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

نطق پيش از دستور

آقاي جنتي ـ السالم عليك یا اباعبداهلل و علی االرواح التی حلّت بفنائك
عليكم منّا سالم اهلل أبداً ما بقينا و بقی الليل و النهار .با عرض تسليت به
مناسبت ایام عاشورای حسينی ،ایام عزاداری ساالر شهيدان حضرت
اباعبداهللالحسين (عليهالسالم) و با تقدیر و تشكر از مردم عزیزمان و
دستگاههای برگزارکننده مراسم  31آبان؛ بحمداهلل [این مراسمها] به نحو
احسن و به طوری که برای بسياری باورنكردنی بود ،برگزار شد و مثل
هميشه این تظاهرات مردمی بسياری از توطئهها را خود بهخود خنثی
میکند و حرفهایی را که برخی افراد میزنند و مسائلی که گاهی بر
خالف مصلحت نظام صحبت میکنند ،رشتههای همهی آنها را بر باد
میدهد .مقام معظم رهبری هم [از این حضور مردم در مراسمها] خيلی
خوشحال شده بودند ،همين طور همهی بچههای انقالبی [هم خوشحال
شده بودند] و در مقابل دشمنان هم خيلی ناراحت و عصبانی شده بودند.
خدا انشاءاهلل به این مردم خير دنيا و آخرت عطا کند که هر وقتی که
فراخوان شدند با همه مشكالتی که دارند ،در عينحال در صحنهها حضور
پيدا میکنند و رسالت خودشان را اعمال میکنند و پيام خودشان را به دنيا
میرسانند.
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طرح الحاق يك تبصره به ماده ( )3قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه

منشي جلسه ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .اولين دستور جلسهی امروز بررسی «طرح
الحاق یك تبصره به ماده ( )1قانون وظایف و اختيارات رئيس قوه قضائيه»( )3است.
در ماده واحده این مصوّبه آمده است« :ماده واحده -یك تبصره به ماده ( )1قانون
وظایف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوّب  3151/31/5به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره -در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال الیحه
به مجلس اقدام نماید و سه ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد ،رئيس قوه قضائيه
میتواند مستقيماً الیحه را به مجلس ارسال کند».
آقاي عليزاده ـ آقای مجيد انصاری [معاون رئيس جمهور در امور مجلس] هم نامهای
به شورای نگهبان نوشته که در آن ،همان حرفهای دولت را تكرار کرده و مینویسد:
«مطابق مفاد طرح تصویبی ،رئيس قوه قضائيه میتواند مستقيماً لوایح قضایی را پس از
انقضای مهلت سه ماهه دولت به مجلس شورای اسالمی ارسال نماید .با عنایت به
نص صریح اصل ( )19قانون اساسی که اشعار میدارد :لوایح قانونی پس از تصویب
هيئت وزیران به مجلس تقدیم میشود ،مصوبه مزبور به لحاظ عدم رعایت فرآیند
تصویب و تقدیم الیحه به مجلس مغایر با اصل ( )19قانون اساسی بوده و از آن جهت
که لوایح تهيه شده توسط قوه قضائيه نوعاً متضمن بار مالی خواهد بود ،ارائه آن
مستقيماً توسط رئيس قوه قضائيه خالف اصل ( )18قانون اساسی

میباشد)1(».

ایشان در بخشی دیگر از این نامه گفته است« :در بند ( )1اصل ( )385قانون اساسی
صرفاً تهيه لوایح قضایی به عنوان یكی از وظایف رئيس قوه قضائيه پيشبينی و لحاظ
گردیده است نه تصویب و تقدیم آن به مجلس ،لذا به نظر میرسد از این حيث نيز
 .1طرح الحاق یك تبصره به ماده ( )1قانون وظایف و اختيارات رئيس قوه قضائيه در تاریخ
 3141/1/13بهتصویب مجلس شورای اسالمی رسيد .این مصوّبه مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در
اصل ( )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  345/91191مورخ  3141/5/3به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسات مورخ  3141/5/33و  ،3141/5/38نظر خود مبنی
بر عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی شماره  41/13/81134مورخ
 3141/5/13به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
 .2نامهی شماره  319811مورخ  3141/5/1آقای مجيد انصاری؛ معاون رئيس جمهور در امور مجلس
به شورای نگهبان.

جلسهمورخ5931/8/51شوراينگهبان

1

مصوبه مجلس مغایر اصل ( )385قانون اساسی باشد .مطابق نظریه تفسيری شماره
 14/13/3308مورخ  3114/1/13شورای محترم نگهبان :لوایح قضایی که توسط رئيس
قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال میشود ،به مجلس شورای اسالمی تقدیم میگردد.
لذا از این حيث نيز مصوّبه واجد ایراد میباشد».
آقاي مؤمن ـ منظور ایشان از نگارش این نامه چيست؟
آقاي عليزاده ـ هيچی! حرف ایشان خيلی دقيق نيست .ما هفتهی گذشته هم در این
باره بحث کردیم .من تفسير شورای نگهبان از اصل ( )385قانون اساسی را میخوانم.
البته ما به دليل اصرار آیتاهلل هاشمی شاهرودی [در زمان ریاست ایشان بر قوهی
قضائيه] این تفسير را ارائه کردیم .محتوای این تفسير این است که هيئت دولت
نمیتواند مستقالً الیحهی قضایی به مجلس تقدیم نماید« .لوایح قضایی که توسط
رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال میشود ،به مجلس شورای اسالمی تقدیم
میگردد .هر گونه تغيير مربوط به امور قضایی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت
رئيس قوه قضائيه مجاز میباشد )3(».در واقع هيئت دولت نمیتواند مستقالً الیحهی
قضایی به مجلس تقدیم کند .حاال دولتیها میگویند ،شورای نگهبان خودش در
نظریهی تفسيری که از اصل ( )385قانون اساسی ارائه داده ،گفته است هيئت دولت
نمیتواند لوایح قضایی را تغيير بدهد و باید آنها را به مجلس بفرستد .سؤال دیگری که
در اینجا مطرح است ،این است که آیا رئيس جمهور میتواند بگوید من اصالً لوایح
قضایی را بایگانی میکنم [و به مجلس نمیفرستم]؟ اگر رئيس جمهور الیحهای
قضایی را به مجلس نفرستاد ،چه میشود؟ من ماده (« )1قانون وظایف و اختيارات
رئيس قوه قضائيه» مصوّب  3115/31/5را میخوانم« :دولت موظف است لوایح
قضایی را که توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تحویل دولت میشود ،حداکثر ظرف
مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسالمی نماید» .البته تصویب این قانون مربوط به
قبل از تفسير ما از اصل یكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی است.
نمایندگان مجلس [در مصوّبهی فعلی خود] ،یك تبصره به ماده ( )1همين قانون اضافه
کردهاند« :تبصره -در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و
 .1بند ( )1نظریه تفسيری شماره  14/13/3308مورخ  3114/1/13شورای نگهبان دربارهی اصل یكصد
و پنجاه و هشتم قانون اساسی.
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ارسال الیحه به مجلس اقدام نماید و سه ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد ،رئيس
قوه قضائيه میتواند مستقيماً الیحه را به مجلس ارسال کند».
آقاي جنتي ـ اعضای مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان در قم ،اظهار نظرهای
خوبی دربارهی این مصوّبه داشته اند که علتش این است که در این باره خيلی بحث
کرده اند .دالیل آنها در مغایرت و عدم مغایرت این مصوّبه با قانون اساسی هم خيلی
پخته به نظر میرسد .اکثریت اعضای این مجمع گفتهاند که این مصوّبه خالف قانون
اساسی است .البته تعدادی از آنها هم گفتهاند خالف قانون اساسی نيست .هر دو گروه
هم ادلهی خودشان را بيان کردهاند )3(.نظرات کارشناسی مجمع مشورتی فقهی دربارهی
این مصوّبه خيلی خوب است.
آقاي عليزاده ـ در بخش ابتدایی نظر کارشناسی مجمع مشورتی -فقهی آمده است« :نظر
اکثر اعضا این بود که طرح مذکور خالف اصل ( )19قانون اساسی میباشد .توضيح اینكه
استدالل اکثر اعضا این بود که مستفاد از اصل ( )19قانون اساسی آن است که قانونی شدن
یك الیحه متوقف بر تصویب هيئت وزیران و ارسال آن توسط هيئت وزیران به مجلس
میباشد و اگر این الیحه توسط هيئت وزیران به مجلس ارسال نگردد عنوان قانونی پيدا
نمیکند و لذا طرح مذکور خالف اصل ( )19قانون اساسی میباشد.
در مقابل نظر بعضی از اعضا این بود که از اصل ( )19قانون اساسی دو مطلب استفاده میشود:
 -3قانونی شدن یك الیحه متوقف بر تصویب هيئت وزیران میباشد.
 -1همه لوایح باید از طریق هيئت دولت به مجلس تقدیم گردد.
لكن آنچه در بند ( )1اصل ( )385قانون اساسی آمده است ،آن است که از وظایف
رئيس قوه قضائيه تهيه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسالمی میباشد و معنای این
بند ،مجرد پيشنهاد الیحه نيست بلكه با توجه به قيد «متناسب با جمهوری اسالمی»
منظور ،تهيه الیحه حساب شدهای میباشد که اختيار آن با رئيس قوه قضائيه بوده و
معنای آن این است که رئيس قوه قضائيه الیحهای را آماده نموده و پایان یافته حساب
نموده و تمام شده دانسته است و هيئت وزیران نيز حقی در تصرف در آن ندارد» .این
بخش از نظر مجمع که گفته است دولت حق تصرف در لوایح قضایی را ندارد مطابق
 .1اظهارنظر کارشناسی شماره /003ف 41/مورخ  3141/5/39مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان،
مندرج در گزارش جلسه ششصد و پنجاه و پنجم این مجمع)www.shora-rc.ir( .
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تفسير ما است؛( )3گفته دولت حق تصرف در لوایح قضایی را ندارد .اگر ما در مخالفت
با این مصوّبه بخواهيم به اصل ( )19قانون اساسی استناد کنيم ،شما نمیتوانيد بگویيد
چرا؛ چون هيئت وزیران ضمن اینكه اختيار دارد لوایح را تصویب کند ،اختيار دارد که
مفاد آنها را تغيير بدهد ،اصالً اختيار دارد هر کار میخواهد بكند ،اما در لوایح قضایی،
گفتيم اختياری ندارد .این تفسير ما است و درست هم میباشد.
در ادامهی این نظر کارشناسی آمده است« :و در نتيجه بند ( )1اصل ( )385قانون اساسی
نوعی مخصّص نسبت به مطلب اول مستفاد از اصل ( )19قانون اساسی میباشد.
و جهت عمل به مطلب دوم مستفاد از اصل ( ،)19رئيس قوه قضائيه الیحه خود را از
طریق دولت به مجلس تقدیم مینماید و رعایت این مسئله یك امری تشریفاتی بوده و
هيئت وزیران حقی در تصرف در الیحه قضایی ندارد و صرفاً طریقی برای ارسال میباشد.
و بناءً عليه اگر دولت به مطلب دوم مستفاد از اصل ( )19قانون اساسی عمل ننمود؛
یعنی دولت به وظيفه خود مبتنی بر ارسال الیحه قوه قضائيه به مجلس عمل ننمود ،این
قضيه موجب نمیگردد که اصل این وظيفه مهمل مانده و زمين بماند و در این راستا
طرح مصوب مجلس این وظيفه را بر عهده خود رئيس قوه قضائيه نهاده است» .البته
ارسال الیحهی قضایی به مجلس را به عهدهی رئيس قوهی قضائيه گذاشتن ،خالف
اصل است .نظر من بر این است که الیحهی قضایی باید از طریق وزیر دادگستری به
مجلس برود ،رئيس قوهی قضائيه خودش نمیتواند الیحهای به مجلس بفرستد؛ چون
قوای سهگانه رابط دارند و رابط بين این سه قوه هم وزیر دادگستری است.
آقاي جنتي ـ حاال این مسئلهی دیگری است؛ شما اصل موضوع را درست کنيد.
آقاي عليزاده ـ در ادامه گفتهاند« :در مقابل نظر اکثر اعضا این بود که عمل ننمودن
دولت به اصل ( )19قانون اساسی موجب نمیشود که مصوبهای برخالف این اصل
تصویب شده و الیحه قوه قضائيه بدون تصویب هيئت وزیران و از کانالی غير از کانال
هيئت وزیران به مجلس تقدیم گردد و به عبارت دیگر مستفاد از اصل ( )19قانون
اساسی انحصار طریق ارسال و تقدیم لوایح از راه ارسال توسط هيئت وزیران میباشد
و به همان بيانی که قانونی شدن یك الیحه منحصر در تصویب دولت میباشد – هر
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چند این انحصار توسط بند ( )1اصل ( )381تخصيص خورده است -به همان بيان نيز
استفاده میشود که طریق واسطه ،منحصر در ارسال دولت میباشد.
لكن جواب بعضی از اعضا به این شبهه آن بود که اصل ( )19قانون اساسی در مقام
بيان یكپارچگی و یكنواخت بودن لوایح ارسالی به مجلس میباشد و اگر دولت خود
به این یكپارچگی عمل ننمود ،در واقع به وظيفهای که به عهده او نهاده شده است
عمل ننموده است و وقتی دولت به وظيفه طریقی بودن خود عمل ننمود دیگر مانعی
وجود ندارد که الیحه مستقيماً توسط قوه قضائيه به دولت فرستاده شود.
به عبارت دیگر غرض ،کامل شدن الیحه قانونی میباشد و مستفاد از اصل ( )19قانون
اساسی انحصار طریق ارسال نيست بلكه مجرد وظيفهای است که به عهده دولت نهاده
شده است و وقتی دولت به این وظيفه مبنی بر ارسال الیحه به مجلس اقدام نكرد،
رئيس قوه قضائيه مستقيماً اقدام به ارسال الیحه به مجلس مینماید و در ارسال این
الیحه توسط قوه قضائيه مخالفت با وظيفه محوّله به دولت در اصل ( )19انجام نشده
است بلكه این دولت است که به این وظيفه عمل ننموده و رئيس قوه قضائيه در
راستای زمين نماندن این الیحه ،آن را مستقيماً تقدیم مجلس مینماید.
همچنين نظر بعضی از اعضا این بود که مستفاد از اصل ( )19قانون اساسی آن است که
تصویب هيئت وزیران شرط قانونی شدن یك الیحه میباشد و از مجرد تعبير به «تهيه
لوایح قضایی» در بند ( )1اصل ( )385این مطلب استفاده نمیشود که احتياجی به
تصویب هيئت دولت نمیباشد و تصویب رئيس قوه قضائيه کافی در قانونی شدن الیحه
میباشد و لذا وجهی برای تخصيص زدن اصل ( )19توسط اصل ( )385نمیباشد.
در مقابل نظر بعضی از اعضا این بود که چه بسا تهيه الیحه به معنای کامل شدن آن
میباشد و قرینه و شاهد این ادعا اصل ( )331قانون اساسی یعنی وجود حق تهيه
طرحها توسط شورای عالی استانها و ارسال مستقيم به مجلس میباشد که از آن
استفاده میشود که منظور از تعبير به «تهيه لوایح» ،کامل بودن الیحه و عدم توقف آن
بر تصویب هيئت وزیران میباشد.
مضافاً اینكه از تعبير «متناسب بودن با جمهوری اسالمی» در لوایح قضایی تهيه شده
توسط رئيس قوه قضائيه این مطلب استفاده میشود که هيئت دولت حقی در تصرف در
الیحه ارسالی توسط رئيس قوه قضائيه نداشته و الیحه ارسالی توسط رئيس قوه قضائيه،
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الیحه قانونی کامل بوده و قانونی بودن آن متوقف بر تصویب هيئت وزیران نمیباشد».
آقاي جنتي ـ این مسلّم است که هيئت دولت حق تصرف در لوایح قضایی را ندارد،
منتها بحث همين است که آیا قوهی قضائيه [مستقالً] حق ارسال الیحهی قضایی به
مجلس را دارد یا ندارد؟
آقاي عليزاده ـ دولتیها میگویند شما آمدید اصل اینكه هيئت دولت اختيار تصویب
لوایح قضایی را داشته باشد برداشتيد و گفتيد دولت اختيار تغيير در این لوایح را ندارد.
اصل اینكه ما میگویيم الیحهی قضایی باید به دولت برود؛ یعنی باید دولت از بدو تا
ختمش حق اظهار نظر داشته باشد؛ یعنی بتواند بگوید من این قسمت از الیحه را قبول
دارم ،این قسمت را قبول ندارم ،اینجا را تغيير میدهم و اینجا را بدون تغيير باقی
میگذارم .اگر آنها این حرف را در هر جای دیگر و در هر موردی بگویند ،ما
میگویيم خالف است و نمیتوانيد این را بگویيد .ما در مورد لوایح قضایی این طور
تفسير کردیم ـ قانون مصوب مجلس هم که به تأیيد شورای نگهبان رسيده ،همين را
میگوید ـ که آنچه رئيس قوه قضائيه [به عنوان الیحهی قضایی تهيه میکند] ،دولت
باید همان الیحه را به مجلس بفرستد؛ طبق ماده (« )1قانون وظایف و اختيارات رئيس
قوه قضائيه» که در سال  3115تصویب شده

