نسبی قبول كرده

فرستادند ،در همان كميسيون يا در هر جاي ديگر ،يك كاري

باشد و هم مجلس آن را قبول كرده باشد و تقريباً يك اجماعی

بكنند كه بتوانند آن مشكلشان با دولت را رفع بكنند .اگر هم

در ميان باشد ،ما هم میتوانيم بگوييم كه اگر موضوع ضرورت

نتوانستند ،خب وقتی ما به موادي از اين مصوبه ايراد گرفتيم،

را توجيه كنيد و بياوريد ،ما هم آن را قبول میكنيم.

مجلس بايد برود اصالحات الزم را در آن اعمال كند .يعنی

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،ما هم معيارها را حساب میكنيم.

منظور من اين است كه ما دوباره نبايد با همان اشكال سابق،

آقاي عليزاده ـ دولت قبول نكرد؛ هر چه مجلس اين مصوبه را

اين مصوبه را ردّ بكنيم ،با اينكه به مجلس قول بررسی مجدد

اصالح كرد ،باز هم دولت میگويد ما آن را قبول نداريم.

مصوبه را دادهايم و [استدالل مجلس در خصوص «ضرورت»

مسئلهي مهم اين است.

تصويب اين مصوبه به صورت آزمايشی] درست هم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بحث «ضرورت» يك چيز است و بحث

واقعاً عوضشدنِ اين قانون تجارت فعلی ضرورت دارد .به

كيفيت اصالح آنها هم يك چيز ديگري است .يكوقت

قول شما و ديگران ،سابقهي اين قانون ،مربوط به ( )۲۰۰سال

میگويند اآلن با اين قانون تجارت مشكل داريم و بايد به طور

پيشِ فرانسه است .واقعاً موجب آبروريزي هم است .خُب،

اضطراري و زود آن را اصالح كنيم ،كه البته اين حرف،

تغيير اين قانون ،ضرورت دارد ،اما كيفيت اجراي آن ،مربوط

فیالجمله واقعاً درست است .خب اشكال شما اين است كه

به خود مجلس است و نه مربوط به ما .بنابراين هر وقت كه

اين كاري كه اآلن مجلس بر روي اين مصوبه انجام داده است،

مصوبه را به صورت رسمی براي ما فرستادند ،چنانچه هر كدام

رفع مشكل نمیكند .معناي آن اين است كه ما بايد اينجا بارها

از مواد آن ايراد داشت ،ما ايراد میگيريم .حاال اگر آنها

به مفاد اين مصوبه ايراد بگيريم تا مجلس هم برود و آن را

خواستند آن را پس میگيرند و اگر هم خواستند آن را اصالح

اصالح بكند تا درست بشود ،وگرنه در مورد ضرورت واقعاً

میكنند و دوباره براي بررسی به شورا میفرستند.

من نمیتوانم بگويم ضرورت ندارد .تا به حال ،هر بار كه

آقاي جنتي ـ حاال ضرورتش اين است كه كلّ قانون فعلی را

مجلس در مصوباتش ،به اين قانون تجارت ارجاع داده است،

عوض كنيم يا میشود موارد جزئی آن را اصالح كرد؟

ما به اين ارجاع اشكال وارد كرديم و گفتيم كه حداقل برخی از

آقاي مدرسي يزدي ـ اين موضوعات ديگر ربطی به ما ندارد.

مواد اين قانون تجارت ،خالف شرع است.

آقاي جنتي ـ نه« ،ضرورت» را ما بايد تشخيص بدهيم.

آقاي مؤمن ـ بله ،گفتيم كه برخی موادش ،خالف شرع است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بنابراين ،مشخص است كه اين قانون،

آقاي جنتي ـ خيلی خُب ،من میگويم اگر تعدادي از موادّ

بايد تغيير پيدا كند .مجلس هم اآلن میگويد تصويب اين

مشكلدار آن قانون را اصالح كنند ،رفع اشكال میشود.

مصوبه به صورت آزمايشی ضرورت دارد .اقتضاي ضرورت

آقاي مدرسي يزدي ـ میگويند اصالً شاكلهي اين قانون

هم اين نيست كه ما بتوانيم كل آن مواد را در صحن مجلس

تجارت فعلی ،يك شاكلهي غلطی است.

بررسی كنيم و به تصويب برسانيم ،بلكه بايد اين كار در

آقاي رهپيك ـ آن هم يك بحثی است و يك راه حلی است،

كميسيون انجام بگيرد .بنابراين ،ضرورت را پذيرفتيم و از اين

منتها من مجموع مباحث و كل مشكالتی كه هست را خدمتتان

جهت هم بنده عرضی ندارم .وقتی گفتند به اين داليل

عرض كردم .اگر تصويب اين مصوبه به صورت آزمايشی

ضرورت وجود دارد و توضيح دادند ،گفتيم خُب ،ضرورت

ضرورت دارد ،چرا اآلن تا اينجايی كه ما خوانديم )0۰( ،تا ()1۰

دارد .حاال شما میفرماييد كه مجلس نمیتواند اين ايراد

درصدش همان مواد قانونِ سابق است؟ البته در مواد بعدي

مرحلهي قبل ما را با اين مصوبه رفع كند ،اين ديگر ربطی به

مصوبه ،موادّ جديدي هم آمده است كه به آنها هم میرسيم.

قضيهي «ضرورت» ندارد؛ ضرورت تصويب آزمايشی اين

آقاي مدرسي يزدي ـ ( )1۰( ،)0۰درصد؟
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آقاي رهپيك ـ بله ،شما مواد مصوبه را با قانون فعلی تطبيق

نظرم چون اين قرار  -به قول قضات  -يك تصميم اعدادي

دهيد و ببينيد كه چهكار كردهاند .برخی مواد و عبارات را

بوده ،قابل رجوع است .ما بايد يك مقدار روي آن فكر كنيم.

جابهجا كردهاند [اما تغيير ماهوي چندانی انجام نشده است].

اشكاالتی كه مطرح شده ،چند دسته است .يك مقدار نگاه

شما ماده ( )3را ببينيد؛ فقط اعمال تجاري با تاجر قاطی شده

شوراي نگهبان و آقايان بزرگواران فقها با نگاه مجلس و دولت

است .مبحث داللی همان مفاد قانون فعلی تجارت است.

در مورد ضرورتِ پرداختن به اليحهي تجارت متفاوت است.

آقاي عليزاده ـ در اين مصوبه )1۰( ،درصد مفاد قانون فعلی را

يك مقدار كه چه عرض كنم ،خيلی متفاوت است .انگيزهي

تغيير دادهاند.

اصلی شما بزرگواران بر اساس سوابقی كه به مواد قانون

آقاي مدرسي يزدي ـ اين كه میگوييد اعمال تجاري با تاجر

تجارت ارجاع شده و آن را خالف شرع دانستيد ،اين است كه

«قاطی شده» ،پس يعنی يك مطلبِ جديد است؛ يعنی يك

بايد زودتر [قانونی منطبق با قانون اساسی و موازين شرع

قانون جديد است.

تصويب شود].

آقاي رهپيك ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ نخير.

آقاي عليزاده ـ هيچ مادهاي از اين مصوبه ،مثل قانون فعلی

آقاي ابراهيميان ـ حاال حداقل يكیاش اين است ،منتها

تجارت نيست.

واقعيت امر اين است كه من به خاطر چند سالی كه با اين

آقاي رهپيك ـ پايهاش همان مواد است؛ بعضیهايش عيناً تكرار

نهادها كار كردهام و اين قانون تجارت را الاقل به اندازهي آن

شده است و در بعضیهايش هم تغييراتی دادهاند .ما اين موارد

اساتيدي كه متن اليحهي دولت را نوشتند بلد هستم ،میدانم

را [در گزارش كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی] به صورت

كه آنها چه میخواهند بگويند و مشكل ما چيست .واقع امر

پاورقی آوردهايم .آن موادي كه در اين مصوبه تغيير كرده است،

اين است كه آن اليحهاي كه اآلن دولت نسبت به آن ابراز

نمیگويم همهاش ،ولی نوع تغييراتش اشكال ايجاد كرده است.

نگرانی میكند و میخواهد به جاي اين مصوبه بگذارد ،با

آقاي مدرسي يزدي ـ آن يك حرف ديگري است كه میگوييد

مخالفتهاي بيشتري از سوي شوراي نگهبان مواجه میشود،

موادش اشكال دارد .آنچه مسلّم است اين است كه به هر حال،

بهگونهاي كه اصالً آن اليحه تعطيل میشود .يعنی نگران اين

در اين مصوبه ،موضوعات را تغيير دادهاند ،برخی را توسعه

نباشيد كه اگر ما اين را رسيدگی نكرديم و دولت يك چيز

دادهاند و. ...

ديگري را بررسی كرد و جاي اين مصوبه گذاشت ،آن

آقاي جنتي ـ بگذاريد به نوبت صحبت شود .آقاي دكتر ابراهيميان،

مشكالت را حل میكند .آن مشكالتی كه ما در اين مصوبه به

شما خيلی وقت است كه نوبت گرفتهايد صحبت كنيد.

آنها بر میخوريم ،در اليحهي دولت بيشتر است .من از آن

آقاي ابراهيميان ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .اين بحث تعامل

اليحه خبر دارم .چيزي كه آقايان در دولت نوشتهاند،

بين اجزاي دستگاههاي قانونگذاري ،بحث خيلی مهمی است.

بخشهايی از قانون تجارت فرانسه را عيناً ترجمه كردهاند و با

اگر ما بخواهيم همينطوري خيلی اتوماتيكوار و مكانيكی

يك مقدار اصالحات در باب ورشكستگی و  ...در ضمن يك

عمل كنيم ،يعنی شوراي نگهبان كار خودش را بكند و جاهاي

سري مواد طوالنی آوردهاند كه اگر ما كنارِ اين فتاواي موجود

ديگر هم كار خودشان را بكنند ،خيلی وقتها ممكن است

بگذاريم ،بخش مهمی از آن خالف شرع اعالم میشود؛ يعنی

نتيجهي كار خوب نباشد .كاري كه آقاي عليزاده و حاجآقاي

آن اليحهي مورد نظر دولت هم تعطيل میشود .منتها اين دفعه،

جنتی با تعامل و بحث به صورت غير رسمی براي پيشبرد كار

تعطيلِ كار تقنينی به اسم شوراي نگهبان تمام میشود كه بعداً

پيش گرفتند ،به نظرم راه حل خيلی مناسبی است كه برخی از

میگويند آقا ،ما براي بهبود كسب و كار اليحه ارائه داديم ،ولی

مشكالت دستگاههاي قانونگذاري ما را حل كرده است .آقاي

شوراي نگهبان به ( )31۰۰ماده )33۰۰( ،ايراد گرفت؛ كما اينكه

عليزاده هم زحمت زيادي كشيدند .من هم جلسهي قبل ،از

در مورد مصوبهي مجازات اسالمی هم اين حرف را میزدند.

اينكه بررسی مواد اين مصوبه انجام بشود ،طرفداري كردم تا ما

قطعاً اينطوري خواهد بود كه اگر دولت آنچه در خصوص

رسيدگی بكنيم ،ولی نادم هستم .به حضورتان عرض كنم كه

اليحهي تجارت در نظر دارد بياورد ،آن هم باعث تعطيل

امروز میخواهم اين ندامت و پشيمانیام را اعالم كنم و به

پروسهي قانونگذاري در مورد تجارت میشود و فكر نكنيم كه
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بهتر میشود .منتها عرض من اين است كه ما بياييم اوالً وارد

پژوهشها تهيه شده ،مورد بررسی قرار بگيرد كه با اشكاالت

رسيدگی به اين بحث نشويم ،چون اين قانونگذاري يك

متعدد شوراي نگهبان مواجه نشود .حرف خيلی خوبی است كه

چيزي را كم دارد .آقايی از حقوقدانان حرف خوبی میزد،

ما بگوييم ايراد قبلیمان به اين مصوبه ،واقعاً باقی است و به

میگفت نه تنها شوراي نگهبان موظف به بررسی شرعيت

مجلس بگوييم كه شما مسئلهي «ضرورت» را توجيه نكردهايد.

قوانين است ،خود نمايندگان مجلس هم تكليف دارند كه

اگر اينها هم چند تا خط بنويسند كه اين ضرورت ،توجيهپذير

خالف شرع انور چيزي تصويب نكنند .اينها سازوكاري براي

است ،واقعاً قابل پذيرش نيست .اين مصوبه ،يك مصوبهاي

اينكه اين جنبهي قضيه را در مورد اليحهي تجارت ارزيابی

است كه بايد پروسه را طی بكند .خواهش من از آقاي دكتر

كنند ،نداشتند و ندارند .نهايتاً اآلن [از قوانين كشورهاي ديگر]

