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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 به موجب 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 میشو د .بدینسان،
مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان به جهت محتوای علمی قابل استفادهی آن برای آحاد عالقه مندان 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 می پذیرد :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 تحق قِ 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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طرح اصالح موادی از قانون تشكيالت ،وظايف و انتخابات شوراهای اسالمي كشور
و انتخاب شهرداران (اعاده شده از شورای نگهبان)

منشي جلسه ـ «طرح اصالح موادي از قانون تشكيالت ،وظايف و انتخابات
شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران (اعاده شده از شوراي

( )1
نگهبان)»

بند اول ای رادمان نسبت به این مصوبه [در نظر شماره  48/111/8945مورخ
 1348/15/3شورای نگهبان] ،این بوده است - 1« :در ماده يك موضوع اصالح ماده
( )5
(،)3

با عنايت به قانون برگزاري همزمان انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و

روستا و رياست جمهوري ،اطالق آن نسبت به مواردي كه ممكن است به دليل
اتمام دوره شوراها ،قبل از برگزاري انتخابات دوره جديد و شروع به كار شوراي
 .3طرح اصالح موادی از قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب
شهرداران ،در تاریخ  1348 /11 /13به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد .این مصوبه مطابق با روند
قانونی پيشبينی شده در اصل (  )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  515 /45385مورخ 1348 /11 /14
به شورای نگهبان ا رسال شد .این مصوبه در مجموع در سه مرحله بين شورای نگهبان و مجلس شورای
اسالمی رفت و برگشت داشته است .شورای نگهبان این مصوبه را در مرحلهی اول رسيدگی در جلسه -
ی مورخ  1348 /11 /52و در مرحلهی دوم در جلسات مورخ  1341 /5 /13و  1341 /5 /51بررسی کرد و
نظر خود مبنی بر م غایرت برخی از مواد این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را به ترتيب طی
نامههای شماره  48 /111 /8945مورخ  1348 /15 /3و  41 /111 /459مورخ  1341 /5 /51به مجلس شورای
اسالمی اعالم کرد .در نهایت ،با اصالحات مورخ  1341 /9 /51مجلس ،این مصوبه در مرحلهی سوم
رسيدگی در جلسهی مورخ  1341 /9 /55شورای نگهبان بررسی شد و نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت
آن با موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره  41 /115 /5131مورخ  1341 /8 /9به مجلس شورای
اسالمی اعالم شد.
 .2ماده (  )1طرح اصالح موادی از قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و
انتخاب شهرداران ،مصوب  1348 /11 /13مجلس شورای اسالمی « :ماده  - 1ماده (  )3قانون تشكيالت،
وظایف وانتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1328 /3 /1و اصالحات بعدی
آن که به اختصار در مواد بعدی ،قانون ناميده می شود به شرح زیراصالح وتبصره ذیل آن حذف
میشود:
ماده  - 3دوره فعاليت شوراهای اسالمی شهر و روستا از تاریخ تشكيل ،چهار سال میباشد که یك ماه
پس از برگزاری انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا شروع میشود و چهار سال بعد خاتمه
مییابد» .
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بعدي ،كشور بدون شورا بماند و يا دوره فعاليت آن به بيش از چهار سال
تصريحشده در اين قانون افزايش يابد ،مغاير اصل ( )111قانون اساسي شناخته
شد».
آقاي عليزاده ـ برای رفع این ایراد که هيچ کاری نكرده اند!
آقاي يزدي ـ بخشی از ماده را حذف کردهاند.
آقاي عليزاده ـ نه ،چيزی را حذف نكرده اند .همهی آن ایرادات ،باقی مانده است.
آقاي مدرسييزدي ـ به مصوبهی خود ،اصرار کردهاند.
آقاي عليزاده ـ بله ،اصرار کرده اند.
منشي جلسه ـ بله ،برای اصالح این مصوبه کاری نكرده اند.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این را اصالح نكردهاند.
آقاي يزدي ـ چرا دیگر؛ ذیل ماده را حذف کردهاند.
منشي جلسه ـ نه ،اگر حذف بكنند ،می نویسند این قسمت حذف شد.
آقاي يزدي ـ پس این چيست؟ این تغييرات ایجادشده عالمت چيست؟
آقاي مدرسييزدي ـ به مصوبهی خود ،اصرار کردهاند.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،اصرار هم نكرده اند.
منشي جلسه ـ اصالً هيچ اقدامی انجام ندادهاند.
آقاي مدرسييزدي ـ این کار به معنی اصرار به مصوبهی خودشان است دیگر.
آقاي كدخدائي ـ پس ایراد سابق ،همچنان باقی است دیگر.
منشي جلسه ـ یعنی به مصوبهی خود اصرار دارند.
آقاي موسوي ـ من برای همين مصوبه به مجلس رفتم .ما خودمان را آماده کرده بودیم
تا این ایرادهایی که شورای نگهبان به این مصوبه گرفته بود و مواردش را ذکر کرده اند،
یكییكی برایشان توضيح بده يم ،ولی آنها فقط آمدند یكی از آن ایرادات و آن هم
تبصره ( )3الحاقی به ماده ( )11را مطرح کردند.
آقاي عليزاده ـ آن ماده را که ما هنوز نخواندهایم.
آقاي موسوي ـ نه ،می خواهم گزارش کلّی اش را عرض بكنم که اینها چه کرده اند .بعد
من راجع به آن مطالب دیگری که [شور ا ایراد گرفته بود ،نكاتی را به آنها] گفتم .آنها
گفتند ما این موارد را خودمان حل میکنيم.
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آقاي عليزاده ـ که این کار را نكردهاند.
آقاي موسوي ـ فقط این مورد هست که یك تغييراتی در آن داده اند .تغييراتش هم این
است که میگویند قوهی قضائيه بر اساس اصل ( )181قا نون اساسی نمیتواند در
اینجاها رسيدگی کند .آنها میگفتند این یك مشكلی است که اگر بخواهد راجع به
صالحيت افراد باشد ،اشكالی ندارد ،ولی اینكه مثالً قوهی قضائيه بخواهد جلوی روند
انتخابات را بگيرد ،ایراد دارد .گفتند در عمل هم این موارد پيشآمده است که مثالً
یكجا فرماندار را بازداشت کرده اند و فالن ،لذا نمی شود جلوی روندش را گرفت؛
ولی اگر شخصی باشد که صالحيت نداشته باشد ،آن یك بحث دیگر است .بعد که ما
اینها را پاسخ دادیم ،بنده به آنها گفتم بقيهی موارد چه می شود؟ گفتند آنها را خودمان
حل میکنيم؛ ولی اصالً هيچ اصالحی نكرده اند .مصوبه را به همان شكل سابق نگه
داشته اند .حاال چرا ،نمی دانم.
آقاي كدخدائي ـ همان ایراد سابق همچنان باقی است دیگر.
آقاي عليزاده ـ بله ،آقایانی که معتقدند ایراد سابق همچنان باقی است ،رأی بدهند .در
مورد بندهای ( )1و ( ) 5چيزی را اصالح نكرده اند .آقایان اگر اشكال سابق را مرتفع
می دانند ،نظرشان را بگویند.
آقاي مؤمن ـ بله ،اشكال همچنان باقی است.
آقاي مدرسييزدي ـ اشكال گذشته ،همچنان باقی است.
آقاي سوادكوهي ـ یكی از ایرادات ،شرعی است.
آقاي مؤمن ـ فرقی ندارد.
آقاي عليزاده ـ خب فرقی ندارد .همهی موارد مطرح است.
آقاي مدرسييزدي ـ وقتی که ایرادهای سابق رفع شده باشد ،باید رأی بدهيم؛ چون
ایرادی که باقی مانده باشد ،خب یعنی آن ایراد باقی است دیگر.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،اشكال همچنان باقی است.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،ایراد همچ نان باقی است .بر اساس
گزارشی که دوستان [در پژوهشكده شورای نگهبان] ارائه داده اند ،ظاهراً این مصوبه را
طی دو مرحله در کميسيون و مجلس رسيدگی کرده اند .در مرحلهی اول ،به این مواد
هم رسيدگی شده است منتها نوشته اند که گزارش مرحلهی اول ،نيامده است .البته
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نتيجه اش همين است.
آقاي مؤمن ـ پس اآلن هم این ایراد دارد.
آقاي مدرسييزدي ـ به هر حال  ،ایراد باقی است.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب؛ پس این دو تا اشكال همچنان باقی است.
منشي جلسه ـ اشكال همچنان باقی است؛ می نویسيم ایراد بندهای ( )1و ([ )5نظر
شماره  48/111/8945مورخ  1348/15/3شورای نگهبان] باقی است و اصالحی در
این موارد به عمل نيامده است.
آقاي عليزاده ـ بگویيم نظر به اینكه هيچگونه اصالحی به عمل نيامده است ،بنابراین
اشكال سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است .تمام شد .در مورد ماده
کرده اند)1 (.

( ،) 5آقایان اعضا اشكالی نگرفته بودند ،ولی اآلن خودشان آن ماده را اصالح
ماده ( )5چه بوده که اینطورش کرده اند؟
آقاي مؤمن ـ در مورد رؤسای مجامع صنفی و اینها است.
آقاي ابراهيميان ـ خب در نهایت ،این ماده چه شده است؟ اینكه مورد ایراد ما نبوده
است.
آقاي عليزاده ـ اصل ماده چه بود ه است که اینطور اصالحش کرده اند؟

آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این ماده مربوط به کسانی است که
 .3اصالحيهی مورخ  1341 /5 /9مجلس شورای اسالمی در خصوص جزء دوم بند (الف) ماده ( )55
قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران « :در جزء دوم بند
(الف) ماده (  )55قانون ،موضوع ماده (  ،)5عبارت «اعضای هيئت مدیره اتحادیههای صنفی و هيئت
رئيسه اتاق اصناف» جایگزین عبارت «رؤسای مجامع صنفی » میشود » .ماده (  )5طرح اصالح قانون
تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران ،مصوب 1348 /11 /13
بدین شرح بوده است « :ماده  - 5ماده (  )55قانون به شرح زیر اصالح میشود:
الف  -بند (  )1ماده به شرح زیر اصالح میشود:
اول – بعد از عبارت «نمایندگان مجلس شورای اسالمی » ،عبارت « معاونان و مشاوران رئيس مجلس
شورای اسالمی » اضافه میشود.
دوم  -بعد از عبارت « رئيس سازمان نظام پزشكی ایران» ،عبارت « رئيس سازمان نظام مهندسی کشور و رؤسای
اتاقهای اصناف ،مدیران کل و سرپرستان ادارات کل ستادی مجلس شورای اسالمی» اضافه میشود.
ب -در بند ( )5بعد از عبارت «رؤسای دانشگاهها» عبارت «(دولتی و غيردولتی) و رؤسای شعب آنها» اضافه میشود.
ج »... -
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محروميت دارند .اینها برای انتخاب شدن ،باید استعفا بدهند.
آقاي مؤمن ـ اصل این عبارت« ،رؤسای مجامع صنفی» بوده است .این را برداشته اند و
جایش [عبارت «اعضای هيئت مدیره اتحادیههای صنفی و هيئت رئيسه اتاق اصناف»
را گذاشته اند].
آقاي عليزاده ـ خب می دانم ،آخر منظور چيست؟
آقاي مؤمن ـ ماده ( )5را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ می دانم که این عبارت اصالحی دارد اینها [= « اعضای هيئت مدیره
اتحادیههای صنفی و هيئت رئيسه اتاق اصناف»  ،به این ماده ] اضافه میشوند.
آقاي مؤمن ـ نه ،این را نمیگوید.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،گفته است اینها جایگزین رؤسای
مجامع صنفی میشوند.
آقاي عليزاده ـ بله ،جای آنها میآیند .اما اصل این ماده در مورد چيست؟ اختيارات
اینها چه بوده است؟
آقاي مؤمن ـ اصالً نيازی به اصل این ماده نيست.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ ما باید اصل اختيارات آنها را بدانيم .چون اگر اختيارات آنها
اجرایی است ،یعنی این اشكال دارد دیگر.
منشي جلسه ـ حاجآقا  ،ماده ( [ )55قانون تشكيالت ،وظایف و انتخاب شوراهای
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1328/3/1مجلس شورای اسالمی] این
است« :ماده  - 82اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي
شوراهاي اسالمي به ترتيب ذيل محرومند»... :
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اینها کسانی هستند که [از داوطلب
شدن برای شوراهای اسالمی محرومند و اگر بخواهند داوطلب شوند] ،باید از شغل
خود استعفا بدهند.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب  ،پس این ماده اشكالی ندارد.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این ماده فقط یك ابهامی دارد .این
ه يئت رئيسه اتاق اصناف دو نوع است .یك اتاق اصناف ایران داریم و یك اتاق
اصناف شهرستانها داریم که هر دو اتاق هم ه يئت رئيسه دارند ،اما اینها در اینجا
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روشن نكرده اند که کدام یك را میگویند.
آقاي عليزاده ـ منظور هر دو اتاق اصناف است دیگر.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ هر دو؟
آقاي عليزاده ـ بله.
منشي جلسه ـ اینجا نگفته اند اتاقهای اصناف.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بحث از ه يئت رئيسهی اتاق اصناف
است؛ آخر باید مشخص شود که کدام یك از اینها از داوطلب شدن برای انتخاب
شوراها محروم هستند.
آقاي عليزاده ـ اگر اشكالی هم دارد ،اشكال در اجرا است ؛ به ما که ربطی ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ از این ماده ،تفسير مضيق میکنند.
آقاي يزدي ـ اطالقش هم ایرادی ندارد.
آقاي عليزاده ـ این ماده ،یا هر دو اتاق اصناف را میگوید یا هيچ کدام را.
آقاي مدرسييزدي ـ نه ،منصرف به مورد مهمتر است.
آقاي عليزاده ـ بله ،منص رف به فرد اکمل است .به نظر ما این ماده ،مغایرت با قانون
اساسی ندارد .اآلن ما نمیتوانيم بگویيم این ماده ایراد دارد .خب برویم.
آقاي مدرسييزدي ـ یك تذکر برای این موضوع بدهيم.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این ابهام دارد دیگر.
آقاي عليزاده ـ باشد؛ اگر ابهام است ،یك طرفش باید خالف قانون اساسی باشد.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اگر منظور از این ماده ،هيئت
رئيسه اتاق شهرستان ها باشد ،اینها تعدادشان زیاد است ،حدود پانصد تا است .اگر
منظور ،شهرستانها باشد ،پانصد تا شهرستان داریم که با این مصوبه ،یعنی همه از
داوطلب شدن در انتخابات شوراها محرومند  ،اما اگر منظور اتاق اصناف ایران باشد،
یك دانه است« .آقا» [= مقام معظم رهبری] در سياستهای کلّی انتخابات فرموده اند
که محروميت از شرکت در انتخاباتها ،برای این افرادی که باید استعفا دهند ،کاهش
پيدا کند)1 (.
 .3بند (  )- 9- 11سياستهای کلّی انتخابات ،ابالغی  1348 /2 /59مقام معظم رهبری - 11 « :ارتقاء
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آقاي مؤمن ـ «آقا» فرمود اضافه بشود؟
آقاي عليزاده ـ اینها اشكالی ندارد .برویم.
آقاي مدرسييزدي ـ حاال این مورد را تذکر بدهيد .مشكل این مصوبه به آن اندازه
نيست که واقعاً بشود ایرادی گرفت.
آقاي عليزاده ـ آخر چه ایرادی بگيریم؟
آقاي مدرسييزدي ـ تذکر بدهيم که این ماده مبهم است ،خودشان باید درستش کنند.
آقاي عليزاده ـ خب اگر ما به یك طرف از وجوه ابهام ،ایراد داریم[ ،میتوانيم به
مصوبه ابهام بگيریم].
آقاي مدرسييزدي ـ ایراد این مصوبه ،در این حد نيست .در حد تذکر است.
منشي جلسه ـ چشم؛ تذکر میدهيم.
آقاي عليزاده ـ به نظر من ،تذکر هم نمی خواهد .خيلی خب ،برویم.
آقاي يزدي ـ معلوم نيست که این ماده شامل اتاق اصناف مرکزی است یا همهی
اتاقهای اصنافی که در شهرستانها وجود دارد.
آقاي عليزاده ـ خب برای ما که فرقی ندارد .ما هيچ طرفش را نمیتوانيم ایراد بگيریم؛
چه بگویند شامل همه است و چه بگویند شامل فقط یكی است[ ،به هر حال ،ایراد
مغایرت با قانون اساسی یا شرع ندارد])1 (.
منشي جلسه ـ ایراد بعدی - 3« :در ماده ( )11موضوع اصالح ماده ( )5 (،)11اطالق