است()3

دولت باید لوایح قضایی را که

توسط رئيس قوه قضائيه تهيه شده است به مجلس بفرستد .گفتيم که دولت نمیتواند
هيچ تغييری هم در این لوایح بدهد )1(.ما تا اینجای بحث را قبول داریم و حال آنكه
اگر ما این الیحه را طبق اصل ( )19قانون اساسی میپذیرفتيم ،باید دولت میتوانست
همه کار در لوایح قضایی انجام دهد؛ یعنی این لوایح را تغيير هم بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ ما [به همين دليل] ،در شورای نگهبان تا بهحال بيست جا به
مصوّبات مجلس ایراد گرفتهایم.
 .1ماده ( )1قانون وظایف و اختيارات رئيس قوه قضائيه ،مصوّب « :3115/31/5دولت موظف است
لوایح قضایی را که توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تحویل دولت می شود ،حداکثر ظرف مدت سه ماه
تقدیم مجلس شورای اسالمی نماید».
 .2بند ( )1نظریهی تفسيری شماره  14/13/3308مورخ  3114/1/13شورای نگهبان دربارهی اصل
یكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی.
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آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ پس معلوم است که ما آن اختياری که در اصل ( )19قانون اساسی
برای دولت قائليم ،برای او دربارهی لوایح قضایی قائل نيستيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،بعد لوایح قضایی را استثنا زدیم.
آقاي عليزاده ـ ما حاال باید بگویيم که رئيس قوهی قضائيه حق دارد الیحهی متناسب با
نظام جمهوری اسالمی تهيه کند و برای هيئت دولت بفرستد .دولت هم حق ندارد در
الیحهی قضایی تغييری ایجاد کند و فقط میتواند نظر خودش را بگوید که من در مورد
این ماده این نظر را دارم ،ولی به هر حال دولت ملزم است الیحهی قضایی را به مجلس
بفرستد .کسی که ملزم به انجام کاری بوده ،به وظيفهی خودش عمل نكرده ،حاال ما
بيایيم بگویيم آن کار سر جای خودش بماند! فرض این است که الیحهای که توسط
رئيس قوه قضائيه تهيه شده است طبق اصل ( )385قانون اساسی یك الیحهای است که
متناسب با نظام قضایی جمهوری اسالمی است و باید عملی شود .دولت هم ملزم است
که آن را بدون تغيير به مجلس شورای اسالمی بفرستد ،منتها دولت میگوید من الیحهی
قضایی را به مجلس نمیفرستم .اگر دولت از انجام این کار خود استنكاف کرد ،شما فقط
میگویيد او متخلف است؟! آیا میتوان گفت این هم مثل جایی است که من ملزم هستم
کاری را انجام دهم و اگر انجام ندهم متخلف هستم؛ یا مثل اجرای قانون ،که اگر قوهی
مجریه قانونی را اجرا نكرد ،فقط متخلف محسوب میشود؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ،کار [دولت] را یكی دیگر انجام بدهد؟!
آقاي عليزاده ـ بله ،در مورد بحث دستور اجرای قانون ،ماده ( )3قانون مدنی را داریم
[که پيشبينی کرده اگر رئيس جمهور از امضا یا ابالغ قانون استنكاف کرد ،رئيس
مجلس شورای اسالمی ،دستور انتشار آن را در روزنامه رسمی میدهد] )3(.هر عملی
 .1ماده ( )3قانون مدنی اصالحی « :3113/5/39ماده  -3مصوبات مجلس شورای اسالمی و نتيجه
همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئيس جمهور ابالغ میشود .رئيس جمهور باید ظرف مدت پنج
روز آن را امضا و به مجریان ابالغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است
ظرف مدت  11ساعت پس از ابالغ ،منتشر نماید.
تبصره -در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا یا ابالغ در مدت مذکور در این ماده ،به دستور
رئيس مجلس شورای اسالمی ،روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت  11ساعت مصوبه را چاپ و
منتشر نماید».
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که کسی باید انجام دهد و از انجام آن مستنكف باشد ،دو تا ضمانت اجرا دارد :یك
ضمانت اجرای حقوقی و یك ضمانت اجرای کيفری.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اینها مصلحت است نه ضمانت.
آقاي عليزاده ـ نه ،اینها مصلحت نيست .طبق موازین مسلّم حقوقی ،عملی که مثالً من
ملزم به انجام آن هستم باید دو ضمانت اجرا داشته باشد :یك ضمانت اجرای حقوقی،
که چون من به حكم تكليفی خود عمل نمیکنم ،مجازات میشوم؛ یكی هم اینكه
وضعيت آن کار و وظيفهی من باید درست شود؛ یعنی زمانی که من از انجام وظيفهی
خود امتناع میکنم یك نفر دیگر را میگذارند جای من تا امتناع من را جبران بكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قانون اساسی باید این خأل را پر کند.
آقاي عليزاده ـ طبق اصل ( )311قانون اساسی« :رئيس جمهور موظف است مصوّبات
مجلس یا نتيجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابالغ به وی ،امضا کند و برای
اجرا در اختيار مسئوالن بگذارد ».خب ،اگر رئيسجمهور این کار را نكرد؛ یعنی گفت چون
من این قانون را قبول ندارم ،آن را ابالغ نمیکنم ،چه میشود؟ طبق ماده (« )3قانون مدنی»
و تبصرهی آن (اصالحی مصوّب  )3113/5/39که گفته است« :ماده  -3مصوّبات مجلس
شورای اسالمی و نتيجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئيس جمهور ابالغ
میشود .رئيس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابالغ نماید و
دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت  11ساعت پس
از ابالغ منتشر نماید .تبصره -در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا یا ابالغ در مدت
مذکور در این ماده ،به دستور رئيس مجلس شورای اسالمی ،روزنامه رسمی موظف است
ظرف مدت  11ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید» ،رئيس جمهور باید قوانين را برای
اجرا ،ابالغ کند .در اینجا با اینكه قانون اساسی برای ابالغ قوانين توسط رئيس جمهور
مدت تعيين نكرده است [با اینحال ،قانون مجلس این کار را انجام داده و مدت پنجروزه
برای رئيس جمهور قرار داده است] ،حاال اگر رئيسجمهور قانون را برای اجرا ابالغ نكرد،
رئيس مجلس شورای اسالمی طبق قانون میتواند آن قانون را به روزنامه رسمی بفرستد و
دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی هم موظف است ظرف مدت  11ساعت
پس از ابالغ ،آن را منتشر نماید .البته این مادهی قانون مدنی ،ابتدا در سال  3103اصالح
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شد )3(،ولی دوباره در سال  3113هم اصالح شد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اینكه شما میفرمایيد چون آنجا مصوبهی مجلس است،
رئيس مجلس میتواند آن را ابالغ کند.
آقاي عليزاده ـ بله خب ،باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مصوّبهی مجلس ،مصوبهی خودشان است؛ [لذا اختيار دستور
انتشار آن را در صورت استنكاف رئيس جمهور ،به رئيس مجلس دادهاند ].آن موضوع،
اساساً یك امر تشریفاتی است.
آقاي عليزاده ـ این الیحهی قضایی هم تازه میخواهد به مجلس برود .آنكه شما
میفرمایيد ،تبدیل به مصوّبه شده است ولی این الیحه هنوز به تصویب مجلس هم
نرسيده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الیحهی قضایی در اینجا با آن مصوبهی مجلس خيلی فرق میکند.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر رهپيك ،شما نظرتان را بفرمایيد.
آقاي رهپيك ـ من جلسهی گذشته نكاتی را عرض کردم که اآلن بعضیهایش را تكرار
میکنم و بعضی نكات را هم جدید عرض میکنم .خب ،مستندات این بحث روشن
است .یكی ،نص و منطوق اصل ( )19قانون اساسی و دیگری هم بند ( )1اصل ()385
قانون اساسی که روشن است دارای مفهوم است و دیگر اینكه از نظر حقوقی و قانون
اساسی هم در موارد مختلف بين «تهيه» و «تصویب» فرق گذاشته شده است .اصل
( ) 19قانون اساسی طریق ورود پيشنهاد به مجلس را روشن کرده است؛ طریق ورود
پيشنهاد به مجلس شورای اسالمی یا بهوسيلهی الیحه است یا بهوسيلهی طرحهای
قانونی است و بنابراین ،اگر طرح یا الیحهای بخواهد غير از این طریق به مجلس
پيشنهاد شود باید قانون اساسی به آن تصریح بكند .مثالً یكجا در اصل ( )331قانون
اساسی در مورد شورای عالی استانها اشاره شده است که« :شورای عالی استانها حق
 .1ماده ( )3قانون مدنی اصالحی « :3103/33/5ماده  -3مصوبات مجلس شورای اسالمی به رئيس
جمهور ابالغ و رئيس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضا و به دولت ابالغ نموده و دولت موظف
است ظرف مدت  95ساعت آن را منتشر نماید.
تبصره -در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا یا ابالغ به دولت در مهلت مقرر ،دولت موظف است
مصوبه یا نتيجه همهپرسی را پس از انقضای مدت مذکور ،ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید».
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دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهيه و مستقيماً یا از طریق دولت به مجلس
شورای اسالمی پيشنهاد کند .این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گيرد» .پس
به طور کلّی راه ورود پيشنهاد به مجلس یا الیحهی قانونی است که دولت آن را به
مجلس میدهد و یا طرح قانونی است که نمایندگان مجلس ارائه میدهند .بنابراین اگر
راه ورود پيشنهاد به مجلس بخواهد غير از اینها باشد ،باید در قانون اساسی به آن
تصریح شده باشد که در این خصوص ،تنها در یك جا به این موضوع تصریح شده
است [و آن هم در اصل  331قانون اساسی است] .در اصل ( )385قانون اساسی که
دربارهی وظایف رئيس قوهی قضائيه میگوید« :تهيه لوایح قضایی متناسب با جمهوری
اسالمی» ،اگر مقصود از «تهيه» در این اصل ،تهيه و تصویب و تمام فرآیند مربوط به
یك الیحه است ،خب در موارد دیگر هم باید همين طور باشد .شما اگر اآلن به هر
دانشجوی حقوق عمومی یا حقوق اساسی بگویيد که راه ورود پيشنهاد به مجلس
چيست ،در جواب میگوید الیحهی دولت یا طرح نمایندگان .این یك اصل است
دیگر ،همه هم همين را میگویند و چيز دیگری جز این نداریم .اگر مورد استثنایی غير
از این وجود دارد باید قانون اساسی آن را تصریح کند مثل اصل ( )331قانون اساسی.
این اصل میگوید« :شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی
تهيه و مستقيماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی پيشنهاد کند» .بنابراین
اینكه ما بگویيم تهيهی لوایح قضایی یعنی هم «تهيه» و هم «تصویب» ،خب این خالف
نص و ظاهر قانون اساسی است و واقعاً به هيچ وجه نمیتوان آن را توجيه کرد .اآلن
همهی بحثهایی که دوستان میکنند این است که اگر هيئت دولت الیحهی قضایی را
به مجلس نداد باید چه کار کنيم .این یك حرف دیگری است .ما باید اوالً در خود
قانون اساسی بگردیم ببينيم ،آیا تضمينهایی برای حل اختالف قوا یا مواردی که کسی
به وظيفهاش عمل نكند پيشبينیشده است یا نه؛ اگر پيشبينی شده است ،خب همان
طرق مالک است و باید از آنها استفاده شود؛ اگر در این باره چيزی پيشبينی نشده
است ،خب راهش این نيست که ما جعل حكم کنيم؛ چون این جعل حكم ،خالف
نصوص و ظواهر قانون اساسی است .عالوه بر این موضوعی که عرض کردم،
فرستادن الیحهی قضایی به مجلس توسط رئيس قوهی قضائيه یك تالی فاسدهایی هم
دارد .یعنی اگر هر مرجعی نظری میدهد که مرجع بعدی باید پيگيری کند ،ولی مرجع
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بعدی پيگيری نكند ،مرجع اول خودش باید وارد کار شود؟ در مورد همهی نهادها
میشود این حرف را زد؟ آن دفعه هم عرض کردم ،مثال این مورد این است که
مجلس شورای اسالمی بگوید چون مجمع تشخيص مصلحت نظام فالن قانون را به
مصلحت نظام تشخيص نداده است یا بررسی آنها طوالنی شده است ،من خودم
دربارهی آن تشخيص مصلحت میدهم؛ چون آنها به پيشنهاد من عمل نكردهاند .یا مثالً
نمایندگان مجلس بگویند چون هيئت رئيسهی مجلس به طرحی که ما ارائه دادیم
رسيدگی نكردند ،پس ما خودمان طرقی برای تصویب طرحمان پيشبينی میکنيم و به
همان عمل می کنيم .تفسير قانون اساسی تفسيری مضيّق است و چارچوب آن هم
معلوم است .بعد هم این تفسير ،فلسفه دارد .معموالً لوایح و طرحها و پيشنهادهایی که
میرود و قانون میشود اینها بار مالی و اداری دارند ،فعالً هم که بر اساس قانون
اساسی ،مسائل مالی و بودجه و مسائل اداری در اختيار قوهی مجریه است .خب
الیحهی قضایی باید به هيئت دولت برود و آنها هم دربارهی آن نظر بدهند و اگر
الیحه نياز به اصالح داشت ،آن را برگردانند تا قوهی قضائيه آن را اصالح کند .اگر
لوایح قضایی مستقيماً به مجلس برود باب اختالف و دعوا و این جور بحثها را پيش
میآورد .مالحظه بفرمایيد همين ماده واحدهای که اآلن به شورای نگهبان آمده است،
خود این ماده واحده که قوهی قضائيه و پيشنهاددهندگان در مجلس تنظيم کردهاند،
مستندش چيست؟ خودشان قائل به این هستند که طبق اصل ( )19قانون اساسی،
قوهی قضائيه باید الیحهاش را به دولت بدهد ،غير از این که نيست .خود آنها هم
میگویند قوهی قضائيه باید الیحهاش را به دولت بدهد .خب ،حاال اگر هيئت دولت
الیحهی قضایی را به مجلس نداد چه میشود؟ شورای نگهبان در این باره یك
تفسيری کرده و گفته است ،دولت ملزم است الیحهی قضایی را به مجلس بدهد(.)3
تفسير شورای نگهبان بيش از این نيست که گفته دولت در تقدیم لوایح قضایی به
مجلس الزام دارد ،اما اینكه اگر هيئت دولت الیحهی قضایی را به مجلس نفرستاد چه
باید بكنيم [در این تفسير ،چيزی گفته نشده است ].خب ،خيلی وقتها به خاطر
وجود اختالفات به وظایف عمل نمیشود .اگر مجلس به وظيفهاش عمل نكند چه کار
 .1بند ( )1نظریهی تفسيری شماره  14/13/3308مورخ  3114/1/13شورای نگهبان دربارهی اصل
یكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی.
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باید کرد؟ اگر دولت به وظيفهاش طبق قانون اساسی عمل نكند چه کار باید کرد؟ یك
راه حلش هماهنگی قوا و رفع اختالف قوا است و دیگر اینكه اگر کار خيلی پيچيده
شد دیوان عالی کشور از باب تخطّی از وظایف قانونی مسئله را بررسی کند ،مجلس از
رئيس جمهور سؤال کند ،استيضاح کنند و کارهای دیگری که در قانون اساسی
پيشبينی شده است .اینها تضمينهایی است که در قانون اساسی برای انجام وظایف
نهادهای مختلف پيشبينیشده است .در خود این مصوّبه دارد میگوید من قبول دارم
که دولت مرجعی است که برای تقدیم لوایح قضایی به مجلس باید از طریق او عمل
کرد؛ لذا آنها به قانونی که قبالً تصویب کردهاند این تبصره را اضافه کردهاند .این
تبصره میگوید که الیحهی قضایی باید به دولت فرستاده شود و از آنجا به مجلس
بياید ،منتها این ذیلش را دیگر از کجا آورده است؟ اینكه گفته است« :در صورتی که
دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال الیحه به مجلس اقدام نماید
رئيس قوه قضائيه میتواند مستقيماً الیحه را به مجلس ارسال کند» از کجا آمده است؟
تنها مستند این ذیل این است که ما میخواهيم برای یك مشكل یك راه حل پيدا کنيم
ولی آنها در واقع دارند [این نظر را به قانون اساسی] تحميل میکنند .در هيچ نص و
عبارتی از قانون اساسی چنين چيزی وجود ندارد.
تنها چيزی که دوستان در حمایت از مصوّبهی فعلی به آن اشاره میکنند و در این نظر
اقليت اعضایِ مجمع مشورتی فقهی هم به آن اشاره شده ،این است که آن «تهيهای» که
در بحث لوایح آمده است ،چون در اینجا بحث دربارهی الیحهی قضایی است ،این
«تهيه» شامل تصویب هم میشود .این حرف انصافاً خالف ظاهرِ قویِ قانون اساسی
است؛ در هيچ جایی از قانون اساسی «تهيه» به معنای تصویب نيست .اصل ()331
قانون اساسی دربارهی همين شورای عالی استانها که قبالً عرض کردم هر دو مورد
تهيه و پيشنهاد را ذکر میکند« :شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود
طرحهایی تهيه و مستقيماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی پيشنهاد کند».
در واقع شورای عالی استان ها طرحهایی که تهيه کرده است را باید مستقيماً یا از
طریق دولت به مجلس شورای اسالمی پيشنهاد کند .خود قانون اساسی این مطلب را
در این اصل تصریح کرده است ،اما اگر تصریح نمیکرد ،طرحهای شورای عالی
استانها هم تابع همان قاعدهی کلی میشد که همهی لوایح باید به دولت برود و
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دولت دربارهی آنها نظر بدهد .حاال نتيجهی این حرف چه میشود؟ برخی دوستان
میگویند که این کار خالفی است که لوایح قضایی به دولت میرود[ .نمایندهی] دولت
باید به مجلس برود و در آنجا حرفش را دربارهی لوایح قضایی بزند ،اما این واقعاً کار
را خيلی پيچيده میکند؛ چون معموالً این طور است که این طرحها و لوایح ،بار مالی
و مسائل اداری دارد .حاال اینها بحثهای خارج از اصول قانون اساسی است؛ یعنی
بحث فلسفهی اصول قانون اساسی و توجيه آن است .ما اآلن میخواهيم برای یك
شبهه ،دفع دخل مقدر بكنيم ،ولی آنچه که واقعاً کسی که وارد به قانون اساسی است
از این قانون استنباط میکند این است که اآلن عرض کردم .ما در درسهای حقوقی،
حقوق اساسی و درسهای مختلف حقوق عمومی ،اصالً چنين طریقی برای تقدیم
الیحهی قضایی به مجلس نداریم که طرح یا الیحهای غير از طریقی که خود قانون
اساسی تصریح کرده است ،خارج از طریق مجلس و قوهی مجریه ،به مجلس پيشنهاد
شود .البته این استظهاری است که سالها است از قانون اساسی میشود .من هم فهمی
که خودم از این موضوع دارم را عرض میکنم .این فهم به خاطر تجربهای است که از
تدریس و تحقيق در خصوص قانون اساسی به دست آمده است .البته دیگران هم چيز
دیگری غير از این ،استنباط نمیکنند .حاال عيبی هم ندارد اگر غير از این ،چيز دیگری
استنباط بشود ،منتها در صورتی که این استنباطها توجيه داشته باشد ،مستند داشته
باشد؛ ولی علی القاعده این ماده واحده این اشكاالت را دارد و به نظر ما واقعاً اگر این
ماده واحده و قوانين مشابه آن تصویب بشود ،دیگر سنگ روی سنگ بنا نمیشود و
هر قوها ی برای خودش در مورد مسائل بودجه و امور استخدامی و مالی هر کاری
خواست ،میکند .برای حل آن مشكل [= عدم ارسال الیحهی قضایی توسط دولت به
مجلس] ،باید فكر دیگری کنيم و ببينيم چه راهی برای رفع آن وجود دارد .باید طریق
حل آن را پيدا کنيم .به هر حال اگر مشكلی هست ،طریقش این چيزی که در این
مصوّبه آمده است ،نيست.
آقاي مؤمن ـ مسئلهای که جناب آقای دکتر رهپيك فرمودند که شورای نگهبان گفته است،
دولت حق ندارد در آنچه رئيس قوهی قضائيه به عنوان الیحه تهيه کرده است ،تغييری
بدهد؛ خب ،اگر دولت این حق را ندارد ،باید به این مطلب هم توجه کرد که بر اساس
تفسير شورای نگهبان قهراً الیحهای که رئيس قوهی قضائيه تهيه میکند با الیحهای که
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شورای عالی استانها تهيه میکند ،تفاوت دارد؛ چون اگر [اینها با هم مشابه باشند ،بنابراین]
قوهی قضائيه هم صرفاً باید الیحهای را که تهيه میکند به هيئت دولت بفرستد؛ چون کار
قوهی قضائيه هم بيش از تهيه کردن الیحهی قضایی نيست و هيئت دولت خودش باید به
موجب اصل ( )19قانون اساسی الیحهی قضایی را تصویب کند و حتی میتواند این لوایح
را کم و زیاد کند .با این حساب ،اینكه شورای نگهبان در تفسيرش گفته است آنچه را که
رئيس قوهی قضائيه تهيه میکند ،هيئت دولت حق تغيير آن را ندارد از کجا میگویند؟ این
یك مسئلهای نيست که از اصل ( )19فهميده بشود .آنچه دکتر رهپيك فرمودند که اگر از
هر دانشجو یا حقوقدانی بپرسيم میگوید ،لوایح حتماً باید از طریق هيئت دولت به مجلس
برود ،خب این هم با عدم دخالت دولت در متن لوایح قضایی جور درنمیآید .خب ،اگر
[فقط به اصل ( )19نظر کنيم و بگویيم] مرجع ورود لوایح به مجلس ،هيئت دولت است،
پس قهراً هيئت دولت هم باید بتواند در صورتی که بخواهد در این لوایح تغييری بدهد.
ولی اینكه شورای نگهبان میگوید دولت نمیتواند این کار را بكند و نمیتواند لوایح
قضایی را تغيير بدهد ،این تفسير به خاطر همان لفظ «متناسب با جمهوری اسالمی ایران»
است که در اصل ( )385قانون اساسی آمده است .در واقع وظيفهی رئيس قوهی قضائيه
تهيهی لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسالمی ایران است .این متناسب یعنی چه؟ یعنی
این رئيس قوهی قضائيه است که به خاطر احاطهای که بر مسائل قضا دارد ،میتواند
خصوصياتی را که در الیحهی قضایی باید اعمال شود به کار ببرد و نباید این طور باشد که
آن کسی که نسبت به قوهی قضائيه و مسائل قضایی اطالعاتی ندارد ،نسبت به آن اظهار
نظر کند؛ مثالً وزرایی که در مسائل کشاورزی ،برق ،صنایع ،امور اقتصادی ،امور خارجه و
اطالعات تخصص دارند به دليل اینكه اصالً به کارهای قضایی احاطهای که باید داشته
باشند ندارند ،نمیتوانند در مسائل قضایی اظهار نظر کنند؛ چون تخصص آنها در
حوزههای دیگری است .به همين دليل است که آنچه را رئيس قوهی قضائيه به عنوان
الیحهی قضایی متناسب با جمهوری اسالمی ایران تهيه کرده است ،کس دیگری حق
دست بردن به آن را ندارد؛ چون تنها اوست که میداند چطور باید امر قضا انجام بگيرد.
این معنا باعث میشود که برای الیحهای که رئيس قوهی قضائيه تهيه میکند ،خصوصيتی
به وجود آید که این الیحه را از طرحی که شورای عالی استانها تهيه میکند ،جدا نماید .از
عبارت «متناسب با جمهوری اسالمی ایران» همين فایده استفاده میشود .حاال اگر این
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فایدهای که استفاده و بيان شد را به اصل ( )19قانون اساسی ضميمه کنيم ،بحث کاملتر
میشود .همان طور که بعضی از همكارانِ مجمع مشورتی فقهی قم هم گفتهاند ،ما از اصل
( )19قانون اساسی دو مطلب استفاده میکنيم :یكی اینكه باید «همهی لوایح قانونی پس از
تصویب هيئت وزیران به مجلس تقدیم شود» .این یعنی اگر الیحهای بخواهد الیحهی
قانونی باشد باید هيئت وزیران آن را تصویب کند؛ یعنی اینكه این هيئت وزیران است که
از نظر قانونی بودن میتواند دربارهی لوایح نظر بدهد و آن را «الیحهی قانونی» کند ،این
یك مطلب؛ مطلب دوم هم اینكه ،از عبارت «به مجلس تقدیم میشود» در اصل ()19
استفاده میشود که هيئت وزیران باید لوایح را بعد از تصویب خودش به مجلس بدهد.
البته چون ما از قيد «متناسب» ـ که در عبارتِ بند ( )1اصل ( )385قانون اساسی آمده است:
«از وظایف رئيس قوهی قضائيه تهيه لوایح متناسب با جمهوری اسالمی ایران است» ـ این
طور استفاده کردهایم که این قيد یعنی این رئيس قوهی قضائيه است که میتواند بفهمد چه
چيزی باید در الیحهی قضایی بياید؛ لذا ما در تفسير خودمان از این اصل گفتهایم ،هيئت
دولت حق تغيير الیحهای را که رئيس قوهی قضائيه تنظيم کرده است ندارد .البته ما این
موضوع را در مصوبات اخير مجلس هم مكرراً بيان کردهایم؛ مخصوصاً این موضوع در
مورد «الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز» بيشتر بحث شد که اعضای محترم شورا هم در
این باره فرمودند چون رئيس قوهی قضائيه حق دارد لوایح قضایی را خودش متناسب با
جمهوری اسالمی ایران آماده کند ،بنابراین معنا ندارد آیيننامه نوشتن برای این لوایح ،به
هيئت دولت برود ،بلكه آیيننامه نوشتن در زمينههای قضایی نيز باید با موافقت [و
تصویب] رئيس قوهی قضائيه باشد .بنابراین اگر در مصوبهای نوشته شده بود که آیيننامهی
مربوط به امور قضایی توسط هيئت دولت تهيه خواهد شد ،ما آن را خالف بند ( )1اصل
( )385قانون اساسی دانستيم .همچنين اگر در مصوبهای گفته شده بود که آیيننامهی
قضایی بعد از تأیيد رئيس قوهی قضائيه[ ،برای تصویب] به هيئت دولت برود ،گفتيم این
مصوبه خالف قانون اساسی است .همهی این نظرات به خاطر این برداشتی است که ما از
بند ( )1اصل ( )385قانون اساسی داشتهایم .ما از این عبارت قانون اساسی که گفته است:
«تهيه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسالمی» ،این طور استنباط میکنيم که فقط رئيس
قوهی قضائيه باید لوایح قضایی را آماده کند؛ چون به طور قطع این رئيس قوهی قضائيه
است که میتواند آنچه را که با بحث قضا ارتباط دارد از غير آن تميز بدهد و نظرش در
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این باره ،نظر قاطعی است؛ لذا هيئت دولت حق ندارد لوایح قضایی را تغيير بدهد .غير از
این وجه ،وجه دیگری وجود ندارد که ما بگویيم هيئت دولت حق ندارد لوایح قضایی را
تغيير بدهد .اگر در بحث لوایح قضایی ،قوهی قضائيه فقط پيشنهاد دهندهای باشد که صرفاً
میتواند شبيه الیحهای که شورای عالی استانها تنظيم میکند ،فقط الیحهی قضایی را به
مجلس پيشنهاد کند و حق نداشته باشد در مورد کار قضاییاش نظر نهایی بدهد ،آن وقت
هيئت وزیران هم میتواند لوایح قضایی او را تغيير بدهد .روح این حرف ما و تفسير
شورای نگهبان از اصل ( )385قانون اساسی به این برمیگردد که نظر قوهی قضائيه در
مباحث قضایی ،نظر نهایی است و در نتيجه هيئت وزیران نمیتواند لوایح قضایی را تغيير
بدهد .وقتی این طور شد ،پس اینكه اصل ( )19گفته است لوایح قانونی پس از تصویب
هيئت وزیران به مجلس تقدیم میشود و این یعنی تمام لوایح قانونی [از جمله الیحهی
قضایی] را باید هيئت وزیران تصویب کند[ ،سخن درستی نيست] .شورای نگهبان میگوید
هيئت دولت اصالً حق تغيير و دست زدن به الیحهای که رئيس قوهی قضائيه آماده کرده
است را ندارد .این حرف آخر است .وقتی این حرف آخر باشد ،پس نتيجه این میشود که
باید بگویيم اینكه اصل ( )19قانون اساسی گفته است« :لوایح قانونی پس از تصویب هيئت
وزیران به مجلس تقدیم میشود» ،به این معنی که یعنی هيئت وزیران باید همهی لوایح را
تصویب کند ،در مورد لوایح قضایی صحيح نيست .به عبارت دیگر ،این وجه و
خصوصيتی که برای لوایح قضایی [مستنبط از بند ( )1اصل ( )385قانون اساسی] گفتيم،
مخصّص صدر اصل ( )19میشود که از آن این طور استفاده میشود که همهی لوایح را
هيئت وزیران باید «تصویب» کند .نتيجهی آن خصوصيت این میشود که صدر اصل ()19
تخصيص بخورد .اما اگر از قسمت دوم اصل ( )19که میگوید لوایح «به مجلس تقدیم
میشود» ،بخواهيم استفاده کنيم بدین نحو که بگویيم همهی لوایح حتماً باید از طریق هيئت
وزیران تقدیم مجلس شود ،بر این اساس میتوان گفت از عمومِ این حكم اصل ( ،)19این
طور استفاده میشود که ارسال لوایح فقط از طریق هيئت وزیران است و این حكم به حال
خودش باقی است .ولی به هر حال ،صدر این اصل که میگوید همهی لوایح را باید هيئت
وزیران تصویب کند[ ،با آن وجهی که در فوق بيان شد ،در خصوص لوایح قضایی]
تخصيص میخورد .از جمع این دو بحث این طور نتيجه میگيریم که لوایح قضایی باید از
طریق دولت به مجلس تقدیم شود ،اما حرف رئيس قوهی قضائيه دربارهی الیحهی قضایی
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هم حرف آخر است و هيئت وزیران حق اینكه در لوایح قضایی دست ببرد را ندارد .تفسير
شورای نگهبان هم همين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ در امور قضایی.
آقاي مؤمن ـ بسيار خب ،در امور قضایی .هيئت دولت حق اینكه دست به الیحهی
قضایی بزند را ندارد.
آقاي رهپيك ـ البته دولت با جلب نظر رئيس قوهی قضائيه ،حق انجام این کار را دارد.
آقاي مؤمن ـ نخير ،دولت چنين حقی ندارد.
آقاي رهپيك ـ شورای نگهبان در نظر تفسيری خود راجع به اصل ( )385قانون اساسی
گفته است« :هرگونه تغيير مربوط به امور قضایی در این گونه لوایح فقط با جلب
موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز میباشد»)3(.
آقاي مؤمن ـ نه ،دولت حق ندارد لوایح قضایی را تغيير بدهد.
آقاي رهپيك ـ عبارت شورای نگهبان این است که با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه،
دولت چنين حقی دارد.
آقاي مؤمن ـ بله ،بنابراین نتيجهاش این میشود که ما میگویيم رئيس قوهی قضائيه حتماً
باید الیحهی قضایی را به هيئت دولت بفرستد ،اما هيئت دولت نباید الیحه را تغيير بدهد و
حتماً باید آن را به مجلس تقدیم کند .به عبارت دیگر  -به حساب موازین اصولی که ما از
آنها بحث میکنيم -نتيجه این میشود که آن تكليفی که بر اساس اصل ( )19قانون اساسی
به عهدهی دولت است از جهت تنظيم ،آماده کردن و به پایان رساندن لوایح قانونی ،در
تقدیم الیحهی قضایی وجود ندارد و این حكم تكليفی ،در اینجا در مورد لوایح قضایی
تخصيص میخورد؛ یعنی اگر دربارهی ارسال لوایح قضایی به مجلس بگویيم هيئت دولت
باید ابتدائاً این لوایح را تصویب کند و سپس به مجلس فرستاده شوند ،این حرف درست
نيست .نخير ،در مورد لوایح قضایی نظر نهایی را خود رئيس قوهی قضائيه میدهد .به
عبارت دیگر برای هيئت دولت در قبال این لوایح فقط یك تكليف استفاده میشود و آن
اینكه الیحهای که رئيس قوهی قضائيه تهيه میکند را به مجلس بفرستد .ما در مورد لوایح
قضایی از هيئت دولت تصویب آنها را نمیخواهيم و فقط فرستادن این لوایح به مجلس به
 .1بند ( )1نظریهی تفسيری شماره  14/13/3308مورخ  3114/1/13شورای نگهبان در خصوص اصل
یكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی.
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عهدهی دولت است .در واقع وظيفهی دولت در اینجا مثل یك حكم تكليفی میشود نه
حكم وضعی .به عبارت دیگر شرط اینكه الیحهای که رئيس قوهی قضائيه تهيه کرده است
الیحهای قانونی بشود ،تصویب هيئت وزیران نيست بلكه هيئت وزیران فقط وظيفه دارد
این گونه لوایح را به مجلس بفرستد؛ اگر دولت الیحهی قضایی را به مجلس بفرستد ،به
وظيفهاش عمل کرده وگرنه به وظيفهی خود عمل نكرده است .بنابراین اینكه شما بگویيد
شرط قانونی شدن یك الیحهی قضایی این است که هيئت دولت آن را تصویب کند،
درست نيست ،بلكه لوایح قضایی بدون نياز به تصویب هيئت دولت ،خودش الیحه قانونی
است و بنابراین وقتی الیحهای قانونی بود ،برای اینكه رئيس قوه قضائيه آن را به مجلس
بفرستد مانعی نيست .این یك حرف .یك حرف دیگر هم اینكه آنچه در بخشی از این
نظریهی مجمع مشورتی -فقهی آمده ،درست بيان نشده است؛ آنچه در گزارش مجمع
نوشته شده دقيقاً حرف آن کسی که این حرف را زده ،نيست و او این را نگفته بلكه
نویسندهی محترم در نگارش خود اشتباه کرده است .حرف آن آقای محترم در مجمع این
بود که اصالً آنچه از اصل ( )19قانون اساسی استفاده میشود این است که هر الیحهای
برای «قانونی شدن» نياز به تصویب هيئت وزیران دارد .اما اینكه مفاد این اصل داللت کند
بر اینكه باید کليهی لوایح را هم هيئت وزیران ،خودش به مجلس بفرستد[ ،چنين چيزی از
اصل ( )19برداشت نمیشود و آن آقای محترم هم چنين چيزی را نگفت]؛ در اصل ()19
گفته «به مجلس تقدیم میشود» نه اینكه هيئت وزیران آن را به مجلس تقدیم میکند .این
حرفی که این آقای محترمِ عضو مجمع مشورتی -فقهی میگفته را خدمت شما عرض
کردم ،اما حرف ایشان در این گزارش متأسفانه درست بيان نشده است .ایشان حرف این
گزارش را نگفته است .این نظر را اینجا در این گزارش ،بدجور نقل کردهاند؛ آنچه ایشان
میگفت این بود که لوایح قانونی باید پس از تصویب هيئت وزیران به مجلس تقدیم شود.
هر الیحهای تصویبِ هيئت وزیران را میخواهد ،اما چرا برخی میگویند هيئت وزیران
باید خودش لوایح را به مجلس تقدیم کند؟ طبق اصل ( ،)19لوایح به مجلس «تقدیم
میشود» ،اما چه کسی باید این لوایح را به مجلس تقدیم کند ،جواب این سؤال در اصل
( )19قانون اساسی نيامده است .در این صورت ،وقتی که ما از بند ( )1اصل ( )385قانون
اساسی این طور استفاده کردیم که یكی از وظایف رئيس قوه قضائيه «تهيهی لوایح قضایی
متناسب با جمهوری اسالمی» است و خود شورای نگهبان هم گفته است که این تهيه،
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تهيهی نهایی است ،پس هيئت وزیران هم نمیتواند دست به آن بزند و تغييری در آن
بدهد .از آن طرف ،ما در قانون اساسی هم نداریم که چه کسی باید لوایح را به مجلس
تقدیم کند؛ چرا؛ فقط یك جا در اصل ( )331در بحث شورای عالی استانها داریم که آنها
خودشان میتوانند لوایح خود را به مجلس پيشنهاد کنند ،اما آیا در سایر لوایح قانونی هم -
که پس از تصویب هيئت وزیران به مجلس تقدیم میشود -حتماً باید هيئت وزیران
خودش این لوایح را به مجلس تقدیم کند؟ این عضو مجمع مشورتی -فقهی میگفت که
در اصل ( )19قانون اساسی عبارت «تقدیم میشود» آمده است نه «تقدیم میکنند»؛ این
اصل نگفته که هيئت وزیران لوایح قانونی را پس از تصویب به مجلس تقدیم میکند که در
نتيجه ،این کار وظيفهی هيئت وزیران باشد ،بلكه اصل ( )19گفته لوایح قانونی پس از
تصویب هيئت وزیران به مجلس تقدیم میشود .اما اینكه چه کسی باید این لوایح را به
مجلس تقدیم کند ،در اصل ( )19مطلبی در این باره بيان نشده است .همين دیگر ،حرف
ایشان همين بود .حرف ایشان این بود که در اصل ( )19قانون اساسی ،اینكه چه کسی باید
لوایح را به مجلس تقدیم کند ،نيامده است.
آقاي عليزاده ـ تقدیم الیحه به مجلس ،کاری اداری است.
آقاي مؤمن ـ با مقدماتی که عرض شد ،اگر تقدیم لوایح قضایی به مجلس از طریق دولت
نباشد ،مانعی ندارد .این نظر شبيه همين حرفی است که جناب آقای عليزاده یا یكی دیگر
از آقایان فرمودند .آقای عليزاده در مورد یكی از مواد «قانون مدنی» که اآلن نمیدانم کدام
ماده بود ،فرمودند که این ماده گفته است ،اگر رئيسجمهور به وظيفهی خودش عمل نكرد؛
یعنی قانونی را جهت انتشار به روزنامهی رسمی ارسال نكرد ،رئيس مجلس میتواند به
جای او آن را به روزنامهی رسمی بدهد و در واقع کار او را رئيس مجلس انجام بدهد.
خالصه ،حرفی که این عضو مجمع مشورتی -فقهی میزد در مقابل آن حرف اول بود.
حرف اول این بود که قبول میکنيم اصل ( )19قانون اساسی میخواهد بگوید که هيئت
دولت باید لوایح قانونی را به مجلس تقدیم کند ،منتها این اصل به موجب بند ( )1اصل
( )385قانون اساسی تخصيص میخورد .پس الیحهای که رئيس قوهی قضائيه تنظيم
میکند ،الیحهای نهایی است و قيدِ تصویبِ هيئت وزیران از آن برداشته میشود .اما از
طرف دیگر از عموم عبارت «به مجلس تقدیم میشود» در اصل ( )19قانون اساسی
میفهميم که لوایح قضایی باید از طریق هيئت دولت به مجلس تقدیم شود .این همان
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حرفی میشود که شورای نگهبان هم گفته است؛ یعنی هيئت دولت حق ندارد در لوایح
قضایی دست ببرد ،ولی نباید رئيس قوهی قضائيه هم خودش الیحهی قضایی را به مجلس
بفرستد ،بلكه باید الیحه را به هيئت دولت بدهد تا هيئت دولت آن را به مجلس بفرستد.
اما این آقای محترمی که مطلب اول را بيان میکرد ،میگفت که اصالً از عبارت «تقدیم
میشود» در اصل ( )19قانون اساسی استفاده نمیشود که هيئت وزیران خودش این کار را
بكند و الیحهی قضایی را به مجلس بفرستد؛ چون در قانون اساسی نيامده است که چه
کسی لوایح قانونی را به مجلس تقدیم کند.
آقاي عليزاده ـ خب ،معلوم است که تقدیم الیحه به مجلس یك عمل اداری است.
آقاي مؤمن ـ بله ،این قاعدهای است که فقط یك استثنا در آن هست که آن هم
طرحهای مصوب شورای عالی استانها است که شورا خودش میتواند آنها را مستقيماً
به مجلس بفرستد .این مطلب را اصل ( )331قانون اساسی گفته است .در اصل ()385
قانون اساسی هم فقط گفته شده که الیحهی قضایی را برای دریافت آخرین نظر