رهپيك هم اين است كه تأكيد نكنيم كه خود كميسيون حقوقی

ترجمه میكنند و جاهايی از متن را درست میكنند ،ولی ما با

و قضايی مجلس به اين موضوع رسيدگی نكرده است و به

يك اليحهي تجارتی مواجه میشويم كه بخش شركتهاي آن،

جاي آنها ،كارشناسان رسيدگی كردند؛ چون كميسيون قضايی

از حقوق انگليس گرفته شده و بخش تجارت و ورشكستگی و

كه به اين موضوعِ تخصصی مسلّط نيست كه بخواهد وارد آن

اعمال تجاري و قراردادهاي تجاري از حقوق فرانسه گرفته

بشود .ضمن اينكه در همهجاي دنيا ،كارشناسان ،اساتيد و به

شده است .اگر ما بخواهيم به جاي اين قانون تجارت فعلی،

اصطالح فقهاي آنها مینشينند و چارچوب اصلی قانون را

يك قانون كارآمد داشته باشيم كه مشكل را حل بكند ،باز بايد

طراحی میكنند .در صحن كميسيونهاي مجلس تنها برخی از

يك تعاملی با مجلس داشته باشيم .به اين آقايان بگوييم كه

سياستها تغيير پيدا میكند .اين ايده كه ما اآلن وارد رسيدگی

اليحهي دولت را با يك همكاري و همفكري بررسی كنند و

ماهوي به اين مصوبه نشويم به اين دليل كه اين مصوبه بايد

حتی اگر شده همكاران شما در مركز فقهی [= مجمع مشورتی

ابتدا در صحن علنی مجلس رسيدگی شود ،چون ضرورت

فقهی شوراي نگهبان] ،طالب جوانی كه حوصله دارند ،آقايان

ارجاع به كميسيون وجود ندارد[ ،ايدهي خوبی است]؛ ضمن

فضال و علماي قم در يك تالش مشترك با مجلس و دولت،

اينكه اين تعامل ،يعنی ضرورتهاي تجارت از نظر فقهی هم

بنشينند و ببينند آن رئوسی كه وجود يك قانون تجارت را

بايد مورد بررسی قرار بگيرد .يك مبناي خيلی كوچك [كه

توجيه میكند ،چيست .قانون تجارت چند تا ستون دارد .اين

میتواند اثرگذاري گستردهاي در مواد قانون تجارت داشته

ستونها با آنچه كه ما در قانون مدنی و فقه داريم ،كامالً

باشد] اين است كه آيا نظريهي واليت فقيه میتواند به ما اجازه

متفاوت و مغاير است .اساساً پيدايش قانون تجارت جديد در

بدهد كه به جاي ارادهي بياننشدهي دو طرف ،يك شرط و

همان كشورهاي غربی هم به خاطر اين بوده كه قوانين

تعهدي در قرارداد اضافه كنيم يا نه؟ آيا میتوان طرفين رابطهي

سنتیشان  -كه برخی از آنها شبيه همين فقه معامالت ما است

تجاري را به حكمی تكليفی الزام كنيم و بگوييم شما بايد اين

 -پاسخگو نبوده است .لذا در آنجا هم قوانين تجارت ،يك امر

شرط را در قراردادتان بگذاريد يا نه؟ خود همين دو تا مطلب

استثنايی است .اگر ما بياييم در بررسیهايمان در شوراي

كه آقايانِ فقها در مورد مسئلهي واليت فقيه اختالف دارند،

نگهبان [با ايرادهايی كه به مصوبهي تجارت میگيريم]

زمين تا آسمان اين اليحه را تغيير میدهد .خُب ،يك كسی بايد

ستونهاي اصلی آن امر استثنايی را در بياوريم و به مجلس

بنشيند و اين مبانی را با آقايان فقها صحبت كند تا روي مبانی

بگوييم شما اين ايرادهاي ما را رفع كنيد ،يا توسط كميسيون

به يك توافقی برسند .مصوبهاي كه در میآيد ،ما بايد فقط

مجلس به يك قانون مدنی جلد دوم تبديل میشود كه هيچ

ايرادات آن را بگيريم ،نه اينكه بگوييم از اول تا آخرش خالف

فايدهاي براي مملكت ندارد يا التقاطی و به هم ريخته میشود.

شرع و قانون اساسی است .به نظر من ايده ،ايدهي بدي نيست؛

ما بايد بگوييم اين مصوبه برگردد ،اما به همين اكتفا نكنيم؛

منتها بايد يك همكاري در خصوص تهيهي اين مصوبه انجام

چون كار ما تازه شروع میشود .با يك تالش و همكاري غير

بشود .نكتهاي كه آقاي روحانی در مورد بحث مربوط به اليحه

رسمی مشترك ،از اول ،موضوع مورد بررسی قرار بگيرد.

و طرح فرمودند ،نكتهي مهمی است كه شوراي نگهبان بايد آن

دربارهي اليحهي دولت هم يا اينها [= مجلس و دولت]

را مورد توجه قرار دهد .به نظرم ،از اين به بعد ،توجه به اين

خودشان با هم توافق كنند يا آنچه كه در مجلس و مركز

موضوع در مصوبات مجلس ،خودش جاي بحث دارد .قانون
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اساسی سه شيوه براي شروع ابتكار قانونگذاري گذاشته است:

بيان داشتند ۲.در مورد مرور زمان [تعقيب و ارجاي مجازاتها]

«طرح نمايندگان مجلس» و «اليحه دولت» و «طرح شوراي

هم ،در بار اول رسيدگی گفتيم كه همه نوع آن ،خالف شرع

عالی استانها» 3.درست است كه مجلس اختيار دارد طبق عموم

است .بعد از مدتی به مشكالتی برخورديم و مبانی شرعی هم

اصول مربوط به اختيارات قوهي مقننه ،هر تغييري در طرحها و

برايش پيدا كرديم و مرور زمان در تعزيرات را به رسميت
1

لوايح بدهد ،اما اين تغييرات نبايد باعث تغيير مكانيزمهاي

شناختيم .اينطور مسائل كه تأمل و كار میخواهد ،كم نيستند.

شروع قانونگذاري بشود .خب اگر با تمسك به عموم

ما در مورد قانون تجارت و مبانی آن در حوزههاي علميه كاري

صالحيت قانونگذاري ،تغييرات مجلس در لوايح دولت

نكردهايم ،فكري نكردهايم .يك فرصتی بايد فراهم شود كه

آنچنان گسترده باشد كه قلب ماهيت در يك اليحه صورت

روي اين فكر كنيم ،ببينيم اينكه میگويند در قانون تجارت،

بگيرد ،اختالط اليحه و طرح را موجب شده است .اين ،حرف

ظاهر مهم است ،مثل همين موضوعی كه در جلسهي قبل در

بسيار منطقی و خوبی است و در جاي خودش قابل طرح

مورد «قائممقام تجاري» صحبت كرديم[ ،از لحاظ شرعی ،چه

است .اگر تغييرات مجلس ،آنقدر زياد باشد كه بگويند اين

وضعيتی دارد] .در همهجاي دنيا میگويند من در تجارت بايد

مصوبه ،اليحهي دولت نيست ،معلوم است كه مجلس از

بتوانم به ظواهر اعتماد كنم .مثالً من وقتی فردي را به عنوان

«طرح» در پوشش «اليحه» استفاده كرده است .به نظرم اين هم

طرف معاملهام تشخيص میدهم[ ،بايد او را اعتبارسنجی كنم].

حرف بدي نيست و براي اينكه آن مشكل اساسی مربوط به

خارجیها مؤسسات اعتبارسنجی دارند كه اعتبارِ طرفِ بازرگان

قانون تجارت را حل كنيم ،الزمهي آن تشخيص اركان يك

را میسنجند .اشخاص به اين مؤسسات مراجعه میكنند و

قانون تجارت است كه به درد كسب و كار بخورد كه مفادّ آنها

میگويند آقا بررسی كن و ببين كه آيا اين تاجر میتواند مفاد

در قانون مدنی نيست .اگر هم بخواهيم با قانون مدنی يا نظرات
مشهور فقهی اينها را درست كنيم ،به شكل گعدهاي و در
جلسات دو ساعته و سه ساعته نمیشود و بايد كار عميق فقهی
صورت بگيرد .من قبالً يك بار در مركز پژوهشهاي مجلس
گفتم كه اآلن زود است كه اليحهي قانون تجارت مطرح شود.
به گوش آقاي مصباحی مقدم [= رئيس كميسيون برنامه و
بودجه مجلس] رساندند و ايشان ناراحت شد .ايشان گفت كه
فالنی يا يك كسی گفته است كه اليحهي قانون تجارت نيايد،
چون مسئله فقهی میشود .من اصالً نظرم اين نيست .تجربه
اين امر را نشان داد .خود آقايان فقها ،حاجآقاي شبزندهدار يا
حاجآقاي مدرسی فرمودند و از آقاي نوربخش [= رئيس كل
بانك مركزي در سالهاي  310۰-3105و  ]3111-318۲راجع
به مسئلهي «خسارت تأخير تأديهي پول» نقل قول كردند و
مسيري كه ما از اول انقالب در مورد اين مسئله طی كرديم را
 .1اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران« :لوايح قانونی
پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم میشود و طرحهاي
قانونی به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان ،در مجلس شوراي
اسالمی قابل طرح است».
اصل يكصد و دوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران« :شوراي عالی
استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايی تهيه و مستقيماً يا از
طريق دولت به مجلس شوراي اسالمی پيشنهاد كند .اين طرحها بايد در
مجلس مورد بررسی قرار گيرد».

 .2در مورد شرعی يا غير شرعی بودن اخذ خسارت تأخير تأديهي دين ،از
سال ( )3103به بعد ،بحثهاي فراوانی بوده است .در اين مورد
استفتائاتی از امام خمينی (ره) در مورد حرمت آن وجود دارد ،اما برخی
اقتضائات در طول زمان موجب شد كه نهادهاي نظام از جمله بانك
مركزي براي توجيه شرعی آن ،بارها از شوراي نگهبان استعالم كند و با
ردّ آن مواجه شوند .نهايتاً در سال ( )3108مجمع تشخيص مصلحت
نظام به عنوان معضل نظام ،مصوبهاي تحت عنوان «قانون نحوه وصول
مطالبات بانكها» به تصويب رساند كه در آن وامگيرندگان بانكها بايد
اصل بدهی و فروع مقرر و خسارات تأخير تأديه را بپردازند و محاكم
مكلف به صدور حكم بر اساس درخواست بانكها شدند .براي مطالعه
بيشتر در اين زمينه ،رجوع كنيد به :مهرپور ،حسين ،مجموعه نظريات
شوراي نگهبان (دوره اول از تيرماه  3153تا تيرماه  ،)3105تهران،
دادگستر ،چ ،3181 ،3ج ،۲صص .351-331
 .0شوراي نگهبان تا پيش از سال  ،3118مرور زمان را نپذيرفته بود و در
موارد متعددي از جمله نظر شماره  1۲51مورخ  3103/33/۲1شوراي
نگهبان در خصوص ماده ( )113به بعد قانون آيين دادرسی مدنی مصوب
 3138/0/۲5مجلس شوراي ملی آن را صريحاً مغاير شرع اعالم كرده
بود .با وجود اين ،شوراي نگهبان موضوع مرور زمان را در مواد ( )311تا
( )310قانون آيين دادرسی كيفري مصوب  3118در مورد مجازاتهاي
بازدارنده پذيرفت .همچنين شوراي نگهبان با پذيرش مقيّدِ اقدام مجلس
در پيشبينی مبحث چهارم قانون مجازات اسالمی مصوب  313۲در
خصوص مرور زمان ،اجراي اين نهاد را در خصوص بخشی از جرايم
تعزيري (جرايم غير منصوص شرعی) تأييد كرد كه بدين ترتيب ،در
قوانين فعلی ،مواد ( )3۰5تا ( )331اين قانون و نيز مواد متناظر آن در
قانون آيين دادرسی كيفري مصوب  313۲مجلس شوراي اسالمی به اين
موضوع اختصاص پيدا كرد.
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اين قرارداد را اجرا كند يا نه؟ آيا میتواند مبالغ اين قرارداد را

بحث «اقتصاد مقاومتی» هم كه بحث امسال است ،يكی از

بپردازد يا خير؟ آن مؤسسه هم مطالعه میكند و مثالً میگويد

بخشهاي مهمش ثبات اقتصادي است .اگر ما كاري كنيم كه

بله ،اين تاجر میتواند .بعد از اين اعتبارسنجی طرفين از

در بين تجار ،شركتها و  ...نگرانی پيش آيد ،دغدغه برايشان

يكديگر ،قرارداد فيما بين را مینويسند .در قراردادها ،تاجر

پيدا شود كه چه اتفاقی خواهد افتاد ،اين اثرات خيلی مهمی در

طرف اصيل عقد است .بعد ما میگوييم كه طبق عمومات فقهی

كشور خواهد داشت .اين نكتهي اول بود كه به نظرم در

و شرعی ،اين آقا میتواند جاخالی بدهد و يك مُعسِري را

سياستهاي كلی مطرح شده است .حاال شما كه دستتان

روبهروي طرفش قرار دهد؛ يعنی میگوييم میتوان با دو بيّنه

میرسد ،به مجمع بگوييد اين مصوبه را از اين جهت بررسی

يا يك بيّنه ثابت كرد كه اين فرد ،طرف معامله نيست! به اين

كنند و نظرشان را به شوراي نگهبان اعالم كنند .مطلب دوم اين

ترتيب ،هيچ كس حاضر نمیشود با تجار و بازرگانان ما وارد

است كه قانون تجارت فعلی نياز به اصالحاتی دارد .من هم به

معامله شود .ما بايد فكر كنيم كه آيا میتوانيم اين مشكل را يك

لحاظ كاري كه در دانشگاه دارم و با اساتيد مختلفی كه براي

طوري حل كنيم يا نه .اگر ما در شوراي نگهبان فقط بگوييم كه

تدريس و امثال آن دعوت میكنم ،میبينم كه تقريباً يا بهتر

خيلی خُب ،اين قسمت خالف شرع است و خودتان میدانيد،

است بگوييم تحقيقاً همهي آنها معتقدند با اينكه قانونِ تجارتِ

آن وقت مجلس شوراي اسالمی و نمايندهي محترم ،آن را

فعلی نيازمند اصالحاتی است ،اما نظمی كه اآلن به وجود آورده

خرابتر میكند .مطمئن باشيد اگر ستونهاي اين اليحه به هم

و هشتاد سال است دارد اجرا میشود ،نظم نامطلوبی نيست،

بريزد ،ديگر اينها نمیتوانند جمعش كنند .بنابراين ،توصيهي من

يعنی اينقدر مشكل نداريم كه بخواهيم اين قانون را با اين

اين است كه ما بگوييم اين مصوبه بايد به صورت قانونگذاري

عجله به هم بزنيم و بعد ،يك چيزي درست كنيم كه نمیدانيم

از طريق «عادي» و نه كميسيون مجلس صورت بگيرد و بعد هم

چه اتفاقی خواهد افتاد .همهي آنها میگويند برويد بازنگري

بايد مشكالت احتمالی را كه در جريان هست ،بگوييم .تازه از

كنيد ،منتها بازنگري با صبر و حوصله و تأمل و تحقيق.

حاال كار ما با مجلس شوراي اسالمی شروع میشود.