شایستهگزینی  -همراه با زمينهسازی مناسب  -در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسالمی ایران
و دارای ویژگیهایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:
... - 1- 11
 - 9- 11اتخاذ ترتيبات الزم برای به حداقل رساندن ممنوعيت حضور داوطلبان شاغل».
 .3بند (  )1تذکرات مندرج در نظر شماره  41 /111 /459مورخ  1341 /5 /51شورای نگهبان - 1 « :در ماده
(  )5موضوع اصالح ماده (  ،)55عبارت «هيئت رئيسه اتاق اصناف » از این جهت که مشخص نيست
منظور «هيئت رئيسه اتاق اصناف ایران » است یا «هيئت رئيسه اتاق اصناف شهرستان» ابهام دارد که
مناسب است روشن شود».
 .2ماده (  )11طرح اصالح موادی از قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شو راهای اسالمی کشور و
انتخاب شهرداران ،مصوب  1348 /11 /13مجلس شورای اسالمی « :ماده  - 11سه تبصره به ماده (  )11به
شرح زیرالحاق و شماره تبصرهها اصالح میشود:
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تبصره ( )3نسبت به عدم تأثير رسيدگي مراجع قضايي در انتخابات ،مغاير اصل
( )151قانون اساسي شناخته شد ».که اآلن ایراد ما را به این ترتيب  ،اصالح کرده اند:
«تبصره ( )3الحاقي به ماده ( )11به شرح زير اصالح ميشود:
تبصره  - 3آراي صادره از مراجع صالح قضايي در اجراي اصل يكصد و پنجاه و
ششم ( )151قانون اساسي در خصوص رسيدگي به شكوائيه داوطلبان بعد از تأييد
صحت انتخابات و اعالم نتيجه منطبق بر مواد ( )55و ( )51اين قانون ،تأثيري در
فرآيند و نتيجه انتخابات ندارد».
آقاي ابراهيميان ـ این اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ اصالً این یعنی چه؟
آقاي عليزاده ـ گفته اند که آرای مراجع قضایی ،بعد از تأیيد صحت انتخابات  ،دیگر
تأثيری در نتيجهی انتخابات ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،مثالً اگر ما گفتيم که فرآیند انتخابات دارای ایراد است ...
آقاي عليزاده ـ این ماده ،ما را که نمیگوید ،شوراهای اسالمی را میگوید.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،منظور این است که مثالً اگر گفته شد فرآیند انتخابات شوراها
غلط بوده است ،حاال آن مراجع مربوطه هم گفتند که خيلی خب ،ما صحت این
انتخابات را تأیيد می کنيم .اما بعد از اینكه رسيدگی قضایی شد ،فهميدند که این شورا
اصالً اشتباه انتخاب شده است .خب در اینجا چرا مراجع قضایی نباید بتوانند انتخابات
را ابطال کن ند؟ شورای نگهبان در دیگر انتخاباتها در این موارد میتواند ورود کند؛
چون آخرین مرجع است .اما در انتخابات شوراها که ما مرجع دیگری نداریم که
حرف آنها [فصل الخطاب باشد].
آقاي عليزاده ـ مادهی مربوط به این تبصره چيست؟ چه میگوید؟ اینجا گفته است [آرای
مرجع قضای ی تأثيری] در سير انتخابات شوراهای اسالمی ندارد .خب اگر دستگاه قضایی
بگوید که سير انتخابات باطل است [که نمیتوان نتایج آن انتخابات را پذیرفت].

تبصره ... - 1
تبصره  - 3رسيدگی به شكوائيه داوطلبان مربوط به سير انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا توسط
مراجع قضایی ت أثيری در نتيجه برسی صالحيتها و نتيجه انتخابات توسط هيئ ت مرکزی نظارت ندارد».
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آقاي ابراهيميان ـ این اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ بله ،اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ خب ماده ( )11را بخوانند.
آقاي يزدي ـ تبصره ( )3این است دیگر« :رسيدگی به شكوائ يه داوطلبان »...
آقاي عليزاده ـ نه ،خود این تبصره که روشن است.
آقاي مؤمن ـ گفته اند که این تبصره ،به ماده ( )11اضافه می شود .باید ببينيم خود ماده
( )11چيست که این تبصره [به آن اضافه میشود؟]
منشي جلسه ـ ماده ( )11قانون این است« :ماده  - 11هيئت مركزي نظارت بر
انتخابات شوراهاي اسالمي ،به طرق زير نظارت خود را اعمال مينمايند:
الف  -گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن
ب  -اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به
هيئتهاي اجرايي و مباشرين وزارت كشور
ج  -رسيدگي نهايي شكايات و پروندهها و مدارك انتخابات
د  -تعيين ناظر در تمام هيئتهاي مربوط به انتخابات.
تبصره  -هيئتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي ميتوانند از كارمندان
دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند ».این تبصره ( )3هم ،تبصرهی
بعدی این ماده میشود دیگر.
آقاي عليزاده ـ «تبصره  - 3رسيدگی به شكوائيه داوطلبان مربوط به سير انتخابات

شورای اسالمی شهر و روستا توسط مراجع قضایی تأثيری [ ، »...سير انتخابات را می -
گوید] ،نه تعطيلی انتخابات .شكایت از این سير انتخابات ،به محكمه یا دیوان عدالت
اداری میآید و مرجع صالح رأی می دهد که آیا این کار بر خالف قانون بوده است یا
خير.
آقاي مدرسييزدي ـ خب بله ،معلوم است که این باطل است.
آقاي عليزاده ـ این اشكال دارد.
آقاي ابراهيميان ـ اشكال دارد.
آقاي مدرسييزدي ـ اشكال قبلی به قوت خود باقی است دیگر.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،اشكال همچنان باقی است.
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آقاي عليزاده ـ بله ،میگویيم که علیرغم اصالح به عمل آمده  ،اشكال سابق شورای
نگهبان ،کماکان به قوت خود باقی است.
آقاي مدرسييزدي ـ این را هم اضافه کنيد که بعضی جاها ،اطالق این مصوبه ،خالف
شرع هم هست.
آقاي عليزاده ـ حاال بگذا رید اول مغایرت با قانون اساسی را رأی بگيریم .ایراد قبلی را
رأی میگيریم .آقایانی که می فرمایند ایراد قبلی همچنان باقی است ،اعالم کنند .رأی
آورد )1 (.حاال وجه خالف شرع بودنش را شما بفرمایيد.
آقاي مدرسييزدي ـ خالف شرعش هم عين همين قضيهای میشود که اتفاق افتاده
است .ما اآلن اعالم کردیم که غير مسلمانها نمیتوانند در جاهایی که مسلمانان
اکثریت دارند ،کاندیدای مسلمانان بشوند .اما اینها آمدند چه کار کردند ،آمدند آنها را
تأیيد کردند و عمالً دارند اجرا میکنند .با این مصوبه هم دارند میگویند که هيچ
دادگاهی هم نمیتو اند رسيدگی کند.
آقاي عليزاده ـ حاال اگر مرجع قضایی حكم یا رأیی داده باشد ،دیگر فرقی ندارد [که
بگویيم بی تأثير دانستن آن رأی در این مصوبه ،از جهت شرعی مغایرت دارد یا از
جهت قانون اساسی] .وقتی این دادگاه رأی می دهد[ ،باید رأیش تأثيرگذار باشد ].حاال
اینكه مغایرتش از جهت شرعی است یا غير شرعی ،هيچ فرقی ندارد.
آقاي مدرسييزدي ـ نه ،منظور این است که حتی اگر شما از لحاظ قانون اساسی هم
نتوانيد به این حكم ایراد بگيرید ،فقها از لحاظ شرعی میتوانند این را مغایر شرع
اعالم کنند.
آقاي عليزاده ـ حاال ما دیگر نظرمان را گفتي م .ما گفتيم اشكال سابق به قوت خود
باقی است.
آقاي كدخدائي ـ این حكم مربوط به بعد از تأیيد صحت انتخابات است؛ یعنی وقتی
که انتخابات تمام شده است.
آقاي مدرسييزدي ـ خب باشد.
آقاي عليزاده ـ باشد.
 .3نظر شماره  41 /111 /459مورخ  1341 /5 /51شورای نگهبان « :در ماده (  )11موضوع اصالح ماده
(  ،)11علی رغم اصالح به عمل آمده ،ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است».
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آقاي كدخدائي ـ یعنی شما بعد از تأیيد صحت انتخابات ،می خواهيد بروید رسيدگی
قضایی بكنيد؟!
آقاي مدرسييزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ صحت انتخابات را تأیيد کردهاند.
آقاي مدرسييزدي ـ خب اشتباه کرده اند.
آقاي عليزاده ـ ببينيد آقای دکتر ،این آقا میرود اعتراض میکند ،اما اینها اعتراضش را
نمیپذیرند و میگویند ا عتراض وارد نيست .بعد این فرد میرود از این تصميم به
دادگاه شكایت میکند و میگوید طبق این مستندات ،اینها باید میگفتند انتخابات باطل
است که نگفتهاند.
آقاي مدرسييزدي ـ بله ،نمونه اش را هم داریم .اآلن در همين پروندهها که من
می خواندم ،یك کسی گفته بود که م ن در شورای شهر فالنجا رفتم به دادگاه شكایت
کردم و آنها انتخابات را ابطال کردند و من که در ابتدا به عنوان منتخب معرفی نشده
بودم ،انتخاب شدم.
آقاي عليزاده ـ خب ،به تذکر بعدی هم که توجه نكردهاند .در اینجا دیگر نمیتوانيم
چيزی بگویيم.
آقاي مؤمن ـ بله ،این ایراد باقی است دیگر.
آقاي عليزاده ـ به «تذکر» ما توجه نكرده اند ،اما ما که نمیتوانيم بگویيم چون به تذکر
توجهی نكرده اید ،ایراد باقی است .حاال چون [در این مرحله هم به این مصوبه] ایراد
گرفتيم ،بگویيم ظاهراً به تذکرات قبلی هم توجهی نشده است.
آقاي مؤمن ـ پس آ ن ایراد هم همچنان باقی است.
آقاي عليزاده ـ کدام ایراد؟
آقاي مؤمن ـ همين ایراد که در تبصره ( )3است.
آقاي عليزاده ـ ما که آن ایراد را رأی گرفتيم.
آقاي مؤمن ـ بله ،ایراد همچنان باقی است.
آقاي عليزاده ـ بله ،گفتيم علیرغم اصالح به عملآمده ،ایراد باقی است .اما «تذکر» را
که نمیتوانيم بگویيم چرا قبول نكردهاید.
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آقاي مدرسييزدي ـ پس بگویيد علیرغم تغيير به عمل آمده ،اشكال گذشته همچنان
باقی است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي موسوي ـ تذکرات را یادآوری کنيد.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،بعدی را بگویيد.
آقاي مؤمن ـ پس سه مورد ایراد داشتيم که هيچکدامش را درست نكرده اند.
آقاي عليزاده ـ دو تا تذکر هم داده بودیم.
آقاي مؤمن ـ به تذکرها هم توجهی نكردهاند.
آقاي عليزاده ـ هيچ کاری نكرده اند.
آقاي يزدي ـ به تذکرات بعدش هم توجهی نكردهاند.
آقاي عليزاده ـ حاال وقتی به تذکرات توجهی نكرده اند ،ما چكار میتوانيم بكنيم؟
منشي جلسه ـ حاال ما دوباره میگویيم که به تذکرات هم عمل نشده است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسييزدي ـ این عيبی ندارد.
آقاي عليزاده ـ برویم .دوباره تذکر بدهيد که به تذکرات قبلی ،توجه بشود)1 (.
منشي جلسه ـ بله)5 (.

 .3بند (  )5تذکرات مندرج در نظر شماره  41 /111 /459مورخ  1341 /5 /51شورای نگهبان - 5 « :به تذکر
بند (  ) 5سابق این شورا نيز توجه نشده است که مناسب است اصالحات الزم در این خصوص انجام
شود».
 .2بررسی این مصوبه ،در جلسهی مورخ  1341 /5 /51شورای نگهبان ادامه یافته است.
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اليحه موافقتنامه همكاریهای اقتصادی بين دولت جمهوری اسالمي ايران و دولت
جمهوری لهستان (اعادهشده از شورای نگهبان)

م نشي جلسه ـ دستور بعدی« ،اليحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت
جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري لهستان (اعاده شده از شوراي
نگهبان)»(  )1است .ایراد ما [در نظر شماره  48/111/3531مورخ  ] 1348/4/59این بوده
است« :بند ( )3ماده (،)2

( )8

مغاير اصل ( )77قانون اساسي شناخته شد ».اآلن

مجلس برای رفع آن ایراد گفته است« :در تبصره ماده واحده ،عبارت «ماده (»)7
حذف ميشود».
آقاي موسوي ـ متن تبصرهی ماده واحده این بوده است« :تبصره  -در اجراي ماده ()7
اين موافقتنامه،

( )3

رعايت اصول هفتاد و هفتم ( )77و يكصد و سي و نهم ()131

 .3الیحه موافقتنامه همكاری های اقتصادی بين دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری
لهستان در تاریخ  1348 /1 /11به تصویب هيئت وزیران رسيد .این الی حه ،پس از ارسال به مجلس
شورای اسالمی ،سرانجام در تاریخ  1348 /5 /58با اصالحاتی به تصویب نمایندگان رسيد .این
مصوبه ،مطاب ق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل (  )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره
 112 /18425مورخ  1348 /5 /54به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان این مصوبه را در
مرحلهی اول رسيدگی در جلسهی مورخ  1348 /4 /59بررسی کرد و نظر خود مبنی بر مغایرت
برخی از مواد این مصوبه با قانون اساسی را طی نامهی شماره  48 /111 /3531مورخ 1348 /4 /59
به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد .در نهایت ،با اصالحات مورخ  1341 /5 /9مجلس ،این مصوبه
در مرحلهی دوم رسيدگی در جلسهی مورخ  1341 /5 /13شورای نگهبان بررسی شد و نظر شورا
مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره  41 /115 /528مورخ
 1341 /5 /15به مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
 .2ماده (  ) 5الیحه موافقتنامه همكاری های اقتصادی بين دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت
جمهوری لهستان مصوب  1348 /5 /58مجلس شورای اسالمی « :ماده - 5
 - 1این موافقتنامه طبق قانون داخلی طرفهای متعاهد ،به تصویب می رسد .این امر از طریق تبادل یادداشت
کتبی رسميت خواهد یافت .این موافقتنامه از روز دریافت آخرین یادداشت الزماالجراء میگردد.
... - 5
 - 3بنا بر درخواست هر یك از طرفهای متعاهد ،این موافقتنامه می تواند بر اساس رضایت متقابل کتبی
اصالح و یا تكميل گردد».
 .1ماده (  ) 2الیحه موافقتنامه همكاری های اقتصادی بين دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت
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قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران الزامي است».
آقاي عليزاده ـ چه شده است؟
آقاي موسوي ـ اآلن با این اصالحی که صورت داده اند ،کل مصوبه [ملزم به رعایت
اصول ( )22و ( ) 134قانون اساسی شده است].
منشي جلسه ـ بله
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکدهي شوراي نگهبان) ـ میگوید این اصول باید شامل کل
مصوبه بشود.
آقاي عليزاده ـ پس ایرادمان ،حل شد؟
منشي جلسه ـ بله.
آقاي عليزاده ـ مگر قبالً شامل کل مصوبه نمیشد؟
آقاي شبزندهدار ـ نه ،قبالً در تبصرهی ماده واحده گفته بودند« :تبصره  -در اجراي
ماده ( )7اين موافقتنامه  ، »...اما اآلن ماده ( )2را حذف کردهاند .بنابراین ،رعایت مفاد
تبصره شامل کل مصوبه میشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،خيلی خب ،درست شده است .تبصره را اصالح کردهاند.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي عليزاده ـ قبالً در ماده واحدهی تبصره  ،گفته بودند رعایت این اصول فقط
راجع به ماده ( )2الزامی است ،اما حاال آمدها ند ماده ( )2را برداشتهاند .یعنی در
واقع اینطور اصالح میشود« :تبصره  -در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول
هفتاد و هفتم ( )22و یكصد و سی و نهم ( )134قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران الزامی است ».آقایانی که با این اصالح به عمل آمده  ،باز اشكال را باقی
می دانند  ،رأی بدهند .رأی ندارد.
آقاي موسوي ـ بند ( )3ماده ( )5هم که ایراد شورا بود ،باید حل بشود.
منشي جلسه ـ آقای دکتر ،اصالً همين است.