دربارهی آن– این آخرین نظر را بر اساس برداشت خودم از تفسير شورای نگهبان و
قيد «متناسب با جمهوری اسالمی ایران» در همين اصل عرض میکنم -به رئيس قوهی
قضائيه میدهند .حاال که الیحهی قضایی را خود رئيس قوهی قضائيه تهيه کرد ،کار
این الیحه به پایان رسيده و بنابراین ،دیگر کسی نمیتواند روی آن حرفی بزند .اما
اینكه چه کسی باید این لوایح را به مجلس بدهد ،در قانون اساسی بيان نشده است.
خب ،وقتی در قانون اساسی این موضوع نيامده ،دليلی نداریم که بگویيم همهی لوایح
باید از طریق اداریِ هيئت دولت یا کس دیگر به مجلس فرستاده شود .حرف این آقای
محترمِ عضو مجمع مشورتی -فقهی هم همين بود که دليلی ندارد الیحهی قضایی
حتماً از طریق هيئت دولت به مجلس ارسال شود ،بلكه این ما هستيم و یك الیحهای
که در خصوص آن از قانون اساسی استفاده کردیم که رئيس قوهی قضائيه ،نظر نهایی
را در مورد آن میدهد .خب ،اگر چنين الیحهای به دست مجلس رسيد ،مجلس هم
می تواند در آن تصرف کند؛ چون وضعيت مجلس غير از وضعيت هيئت دولت است
که بگویيم حق ایجاد تغييرات در الیحهی قضایی را ندارد .الیحهای که به مجلس
میآید ،مجلس آن را بررسی میکند .اینها حرفهایی بود که در جلسهی مجمع
مشورتی -فقهی گفته شد و من الزم دانستم قسمتی از آن را که در گزارش مجمع
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درست بيان نشده است بيان کنم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این حرف ،خالف تفسير شورای نگهبان است.
آقاي مؤمن ـ نه ،خالف تفسير شورای نگهبان نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون ما در تفسير خود گفتهایم دولت باید الیحهی قضایی را
به مجلس تقدیم کند .ذیل همين تفسيری که شورای نگهبان از اصل ( )385قانون اساسی
کرده است ،این مطلب آمده است که دولت باید این گونه لوایح را به مجلس تقدیم کند.
آقاي عليزاده ـ نه ،این مطلب در تفسير شورای نگهبان نيامده است .تفسير شورای
نگهبان فقط گفته است« :لوایح قضایی که توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت
ارسال میشود ،به مجلس شورای اسالمی تقدیم میگردد».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،تفسير شورای نگهبان گفته است باید به مجلس تقدیم شود.
آقاي مؤمن ـ گفته است به مجلس تقدیم میگردد.
آقاي عليزاده ـ نه ،تفسير شورای نگهبان کلمهی «باید» را ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ هر طور که شورای نگهبان گفته است ،تكليف دولت همان است.
آقاي مؤمن ـ بر فرض هم که کسانی از قانون اساسی این معنا را استفاده کنند که شرط
رفتن الیحه به مجلس و بررسی آن توسط نمایندگان مجلس این است که در همهی
موارد ،باید هيئت دولت آن الیحه را به مجلس بفرستد ،ولی ما از قانون اساسی چنين
چيزی استنباط نمیکنيم.
آقاي ابراهيميان ـ با عرض تسليت به مناسبت فرارسيدن ایام محرم ،اجازه میخواهم
یادی کنم از مرحوم آقای حبيباهلل عسگراوالدی که پس از سالها زحمت و تالش و
مبارزه در راه انقالب و اسالم ،دار فانی را وداع گفتند .استدعا میکنم جهت شادی
روح ایشان فاتحه و صلواتی قرائت بفرمایيد .برادر عزیزم جناب آقای دکتر رهپيك ،با
سخنانی که گفتند یك خط قرمز کشيدند ،مثل مرحوم شيخ [انصاری] که میفرماید
اصاغر طلبه هم قائل به این قول نيستند چه رسد به اساطين و اعاظمشان .ما هم با
سخن ایشان ،یك کم ترسيدیم ولی حاال ما هم جزء همان اصاغر طلبه سعی میکنيم
یك قول مخالفی را تقویت کنيم.
در مورد تفسير قانون اساسی واقعيت این است که ما در مورد روشهای تفسير قانون
اساسی باید یك مقدار رویهی شورای نگهبان در سالهای گذشته را بررسی کنيم تا
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خودمان به یك سری قواعد و اصول دست پيدا کنيم و یك سری چيزها را به عنوان
قواعد مسلّم تفسيری بپذیریم .واقعيت این است که اگر قرار باشد ما اصول قانون
اساسی را به این شيوهی خشك و مكانيكی تفسير کنيم ،هر یك سال در ميان باید در
هر مسئلهای به بنبست بخوریم تا سرانجام نوبت به بازنگری قانون اساسی برسد.
قانون اساسی از آن قوانينی است که کمتر باید دستخوش تغيير بشود .بنابراین روش
تفسيرش هم باید یك مقدار موسّعتر و با نگاه وسيعتری به اصول آن باشد و االّ اگر
بخواهيم با تمرکز و توقف ،فقط بر ظاهر الفاظ اکتفا کنيم و تفاسير خود را ارائه بدهيم،
خيلی به مشكل برمیخوریم و البته همهی موارد را هم نمیشود به مرجع حل اختالف
قوا یا رهبری ارجاع داد .یك شيوهای که در نگارش اصول قانون اساسی وجود دارد
این است که قانونگذار خودش برای همهی اصول قانون اساسی یك ارزش واحد
قائل نشده است؛ مثالً قانونگذار اصل ( )9قانون اساسی را به نوعی بر تمام اصول
حكومت داده است .البته قانونگذار در جاهای دیگر قانون اساسی نگفته است که مثالً
یك اصلی بر اصول دیگر حاکم است ولی این سؤال مطرح است که آیا در مقام تفسير
هم ،همهی اصول قانون اساسی ارزش واحدی دارند؟ آیا همهی این اصول ارزش
یكسانی دارند؟ آیا جاهایی که قانون اساسی تشریفاتی را قائل است با جاهایی که
مسائل مهمی را مطرح میکند که بقا و استمرار نظام به آن وابسته است ،باید یك جور
دید یا برخی از این اصول را باید برتری داد و بقيه را ولو اینكه ظواهر خاصی داشته
باشند در سایه آن اصولِ مهمتر و حاکم تفسير کرد؟ برادر عزیزم از قانون اساسی و
اصول آن و همچنين از حقوق اداری استحضار دارند که خدمات عمومی؛ یعنی کار
حكومت هرگز تعطيلبردار نيست و نباید تعطيل شود .همهی احكام و قواعدی که
وظایفی را متوجه رهبری ،قوهی مجریه ،قوهی مقننه ،رئيسجمهور یا قوهی قضائيه
میکند ،به بيان ما ،شاید دارای نوعی عموم ازمانی( )3است که طبق آن ،این افراد در هر
« .1عموم زمانی» یا «عموم ازمانی» ،به عمومی گفته میشود که شمول حكم در آن به حسب زمان،
لحاظ شده است .بنابراین ،در مواردی که زمان (محدود یا مستمر) ظرف برای ثبوت حكم بر موضوع
باشد ،عموم زمانی در نفس حكم لحاظ شده است؛ مثل اینكه موال بگوید« :یجب الصدق فی الكالم ابداً»
یعنی در تمامی افراد زمان ،حكم وجوب صدق محقق است .مشكينی اردبيلی ،علی اکبر ،اصطالحات
االصول و معظم أبحاثها ،قم ،دفتر نشر الهادی ،چاپ هفتم ،3114 ،صص.310-319

مشروحمذاکراتشوراينگهبان

16

لحظهای باید بتوانند وظایف خودشان را انجام بدهند و این وظایف تعطيلبردار نيست.
قانون اساسی که میگوید اگر رئيسجمهور فوت کرد یا استعفا داد()3یا اگر برای
رهبری اتفاقی