اشكاالتی هم كه اآلن وجود دارد ،مربوط به بخشی از موادّ

آقاي اسماعيلي ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .قانون تجارت ،يك

قانون تجارت است كه آقايان فقهاي شورا از نظر شرعی

قانون بسيار بسيار مهم و تأثيرگذار در نظم حقوقی فعلی كشور

اشكاالتی به آن گرفتهاند و میشد همانها را  -واقعاً همانطور

است .يعنی تمام شركتها ،حتی بخش عمدهي از دولت ،يعنی

كه بارها بحث كردهايم  -بروند بررسی كنند و اگر مشكل

شركتهاي دولتی و امثال آن ،دارد بر اساس قانون تجارت

جدي دارد ،همان چند ماده را فعالً بياييم اصالح بكنيم و

اداره میشود .از اين جهت ،اين قانون ،قانون خيلی خيلی

فرصت زيادي به مجلس بدهيم تا بنشينند اينها را تصويب

مهمی است؛ بهگونهاي كه اگر دست بخورد و دچار يك تحولِ

كنند ،اما يك چنين ضرورتی وجود ندارد [كه با عجله ،كلّ

حسابنشده بشود ،واقعاً ممكن است حتی روي اقتصاد كلی

قانون تجارت را به هم بزنيم] .اين هم نكتهي دوم بود .نكتهي

كشور و مديريت كالن كشور اثر بگذارد .بنابراين ،هرگونه

سوم اين است كه تخصّص خود من ،حقوق تجارت نيست و

تغيير در آن بايد كامالً حسابشده و دقيق باشد .حاال من كه

عالقهاي هم به آن ندارم ،ولی باالخره اين درسها را در

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيستم ولی به شخصه به

دانشگاه خوانديم و اآلن هم داريم .اين چيزي كه اآلن دارند

نظرم میرسد كه آن بندهاي سياستهاي كلی نظام در بخش

مدون میكنند ،انصافاً خيلی نامنسجم و نگرانكننده است،

اقتصادي كه حضرت آقا [= مقام معظم رهبري] ابالغ فرمودند،

مخصوصاً با اين اشكاالتی هم كه اينجا دارد گرفته میشود .من

مخصوصاً ثبات اقتصادي كه مدّ نظر ايشان است ،واقعاً در اينجا

در جلسهي پيش عرض كردم كه اگر اشكاالت همان ()33

صدق میكند 3.اگر من آنجا بودم ،رأي میدادم .همچنين در

مادهاي را كه بررسی كرديم ،به مجلس برگردانيم ،من فكر


 .1بند ( )1سياستهاي كلی نظام در خصوص امنيت اقتصادي ابالغی از
سوي مقام معظم رهبري مورخ  -1« :3113/33/1قوانين و سياستهاي
اجرايی و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگی
باشند ».در بند ( )3سياستهاي كلی اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوي مقام



معظم رهبري مورخ  313۲/33/۲3پيرامون ثبات اقتصادي آمده است-3« :
اصالح و تقويت همهجانبه نظام مالی كشور با هدف پاسخگويی به
نيازهاي اقتصاد ملی ،ايجاد ثبات در اقتصاد ملی و پيشگامی در تقويت
بخش واقعی».
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میكنم خودشان منصرف شوند و تصميم ديگري بگيرند.

يك پيشنهادي شده بود كه من اآلن عين متن آن پيشنهاد را

نكتهي چهارم هم  -گرچه آقاي دكتر رهپيك گفتند و درست

میخوانم[ .نظر شماره  33/1۰/30035مورخ 3133/۲/۲3

هم هست و به نظرم ما بايد آن را به مجلس اعالم كنيم و البته

شوراي نگهبان] ...« :به فرض اينكه قانون موجود در برخي موارد

بر اساس اينها استدالل نكنيم -اينكه واقعيت اين است كه ما

احتياج به تغيير و اصالح يا تكميل داشته باشد ،بايد به اين نحو و

داريم آن نظم هشتادسالهي مورد اتفاق همه را با يك مصوبهاي

به همان مقدار اكتفاء شود ».يعنی شورا در نامهي سابق ،يك

كه كار كارشناسی دقيق روي آن انجام نشده است به هم

ارائهي طريق كرد كه آن ارائهي طريق مبنی بر اين است كه

میزنيم .اين خيلی مهم است ،ما نبايد اين را با قانون مجازات

شما بايد براي حفظ چارچوب آن قانون سابق ،به اين نحو

مقايسه كنيم .قانون مجازات يك پشتوانهي عظيم فقهی

عمل كنيد؛ آن موادي را كه نياز به اصالح دارد ،شما اصالح

هزارساله داشت كه خود قوهي قضائيه ،مطالعات عميقی براي

كنيد و به اين نحو بايد عمل شود .من اشكال عمدهام به اين

آن كرده بود .من نمیدانم كه در خاطر آقايان هست يا نه ،ولی

مطلب بود كه حاال چه تغييري در ارتباط با اين امر حاصل شده

من براي خودم آن مطالعات را نگه داشتم و خيلی هم دارم

كه ما خودمان اين «بايد» را برداشتيم و با همان متن سابق،

استفاده میكنم .مستندات زيادي در اينجا تكثير كردند و از

مجدداً شروع به بررسی اين مصوبه كرديم .البته توضيحی كه

مطالعاتی كه در قوهي قضائيه شده بود ،به ما دادند كه خيلی به

در جلسهي قبل مطرح شد ،من فكر میكنم بيشتر با توجه به

همهي آقايان كمك كرد .اگر خاطرتان باشد ،شما در بررسیاي

آن توافقی كه بين نمايندگان شورا و مجلس شده بود ،و با

كه میكرديد ،وقتی آن جزوهها را ورق میزديد ،خيلی راحت

توجه به انعكاس نظر شورا به مجلس و نهايتاً اقدام مجلس بر

به نتيجه میرسيديد .قانون تجارت اين پشتوانهي فقهی را

اساس توافقی كه حاصل شده بود ،كار را به اين نتيجه رسانده

ندارد؛ چون روي قانون تجارت ،كارِ تحقيقی نشده است.

بود .آنچه كه من میخواستم مطرح كنم ،اين مطلب بود .البته

مطلب پنجم اين است كه آيا ايرادي كه ما قبالً به اين مصوبه

اين مصوبه از لحاظ حقوقی داراي اشكاالت زيادي است و

گرفته بوديم ،برطرف شده است يا نه؟ اين هم يك حرف

همانطور كه در جلسهي قبل هم عرض كردم ،يك توازن ،يك

ديگري است .مطلب ششم واقعيتی است كه حاجآقاي عليزاده

تعادل و يك سياق منسجم در اين مصوبه وجود ندارد و اين

میفرمودند و من كامالً با ايشان موافق هستم و آن اينكه ما بايد

اشكال آن است .اما با تمام اين امور ،من فكر میكنم سياستی

بين همهي اين مسائل ،يك راه حل آبرومندانه پيدا كنيم ،تا نه

كه در پيش گرفته شد ،يعنی آنچه كه شورا با مجلس توافق

ايراد واهی گرفته باشيم و نه از ترسِ اينكه چه میگويند ،كشور

كرده بود ،به نظر من مناسب بوده است و حاال برخالف آنچه

را دچار يك بحران حقوقی كنيم .من واقعاً فكر میكنم با اين

كه شايد تصور شده باشد كه بنده به عنوان مخالف آن توافق

مصوبه ،بحران حقوقی به وجود میآيد .اگر آقايان موافق باشند

هستم ،مخالف نيستم و فكر میكنم بهترين حالت در شرايط

ما اصل اين قضيه را بررسی كنيم؛ میشود از طرف شورا ،دو يا

فعلی اين باشد كه همانگونه كه در جلسهي قبل شروع كرديم،

سه نفر از بزرگوارانی كه مورد قبول آقايان هستند  -آقاي

بررسی مواد را ادامه بدهيم .ظاهراً جناب آقاي عليزاده هم

رهپيك و ديگران  -دو يا سه نفر از مجلس ،دو يا سه نفر از

فرمودند كه آن كميسيون بناست با هر اشكالی كه شورا

دولت با همديگر جمع بشوند و يك توافقی بكنند تا بر اساس

میگيرد ،بعداً بين شورا و مجلس مسائل مطرح شود تا نهايتاً به

آن توافقی كه با ما داشتند ،اين اشكالی را كه ايشان فرمودند،

يك انسجام برسيم .فكر میكنم بهترين راه حل در شرايط فعلی

ايراد بگيريم؛ نه اينكه ما ايراد بگيريم و آنها در بيرون يك

همين است .من فكر نمیكنم در شرايط فعلی نامهاي كه از

چيزي بگويند .اين بايد واقعاً از اين وضع خارج بشود.

طرف جناب آقاي روحانی رياست محترم جمهوري كشور

آقاي سوادکوهي ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .من در جلسهي

مطرح شد و در آن بيان شده كه اين مصوبه به اين نحو[ ،داراي

قبل ،آنچه كه میخواستم مطرح شود و توضيحی راجع به آن

اشكاالت كلّی] است ،منشأ اثري باشد ،يعنی اينكه ما بخواهيم

شنيده شود ،آن نامهاي بود كه شوراي نگهبان براي اعادهي اين

با توجه به آن مسائلی كه در نامهي فعلی رياست محترم

اليحه نوشته بود و در آن يك :مسئلهي ضرورت ،دو :ابهامات

جمهوري بيان شده ،اين مصوبه را از دستور كار خارج كنيم .به

و اشكاالت عديدهاي كه در اليحه وجود دارد و مورد سوم:

نظر من ،مناسب است به همين نحو توافقی كه در جلسهي قبل
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انجام گرفت ،بررسی اين مصوبه را ادامه بدهيم .من فكر میكنم

اين مصوبه يكقدري هم بايد كارشناسی بشود .يك عده افراد

بررسی اين مصوبه ،فرصت بسيار خوبی است؛ چون اگر ما [با

كارشناس را از دولت و غيردولت به اينجا دعوت كنيم تا ببينيم

اصرار بر ايراد سابق شورا] اين مصوبه را به حالت سكوت يا

اين مصوبه ،چه مشكلی براي مملكت ايجاد میكند و چه

ركود محول كنيم و آن را از دستور خارج كنيم ،آن جنبشی كه

مشكلی را حل میكند .باالخره من معتقد نيستم كه خيلی زود

در شرايط فعلی ،هم در دانشگاه و هم در مجلس راجع به يك

تصميم بگيريم و تندتند جلو برويم و ( )31۰۰ماده را صد تا

مسئلهي بسيار مهم و اساسی مملكت ،يعنی مسئلهي تجارت و

صد تا بررسی كنيم .معلوم هم نيست كه با اين همه ايرادات،

بحث مهم اقتصاد شكل گرفته است ،تداوم میيابد و فكر

چه زمانی بررسی آن تمام بشود.

میكنم اين مسئله بهتر حل میشود .يعنی در شرايط فعلی،

آقاي مؤمن ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .من فكر میكنم مسئلهاي

اليحهي تجارت در دستور كار جدّيِ دانشگاهها و همچنين

كه در مورد مصوبهي تجارتِ ارائهشدهي فعلی هست ،دو

انشاءاهلل شورا ،مجلس و نهاد رياست جمهوري قرار خواهد

مطلب است :يكی اينكه گفته شود اين مصوبه وضع قانونِ

گرفت .به نظر من ،اگر ما اين مسئله را با همين وضعيتی كه

سابق را از آن صورتی كه بوده ،تغيير داده و فرض كنيد در اين

توافق شده بود و سياستی كه شورا براي مطالعهي اين مواد

مصوبه ،مادهي هزار و دويست و چندِ قانون فعلی را آوردهاند

اتخاذ كرد دنبال كنيم ،نتيجهي بهتري حاصل خواهد شد.

و در ماده ( )38اين مصوبه ذكر كردهاند و اوضاع قانون تجارت

نهايتاً براي اينكه نسبت به آنچه كه در جلسهي قبل مطرح

را به هم زدهاند .من فكر میكنم اين همان اشكالی باشد كه

كردم ،سوء تفاهمی نشود ،عرض میكنم كه من نظرم موافق

برخی ديگر از آقايان فرمودند و گفتند كه اين قانون تجارت

اين است كه بررسی اين مصوبه در دستور جلسه قرار بگيرد،

فعلی ،هشتاد سال است كه يك تنظيمی در كشور ايجاد كرده و

ضمن اينكه اگر هم بخواهد با اين وضعيت انجام بگيرد  -با آن

حاال اين مصوبه ،اين تنظيم را به هم زده است؛ خب اين يك

وصفی كه جناب آقاي عليزاده ،در جلسهي قبل هم فرمودند -

مطلب است .اما يك مطلب ديگر هم وجود دارد كه كار اصلی

راه حلی كه براي حل مسائل فقهی و حقوقی آن هست،

ما است و آن ،بررسی مسئله از نظر موازين فقهی و شرعی

نتيجهي بسيار خوبی هم حاصل خواهد شد.

است .اگر نسبت به اين موازين فقهی و شرعی دقت بكنيم و

آقاي جنتي ـ من خيال میكنم كه باالخره هر چه پيشتر برويم،

روي آن پافشاري داشته باشيم و جلوي هر مادهاي كه خالف

آخرش به اين نتيجه میرسيم كه اين مصوبه ،قانونی نيست كه

شرع است بايستيم [و خالف شرع بودن آن را اعالم كنيم] ،چه

بتواند اجرايی شود و مشكل تجارت و اقتصاد ما را حل بكند؛

آن خالف در قانون فعلی باشد و چه در اين مصوبهي جديد،

در آينده به اين نتيجه خواهيم رسيد .بنابراين ،بايد آرامتر جلو

مشكلی ايجاد نمیشود .در بين فرمايشاتی كه بعضی از آقايان

برويم .من خيال میكنم اگر بتوانيم به مجمع تشخيص

داشتند ،اين مطلب بود كه چند نفر كارشناس بنشينند و با دقت

مصلحت هم بگوييم شما كه سياستهاي كلی نظام و

اين را رسيدگی نمايند ،اما روي اين مسئله تأكيد نشد كه به اين

سياستهاي اقتصادي را تصويب كردهايد ،الاقل حاال كه ما

برادرانی كه میخواهند رسيدگی بكنند  -فرض كنيد خود

میخواهيم بررسی اين مصوبه را ادامه بدهيم ،شما هم در

مجلس میخواهد تصحيح كند يا مجلس با دولت میخواهند

عرضِ كار ما اين مصوبه را بررسی كنيد ،بسيار مناسب است.