جمهوری لهستان مصوب  1348 /5 /58مجلس شورای اسالمی « :ماده  - 2طرفهای متعاهد ،کليه
اختالفات ناشی از اجراء و یا تفسير مفاد این موافقتنامه را از طریق مذاکره و مشورت حل و فصل
خواهند نمود».
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آقاي موسوي ـ بله ،درست است.
آقاي عليزاده ـ در نهایت اینطور گفتهاند« :تبصره  -در اجرای این موافقتنامه »...
منشي جلسه ـ بله ،حل

شد)1 (.

 .3نظر شماره  41 /115 /528مورخ  1341 /5 /15شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره  112 /2411مورخ
 1341 /5 /4و پيرو نامه شماره  48 /111 /3531مورخ  ،1348 /4 /59الیحه موافقتنامه همكاریهای
اقتصادی بين دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری لهستان که با اصالحاتی در جلسه مورخ
چهارم اردیبهشت ماه یكهزار و سيصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيده است ،در
جلسه مورخ  1341 /5 /13شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصالحات به
عمل آمده ،مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
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اليحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاری بين دولت جمهوری
اسالمي ايران و دولت جمهوری سنگاپور (اعاده شده از شورای نگهبان)

منشي جلسه ـ دستور بعدی «ال يحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از
سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري سنگاپور
(اعادهشده از شوراي نگهبان)»

( )1

است .ما [ در نظر شماره  48/111/3538مورخ

 1348/4/59شورا در مورد این مصوبه] گفته بودیم« :بند ( )8ماده (،)5

( )8

خالف

موازين شرع شناخته شد ».مجلس اآلن در این مصوبهی اصالحی گفته است« :در
انتهاي تبصره ماده واحده ،عبارت « و در بند ( )8ماده ( ،)5منظور از خسارت
تأخير تأديه ،خسارت ناشي از عدم اجراي به موقع تعهدات ميباشد» اضافه
ميشود».
 .3الیحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بين دولت جمهوری اسالمی ایران و
دولت جمهوری سنگاپور در تاریخ  1348 /5 /51به تصویب هيئت وزیران رسيد .این الی حه ،پس از
ارسال به مجلس شورای اسالمی ،سرانجام در تاریخ  1348 /5 /58با اصالحاتی به تصویب نمایندگان در
مجلس شورای اسالمی رسيد و سپس مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل (  )49قانون اساسی،
طی نامهی شماره  158 /18481مورخ  1348 /5 /54به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان این
مصوبه را در مرحلهی اول رسيدگی در جلسهی مورخ  1348 /4 /59بررسی کرد و نظر خود مبنی بر
مغایرت برخی از مواد این مصوبه با موازین شرع را طی نامهی شماره  48 /111 /3538مورخ
 1348 /4 /59به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد .در نهایت ،با اصالحات مورخ  1341 /5 /9مجلس ،این
مصوبه در مرحلهی دوم رسيدگی در جلسات مورخ  1341 /5 /13و  1341 /5 /51شورای نگهبان بررسی
شد و نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره 41 /111 /451
مورخ  1341 /5 /51به مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
 .2بند (  )5ماده (  ) 8الیحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بين دولت جمهوری
اسالمی ایران و دولت جمهوری سنگاپور ،مصوب  1348 /5 /58مجلس شورای اسالمی « :ماده - 8
مصادره
... - 1
 - 5مصادره با پرداخت سری ع و مؤثر غرامت همراه خواهد بود .ميزان جبران خسارت باید معادل ارزش
سرمایهگذاری مصادرهشده بالفاصله قبل از مصادره یا آگاهی عموم از مصادره قریبالوقوع باشد.
پرداخت خسارت شامل هزینه های مالی به نرخ تجاری قابل اعمال برای خسارت تأخير تأدیه از تاریخ
مصادره تا تاریخ پرداخت خواهد شد».
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آقاي مدرسي يزدي ـ این عبارت که فرقی نكرده است .چرا قبالً خالف شرع گرفته
بودیم؟
آقاي موسوي ـ به دليل خسارت تأخير تأدیه.
آقاي سوادكوهي ـ بله ،بحث خسارت تأخير تأدیه بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلی خب.
آقاي عليزاده ـ مجلس در این اصالحيه گفته است« :م نظور از خسارت تأخير تأدیه،
خسارت ناشی از عدم اجرای بهموقع تعهدات میباشد» ؛ یعنی منظور از آن ،خسارتی
است که از این باب وارد میشود ،نه اینكه صرف همين تأخ ير ،مستلزم دادن خسارت
باشد .صرف تأخير موجب خسارت نمیشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب یكی از این تعهدات هم تعهد قرضی است .فرض کنيد یك
کسی به دیگری قرض داده و طرف مقابل تعهد داده است که مثالً آن را در فالن مدت
پس بدهد .حاال فرض کنيد پس نداد .طبق این مصوبه میگویيم به شما زمان می دهيم ،
اما مبلغ اضافهای بده.
آقاي اسماعيلي ـ نه ،اینجا صحبت از تعهداتِ قراردادی است.
آقاي عليزاده ـ بله ،قراردادی است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولی شامل آن مثالی که من گفتم هم میشود.
آقاي اسماعيلي ـ این خسارت ،مربوط به زمانی است که قرارداد را سر وقت اجرا
نكنند.
آقاي شبزندهدار ـ ببينيد؛ وجه خالف شرع بودن این خسارت تأخير تأدیه دو گونه
است؛ اگر و جه خالف شرع بودنش به این است که اصالً خسارت تأخير تأدیه اشكال
دارد ،در این صورت ،این مصوبه مطلقاً اشكال دارد .اما خب ،اآلن در بانكها هم
همين کار را دارند میکنند.
آقاي عليزاده ـ اگر در قرارداد پيشبينی بشود ،اشكالی دارد؟
آقاي شبزندهدار ـ پس میفرمایيد که [اخذ خسارت تأخير تأدیه] با قرارداد اشكالی
ندارد .اگر مقصود این است که پذیرش خسارت تأخير تأدیه در قرارداد ،مشكلی
ندارد ،خب مشكل این مصوبه حل شده است دیگر چون دارد میگوید« :خسارت
ناشی از عدم اجرای بهموقع تعهدات».
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آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي شبزندهدار ـ نگاه کنيد؛ این را مقيد به تعهدات قراردادی کرده است.
آقاي يزدي ـ بله ،مقيد کرده است.
آقاي شبزندهدار ـ بله.
آقاي يزدي ـ مغایر اصل ( )25نيست.
آقاي شبزندهدار ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ این الیحهی بينالمللی است؛ یعنی بين الدولتين است .اگر
داخلی بود ،این سخن شما درست است ،ولی آنها که خسارت تأخير تأدیه را
اینطوری معنا نمیکنند.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،ما داریم با آنها اینطوری حرف میزنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب بله ،ولی این قرارداد که طبق قانون ما صورت نمیگيرد؛
یك عرف بين المللی دارد.
آقاي شبزندهدار ـ نه.
آقاي عليزاده ـ خب ،ما مقيدش کردیم دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اینها یك عرف بينالمللی دارد.
آقاي عليزاده ـ ما مقيدش کردیم دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ من این در ذهنم بود که اگر مربوط به داخل باشد ،ایرادی ندارد؛
چون ما اصالً قانون خالف شرع نداریم ،ولی این یك موافقتنامه با خارج است .در
خارج هم در این زمينه یك عرف بين المللی وجود دارد که آن هم اطالق دارد و شامل
همهی صور میشود.
آقاي سوادكوهي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ حاال اینها که در اصالحيه با این عبارت آن را مقيد کردهاند دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ ببينيد؛ ای نجا گفته است« :ناشی از عدم اجرای به موقع تعهدات».
آقاي عليزاده ـ بله ،این را مقيد کردهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،بر اساس عرف بين الملل اینطور نيست.
آقاي شبزندهدار ـ با این اصالحيه ،این یك تعهد می شود دیگر؛ یعنی این جبران
خسارت یك تعهد بوده است.
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آقاي م درسي يزدي ـ بله ،تعهد بوده است
آقاي شبزندهدار ـ خب ،تعهد است دیگر ،و بنابراین ،عرف بينالملل مبيناًعليه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،ببينيد؛ عرف بينالملل این است که اگر شما به کسی قرض
دارید و تعهد داشتيد که سر ماه آن را بدهيد ،ولی ندادید ،باید خسارت بدهيد .معنای
عرف بين الملل این است.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،خب این تعهد است دیگر.
آقاي عليزاده ـ حضرت آیتاهلل مدرسی ،عرف موقعی حاکم میشود که قانونی وجود
نداشته باشد .حاال اینجا خودش در قانون آورده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اینجا که نگفته است چه قانونی حاکم است.
آقاي عليزاده ـ حرف شما درست است .عرف از منابع حقوق است ،منتها در جایی
که خالف قانون نباشد .اینجا مقنن خودش آمده و این را شرط کرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ عرف ،اگر بر خالف قانون داخلی باشد ،وضعش اینطور است
[که شما میفرمایيد] ،اما این مصوبه که قانون داخلی نيست ،بلكه با طرف خارجی
است.
آقاي عليزاده ـ در رابطه با طرف خارجی هم همينطور است.
آقاي مدرسي يزدي ـ این قرارداد خارجی است؛ یعنی بين الدولتين است.
آقاي عليزاده ـ در قراردادهای خارجی هم همينطور است .عرفی که همهجا حاکم
است [در جایی است که بر خالفش قانونی نباشد].
آقاي شبزندهدار ـ اینجا نگفته است که این خسارت برای امهال است .خسارت
تأخير تأدیه است ،اما نه اینكه به دليل امهال باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر فرد یك چنين قراردادی داشته باشد که بگوید شما اینمقدار
هزینه سر ماه باید بپردازید و اگر نپ رداختيد ،ما یك ماه دیگر هم به شما مهلت
می دهيم ،به شرط اینكه خسارت تأخير تأدیه را هم بپردازید ،درست است؟
آقاي عليزاده ـ ما [با این اصالحيهی مجلس ]،این موافقتنامه را با این حق رزرو قبول
کردیم .این حق را برای خودمان گذاشته ایم [که خسارت را از باب تعهد قراردادی
می دهيم] و این را داریم میگویيم دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ این خسارت تأخير تأدیه است .اگر کسی اینجا [نسبت به مواردی
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پذیرفته ایم)1 (]،