افتاد()1

چه باید کرد و اصول مشابه این ،همه نشان از این دارد که

ارائهی خدمات عمومی از جمله خدمات قضایی و انجام وظایف قوهی قضائيه
تعطيلبردار نيست .ما باید در تفسير و استظهار از الفاظ ،این نوع قواعد کلی را که در
قانون اساسی و نظام حقوق اساسی و اداری خودمان به رسميت شناخته شده است در
نظر بگيریم و الّا اگر همه چيز را در یك سطح ببينيم خيلی به مشكل برمیخوریم.
واقع امر این است که من هم قائل به ترویج یك نوع فقهالمقاصد در قانون اساسی
نيستم ،ولی اگر شارع در بحث کتاب و سنت در دسترس ما نيست که از او بپرسيم
منظور و مالک شما در مباحث مختلف چيست ،اما حداقل شورای نگهبان به عنوان
مفسر قانون اساسی هميشه در دسترس است .ما میتوانيم از اعضای شورای نگهبان
 .1اصل یكصد و سی و یكم قانون اساسی :در صورت فوت ،عزل ،استعفا ،غيبت یا بيماری بيش از دو ماه
رئيس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئيس جمهور جدید بر اثر موانعی
هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبيل ،معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبری ،اختيارات و
مسئوليتهای وی را بر عهده می گيرد و شورایی متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون
اول رئيس جمهور موظف است ترتيبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز ،رئيس جمهور جدید
انتخاب شود .در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نيز در
صورتی که رئيس جمهور ،معاون اول نداشته باشد ،مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
 .2اصل یكصد و یازدهم قانون اساسی :هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد
یكی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط
بوده است ،از مقام خود برکنار خواهد شد .تشخيص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یكصد و
هشتم میباشد .در صورت فوت یا کنارهگيری یا عزل رهبر ،خبرگان موظفند ،در اسرع وقت نسبت به
تعيين و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند .تا هنگام معرفی رهبر ،شورایی مرکب از رئيس جمهور ،رئيس
قوه قضائيه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام ،همه وظایف
رهبری را به طور موقت به عهده میگيرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دليل نتواند انجام
وظيفه نماید ،فرد دیگری به انتخاب مجمع ،با حفظ اکثریت فقها در شورا ،به جای وی منصوب
میگردد .این شورا در خصوص وظایف بندهای ( )3و ( )1و ( )8و ( )33و قسمتهای (د) و (ه) و (و)
بند ( )0اصل یكصد و دهم ،پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام
میکند .هرگاه رهبر بر اثر بيماری یا حادثه دیگر موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود ،در این مدت
شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهدهدار خواهد بود.
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سؤال کنيم که مقصود شما از تفسيرهایی که از این قانون ارائه کردهاید ،چيست؟ چرا
وقتی ظاهر قانون اساسی میگوید رئيسجمهور باید قوانين مصوب را ابالغ کند( )3شما
از این ظاهر دست برداشته و اجازه دادید رئيس مجلس قوانين را ابالغ کند؟ خب،
نفرمایيد که ما این مطالب را نمیدانيم و ظاهر امر این است که این یك قاعدهی خاص
است .این تفسير را شما فرمودهاید .بنابراین ما در این جور موارد میتوانيم -اگر
نگویيم قياس -یك مناط و روشی در بياوریم و از اصول قانون اساسی تفسيری
عقالیی ارائه دهيم .ما نباید اجرای قانون و امور عمومی را تعطيل کنيم .با همين مبنا،
اگر ما اجازه ندهيم فرد دیگری جای رئيس جمهور لوایح قضایی را به قوهی مقننه
ارسال کند ،در امور قضایی وقفه ایجاد میشود و این امور تعطيل میشود؛ بنابراین
نباید چنين تفسيری ارائه کنيم .ما باید با همين مبنا سراغ اصول قانون اساسی برویم.
اصل ( )19قانون اساسی که [آقای دکتر رهپيك] فرمودند نص است ،نص نيست ،بلكه
ظاهر است که در سایهی اصول مهمتر قانون اساسی میتوان از این ظاهر هم دست
برداشت یا حداقل دایرهاش را مقداری محدود کرد .شما بزرگواران قبالً با تفاسير
خودتان از قانون اساسی رویههایی را ایجاد کردهاید که اآلن یا باید به آن پایبند باشيد
یا آنها را عوض کنيد .یكی از این رویهها این است که دولت حق تغيير لوایح قضایی
را ندارد .بنابراین اگر هم کسی لفظ «تصویب» را دربارهی لوایح قضاییای که به دولت
میآید به کار ببرد ،این یك نوع مشترک لفظی است؛ این «تصویب» با تصویب لوایحی
که دولت خودش تنظيم میکند متفاوت است؛ چون شما دربارهی تصویب لوایح
قضایی در دولت[ ،با تفسيری که از اصل ( )385ارائه کردهاید] ،پذیرفتهاید که فقط یك
تشریفات است .ممكن است کسی این إنقلت را بياورد که تصویب لوایح قضایی در
دولت یك فایده دارد و آن ،این است که دولت میتواند لوایح قضایی را در مجموعهی
نظام ببيند و آن را بررسی و تصویب کند یا اینكه برخی از دوستان به اصل ( )18قانون
اساسی اشاره کردند و گفتند که چون اجرای لوایح قضایی ممكن است متضمن
هزینههایی باشد و خرج روی دست دولت بگذارد یا وحدت بودجه را به هم بزند
[باید این لوایح ،به تصویب دولت هم برسد] .عرض من این است که شما با تفسير
 .1اصل ( )311قانون اساسی.
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خودتان از اصل ( )385قانون اساسی ،از این نكات صرف نظر کردهاید .وقتی شما ماده
(« )1قانون وظایف و اختيارات رئيس قوه قضائيه» را تصویب