بررسی كنند -يكی دو نفر فاضلی كه مسئلهي شرعی را هم

اگر بر اساس سياستهاي كلی ،اشكاالت زيادي دارد ،آن

میدانند باشند تا دقت داشته باشند آنچه را كه تصويب میكنند،

اشكاالت را زودتر به مجلس و ما اعالم بكنيد تا بر اساس آن

خالف شرع نباشد .اگر اين كار را بكنند و ما به مجلس اصرار

تصميم بگيريم .اينكه ما جلو برويم و بعد مثل اليحهي بودجه،

كنيم كه در كميسيون قضايی و حقوقی خودتان و آن كسانی كه

آخرش بيايند يك چيزي بگويند كه مثالً در اينجا با

میخواهند مشكالت اين مصوبه را حل كنند ،فقط اكتفا به چند

سياستهاي كلی مخالف است ،اين درست نيست .بررسی اين

نفر كه خودتان آنها را شايسته میدانيد ،نشود [مسئله ،بهتر

( )31۰۰ماده ،زمان میبرد و نمیشود با تعجيل و عجله كار

كارشناسی میشود] .اين اليحهي مجازات اسالمی كه جناب

كرد .ما وقت میگذاريم و اين مصوبه را بررسی میكنيم؛ آنها

آقاي هاشمی شاهرودي ،براي آن زحمت زيادي كشيدند تا

[= مجمع تشخيص مصلحت نظام] هم بايد وقت بگذارند .مواد

باالخره به جايی رسيد ،همينطور بود .چند نفر از فضال بودند
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كه حاجآقا معين كرده بودند و آنها هم با مجلس همكاري

باشد ،ما بگوييم كه اين خالف شرع است .آنها هم يكطوري

داشتند .خود آن برادران كه بعضی از آنها مورد وثوق خودم هم

اين اشكال را حل میكردند .اآلن در اين مصوبه هم بحث بر

هستند ،میگفتند اصالً ما اين حرفی كه میزنيم ،يك مسئلهي

سر همين حرف است؛ ما غير از اينكه بگوييم اين مواد ،خالف

شرعی است ،ولی در مجلس به آن توجه نمیكنند؛ چون آنها از

شرع است حرفی نداريم .در مورد اين حرف جديدي كه

موازين فقهی و شرعی موضوع بیاطالعند .باالخره هم در بار

میزنند هم بايد بگويم چهار ،پنج تا ماده در اين مصوبه بود كه

آخر ،خود جناب آقاي هاشمی شاهرودي كه روي حرفهاي

به موضوع «قائممقامی» يا «عزل وكيل» بر میگشت .ما ايرادي

اين فضال پافشاري داشتند ،باعث شدند كه اين كار انجام بگيرد

كه به اين مواد میگيريم اين است كه اينها با موازين فقهی جور

و تغييراتی كه در قانون مجازات اسالمی انجام گرفت بر اساس

در نمیآيد .خُب ما در عزل وكيل گفتيم كه مجرّد عزل در

پيگيري آقاي هاشمی شاهرودي بود .اين براي اين بود كه چهار

صورتی كه واقعيت هم داشته باشد ولی خبر عزل به وكيل

نفر طلبهي فاضلی كه از مسائل شرعی مطلع بودند [بر روي

نرسد ،او شرعاً معزول نمیشود .اين فتوايی است كه فقها

اين مصوبه كار كرده بودند] و مثالً میگفتند كه اينجاي مصوبه

میدهند .خُب اگر ما اين ايراد را گرفتيم ،آسمان خراب میشود

خالف شرع است .ايشان [= آيتاهلل هاشمی شاهرودي] هم

يا بناست كه با اين اشكال ،وضعيت كشور به هم بخورد؟! يعنی

محكم روي حرف آنها ايستادند و فقهاي شوراي نگهبان هم

وضع كشوري كه میخواهد در آن اسالمی عمل بشود ،جوري

همكاري كردند تا باالخره آنچه كه انجام شد  -به فرمايش

است كه بايد حتماً به صورت غير اسالمی عمل بكند تا وضع

ايشان  -يك قانون مجازاتی شد كه در آينده باعث سربلندي

كشور به هم نخورد؟! ما میخواهيم وضع اسالمی داشته باشيم.

قوهي قضائيه و كشور خواهد بود .لذا ما بايد به اين مسائل

چرا بايد موادي [از قانون تجارت] را كه تجويز ربا كرده ،مغاير

شرعی خودمان كه اآلن هم عمدهي حرف ما در بررسی اين

شرع اعالم نكنيم؟! ما اعالم كرديم كه اين مواد خالف شرع

مصوبه ،همين بوده است ،پافشاري كنيم .ما قبالً هم به برخی از

است و آنها را ابطال كرديم 1.حاال اگر ما اين كاري را كه [در

مواد قانون تجارت اشكال وارد كردهايم 3.ايرادي كه [به برخی

خصوص قانون تجارت فعلی] كرديم ،اآلن هم بخواهيم نسبت

مصوبات مجلس] میگرفتيم اين بود كه شما در اين مصوبه به

به اين مصوبه بكنيم[ ،وضع مملكت به هم میخورد؟!] من

قانون تجارت ارجاع دادهايد كه اين ،درست نيست؛ براي اينكه

مشكلی با تغيير قانون ندارم و آن را عرض نمیكنم .فرض كنيد

بسياري از مواد اين قانون ،خالف شرع است ۲.میگفتيم شما

اآلن اينجا آمدند و يكمقداري در اصل مفاد و مفهوم قانون

به طور خاص آن موادي را كه مدّ نظر داريد و میخواهيد به

تجارت بحث كردند و مثالً مسئلهي داللی و امور مربوط به آن

آن ارجاع بدهيد براي ما مشخص كنيد تا اگر خالف شرع

را در اين مصوبه توضيح دادند كه قبالً در قانون سابق نبوده

 .1شوراي نگهبان به عنوان نظارت شرعی ابتدائاً يك بار در نظر شماره
 85/1۰/۲۰538مورخ  ،3185/33/۲8ماده ( )5۲قانون تجارت را خالف
موازين شرع دانسته است ،اما در خالل نظارت بر مصوبات مجلس نيز
چندين مرتبه ،به دليل استناد مواد مصوبه به قانون تجارت ،آنها را مغاير
با موازين شرع اعالم كرده است.
 .2براي نمونه میتوان به بند ( )3نظر شماره  85/1۰/35011مورخ
 3185/1/33شوراي نگهبان در خصوص مغايرت ماده واحدهي «طرح
توسعه محدوده منطقه آزاد ارس» مصوب  3185/۲/۲3مجلس شوراي
اسالمی اشاره كرد كه نظر شورا به شرح زير اعالم شده است -3« :از
آنجا كه هرگونه اقدام در محدوده توسعهيافته بر اساس قانون چگونگی
اداره مناطق آزاد تجاري -صنعتی جمهوري اسالمی ايران مصوب
 311۲/0/1و قانون اصالح آن مصوب  3115/8/۲۲خواهد بود و مواد
( )5و ( )1قانون مزبور ،اداره شركتهاي مربوط را مشمول قانون تجارت
دانسته و اين قانون مشتمل بر مواد خالف موازين شرع است ،ماده واحده
طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس ،خالف موازين شرع تشخيص
داده شد».

است .اگر اين سِري چيزها باعث میشود كه وضع قانون
تجارت به هم بخورد ،خب اين كارها را نكنند؛ ما كه نسبت به
اين مسائل اصرار نداريم .آنچه كه ما يا برادران بزرگوار،
همگیمان روي آن اصرار داريم ،اين است كه از نظر فقها و
حقوقدانان شورا اين مصوبات نبايد خالف قانون اساسی باشد
و از نظر فقها نبايد خالف شرع باشد .تمام فقها براي همين نظر
 .0شوراي نگهبان در نظر شماره  85/1۰/۲۰538مورخ  ،3185/33/۲8ماده
( )5۲قانون تجارت را به شرح زير خالف شرع اعالم كرد« :معامله اوراق
مذكور در ماده ( )5۲قانون تجارت از اين جهت كه وام مذكور در آن،
مشتمل بر بهره است ،خالف موازين شرع شناخته شد ».متن ماده ()5۲
كه با ايراد شورا مواجه شد ،بدين شرح بود« :ماده  -5۲ورقه قرضه ،ورقه
قابل معاملهاي است كه معرّف مبلغی وام است با بهره معين كه تمامی آن
يا اجزاء آن در موعد يا مواعد معينی بايد مسترد گردد .براي ورقه قرضه
ممكن است عالوه بر بهره ،حقوق ديگري نيز شناخته شود».
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میدهند كه جلوي خالف شرع بودن مصوبات را بگيرند .اآلن

آقاي عليزاده ـ من نمیگويم عبارت قبلی بهتر نبود؛ من

هم اگر در نظرمان میگوييم كه آن ايراد شورا كه قبالً گفته شده

میگويم اينكه برخی آقايان میگويند كه در اين مصوبه ،چيزي

و در نظر شوراي نگهبان به مجلس نوشته شده ،رعايت نشده

را تغيير ندادهاند ،صحيح نيست.

است ،براي اين است كه اين مصوبهي فعلی ،همانی است كه

آقاي مؤمن ـ تغيير كه دادهاند؛ فقط جاي آن را عوض كردهاند.

سابقاً به شورا فرستاده بودند .اين مصوبه دو سال پيش،

در بعضی جاها هم كه در عبارات تغيير دادهاند ،مضمون عوض

تصويب شده و مجلس با اجراي آزمايشی آن به مدت پنج سال

نشده است.

موافقت كرده است؛ حاال بعد از گذشتن دو سال ،آمدهاند همان

آقاي رهپيك ـ بعضی جاهاي مصوبه تغيير پيدا كرده است.

مفاد را دوباره تصويب كردهاند و گفتهاند مدت اجراي آزمايشی

آقاي مؤمن ـ تغيير كه كم نيست و اين كارها در اين مصوبه

آن چهار سال است! خُب ،اين يعنی تغيير ندادن و اعتنا نكردن

انجام شده است .من عرض میكنم كه اگر « -اگر» را براي اين

به حرفی كه شوراي نگهبان زده است .اگر ما اين حرف را

میگويم كه تابع نظر آقايان هستم -بنا شد به خاطر رفع نشدن

میزنيم ،براي اين است كه شما حواستان را جمع كنيد .از چند

ايراد شورا ،اين مصوبه را مجدداً به مجلس برگردانيم و بگوييم

نفر آدمی كه فقيه باشند ،فقهدان باشند ،حاال نمیگوييم كه

بايد آن ايراد رفع بشود و حداقل بر اساس همان پيشنهادي كه در

مجتهد باشند ،ولی فاضل باشند كه مسائل شرعی را بدانند،

نظر شورا گفته شده و آقاي دكتر سوادكوهی هم فرمودند عمل

[براي تدوين مواد اين مصوبه] دعوت كنيد تا آنچه را كه

بشود ،به آنها بگوييم كه در هنگام اصالح در كميسيون قضايی،

خواستهي فقهاي شوراي نگهبان است و خواستهي فقه و شرع

چهار نفر فقيه هم كنار آنها باشند تا مصوبه را درست تصويب

و اسالم است ،انجام شود .بنده يك نفر هستم و يك نظر دارم

كنند .اينطور نباشد كه شوراي نگهبان مثالً در ( )33مادهاي كه

و حرفی كه میزنم را بر جمع تحميل نمیكنم ،ولی در صورتی

بررسی میكند )1۰( ،تا ايراد يا بيشتر داشته باشد تا مايهي

كه آقايان نظر بدهند به خاطر اينكه آن نظري كه ما دربارهي

آبروريزي بشود .اگر تغييرات ديگري هم به وجود آوردند،

اين مصوبه ارائه كرديم ،اعمال نشده و همان مصوبه را دوباره

مشكلی پيش نمیآيد .اگر برخی از مواد مصوبه را هم از بين

به شورا فرستادهاند و ايراد شوراي نگهبان هم ايرادي بوده كه

ببرند ،طوري نمیشود .باز در نهايت تابع نظر آقايان هستم.

جميعِ اعضا روي آن نظر دادهاند ولی هنوز آن ايراد برطرف

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان مطالب را فرمودند ،ولی نكتهاي كه

نشده است[ ،اين مصوبه را دوباره رد كنيم و] به مجلس بگوييم

من میخواهم تأكيد كنم ،اين است كه ما بايد دو تا مسئله را از

كه اگر میخواهيد اشكاالت اين مصوبه برطرف بشود ،بايد

هم مجزا بكنيم :يكی اين مطلب است كه قانون تجارت بايد

موازين شرعی را رعايت كنيد[ .الزمهي اين كار هم اين است

يك قانون كارآمد و رافع مشكالت و كمككننده به پيشرفت

كه] چهار نفر فاضل و مطلع به مسائل شرعی هم كنارتان باشند

اقتصادي كشور باشد .مطلب ديگر اين است كه يك توافقی

و به حرفشان اعتنا كنيد .ما چيزي غير از اين نمیگوييم .ما كه

رسمی و يا غير رسمی با مجلس شده و اآلن در اين شرايط

با آنچه تصويب میكنند مخالف نيستيم .ما چند شب پيش در

چهكار بايد بكنيم؟ اينكه قانون تجارت بايد واقعاً يك قانون

مجمع مشورتی فقهی قم ،آن قسمتی كه مربوط به داللی است

كارآمدي باشد و نه اشكال شرعی داشته باشد و نه عدم كارايی،

و در آخر اين مصوبه آمده است را میخوانديم .جناب آقاي

همه اين را قبول دارند و پيشنهاد جناب آقاي دكتر ابراهيميان

شبزندهدار فرمودند كه عين همان ماده ( )3۲03يا ()3۲05

هم كه میگفتند كسانی باشند و راه حل فقهی پيدا كنند ،با

قانون فعلی را اينجا آوردهاند و به عنوان مادهي سی و چند ذكر

فرمايشات ديگران تنافی ندارد .چون ممكن است يك

كردهاند ،ولی عبارت قبلی بهتر بود .اينكه آقاي عليزاده

مصوبهاي خالف شرع باشد ،ولی همان هدف را با روش

میفرمودند اينطور نشده [= جابهجايی در شمارهي مواد و

ديگري بتوان برآورده كرد .همانطوري كه فرمودند ،اگر چند تا

تغيير عبارات ،در عين حفظ محتوا] ،اتفاقاً خيلی اينطور شده

فاضل دانشمند يا حتی مجتهد  -الزم هم نيست كه سطح پايين

است .چند جاي ديگرش هم همينطور بود؛ يعنی اآلن در اين

باشند -كمككارِ تهيهكنندگان اين اليحه يا طرح باشند،

مصوبه با اينكه عبارت قبلی قانون بهتر بود ،آمدهاند [ضمن

میتوانند ولو با مشاورهي ديگران راه حلهايی را پيدا كنند كه

تغيير نامناسب متن ماده ]،جاي آن را هم عوض كردهاند.