به آن اشكالی ندارد ،آنجا [= موافقتنامهی

که در قانون داخلی این را
موضوع بحث] هم اشكالی ندارد.
آقاي عليزاده ـ نمیدانم .حاجآقای مؤمن ،شما چه میفرمایيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ من به نظرم این اطالق دارد .این با قوانين بين الملل سازگار است
و در بعضی موارد درست نيست .این اطالق دارد ،ولو اینكه طبق عرف بين المللی
باشد.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي شبزندهدار ـ حتی با این تبصرهی اصالحی ،این را میفرمایيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،با این تبصرهی اصالحی هم ایراد دارد.
آقاي مؤمن ـ این مشكلی ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ اآلن تبصرهی اصالحی میگوید ...« :منظور از خسارت تأخير
تأدیه ،خسارت ناشی از عدم اجرای بهموقع تعهدات می باشد».
آقاي ابراهيميان ـ این تبصره که ماهيت خسارت را عوض نمیکند.
آقاي شبزندهدار ـ آن چيزی که اشكال دارد ،اسمش خسارت تأخير تأدیه نيست .آن
چيزی که اشكال دارد ،این است که در مقابل امهال ،وجهی اضافه گرفته شود؛ اما
موضوع در اینجا [= بند ( )5ماده ( )8موافقتنامه] خسارت تأخير تأدیه است.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،من می خواهم بگویم این عبارتی که اینها در این اصالحيه به
تبصرهی ماده واحده اضافه کرده اند ،حقيقتی را تغيير نداده است .من می خواهم بگویم
اآلن نسبت به مبانی اظهار نظر شما ،اتفاق جدیدی نيفتاده است .این تبصره فقط گفته
است که منظور از خسارت تأخير تأدیه ،خسارت دیرکرد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،دیرکرد هم نگفته است؛ گفته است خسارتی که به دليل عدم
اجرای بهموقع تعهدات است.
 .3برای نمونه ،ماده (  )33قانون بيمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از
وسایل نقليه ،مصوب  1348 /5 /51مجلس شورای اسالمی« :ما ده  - 33چنانچه بيمهگر یا صندوق بهرغم
کامل بودن مدارك ،تكليف مقرر در ماده (  )31این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخير
کنند و یا بيمهگر تكليف مقرر در ماده (  )35این قانون را انجام ندهد ،به پرداخت جریمهای معادل نيم
در هزار به ازای هر روز تأخير در حق زیان دیده یا قائممقام وی محكوم میشود».
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آقاي ابراهيميان ـ همان؛ اسم عدم اجرای بهموقع تعهدات ،دیرکرد است دیگر .این
خسارت دیرکرد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ فرض کنيد که ایران تعهد کرده است ظرف شش ماه فالن
کارخانه را در آن کشور بسازد .حاال شش ماه شد و آن را نساخت ،چه میشود؟
آقاي سوادكوهي ـ خب ،همين قانون بر آن حاکم میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اجازه بدهيد؛ عرف بينالملل این است که اگر کاری را
انجام ندادی ،بابت هر مدتی که انجام ندادی ،باید خسارت بدهی.
آقاي عليزاده ـ چه اشكالی دارد؟
آقاي شبزندهدار ـ خب ،اگر شرط شده باشد ،اشكالی دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب این شرط ،اعم است
آقاي شبزندهدار ـ آخر اینجا دارد میگوید تعهدی در کار بوده است.
آقاي عليزاده ـ چه اشكالی دارد؟ این که اشكالی ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اینجا گفته است که ناشی از عدم اجرای بهموقع تعهدات
است.
آقاي عليزاده ـ خب این که اشكالی ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه تعهدی مد نظر است؟ تعهدی که کارخانه ششماهه آماده
بشود .این مصوبه ،شامل این مورد هم میشود.
آقاي يزدي ـ طبق همان قرارداد ،اگر کارخانه ظرف شش ماه تحویل نشد ،خسارت
میگيرند.
آقاي مدرسي يزدي ـ تعهد کرده اند که ظرف شش ماه آماده بشود ،ولی شرط نكرده اند
که اگر آماده نشد ،پول هم بدهند .این اعم است؛ اطالق دارد.
آقاي عليزاده ـ حضرت آیتاهلل مدرسی ببينيد؛ در آن موردی که یك طرف پول را
بهموقع نداده است و طرف مقابل ،خسارت بخواهد و شرط هم نشده باشد ،اشكال
دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب این اطالق ،شامل آن هم میشود.
آقاي عليزاده ـ اما اینكه تعهد کرده است که کارخانه را در فالن مدت بسازد ،ولی
نساخت و به من ضرر وارد شد ،چه اشكالی دارد که خسارت بگيرد؟
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آقاي مدرسي يزدي ـ اطالق این شامل آنجا هم میشود .عالوه بر آن ،شامل آنجایی
میشود که تعهد کرده است کارخانه را ششماهه بسازد ،اما نساخت .هيچ تعهد
دیگری هم ندارد ،ولی با این مصوبه ،خسارت را هم از آن میگيرند .در همهی دنيا
این هست.
آقاي سوادكوهي ـ میگویند اگر مثالً ساختن کارخانه که قرار بود در شش ماه ساخته
شود ،هفت ماه شد ،ما از تو مبلغ اضافهای میگيریم.
آقاي عليزاده ـ خب ،حاال چه اشكالی دارد؟ این ،اشكالی دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ چه اشكالی دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ این که درست نمیشود.
آقاي عليزاده ـ اگر طرف در حال اختيار نباشد ،بله ،ایراد دارد؛ اما اگر در حال اختيار
باشد و نسازد و به تعهدش عمل نكند ،باید خسارت بدهد دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اوالً اطالق دارد و شامل در حال غير اختيار بودن هم میشود.
آقاي عليزاده ـ نه ،شامل غير اختيار نمیشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟
آقاي عليزاده ـ حالت فورسماژور همه جای عالم هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اگر حالت فورسماژور باشد ،ایرادی ندارد ،ولی غير
اختياری بودن در حدی که به فورسماژور نرسد را هم شامل نمیشود؟
آقاي عليزاده ـ خيلی خب.
آقاي مدرسي يزدي ـ از آن هم به خاطر تأخير نمیتوان خسارتی گرفت ،چون
خسارتی که زده است [از نظر شرعی خسارت محسوب نمیشود].
آقاي عليزاده ـ حاال هر چه که نظر آقایان فقهای شورا باشد ،مینویسيم.
آقاي ابراهيميان ـ البته خسارت تأخير تأدیهای که اینجا گفته است ،با توجه به اینكه
به نرخ تجاری اشاره کرده ،فقط مربوط به تعهدات پولی است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب باشد؛ اطالق آن هم مشكل دارد.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،منظورم این است که این فقط مربوط به تعهدات پولی است؛
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یعنی همان حرفهایی که شما در نمونههای داخلی میزدید [و آنها را میپذیرفتيد]،
اینجا هم از نظر فقهی همان حرفها است.
آقاي مدرسي يزدي ـ این عبارت از نظر اینكه قرارداد باشد یا نباشد ،اطالق دارد.
خسارت تأخير تأدیه در همهی دنيا وجود دارد .مثل ما نيستند که آن را در قالب وجه
التزام پذیرفته باشند.
آقاي مؤمن ـ اگر می خواهيد ،عبارت مد نظر آقای مدرسی را ابهام بگيرید و بگویيد
آیا مقصودتان این است که چون بدهی را در وقت خودش انجام نداده است ،مستلزم
خسارت میشود یا عالوه بر این ،از جهت مالی به او لطمه می خورد
آقاي مدرسي يزدي ـ شامل هر دو تا میشود.
آقاي مؤمن ـ شما میفرمایيد منظور نمایندگان هر دو است.
آقاي مدرسي يزدي ـ در عرف بينالملل که شامل هر دو تایش میشود.
آقاي مؤمن ـ همين دیگر؛ میگویيد این را باید روشن کنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اینجا [در اصالحيهی مجلس] دارد میگوید که « خسارت ناشی
از عدم اجرای بهموقع تعهدات» ؛ یعنی حاال هرگونه خسارتی می خواهد باشد.
آقاي مؤمن ـ نه ،هرگونه که نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا دیگر؛ اطالق دارد.
آقاي مؤمن ـ نه ،یعنی اگر فقط بابت انجام ندادن کار در وقت خودش است ،گرفتن
خسارت اشكال دارد ،ولی اگر که نه ،یعنی غير از این ،از جنبهی مالی به فرد لطمه
خورده باشد ،در این صورت گرفتن خسارت اشكالی ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن هم اشكال دارد؛ وقتی در ضمن عقد ،شرط نشده باشد،
اشكال دارد .این مصوبه [نسبت به قراردادی بودن یا نبودن این تعهد] اعم است.
آقاي شبزندهدار ـ اگ ر شما می خواهيد خيلی احتياط کنيد ،باید به مجلس بگویيد این
تعهد که در اینجا آمده است یعنی چه.
آقاي عليزاده ـ این که شامل آن [موارد خارج از قرارداد] نمیشود .اینجا دارد
میگوید « :خسارت ناشی از عدم اجرای بهموقع تعهدات» ؛ یعنی شامل موردی که تعهد
را بهموقع انج ام نداده باشد و خسارتی وارد نشود که نيست .ببينيد؛ این شامل آن
نمی شود .شما باید این را بفرمایيد.
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آقاي مدرسي يزدي ـ چرا میگویيد شامل این مورد نمیشود؟ اآلن این عبارت ،شامل
این مورد هم میشود.
آقاي عليزاده ـ خسارت ،معنای حقوقی دارد .معنای حقوقيش این است که باید به من
ضرر وارد بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ طبق محاسبه و نظر آنها ،در چنين مواردی ضرر وارد شده است.
مثالً میگوید اگر شما این کارخانه را بهموقع درست کرده بودید ،اآلن اینقدر کارگر
داشتم و اینقدر هم سود داشتم.
آقاي شبزندهدار ـ آنها عدم النفع است.
آقاي مدرسي يزدي ـ شما اینطور میگویيد ،ولی عرف بين الملل این است .عرف
بين الملل این است و اآلن هم در دادگاهها دارند این کار را میکنند.
آقاي عليزاده ـ حاال شما ایرادتان چيست.
آقاي مؤمن ـ من میگویم اگر ابهام بگيرید ،شاید مشكل حل بشود.
آقاي عليزاده ـ خب ،چه ابهامی بگيریم؟ بفرمایيد تا بنویسيم.
آقاي مؤمن ـ به همين ترتيب که آیا مقصود از این «خسارت ناشی از عدم اجرای
بهموقع تعهدات»  ،لطمهی مالی خوردن است یا صرف انجام ندادن کار در وقت
خودش است.
آقاي مدرسي يزدي ـ هر دوتای آن هم باشد ،اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ یا شامل هر دوی آنها میشود یا خير.
آقاي عليزاده ـ پس بگویيم آیا شامل ندادن دِین هم میشود یا نه .همه را باید
بنویسيم.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ هر سه را بنویسيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ همهی موارد شامل عدم انجام کارِ بهموقع و ندادن دِین ،ولو
تعهد هم نكرده باشد و وجه التزام هم قرار نداده باشد ،همه را مطرح کنيد.
آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده ،موردی که خسارت وارد شده است را نگویيد.
آقاي عليزاده ـ همان دیگر.
آقاي مؤمن ـ باالخره شما در نظر شورا یك صورتی را که اشكال دارد ،مطرح کنيد و
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بگویيد آیا مصوبهی شما شامل آن هم میشود یا اینكه اختصاص دارد به آن مواردی
که اشكال ندارد.
آقاي عليزاده ـ پس اینطوری بنویسيد که آیا منظور از خسارت تأخير تأدیه موردی
است که طلب را بهموقع پرداخت نكرده است یا خير.
آقاي مؤمن ـ بله ،آیا منظور ،اخذ خسارت ناشی از عدم اجرای بهموقع بوده است یا نه؟
آقاي عليزاده ـ بله ،اخذ خسارت ناشی از عدم اجرای بهموقع.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً این خسارت راجع به اجرای کار است؛ یعنی غير از تأخير در
پرداخت را هم شامل میشود .اصالً این لفظ «عدم اجرا» ،یعنی کار به انجام نرسيده است.
آقاي مؤمن ـ اینجا گفته است« :خسارت ناشی از عدم اجرای بهموقع تعهدات».
آقاي عليزاده ـ ممكن است تعهد این بوده باشد که اینقدر پول هم بدهد .اینطور هم
میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطالق دارد؛ هر دو مورد را شامل میشود .شامل آن وقتی هم که
دولت تعهد به دادن پول اضافی بدهد هم میشود .آن وقتی که چنين تعهدی را ندهد
هم شامل میشود .فرقی ندارد.
آقاي عليزاده ـ همين را داریم میگویيم دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ سه تا اشكال است ،یا به عبارتی سه تا ابهام است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ میگویيم آیا منظور از خسارت در این مصوبه  ،خسارت ناشی از عدم
اجرا است یا عدم پرداخت بهموقع بدهی یا عدم انجام دادن کار است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،آیا شامل عدم انجام کار یا عدم انجام پروژهها هم میشود؟
آقاي عليزاده ـ  ...حتی بدون ورود لطمهی مالی هم مشمول دریافت خسارت میشود یا نه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،به غير از عدم انجام کار ،شامل این موارد هم میَشود یا خير؟
آقاي مؤمن ـ بله ،آیا عالوه بر آن را هم شامل میشود یا نه؟ یعنی آیا همان است یا
اینكه نه ،شامل ورود لطمهی مالی ناشی از آن هم میشود
آقاي ابراهيميان ـ مثل مثالی است که من یك دفعه از خدمت آقایان فقها سؤال کردم
که مثالً یك طرف قرارداد قرار بوده است یك سدّی بسازد که جلوی سيالب را بگيرد،