کردید)3(،

پذیرفتيد که

دولت بدون تغيير در الیحهی قضایی ،هر نوع هزینهای که در این لوایح وجود دارد را
بپذیرد و آن را به مجلس بفرستد .پس اینكه ممكن است الیحهی قضایی متضمن
هزینه باشد اینجا قابل استناد نيست؛ چون شما قبالً با تفسيرتان چنين امكانی را
پذیرفتهاید؛ اطالق تفسير شما از اصل ( )385قانون اساسی این اقتضا را دارد که هر
نوع الیحهی رئيس قوه قضائيه ولو اینكه خرج روی دست دولت بگذارد و مبنایش هم
معلوم نباشد باید به مجلس ارسال شود .پس دوستان نفرمایند دولت در آن فرض،
میتواند لوایح قضایی را به مجلس نفرستد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ممنوعيت دخالت دولت در تغيير لوایح قضایی به خاطر بُعد
قضایی آن است.
آقاي ابراهيميان ـ اآلن هم بحث ما دربارهی لوایح قضایی است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ دولت بخش قضایی لوایح را نمیتواند عوض کند.
آقاي ابراهيميان ـ اآلن هم بحث ما دربارهی لوایح قضایی است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،دولت بُعد قضایی لوایح را نمیتواند عوض کند؛ یعنی
اینكه مثالً اگر قوهی قضائيه در الیحهای گفته باشد این جرم ،مجازاتش این است،
دولت نمیتواند مجازات آن جرم را عوض کند.
آقاي ابراهيميان ـ من عرضم این است که اگر قوهی قضائيه بگوید ما اآلن برای انجام
کارهای خود نياز به یك دادسرا یا دادگاه دیگر داریم ،دولت راجع به این موضوع باید
چه تصميمی اتخاذ کند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند سوم تفسير شورای نگهبان از اصل ( )385قانون اساسی،
این اطالق را ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ خب ،ایجاد تشكيالت جدید هزینهبردار است.
 .1ماده (« )1قانون وظایف و اختيارات رئيس قوه قضائيه» ،مصوب 3115 /31/5مجلس شورای اسالمی:
«دولت موظف است لوایح قضایی را که توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تحویل دولت می شود ،حداکثر
ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسالمی نماید».
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ عرض میکنم تفسير شورای نگهبان اطالق ندارد؛ یعنی عدم
تغيير الیحهی قضایی توسط دولت فقط از حيث قضاییبودن آن است.
آقاي ابراهيميان ـ ایجاد تشكيالت جدید مطرح شده در این مصوبه هم قضایی است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،همان نظر حكمی بود.
آقاي ابراهيميان ـ آیا دولت میتواند سازمان قضایی را تغيير بدهد؟ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ شما اآلن در الیحهی قضایی یك سازمان قضایی تعریف کردهاید.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،اگر دولت برای ساخت سازمان قضایی بودجه نداشته
باشد ،میگوید بودجه ندارم.
آقاي ابراهيميان ـ دولت نمی تواند لوایح قضایی را تغيير بدهد .این نظر شما در
شورای نگهبان است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نظر ما این نبوده است.
آقاي ابراهيميان ـ عرض بنده این است که شما پذیرفتهاید که دولت نمیتواند لوایح
قضایی را تغيير بدهد .خب ،البته ممكن است شما بفرمایيد بعضاً دولت الیحهی
قضایی را به مجلس نمیدهد .به این «نمیدهد» که نمیشود استناد کرد؛ چون این عدم
ارسال الیحهی قضایی به مجلس از سوی دولت ،یك جور ممنوعيت تشریعی است؛
شما به دولت گفتهاید که باید لوایح قضایی را به مجلس بدهی ،بنابراین دولت
نمی تواند این لوایح را به مجلس ندهد؛ چون اگر ندهد کارش خالف است و به
خالف هم نمیشود به عنوان یك ضمانت اجرا استناد کرد .پس شما هم به نوعی
پذیرفتهاید که لوایح قضایی بدون مالحظهی مسئلهی وحدت بودجه و هزینههای
اجرایی مترتّب بر آن به مجلس برود .تنها راهی که دولت در برابر لوایح قضایی داشت
این بود که در صورتی که خودش به الیحهی قضایی تن داد و آن را به مجلس فرستاد،
از طریق مجلس استفاده کند و مالحظات خودش را به مجلس منعكس کند .اآلن هم
این امكان از دولت سلب نشده است .ما الیحهی قضایی را دو تا سه ماه در اختيار
دولت میگذاریم که دولت میتواند در این فرصت از آن قدرتی که قانون برای
تصویب الیحه به آن داده است استفاده کند و بدون تغيير الیحه ،پيشنهادهای اصالحی
خود را به آن ضميمه کند و نظراتش را به مجلس بفرستد .اگر دولت الیحهی قضایی
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را به مجلس ن فرستاد ،جهت جلوگيری از تعطيل شدن خدمات عمومی و قضایی،
همچنين حفظ استقالل قوهی قضائيه -که این هم خودش یكی از اصول اصلی و
حاکم است -اقتضا این است که ما از ظاهری که اصل ( )19قانون اساسی طراحی
کرده است دست برداریم و این طور بگویيم که ما زمينهی تصویب الیحهی قضایی را
با این مهلتها فراهم کردیم ،ولی وقتی دولت در آن زمانهای معين ،الیحه را تصویب
نكرد ،برای اینكه به اصول مربوط به وظایف قوهی قضائيه عمل بشود ،قوهی قضائيه
خودش این الیحه را به مجلس تقدیم کند.
آقاي رهپيك ـ یعنی اگر مثالً قوهی قضائيه چهار تا الیحه ارائه داد که نصف بودجهی
کشور را صرف میکند ،دولت ملزم است آن را قبول کند؟!
آقاي ابراهيميان ـ دولت میتواند نظرش را بدهد .مصداق بارز الیحهی قضایی ،لوایح
مربوط به سازمانها و تشكيالت قضایی است و باالخره هر جا سازمان یا تشكيالتی
ایجاد شود ،هزینههایی هم به همراه دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تقدیم الیحه به مجلس ،جنبهی اداری کار است.
آقاي ابراهيميان ـ وقتی شما فرمودید که لوایح قضایی که مربوط به سازمانها و
تشكيالت قضایی هم هست باید بدون تغيير توسط دولت به مجلس ارائه شود ،پس این
مجلس است که مسئلهی تناسب پيشنهادهای قضایی با مجموعهی نظام قانونگذاری
کشور را بررسی و ارزیابی میکند.
آقاي سليمي ـ من میخواهم این را عرض کنم که ما اوالً نباید قرارهایی کلی بگذاریم و
بعداً بيایيم ببينيم با آنها باید چه کار کنيم .ما اول این مطلب را که الیحه باید فقط از
ناحيهی دولت و طرح از ناحيهی نمایندگان به مجلس تقدیم شود را یك وحی مُنزَل
تلقی کردیم و میگویيم راه دیگری هم برای این کار وجود ندارد ،بعد حاال میآیيم در
مواردی مثل لوایح قضایی گير میکنيم .من یك بار دیگر تفسير شورای نگهبان را
میخوانم و آن را توضيح میدهم .این تفسير میگوید« :لوایح قضایی که توسط رئيس
قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال میشود ،به مجلس شورای اسالمی تقدیم میگردد».
آیا این تفسير میگوید دولت باید الیحهی قضایی را به مجلس بدهد؟ این تفسير که این
را نمیگوید .همين تفسيری که همكاران محترم از اصل ( )385قانون اساسی ارائه
کردهاند اآلن در اختيار ماست ،ولی این تفسير این حرف را نمیگوید .حتی اگر تفسير
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شورای نگهبان هم این حرف را گفته بود ،باز هم نمیشد این بحثهایی که استاد
بزرگوارمان حضرت آیتاهلل مؤمن و همين طور جناب آقای ابراهيميان فرمودند و
همچنين بحثهایی که در جلسهی قبل مطرح شد را انجام داد .نه ،این تفسير این طور
میگوید که اوالً لوایحی که رئيس قوهی قضائيه تنظيم و تدوین کرده است ،دولت حق
دستکاری آن را ندارد مگر با نظر خود رئيس قوهی قضائيه که این هم باز میشود نظر
خود رئيس قوهی قضائيه .در واقع دولت بدون نظر رئيس قوهی قضائيه نمیتواند هيچ
تغييری در لوایح قضایی بدهد .اگر دولت باید با نظر رئيس قوهی قضائيه لوایح قضایی را
تغيير بدهد ،در واقع رئيس قوهی قضائيه ،خودش دارد آن را تغيير میدهد و دولت حق
تغيير و حق ورود به این لوایح را ندارد .پس با این وضع ،تصویبی که در اصل ()19
قانون اساسی مطرح است کالً منتفی میشود .صراحت تفسير شورای نگهبان در این
است که اوالً لوایحی که از طرف رئيس قوهی قضائيه به دولت میآید ،دولت حق
هيچگونه کم و زیاد کردن آن الیحه را ندارد؛ دوماً میگوید که لوایح قضایی که توسط
رئيس قوهی قضائيه تهيه و به دولت ارسال میشود به مجلس شورای اسالمی تقدیم
میگردد .این تفسير سه جمله را پشت سر هم آورده است .تفسير شورای نگهبان
نمیگوید لوایحی که رئيس قوهی قضائيه تنظيم یا تدوین میکند ،دولت باید به مجلس
بدهد .منظور من این است که این جمله این مطلب را نمیرساند.
آقاي رهپيك ـ حاج آقای [مؤمن] فرمودند که این «تقدیم شدن» با «تقدیم کردن» فرق میکند.
آقاي سليمي ـ عبارت تفسير شورای نگهبان میگوید« :لوایح قضایی که توسط رئيس
قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال میشود به مجلس شورای اسالمی تقدیم میگردد».
بنابراین اینكه شما می گویيد در تفسير شورای نگهبان آمده است که لوایح قضایی باید
به دولت فرستاده شود ،نخير ،در این تفسير چنين چيزی نيامده است .این تفسير
میگوید ،اگر قوه ی قضائيه لوایح قضایی را که تنظيم و تدوین کرده است به دولت
داد ،میگوید این لوایح به مجلس تقدیم میگردد؛ توجه کنيد که باز نمیگوید «دولت»
آن را به مجلس تقدیم میکند ،میگوید این لوایح به مجلس شورای اسالمی تقدیم
میگردد .همين طور که آقای مؤمن هم فرمودند آن آقای عضو مجمع مشورتی -فقهی
هم که استظهار میکرده ،نگفته است الیحهی قضایی را به دولت بدهد ،بلكه میگوید
الیحه به مجلس تقدیم میگردد .حاال شما بر فرض بگویيد آنچه که در جوی میرود
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آب است! یعنی «دولت» باید لوایح قضایی را به مجلس بدهد ،در این صورت هم کار
دولت در اینجا فقط تقدیم کردن است و غير از این چيز دیگری برای او نمیماند .در
مباحث حقوقی هم همين گفته میشود .عدهای میگویند شما چطور رأیی خالف رأی
تفسيری شورای نگهبان میدهيد؟ شورای نگهبان گفته است که هرچه رئيس قوهی
قضائيه تدوین و تنظيم کرد باید به هيئت دولت برود .ما میگویيم نه ،تفسير شورای
نگهبان این را نمیگوید؛ این تفسير نمیگوید الیحهی قضایی باید به دولت برود ،بلكه
میگوید اگر الیحهی قضایی به هيئت دولت رفت ،این [دولت] راهش را انجام
میدهد .بنابراین در تفسير شورای نگهبان هم این برداشت نشده است که لوایح قضایی
که رئيس قوه ی قضائيه تنظيم کرده است باید حتماً به دولت برود .جناب آقای هاشمی
شاهرودی برداشتشان این بود .ایشان آن موقعی هم که این استفسار را از شورای
نگهبان درخواست کردند ،آقایان اعضای شورا این تفسير را ارائه دادند .به نظرم
برداشت ایشان این بود که شورای نگهبان نظرش در این تفسير این است که لوایح
قضایی باید حتماً به دولت برود ،اما ما از این نوشتهای که در اختيارمان هست و از
تفسير شورای نگهبان این استفاده را نمیکنيم .همان طوری که حاج آقای مؤمن
فرمودند تنها کار دولت -اگر بگویيم دولت بر اساس ذیل اصل ( )19قانون اساسی
اختياری در این زمينه دارد -تقدیم الیحهی تصویب شدهی قوهی قضائيه به مجلس
است« .تقدیم» در اینجا به معنای «تصویب شده» است؛ چون هيئت دولتی که نمیتواند
یك «واو» نسبت به یك الیحهای اضافه و کم بكند ،دربارهی او نمیتوانيم بگویيم آن
الیحه را تصویب کرده است .تصویب خودش یك سری مسائل و شرایطی دارد .ما
اصالً میگویيم هيئت دولت چه کاره است که الیحهی قضایی تصویب کند؟ امور ،باید
در مجلس به تصویب برسد .هيئت دولت فقط تقدیمکننده و تدوینکننده است .اگر
شما میخواهيد در مورد مفاد اصل ( )19قانون اساسی هم خيلی پافشاری کنيد ،ما
میگویيم در آنجا معنای تصویب غير از آن تصویبی است که دربارهی مصوبات
مجلس به کار میبریم .معنای تصویب در این اصل ،همين تدوین و تهيهای است که
در اصل ( )385قانون اساسی آمده و میگوید« :تهيه لوایح قضایی متناسب با جمهوری
اسالمی» .پس کلمهی «تصویب» در اصل ( )19معادل همان «تهيه» در اصل ()385
است وگرنه کلمهی تصویب مربوط به مصوبات مجلس شورای اسالمی است که لوایح
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باید برای تصویب به آنجا برود .بنابراین ما از این تفسير شورای نگهبان این استفاده را
میکنيم که اگر الیحهی قضایی از طرف قوهی قضائيه به دولت ارسال شد ،دولت
مكلف است آن را حداکثر ظرف مدت سه ماه به مجلس تقدیم کند .البته ما در اینجا
هم باید یك مقداری هزینه کنيم؛ چون شورای نگهبان در این تفسير ،عين اصل قانون
اساسی را آورده است .شورای نگهبان در تفسير خود گفته است« :تقدیم میگردد» و
نگفته است چه کسی باید الیحهی قضایی را به مجلس تقدیم کند .ما اگر بخواهيم
خيلی روی تفسير شورای نگهبان و قانون در مجموع پافشاری کنيم ،باید بگویيم دولت
باید لوایح قضایی را به مجلس بدهد و اگر چنانچه به وظيفهی تكليفی خودش در این
زمينه عمل نكرد ،این کار او در حكم وضعی تأثير دارد؛ یعنی حكم وضعی را تغيير
می دهد .خب ،در این حالت دولت تكليفش را انجام نداده است ،بنابراین این الیحهی
قضایی از هر طریقی که به مجلس برود و مجلس آن را تصویب کند ،مصوبهی مجلس
شورای اسالمی می شود و اگر شورای نگهبان هم آن را تأیيد کند به قانون تبدیل
می شود ،مثل سایر مصوباتی که از مجلس آمده و شورای نگهبان آنها را تأیيد کرده
است و بنابراین در همه جای کشور قابليت اجرایی پيدا میکند.
آقایان نوعاً همين را میفرمایند که عدم انجام حكم تكليفی نمیتواند اثر وضعی داشته
باشد و وضعيت موضوع را دگرگون کند .حاال در اینجا هم اینكه دولت به تكليفش
عمل نكرده است ،وضعيت [کشور] را به هم نمیزند .بر همين مبنا به نظر میرسد
آنچه در این مصوبه آمده است ،مغایرتی با قانون اساسی ندارد که بعد از رأیگيری از
همكاران محترم در جلسهی قبل ،دوباره بخواهد به رأیگيری گذاشته شود .خب ،ما
در جلسهی قبل در این باره رأیگيری کردیم و اشكال همكاران هم رأی نداشت ،اما
برخی آقایان دوباره بعد از آن رأیگيری میگویند چون همهی اعضای شورای نگهبان
در جلسهی رأیگيری حضور نداشتهاند ،دوباره در این باره رأیگيری کنيم .یك چيزی
که تمام شد دیگر اجازه بدهيد تمام بشود و برود .به نظرم میرسد اینكه ما دوباره
برای اینكه نظرمان رأی بياورد اصرار کنيم ،کار زائدی است که داریم انجام میدهيم.
آقاي جنتي ـ این نكته هم در ذهنتان باشد که نظر نمایندگانی که این طرح را آماده
کردهاند هم این بوده که هيئت دولت هم باید لوایح قضایی را «تصویب» کند .در ماده
واحدهی این مصوبه نوشته شده است« :در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند
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نسبت به تصویب و ارسال الیحه به مجلس اقدام نماید» .این یعنی استنباط مجلس
شورای اسالمی هم این بوده است که دولت باید نسبت به تصویب و ارسال لوایح
قضایی به مجلس اقدام نماید.
آقاي سليمي ـ اما نظر مجلس برای ما حجت نيست.
آقاي شبزندهدار ـ این استدال ِل آقای سليمی که میفرمایند چون در بند ( )1اصل
( )385قانون اساسی گفته شده است« :تهيه لوایح قضایی متناسب با جمهوری
اسالمی» ،میتوانيم از این عبارت استفاده کنيم که «تهيه» همان «تصویب» است و نظر
نهایی هم همين است که قوهی قضائيه میگوید؛ من در این زمينه دو وجه به نظرم
میآید که این نظر ایشان نمیتواند تمام باشد :یكی اینكه حاال اگر در این اصل تصریح
میشد که رئيس قوهی قضائيه باید لوایحی را متناسب با جمهوری اسالمی «پيشنهاد»
کند ،این عبارت غلط بود؟ یعنی آیا کلمهی «متناسب» حتماً با امر نهایی مالزمه دارد
که اگر کلمهی «پيشنهاد» به جای کلمهی «تهيه» میآمد ،این عبارت از این نظر که
میخواست مقيّد به قيد «متناسب با جمهوری اسالمی» بشود ،غلط باشد؟ خب ،مسلّم
است که لوایح قضایی قهراً باید متناسب باشد؛ یعنی باید قضای اسالم در آنها مراعات
شود حتی در مقام پيشنهاد ولو اینكه نهایی هم نباشد.
آقاي مؤمن ـ شما اجتهاد قرینه بر این مطلب میکنيد.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،میخواهم بگویم اینكه بند ( )1اصل ( )385قانون اساسی
میگوید «متناسب»؛ این کلمه ،هم با «پيشنهاد» جور درمیآید و هم بدون این کلمه.
آقاي مؤمن ـ نه ،نبودش این ظهور را دارد.
آقاي شبزندهدار ـ این عبارت متعيّن نمیکند که لوایح قضایی باید به نحو تصویب و
امر نهایی باشد.
آقاي مؤمن ـ نبودش این مفهوم را میرساند.
آقاي شبزندهدار ـ اوالً بند ( )1اصل ( )385قانون اساسی داللتی بر نهایی بودن لوایح
قضایی مصوب در قوهی قضائيه ندارد؛ ثانياً این نظر با این دليل نقض میشود که اگر
این لوایح تمام است و دولت نباید در آنها دخالت کند ،پس چطور است که همين
الیحه باید در صحن علنی مجلس که گروهی حضور دارند که اصالً از قضای اسالم
سر در نمیآورند ،تصویب بشود؟ خب ،هيئت وزیران هم مثل مجلس است .هيئت
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دولت هم مانند مجلس کميسيون هایی دارد که به آنها اعتماد داشته و لوایح قضایی را
به آنها میدهد و آنها نظر نهایی را در مورد این لوایح میدهند .مجلس هم
کميسيون های مانند کميسيون قضایی دارد که نمایندگانی در آنجا هستند که کارشان
این است که بر روی لوایح قضایی کار کنند و بعد از آن نمایندگان مجلس در صحن
علنی مجلس آنها را تصویب میکنند .بنابراین مجرد اینكه همهی اعضای هيئت دولت
عالِم به قضا نيستند ،بر اینكه آنها نمیتوانند در مورد لوایح قضایی نظر بدهند ،قرینه
نمیشود؛ چون این استدالل به خود مجلس و صحن علنی مجلس ،منقوض است.
بنابراین ما نمیتوانيم از این قيد استفاده کنيم که حتماً آنجا که در بند ( )1اصل ()385
قانون اساسی میگوید «تهيه» ،منظورِ قانونگذار «تصویب» بوده است ،تا بعداً آن را
نسبت به اصل ( )19قانون اساسی مُخصّص قرار بدهيم .نه ،اصل ( )19قانون اساسی
میگوید ما برای ارائهی پيشنهاد به مجلس دو راه بيشتر نداریم که یا الیحه است و یا
طرح .روال الیحه دادن به مجلس این طور است ،طرح هم روالش این گونه است.
آقاي عليزاده ـ کجای اصل ( )19قانون اساسی گفته است دو راه بيشتر نداریم؟
آقاي شبزندهدار ـ ما این موضوع را از حصری که این اصل کرده است ،میفهميم.
آقاي عليزاده ـ بهتر است اصل ( )18قانون اساسی را بفرمایيد.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،اصل ( )19قانون اساسی.
آقاي عليزاده ـ نه ،این جور نيست.
آقاي شبزندهدار ـ این را از حصری که کرده است ،میفهميم.
آقاي عليزاده ـ بله ،این هم الیحه است.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،ما غير از طرح و الیحه که مورد سومی نداریم .اصل ( )19قانون اساسی
همين را میگوید« :لوایح قانونی پس از تصویب هيئت وزیران به مجلس تقدیم میشود و
طرحهای قانونی به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ،در مجلس شورای اسالمی قابل
طرح است ».غير از اینها مورد سومی هم هست؟ دیگر امر سومی که وجود ندارد .هر چه
هست یا طرح است یا الیحه .خب ،لوایح را که میگوید این طوری است؛ یعنی الیحه بما هو
الیحه همين است که هيئت وزیران تصویب میکند و به مجلس میفرستد.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي شبزندهدار ـ ارائه ی لوایح به دولت مقوّم الیحه شدن است .بنابراین اینكه اصل
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( )385قانون اساسی به رئيس قوهی قضائيه میگوید لوایح قضایی را شما تهيه کنيد،
معنایش این است که او باید طبق روندی که وجود دارد لوایح قضایی را تهيه کند؛ مثالً
من زمانی که میخواهم پيشنهادی را تهيه کنم باید طبق یك روندی باشد .روند تهيهی
الیحهی قضایی هم این طور است که از طرف رئيس قوهی قضائيه باید به هيئت
دولت پيشنهاد بشود و دولت هم آن را تصویب کند .این میشود الیحهی قضایی.
آقاي مؤمن ـ یعنی رئيس قوهی قضائيه لوایح قضایی را تهيه نكند؟
آقاي شبزندهدار ـ بله ،تهيه کردنِ رئيس قوهی قضائيه چيست؟ تهيه کردن همين
است که ایشان یك الیحه بنویسد و در نهایت هيئت دولت هم آن را تصویب کند.
اسم این میشود الیحه.
آقاي مؤمن ـ خب[ ،در این صورت] دیگران تهيه کنند!
آقاي شبزندهدار ـ خب ،روند تهيهی الیحهی قضایی این طور است که رئيس قوهی
قضائ يه آن را تهيه کرده و برای هيئت دولت بفرستد ،اما اینكه جناب آقای ابراهيميان
میفرمایند اصول قانون اساسی در ارزشگذاری با هم اختالف دارند هم درست است،
اما به درد اینجا نمی خورد .این موضوع به درد موارد تزاحم یا موارد مربوط به مجمع
تشخيص مصلحت نظام میخورد که مثالً اگر یك چيزی مخالف با یك اصل از قانون
اساسی شد ،باید ببينيم آن اصل چه اصلی است و چه میگوید .یك وقت اصل قانون
اساسی یك جوری است که اصالً و به هيچ وجه نباید ولو با امور دیگر بتوان از آن
دست برداشت .این موضوع در آنجا اثر دارد ،اما ما در حالت عادی و مثالً در اینجا
نمی توانيم بگویيم که اصلی از قانون اساسی ارزشش بيشتر از اصل دیگر است و
بخواهيم اصول این قانون را سبك و سنگين کنيم .وقتی خود قانون اساسی نگفته است
فالن اصل ارزشش بيشتر است ،ما نمیتوانيم اصلی را بر دیگر اصول قانون اساسی
حاکم قرار بدهيم .اینها دیگر امور پشت پرده میشود .به نظر من مطلبی که در
مصوبهی فعلی مجلس تصویب شده است ،همان طوری که نظر اکثریت اعضای مجمع
مشورتی -فقهی قم هم همين طور بود ،خالف قانون اساسی است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر میرسد بيشتر آقایانی که موافق این مصوبه هستند چنين
فرض میکنند که بند دوم اصل ( )385قانون اساسی مخصّص صدر اصل ( )19قانون
اساسی است؛ این هم که اصل ( )19قانون اساسی گفته است لوایح باید به تصویب
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هيئت وزیران برسد یا در بند دوم اصل ( )385قانون اساسی که دربارهی تهيهی الیحهی
قضایی توسط رئيس قوهی قضائيه است ،احتياج به قرائن ندارد و ی تصویب یا حتی
تهيهی رئيس قوهی قضائيه در مورد این لوایح کافی است .ولی به نظر میرسد که نسبت
این دو اصل چنين نيست که یكی مخصّص دیگری باشد ،بلكه اصل ( )19قانون اساسی
کبرای یك قضيه را دارد بيان میکند و اصل ( )385قانون اساسی هم صغرای آن را
میگوید؛ لذا این اصل نمیتواند مخصّص آن یكی باشد .اصل ( )19قانون اساسی در
مقام بيان این مطلب است که لوایح باید تصویب هيئت وزیران را هم داشته باشد .این
کبرای قضيه است .بند دوم اصل ( )385قانون اساسی هم میگوید آنچه رئيس قوهی
قضائيه تهيه میکند طرح نيست ،بلكه الیحه است .خب ،این دو اصل با هم چه تنافی
دارند که یكی مخصّص دیگری باشد؟ بند دوم اصل ( )385دارد مصداقی از مصادیق
کبرایی که در اصل ( )19است را بيان میکند ،چنانكه اصل ( )331قانون اساسی هم یك
مصداق دیگر را بيان میکند .اصل ( )331میگوید آنچه شورای عالی استانها تهيه کند
طرح است ،منتها این طرحها را باید مجلس تصویب کند ،هرچند این شورا میتواند
طرحهای خود را از طریق دولت هم به مجلس بفرستد .به هر حال اصل ( )331نگفته
است دولت باید طرحهای شورای عالی استانها را تصویب کند .این خيلی نكتهی مهمی
است که اصل ( )331نگفته است دولت این طرحها را تصویب کند .اصل ( )331قانون
اساسی گفته است« :شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی
تهيه و مستقيماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی پيشنهاد کند .این طرحها باید
در مجلس مورد بررسی قرار گيرد ».بنابراین در اصل ( )19قانون اساسی جهت اصلی
دربارهی این مطلب است که در صدر آن آمده و میگوید آنچه که الیحه باشد باید به
تصویب هيئت وزیران برسد .اصل ( )385قانون اساسی هم بيان میکند آنچه را رئيس
قوهی قضائيه تهيه میکند الیحه است نه طرح ،به خالف آنچه شورای عالی استانها تهيه
میکند که طرح است و الیحه نيست .اما اصل ( )385کبرای موجود در اصل ( )19را که
لوایح باید به تصویب هيئت وزیران برسد نفی نمیکند و اصالً در صدد بيان این مطلب
نيست ،کما اینكه آنچه را شورای عالی استانها تهيه میکند طرح است و باید به تصویب
مجلس شورای اسالمی برسد .بنابراین این دو اصل اصالً در ردیف هم نيستند که
یكدیگر را تخصيص بزنند و استثنای هم باشند .کبرای قضيه به جای خودش محفوظ
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است ،صغرای آن هم به جای خودش .پس بنابراین در اینجا اصالً مسئلهای نيست .اما
اینكه آقای دکتر ابراهيميان فرمودند باید تفاسير قانون اساسی یك مقدار نرم و با کشش
باشد و اال باید قانون اساسی را زود به زود بازنگری کنيم ،واقعاً اگر کار این طور باشد
باید فاتحهی قانون اساسی را خواند؛ چون این کششدار بودن دیگر در هيچ جا
نمیایستد .تفاسير قانون اساسی باید تا کجا کششدار باشد؟ هر چه را ما تشخيص بدهيم
ممكن است به یك مشكلی برخورد کند؛ باالخره یك چيزیاش اهم است و یك
چيزیاش غير مهم است .ما چطور برخی اصول قانون اساسی را مقدم بگذاریم بدون
اینكه برای این کار مجوزی از خود قانون اساسی داشته باشيم .این طوری دیگر سنگ
روی سنگ بند نمیشود .یكی از دوستان که قبل از این دوره در شورای نگهبان بودند
حرفی میزدند که واقعاً این حرفشان هنوز از ذهن من خارج نشده است .ایشان میگفتند
ما دنبال مصلحتيم ،ما مصالح را نگاه میکنيم ،ما مصلحتی هستيم؛ هر جا مصلحت
اقتضایی کرد ما هم همان طور تصميم میگيریم .البته ایشان چنين نمیفرمایند ،ولی آن
بزرگوار چنين میگفت که ما مصلحتی هستيم و هر جا مصلحت چنين اقتضایی کرد ،ما
هم همان طور نظر میدهيم .این روش درستی نيست .مصلحتی که بتواند واقعاً قانون
اساسی را نقض کند فقط در اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام است و واقعاً
قانون اساسی ما هم به بنبست نمیخورد .به هر حال حتی اگر در این مصوبه هم باید
مصلحتی دیده شود ،الزم است که مجلس به مصوبهی خود اصرار کند و مصوبه به
مجمع تشخيص مصلحت نظام برود .بعد مجمع تشخيص مصلحت نظام یك تبصرهای
بگذارد ،بگوید اگر رئيس قوهی قضائيه لوایح قضایی را برای دولت فرستاد و دولت هم
آن را به مجلس نفرستاد ،ولو اینكه الیحهی قضایی برای دولت بار مالی داشته باشد ،هيچ
مشكلی ندارد که رئيس قوهی قضائيه خودش الیحه را به مجلس بفرستد .اصالً چرا ما
این قدر گير این موضوع هستيم که ممكن است به مشكل برخورد کنيم و کار مملكت
لنگ بماند؟ قانون اساسی خودش راهكار حل مشكالت مملكت را بيان کرده است .من
یك خواهشی هم دارم که بر فرض اینكه این مصوبه در شورای نگهبان رأی آورد ،شما
آن را مقيد بكنيد به اینكه دولت لوایح قضایی را در خصوص امور قضایی مستقيماً به
مجلس ارسال کند و اال اگر این لوایح در غير این امور باشد و برای دولت بار مالی
داشته باشد ،واقعاً به نظر میآید که این حكم ،مشكل ایجاد میکند .اگر شما آن را مقيد
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نكنيد ،این لوایح را همين طوری به عنوان الیحه برای ما میفرستند ،ما هم دیگر
نمیتوانيم به آنها ایراد بگيریم .مجلس هم همان طور که میبينيم معموالً لوایح را بررسی
دقيقی نمیکند؛ خيلی از مصوبات برای دولت بار مالی دارد ولی مجلس آنها را همين
طوری به شورای نگهبان میفرستد و راه تأمين مناسب بار مالی آن را هم ذکر نمیکند.
پس حداقل اگر این مصوبه رأی بياورد ،قطعاً باید این طور تقييد بشود که دولت لوایح
قضایی را که فقط در خصوص امور قضایی است باید مستقيماً به مجلس ارسال کند،
ولی اگر این لوایح در غير این امور باشد دولت میتواند آنها را تغيير دهد؛ همين طوری
که در تفسير شورای نگهبان هم هست مانعی ندارد که رئيس قوهی قضائيه در خصوص
امور قضایی محض ،لوایح قضایی را مستقيماً به مجلس بفرستد.
آقاي عليزاده ـ اوالً در هيچ جایی [ ...قطع صوت به مدت  9دقيقه] مگر چه میشود
اگر لوایح قضایی به هيئت دولت برود و هيئت دولت هم [بدون دخل و تصرف در
الیحه] نظرش را دربارهی آن بگوید و مثالً بگوید این الیحه این مقدار بار مالی دارد و
بنابراین قابل اجرا نيست و بعد این نظر خودش را همراه آن الیحه به مجلس بفرستد؟
ثانياً در خصوص اصل ( )385قانون اساسی ،ما این اصل را این طور تفسير کردیم که
دولت نمی تواند لوایح قضایی را تغيير بدهد؛ بنابراین این لوایح همين طور که هست
به مجلس تقدیم میشود .ما عين عبارت اصل ( )19قانون اساسی را در این تفسير
آوردیم« :به مجلس شورای اسالمی تقدیم میگردد» .ما در آنجا نگفتهایم که الیحهی
قضایی بار مالی دارد یا ندارد .مگر ما در تفسيرمان این حرف را گفتهایم؟ ما فقط گفتيم
الیحهی قضایی به مجلس داده میشود .آقای دکتر [رهپيك] میفرمایند اگر هيئت
دولت بخواهد چهار تا الیحهی قضایی تصویب کند ،باید همهی بودجهی مملكت را
به رئيس قوهی قضائيه بدهد! در مجلس شورای اسالمی هم دویست و نود نمایندهی
عاقل هستند و این طور نيست که لوایح و طرحها بدون دقت نظر تصویب شوند .پس
این طور نيست که اگر قوهی قضائيه چهار تا الیحه به مجلس بدهد بودجه تمام شود،
ضمن اینكه این فرض در مورد دولت هم هست که بياید چهار تا الیحه به مجلس
بدهد و بقيهی جاها و موضوعات را تعطيل کند.
آقاي رهپيك ـ دولت مسئول است.
آقاي عليزاده ـ دولت مسئول بودجه است .همهی قوا مسئول هستند .اگر دولت هم
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نظرش را دربارهی لوایح قضایی بدهد ،نهایتاً چه میشود؟ لوایح قوهی قضائيه چقدر
بار مالی دارد؟ بنده عرض کردم ما در تفسير خودمان بيان کردهایم که الیحهی قضایی
چيست .در بند ( )3تفسير ما فرق لوایح قضایی و غير قضایی آمده است )3(.در بند ()1
هم که ما گفتيم آنجایی که الیحه قضایی است ،رئيس قوهی قضائيه آن را به دولت
می دهد و دولت هم اگر خواست در آن تغيير بدهد ،باید در این مورد نظر رئيس قوهی
قضائيه را جلب کند .من بحث مصلحت را در اینجا نمیکنم ،من دارم مفاد تفسير
شورای نگهبان را می گویم که این مفاد چيست یا از این تفسير چه چيزی فهميده
میشود؟ برخی آقایان خيال میکنند ما میگویيم اینها مصلحت است .ما میگویيم اگر
رئيس قوهی قضائيه الیحهی قضایی را تهيه کرد ،دولت نمیتواند در آن تغيير بدهد
مگر با جلب نظر او ،ولی دولت میتواند این الیحه را به مجلس نفرستد .خب ،اینكه
دولت میتواند لوایح قضایی را به مجلس نفرستد را از کجا آوردیم؟ ما در تفسيرمان
گفتهایم« :و به مجلس تقدیم میشود»؛ یعنی عين عبارت اصل ( )19قانون اساسی را
آوردهایم .من یك بار دیگر تفسير شورای نگهبان را بخوانم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما در باال گفتيد دولت اصالً موظف است لوایح قضایی را
به مجلس بفرستد.
آقاي عليزاده ـ نه« ،لوایح قضایی که رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال میشود،
به مجلس شورای اسالمی تقدیم میگردد .هرگونه تغيير مربوط به امور قضایی در این
گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز میباشد ».این تفسير ماست.
در این تفسير آمده است که دولت لوایح قضایی را به مجلس میفرستد .در این تفسير
صحبت تصویب هم نيست .تصویب لوایح قضایی در دولت معنا ندارد؛ وقتی با توجه
به تفسير ما هيئت دولت نسبت به ارسال لوایح قضایی به مجلس اجبار دارد،
«تصویب» معنا ندارد .ما باید همين را بگویيم؛ در صورتی که دولت در مدت مشخص
شده نسبت به ارسال الیحهی قضایی به مجلس اقدام ننماید و سه ماه دیگر هم از
 .1بند ( )3نظریهی تفسيری شماره  14/13/3308مورخ  3114/1/13شورای نگهبان دربارهی اصل یكصد و
پنجاه و هشتم قانون اساسی -3« :فرق لوایح قضایی و غير قضایی مربوط به محتوای آن است و محتوای
لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول ( )380و ( )381و ( )385و موضوعات مربوط
به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی معين میکند».
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مهلت قانونی آن؛ یعنی شش ماه بگذرد ،رئيس قوهی قضائيه میبایستی خودش الیحه
قضایی را توسط رابطی که دارد (وزیر دادگستری) به مجلس بفرستد.
آقاي رهپيك ـ من میخواهم یكی دو نكته نسبت به فرمایش حضرت آیتاهلل مؤمن عرض
کنم .نكتهی اول دربارهی اصل ( )331قانون اساسی است که به آن اشاره کردیم .عرض من
این است که اگر قرار است غير از آن قاعدهی کلی اصل ( )19قانون اساسی ،در مورد
تصویب لوایح چيز دیگری گفته بشود باید در قانون اساسی به آن تصریح شده باشد .اصل
( )331قانون اساسی دقيقاً گفته است که« :شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف
خود طرحهایی تهيه و مستقيماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی پيشنهاد کند».
حاال تكليف ارسال لوایح قضایی چيست؟ این لوایح را یا باید این طوری ارسال کنند یا آن
طوری ارسال کنند .اقتضای متون قانون اساسی ،هم دقت در نگارش است و هم دقت در
تفسير آنها است .اگر آن آقای محترم دقت میکند و میگوید «تقدیم کردن» با «تقدیم شدن»
فرق میکند و اگر دولت الیحهای را تصویب کرده است ،یك کس دیگری هم میتواند از راه
برسد و آن را به مجلس بفرستد ،باید به این قرینهی واضح هم دقت کند که تهيه با تصویب
فرق دارد .چرا باید این قدر دایرهی تهيه را باز کنيم که -هرچند با وجود تفسير شورای
نگهبان -شامل تصویب هم بشود .بنابراین اصل ( )331قانون اساسی که اشاره کردیم در واقع
ناقض آن حرف است که تنها طریق ارائهی لوایح به مجلس ،دولت است .اصل ( )331قانون
اساسی دارد میگوید اگر طریق دیگری غير از قاعدهی کلی که در اصل ( )19دربارهی ارسال
طرحها و لوایح به مجلس آمده است تعيين بشود ،استثنا میخواهد و باید در قانون اساسی به
آن تصریح شود .به همين دليل است که در اصل ( )331به این استثنا تصریح شده است.
نكتهی دوم هم این است  -همان طور که [آیتاهلل شبزندهدار] فرمودند -قيد «متناسب با
جمهوری اسالمی» واقعاً قيدی توضيحی برای اینكه «تهيه» به «تصویب» تبدیل بشود نيست.
هر الیحهای باید متناسب با جمهوری اسالمی باشد .الیحهای که دولت برای کشاورزی تهيه
میکند هم باید متناسب با جمهوری اسالمی باشد ،الیحهای که دولت برای امور پزشكی تهيه
میکند هم باید متناسب با جمهوری اسالمی باشد .اصالً فرض بفرمایيد قانونگذار این قيد را
در اصل ( )385نمیگفت؛ باز هم این در تقدیر بود که لوایح قضایی حتماً باید متناسب با
جمهوری اسالمی باشد.
آقاي عليزاده ـ قانونگذار آنچه را که در اصل ( )385گفته در اصل ( )331نگفته
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است .فرق این دو اصل همين است که قيد «متناسب با جمهوری اسالمی» فقط در
اصل ( )385گفته شده است .دليل این امر چيست؟ شما این سؤال را جواب بدهيد.
این را بفرمایيد ،من میخواهم جوابش را بگویيد.
آقاي رهپيك ـ قيد «متناسب با جمهوری اسالمی»؛ یعنی هم تهيهی الیحه باید متناسب با
جمهوری اسالمی باشد و هم میتوان گفت موارد دیگری که به الیحه مربوط میشود
هم باید این تناسب را داشته باشد .این قيد واقعاً قيدی نيست که بشود از آن فهميد که
معنی «تهيه» را این قدر موسّع کند .شما مثالً هميشه در مصوبات مجلس ،دربارهی
آیيننامهها [دقت میکنيد و] میگویيد [باید ببينيم] تهيه آن آیيننامه بر عهدهی چه کسی
قرار داده شده است؟ تصویب آن آیيننامه بر عهدهی چه کسی گذاشته شده است؟ چه
کسی این طرح را تهيه میکند؟ چه کسی این طرح را تصویب میکند؟
آقاي ابراهيميان ـ معلوم است [تهيه با تصویب] کامالً متفاوت است.
آقاي رهپيك ـ خب بله ،اصل ( )19قانون اساسی که بحث تصویب هيئت وزیران را مطرح
میکند ،منظورش تصویب الیحه است که با تصویب قانون فرق میکند .تصویب قانون با
مجلس است ،ولی تصویب الیحه به عهدهی دولت است .معنای تفسير شورای نگهبان از
اصل ( )385قانون اساسی ،تعبّد به لفظ بدون اینكه به قرائن توجه بشود نيست .حاال ما چه
کار کنيم که بند ( )1اصل ( )385قانون اساسی از کلمهی «تهيه» استفاده کرده است .ما
میخواهيم این قدر از معنای این کلمه خارج شویم که در حالی که خود قانون اساسی بين
«تهيه» و «تصویب» فرق گذاشته است ،ما بگویيم نه ،این دو با هم فرقی ندارند و در اینجا
[در اصل ( ])385کلمهی «تهيه» با قيد «متناسب با جمهوری اسالمی» به معنای تصویب
است! حاال اصالً آن تالی فاسدهای این موضوع را هم کنار میگذاریم ،ولی تفسير همين دو
جمله و نسبت این دو با هم چيست؟ بله ،قوهی قضائيه مهم است ،منتها اهميت این قوه
باعث نمیشود که آن قاعدهی کلی در تقدیم لوایح به مجلس نقض بشود و ما این طور
استنباط کنيم که چون قوهی قضائيه دارای اهميت است ما هم باید این گونه برداشتی از
قانون اساسی داشته باشيم .بله ،نباید کارهای مملكت بخوابد ،اما چون نباید کارها بخوابد،
راهحل و جعل حكم برای آن این طور است؟ بگردیم و یك راهحل بهتر پيدا کنيم.
[آیتاهلل مدرسی] فرمودند که اگر واقعاً این موضوع این قدر اهميت دارد ،خود قانون
اساسی راهحلش را گفته است؛ راه حلش این است که مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت
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نظام برود و در آنجا تصویب بشود یا راهحل قانونی دیگری طی شود .اینكه ما به یك
نهادی که قانون اساسی خودش صریحاً اختيار تقدیم الیحه به مجلس را به او نداده ،اجازه
بدهيم الیحه به مجلس بفرستد ،کار درستی نيست .اصل ( )385قانون اساسی در مقام بيان،
فقط این را احصا میکند که اختيارات رئيس قوهی قضائيه اینها است که یكی از این
اختيارات تهيهی لوایح قضایی است .اگر همهی این مطالب را کنار هم بگذاریم ،میبينيم
قانون اساسی در یك جا گفته تهيه کنند و تصویب کنند یا در جای دیگر گفته تصویب
کنند و تهيه کنند ،اما آنچه در اصل ( )385گفته است فقط تهيهی الیحه است .خب ،تقدیم
الیحه به مجلس به وسيلهی رئيس قوهی قضائيه خارج از اختيارات میشود .بنابراین من
دربارهی این تفسيری که شما میفرمایيد ،از همهی عزیزان خواهش میکنم دقت بفرمایند
که از کجای این بند تفسير ،این دو شرط فهميده میشود؟ در تفسير شورای نگهبان آمده
است که فرق لوایح قضایی و غير قضایی مربوط به محتوای آنها است؛ یعنی اگر در امر
قضایی مجازاتی تعيين شده است دولت نمیتواند بگوید مجازات به جای شش ماه ،هشت
ماه بشود؛ دولت این گونه موارد را نمیتواند دست بزند .ولی سؤال این است که آیا با
توجه به همين تفسير اگر در ضمن الیحهی قضایی یك امری برای دولت بار مالی داشت،
باز هم دولت حق تغيير این لوایح را ندارد؟
آقاي ابراهيميان ـ بله ،این معلوم است دیگر.
آقاي رهپيك ـ تفسير شورای نگهبان دارد محتوا را میگوید.
آقاي ابراهيميان ـ اگر محتوای الیحهای ،تشكيالت ،سازمان محاکم و مباحث دادرسی و این
قبيل موضوعات باشد ،آیا باز هم جزء مصادیق بارز الیحهی قضایی محسوب میشود یا نه؟
آقاي رهپيك ـ فرق محتوای قضایی با محتوای غير قضایی چيست؟ آیا فرق آن،
خواست قوهی قضائيه است؟
آقاي عليزاده ـ بند ( )3تفسير شورای نگهبان مربوط به تعریف الیحهی قضایی است
و بند ( )1هم در مورد تكليف دولت است.
آقاي رهپيك ـ وضعيت الیحهای که آقای ابراهيميان میفرمایند که در آن ایجاد
تشكيالت قضایی پيشبينی شده باشد خيلی روشن است .دولت نمیتواند به قوهی
قضائيه بگوید چرا دادگاه اختصاصی تأسيس کردی؛ چون این کار قوهی قضائيه است.
اما این چه حرفی است که دولت نمیتواند در مورد بار مالی الیحهی مربوط به ایجاد
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این تشكيالت قضایی اظهارنظر کند!
آقاي ابراهيميان ـ دولت باید لوایح قضایی را به مجلس بفرستد یا نه؟ دولت باید این
لوایح را با اظهارنظر به مجلس بفرستد یا بدون اظهارنظر؟
آقاي رهپيك ـ تفسير سوم شورای نگهبان راجع به اصل ( )385قانون اساسی میگوید
دولت فقط در مورد لوایح قضایی است که نمیتواند نظر بدهد .در همين تفسير
میگوید که الیحهی قضایی چيست؛ این تفسير نمیگوید که الیحهی قضایی هر آن
چيزی است که رئيس قوهی قضائيه تهيه میکند.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،هر آنچه اصول قانون اساسی مشخص کرده ،الیحهی قضایی است.
آقاي عليزاده ـ تفسير شورای نگهبان میگوید« :به مجلس تقدیم میگردد».
آقاي رهپيك ـ شما بند بعدی تفسير را میخوانيد .شما اول موضوع را روشن کنيد ،بعد
حكمش هم معلوم میشود .موضوع الیحهی قضایی هر آن چيزی نيست که رئيس قوهی
قضائيه ارائه میدهد ،بلكه موضوعش آن چيزی است که محتوای قضایی دارد .محتوای
قضایی یعنی چه؟ یعنی الیحه ،مجازات تعيين کرده است؛ محتوای قضایی یعنی چه؟ یعنی
در الیحه گفته شده است مثالً این دادگاه ،دو تا باشد .در اینجاها دولت نمیتواند بگوید
این دو دادگاه را یكی کنيد [یا مجازات را لغو کنيد یا مقدار آن را کم و زیاد کنيد].
آقاي ابراهيميان ـ حاج آقای هاشمی شاهرودی هم پيشنهاد احيای دادسراها را دادند.
آقاي رهپيك ـ من به اقدام افراد کاری ندارم.
آقاي ابراهيميان ـ آیا دولت میتواند بگوید این الیحهی قضایی هزینه دارد؛ به همين
دليل من آن را به مجلس نمیفرستم؟
آقاي رهپيك ـ بله ،طبق تفسير شورای نگهبان از اصل ( )385قانون اساسی میتواند بگوید.
آقاي ابراهيميان ـ شما با این تفسير الیحهی قضایی را تعریف کردید.
آقاي رهپيك ـ بله ،تعریف کردیم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ [هنگامی که این تفسير اصل ( )385از شورای نگهبان صادر
شد] من اینجا آمدم و همين سؤاالت را [از اعضای شورای نگهبان] پرسيدم .آقایان
اعضای شورا هم در جواب من ،همين مطالبی که آقای دکتر ابراهيميان میگویند را
گفتند .آنها گفتند دولت محتوای قضایی لوایح قضایی را نمیتواند تغيير بدهد ،ولی
امور مالی ،اداری و چيزهای دیگری که مربوط به دولت است را میتواند تغيير بدهد و
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لذا بایستی لوایح قضایی به دولت برود.
آقاي رهپيك ـ اآلن اگر یك الیحهای را تحت عنوان «الیحهی قضایی» ارائه کردند،
ولی در آن در مورد استخدام کارکنان اداری قوهی قضائيه صحبت کردند و مثالً گفتند
که این افراد را استخدام کنيد یا این افراد را استخدام نكنيد ،آیا چون اسم این الیحه،
قضایی است دولت نمیتواند در مورد احكام استخدامی مطرح در آن نظر بدهد؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ من هم همين را عرض میکنم.
آقاي عليزاده ـ الیحهی قضایی هست یا نيست؟
آقاي رهپيك ـ همين دیگر.
آقاي عليزاده ـ الیحهی قضایی نيست .ما به الیحهای میگویيم الیحهی قضایی که
محتوای قضایی دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس الیحهی قضایی باید به دولت برود تا دولت هم در مورد
امور اداری و مالی آن نظر بدهد.
آقاي رهپيك ـ پس دولت در مورد امور اداری و امور مالی لوایح قضایی میتواند نظر بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،میتواند نظر بدهد.
آقاي عليزاده ـ در امور اداری و امور مالی.
آقاي رهپيك ـ بنابراین برای همين گفته شده لوایح قضایی باید در هيئت دولت هم
تصویب بشود.
آقاي عليزاده ـ این لوایح در امور مالی بياید در هيئت دولت هم تصویب بشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ممكن است دولت بگوید برای اجرای فالن الیحهی قضایی،
اصالً بودجه نداریم.
آقاي عليزاده ـ مثالً اگر در الیحهای قضایی این موضوع آمده باشد که امسال دولت
مكلف است پانصد ميليارد تومان اضافهتر از قبل به قوهی قضائيه بدهد ،این میشود
امور مالی که در یك الیحهی قضایی آمده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ فرقی نمیکند ،آن هم مالی است.
آقاي عليزاده ـ اما فرض بفرمایيد قوهی قضائيه در الیحهای قضایی بگوید من امسال
میخواهم دربارهی قانون تجارت الیحه بدهم و میخواهم دادگاه تجارت هم تشكيل
بدهم .در این مورد تكليف چيست؟
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آقاي مدرسي يزدي ـ و تشكيل دادگاه تجارت هزینه هم دارد.
آقاي عليزاده ـ بله ،تشكيل دادگاه ،هزینه هم دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ممكن است دولت بگوید برای انجام این کار ،بودجهی کافی ندارم.
آقاي عليزاده ـ تشكيل دادگاه تجارت هزینهبر است.
آقاي رهپيك ـ آقای عليزاده ،شما همين پریروز در همين جلسهی شورای نگهبان که
در مورد بررسی «الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز» بود ،چند مورد از مواد آن الیحه را
مغایر با اصل ( )18قانون اساسی اعالم کردید .در آن الیحه آمده بود یك سامانهی
الكترونيكی راهاندازی شود که شما گفتيد انجام این کار ،بار مالی