آن اغراض مفيد را از طريق شرعی محقق بكنند .خُب ،اين چيز
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خوبی است و ما موافق هستيم ،منتها اين غير از اين حرف

اصالحات الزم را بر روي مصوبه انجام بدهند.

است كه اآلن در شرايطی قرار گرفتهايم كه كميسيون مجلس

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعنی اشكال اولمان وارد نبود كه

چيزي را تصويب كرده ،ولی هنوز به ما ابالغ رسمی نكرده و

«ضرورت» ندارد؟

ما هم توضيحات آنها را براي «ضرورت» پذيرفتهايم .فرض اين

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب ،از مجلس آمدند توضيح دادند و

است كه وقتی طبق گزارش ،توضيحات آنها را پذيرفتيم ،اگر ما

آقايان قبول كردند كه ضرورت دارد.

دوباره ايراد «عدم ضرورت» بگيريم ،درست نيست ،ولی

آقاي هاشمي شاهرودي ـ توضيحی ندادند.

راههاي ديگري هم وجود دارد .به هر حال ،آنچه اآلن به

آقاي مدرسي يزدي ـ قبول كردند.

صورت غير رسمی به دست ما رسيده ،اشكاالت زيادي دارد.

آقاي سليمي ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .پيشنهاد بنده اين است

اگر به صورت رسمی هم همين مصوبه را براي ما بفرستند ،ما

همانطوري كه در يك جلسهاي ،دبير محترم شورا و

به نحو كلّی و جزئی به آن اشكال میگيريم .بعد از اينكه

قائممقامشان با نمايندگان محترم مجلس هماهنگ كردند كه اين

اشكال گرفتيم ،آنها كه مجبور نيستند حتماً اصالح كنند و

مصوبه را با يك اصالحيه بفرستند و ما آن را بپذيريم ،آقايان

دوباره براي ما بفرستند .خيلی وقتها بوده كه ايراداتی

دوباره يك جلسهي ديگري با مجلس برگزار كنند و بگويند ما

گرفتهايم ،ولی مجلس آن را مسكوت گذاشته است و اصالً

ده ،دوازده تا از اين مواد را رسيدگی كرديم و اين تعداد

ديگر آن طرح يا اليحه را از دستور خارج كرده است و گفتهاند

اشكاالت گرفته شده است و اگر به اين سبك پيش برود ،الزم

ديگر نمیخواهيم آن را ادامه دهيم .خُب ،وقتی كه ما دوباره

میآيد كه اشكاالت از موادّ اليحه افزايش پيدا كند .آقايان باز

نسبت به اين مصوبه ايرادي میگيريم ،ممكن است آقايان

توافقی بكنند كه آن مصوبه را رسماً به ما ابالغ كنند و ما هم

نمايندگان مجلس مثل بقيهي چيزها ،نه روي آن اصرار كنند و

به نحوي كه هم قانون رعايت شده باشد و آنها بتوانند دوباره

نه آن را اصالح كنند ،بلكه نهايتاً از آن رفع يد كنند .بعد از

مصوبه را اصالح كنند و هم اين نظراتی كه حاجآقاي مدرسی

اينكه رفع يد كردند ،خودشان میدانند؛ حاال يا با دولت توافق

و حضرت آيتاهلل مؤمن و جناب آقاي ابراهيميان و دوستان

میكنند و يا با روش ديگري و به همان مكانيزم و روشی كه

ديگر دارند ،در مصوبهي مجلس اعمال بشود و هم اينكه مقدار

ذكر كردند ،افرادي از علما و فضال را دعوت میكنند تا با هم

زيادي از اشكاالت آن گرفته بشود و قانونِ كماشكالتري

يك چيزي را بنويسند كه هم آن اهداف تجاري و اقتصادي را

دوباره به شورا بيايد ،با همان تعامل و توافقی كه میشود،

كه دنبال میكنند ،محقق كند و هم موازين شرعی در آن رعايت

اشكال بگيريم .وقتی رسماً آن مصوبهي مجلس به شورا ارسال

بشود و اگر چيزهايی هم هست كه از لحاظ موازين شرعی راه

شود ،ما هم میگوييم ضمن اينكه آن اشكاالت حل نشده ،اين

ندارد  -همانطور كه [آيتاهلل مؤمن] فرمودند  -ديگر ابايی

اشكاالت هم وجود دارد .به نحوي مینويسيم كه دستشان باز

نداريم؛ اصالً حق آن است و كمال آن است كه آنها را ردّ

باشد تا بتوانند دوباره همهي اليحه را مرور كنند و يك

بكنيم .بنابراين ،ما میخواهيم اين دو مسئله را از هم تفكيك

كارشناسی دقيق فقهی و قانونی روي آن انجام بگيرد و بعد به

كنيم .بنده موافق نيستم كه اآلن بعد از توضيحاتی كه مجلس به

شورا بيايد .اين راه حلی است كه به نظر میرسد هم جمع بين

ما داده است و بعد از آنكه ما قبول كرديم كه تصويب اين

همهي نظرات صورت گرفته و هم كار متوقف نشده و به

مصوبه «ضرورت» دارد ،از اين قبول كردنمان رفع يد بكنيم.

صورت صحيح به حركت افتاده و اجرا میشود.

چون به نظر من ،اآلن باز هم در اين شرايط ،اين مصوبه هم از

آقاي جنتي ـ من از نظر اجرايی كار خودمان يك نكتهي

لحاظ اهدافی كه قانون تجارت دنبال میكند و هم از جهت

ديگري عرض بكنم؛ ما خودمان در اين مدت )33( ،ماده را

رعايت حدود شرعی ،احتياج به بازنگري دارد .پس فیالجمله،

بررسی كرديم .شما نگاه كنيد اگر ما بخواهيم ( )31۰۰ماده را

ضرورت آن ،وجود دارد .خُب ،اگر آنها همين مصوبه را به

اينطوري جلو برويم ،چند سال طول میكشد .اين مشكالت

صورت رسمی براي ما فرستادند ،ما هم ايرادهاي آن را

كار خودمان را هم در نظر بگيريم .نكتهي بعد اينكه من از

میگيريم و برايشان میفرستيم .اگر خواستند ،میتوانند دوباره

حاجآقاي مؤمن خواهش كردم و گفتم با اين وضعيت فعلی كه

به روش ديگر  -حاال يا از طريق كميسيون يا از طريق مجلس-

داريد در مجمع مشورتی فقهی عمل میكنيد  -مجمع هميشه
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عقب است و با بررسی اين مصوبات سازگار نيست -شما

بگوييم و بقيه را به نحو كلّی بگوييم.

بياييد يا تعدادتان را زياد كنيد ،مثالً سه تا پنج نفر و يا چهار تا

آقاي عليزاده ـ يك راه حل ديگري هم وجود دارد .اگر آن راه

پنج نفر به صورت جدا جدا ،كميسيون تشكيل بدهيد يا

حل اول رأي آورد كه موضوع تمام میشود ،اما اگر رأي

يكقدري كار را به جاهاي ديگر مثل مركز تحقيقاتی كه در قم

نياورد ،راه حل دوم را میگوييم .راه حل دوم اين است كه

هست ارجاع بدهيد .حاجآقاي يزدي هم فرمودند و من هم به

بياييم بگوييم اين مصوبهاي كه شما فرستادهايد ،تمام آن ايراد

ايشان عرض كردم ،به اين مركز هم يك مقداري از كار را

دارد .همزمان اعضاي مجمع تشخيص هم بنشينند جلسه

واگذار كنيد تا آنها هم خارج از مجمعِ شما ،روي آن كار بكنند

بگذارند و نظرشان را به حضرت آيتاهلل جنتی بدهند .همزمان

تا بلكه بتوانيم به يك جايی برسيم .به نظرم میآيد ما بعداً از

شوراي نگهبان هم با دولت بنشيند و دولت هم با مجمع بنشيند

نظر عملی و اجرا خيلی مشكل پيدا میكنيم .اين هم صرف نظر

[و به جمعبندي نهايی برسند].

از مسئلهي «ضرورت» ،در نظرمان باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه كار ما نيست.

آقاي عليزاده ـ اينكه میفرماييد مجلس بعضی از مواد را

آقاي عليزاده ـ دولت هم با مجمع بنشيند ،هم با نمايندگان

اصالح بكند ،اين همان كاري است كه همه را بايد اصالح

مجلس .بايد بگوييم اين مصوبهاي كه شما آوردهايد ،پر از

بكنند ،چرا؟ براي اينكه میآيند میگويند مادهي فالن اصالح

ايرادات فقهی است ،لذا با گروهی كه مورد اعتماد آقايان فقهاي

شد و اين ماده با مواد ديگر قانون تجارت همبستگی دارد؛

شوراي نگهبان هستند ،بنشينيد و اين را تنظيم بكنيد ،بعد آن را

چون بعضیهايش قابل انسجام نيست ،بعضیهايش هست .اگر

بياوريد ،ما با قيد «ضرورت» هم تأييد میكنيم .پس اولين راه حل

اينچنين گفتند ،حاال شما بايد برويد آن مواد قانون تجارت

اين شد كه اگر مجلس اصرار دارد كه تصويب آن به صورت

سابق را هم بررسی كنيد كه وقتی در آنجا به فالن ماده استناد

آزمايشی ضرورت دارد ،مصوبه را به صورت رسمی براي ما

میكنند[ ،آيا آن ماده ،خالف شرع است يا نه] .اگر مثالً آمدند

بفرستند؛ آنوقت اگر آقايان اعضا بگويند ضرورت ندارد ،اين

گفتند شركت سهامی يعنی اين ،و فقط چهار تا مادهي آن را

مصوبه را به مجلس برگردانيم .بعداً مجلس برود هر كاري

اصالح كردند ،بعد آن چهار تا ماده به موادّ بعدي هم مرتبط

میخواهد بكند .اگر موضوع اول را قبول داريد ،رأي بدهيد.

است كه شما بايد نسبت به همهي آن مواد اظهار نظر بكنيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خوب است.

همينطور است در مورد برات و چك و سفته يا در مورد خود

آقاي عليزاده ـ اآلن بايد بگوييم شما مصوبه را به صورت

شركتها ،در مورد ورشكستگی ،در مورد توقف و در مورد

رسمی براي شورا بفرستيد ،منتها بايد شفاهی به اينها بگوييم.

همهي اينها وقتی كه پنج تا ماده را اصالح كنند ،اين تغييرات با

آقايان به اينها بگويند كه اين مصوبه را به صورت رسمی براي

مواد ديگر برخورد میكند .آن وقت شما بايد در مورد همهي

شورا بفرستند .آقايانی كه اآلن میفرمايند ما بايد به مجلس

مواد اظهار نظر بفرماييد .خيال نكنيد اگر پنج تا ،ده تا و يا صد

بگوييم مصوبه را به صورت رسمی براي ما بفرستند ،رأي

ماده را اصالح كردند ،ديگر بقيهي آن درست میشود .اين يك

بدهند.

مشكل است .اآلن يكی از اين دو راه حل را انتخاب بفرماييد؛

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قاعدهاش هم همين است؛ قانونش

يكی اينكه رأي بگيريم و به مجلس بگوييم شما اين مصوبه را

هم همين است.

به صورت رسمی براي ما بفرستيد و وقتی فرستادند ،ما بگوييم

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب ،بعد چهكار كنيم؟

اشكال ما رفع نشده است تا اين مصوبه ،به مجلس برگردد؛ بعد

آقاي عليزاده ـ بعد بگوييم كه تصويب آزمايشی اين مصوبه،

آنها هر كاري كه میخواهند با اين مصوبه انجام بدهند ،بروند

ضرورت ندارد و همان ايراد سابق ما باقی است.

بكنند .يك راه اين است كه اگر میخواهيد ،همين موضوع را

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما موافقيم؛ هشت رأي شد.

رأي میگيريم و به آنها میگوييم شما مصوبه را به صورت

آقاي رهپيك ـ اين منافات ندارد كه جلسهاي هم [بين دولت و

رسمی براي ما بفرستيد.

مجلس براي اصالح مواد مصوبه] تشكيل بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حرف خوبی است ،منتها چند تا اشكالی

آقاي عليزاده ـ بعضی از آقايان گفتند بعدش ديگر به ما ارتباط

كه تا حاال رسيدگی شده است را در نظرمان به نحو جزئی

ندارد .بعد از اين میشود گفت كه ما يك مقداري از مواد اين
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مصوبه را بررسی كرديم كه اين نظر مجمع فقهی ماست ،اين

( )31۰۰ماده ،هفت ،هشت يا ده سال طول میكشد تا آن را

نظر آقاي رئيس جمهور است ،اين هم نظر مجمع تشخيص

بخوانند و تصويب كنند و بعداً ايرادات ما را هم رفع كنند.

است .شما بنشينيد اينها را درست كنيد ،ولی ديگر آن زمان،

آقاي عليزاده ـ ما همين ايراد را به «قانون امور گمركی»

«ضرورت» معنا ندارد [و مجلس ديگر نمیتواند اين مصوبه را

گرفتيم؛ سيصد و چند تا ماده را در يك هفته در صحن علنی
۲

به صورت آزمايشی در كميسيون داخلی خود به تصويب

تصويب كردند و آوردند.

برساند]؛ چون معناي نظر ما اين است كه تصويب چنين

آقاي ابراهيميان ـ هر مادهي آن بايد دو بار به شوراي نگهبان

مصوبهاي به صورت كميسيونی ضرورت ندارد.

برود و برگردد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلی خُب.

آقاي عليزاده ـ به اينها گير ندهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب ،در اين صورت ديگر كميسيون

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر كار تحقيقاتی انجام بدهند و بعد

نمیتواند اين مصوبه را تصويب كند.

مصوبه را بياورند ،چه ايرادي دارد؟

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ محذور بعدي آن واقعاً محذور شديدي

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصيبت میشود .در صحن مجلس

است .ديگر نمیتوانند اين اليحه را در كميسيون تصويب

كه نمیتوانند هزار تا ماده را تصويب كنند ،مگر اينكه ده سال

بكنند؛ چون دوباره اگر به همين صورت كميسيونی تصويب

جلسه تشكيل دهند تا بتوانند اين تعداد ماده را تصويب كنند.