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ولی آن را بهموقع نساخته است .در اینجا ،نبود سد ،خودش خسارت نيست ،اما اینكه
کسی بگوید چون این سد را به موقع نساختی ،سيالبی آمد و خانهی ما را از بين برد،
مشمول خسارت میشود .آیا همين را میشود خسارت حساب کرد یا نه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ ما هم همين را گفتيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ این مصوبه اطالق دارد .مشكل آن همين است.
آقاي عليزاده ـ یكبار بخوانيد تا ببينيم چه گفتيم.
آقاي ابراهيميان ـ ا گر خسارت تأخير تأدیه را در قرارداد شرط کنند ،مشكلی ندارد.
اآلن در قوانين فعلی ما حتی بدون شرط هم قابل مطالبه است)1 (.
آقاي عليزاده ـ اآلن ایراد را بفرمایيد بخوانيد تا ببينيم در مورد این ابهام چه نوشتيد؟
همين سه وجهی را که گفتيم ،بفرمایيد.
آقاي سوادكوهي ـ من چون [برای توضيح ایراد شورا و نحوهی رفع آن] به جلسهی
مجلس رفتم ،می خواستم این را عرض کنم که موضوع مطرح در اینجا ،یك مطلب
خاص است و آن هم فقط در مورد مصادره است.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،مربوط به مصادره است.
آقاي سوادكوهي ـ این مربوط به زمانی است که مثالً طرفين در کشورهای طرف
مقابل با توجه به تعهدات پيشينشان دارند عمل میکنند؛ مثالً کارخانهای را دارند فعال
میکنند و بعد در آن کشور احياناً اینطور اتفاق می افتد که دولت آن کارخانهای را که
دارند در آن فعاليت میکنند ،مصادره میکند .حاال در این بند ،در مورد این
مصادرههای این چنينی چند مطلب را دارند مطرح میکنند؛ میگویند اگر مصادره
کردید ،قطعاً اطالع بدهيد و با توجه به اینكه مصادره میکنيد ،از زمانی که مصادره
 .3ماده (  )855قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب (در امور مدنی) ،مصوب 1324 /1 /51
مجلس شورای اسالمی« :ماده  - 855در دعاوی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه
داین و تمكن مدیون ،مدیون امتناع از پرداخت نموده ،در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت ساالنه از
زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ،دادگاه با رعایت تناسب تغيير شاخص ساالنه
که توسط بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعيين میگردد ،محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد،
مگر اینكه طرفين به ن حو دیگری مصالحه نمایند».
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میکنيد ،باید خسارت آن کشور که از روی حُسن نيت آمده است در کشور شما
سرمایهگذاری کرده است ،پرداخت کنيد .اآلن ،این مسئلهی خسارت تأخير تأدیه
مربوط به این است که ما و شما ،یعنی طرفين ،توافق میکنند که وقتی یك طرف اعالم
کرد که کارخانهی شما مصادره است ،چون آن کشور خبر دارد که یك تعهدی بين
طرفين هست ،از زمانی که اعالم میکند که این مصادره می خواهد صورت بگيرد ،باید
بداند که طرف مقابل دارد ضرر میکند .پس ضرر طرف مقابل را باید جبران کند .در
واقع این خسارت تأخير تأدیه ،اوالً یك عامل پيشگيری است تا نسبت به مصادرهی
آنچه که در کشور مقابل سرمایهگذاری کرده اند ،اجتناب شود .ثانياً موجب میشود که
هر کشوری هم اطالع داشته باشد که از زمانی که مصادره ،که یك امر حاکميتی است،
صورت میگيرد ،نسبت به جبران خسارت بهموقع آن باید اقدام کند .حاال در اینجا
فقط این مطلب است که آقا خسارت تأخير تأدیه را بدهيد .شما میگویيد خسارت
تأخير تأدیه چيست؟ خسارت تأخير تأدیه یعنی اینكه وقتی که شما با حُسن نيت از ما
دعوت کردید تا ما در کشور شما سرمایهگذاری کنيم ،حاال اگر شما میگویيد باید
فالن کارخانه مطابق قانون مصادره بشود و آن را مصادره میکنيد ،پس بنابراین ،توجه
داشته باشيد که خسارت آن را هم باید بپردازید .آن طرف مقابل که آمده است و
سرمایهگذاری کرده که گناهی نكرده است .او آمده در کشورتان سرمایهگذاری و
مشارکت کرده است .حاال اگر در زمان مشارکت ،با مصادرهی کارخانه مواجه شد،
خودتان توجه داشته باشيد که از زمان مصادره ،شما باید خسارت طرف مقابلتان را
جبران کنيد .اگر در جبران خسارت ،تأخير کردید ،همينطور که فرمودند چون عرف
بينالملل است ،عرف عقال است ،عرف حاکم بر روابط قراردادی است که این اهميت
را برای شما ایجاد میکند که توجه داشته باشيد از همان زمان مصادره ،باید خسارت
آن را پرداخت کنيد .به نظر میرسد که مسئله ،اینطور باشد .من البته طبق آن چيزی
که در آن جلسهی مجلس فهميدم ،این مطلب برای من طبيعی بود .فقط به آنها گفتم
چون شما در اینجا «خسارت تأخير تأدیه» را آورده اید ،یك توجهی به این مطلب
داشته باشيد .تعهد طرفين در اینجا مسلّم است؛ یعنی اآلن این مصوبه تبدیل شد به یك
قرارداد بين ما و کشور مقابل .این مسلّم است .ما خبر داریم .فقط شما مشكل این
تأخير تأدیه را حل کنيد .اقتضای این تعهد این است که طرف مقابل به مطالبهی
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خسارت محق میشود .پس اگر شما خسارت آن را پرداخت نكنيد ،عدم انجام تعهد
موجب این است که شما به طرف[ ،خسارت تأخير تأدیه هم بپردازید] .به نظر من،
کار دیگری میتوانستيد انجام بدهيد؛ اما حاال اگر شما می خواهيد جایگزین کنيد ،چه
چيزی می خواهيد جایگزین مسائل مصادره کنيد؟
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اجازه بفرمایيد .پس اآلن دیگر معلوم شد پرداخت خسارت
بابت عدم اجرای کار نيست.
آقاي شبزن دهدار ـ نه.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،در مورد مصادره است.
آقاي عليزاده ـ تنها چيزی که هست ،این است که فرض کنيد که این آقا باید پارسال
خسارت را می داد ،اما نداده است .حاال عالوه بر آن ،باید خسارت تأخير تأدیه هم بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ این قسمتش اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مسئله همين است؛ یعنی پارسال که مصادره کرده بودند ،پنجاه
ميليون بود ،اما حاال که به هر دليلی آن پول را نداده است ،مثالً باید شصت ميليون بدهد.
آقاي سوادكوهي ـ ولی به هر حال ،تعهد کرده است که خسارت بدهد .ما در حقوق
مدنی هم این را داریم؛ در دعاوی قانون مدنی  1هم همين مسئله را داریم.
آقاي ابراهيميان ـ اگر اینجا خسارت تأخير تأدیه در قرارداد شرط بشود ،شما از نظر
فقهی میپذیرید؟
آقاي سوادكوهي ـ چرا نمیپذیرند؟ در قانون ما هم پذیرفته شده است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ برای چه شرط اضافه بياید؟
 .3مواد (  )551و (  )555قانون مدنی ،مصوب  1319 /5 /5مجلس شورای ملی« :ماده  - 551اگر کسی
تعهد اقدام به امری را بكند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند ،در صورت تخلف ،مسئول
خسارت طرف مقابل است ،مشروط بر اینكه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله
تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده  - 555در صورتی که موضوع تعهد ،تأدیه وجه نقدی باشد ،حاکم میتواند با رعایت ماده ( ،)551
مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در تأدیه دین محكوم نماید».
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آقاي ابراهيميان ـ نه ،بگویيم اگر در قرارداد شرط بشود که باید خسارت تأخير تأدیه
بدهيد ،ایرادی ندارد.
آقاي عليزاده ـ آن که نياز به شرط کردن ندارد دیگر.
آقاي سوادكوهي ـ در قانون مدنی هم آمده است.
آقاي ابراهيميان ـ خسارت دیرکرد طبق [قانون مدنی در صورتی که در قرارداد شرط
شده باشد ،پذیرفته شده است].
آقاي عليزاده ـ اینجا که آن را نمیگوید.
آقاي سوادكوهي ـ من قانون مدنی را بخوانم تا ببينيد.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،از نظر فقهی میگویيم اشكالی ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ حاال قانون مدنی هم نظر فقه را میگوید دیگر.
آقاي عليزاده ـ خب ،می دانم آقای دکتر ،ولی این بند که اآلن در مورد شرط صحبت
نمیکند .این دارد میگوید بدون شرط باید این خسارت را بپردازد.
آقاي سوادكوهي ـ باید حل بشود دیگر .این یك مسئله است.
آقاي ابراهيميان ـ من عرض میکنم .اآلن کسی که مصادره میکند ،دولت است،
حكومت است.
آقاي مؤمن ـ اینجا مصادره گفته نشده است.
آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ هست.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ هست .ماده ( )8در مورد مصادره است.
آقاي عليزاده ـ بند ( )5را مالحظه کنيد.
آقاي ابراهيميان ـ فقط در بند ( )5ماده ( )8آمده است که مربوط به مصادره است.
آقاي عليزاده ـ بند ( )5ماده ( )8را مالحظه کنيد .همينجایی است که شما در
مرحلهی قبل به آن ایراد گرفتيد دیگر.
آقاي ابراهيميان ـ بله،
آقاي ابراهيميان ـ حاال عرضم این است که ببينيد؛ دولتی که می خواهد مصادره کند،
با دولت دیگر قرارداد بسته است .این اآلن موافقتنامه است دیگر .یك شرطی گذاشته
است که اگر اموال سرمایهگذاران را در کشور مقابل مصادره کردند ،غير از اینكه
خسارت یا غرامت آن را می دهند ،باید خسارت تأخير تأدیه را هم بپردازند .حاال
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ممكن است بگویيم آن کسانی که سرمایهگذاری کرده اند ،طرف این قرارد اد نيستند .در
این صورت ،این یك شرط به نفع ثالث است.
آقاي مؤمن ـ یعنی این ایراد را قبول دارید؟
آقاي ابراهيميان ـ دو تا دولت با هم قرارداد می بندند که اگر اموال تبعهی طرف مقابل
که سرمایهگذاری کرده است ،مصادره شد ،یك چيز اضافه ای هم به عنوان خسارت
تأخير تأدیه پرداخت شود .می خواهم بگویم اینجا یك شرطی وجود دارد ،مگر اینكه ما
به خود این شرط هم ایراد بگيریم و بگویيم در مورد خسارت تأخير تأدیه ،گذاشتن
شرط هم روا نيست .اگر گرفتن تأخير تأدیه را در صورت شرط جایز بدانيم ،اآلن در
این مصوبه  ،این شرط وجود دارد؛ منتها نه با کسی که اموالش از بين رفته و مصادره
شده است  ،بلكه دو دولت با هم به نفع یك شخص ثالث قرار گذاشته اند .به نظر
میرسد که طبق عمومات شرط ،این هم عيبی ندارد که مثالً من با شما شرط ببندم و
بگویم ملتزم میشوم یك چيزی به آقای دکتر موسوی بدهم .آیا این اشكالی دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بعيد نيست درست باشد.
آقاي ابراهيميان ـ عنایت میفرمایيد؟ می خواهم بگویم این یك قراردادی بين دو
کشور است.
آقاي مدرسي يزدي ـ یعنی اآلن اینجا باید بگویيم پرداختکنندهی خسارت ،خود
دولت است.
آقاي عليزاده ـ دولت مصادره میکند دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم نيست مفاد این بند این باشد ،اما چرا؛ گفته است که
مصادرهکننده دولت است.
آقاي سوادكوهي ـ بله ،دولت است دیگر.
آقاي ابراهيميان ـ عرض میکنم که دولت است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،خود دولت میگوید اگر من اآلن اموال تو را که مثالً پنجاه
ميليون می ارزد ،مصادره کردم و به تو ندادم ،بنا بر قراردادی که با دولتت دارم،
خسارت تأخير تأدیهی آن را میپردازم.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب.
آقاي ابراهيميان ـ میگوید من به این سرمایهگذاران این مقدار اضافه را هم میدهم.
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آقاي مدرسي يزدي ـ حاال ممكن است سرمایهگذار ،خود دولتِ آنطرف باشد.
آقاي ابراهيميان ـ اگر آنطوری باشد که خود طرفی که این قرارداد را بسته است،
برای طرف دیگر این را شرط کرده است .پس مشكل حل است.
آقاي مدرسي يزدي ـ سرمایهگذاری دو رقم است؛ ممكن است طرف قرارداد
خصوصی باشد و ممكن است که دولتی باشد.
آقاي ابراهيميان ـ از این جهت دیگر مشكلی ندارد .فقط منظور این بود که
سختترین شكل آن را هم که تصویر کردهایم ،باز هم در همين موافقتنامهی تشویق و
حمایت متقابل از سرمایهگذاری یك شرطی برای آن وجود دارد.
آقاي عليزاده ـ بله ،درست است.
آقاي ابراهيميان ـ مگر اینكه بگویيد این موافقتنامه مثالً یك شرط ابتدایی(  )1است.
آقاي عليزاده ـ شرط ابتدایی که نيست .اگر موافقتنامه است که یك قراردادی است
بين دولتها.
آقاي سوادكوهي ـ بله ،قرارداد است.
آقاي ابراهيميان ـ حاال بعضی از بزرگان میگویند بعضی از این موافقتنامهها[ ،یك
شرط ابتدایی هستند].
آقاي عليزاده ـ پس معلوم است رأی ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه دهيد یك ذره تأمل بكنيم.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،حاجآقای یزدی هم رأی نمیدهند .دستور جلسهی بعدی
را بخوانيد.
منشي جلسه ـ این اآلن تأیيد شد؟
آقاي عليزاده ـ بله ،رأی ندارد دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ این مصوبه را کنار بگذارید