دارد)3(.

آقاي عليزاده ـ الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز محتوای قضایی دارد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي رهپيك ـ دولت هم میگوید این مقداری را که در الیحه قضایی هزینه برآورد
شده است ،پولش را ندارم.
آقاي عليزاده ـ الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،قضایی نيست.
آقاي رهپيك ـ قضایی نيست! ما آن الیحه را به قوهی قضائيه دادیم تا نگاه کند [تا قابل
طرح در مجلس و شورای نگهبان باشد].
آقاي عليزاده ـ الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،قضایی نيست.
آقاي رهپيك ـ اصالً این حرف شما خالف تفسير شورای نگهبان از اصل ( )385است.
آقاي عليزاده ـ چرا ما آن الیحه را با لوایح قضایی قاطی میکنيم؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز بار مالی داشت و مربوط به
این مصوبه هم نيست .این مصوبه ،جهتش محتوایی نيست.
آقاي رهپيك ـ شما الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز را به مجلس برگردانيد و گفتيد
قوهی قضائيه هم باید دربارهی آن نظر بدهد )1(.چرا شما این نكته را نمیگویيد؟! شما
 .1بند ( )3نظر شماره  41/13/81318مورخ  3141/5/31شورای نگهبان در خصوص الیحه مبارزه با
قاچاق کاال و ارز -3« :در ماده ( 1مكرر )1ایجاد و راهاندازی سامانههای الكترونيكی و هوشمند جدید
از حيث عدم تأمين بار مالی ،مغایر اصل ( )18قانون اساسی شناخته شد».
 .2بند (الف) نظر شماره  43/13/98499مورخ  3143/31/5شورای نگهبان در خصوص الیحه مبارزه با
قاچاق کاال و ارز« :الف -نظر به اینكه این الیحه در موارد عدیده دارای ماهيت قضایی است و باید
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گفتيد قوهی قضائيه هم باید دربارهی آن نظر بدهد .این یعنی [مجلس و دولت] یك
سال معطّل شوند تا قوهی قضائيه هم نظرش را بدهد .چرا این نكته را نمیگویيد؟!
آقاي عليزاده ـ ما برای چه به الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز ایراد گرفتيم؟ شما چرا
اینها را با هم قاطی میکنيد؟ ما به آن الیحه این ایراد را گرفتيم که برخی موارد که در
اصلِ الیحه نبوده است را نمایندگان مجلس به آن اضافه کردهاند .شما چرا این مباحث
را اینجا میآورید و با این مصوبه قاطی میکنيد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس اضافه نكرده بود.
آقاي عليزاده ـ بله ،مجلس اضافه کرده بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس دربارهی الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز نظر رئيس
قوهی قضائيه را گرفته بود.
آقاي عليزاده ـ نه ،مجلس نظر رئيس قوهی قضائيه را نگرفته بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا ،گرفته بود.
آقاي عليزاده ـ مجلس خودش مواردی را به آن الیحه اضافه کرده بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس بعداً نظر قوهی قضائيه را هم گرفت.
آقاي عليزاده ـ اصالً بحث سامانهی الكترونيكی را رئيس قوهی قضائيه نگفته بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا ،ایشان گفته بود.
آقاي عليزاده ـ نه ،آن الیحه را بياورید .این را مجلس اضافه کرده بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ معاونت قوهی قضائيه هم گفته که نظر رئيس قوهی قضائيه
همين بوده است.
آقاي رهپيك ـ دوستان در همهی بحثهای خود استدالل میکنند که الیحهی قضایی
این است ،الیحهی قضایی این نيست .باالخره الیحهی قضایی چيست؟ این باید
روشن بشود .تفسير شورای نگهبان از اصل ( )385قانون اساسی دربارهی اینكه
الیحهی قضایی چيست ،میگوید« :فرق لوایح قضایی و غير قضایی مربوط به محتوای
آن است و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول ( )380و

توسط رئيس مكرم قوه قضائيه تهيه می شد و با عنایت به نظریه تفسيری این شورا در خصوص مورد
اقدام میگردید ،الزم است حداقل نظر ایشان نيز اخذ شود».
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( )381و ( )385و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر
اصول مربوط به امور قضایی معين میکند».
آقاي ابراهيميان ـ بله ،در این تفسير شمارهی اصول مربوطهی قانون اساسی را هم آوردهاند.
آقاي جنتي ـ آقای عليزاده ،بحثها دارد دوباره تكرار میشود؛ میتوانيد رأی بگيرید.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که به طور کلی این مصوبه را که میگوید« :در
صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال الیحه به مجلس
اقدام نماید و سه ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد ،رئيس قوه قضائيه میتواند
مستقيماً الیحه را به مجلس ارسال کند» ،خالف هر اصلی از اصول قانون اساسی از
جمله اصول ( )19و ( )385میدانند ،رأی بدهند.
آقاي عليزاده ـ چند تا رأی باید بگيریم؟
آقاي مؤمن ـ دو تا :یكی دربارهی این موضوع ،یكی هم راجع به تصویب و ارسال
الیحهی قضایی به مجلس.
آقاي عليزاده ـ من به طور کلی این طور میگویم ،کسانی که دربارهی نحوهی ارسال
الیحهی قضایی به مجلس ایراد دارند ،رأی بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ارسال چه کسی؟
آقاي عليزاده ـ اینكه دولت ملزم به ارسال لوایح قضایی به مجلس باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در این مصوبه مقصود این است که رئيس قوهی قضائيه
لوایح قضایی را به مجلس ارسال کند.
آقاي عليزاده ـ بله همين ،اینكه رئيس قوهی قضائيه لوایح قضایی را به مجلس ارسال کند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،خالف اصل ( )19قانون اساسی است.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که نسبت به اینكه دولت ملزم به تصویب لوایح
قضایی است ایراد دارند ،رأی بدهند.
آقاي ابراهيميان ـ مفاد مصوبهی فعلی این نيست.
آقاي عليزاده ـ چرا ،در متن مصوبه آمده است« :نسبت به تصویب و ارسال الیحه به
مجلس اقدام نماید».
آقاي سليمي ـ کلمهی «تصویب» در این مصوبه هم آمده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،کلمهی «تصویب» اضافه است.
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آقاي مؤمن ـ این مورد نياز به تذکر ندارد؟
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي اسماعيلي ـ بودن کلمهی «تصویب» درست است.
آقاي عليزاده ـ نه ،کلمهی «تصویب» اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ ظاهراً ایرادی که در اینجا مطرح است و آقای عليزاده هم میخواهند همين
را بفرمایند این است که اینكه این مصوبه گفته است« :در صورتی که دولت در مدت
مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال الیحه به مجلس اقدام نماید» ،درست نيست.
آقاي عليزاده ـ این مصوبه قيود «تصویب» و «ارسال» هر دو را دارد.
آقاي مؤمن ـ از متن این مصوبه این طور استفاده میشود که هيئت دولت میتواند
الیحهی قضایی را تصویب کند.
آقاي عليزاده ـ طبق این مصوبه ،هر الیحهای مربوط به هر جا که باشد ،باید به دولت
برود .اعضای مجمع مشورتی -فقهی شورای نگهبان با توجه به الزام دولت در تصویب
لوایح قضایی ،این مصوبه را دارای ایراد

میدانند)3(.