بكنند ،ما بايد «ضرورت» را بپذيريم.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاال ما چهكار به كار آنها داريم؟

آقاي ابراهيميان ـ مثل اينكه در آييننامهي داخلی مادهاي دارند

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب ،ارتباط دارد.

كه كلّ آن را يكجا میتوانند رأي بگيرند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به قول حاجآقا ،ارتماسی رأي میگيرند.
آقاي عليزاده ـ نه ،اصالً اين غلط است .تنها چيزي كه در
آييننامهي داخلی عوض كردند و درست كردند ،گفتند اين
قوانينی كه به صورت آزمايشی تصويب شده ،ديگر در مجلس
نياز به بحث و بررسی مجدد ندارد و میتوانند كلّ آن قانون را
يكجا رأي بگيرند ،مگر آن موادي كه بعد از اجراي آزمايشی
میخواهند تغيير بدهند [كه آنها را بايد به صورت جداگانه در
صحن مطرح كنند و نسبت به آنها رأيگيري كنند].

3

آقاي ابراهيميان ـ خيلی خُب ،اگر اينطوري باشد تصويب
 .1تبصره ( )3ماده  308قانون آييننامه داخلی مجلس شوراي اسالمی
مصوب ( 3113/3/۲۰اصالحی « :)3181/3/۲0ماده  -308در مواردي كه
مجلس ضروري تشخيص دهد ،طبق اصل هشتاد و پنجم ( )85قانون
اساسی اختيار تصويب آزمايشی بعضی از قوانين را كه جنبه دائمی دارند،
به كميسيونهاي خود و تصويب دائمی اساسنامه سازمانها ،شركتها،
مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت را به كميسيونهاي خود يا به دولت
تفويض میكند.
تبصره  -3دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان مدت آزمايشی قانون
مذكور جهت تمديد يا تعيين تكليف دائمی آن ،اقدام قانونی الزم را
معمول دارد .هيئت رئيسه موظف است از طريق اليحه يا طرح ،ترتيبی
اتخاذ نمايد كه تا پايان زمان آزمايشی ،تعيين تكليف شده باشد .طرح يا
اليحه میتواند به صورت ماده واحده و بدون تغييرات يا با اصالح
موادي از قانون آزمايشی تنظيم شود».

 .2اليحه امور گمركی كه در تاريخ  3183/33/1با اصالحاتی به تصويب
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی رسيده بود ،در جلسهي
 313۰/3/13صحن علنی مجلس با اجراي آزمايشی آن به مدت پنج سال
موافقت گرديد و براي بررسی به شوراي نگهبان ارسال شد .شوراي
نگهبان پس از وصول اين مصوبه و بررسی آن ،در نظر شماره
 3۰/1۰/3۲۲۰۰مورخ  313۰/۲/38پيرامون اين مصوبه بيان داشت« :نظر
به اينكه طبق اصل ( )85قانون اساسی مجلس نمیتواند اختيار
قانونگذاري را به شخص يا هيئتی واگذار كند ،فقط در موارد ضروري
میتواند اختيار وضع بعضی از قوانين را به كميسيونهاي داخلی خود
تفويض نمايد ،با توجه به اينكه امور گمركی داراي قانون دائمی است و
امور اين سازمان به طور طبيعی و عادي جريان دارد و خأل قانونی به
نحو كلی براي اداره سازمان مذكور كه جبران آن ضروري باشد در اين
خصوص وجود ندارد و هيچ ضرورتی براي تصويب اين مصوبه در
كميسيون به صورت آزمايشی بدون جري مراحل عادي قانونگذاري
نيست ،عالوه بر وجود ابهام و اشكال عديده در اين مصوبه ،با عنايت به
مراتب مذكوره تصويب آن توسط كميسيون اقتصادي مجلس شوراي
اسالمی ،مغاير اصل ( )85قانون اساسی تشخيص داده شد .به فرض اينكه
قانون موجود در برخی موارد احتياج به تغيير و اصالح يا تكميل داشته
باشد بايد به اين نحو و به همان مقدار اكتفاء شود ».پس از اين ايراد
شوراي نگهبان ،مجلس شوراي اسالمی با تصويب اين مصوبه در صحن
علنی مجلس ،طی نامهي شماره  111/11383مورخ  313۰/0/33خطاب
به شوراي نگهبان اظهار داشت« :عطف به نامه شماره  ...در اجراي اصل
نود و چهارم ( )33قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران اليحه امور
گمركی كه در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ  313۰/0/1مجلس شوراي
اسالمی با اصالحاتی به تصويب رسيده است ،به پيوست ارسال
میگردد».
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آقاي رهپيك ـ اينكه مجلس دوباره اين مصوبه را به صورت

تصويب كنند .حاال هم به آنها بگوييد ما گفتيم كه ضرورتی

آزمايشی تصويب كند ،ولی ايراداتی در آن وجود نداشته باشد،

ندارد تا بر اساس «ضرورت» تصويب كنيد .شما هم كه كاري

بحث ديگري است.

بر روي اين مصوبه نكردهايد ،بنابراين ايراد ما باقی است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب ،ما بايد از بحث بعدي پيشگيري

نمیخواهد بگوييم كه چون دو مرتبه بر اساس ضرورت

كنيم .اگر ما دو بار بگوييم «ضرورت» ندارد ،بار سوم كه

تصويب كردهايد ،ايراد باقی است ،بلكه بگوييد چون كاري

نمیتوانيم بگوييم كه ضرورت دارد.

براي رفع اين ايراد نكردهايد ايراد باقی است .ما پيشنهادمان اين

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مشكلی ندارد.

بوده است كه اگر مواد خاص ضرورت دارد ،بر همان اساس

آقاي مدرسييزدي ـ واقعاً كار درستی نيست.

تصويب كنند ،كه آنها اين كار را نكردند .اگر دو مرتبه میآيند

آقاي عليزاده ـ يعنی میفرماييد اگر دو بار ضروت تصويب

و همان را تحويل ما میدهند ،يعنی مصوبهي ابتدايی است .اين

آزمايشی مصوبه را ردّ كرديم ،بعد بار سوم میتوانيم بگوييم

فرمايشی كه آقاي عليزاده میفرمايند ما دفعهي سوم نمیتوانيم

اين بار تصويب آزمايشی ايرادي ندارد؟!

«ضرورت» را تأييد كنيم ،به نظرم صحيح نيست؛ چون اينها

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اين كار درستی نيست .من موافق

فقط يك دفعه ضرورت را تصويب كردهاند و دفعهي دوم هيچ

نيستم؛ كار خيلی بدي است.

كاري نكردهاند.

آقاي رهپيك ـ آن يك بحث ديگري است.

آقاي عليزاده ـ من اين را نمیگويم؛ من میگويم ما ديگر

آقاي عليزاده ـ ديگر صحبت امكان تأييد تصويب آزمايشی آن

نمیتوانيم ضرورت را قبول كنيم.

را نكنيد.

آقاي مؤمن ـ نخير ،اآلن كه مجلس كاري نكرده است .ما

آقاي مدرسييزدي ـ مثل بقيهي مصوباتِ اينچنينی ،اين

گفتيم اگر مواد خاصی هست كه نيازمند اصالح است ،آنها را

مصوبه را هم ردّ كنيد؛ يعنی چند تا ايراد بگيريد و بگوييد از

مشخص كنيد و بر اساس ضرورت تصويب كنيد ،ولی آنها اين

اين قبيل ايرادات هم زياد است تا آنها بروند اشكاالت اساسی

كار را نكردهاند .يعنی ما اآلن داريم همان حرف اولمان را

اين مصوبه را برطرف كنند.

میزنيم .جناب آقاي عليزاده ،اين حرف ما كه حرف جديدي

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين هم خوب است .نسبت به برخی

نيست .ما در مرحلهي قبلی گفتيم كه بر اساس ضرورت

از ايرادهاي اين مصوبه ،رأي گرفتند و رأي هم آورد[ ،همانها

نمیشود اين اليحه را تصويب كرد .حاال هم شما دوباره همان

را براي مجلس بفرستيد].

را میگوييد؛ میگوييد بر اساس ضرورت نمیتوانيد اين اليحه

آقاي مؤمن ـ شما میترسيد با ايراد شوراي نگهبان ،دوباره اين

را تصويب كنيد؛ اينكه حرف تازهاي نيست.

مصوبه براي بار سوم به شورا برگردد و همهي حرفهايمان به

آقاي عليزاده ـ البته يك بار شفاهی گفته میشود.

هم بخورد؟ نه ،اينطور نمیشود .ما جواب را اينطور

آقاي مؤمن ـ من با آن كاري ندارم؛ من حرفی را كه قبالً

مینويسيم كه ما در نظر قبلیمان گفته بوديم ضرورتی نبوده

شوراي نگهبان كتباً نوشته است میگويم .حاال هم میگوييم كه

است كه كميسيون قضايی اين همه مواد را تصويب كند و حتی

شما دو مرتبه آمدهايد بر اساس ضرورت آن را به همان صورت

پيشنهاد آخرمان هم اين بوده است كه اگر يك مواد خاصی را

تصويب كردهايد ،در حالی كه ما گفتيم نمیشود اين اليحه را

خالف میدانيد يا به آنها ايرادي داريد ،همان موارد خاص را

اين چنين تصويب كرد .پس ما اآلن داريم همان حرف اولمان

بررسی و تصويب كنيد .اينها اآلن نه همهي مواد را در صحن

را میزنيم و حرف جديدي نيست .حاال هم همان را میگوييم.

علنی مجلس تصويب كردهاند و نه بعضی از مواد قانون را كه

ما گفتيم شما بر اساس ضرورت نبايد تصويب كنيد و اگر

ما گفتهايم میتوانيد به صورت كميسيونی تصويب كنيد ،انجام

دوباره ضرورت را گفتهايد ،اشتباه كردهايد و نظر ما را تأمين

دادهاند .حاال هم دوباره اين مصوبه را بر اساس ضرورت

نكردهايد .ما به اين صورت ،اين مصوبه را به مجلس بر

تصويب نكردهاند؛ يعنی چون ما آن دفعه گفتيم كه بر اساس

میگردانيم ،نه اينكه اول گفته باشيم ضرورت را قبول نداريم،

ضرورت تصويب نكنيد ،حاال هم دو مرتبه با اينكه ما گفتيم،

ولی حاال ضرورت را قبول كرده باشيم.

[كار خودشان را كردند] .يعنی ضرورتی نبوده تا بر اساس آن

آقاي رهپيك ـ يك واقعيتی را هم بايد توجه بكنيد؛ اآلن آقاي
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عليزاده زحمت كشيدند و در مجلس در خصوص اين مصوبه

آقاي مدرسي يزدي ـ همهي مشكل اين است كه اآلن نبايد

بحث كردند و نظرات مجلس را هم به شورا انتقال دادند .آنچه

روي امكان تصويب اين مصوبه در كميسيون ،مهر ابطال بزنيم.

كه در جلسهي تصويب مجدد اين اليحه در صحن علنی

آقاي رهپيك ـ نمیخواهيم كه اين كار را بكنيم.

مجلس مطرح شد و طی آن مدت پنج سال اجراي آزمايشی

آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن اگر اين مصوبه رسماً به همين

اين مصوبه ،به چهار سال تبديل شد ،همين بود [كه آقاي

صورت براي ما بيايد و ما دوباره بگوييم ضرورت ندارد ،اگر

عليزاده مطرح كردند] و آنجا هم بحثهايی صورت گرفت.

در بار سوم هم اين اليحه را كميسيون تصويب كند ،ديگر

بعضی از نمايندگان گفتند شوراي نگهبان ايراد گرفته است كه

نمیتوانيم بگوييم ضرورت دارد.

تصويب آزمايشی اين اليحه ،ضرورت ندارد .حاال هم كه نظر

آقاي رهپيك ـ ما میگوييم نفهميديم كه چطور ايراد قبلی رفع

شوراي نگهبان كتباً نيامده است تا بگويد اين ايراد رفع شده

شد.

است .آنجا در جلسهي صحن علنی اينطور توضيح داده شد

آقاي مدرسي يزدي ـ فرض اين است كه ما يكبار ايراد شورا

كه ما با دوستان در شوراي نگهبان صحبت كردهايم و مشكل

را به مجلس فرستادهايم و گفتيم كه ضرورت ندارد .دوباره هم

اصلی آنها در شوراي نگهبان ،نبودن فرصت كافی براي

بفرستيم كه ضرورت ندارد.

رسيدگی به اين مصوبه بوده است .حاال ما به آن بحثها و

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينها كه رد نشده است.

مذاكرات بيناالثنينی كه آنجا شد كاري نداريم ،ولی آنچه كه در

آقاي مدرسي يزدي ـ يعنی همان ضرورت.

مجلس در اين زمينه مطرح شد ،اين بود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلی خُب.

آقاي مدرسي يزدي ـ در ذهن آقاي الريجانی همين است ،و

آقاي رهپيك ـ میگوييم شما در مورد ضرورت توضيح نداديد

ايشان در صحن هم ظاهراً اين مسئله را گفته بود.

كه چطوري رفع شده است و هنوز ايراد قبلی ما باقی است.

آقاي رهپيك ـ از آن طرف هم گفته شد تشخيص اينكه اآلن در

آقاي مدرسي يزدي ـ باقی بودن ايراد قبلی ،يعنی دوباره

زمينهي تجارت خأل قانونی وجود دارد و ضرورت دارد كه

ضرورت ندارد؛ يعنی از ايرادمان رفع يد نكردهايم.

چيزي نوشته بشود يا نه ،با مجلس است و با شوراي نگهبان

آقاي مؤمن ـ بله.