دیگر)5 (.

 « .3تعهد مستقلی و قرار سادهای است که بين دو طرف ملزم و ملتزم ایجاد میشود ،بدون اینكه خود
قيدی برای قرار معاملهی دیگری باشد » .الخوئی ،محمدتقی« ،شروط أو االلتزامات التبعية فی العقود»،
بيروت ،دارالمورخ العربی ،ج  1919 ،1هـ.ق ،ص .112
 .2بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  1341 /5 /51شورای نگهبان ادامه یافته است.
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اليحه اصالحات پيوست كنوانسيون بينالمللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ
 )7131( 7491و آييننامه بينالمللي امنيت كشتيها و تسهيالت بندری
(آی.اس.پي.اس) (اعادهشده از شورای نگهبان)

منشي جلسه ـ دستور بعدی« :اليحه اصالحات پيوست كنوانسيون بينالمللي ايمني
جان اشخاص در دريا مورخ  )1353( 1197و آييننامه بينالمللي امنيت كشتيها و
تسهيالت بندري

( آي.اس .پي.اس)»)1 (.

آقاي شبزندهدار ـ این مصوبه ،نكتهی خاصی ندارد.
آقاي عليزاده ـ [در مرحلهی قبل ]،اشكال مغایرت با اصل ( )18گرفتيد(  )5که اآلن آن
را درست کردهاند دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،نسبت به استفاده از واژههای بيگانه ایراد گرفته بودیم؛ مث ً
ال
کلمهی «کانال»  ،که در فارسی به آن «آبراهه» میگویند.
آقاي عليزاده ـ خب دیگر ،اآلن این کلمهها را اصالح کرده اند)3 (.
 .3الیحه اصالحات پيوست کنوانسيون بينالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ  )1383 ( 1492و
آیيننامه بينالمللی امنيت کشتیها و تسهيالت بندری (آی.اس .پی.اس) در تاریخ  1348 /8 /1به تصویب
هيئت وزیران رسيد .این الیحه ،پس از ارسال به مجلس شورای اسالمی ،نهایتاً در تاریخ  1348 /4 /12با
اصالحاتی به تصویب نمایندگان مجلس رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل
(  )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  158 /29111مورخ  1348 /4 /55به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان این مصوبه را در مرحلهی اول رسيدگی در جلسهی مورخ  1348 /11 /18بررسی کرد و
نظر خود مبنی بر مغایرت برخی از مواد این مصوبه با اصل (  )18قانون اساسی را طی نامهی شماره
 48 /111 /9192مورخ  ،1348 /11 /51به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد .در نهایت ،با اصالحات مورخ
 1341 /5 /9مجلس ،این مصوبه در مرحلهی دوم رسيدگی در جلسهی مورخ  1341 /5 /13شورای نگهبان
بررسی شد و نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره
 41 /115 /521مورخ  1341 /5 /15به مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
 .2نظر شماره  48 /111 /9192مورخ  1348 /11 /51شورای نگهبان « :در این مصوبه موارد متعددی از
واژها و عبارات بيگانه بدون ذکر معادل فارسی آنها استفاده شده است .لذا از این حيث مغایر اصل ( )18
قانون اساسی شناخته شد» .
 .1اصالحيهی مورخ  1341 /5 /9مجلس در خصوص الیحه اصالحات پيوست کنوانسيون بين المللی
ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ  )1383 ( 1429و آیيننامه بينالمللی امنيت کشتیها و تسهيالت
بندری (آی.اس .پی.اس)« :واژه و اصطالحات التين در کنوانسيون به شرح زیر جایگزین میشود:
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منشي جلسه ـ حاجآقا ،در مورد تأیيد آن رأیگيری کنيد.
آقاي عليزاده ـ بله .حضرات آقایانی که با اصالح به عمل آمده ،اشكال قبلی را کماکان
به قوت خود باقی می دانند ،رأی

بدهند)1 (.


 - 1عبارت «نفتكش (تانكر)» ،جایگزین عبارت «تانكر » میشود.
 - 5عبارت «سيستم خدمات مخابراتی ایمنی کشتیها (ناوتكس)» ،جایگزین عبارت «ناوتكس » میشود».
 - 3عبارت «بالگرد (هلیکوپتر)» ،جایگزین عبارت «هلیکوپتر» میشود.
 - 9عبارت «یارانه (کامپيوتر)» ،جایگزین عبارت «کامپيوتر» میشود.
 - 8عبارت «وارسی (کنترل)» ،جایگزین عبارت «کنترل » میشود.
 - 1عبارت « معاهده (کنوانسيون)» ،جایگزین عبارت «کنوانسيون » میشود.
 - 2عبارت «خودکار (اتوماتيك)» ،جایگزین عبارت «اتوماتيك» میشود.
 - 5عبارت «رزمایش (مانور)» ،جایگزین عبارت « مانور » میشود.
 - 4عبارت «طرح فرضی (سناریو)» ،جایگزین عبارت «سناریو» میشود.
 - 11عبارت «هستهای (اتمی)» ،جایگزین عبارت «اتمی» میشود.
 - 11عبارت «آبراهه (کانال)» ،جایگزین عبارت «کانال » میشود.
 - 15عبارت «خدمات دهی (سرویس دهی)» ،جایگزین عبارت «سرویس دهی » میشود.
 - 13عبارت «رفت و آمد (ترافيك)» ،جایگزین عبارت «ترافيك » میشود».
 .3نظر شماره  41 /115 /521مورخ  1341 /5 /15شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره  158 /2418مورخ
 1341 /5 /4و پيرو نامه شماره  48 /111 /9192مورخ  ،1348 /11 /51الیحه اصالحات پيوست کنوانسيون
بينالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ  )1383 ( 1492و آیيننامه بينالمللی امنيت کشتیها و
تسهيالت بندری (آی.اس.پی.اس) که با اصالحاتی در جلسه مورخ چ هارم اردیبهشت ماه یكهزار و
سيصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيده است ،در جلسه مورخ 1341 /5 /13
شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصالحات به عمل آمده ،مغایر با موازین
شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
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طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد (اعادهشده از شورای نگهبان)

منشي جلسه ـ دستور بعدی «طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد (اعادهشده از شوراي
نگهبان)»(  )1است[ .بند ( )1نظر شماره  48/111/8531مورخ  48/15/12شورای نگهبان در
مرحلهی پيشين نسبت به این مصوبه - 1« ]:در تبصره يك بند يك ماده ( ،)7از اين حيث
كه مشخص نيست در ساير موارد نظير كاالها و تجهيزات پزشكي مسئوليت امر بر عهده
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي است يا خير ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام،
اظهار نظر خواهد شد ».که حاال این تبصره به این ترتيب در مجلس اصالح شده است« :متن
زير به تبصره ( )1بند ( )1ماده ( )7الحاق ميشود:
نظارت بر اجراي استانداردهاي كاالهاي سالمتمحور بر عهده وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكي است .مصاديق كاالهاي سالمتمحور و نحوه نظارت بر اساس

 .3طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که با عنوان اوليهی « طرح تأسيس سازمان ملی استاندارد ایران»
توسط تعدادی از نمایندگان مجلس در سال  1341ارائه شده بود ،سرانجام در تاریخ  1348 /5 /51با
اصالحاتی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد .این مصوبه مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در
اصل (  )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  99 /11325مورخ  1348 /5 /52به شورای نگهبان ارسال شد.
این مصوبه در مجموع در هفت مرحله بين شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت داشته است.
شورای نگهبان این مصوبه را در مرحلهی اول رسيدگی در جلسهی مورخ  ،1348 /3 /13در مرحلهی دوم
در جلسات مورخ  1348 /11 /5 ،1348 /11 /1و  ،1348 /11 /18در مرحلهی سوم در جلسهی مورخ
 ،1348 /15 /11در مرحلهی چهارم در جلسهی مورخ  ،1341 /5 /13در مرحلهی پنجم در جلسهی مورخ
 ،1341 /3 /59در مرحلهی ششم در جلسهی مورخ  1341 /8 /11و در مرحلهی هفتم در جلسهی مورخ
 1341 /1 /5بررسی کرد و نظر خود مبنی بر مغایرت برخی از مواد این مصوبه با موازین شرع و قانون
اساسی را به ترتيب طی نامههای شماره  48 /115 /258مورخ  48 /111 /3411 ،1348 /3 /12مورخ
 48 /111 /8531 ،1348 /11 /15مورخ  41 /111 /525 ،1348 /15 /12مورخ 41 /115 /1918 ،1341 /5 /15
مورخ  41 /115 /5154 ،1341 /3 /58مورخ  1341 /8 /15و  41 /115 /5349مورخ  1341 /1 /5به مجلس
شورای اسالمی اعالم کرد .در نهایت با اصرار مجلس شورای اسالمی بر مصوبهی خود و عدم تأمين
نظر شورای نگهبان ،این مصوبه بر اساس اصل (  )115قانون اساسی ،به موجب نامهی شماره 53 /84339
مورخ  1341 /2 /14به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد که این مجمع ضمن بررسی این مصوبه
در جلسهی مورخ  ، 1341 /4 /9نظر مجلس شورای اسالمی را عيناً مورد تأیيد قرار داد و نظر خود را طی
نامهی شماره  4111- 98589مورخ  1341 /4 /8به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
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سياستهاي كلي سالمت (بندهاي ( )1و ( )1 ())7- 1و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي
(بند ( )5 ())89توسط شوراي عالي استاندارد تعيين ميشود».
آقاي شبزندهدار ـ تعيين مصادیق [کاالهای سالمتمحور و نحوهی نظارت] مشمول عنوان
قانونگذاری که نيست؟
آقاي عليزاده ـ تعيين نحوهی نظارت را «قانون» باید تعيين کند؛ اینها [= شورای عالی
استاندارد] که در این خصوص صالحيت ندارند .دوباره این را در صالحيت شورای عالی
استاندارد گذاشته اند!
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اینجا [در بند ( )1نظر شماره 48/111/8531
مورخ  48/15/12شورای نگهبان] یك اشكال [= ابهام] از نظر مغایرت با سياستهای کلی
سالمت گرفته شد تا توليت وزارت بهداشت در این حوزهها حفظ شود.
آقاي يزدي ـ این جواز دادن به عهدهی چه کسی است؟ به عهدهی وزارت بهداشت است؟
آقاي عليزاده ـ نه ،تبصره را خرابش کردهاند.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ [در تبصره ( )1ماده ( )2طرح تقویت و
توسعه نظام استاندارد ،مصوب  1348/15/1مجلس شورای اسالمی] گفته شده بود« :تبصره
 - 1تعيين ،تدوين ،نشر و مسئوليت اجرا و نظارت بر استانداردهاي «دارويي» بر عهده
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي« ،نظامي» بر عهده وزارت دفاع و پشتيباني
نيروهاي مسلح (با اذن مقام معظم رهبري)« ،انرژي هستهاي و پرتوي» بر عهده سازمان
انرژي اتمي ايران ميباشد ».نظر شورا این بود که از این حيث که مشخص نيست در سایر
موارد ،مسئوليت امر بر عهده ی چه کسی است ،ابهام دارد .مسئوليت امر یعنی همين تعيين،
 .3بندهای (  )1و (  )1- 2سياستهای کلی سالمت ،ابالغی  1343 /1 /15مقام معظم رهبری - 1 « :تأمين
امنيت غذایی و بهرهمندی عادالنه آحاد مردم از سبد غذایی سالم ،مطلوب و کافی ،آب و هوای پاك،
امكانات ورزشی همگانی و فرآوردههای بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معيارهای
منطقهای و جهانی.
... - 2
 - 1– 2توليت نظام سالمت شامل سياستگذاریهای اجرایی ،برنامهریزیهای راهبردی ،ارزشيابی و
نظارت توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی».
 .2بند (  )59سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،ابالغی  1345 /11 /54مقام معظم رهبری - 59 « :افزایش
پوشش استاندارد برای کليه محصوالت داخلی و ترویج آن».