آقاي مؤمن ـ یعنی این مصوبه حق تصویب لوایح قضایی را به دولت داده است.
آقاي سليمي ـ دولت حق تصویب لوایح قضایی را ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؟
آقاي سليمي ـ طبق تفسير شورای نگهبان از اصل ( )385قانون اساسی ،دولت حق
تغيير لوایح قضایی را ندارد.
آقاي مؤمن ـ بله.
 .1اظهارنظر کارشناسی شماره /003ف 41/مورخ  3141/5/39مجمع مشورتی -فقهی شورای نگهبان،
مندرج در گزارش جلسه ششصد و پنجاه و پنجم این مجمع« :در مقابل نظر بعضی از اعضا این بود که
چه بسا تهيه الیحه به معنای کامل شدن آن میباشد و قرینه و شاهد این ادعا اصل ( )331قانون اساسی
یعنی وجود حق تهيه طرحها توسط شورای عالی استانها و ارسال مستقيم به مجلس میباشد که از آن
استفاده میشود که منظور از تعبير به «تهيه لوایح» کامل بودن الیحه و عدم توقف آن بر تصویب هيئت
وزیران میباشد .مضافاً اینكه از تعبير «متناسب بودن با جمهوری اسالمی» در لوایح قضائی تهيه شده
توسط رئيس قوه قضائيه این مطلب استفاده میشود که هيئت دولت حقی در تصرف در الیحه ارسالی
توسط رئيس قوه قضائيه نداشته و الیحه ارسالی توسط رئيس قوه قضائيه الیحه قانونی کامل بوده و
قانونی بودن آن متوقف بر تصویب هيئت وزیران نمیباشد)www.shora-rc.ir( ».
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ این مصوبه با اصل ( )19قانون اساسی مغایرت دارد.
آقاي سليمي ـ طبق تفسير شورای نگهبان از اصل ( )385قانون اساسی« :هيئت دولت
نمیتواند مستقالً الی حه قضایی تنظيم نموده و آن را به مجلس شورای اسالمی جهت
تصویب نهایی ارسال نماید».
آقاي عليزاده ـ نه ،در این مصوبه ،الزام دولت به تصویب لوایح قضایی اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ این مصوبه فقط اجازهی تصویب را به دولت داده ،نه اینكه دولت را به
تصویب لوایح قضایی الزام کرده باشد.
آقاي عليزاده ـ آقایانی که عبارت «تصویب و ارسال الیحه به مجلس» را با توجه به تفسير
شورای نگهبان و با توجه به اصل ( )19قانون اساسی دارای اشكال میدانند ،بفرمایند.
آقاي مؤمن ـ بله ،ما میگویيم ایراد دارد.
آقاي سليمي ـ ما تصویب لوایح قضایی توسط دولت را خالف [قانون اساسی] میدانيم.
آقاي عليزاده ـ ما تصویب لوایح قضایی در دولت را ایراد داریم.
منشي جلسه ـ این اشكال سه رأی دارد.
آقاي عليزاده ـ این مصوبه از آن طرف هم اشكال دارد و نمیتواند به دولت بگوید
الیحهای را که خودت آن را قبول نداری ،حتماً تصویب کن.
آقاي اسماعيلي ـ نه ،تصویبی که در این مصوبه مطرح است به معنای اینكه دولت
حتماً الیحهی قضایی را تصویب کند ،نيست.
آقاي سليمي ـ این مصوبه« ،حق تصویب» را گفته است.
آقاي عليزاده ـ نه ،حق تصویب را نگفته است.
آقاي مؤمن ـ نه ،نگفته است.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )1قانون وظایف و اختيارات رئيس قوه قضائيه هم این مطلب را
نگفته است.
آقاي مؤمن ـ ماده ( )1قانون وظایف و اختيارات رئيس قوه قضائيه ایراد ندارد.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )1قانون وظایف و اختيارات رئيس قوه قضائيه میگوید« :دولت
موظف است لوایح قضایی را که توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تحویل دولت
میشود ،حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلسشورای اسالمی نماید».
آقاي مؤمن ـ مفاد این ماده درست است.
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آقاي عليزاده ـ این ماده بحث تصویب لوایح قضایی در هيئت دولت را ندارد.
آقاي مؤمن ـ اینكه این مصوبه اجازهی تصویب را میدهد به معنای الزام به تصویب نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در ماده واحده این مصوبه عبارت «دولت موظف است» هم
آمده است.
آقاي مؤمن ـ دولت موظف است لوایح قضایی را تقدیم مجلس شورای اسالمی نماید.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما هم در تفسير خود از اصل ( )385قانون اساسی دولت را
به تقدیم لوایح قضایی به مجلس موظف کردهایم.
آقاي سليمي ـ دولت موظف به «تقدیم» لوایح قضایی به مجلس است.
آقاي عليزاده ـ دولت موظف به تقدیم لوایح قضایی به مجلس است ،نه چيز دیگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در این مصوبه باید عبارت «ارسال کند» به «تقدیم کند»،
تبدیل میشد.
آقاي مؤمن ـ نه ،ما هم حرف آن کسی که این را گفته بود ،قبول نداریم.
آقاي عليزاده ـ کلمهی «تصویب» در این مصوبه اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ منظور از «تصویب» در این مصوبه ،اجازهی تصویب است؛ یعنی اینكه
به دولت اجازهی تصویب لوایح قضایی را میدهد.

آقاي عليزاده ـ ما میگویيم الزام دولت به تصویب اشكال دارد.
آقاي سليمي ـ این اشكال هم رأی نياورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،این هم رأی نمیآورد.
آقاي رهپيك ـ الحمدهلل این مصوبه بار مالی هم که ندارد.
آقاي عليزاده ـ ممكن است بار مالی هم داشته باشد.
آقاي رهپيك ـ تكليف شورای نگهبان در قبال لوایح قضایی که در مجلس تصویب
شده است ،چيست؟
آقاي عليزاده ـ اگر مصوبهی فعلی ،در قالب الیحه تنظيم شده بود ،اشكال نداشت.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این مصوبه ،بار مالی ندارد؟! خود این طرح ،مستلزم بار مالی
برای دولت است.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي ابراهيميان ـ این مصوبه مستقيماً برای دولت بار مالی ندارد.
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ این مصوبه سبب میشود دولت همه جا مجبور بشود[ ،به
رغم بار مالی لوایح قضایی ،آنها را به مجلس ارسال کند].
آقاي عليزاده ـ این تبصرهی الحاقی هيچ چيز اضافهای نسبت به ماده ( )1سابق در
قانون وظایف و اختيارات رئيس قوه قضائيه ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این مصوبه ،بار مالی دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ این مصوبه ،طرح بوده است و بار مالی هم دارد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که میفرمایند این مصوبه ،چون طرح است و بار مالی
برای دولت دارد ،مغایر قانون اساسی است ،رأی بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قطعاً بار مالی دارد.
منشي جلسه ـ همان چهار رأی را دارد.
آقاي ابراهيميان ـ این مصوبه مستقيماً بار مالی ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مستقيماً بار مالی دارد.
آقاي عليزاده ـ این مصوبه ،به خودی خود ،اآلن بار مالی ندارد ،ولی در آینده ممكن
است آنچه با توجه به آن میخواهد به مجلس بياید ،بار مالی داشته باشد .آنچه که بر
این اساس هم خواهد آمد ،الیحه است ،طرح نيست [و بنابراین ،ایراد اصل ( )18قانون
اساسی را نخواهد داشت] .چرا این را میفرمایيد؟
آقاي سليمي ـ اعالم تذکر به مجلس ،دربارهی کلمهی «تصویب» را رأی بگيرید؛ اگر
رأی آورد نسبت به آن به مجلس تذکر بدهيد.
آقاي جنتي ـ شما بگویيد اطالق این مصوبه نسبت به مواردی که بار مالی دارد ،مغایر
اصل ( )18قانون اساسی است.
آقاي عليزاده ـ این مصوبه که بار مالی ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا ،اطالقش بار مالی دارد.
آقاي مؤمن ـ نه ،مفاد این مصوبه همان ماده ( )1قانون وظایف و اختيارات رئيس قوه
قضائيه است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قطعاً اطالق این مصوبه بار مالی دارد.
آقاي ابراهيميان ـ در تفسير شورای نگهبان از اصل ( )385قانون اساسی برای تعریف
الیحهی قضایی به خود اصل ( )385قانون اساسی که سه بند دارد ،اشاره شده است.
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آقاي مؤمن ـ دولت موظف است لوایح قضایی را به مجلس تقدیم کند.
آقاي ابراهيميان ـ تفسير شورای نگهبان میگوید هر الیحهای که مربوط به اصل
( )385قانون اساسی باشد ،محتوایش قضایی است.
آقاي عليزاده ـ تفسير شورای نگهبان نمیگوید هر مصوبهای بار مالی دارد ،قضایی
هست یا نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ درست است ،ولی همين طرح منشأ بار مالی است.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي عليزاده ـ اصل ( )18قانون اساسی مربوط به طرحها و پيشنهادهایی است که
نمایندگان مجلس در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال دیگر این بحث را تمام کنيد.
آقاي مؤمن ـ اصالً خود ماده ( )1قانون وظایف و اختيارات رئيس قوه قضائيه را ببينيد
چه میگوید« :دولت موظف است لوایح قضایی را که توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و
تحویل دولت میشود ،حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلسشورای اسالمی
نماید ».اگر شما به الیحهی قضایی که بار مالی دارد ایراد دارید ،در واقع به این قانون
ایراد دارید؛ چون این مصوبه کنونی مجلس هم تبصرهی همين قانون است .تبصرهی
الحاقی میگوید« :در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و
ارسال الیحه به مجلس اقدام نماید و سه ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد  ،»...این
تبصره گفته است برای تقدیم الیحهی قضایی به مجلس ،سه ماه دیگر به دولت
فرصت بدهيد؛ این کار که اشكالی ندارد.
آقاي رهپيك ـ ما به این مصوبه ایراد بار مالی نداشتيم.
آقاي مؤمن ـ الیحهی قضایی یعنی الیحهای که توسط رئيس قوهی قضائيه تهيه میشود.
آقاي رهپيك ـ الیحهی قضایی یعنی متضمّن امر قضایی.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ فالن الیحه ،قضایی است؛ یعنی اینكه چون توسط رئيس
قوهی قضائيه تهيه میشود ،امر قضایی است؟! این چه حرفهایی است که میزنيد؟!
آقاي ابراهيميان ـ من خواهش میکنم یك عنایتی به بند ( )3تفسير شورای نگهبان
بفرمایيد .در بند ( )3این تفسير ،شورای نگهبان در تعریف الیحهی قضایی به اصل
( )385قانون اساسی اشاره کرده است .اصل ( )385قانون اساسی سه بند دارد-3 :
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ایجاد تشكيالت الزم در دادگستری؛  -1تهيهی لوایح قضایی؛  -1استخدام قضات.
اتفاقاً همهی این سه بند یا حداقل ممكن است دو بند از آنها حتماً بار مالی داشته
باشد .این یعنی شورای نگهبان گفته است الیحهی قضایی الیحهای است که محتوای
آن قضایی است و به اصل ( )385قانون اساسی که سه بند دارد و دو بندش هم غالباً
بار مالی دارد ،مربوط میشود.
آقاي رهپيك ـ بار مالی منصرف است.
آقاي ابراهيميان ـ انصراف وقتی است که یك چيزی باقی بماند و االّ تخصيص اکثر میشود.
آقاي عليزاده ـ ایراد بار مالی متوجه طرحها است و بار مالی داشتن الیحه اشكالی ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ تفسير شورای نگهبان به اصل ( )385قانون اساسی اشاره کرده است.
آقاي عليزاده ـ حاال باز هم اگر کسی معتقد است اطالق این مصوبه دارای بار مالی
موضوع اصل ( )18قانون اساسی است ،رأی بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ این مصوبه چون در قالب طرح در مجلس مطرح شده است،
ایراد دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون طرح است[ ،بار مالی دارد و ایراد اصل ( )18قانون
اساسی به آن وارد است].
آقاي مدرسي يزدي ـ این بحث فایده ندارد ،رأی بگيرید.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این مصوبه رأی نمیآورد .ما نظرمان را گفتيم.
آقاي رهپيك ـ خب ،اگر مصوبهای به صورت الیحه آمد ،تكليف چيست؟
آقاي عليزاده ـ حاال اگر این طور آمد ،تكليفش را روشن میکنيم.
آقاي مؤمن ـ بله ،وقتی آمد دربارهی آن صحبت میکنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ واضح است که نمیشود به چنين مصوبهای ایراد گرفت.
آقاي رهپيك ـ بله ،نمیشود به چنين مصوبهای ایراد گرفت.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما هم میگویيم نمیشود.
آقاي عليزاده ـ شما که نمیتوانيد به الیحه ایراد بگيرید .اصل ( )18قانون اساسی در
خصوص طرحها است ،آن وقت شما الیحه را میگویيد [بار مالی دارد]؟!
آقاي رهپيك ـ همين دیگر.
آقاي مؤمن ـ [طبق اصل ( )18قانون اساسی] اگر مجلس چيزی به لوایح قانونی هم اضافه
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کرد ،باید طریق جبران کاهش درآمد یا تأمين هزینهی جدید را نيز در آن معلوم کند.
آقاي عليزاده ـ پس این الیحهای که دولت میدهد ،بار مالی دارد.
آقاي رهپيك ـ مفروض [اصل ( )18قانون اساسی] این است که الیحه را دولت میدهد.
آقاي مؤمن ـ نه ،مفروضش این نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاال فردا در هر موردی که دولت الیحهای قضایی را تغيير
بدهد و بگوید من از نظر بودجهای نمیتوانم این الیحه را اجرایی کنم ،شما میگویيد
دولت حق تغيير لوایح قضایی را ندارد!
آقاي رهپيك ـ دولت حق تغيير لوایح قضایی را ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا رئيس قوهی قضائيه لوایح قضایی را به دولت میفرستد؟
آقاي رهپيك ـ یعنی اصول مربوط به بودجه و اینها هيچی.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما که مباحث قضایی این مصوبه را گفتيد ،بار مالی آن را
هم بگویيد که دربارهی آن میخواهيد چه کار کنيد.
آقاي عليزاده ـ دادگستری تا به حال هر الیحهای ارائه داده ،درآمدزا بوده و هيچ کدام
از آنها منجر به کاهش درآمد دولت نشده است.
آقاي رهپيك ـ این چه حرفی است که شما میگویيد؟!
آقاي ابراهيميان ـ حاال آنكه بحث مصداقی است.
آقاي عليزاده ـ ما کاری به اینها

نداریم)3(.

 .1نظر شماره  41/13/81134مورخ  3141/5/13شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 345/91191
مورخ  3141/5/3و پيرو نامه شماره  41/13/81311مورخ  ،3141/5/33طرح الحاق یك تبصره به ماده
( )1قانون وظایف و اختيارات رئيس قوه قضائيه ،مصوب جلسه مورخ سیام مهرماه یكهزار و سيصد و
نود و دو مجلس شورای اسالمی در جلسه مورخ  3141/5/38شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار
گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».

16

مشروحمذاکراتشوراينگهبان

اليحه موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسالمي ايران و وزارت
كشور فدراسيون روسيه
منشي جلسه ـ «الیحه موافقتنامه همكاری بين وزارت کشور جمهوری اسالمی ایران و
وزارت کشور فدراسيون روسيه»()3
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که نسبت به این مصوبه موافقتنامه همكاری بين
وزارت کشور جمهوری اسالمی ایران و وزارت کشور فدراسيون روسيه ایرادی دارند،
بفرمایند که چه ایراداتی در آن هست؟
آقاي اسماعيلي ـ از نظر بنده ایرادی ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ مرکز تحقيقات شورای نگهبان تعدادی از عبارات این مصوبه را
مبهم دانسته( )1که این ایراد وارد نيست .مثالً میگویند مشخص نيست منظور از «جرائم
خشونتبار» چيست ،درحالیکه منظور از این نوع جرائم ،واضح است.
آقاي مدرسييزدي ـ بنده یك عرضی دارم .در همين اظهارنظر کارشناسی مرکز
تحقيقات شورای نگهبان یك ایرادی در حاشيهی گزارش نوشتهاند که نمیدانم وارد
هست یا نه؟ نوشتهاند چون ماهيت این مصوبه قضایی است ،بر اساس تفسير اصل
( )385قانون اساسی( )1اگر مرجعی غير از قوهی قضائيه آن را تهيّه کرده باشد ،اشكال
 .1الیحه موافقتنامه همكاری بين وزارت کشور جمهوری اسالمی ایران و وزارت کشور فدراسيون
روسيه در تاریخ  3143/31/31به تصویب هيئت وزیران رسيد .این الیحه ،پس از ارسال به مجلس
شورای اسالمی ،در تاریخ  3141/5/3به تصویب نمایندگان رسيد و مطابق با روند قانونی پيشبينیشده
در اصل  49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  100/91141مورخ  3141/5/8به شورای نگهبان ارسال
شد .شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  ،3141/5/38نظر خود مبنی بر عدم
مغایرت این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی شماره  41/13/81113مورخ
 3141/5/13به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
 .2اظهارنظر کارشناسی شماره  4135311مورخ  3141/5/1مرکز تحقيقات شورای نگهبان« :ماده -1
عبارت و واژههای «جرائم خشونتآميز»« ،فعاليت افراطگرایانه» و «فساد» مقرر در ذیل بند ( )3این ماده،
با توجه به عدم تعریف آنها در قوانين ،واجد ابهام میباشند)www.shora-rc.ir( ».
 .3نظریهی تفسيری شماره  14/13/3308مورخ  3114/1/13شورای نگهبان -3« :فرق لوایح قضایی و
غيرقضایی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی بهویژه
اصول  380و  381و  385و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول
مربوط به امور قضایی معين میکند.
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دارد؛( )3چون خود دولت نمیتواند رأساً اقدام کند .البته من احتمال میدهم خود قوهی
قضائيه [این الیحه را تهيه کرده باشد].
آقاي عليزاده ـ چرا قوهی قضائيه [باید الیحه را] تهيه کند؟ وزارت کشور باید
الیحهی آن را تهيه کند.
آقاي مدرسييزدي ـ نه ،چون اکثر مواد این مصوبه ،قضایی محض است[ ،پس قوهی
قضائيه باید تهيّه کند].
آقاي اسماعيلي ـ نه ،اصالً موافقتنامههای بينالمللی را [دولت تهيّه میکند و برای
تصویب به مجلس میفرستد].
آقاي رهپيك ـ همهی موافقتنامهها همينجوری هستند [که توسط دولت تهيه میشوند].
آقاي اسماعيلي ـ اعمال موافقتنامهها طبق اصل ( )318قانون اساسی )1(،مطلقاً با دولت است.

 -1هيئت دولت نمیتواند مستقالً الیحه قضایی تنظيم نموده و آن را به مجلس شورای اسالمی جهت
تصویب نهایی ارسال نماید.
 -1لوایح قضایی که توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال میشود ،به مجلس شورای اسالمی
تقدیم میگردد .هرگونه تغيير مربوط به امور قضایی در اینگونه لوایح فقط با جلب موافقت رئيس قوه
قضائيه مجاز میباشد».
 .1اظهارنظر کارشناسی شماره  4135311مورخ  3141/5/1مرکز تحقيقات شورای نگهبان« :نظر اقليت:
ایراد کلی :با توجه به زمينههای همكاری در نظر گرفتهشده برای این موافقتنامه که شامل حوزههای
«پيشگيری ،شناسایی ،مقابله و کشف جرائم» (مقرر در بند  3ماده  )1و همچنين موارد مقرر در ذیل بند ()3
ماده ( )1میشوند ،به نظر میرسد که ماهيت قضایی این موارد بيانگر لزوم ابتكار این موافقتنامه توسط
رئيس قوه قضائيه میباشد .توضيح آنكه ،بند ( )1نظریه تفسيری شورای نگهبان به شماره 14/13/3308
مورخ  3114/1/13بهروشنی تأکيد دارد که «هيئت دولت نمیتواند مستقالً الیحه قضایی تنظيم نموده و آن
را به مجلس شورای اسالمی جهت تصویب نهایی ارسال نماید ».همچنين با توجه به بند ( )3این نظریه،
الیحه قضایی شامل لوایحی میشود که محتوای آن موارد مصرح در فصل یازدهم قانون اساسی بهویژه
اصول  380و  381و  385قانون اساسی باشد و با مراجعه به این اصول مشاهده میشود که مواردی
همچون کشف جرم و تعقيب مجرمين (بند  9اصل  380قانون اساسی) و نيز پيشگيری از وقوع جرم (بند
 8اصل  380قانون اساسی) در زمره صالحيتهای قوه قضائيه است .بنابراین با توجه به اطالق بند ()1
اصل ( )385قانون اساسی مبنی بر لزوم تهيه لوایح قضایی توسط رئيس قوه قضائيه و نيز نظریه تفسيری
شورای نگهبان در این خصوص ،این مصوبه مغایر با قانون اساسی میباشد».
 .2اصل ( )318قانون اساسی« :امضای عهدنامهها ،مقاولهنامهها ،موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران
با سایر دولتها و همچنين امضای پيمانهای مربوط به اتحادیههای بينالمللی پس از تصویب مجلس
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آقاي جنتي ـ [تا حاال] همينجور بوده است.
آقاي مدرسييزدي ـ خب تا حاال توجه نكرده بودیم .اگر به نظر تفسيری خودمان در
مورد اصل ( )385قانون اساسی توجه کنيم ،در تفسير خودمان مشخص است که دولت
نمیتواند رأساً به تهيهی لوایح قضایی اقدام کند.
آقاي مؤمن ـ این الیحه ،ماهيت قضایی ندارد.
آقاي مدرسييزدي ـ این مصوبه ،عمدتاً جنبه قضایی دارد.
آقاي اسماعيلي ـ نه ،موافقتنامهها بهطورکلی در قانون اساسی به دولت واگذار شده است.
آقاي مدرسييزدي ـ کجای قانون اساسی این موضوع را گفته است؟ شورای نگهبان
اصل ( )385را اینطور تفسير کرده است .اگر این ایراد ،جواب درستی دارد بگویيد.
من نمیگویم این اشكال در اینجا وارد است ،ولی ایرادی است که نياز به جواب دارد.
آقاي عليزاده ـ قانون اساسی میگوید موافقتنامههای بينالمللی باید به تصویب
مجلس شورای اسالمی برسد؛ امّا مرجع تهيهی آنها بيان نشده است ،منتها طرف
قراردادها هميشه دولتها هستند[ ،نه قوهی قضائيه] .این قراردادها بين قوهی قضائيه
کشورها منعقد نمیشود.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي مدرسييزدي ـ درست است که تمام قراردادهای بينالمللی را دولت تهيّه میکند
ولی در قراردادی که ماهيت قضایی دارد ،دولت نمیتواند رأساً اقدام کند.
آقاي اسماعيلي ـ طبق اصل ( )318قانون اساسی« ،امضای عهدنامهها ،مقاولهنامهها،
موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنين امضای پيمانهای
مربوط به اتحادیههای بينالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسالمی با رئيسجمهور
یا نماینده قانونی او است».
آقاي مدرسييزدي ـ عيبی ندارد .مثل آنجا که [در اصل  19قانون اساسی و در
نظریهی تفسيری ذیل اصل ( )385قانون اساسی] گفته شده که لوایح قضایی نيز باید
توسط دولت تصویب بشود ،اینجا هم [در اصل ( )318قانون اساسی] میگوید که
موافقتنامهها توسط رئيس جمهور یا نمایندهی قانونی او امضا میشود ،ولی تهيهی این