نيست! آنچه كه در مجلس منعكس شد و در اخبار هم مطرح

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب ،اما نمیشود به مجلس بگوييم كه

شد ،اين بود .چون در مجلس هم به اين صورت مطرح شده

شما پيشنهاد ما را عملی نكردهايد؛ چون آنها میگويند اصالً

است كه ايراد شوراي نگهبان ،ايراد اساسی نبوده است ،بلكه

پيشنهاد شما كارآيی ندارد ،بلكه ضرورت هم دارد .آنها

ايراد نبودن فرصت كافی براي رسيدگی بوده است كه توافق

میگويند ما [اين اليحه را طبق تشخيص خودمان به صورت

شد صد ماده ،صد ماده به آنها بدهيم تا بررسی كنند! آنجا گفته

آزمايشی] تصويب میكنيم ،اما اگر شما میگوييد ضرورت

شد كه تشخيص اينكه بر اساس خأل قانونی ،ضرورت دارد و

ندارد ،خُب ما حرفی نداريم؛ اما اگر ضرورت دارد ،ما كه

بايد قانونی در اين زمينه تصويب بشود يا نه ،وظيفهي مجلس

نمیتوانيم تابع پيشنهاد شما باشيم؛ ما هرچه خودمان خواستيم،

است! اينجوري گفته شد.

تصويب میكنيم ،شما بعداً به مصوبهي ما ايراد بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته اينكه حرف درستی نيست؛ چون ما

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس بايد اشكال قبلی شورا را رفع

هم بايد ضرورت را تشخيص بدهيم.

میكرد ،اما رفع نكرده است .تا وقتی اشكال را رفع نكنند و تا

آقاي جنتي ـ بله ،ما هم بايد اين موضوع را تشخيص بدهيم.

اثبات نكنند كه ضرورت دارد ،شورا میگويد ضرورت ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آنها هم بايد تشخيص بدهند؛ ما هم بايد

آنچه كه مهم است ،نظر رسمی شوراي نگهبان است كه ابالغ

تشخيص بدهيم.

شده و آن هم عمل نشده است؛ والسالم.

آقاي رهپيك ـ خيلی خُب ،اين منافاتی با ايراد ما ندارد .يعنی

آقاي مدرسي يزدي ـ وقتی كه براي حل اين مشكل ،راه حل

منافاتی ندارد ما در آن جلسهي هماهنگی كه گفته شد برگزار

وجود دارد ،چرا اقدامی نكنيم؟ واقعاً من میخواهم ببينم چه

شود ،به مجلس بگوييم كه مشكالت اين اليحه ،اينطوري است

عيبی دارد كه ما به خود مواد مصوبه ايراد بگيريم؟ يك ايراد

و بايد يكطوري نوشته بشود كه اين مشكالت را نداشته باشد.

كلّی و دو سه تا هم ابهام بگيريم.
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ همان ايرادها و ابهامها را اصالح

بشود يا اينكه از آنها دعوت كنيم تا راجع به اين موضوع با آنها

میكنند و دوباره مصوبه را به ما برمیگردانند يا برخی از مواد

صحبت كنيم و بگوييم نظرمان اين است و بعداً نظرمان را به

را حذف میكنند.

آنها ابالغ كنيم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اگر با آنها تفاهم بكنيم كه واقعاً اين

آقاي عليزاده ـ ابالغ نظر شورا به صورت غير رسمی ،چه

كار را نكنند ،اشكالی پيش نمیآيد.

اشكالی دارد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تفاهم براي چه؟

آقاي ابراهيميان ـ اينكه بيايند در جلسه ،بهتر است.

آقاي مؤمن ـ بله خُب ،بايد ضرورت را رعايت بكنند.

آقاي عليزاده ـ اآلن اين جلسهي ما غير رسمی است .تصميم

آقاي رهپيك ـ چهكاري نكنند؟

شورا اين است كه آقاي دبير يا فرد ديگري به اينها بگويد كه

آقاي مؤمن ـ بعد از هشت رأي ،اين حرفها ديگر نبايد باشد.

شما مصوبه را به صورت رسمی براي ما بفرستيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلی خُب ،ما ديگر حرفی نداريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،بگوييد به صورت رسمی بفرستند.

آقاي رهپيك ـ ما بايد اينها را دعوت كنيم تا بيايند و با آنها
صحبت كنيم و بگوييم كه نظر شورا اين است.
آقاي جنتي ـ به نظرم در جلسهي آينده ،آقاي دكتر الريجانی
[رئيس مجلس شوراي اسالمی] را دعوت بكنيد.

3

بررسي قانون اجازه رعايت احوال شخصيه
ايرانيان غير شيعه در محاكم
(بر اساس اصل چهارم قانون اساسي)

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خود شما دعوتش كنيد.

آقاي عليزاده ـ «قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه

آقاي جنتي ـ من دعوت میكنم كه به اينجا بيايند.

در محاكم» ۲.ظاهراً مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در اين

آقاي ابراهيميان ـ بد نيست؛ نظرات ايشان را هم ببينيم.

مورد يك مصوبه دارد.

1

آقاي جنتي ـ ما هم حرفمان را میزنيم تا در خصوص اين
مصوبه ،يك تفاهم داشته باشيم .من به نظرم میآيد اين كار را
بكنيم ،ولی حاال اگر مثل روال سابق ،يك چيزي برداريم
بنويسيم ،مسئله تمام نمیشود.
آقاي عليزاده ـ چه تفاهمی با آنها میخواهيد بكنيد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه مصوبه را به صورت رسمی
براي ما بفرستند تا ما هم بگوييم كه اشكال باقی است.
آقاي ابراهيميان ـ بعد اين مسئله را مجدداً در صحن علنی
مجلس مطرح كنند تا آنوقت رسيدگی به آن را بر اساس
سازوكاري كه با هم كنار میآييم ،اجرا بكنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به نظر من از مجلس بخواهيد كه
مصوبه را رسماً بفرستند .ما هم میگوييم اشكالمان باقی است.
قبالً دربارهي اين نظر رأي گرفتيم كه هشت رأي آورد .بنا شد
كه مجلس اين مصوبه را رسماً براي ما بفرستد و ما بگوييم
اشكالمان باقی است.
آقاي يزدي ـ البته مجلس هم هر كاري میخواهد بكند ،بايد بر
اساس آييننامهي داخلی خودش بكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،بايد بر اساس آييننامه عمل
بكند.
آقاي رهپيك ـ اآلن نتيجه اين شد كه اين نظر شورا به آنها ابالغ

 .1نظر 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 عملآمده ،نظر شورا
به شرح زير اعالم میگردد:
 علی رغم تغيير به عملآمده ،ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خودباقی است».
 .2قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم ،در
تاريخ  313۲/3/13به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملی
رسيد .فقهاي شوراي نگهبان بر اساس اختيار حاصل از اصل ( )3قانون
اساسی ،جهت نظارت شرعی بر اين قانون ،بررسی آن را در دستور
جلسات متعدد خود قرار دادند .اين قانون ،در جلسات مورخ
 3131/1/1 ،3131/۲/31 ،3131/۲/3۰و  3131/5/۲3مورد بررسی قرار
گرفته است .در نهايت ،با توجه به اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام
در تاريخ  311۲/3/1از باب حل معضل ،مصوبهاي در خصوص اين
قانون داشته است ،فقهاي شوراي نگهبان از اظهار نظر در خصوص اين
موضوع صرف نظر كردند.
 .0منظور« ،قانون رسيدگی به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و
تعليمات دينی ايرانيان زرتشتی ،كليمی و مسيحی» مصوب 311۲/3/1
مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
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آقاي مؤمن ـ باشد.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي جنتي ـ موضوع اين قانون چيست؟

آقاي عليزاده ـ چرا هست.

آقاي هاشميشاهرودي ـ در اين قانون ،گفته شده كه احوال

آقاي هاشميشاهرودي ـ نسبت به اقليتهاي دينی هست ،اما

شخصيهي ايرانيان غير شيعه ،طبق قوانين خودشان میباشد؛
مثالً شاهدَيْن عدلَيْن نمیخواهد.

3

۲

نسبت به اهل سنّت چيزي در قانون اساسی نيست.
آقاي عليزاده ـ اصل ( )3۲قانون اساسی در مورد اهل تسنّن

آقاي مؤمن ـ نه ،اين قانون میگويد كه محاكم هم بايد قانون

میگويد« :دين رسمي ايران ،اسالم و مذهب ،جعفري اثنيعشري

آنها را رعايت كنند.

است و اين اصل الياالبد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر

آقاي هاشميشاهرودي ـ بله ،همين را عرض كردم.

اسالمي ،اعم از حنفي ،شافعي ،مالكي ،حنبلي و زيدي داراي

آقاي مؤمن ـ ما اين قانون رعايت احوال شخصيه را [در مجمع

احترام كامل ميباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم

مشورتی فقهی قم] بررسی كردهايم 1.اآلن هم داريم «قانون

مذهبي ،طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و

تصديق انحصار وراثت» [مصوب  31۰3/1/33مجلس شوراي

احوال شخصيه (ازدواج ،طالق ،ارث و وصيت) و دعاوي مربوط

ملی] را بررسی میكنيم.

به آن ،در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقهاي كه پيروان هر

آقاي هاشميشاهرودي ـ اين موضوع ،در قانون اساسی نيست.

يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند ،مقررات محلي در حدود

 .1قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم ،مصوب
 313۲/3/13كميسيون قوانين عدليه« :ماده واحده -نسبت به احوال
شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به
رسميت شناخته شده ،محاكم بايد قواعد و عادات مسلّمه متداوله در
مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات
عمومی باشد ،به طريق ذيل رعايت نمايند:
 -3در مسائل مربوطه به نكاح و طالق ،عادات و قواعد مسلّمه متداوله
در مذهبی كه شوهر پيرو آن است.
 -۲در مسائل مربوطه به ارث و وصيت ،عادات و قواعد مسلّمه متداوله
در مذهب متوفی.
 -1در مسائل مربوطه به فرزندخواندگی ،عادات و قواعد مسلّمه متداوله
در مذهبی كه پدرخوانده يا مادرخوانده پيرو آن است».
 .2در شرع مقدس اسالم ،اثبات برخی از امور متوقف بر شهادت دو شاهد
عادل شده است؛ به عنوان مثال ،در اجراي صيغهي طالق ،شهادت دو
شاهد عادل مرد ،شرط است .در اين خصوص ،در تحريرالوسيله حضرت
امام خمينی (ره) آمده است« :مسأله  -3يشترط فی صحة الطالق زائداً
على ما مرّ االشهاد بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين ذكرين»
(موسوي خمينى ،سيد روحاللّه ،تحريرالوسيله ،قم ،مؤسسه مطبوعات
دارالعلم ،چاپ اول ،3113 ،ج ،۲ص« )113در صحت طالق ،اشهاد ،يعنى
واقع ساختن طالق در حضور دو شاهد عادل مرد كه انشاى آن را
بشنوند ،شرط است( ».ترجمه تحريرالوسيله ،ترجمه علی اسالمى ،قم،
دفتر انتشارات اسالمى ،وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،ج،1
ص)583
 .0مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،با برگزاري جلسات متعدد در
تاريخهاي  313۲/3۲/۲5 ،313۲/3۲/33 ،313۲/3۲/3 ،313۲/3۰/۲8و
 3131/3/۲3قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در
محاكم را از جهت شرعی مورد بحث و بررسی قرار داد و نتايج آن را در
قالب گزارش كارشناسی شماره /3۰1ف 31/مورخ  3131/3/۲0و
/3۰8ف 31/مورخ  3131/3/۲0به شوراي نگهبان ارائه كرد.

اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ،با حفظ حقوق
پيروان ساير مذاهب».

آقاي هاشميشاهرودي ـ خُب ،پس در احكام شخصيه قانون
خودشان را دارند.
آقاي عليزاده ـ اآلن در مناطق سنّینشين ،رئيس دادگاه مدنی
خاصشان ،از اهل تسنّن است كه در برخی از مناطق مطابق فقه
شافعی حكم صادر میكند يا مثالً در طرف شرق ايران ،در شهر
گنبد و برخی شهرهاي ديگر ،طبق مذهب حنفيّه عمل میشود.
اصل ( )31قانون اساسی هم میگويد« :ايرانيان زرتشتي ،كليمي
و مسيحي ،تنها اقليتهاي ديني شناخته ميشوند كه در حدود
قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و
تعليمات ديني ،بر طبق آيين خود عمل ميكنند».

آقاي شبزندهدار ـ بحثی كه در اينجا وجود دارد اين است كه
اگر غير شيعهاي به دادگاه مراجعه كند ،آيا قاضی شيعی
میتواند طبق مذهب آنها حكم صادر كند يا نه؟ آيا قاضی بايد
طبق مذهب آن آقا حكم بدهد يا بايد آنها را به محاكمِ
خودشان ارجاع بدهد؟
آقاي مؤمن ـ حاال ما اين موضوع را بررسی كردهايم .در اين
مسئله كه احوال شخصيهي اينها [= اقليتهاي دينی و پيروان
مذاهب اسالمی غير شيعی] مطابق قانون خودشان است ،حرفی
نيست .در اينجا بحث اين است كه آيا قاضی شيعی هم
میتواند طبق مذهب آنها حكم بكند؟ قانون رعايت احوال
شخصيه میگويد كه قاضی دادگاه بايد طبق نظر و قانون خودِ
اينها حكم بكند.
آقاي عليزاده ـ اآلن رويه اين است كه اگر قاضی حكم قضيه را
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نمیداند ،نامهاي به مركز دينی اينها مینويسد تا ببيند حكم اين
قضيه در مذهب يا دين آنها چيست .آنها هم در جواب
مینويسند كه مثالً حكم اين قضيه اين است .قاضی هم طبق آن
نظر عمل میكند [و حكم قضيه را صادر میكند].
آقاي مؤمن ـ باالخره اين يكی از قوانينی است كه مجمع
مشورتی فقهی شوراي نگهبان آن را بررسی كرده است [و آن
را مغاير با شرع تشخيص داده است].
آقاي هاشميشاهرودي ـ حاال آقايان [اعضاي مجمع مشورتی
فقهی ،اجماالً نظرشان اين است كه] میگويند در اينجاها قاضی
شيعه نبايست حكم كند ،بلكه بايد پرونده را به قاضی خودشان
بدهد تا او حكم كند.
آقاي عليزاده ـ يعنی میفرمايند كه در خصوص اقليتهاي
دينی ،مثالً پرونده را به يك قاضی زرتشتی بدهند!
آقاي هاشميشاهرودي ـ نه ،ما كه نمیتوانيم يك زرتشتی يا
يك يهودي را قاضی كنيم.
آقاي مؤمن ـ به هر حال ،اين موضوع يكی از همين بحثهايی
است كه در [مجمع مشورتی فقهی] قم بررسی شده است.
آقاي هاشميشاهرودي ـ ما كه نمیتوانيم بگوييم يك يهودي
قاضی بشود .اصالً اين حرف ،قابل قبول نيست.
آقاي جنتي ـ قضات ما كه از نظر دينی تابع دين آنها [=
اقليتهاي دينی يا پيروان مذاهب اسالمی غير شيعی] نيستند.
آقاي هاشميشاهرودي ـ آن مورد هم مشمول همين حكم
است .آقايان [اعضاي مجمع مشورتی فقهی] هم به اين
موضوع ،اشكال گرفتهاند؛ میگويند چون قاضی شيعه است،
نمیتواند به غير «ما أنزل اهلل» حكم كند .اين موضوع را مجمع
مشورتی فقهی گفته است .مجمع گفته است كه در اين موارد
پرونده را بايد به قاضی خود آنها بدهند تا حكم كند 3.اما
« .1دستور :ادامه رسيدگی به قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان
غير شيعه در محاكم ،مصوب  313۲/3/13كميسيون قوانين عدليه»
بررسی :در بند ( )3و ( )۲در مورد فرق مختلفه مسلمين  -اهل سنت -از
روايات متعددي كه در باب ( )1۰ابواب مقدمات طالق آمده كه برخی از
آنها معتبرالسند است و همچنين از رواياتی كه در باب ( )3ابواب
ميراثاالخوه و االخوات وسائل الشيعه نقل شده و همچنين از برخی از
روايات معتبرالسندي كه در باب ( )1۲كتاب ايمان ذكر شده و روايات
معتبرالسندي هم در آنها هست استفاده میشود كه هر كس به دينی ملتزم
شد الزام او به احكام آن دين جايز است و اين مطلب بر مردي كه زنش
را طالق دهد و يا ميّتی كه سُنّی باشد و ماتركی را براي ورثه بگذارد
تطبيق شده است و لذا قاعده الزام در باب طالق  -و نكاح -و نيز در
باب ارث  -و امور مالی ديگر -جاري است ،اما مورد احتياطی آن اين