شورای اسالمی با رئيسجمهور یا نماینده قانونی او است».
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لوایح مسئلهی مورد بحث است.
آقاي ابراهيميان ـ لوایحی ،مصداق الیحهی قضایی تلقی میشوند که تهيهی آن،
توسط قوهی قضائيه قابل تصور باشد.
آقاي مدرسييزدي ـ چرا این الیحه ،مصداق الیحه قضایی نيست؟
آقاي ابراهيميان ـ چون خود قوهی قضائيه نمیتواند موافقتنامه را تهيه کند.
آقاي مدرسييزدي ـ اآلن از آقایان سؤال کنيد چقدر موافقتنامه مربوط به معاضدت
قضایی [توسط قوهی قضائيه تهيه میشود؟]
آقاي ابراهيميان ـ تهيهی پيشنویس یك موافقتنامه با تهيهی [متن نهایی آن تفاوت دارد].
آقاي عليزاده ـ [رؤسای قوهی قضائيه اعم از] حضرت آیتاهلل شاهرودی یا آقایان
دیگر [هيچگاه موافقتنامههای بينالمللی] امضا نمیکردهاند.
آقاي مدرسييزدي ـ امضای موافقتنامه مهم نيست ،تهيهی آن ،مهم است .تا حاال،
بسياری از لوایح معاضدت قضایی توسط قوهی قضائيه تهيه شده است.
آقاي ابراهيميان ـ توسط وزارت دادگستری تهيه میشده است.
آقاي عليزاده ـ ولی [رئيس قوهی قضائيه] نظرش را میداد.
آقاي مدرسييزدي ـ بههرحال این اشكالِ بدون جوابی است[ ،هر چند] بنده اآلن به
این مصوبه ایرادی ندارم.
آقاي عليزاده ـ اصالً اینكه به موافقتنامه« ،قانون» اطالق شود ،اشكال دارد؛ چون
موافقتنامهها و عهدنامهها [به معنای واقعی کلمه] «قانون» نيستند.
آقاي مدرسييزدي ـ اگر قانون نيست ،پس چه عنوانی دارد؟ پس چرا تصویب
مجلس شورای اسالمی را میخواهد؟
آقاي عليزاده ـ به بودجه هم [قانون میگویند ،ولی به معنای واقعی« ،قانون» نيست،
هر چند نياز به تصویب مجلس شورای اسالمی دارد].
آقاي مدرسييزدي ـ بودجه هم «قانون» است .به آن «قانون بودجه» میگویند.
آقاي عليزاده ـ اگر این موارد «قانون» بودند ،برای آنها اصول دیگری در قانون اساسی
در نظر نمیگرفتند.
آقاي مدرسييزدي ـ نه ،بدون هيچ شبههای اینها هم «قانون» هستند.
آقاي عليزاده ـ اینكه دولت برای قرض گرفتن از خارج ،از مجلس مجوز میگيرد،
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این در واقع ،قانون نيست یا اینكه دولت برای قرض دادن از مجلس مجوز میگيرد،
این هم قانون نيست ،ولی مجلس باید اینها را تصویب

بكند)3(.

عهدنامهها و

مقاولهنامهها هم همين طور است .این موضوع ،بحث جداگانهای دارد.
آقاي ابراهيميان ـ اصل ( )318قانون اساسی گفته« :عهدنامهها ،مقاولهنامهها ،موافقتنامهها
و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها باید به تصویب مجلس شورای اسالمی
برسد» .در این موضوع که آیا این عناوین ،تخصّصاً از عنوان «الیحه» هم خارج است یا
نه ،جای بحث دارد؛ یعنی آیا اصالً به این موافقتنامهها میتوانيم الیحه بگویيم یا نه؟
آقاي عليزاده ـ بله ،نمیتوان به موافقتنامهها« ،الیحه» گفت.
آقاي مدرسييزدي ـ دولت خودش اسم این موافقتنامه را «الیحه موافقتنامه» گذاشته است.
آقاي ابراهيميان ـ ولی در قانون اساسی موافقتنامهها« ،الیحه» تلقی نشدهاند ،بلكه در
قانون اساسی ،صرفاً گفته «قراردادها» .این نامگذاری ،یك نوع مسامحه در لفظ است.
آقاي عليزاده ـ ما به «بودجه» ،الیحهی بودجه نمیگویيم و فقط به صورت کلی به آن
«بودجه» میگویيم.
آقاي مدرسييزدي ـ به هر حال ،بنده جوابی که قانعکننده باشد ،پيدا نكردم .البته
نمیگویم که جواب ندارد ،ولی فعالً جواب قانعکنندهای برای این ایراد نشنيدم.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،رأی بگيرید.
آقاي مدرسييزدي ـ اشكال دیگری هم به نظرم میآید.
آقاي عليزاده ـ میدانم .فعالً من همين اشكال را میگویم رأی بگيریم.
آقاي مدرسييزدي ـ در مورد این اشكال [= قضایی بودن یا نبودن موافقتنامههای
معاضدت قضایی] ،من باید یك مقدار در خصوص اصول قانون اساسی فكر کنم.
آقاي مؤمن ـ [یعنی میفرمایيد] این الیحه ،قضایی است؟!
آقاي مدرسييزدي ـ بله ،ممكن است قضایی باشد.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي مؤمن ـ نه ،وقتی میگویيد «ممكن است» ماهيت قضایی داشته باشد ،یعنی شما
دليلی برای قضاییبودن آن دارید؟
 .1طبق اصل ( )53قانون اساسی« ،گرفتن و دادن وام یا کمكهای بدون عوض داخلی و خارجی از
طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسالمی باشد».
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آقاي مدرسييزدي ـ عرض کردم نمیدانم ماهيت قضایی دارد یا نه .من فقط اشكالش
را مطرح کردم.
آقاي مؤمن ـ پس رأی ندارید.
آقاي مدرسييزدي ـ نه نمیدانم .بنده فقط اشكال آقایان [کارشناسان مرکز تحقيقات
شورای نگهبان] را گفتم ،ولی اآلن جواب درستی برای این ایراد نمییابم ،ولی
نمیگویم که اشكالشان هم وارد است .ایراد دیگری که در این مصوبه وجود دارد ،در
بند ( )1ماده ( )5مصوبه است .این بند میگوید« :اطالعات و نتایج حاصله از اجرای
درخواست که بر اساس این موافقتنامه دریافت شدهاند ،بدون موافقت طرف ارائهکننده،
برای اهداف دیگر بهجز اهدافی که برای آنها درخواست شده و ارائه گردیدهاند،
قابلاستفاده نمیباشد» .اطالق این بند ،خالف شرع است؛ چون گاهی اطالعاتی است
که ما به واسطهی آن از ارتكاب گناهی مطلع میشویم که مثالً مستوجب حد شرعی یا
زندان است و یا الزم است اقدام دیگری نسبت به مرتكب صورت گيرد؛ [درحالیکه
این ماده] میگوید اگر از این طریق فهميدید ،ولو اینكه علم هم دارید ،نمیتوانيد به آن
ترتيب اثر بدهيد[ .به همين دليل ]،این بند خالف شرع است.
آقاي عليزاده ـ [بر اساس این حكم ]،شما نمیتوانيد این اطالعات را مدرک قرار
بدهيد؛ به شما اجازه این کار را نمیدهد.
آقاي مدرسييزدي ـ خب ،همان خالف شرع است دیگر؛ اطالق این بند خالف شرع است.
آقاي عليزاده ـ [حكم مذکور در این بند] جلوی علم شما را نمیگيرد.
آقاي مدرسييزدي ـ این مصوبه میگوید نمیتوانيد به علمی که به دست آوردهاید،
ترتيب اثر بدهيد؛ یعنی اگرچه میدانيد فردی مثالً زانی است یا فردی محارب است،
ولی نمیتوانيد حد را بر او جاری کنيد.
آقاي مؤمن ـ منظور این نيست.
آقاي مدرسييزدي ـ چرا دیگر؛ این ماده میگوید به اطالعاتی که حاصلشده ولو
منتهی به علم شده باشد ،نباید ترتيب اثر داد.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي مدرسييزدي ـ اطالق این ماده ،شامل اطالعات حاصلشده است و میگوید ولو
منتهی به قطع و یقين شده باشد ،نباید در غير از مواردی که مورد درخواست بوده،
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مورد استناد قرار داد.
آقاي مؤمن ـ یعنی از باب بيّنه [نمیتوان این اطالعات را مورد استناد قرار داد].
آقاي مدرسييزدي ـ نه ،حتی از باب علم هم نمیشود به این اطالعات ترتيب اثر داد.
آقاي مؤمن ـ حكم این مصوبه« ،علم» را در بر نمیگيرد.
آقاي مدرسييزدي ـ اطالق دارد .من معتقدم که این مصوبه خالف شرع است .حاال رأی
بگيرید .چون محدودیت استفاده از اطالعات شامل موردی که علم و قطع حاصل میشود
هم هست و در این موارد هم نمیتوان اطالعات را مورد استناد قرار داد؛ یعنی حتی اگر
قرائن بهاندازهای جمع شده است که قطع حاصل شود که بهعنوانمثال فردی مجرم است -
[با اینكه] از لحاظ اسالمی هم چنين مجرمی ،مجازات خاصی دارد -اما طبق این مصوبه
حق مجازات کردن نداریم .برای همين اطالق این بند ،خالف شرع است.
آقاي شبزندهدار ـ طبق قوانين خودشان ...
آقاي مدرسييزدي ـ خب این بند ،تصریح خاص است.
آقاي مؤمن ـ اطالعات  ...دریافت شده است.
آقاي مدرسييزدي ـ اتفاقاً نه .میدانم این بند ،خالف قوانين داخلی نيست ،ولی در
قوانين داخلی مادهای نداریم که مخالف این مصوبه باشد.
آقاي شبزندهدار ـ در این زمينه ،قانون داریم.
آقاي مدرسييزدي ـ نه ،کدام قانون؟
آقاي شبزندهدار ـ در باب قضاوت ،قانون میگوید که اگر دليلی حجيت داشته باشد،
قضات میتوانند به آن استناد کنند.
آقاي مدرسييزدي ـ آن مقرراتی که شما میفرمایيد «عام» است و این بند از
موافقتنامه« ،خاص» است.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،حكم این بند از موافقتنامه خاص نيست؛ آن مقررات مربوط به
قضاوت ،در اینجا حاکم است.
آقاي مدرسييزدي ـ نخير.
آقاي شبزندهدار ـ مقررات عام قضاوت ،مثل اصل چهارم قانون اساسی است [و بر
کليهی قوانين ،از جمله مواد این موافقتنامه حاکم است].
آقاي مدرسييزدي ـ نخير ،این نظری است که شما دارید؛ یعنی آیا واقعاً مقررات
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راجع به قضاوت [بر این مصوبه] حاکم است؟! نخير ،چون این مصوبه خاص است،
نمیتوان آن مقررات مربوط به قضا را حاکم دانست؛ یعنی این مصوبه میگوید
اطالعات خواستهشده را نمیتوان در سایر موارد ،مورد استناد قرار داد .مقررات مربوط
به قضاوت ،عام است؛ آن مقررات میگوید اموری که قاضی میتواند بر طبقش عمل
کند ،علم خود قاضی است ،بيّنه است و ...اما این مصوبه[ ،خاص است و میگوید]
قاضی نمیتواند [مطابق علم خود و سایر ادلهی اثبات دعوا عمل کند].
آقاي شبزندهدار ـ نمیتوانيم ولی اگر [قانونی خالف آن باشد ،عمل به آن قانون
ایراد] ندارد.
آقاي مدرسييزدي ـ در باب قضاوت [به صورت عام] گفته شده که قاضی میتواند
به علم خود عمل کند ،ولی در این مصوبه به صورت خاص آمده که نمیشود به چنين
علمی ترتيب اثر داد.
آقاي شبزندهدار ـ این بند ،استثنا نيست.
آقاي مدرسييزدي ـ قطعاً این بند مصوبه ،مخصّص آن مقررات عام است .هيچ
شبههای هم در این خصوص نيست.
آقاي رهپيك ـ در یكی از مواد این مصوبه آمده است که اگر اجرای این موافقتنامه،
مغایر با نظم عمومی ،امنيت و ...باشد[ ،الزمالوفاء نيست])3(.
آقاي مدرسييزدي ـ خب این مصوبه ،خالف نظم عمومی نيست ،بلكه این خالف
دین ماست.
آقاي رهپيك ـ چرا دیگر[ ،خالف نظم عمومی میشود].
آقاي مدرسييزدي ـ نه ،خالف نظم عمومی نيست[ ،بلكه] خالف دین است.
آقاي رهپيك ـ [خالف دین بودن هم] ،همان مخالفت با نظم عمومی میشود.
آقاي مدرسييزدي ـ خالف دین است؛ تازه این مورد [= موارد مندرج در بند ()3
ماده ( )0مصوبه] ،به عنوان استثنای بر اصلِ معاضدت است.
 .1بند ( )3ماده (« :)0در چهارچوب این موافقتنامه ،طرف درخواستشونده در صورتی که معتقد باشد
که اجر ای درخواست ممكن است به حاکميت ملی ،امنيت ،نظم عمومی و دیگر منافع اساسی کشورش
خدشه وارد می نماید یا مغایر با قوانين داخلی و یا تعهدات بينالمللی آن باشد ،در این صورت میتواند
به صورت جزئی یا کامل از اجرای آن امتناع نماید».
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آقاي عليزاده ـ ولی واقعاً آیا ممكن است این همكاری مربوط به همين مواردی باشد
که شما مثال زدید!
آقاي مدرسييزدي ـ حاال به هر حال ،چيزی که ما فهميدیم این است؛ مختارید به این
اشكال رأی بدهيد یا رأی ندهيد.
آقاي مؤمن ـ شما ماده ( )3موافقتنامه را هم بخوانيد ،ببينيد باز هم نظرتان همين است
که اآلن میفرمایيد یا نه؟
آقاي مدرسييزدي ـ «ماده  -3تعهد همكاری
طرف ها طبق مفاد این موافقتنامه ،در حيطه اختيارات و صالحيت خود با رعایت
قوانين داخلی و نيز تعهدات بينالمللی دولتهای خود ،همكاری خواهند نمود».
آقاي مؤمن ـ طبق ماده ( )3این مصوبه ،همكاری «با رعایت قوانين داخلی» هر دو طرف است.
آقاي مدرسييزدي ـ بله ،خب ،مخالف قوانين داخلی نيست ،ولی کدام قانون داخلی
ما ،مخالف بند ( )1ماده ( )5این مصوبه است؟
آقاي مؤمن ـ مگر [بر اساس قوانين داخلی ما ]،علم قاضی حجت نيست؟
آقاي مدرسييزدي ـ [مسئلهی حجيت علم قاضی در باب قضاوت و عمل به علم]،
عام است و این بند مصوبه ،خاص است.
آقاي مؤمن ـ [علم قاضی] حجت است و [این مورد هم با موارد دیگر از جهت
حجيت علم قاضی] فرقی نمیکند.
آقاي مدرسييزدي ـ حاال فهم بنده ،این است.
آقاي مؤمن ـ [مقررات راجع به قضاوت و حجيت علم قاضی] قانون عامی است که
در اینجا نيز معتبر است.
آقاي مدرسييزدي ـ نه.
آقاي مؤمن ـ [ماده ( )3این مصوبه هم گفته که اجرای مفاد موافقتنامه] با رعایت
مقررات داخلی است.
آقاي مدرسييزدي ـ این بند مصوبه دارد مقررات عام باب قضاوت را تخصيص میزند.
آقاي مؤمن ـ نخير.
آقاي مدرسييزدي ـ این بند مصوبه میگوید در اینجا نمیتوانيد به علمی که در همه
جا حجت است ،عمل کنيد.
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آقاي مؤمن ـ نخير ،ماده ( )3مصوبه میگوید :اجرای مفاد موافقتنامه «با رعایت قوانين
داخلی» است؛ «با رعایت قوانين داخلی» یعنی اگر بخواهيد به علمی که از طریق این
اطالعات به دست میآید ،استناد کنيد ،باید قانون داخلی هم این اجازه را بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ من خودم به این ایراد رأی میدهم ،دیگران هم اگر موافق این
نظر هستند ،میتوانند رأی بدهند.
آقاي عليزاده ـ آقایانی که این بند ( )1ماده ( )5را خالف شرع میدانند[ ،اعالم رأی بفرمایند].
آقاي شبزندهدار ـ در ماده ( )1این مصوبه )3(،موضوع «جرائم مربوط به نقض حقوق
مالكيت معنوی» خالف نظر حضرت امام خمينی (عليهالرحمه) است .البته اآلن
نمیدانم نظر مقام معظم رهبری در این مورد چيست؟
آقاي مؤمن ـ آقایان فقها این [حق مالكيت معنوی] را قبول ندارند.
آقاي شبزندهدار ـ حضرت امام (ره) [نقض حقوق مالكيت معنوی را بهعنوان جرم]
قبول ندارند.
آقاي مدرسييزدي ـ اآلن که حقوق مالكيت معنوی قانون دارد و طبق قوانين نقض
حقوق مالكيت معنوی جرم تلقی میشود)1(.
 .1ماده ( )1الیحه موافقتنامه همكاری بين وزارت کشور جمهوری اسالمی ایران و وزارت کشور
فدراسيون روسيه« :ماده  -1زمينههای همكاری
 -3طرفها ،در زمينه پيشگيری ،شناسایی ،مقابله و کشف جرائم از جمله جرائم ارتكابی توسط
گروههای جنایتكار سازمانیافته (سازمانهای جنایتكار) بهویژه جرائم زیر ،همكاری خواهند نمود:
 ...جرائم مربوط به نقض حقوق مالكيت معنوی»
 .2از قوانين مرتبط با حقوق مالكيت معنوی میتوان به قوانين زیر اشاره نمود:
سياستهای کلی شبكههای اطالعرسانی رایانهای مورخ  3153/1/4و مورخ  3153/1/31مقام معظم
رهبری؛ مقررات و ضوابط شبكههای اطالعرسانی رایانهای مصوب سال  3153شورای عالی انقالب
فرهنگی ،نظر مشورتی مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياست های کلی نظام برای رشد و
توسعه فناوری در کشور مصوبه مورخ  3151/3/11مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ نظر مشورتی مجمع
تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياستهای کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقيقاتی
کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقيقاتی مصوب  3151/31/38مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
سياست های کلی تشویق سرمایه گذاری مصوب 3154/33/10مقام معظم رهبری؛ قانون ثبت اختراعات
 ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصوب 3150/5/1؛ قانون اهداف ،وظایف و تشكيالت وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوری مصوب 3151/8/35؛ قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به
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آقاي شبزندهدار ـ حضرت امام (عليهالرحمه) میگویند [نقض حقوق مالكيت
معنوی] جرم نيست.
آقاي مدرسييزدي ـ با توجه به تصویب قانون در این زمينه ،این موضوع از باب
والیت ،جرم دانسته شده است .اآلن «قانون» در این زمينه به تصویب مجلس شورای
اسالمی رسيده است.
آقاي عليزاده ـ دو تا مطلب در اینجا درباره مالكيت معنوی قابل ذکر است[ :یكی
اینكه] آقایان [فقهای شورای نگهبان] نقض حقوق مالكيت معنوی بهعنوان جرم را در
معاهدات بينالمللی ایراد نمیگيرند؛ [دوم اینكه] از جهت قوانين داخلی هم آقا [=
مقام معظم رهبری] فرمودهاند که مورد پذیرش قرار گيرد.
آقاي مدرسييزدي ـ نه ،این مسئله ایرادی ندارد .امّا موضوع قبلی از نظر بنده اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ حضرت آیتاهلل مدرسی یزدی بند ( )1ماده ( )5این مصوبه را خالف
شرع میدانند.
آقاي مدرسييزدي ـ اطالقش را خالف شرع میدانم.
آقاي عليزاده ـ بله ،ایشان اطالق ماده را خالف شرع

میدانند)3(.


کنوانسيون تأسيس سازمان جهانی مالكيت معنوی مصوب 3153/1/9؛ قانون الحاق دولت جمهوری
اسالمی ایران به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بين المللی عالئم و پروتكل مربوط به آن مصوب
3151/8/15؛ قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به موافقتنامه ليسبون در مورد حمایت از اسامی
مبدأ و ثبت بين المللی آنها مورخ  13اکتبر  ، )3111/5/4( 3485تجدیدنظر شده در استكهلم به تاریخ
 39جوالی  )3190/9/11( 3401و اصالح شده به تاریخ  15سپتامبر  )3185/1/0( 3414مصوب
3151/33/11؛ قانون کنوانسيون حراست از ميراث فرهنگی ناملموس مصوب 3159/34/11؛ قانون
موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) مصوب 3150/38/30؛ قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به
معاهده همكاری در ثبت اختراعات مصوب .3150/1/19
 .1نظر شماره  41/13/81113مورخ  3141/5/13شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 100/91141
مورخ  3141/5/8و پيرو نامه شماره  41/13/81315مورخ  ،3141/5/33الیحه موافقتنامه همكاری بين
وزارت کشور جمهوری اسالمی ایران و وزارت کشور فدراسيون روسيه مصوب جلسه مورخ اول
آبانماه یكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شورای اسالمی ،در جلسه مورخ  3141/5/38شورای
نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
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