است كه در اين الزام نفعی براي شيعه باشد  -در باب ارث و اموال-
اگرچه اين خصوصيت در مسئله طالق الزم نيست بلكه نسبت به مطلقه
عارفه نيز تصريح به جواز ازدواج با او شده است .به باب ( )1۰مقدمات
طالق مراجعه شود  -حديث  3و  -...اما در مورد فرزندخواندگی تعرّض
خاصی به آن نداريم و قهراً عموم الزموهم بما الزموا انفسهم (3/5
ميراثاالخوه) حاكم است و تفصيل امر اينكه اگرچه ادله اوليه اقتضاء
دارد كه تنها به احكامی كه قرآن و سنت معتبره  -كه طبعاً از طريق اهل
بيت و احياناً پيامبر بزرگوار «عليهمالسالم» -رسيده است عمل شود و
غير آن ابداً معتبر نباشد ،اما اخباري كه به حسب مصطلح قاعده الزام از
آنها به دست میآيد داللت بر توسعهاي دارد .و اين اخبار در باب طالق
 كه علیالقاعده باب نكاح هم به آن ملحق است -در برخی موارد مانندصحيحه همدانی – حديث ( )3باب ( )1مقدمات طالق -تصريح دارد كه
طالق علی غيرالسنه إمرأه عارفه كه شوهرش از اهل سنت است صحيح
است و در برخی از آنها به طور عموم زنی را كه مطلقه علی غير مذهب
الحق شود و شوهرش سنّی باشد جائزاالزدواج براي همه شمرده است -
روايات ( )۲و ( )1و ( )3و ( )5و ( )0و ( )1و ( )3و ( -)3۰و در برخی
از اين روايات قاعده الزموهم بما الزموا به انفسهم ذكر شده است كه قهراً
لفظ «الزموهم» دليل بر اين است كه اين الزام به نفع شيعه باشد .به عالوه
در برخی از اخبار باب ارث هم آمده است« :خذوا منهم كما يأخذون
منكم فی سننهم و قضاياهم»  -حديث ( )3باب ( )3ميراث االخوه -كما
اينكه اين اخبار در باب چهار از ابواب ميراثاالخوه و االجداد
وسائلالشيعه ذكر شده و نسبت به تطبيق اين قاعده بر موردي كه وارث،
عارفه باشد در حديث ( )3و ( )0تصريح شده و واضح است كه تعبير به
 خذوا منهم -و نفس تعبير به  -الزموهم -كه اين الزام در امور مالی بهنفع شيعه و تضييقی بر اهل سنت است .همچنين تعبيري كه در روايت
معتبر محمد بن مسلم – حديث ( )3باب ( )3ميراث االخوه -از حضرت
باقر (عليهالسالم) نقل شده است كه فرمود :تجوز علی اهل كل ذي دين
ما يستحلون -عمومی است كه اخذ به مذهب اهل سنت و تضييق بر آنان
چه در امور مالی و چه غيرمالی بر طبق مذهب خود آنان جائز و روا
است و قريب به اين عموم در باب ( )1۲كتاب ايمان وسائل نيز آمده
است .بناء عليه میتوان بند ( )3و ( )۲قانون فوق را بدين ترتيب تأييد
كرد .و اما بند سوم تنها مدرك مورد استفاده در آن همين عموم منقول از
حضرت امام باقر (عليهالسالم) است و بعيد نيست كه عمومش شامل
كفار اهل كتاب نيز بشود و انشاءاهلل در مورد آنان به تفصيل بيشتري
سخن خواهيم گفت .نكته الزم به توجه اين است كه اين ادله متعدده تنها
اخذ اموال را از اهل سنت جائز دانسته است اگرچه آخذ از شيعه باشد و
قاعده الزام و تعبير به الزام نيز بيش از اين اقتضاء ندارد و چون به عنوان
ثانوي براي شيعه جائز شمرده شده است دادگاههاي اسالمی میتوانند به
آن حكم كنند و جزء حكم بما انزلاهلل است و با ادله وجوب حكم بما
انزلاهلل منافات ندارد .و اما اگر اهل سنت براي اجراء حكم ارث و يا
مسئله مالی ديگر به دادگاههاي اسالمی مراجعه كنند چون اين حكم
خالف احكاماهلل اسالمی است نمیتوان دادگاه به آن حكم كند و لذا اين
جهت در بند ( )3مصوبه ،خالف شرع است و ظاهراً در باب طالق و
نكاح نيز در صورتی كه زن ،عارفه باشد مسئله همين طور است  -كما
صرح به معتبر الهمدانی -و در مورد غير عارفه نيز بعيد نيست «اليترك
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نمیشود چنين چيزي را پذيرفت .در اقليتهاي دينی كه اصالً
نمیشود؛ چون ما اصالً از آنها قاضی نداريم.


المرأه بغير زوج» داللت بر جدا شدن زن غير عارفه نيز بنمايد .بناء عليه
حكم دادگاه به آن صحيح است .اين نكته در بند سوم «فرزندخواندگی»
نيز جريان دارد .نكته ديگر اينكه در روايت معتبر ايوب بن نوح جواز
اخذ مال اضافی در مبحث ارث مشروط به وجود تقيه شده است و
بنابراين در زمان حاضر در كشور اسالمی ايران قول به جواز آن  -در
فرضی كه تقيه نيست -بسيار مشكل است ».نظر كارشناسی مجمع
مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /3۰1ف 31/مورخ .3131/3/۲0
«دستور :ادامه رسيدگی به قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان
غيرشيعه در محاكم
بررسی :عنوان «ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت
شناختهشده» ،شامل غير مسلمانان «يهود و نصاري و مجوس» هم میشود
و به حكم اين اطالق آنان نيز مشمول اين قانونند و محاكم كشور در
موارد مذكور بايد عادات و قواعد مسلّمه بين آنان را رعايت نمايند .اما از
نظر موازين شرعی بايد در اينها دو جهت مورد بحث قرار گيرد :اوالً آيا
قضات دادگاههاي اسالمی حق رسيدگی به مسائل آنان را دارند و ثانياً
اين دادگاهها آيا موازين اسالمی را مالك حكم قرار میدهند و يا به
مذاهب آنان حكم میكنند و يا تخيير بين آن دو؟ اما از جهت اول :صدر
آيه شريفه «فان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم و إن تعرض عنهم
فلن يضروك شيئاً ،و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إنّ اهلل يحب
المقسطين» (المائده ،آيه  )3۲داللت دارد كه پيامبر بزرگوار مكلف به
پذيرش دعواي آنان نيست بلكه مخير است آن را بپذيرد و حكم كند يا
آنكه از پذيرش آنان رو بر تافته ،اعراض نمايد .مورد آيه نيز «الذين
هادوا» است و شايد بتوان به نصاري و مجوس نيز تعدي نمود .البته
پيامبر مخير بين پذيرش دعوي و اعراض از آن است و ظاهر اعراض رو
گرداندن از پذيرش و ردّ بالمره است نه آنكه بتواند به دادگاهها و مراجع
رسمی خودشان ارجاع دهد .به هر حال حكم آيه نسبت به پيامبر
بزرگوار است و تعميم آن به قضات ديگر احتياج به الغاء خصوصيت
دارد .و از روايت ابیبصير از امام باقر عليهالسالم قال« :إن الحاكم إذا أتاه
أهل التورات و أهل االنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه :إن شاء حكم
بينهم و إن شاء تركهم» ( ۲1/3ابواب كيفيت الحكم از وسائل) به خوبی
استفاده میشود كه اين تخيير براي هر قاضی ثابت است و اختصاص به
پيامبر بزرگوار ندارد ،اما سويد بن سعيد القال كه در سند آمده است
مجهولالحال است و از اين جهت سند روايت معتبر نيست .اما روايت
معتبرالسند هارون بن حمزه الغنوي از امام صادق عليهالسالم «قال :قلت
رجالن من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومه فقضی
بينهما حاكم من حكامهم بجور فأبی الذي قضی عليه أن يقبل ،وسال أن
يرد الی حكم المسلمين ،قال :يرد إلی حكم المسلمين» ( )۲1/۲موضوع
اين روايت مطلق اهل كتاب است و اجازه قضاوت به قاضی مسلمين
داده است ،كه در فرض تخيير هم يكی از دو شقّ آن است  -و چه بسا
مؤيد حكم به تخيير و عدم اختصاص آن به پيامبر باشد -و ال يبعد
الذهاب إلی التخيير إستناداً إلی إلغاء الخصوصيه و تأييداً بمثل معتبر
هارون واهلل العالم .اما نكتهاي را كه بايد به آن توجه داشت اين است كه
قاضی مخير بين پذيرش دعوا و ردّ بالمره آن است و هرگز آيه و يا
روايات داللت بر جواز ارجاع به محاكم غير مسلمين ندارد تا اعتبار
حكم دادگاههاي آنان ثابت شود .لكن در ذيل موثقه سكونی ( 8/5ابواب
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حد زنا ،وسائل) از امام صادق عليهالسالم از پدرانش آمده است كه« :ان
محمد بن ابی بكر كتب إالی علی عليهالسالم فی الرجل زنی بالمرأه
اليهوديه و النصرانيه فكتب عليهالسالم إليه :إن كان محصناً فارجمه و إن
كان بكراً فاجلده مأه جلده ثم أنفه و امّا اليهوديّه فابعث بها الی اهل ملتها
فليقضوا فيها ما أحبوا» و جمله ذيل حديث در مورد يهوديه حكم به
ارجاع زانيه يهوديه به دادگاه يهود كرده است تا آنچه را حكم آن میدانند
در مورد حكم كنند و اين مطلب اضافه بر تخييري است كه از آيه شريفه
و روايت ابیبصير استفاده شد و مقتضاي جمع بين آيه و روايات نيز
همين است .اين قسمت مربوط به اصل جواز رسيدگی قاضی دادگاه
اسالمی به وضع غير مسلمين است كه هم آيه شريفه و هم روايت
ابیبصير به طور مطلق و هم روايت هارون بن حمزه فیالجمله داللت بر
جواز آن نموده و ال يبعد الذهاب اليه .و اما نسبت به اين مطلب كه آيا
قاضی دادگاه اسالمی بايد رعايت عادات و قواعد مسلّمه بين غير
مسلمين را بنمايد  -كه قانون مورد نظر به آن حكم نموده است -در اين
قسمت بايد گفت كه :آيه شريفه پيامبر را امر فرموده است كه اگر حكم
بين آنان را انتخاب كرد حكم به قسط كند« :و إن حكمت فاحكم بينهم
بالقسط إنّ اهلل يحب المقسطين» معلوم است كه حكم به قسط عبارت
است از حكم به آنچه خداوند بر پيامبر نازل كرده است و طبعاً بايد به
احكام اسالم حكم كند .عالوه بر آن در آيات بعد هم – آيه ( )33و ()30
و ( )38و مخصوصاً آيه ( -)33حكم به آنچه را خداوند نازل كرده است
الزم دانسته و فرموده است « :و مَن لم يحكم بما أنزل اهلل فأولئك هم
الكافرون و الفاسقون و الظالمون و  »...و با وجود چنين تعبيري حكم به
غير احكام اسالم نمیتوان كرد .عالوه بر آن در روايات بسياري (در باب
( )5از ابواب صفات قاضی وسائل) و نيز صحيحه هشام بن سالم (3/3۰
صفات القاضی) حكم كردن به احكام اسالم را واجب دانستهاند .بنابراين
رعايت عادات و قواعد مسلّمه بين غير مسلمين در دادگاه اسالمی براي
قاضی دادگاه اسالم جائز نيست و از اين جهت قانون مورد بحث خالف
شرع میباشد مگر در صورت اعمال واليت ولیّ امر .و اما آنچه را بعض
فقهاء معاصر در كتاب حدّ زنا  -در ذيل مسئله زناي ذمّی به ذميّه -ذكر
كردهاند كه حاكم اسالمی نيز میتواند همان حكم غير مسلمين را بر او
حكم كند زيرا مثل زناي جنين زائی دو حدّ دارد هم حد اسالمی و هم
حد مطابق مذهب خودشان و همانگونه كه حاكم خودشان مجاز به
حكم اجراء حد بر مذهب آنان است حاكم اسالمی نيز اينچنين است،
اين مطلب با توجه به مستفاد از آيات مذكوره و رواياتی كه بدانها اشاره
شد مردود است و حاكم اسالم حق حكم به غير حكم اسالم را ندارد.
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