38

مشروحمذاکراتشوراينگهبان

تدوین ،نشر و نظارت .همهی این موارد را شامل میشود؛ نه اینكه فقط شامل نظارت شود.
اآلن مجلس در این اصالحيه فقط آمده است مسئول «نظارت» را مشخص کرده است [و آن
را در صالحيت وزارت بهداشت قرار داده است] ،اما تعيين مصادیق و سایر موارد را دوباره به
همان شورای عالی استاندارد واگذار کرده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،تازه گفتهاند نحوهی نظارت هم توسط شورای عالی استاندارد تعيين می -
شود .مسئول آن موارد «تعيين» « ،تدوین» و «نشر» در حوزهی غير دارویی را هم که اصالً
نگفته اند.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ مصادیق کاالهای سالمتمحور و نحوهی
نظارت را هم گفته اند شورای عالی استاندارد تعيين کند.
آقاي عليزاده ـ نه ،این صحيح نيست.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این اشكال ظاهراً رفع نشده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،اشكال رفع نشده است.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،ببينيد؛ شما اشكال اخيرتان به این تبصره چه بوده است؟
آقاي عليزاده ـ گفتيم« :در تبصره یك بند یك ماده ( ،)2از این حيث که مشخص نيست در
سایر موارد نظير کاالها و تجهيزات پزشكی مسئوليت امر بر عهده وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكی است یا خير ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد».
آقاي شبزندهدار ـ خب اآلن مسئوليت «سایر موارد» مذکور در نظر شورای نگهبان را روشن
کردهاند.
آقاي عليزاده ـ خب اآلن [در مورد مصادیق کاالهای سالمتمحور و نحوهی نظارت] گفتهاند
هر چه شورای عالی استاندارد مشخص کند.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،اجازه بدهيد؛ گفته است مصادیق کاالهای سالمتمحور و نحوهی
نظارت بر عهدهی شورای عالی استاندارد است.
آقاي عليزاده ـ حرفی نداریم؛ منتها در مصوبهی قبلی ،تدوین ،نشر ،مسئوليت اجرا و نظارت
گفته شده بود .چند چيز بوده است .حاال اینها [در حوزهی غير دارویی ،مثل کاالها و
تجهيزات پزشكی] بر عهدهی چه کسی است؟
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ وزارت بهداشت.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،ببينيد؛ اشكال اخير شورا این بوده است « :در تبصره یك بند یك ماده
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( ،) 2از این حيث که مشخص نيست در «سایر موارد» نظير کاالها و تجهيزات پزشكی
مسئوليت امر بر عهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی است یا خير ،ابهام دارد»؛
چون آنجا [در تبصره ( )1بند ( )1ماده ( ])2فقط موارد « درمانی» گفته شده بود.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ « دارویی» گفته بود.
آقاي شبزندهدار ـ بله « ،دارویی» بود .ما گفتيم چون در «سایر موارد»  ،یعنی مواردی غير از
دارو معلوم نيست که مسئوليت امر به عهدهی چه کسی است ،از این جهت ابهام گرفتيم.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ درست است.
آقاي شبزندهدار ـ حاال در این مصوبهی اصالحی گفته اند در «سایر موارد» هم هر جا که
مصداق کاالهای سالمتمحور است ،مسئوليتش بر عهدهی وزارت بهداشت است .این
اشكالی ندارد.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه[ ،به این دقت کنيد که گفتيم] چه چيز آن
معلوم نيست؛ گفتيم مسئول تعيين ،نشر ،تدوین ،اجرا و نظارت معلوم نيست.
آقاي عليزاده ـ ما گفتيم معلوم نيست چه کسی اینها را در حوزهی غير دارویی تعيين میکند
یا اینكه گفتيم مسئوليت نظارتش بر عهدهی کيست؟
آقاي شبزندهدار ـ نه ،من اشكالی را که شما در این نظر اخيرتان ،یعنی نظر مورخ
 48/15/12گفته اید ،می گویم .در آنجا فقط همين اشكال را ذکر کردید.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله دیگر؛ درست است.
آقاي شبزندهدار ـ خب وقتی فقط این اشكال را ذکر کردید ،پس باید ببينيم همان ایراد
برطرف شده است یا خير .شما فقط گفتيد که مسئوليت امر در موارد غير دارویی معلوم
نيست .خب ،حاال اینها آن را معلوم کرده اند.
آقاي عليزاده ـ خب ،اشكال تعيين ،تدوین ،نشر و مسئوليت اجرا چه میشود؟
آقاي شبزندهدار ـ نه ،اینجا که این ایراد را مطرح نكردهاید.
آقاي عليزاده ـ چرا دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ عجب!
آقاي عليزاده ـ شما در نظر قبلی شورا گفتيد فقط [صالحيت وزارت بهداشت در خصوص]
موارد دارویی گفته شده است.
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آقاي شبزندهدار ـ بله ،گفتيم« :از این حيث که مشخص نيست در سایر موارد نظير کاالها و
تجهيزات پزشكی مسئوليت امر بر عهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی است یا
خير ،ابهام دارد».
آقاي عليزاده ـ یعنی ابهام در مسئوليت تعيين ،تدوین ،نشر ،مسئوليت اجرا و نظارت است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،در آن نظر گفتيم« :پس از رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد»؛ حاال
اصالح کرده اند ،اما ابهام ما را برطرف نكردهاند.
آقاي شبزندهدار ـ چطور ابهام برطرف نشده است؟
آقاي عليزاده ـ برطرف نكرده اند دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ یك جهت ابهام را برطرف کرده اند ،ولی باز هم اشكال وجود دارد.
آقاي شبزندهدار ـ چه اشكالی دارد؟ پس شما باید یك اشكال دیگری را هم مطرح میکردید.
آقاي عليزاده ـ حضرت حاجآقای شبزندهدار ،در مصوبهی قبلی ،چهار مطلب [مربوط به
تعيين ،تدوین ،نشر و مسئوليت اجرا و نظارت] بود ،ولی اینجا در مصوبهی اصالحی فقط
نظارت را آوردهاند.
آقاي شبزندهدار ـ آخر ،شما اشكال اخيرتان همين بوده است .به موارد دیگر اشكالی وارد
نكرده بودید.
آقاي عليزاده ـ نه ،اشكال ما فقط در مورد نظارت نبود .ما تنها به نظارت که ایراد نگرفتيم.
آقاي شبزندهدار ـ شما در این نظر اخير ،اشكال دیگری که نگرفتهاید تا ببينيد اینها اصالح
کرده اند یا نه.
آقاي عليزاده ـ اینها در مصوبهی اصالحی فقط مسئوليت نظارت را مشخص کرده اند.
آقاي شبزندهدار ـ عجب!
آقاي عليزاده ـ این اصالحيه ،فقط متولّی بحث نظارت را گفته است ،اما آن ایراد ما به
مصوبهی قبلی چهار چيز را گفته بود.
آقاي شبزندهدار ـ شما آخرین اشكالی که مطرح کردید چيست؟
آقاي عليزاده ـ گفتيم« :در تبصره یك بند یك ماده ( ،)2از این حيث که مشخص نيست در
سایر موارد »...
آقاي شبزندهدار ـ این یعنی اینكه اشكالهای دیگر حل شده است و فقط این اشكال باقی
مانده است.
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آقاي عليزاده ـ خب بله دیگر؛ منظور از «سایر موارد» [که در نظر شورای نگهبان آمده است]
چيست؟
آقاي شبزندهدار ـ «سایر موارد» یعنی موارد غير دارویی دیگر ،که آن را حل کرده اند.
آقاي عليزاده ـ بله ،یعنی غير دارویی ،اما مسئوليت تعيين و تدوین و نشر و اجرا را در این
حوزه مشخص نكردهاند.
آقاي شبزندهدار ـ تعيين و تدوین در کجای نظر شورا است؟
آقاي عليزاده ـ ما که ابهاممان نسبت به همهی موارد تعيين و تدوین و نشر و اجرا و نظارت
بود .ما در نظر قبلی به مجلس گفتيم شما که گفتهاید مسئوليت تعيين ،تدوین ،نشر ،اجرا و
نظارت در حوزهی دارویی با و زارت بهداشت است ،خب مسئوليت این موارد در حوزهی
غير دارویی با کيست؛ اما اآلن اینها در این مصوبهی اصالحی فقط مسئوليت نظارت در
حوزهی غيردارویی را مشخص کردهاند.
آقاي موسوي ـ نه ،حاجآقای شبزندهدار میفرمایند در مصوبهی اصالحی مسئوليت اجرا و
نظارت را مشخص کرده است .در نظر شورا هم «مسئوليت امر» گفته شده است .چون این
کلمه هست ،ایشان می فرمایند ابهام برطرف شده است.
آقاي عليزاده ـ خب مسئوليت این موارد در این اصالحيه نيامده است دیگر.
آقاي موسوي ـ سؤالی که ما طرح کردیم ،این قسمت [مربوط به نظارت بر سایر موارد غير
دارویی ،نظير کاال و تجهيزات پزشكی] بود ،درست است؟ آن قسمت قبلی [که مربوط به
مسئوليت تعيين ،تدوین ،نشر و اجرا بود] را در نظرمان نگفته بودیم؛ یعنی نظر شورای نگهبان،
این موضوع را کاملتر نگفته بود.
آقاي عليزاده ـ کجا را میفرمایيد؟
آقاي سوادكوهي ـ نه ،منظور از عبارت «مسئوليت امر» ،تعيين تكليف مسئول برای همهی آنها
[= تعيين ،تدوین ،نشر و مسئوليت اجرا و نظارت] در حوزهی غير دارویی بوده است.
آقاي موسوي ـ آقای شبزندهدار میگویند که در مصوبهی اصالحی ،ابهام مربوط به این
قسمت آن [= تعيين تكليف در خصوص تعيين مسئول نظارت بر حوزهی غير دارویی یعنی
کاالها و تجهيزات پزشكی] را حل کرده اند.
آقاي مؤمن ـ منظور از مسئوليت امر« ،نظارت» است.
آقاي عليزاده ـ نه ،این نيست.
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آقاي سوادكوهي ـ مسئوليت امر برای همهی آن موارد است.
آقاي ابراهيميان ـ خب در این تبصرهی مصوبهی قبلی که خود تعيين ،تدوین ،نشر و
مسئوليت اجرا و نظارت آمده بود.
آقاي سوادكوهي ـ اآلن هم هست دیگر؛ منتها این متنی که اآلن به تبصره اضافه شده است،
فقط در مورد «نظارت»  ،مسئول تعيين کرده است.
آقاي ابراهيميان ـ خب ما به همين موضوع ِنظارت ایراد گرفتيم ،درست است؟
آقاي عليزاده ـ نه ،صرفاً نظارت منظورمان نبوده است .منظورمان تعيين مسئول برای همهی
موارد [تعيين ،تدوین ،نشر و مسئوليت اجرا و نظارت در حوزهی غير دارویی] بوده است.
آقاي سوادكوهي ـ اآلن آمدهاند این متن را در مصوبهی اصالحی ،به آن تبصره ( )1ماده ()2
مصوبهی قبلی اضافه کردهاند.
آقاي ابراهيميان ـ آهان ،این متن را به تبصرهی قبلی اضافه کردهاند.
آقاي سوادكوهي ـ بله ،گفته است« :متن زیر به تبصره ( )1بند ( )1ماده ( )2الحاق می شود».
آقاي عليزاده ـ و بعد تازه همين هم که گفته اند ،باز اشكال دارد؛ چون میگوید نحوهی
نظا رت را شورای عالی استاندارد باید تعيين بكند .ما گفتيم همهی موارد [به موجب بند (- 2
 )1سياستهای کلی سالمت] به عهدهی وزارت بهداشت است .این هم اشكال دارد.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ من یك توضيحی بدهم .تقریر اشكال
ما اینطور بود که اینها آمدند [در تبصره ( )1ماده ( )2مصوبهی قبلی] مسئوليت امر را در
مورد دارو روشن کردند که با چه کسی است .سؤال و ابهام ما این بود که مسئوليت امر در
مورد حوزهی دارو روشن شده است؛ یعنی چه چيزی از آن روشن شده است؟ همان تعيين
مالكها ،تدوین ،نشر ،اجرا و نظارت بر آن روشن شده است .سؤال این بود که چرا شما در
مورد حوزهی غير دارویی [نظير کاال و تجهيزات پزشكی] که مطابق بند ( )1- 2سياستهای
کلّی سالمت ،توليت و اجرای آن با وزارت بهداشت است ،وضعيت را مشخص نكردهاید.
چرا شما مقام مسئول را در تعيين ،تدوین ،نشر و مسئوليت اجرا و نظارت در مورد کاالها و
تجهيزات پزشكی تعيين نكردید؟ چرا فقط مسئول حوزهی دارو را تعيين کردید ،ولی اینها را
تعيين نكردید؟
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بله دیگر.
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آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اآلن اینها آمده اند در این اصالحيه فقط
مسئول نظارت در حوزهی غير دارو را مشخص کردهاند [و گفتهاند که در صالحيت وزارت
بهداشت است] .در همين بخش نظارت هم گفته اند که تعيين نحوه و مصادیق کاالهای
سالمتمحور بر عهدهی شورای عالی استاندارد است.
آقاي عليزاده ـ بله ،این موضوع هم اشكال دارد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ یعنی اشكال ما این بود که شما در کنار دارو،
سایر کاالهای پزشكی را هم باید می نوشتيد .باید به صورت مطلق می نوشتيد که مسئوليت
تعيين ،تدوین ،نشر و اجرا و نظارت در مورد دارو و کاالها و تجهيزات پزشكی با وزارت
بهداشت است .این را باید می نوشتند ،ولی ننوشتهاند.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب .با این توضيحاتی که ارائه دادیم ،حضرات آقایانی که میفرمایند
علیرغم اصالح به عمل آمده ،اشكال سابق کماکان به قوت خودش باقی است ،اعالم رأی
بفرمایند.
آقاي مؤمن ـ این ایراد را باید توضيح داد.
آقاي عليزاده ـ توضيح میدهيم .آقایانی که میگویند اشكال قبلی همچنان به قوت خودش
باقی است ،رأی بدهند.
آقاي مؤمن ـ نه ،بنویسيد که منظور این بوده است که باید مسئوليت وزارت بهداشت در
همهی حوزههای سالمت مشخص میشده است.
آقاي عليزاده ـ می نویسيم .اول بنویسيد منظور از مسئوليت امر ،مسئوليت تعيين ،تدوین  ،نشر،
اجرا و نظارت بوده است .دوم اینكه وجود شورای عالی استاندارد در این تبصره ،باز هم
خالف است؛ مثل همان نظر سابقمان که دادیم.
آقاي مؤمن ـ دليل آن را هم بنویسيد؛ برای اینكه شورای عالی استاندارد در این زمينه حق
ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله ،آنها این حق را ندارند .شورای عالی استاندارد طبق آن بند [= بند (])1- 2
از سياستهای کلّی سالمت این حق را ندارد.
آقاي مؤمن ـ طبق اصل ( )58دیگر؛ چون طبق اصل ( ،)58آنها نمیتوانند قانونگذاری کنند.
آقاي عليزاده ـ بله ،عالوه بر این ،مطابق با سياستهای کلّی سالمت ،مسئوليت این حوزه هم
به عهدهی وزارت بهداشت است .تعيين همهی این کارها به عهدهی وزارت بهداشت است.
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شورای عالی استاندارد که وزارت بهداشت نيست.
آقاي شبزندهدارـ بله.
آقاي عليزاده ـ آقایانی که رأی می دهند ،اعالم کنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چند بار رأی میگيرید؟
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،رأی آورد)1 (.
منشي جلسه ـ بند بعدی اشكاالتمان [در نظر شماره  48/111/8531مورخ 1348/15/12
شورای نگهبان] - 8« :در تبصره ( )8بند يك ماده ( )5 (،)7عالوه بر اينكه شرايطي براي
فقهاي مذكور در نظر نگرفته نشده... ،
آقاي مؤمن ـ در نظر گرف ته نشده است.
آقاي شبزندهدار ـ در نظر «نگرفته نشده» ،نفی در نفی است که میشود اثبات؛ یعنی در نظر
گرفته شده است!
منشي جلسه ـ  ...از آنجا كه نصب فقيه از وظايف شوراي نگهبان نيست ،لذا تعيين وظيفه
جديد براي فقهاي شوراي نگهبان مغاير وظايف مقرر در قانون اساسي براي شوراي
نگهبان شناخته شد ».که به این ترتيب این ایراد ما را اصالح کرده اند« :تبصره ( )8بند ()1
ماده ( )7به شرح زير اصالح ميشود:
تبصره  - 8سازمان ملي استاندارد ايران به عنوان تنها مرجع رسمي اعطاي نشان حالل
 .3بند (  )1نظر شماره  41 /111 /525مورخ  1341 /5 /15شورای نگهبان - 1 « :علی رغم اصالح به عمل
آمده ،ایراد بند یك سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است .الزم به ذکر است منظور از
مسئوليت امر ،تعيين ،تدوین و نشر و مسئوليت اجرا و نظارت بر استانداردهای کاالها و تجهيزات
پزشكی می باشد که تعيين مصادیق مذکور توسط شورای عالی استاندارد نيز محل ایراد است» .
 .2تبصره (  )5بند (  )1ماده (  )2طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد ،مصوب  1348 /15 /1مجلس
شورای اسالمی« :ماده  - 2مأموریتها و وظایف سازمان به شرح زیر میباشد:
 - 1تعيين ،تدوین ،بهروزرسانی و نشر استانداردهای ملی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظيفه در
کشور
تبصره ... - 1
تبصره  - 5تعيين ،تدوین ،نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حالل ،پس از تأیيد هيئتی متشكل از
سه فقيه منصوب شورای نگهبان قابل اجراء است .تشخيص این هيئت نافی صالحيت فقهای شورای
نگهبان در اعالم مغایرت با موازین شرع نيست».
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موظف است به منظور حصول اطمينان از انطباق استانداردهاي حالل با موازين فقه
اسالمي و نظارت بر اجراي آن ،يك فقيه مجتهد متجزي صاحبنظر در مسائل حالل به
شوراي نگهبان پيشنهاد و پس از تأييد فقهاي شوراي نگهبان با حكم رئيس سازمان براي
چهار سال منصوب نمايد .اين حكم براي دورههاي بعدي قابل تمديد ميباشد.
حكم اين ماده نافي اختيارات و نظرات فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم ( )9قانون
اساسي نيست.
در مورد ذبح و صيد حالل ،رعايت ماده ( )1قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد،
مصوب  )1 (1327/18/19الزامي است».
آقاي شبزندهدار ـ باز هم اشكال دارد؛ هم خالف شرع است و هم خالف قانون اساسی.
برای اینكه تأیيد یك فقيه هم ،باز از وظایف فقهای شورای نگهبان نيست.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ آن شرایط الزم برای فقيه را گفتهاند ،ولی آن
اشكال دوم رفع نشده است.
آقاي مؤمن ـ باید بگویند این فقيه به «تأیيد فقهای شورای نگهبان» برسد.
آقاي شبزندهدار ـ خب همان طور که نصب فقيه از وظایف شورای نگهبان نيست ،تأیيد
فقيه هم از وظایف شورا نيست .اگر نصب فقيه اشكال دارد ،تأیيد فقيه هم همان اشكال را
دارد.
آقاي مؤمن ـ باید بگویند فقهای شورای نگهبان ،فقيهی را تأیيد میکنند که این شرط را داشته
باشد.
آقاي شبزندهدار ـ اشكال این بود که نصب فقيه از وظایف شورای نگهبان نيست و مخالف
اصول قانون اساسی در خصوص صالحيتهای شورای نگهبان است .خب تأیيد فقيه هم از
وظایف شورا نيست.
آقاي جنتي ـ ایراد قبلی ما از جهت مسئلهی نصب فقيه بود .اما اآلن اینها میخواهند با اجازه -
ی فقهای شورای نگهبان ،خودشان فقيه را منصوب کنند.
 .3ماده (  ) 1قانون نظارت شرعی بر ذبح و صيد ،مصوب  1352 /15 /19مجلس شورای اسالمی « :ماده - 1
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران موظف است به کمك دستگاههای مسئول نظارت بهداشتی
بر مواد غذایی ،ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذای حالل را به منظور تسهيل در امر نظارت
شرعی فراهم نماید».
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آقاي شبزندهدار ـ نه ،ایراد ما به نصب فقيه نبوده است.
آقاي مؤمن ـ اآلن طبق این اصالحيه ،شورا که فقيه را نصب نمیکند.
آقاي جنتي ـ اآلن تأیيد صالحيت فقيه مثل سایر موارد و مصوباتی است که ما میگویيم
شرعی ا ست یا شرعی نيست .اینكه در اینجا گفته است فقهای شورای نگهبان باید آن فقيه را
تأیيد کنند هم از همين قبيل است .همين طور که ما در موارد و جاهای دیگر ،در هر جا و هر
دستگاهی ،هر حكمی که صادر شد ،میتوانيم اظهار نظر کنيم که آیا آن حكم ،خالف شرع
است یا خالف شرع نيست ،در اینجا هم به همين صورت است.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،این جهت را نمیگوید.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر مقصود این است که فقهای شورای نگهبان به عنوان اشخاص
حقيقی ،فقيهی را تأیيد بكنند ،عيبی ندارد .اینجا را هم حمل بر این کنيد.
آقاي شبزندهدار ـ خب نه ،میگوید فقهای شورای نگهبان او را تأیيد کنند؛ یعنی جهت
حقوقی و شخصيت حقوقی آنها مدّ نظر است.
آقاي كدخدائي ـ نه ،می گوید فقهای شورای نگهبان او را تأیيد بكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ این [قيد شورای نگهبان برای فقها] صرفاً برای اشاره است.
آقاي كدخدائي ـ این یعنی اینكه اینها فقط تأیيد فقهای شورای نگهبان را بگيرند .این بخش
از اصالحيه به خاطر همان ایرادی است که قبالً در مرحلهی قبل مطرح کردیم .در آنجا
میگفتيد معلوم نيست اینها بر چه اساسی است.
آقاي شبزندهدار ـ خب ،اشكالش این است که نمیتوانند فراتر از آنچه در قانون در
خصوص وظایف شورای نگهبان گفته است ،چيزی کم یا به آن اضافه کنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن هم که این از وظایف شورای نگهبان نيست.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،میگوید شورای نگهبان معرفی میکند.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ معنایش این است که دارد برای فقهای
شور ای نگهبان الزام ایجاد میکند دیگر.
آقاي سوادكوهي ـ بله دیگر.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ یعنی قانوناً فقهای شورای نگهبان ملزمند که
نسبت به تأیيد یا رد این فقهای معرفیشده ،نظر بدهند.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،ملزم میکند که نظر بدهند.
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آقاي سوادكوهي ـ باید اظهار نظر بكنند.
آقاي كدخدائي ـ حاال اینكه اشكالی ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ اگر خود آقایان فقها قبول میکنند ،از این جهت چه اشكالی دارد؟
آقاي شبزندهدار ـ نه ،نمیتوانند قبول کنند.
آقاي كدخدائي ـ وظيفهی خاصی که نيست.
آقاي شبزندهدار ـ اگر فردا یك مصوبهی دیگری بياورند و چيز دیگری هم به وظایف
آقایان فقها اضافه کنند ،باید آن را هم قبول کنند.
آقاي ابراهيميان ـ آقای دکتر ،مبنياً بر ایراد قبلی شورا ،این اصالحيه هم ایراد دارد و با
مصوبهی قبلی فرقی نمیکند .اگر قرار با شد صالحيت شورای نگهبان یا فقهای شورای
نگهبان به وظایفی که در قانون اساسی گفته شده است ،منحصر بشود ،چه الزام فقها به نصب
فقيه باشد و چه الزام به تأیيد فقيه معرفیشده باشد و چه الزام به اظهار نظر در این خصوص
باشد ،فرقی ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ اخيراً یك مصوبهای در مورد ذبح به شورای نگهبان فرستاده شده بود )1 (،آن
را چه کار کردیم؟ آخرش قبول شد یا نه؟
آقاي مؤمن ـ آن مصوبه که چيز دیگری گفته بود .موضوع آن مصوبه ،به بحث ما مربوط
نيست .اجازه بفرمایيد؛ قبالً در اینجا یك مصوبهای آمده بود که مجتهدی به شورای نگهبان
معرفی می شد تا شورای نگهبان بررسی کند که آیا او مجتهد است یا نه ،تا در صورت تأیيد،
در آنجا مشغول به کار شود )5 (.ظاهراً مربوط به یك امر فرهنگی بود .من یادم هست که برای
 .3به نظر میرسد منظور « ،طرح نظارت شرعی بر ذبح و صيد» مصوب سال  1352مجلس شورای
اسالمی باشد که پس از دو مرحله رفت و برگشت ميان شورای نگهبان و مجلس به تأیيد شورای
نگهبان رسيده است .برای آگاهی کامل از محتوا و سير مراحل این مصوبه ،بنگرید به پروندهی این
مصوبه در سامانهی جامع نظرات شورای نگهبان ،قابل دسترسی در نشانی زیرyon.ir/Wgl8f :
 .2به نظر می رسد منظور ،ماده (  )15الیحهی برنامهی پنجسالهی ششم توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،مصوب  1348 /11 /51مجلس شورای اسالمی که در خصوص شورای
فقهی بانك مرکزی است و مقرر می داشت« :ماده  - 15برای حصول اطمينان از اجرای صحيح عمليات
بانكی بدون ربا در نظام بانكی کشور و جهت نظارت بر عملكرد نظام بانكی و اظهار نظر نسبت به
رویهها و ابزارهای رایج ،شيوههای عملياتی ،دستورالعملها ،بخشنامهها ،چهارچوب قراردادها و نحوه
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این جهت ،یك آقایی را هم تأیيد کردید و نمایندگی در آنجا پيدا کرد .آنجا نفرمودید این
وظيفهای را که به عهدهی شورای نگهبان گذاشته اند ،خالف قانون اساسی است؛ چون
حكمی را که برای آن مجتهد میدهند ،ما باید آن را تأیيد کنيم .در آنجا هم گفته بودند که
حكم را رئيس آن سازمان می دهد؛ منتها قبل از آن می آیند از فقهای شورا در خصوص آنها
تأیيدیه میگيرند.
آقاي يزدي ـ بله ،از ما میپرسند که آیا شما این شخص را تأیيد میکنيد یا نه.
آقاي مؤمن ـ بله ،اینجا هم همين طور است .از ما میپرسند که آیا این شخص ،آن شرایط را
دارد یا نه.
آقاي يزدي ـ یعنی به شخصی حكم می دهند که مورد تأیيد ما است.
آقاي مؤمن ـ بله ،همين طور است.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،این هم مثل همان است .من میگویم طبق قانون ،انجام این کار
وظيفهی ما می شود؛ یعنی دیگر حق استنكاف نداریم.
آقاي يزدي ـ بله دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ خب ،این خالف قانون اساسی است.
آقاي مؤمن ـ نه ،یعنی شما فقط باید بگویيد که این فقيهی که معرفی شده است ،آدم درستی

اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسالمی ،شورای فقهی در بانك مرکزی با ترکيب زیر تشكيل
میشود:
 پنج فقيه ( مجتهد متجزی در حوزه فقه معامالت و صاحبنظر در مسائل پولی و بانكی) رئيس کل (یا معاون نظارتی) بانك مرکزی یك نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانكی و یك اقتصاددان (هر دو با معرفی رئيس کل بانكمرکزی)
 یك نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اولویت آشنایی با بانكداری اسالمی به انتخاب مجلسشورای اسالمی (به عنوان ناظر)
 یكی از مدیران عامل بانك های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.تبصره  - 1اعضای فقهی این شورا به پيشنهاد رئيس کل بانك مرکزی و تأیيد فقهای شورای نگهبان
انتخاب و با حكم رئيس کل بانك مرکزی منصوب میشوند.
تبصره  »... - 5برای آگاهی کامل از محتوا و سير مراحل این مصوبه ،بنگرید به پروندهی این مصوبه در
سامانهی جامع نظرات شورای نگهبان ،قابل دسترسی در نشانی زیرyon.ir/j5qiY :

جلسهمورخ1316/02 /13شوراينگهبان

41

است یا آدم درستی نيست.
آقاي شبزندهدار ـ درست است ،ولی انجام این کار وظيفهی ما میشود.
آقاي مؤمن ـ بله ،درست است؛ وظيفهی ما میشود .من هم می دانم وظيفهی ما میشود.
آقاي شبزندهدار ـ ولی وظایف فقهای شورای نگهبان در قانون اساسی محصور است.
آقاي كدخدائي ـ در [تبصره ( )1ماده ( ])3مصوبهی مجلس خبرگان(  )1هم بررسی صالحيت
نامزدهای خبرگان رهبری را به آقایان فقهای شورای نگهبان داده اند.
آقاي ابراهيميان ـ آنجا هم خالف قانون اساسی است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،در آن قانون هم فقهای شورا بما هو اشخاص حقيقی مدّ نظرند.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،شخصيت حقيقی منظور نيست ؛ آقایان فقهای شورا مدّ نظرند.
آقاي مدرسي يزدي ـ فقها به این عنوان که فقيهند مدّ نظرند ،نه به عنوان فقهای شورای
نگهبان.
آقاي ابراهيميان ـ درست نيست حاجآقا.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر این را اصالح کنند و بگویند فقهای شورای نگهبان [به واسطهی
شخصيت حقيقیشان مدّ نظرند ،درست میشود] .اصالً اگر بيایند یك تعبير دیگری به کار
ببرند ،درست میشود.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ آن را دیگر در قانون نمیتوانند بنویسند.
آقاي يزدي ـ اگر فقها بخواهند این فرد را تأیيد بكنند ،دردسر درست میکند؛ یكی موافق
میشود و یكی مخالف ،ولی اگر یك جای معينی را مشخص کنند که این کار را بكند ،مثل
 .3تبصره (  )1ماده (  ) 3قانون انتخابات مجلس خبرگان (اصالحی  59و  1341 /9 /58مجلس خبرگان
رهبری) « :ماده  - 3خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
الف  -اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخالقی
ب  -اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقيه واجد
شرایط رهبری را تشخيص دهد.
ج  -بينش سياسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز
د  -معتقد بودن به نظام جمهوری اسالمی ایران
ه  -نداشتن سوابق سوء سياسی و اجتماعی.
تبصره  - 1مرجع تشخيص دارا بودن شرایط فوق ،فقهای شورای نگهبان قانوناساسی میباشند.
تبصره »... - 5
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اینكه اآلن گفته اند فقهای شورای نگهبان این کار را بكنند ،مشكل برطرف میشود.
آقاي ابراهيميان ـ این وظيفه را به جامعهی مد رسين یا نهادی دیگر در حوزه بدهند.
آقاي كدخدائي ـ جامعهی مدرسين که چنين جایگاهی ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ خب چرا؟ آنها هم برای خودشان آیيننامهی داخلی دارند.
آقاي كدخدائي ـ نه ،فعاليت آنها بيشتر در امور سياسی و علمی است.
آقاي ابراهيميان ـ به هر حال ،در حوزهی علميه چنين نهادهایی داریم.
آقاي كدخدائي ـ مثالً میتوانند این صالحيت را به شورای عالی حوزه بدهند.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،شورای عالی حوزه هم هست.
آقاي يزدي ـ نه ،اگر تأیيد صالحيت این شخص به عهدهی فقهای شورای نگهبان باشد  ،چه
اشكالی دارد؟ یعنی صرفاً میخواهند صالحيت این شخص را مثالً برای نظارت بر اجرای
احكام شرعيه مثل ذبح و صيد شرعی تشخيص دهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر این طور بنویسند که « در صورت تأیيد فقهای شورای نگهبان» ،
درست می شود؛ چون دیگر وظيفه نيست؛ در صورت تأیيد است.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،در این صورت ،عيبی ندارد .اشكال این است که یك وظيفهای بر
وظایف شورای نگهبان نمیتوانند اضافه کنند و به فقهای شورا بگویند آقا این را تأیيد کن! اما
اگر بگویند در صورتی که فقهای شورا آن شخص را تأیيد کردند ،خب اشكالی ندارد.
آقاي كدخدائي ـ مفهوم این تبصره هم همين است دیگر.
آقاي يزدي ـ معنای تأیيد همين است دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،اینجا چون دارد وظيفه تعيين میکند ،اشكال دارد .نمیتوانند این کار
را بكنند.
آقاي يزدي ـ این تبصره ،یعنی اینكه آنها افرادی را معين و به ما معرفی میکنند .فقهای شورا
میگویند این فرد درستی است یا نه.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،میگوید فقهای شورا باید تأیيد کنند.
آقاي يزدي ـ بله ،درست است .ببينيد؛ اینجا تأیيد شورای نگهبان را مطرح کرده است .به
معنای این است که فقهای شورای نگهبان مثالً میگویند این آقایی را که شما معرفی کردید،
ما هم میشناسيم و این آقا مناسب است که بر این کار نظارت داشته باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته فقهای شورا به عنوان شخصيت حقيقی خودشان او را تأیيد
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میکنند ،نه به عنوان فقيهِ شورای نگهبان .اگر این طور باشد ،عيبی ندارد.
آقاي يزدي ـ بله ،درست است .اگر تأیيد فرد باشد ،فقها به عنوان فقيه شورای نگهبان هم
انجام دهند ،اشكالی ندارد.
آقاي مؤمن ـ خب همين است دیگر ،ولی آقایان میگویند در این صورت ،اشكال دارد.
آقاي يزدي ـ اینكه یك وظيفهی معينی برای فقهای شورای نگهبان مشخص نمیکند ،بلكه
دارد می گوید تعيين این فرد با تأیيد فقهای شورای نگهبان باشد .این اشكالی ندارد.
آقاي كدخدائي ـ خب ،حاال رأی بگيریم دیگر.
آقاي ابراهيميان ـ رأی قانون اساسی بگيرید.
آقاي يزدي ـ به نظر ما که این تبصره اشكالی ندارد .حاال رأی بگيرید.
آقاي مدرسي يزدي ـ عبارت تبصره چيست؟
آقاي كدخدائي ـ در عبارتش ،با تأیيد فقهای شورای نگهبان گفته است.
آقاي شبزندهدار ـ گفته است ...« :و پس از تأیيد فقهای شورای نگهبان با حكم رئيس
سازمان برای چهار سال منصوب نماید».
آقاي مؤمن ـ «پس از تأیيد فقها».
منشي جلسه ـ «پس از تأیيد فقهای شورای نگهبان».
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،عبارت «پس از تأیيد فقها» آمده است؛ یعنی اگر فقهای شورای
نخواستند ،فرد را تأیيد نمیکنند.
آقاي كدخدائي ـ بله ،حاال آقایانی که با توجه به اصالح به عمل آمده ،ایراد را همچنان باقی
می دانند ،اعالم کنند.
آقاي شبزندهدار ـ واقعاً آخرِ این قضيه ،یك مشكلی برای ما ایجاد میکند.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا ،شما هر چه صالح می دانيد بگویيد.
آقاي شبزندهدار ـ البته فكر کنم گفتهاند آن فرد ،مجتهد متجزّی باشد؛ یعنی فقيه متجزّی
کافی است و الزم نيست آن فرد حتماً مجتهد باشد .یعنی باید مسئله بلد باشد.
آقاي جنتي ـ من یك پيشنهادی دارم .ببينيد؛ به این صورتی که اآلن گفتهاند ،این تبصره به این
معنا است که تأیيد این فقيه باید در دستور کار فقهای شورای نگهبان قرار بگيرد و شش نفر
فقيه شورا بنشينند و روی این قضيه بررسی کنند و اظهار نظر بكنند .حاال اگر که اینها بيایند و
این مسئله را به تأیيد دو نفر از فقهای شورای نگهبان برسانند ،این کار خيلی راحتتر است؛
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یعنی کل فقهای شورا را در این قضيه درگير نكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اگر تأیيد فقهای شورا هم مطرح باشد ،باید تأیيد اکثریت مالك
باشد؛ یعنی اگر تأیيد چهار نفر از فقها باشد ،کافی است.
آقاي مؤمن ـ بله ،تأیيد چهار نفر کافی است.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ مثل رسيدگی به صالحيت داوطلبان مجلس خبرگان است که مجلس
خبرگان [در تبصره ( )1ماده ( ) 3قانون انتخابات مجلس خبرگان] ،این اختيار را به فقهای
شورای نگهبان داده است.
آقاي يزدي ـ بله ،آنوقت طبيعتاً با رأی اکثریت فقها درست میشود دیگر؛ یعنی تأیيد چهار
فقيه الزم است.
آقاي شبزندهدار ـ ولی باید در جلسهی رسمی بررسی شود.
آقاي جنتي ـ بله ،ولی در جلسهی رسمی باید مطرح بشود که دردسر دارد.
آقاي يزدي ـ این که چيز مهمی نيست؛ فقط تأیيد صالحيت یك فقيه ،برای نظارت شرعی بر
شرایط ذبح است
آقاي مدرسي يزدي ـ برای بانك مرکزی هم چنين چيزی را قبول کردیم.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ من میگویم خوب است این تذکر هم داده بشود که حاال چرا گفتهاند آن
فرد ،مجتهد متجزّی باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً برای چه گفته اند مجتهد باشد؟
آقاي يزدي ـ اجتهاد شرط صالحيت برای تشخيص شرایط ذبح است دیگر .برای تشخيص
حالل و حرام آن این را گفته اند.
آقاي شبزندهدار ـ باید آدم وارد و متخصّصی باشد .باید یك آدم مسئله دانی باشد.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي يزدي ـ بله ،باید آدم مسئله دانی باشد؛ همين کافی است .البته مسئله دان بودن غير از
مجتهد متجزّی بودن است.
آقاي شبزندهدار ـ اینكه گفته است مجتهد متجزّی باشد ،یعنی اگر مجتهد مطلق باشد،
اشكال دارد؟
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آقاي كدخدائي ـ نه ،مقصود داشتن حداقل شرایط است.
منشي جلسه ـ این مالكِ حداقل است.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ خب ،پس باید بگوید حداقل ،مجتهد متجزّی باشد.
آقاي كدخدائي ـ اگر مجتهد مطلق بگویند که دیگر « حداقل» نمیگویند.
آقاي يزدي ـ بله ،همينطور است.
آقاي شبزندهدار ـ باالخره این عبارت تبصره ،دارد میگوید مجتهد متجزّی.
منشي جلسه ـ این حداقل را گفته است.
آقاي كدخدائي ـ می خواهد حداقل را بگوید.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،اما عبارت این را نمیفهماند.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ همين برداشت میشود.
منشي جلسه ـ گفته است یك فقيه مجتهد متجزّی باید باشد.
آقاي كدخدائي ـ  ...و صاحب نظر در مسائل حالل و حرام.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال به هر حال ،روی نوع نوشتن آنها که نمیتوانيم ایراد خالف شرع
بگيریم.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،میگویم تذکر بدهيم و الّا ایراد شرعی که ندارد.
آقاي يزدي ـ اشكال قبلی ما رفع شده است.
آقاي كدخدائي ـ خيلی خب ،آقایان بزرگواری که با توجه به اصالح به عمل آمده ،ایراد
سابق را همچنان باقی می دانند ،اعالم نظر بفرمایند.
آقاي سوادكوهي ـ برای ایراد مغایرت با قانون اساسی هم رأی بگيرید.
آقاي كدخدائي ـ بزرگوارانی هم که ایراد مغایرت با قانون اساسی دارند ،بفرمایند.
آقاي مؤمن ـ چه مغایرتی با قانون اساسی دارد؟
آقاي كدخدائي ـ چه مغایرتی با قانون اساسی می خواهيد بگيرید؟
آقاي سوادكوهي ـ ما قبالً به این تبصره ،ایراد مغایرت با قانون اساسی گرفته بودیم.
آقاي كدخدائي ـ می خواهيد بگویيد ایراد قبلی همچنان باقی است یا نه؟
آقاي سوادكوهي ـ بله ،ایراد قبلی ،ایراد مغایرت با قانون اساسی بود.
آقاي ابراهيميان ـ ایراد مغایرت با قانون اساسی مطرح بود.
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آقاي سوادكوهي ـ در این تبصرهی اصالحی هم باز شورای نگهبان را نسبت به یك امری که
در قانون اساسی نيامده ،مسئول شناخته است.
آقاي كدخدائي ـ خيلی خب ،پس همهی بزرگواران باید رأی بدهند .آقایانی که ایراد
مرحلهی قبل را همچنان باقی می دانند ،اعالم نظر بفرمایند.
منشي جلسه ـ چهار تا رأی دارد.
آقاي كدخدائي ـ ایرادمان را اصالح کرده اند .باالخره آن عبارت اصالح شده است.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،مبنای ایراد در هر دو حالت ،یكی است .به نظر ما اشكال باقی
است.
منشي جلسه ـ اصالح بعدی آنها در خصوص یك تذکر [در نظر شماره 48/111/8531
مورخ  1348/15/12شورای نگهبان] بوده است که گفته بودیم - 8« :در خصوص ابهام اين
شورا در مورد شرط وثاقت و امانت در مواد ( )81( ،)81و ( )1 (،)82مناسب است اين
شرط دو در يك تبصره مستقل ذكر گردد ».که همين کار را هم انجام داده اند؛ گفته اند:
«عبارت «امين و مورد وثوق» در ماده ( )81و تبصره ( )1آن حذف و يك تبصره به شرح
 .3مواد (  )51 ( ،)51و (  )55طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد ،مصوب  1348 /15 /1مجلس شورای
اسالمی « :ماده  - 51کارشناسان امين و مورد وثوق سازمان مجازند به دستور سازمان ،به محلهای توليد،
بستهبندی ،تمرکز ،عرضه و فروش کاالها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به
بازرسی و نمونهبرداری بپردازند.
تبصره  - 1کارشناسان امين و مورد وثوق سازمان در انجام وظایف قانونی خود ،به عنوان ضابط
دادگستری محسوب میشوند.
تبصره ... - 5
ماده  - 51مسئوليت کنترل کيفيت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد
عالمت استاندارد تشویقی یا ارائهکننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری ،بر عهده اشخاص حقيقی
امين و مورد وثوق است که دارای تحصيالت الزم و تجربه کافی در رشتههای تخصصی مربوطه باشند.
چگونگی تأیيد صالحيت علمی و فنی و نحوه بهکارگيری این افراد و همچنين شيوه سلب صالحيت و
روش رسيدگی به تخلفات آنان به موجب آیيننامه اجرایی این قانون تعيين میشود و به تصویب
مجلس شورای اسالمی میرسد.
ماده  - 55کليه گواهينامههای صادره از سوی مؤسسات گواهیکننده و بازرسیکننده ،کارشناسان رسمی
امين و مورد وثوق استاندارد ،آزمایشگاههای آزمون و برسنجی تأیيد صالحيتشده از سوی سازمان در
رابطه با تطبيق ویژگی کاالها و خدمات با استانداردهای مربوطه ،به عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول
کليه وزارتخانهها ،سازمانها و مراجع قضایی تعيين میشود».
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زير به ماده ( )81الحاق ميشود:
تبصره الحاقي  -كارشناسان مندرج در اين ماده بايد از شرايط امانتداري و وثاقت
برخوردار باشند».
آقاي كدخدائي ـ تذکرات را که ال زم نيست بخوانيم .تذکر است دیگر.
منشي جلسه ـ نه ،ولی چون اصالح کرده اند ،خواندم.
آقاي مؤمن ـ ماده ( )51را هم اصالح کرده اند؟
آقاي مؤمن ـ نه ،آخر تبصره ( )1چه شد؟
آقاي كدخدائي ـ اینها تذکر است؛ اگر ایرادی دارید ،بفرمایيد.
آقاي مؤمن ـ خيلی خب ،پس دیگر تذکرات را نخوانيد!
منشي جلسه ـ نه ،اآلن که خواندیم.
آقاي مؤمن ـ اگر تذکرات را میخوانيد ،پس تذکرات بعدی را هم باید خواند .تذکری که
داده بودیم ،برای هر سه ماده ( )51( ،)51و ( )55بود .آن که خواندید ،اصالحيهی ماده ()51
بود .حاال مواد ( )51و ( )55را هم بررسی کنيد.
آقاي كدخدائي ـ بله.
منشي جلسه ـ بله حاجآقا ،حاال عرض میکنم .در ماده ( )51هم دوباره همين تبصره را اضافه
کرده اند .در ماده ( )55هم دوباره همين تبصره را اضافه کردهاند.
آقاي مؤمن ـ بسيار خب.
آقاي كدخدائي ـ یعنی آمده اند همان تبصره را به هر سه ماده اضافه کرده اند.
آقاي مؤمن ـ بسيار خب ،این درست است.
منشي جلسه ـ البته منظور ما این بوده است که یك بار ذکر بشود.
آقاي كدخدائي ـ حاال دیگر این تذکر بوده است.
آقاي مؤمن ـ فرقی نمیکند .سه بار ذکر شده باشد هم مشكلی نيست.
منشي جلسه ـ ماده ( )51هم به همين صورت [با اضافه کردن تبصره ای مشابه با تبصرهی
الحاقی ماده ( ])51اصالح شده است.
آقاي مؤمن ـ تذکر شماره ( )1را نخواندید.
منشي جلسه ـ بله ،اآلن همين را میخواهم بخوانم .تذکر اول ما این بوده است - 1« :در ماده
( ،)81تصويب آيين نامه اجرايي توسط مجلس شوراي اسالمي نيازمند اصالح است ».که
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این را هم اصالح کرده اند.
آقاي مؤمن ـ چگونه اصالح کرده اند؟
منشي جلسه ـ به این ترتيب که گفتهاند« :در ماده ( ،)81عبارت «امين و مورد وثوق» حذف
و عبارت «قانون تعيين ميشود» ،جايگزين عبارت «آييننامه اجرايي اين قانون تعيين مي-
شود و به تصويب مجلس شوراي اسالمي ميرسد» ،ميشود و يك تبصره به شرح زير
به آن الحاق ميگردد:
تبصره الحاقي  -كارشناسان مندرج در اين ماده بايد از شرايط امانتداري و وثاقت
برخوردار باشند».
آقاي مؤمن ـ بله دیگر ،این تبصره مثل همان تبصرهی مادهی باالیی است.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي مؤمن ـ همين است دیگر .این هم مثل همان تبصرهی ماده ( )51است .آن تبصرهی
الحاقی که در ماده ( )51اضافه کرده اند ،برای عمل به این تذکر دوم ما بوده است.
آقاي كدخدائي ـ برای تذکر اول هم ،در ماده ( )51عبارت «آیيننامهی اجرایی» را تبدیل به
«قانون» کرده اند .چون در نهایت مجلس تصویب میکرده است ،به آن قانون گفته اند.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ چون ما گفتيم که مجلس نمیتواند آیيننامهی اجرایی را به این شكل
تصویب بكند.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ بعدی را بخوانيد.
منشي جلسه ـ ایراد بعدی ما [در بند ( )3نظر شماره  48/111/8531مورخ 1348/15/12
شورای نگهبان] این بوده است - 3« :در تبصره ( )9الحاقي به ماده ( )1 (،)35از آنجا كه
 .3ماده (  )38طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد و تبصره (  )9آن ،مصوب  1348 /15 /1مجلس شورای
اسالمی « :ماده  - 38ترکيب شورای عالی استاندارد عبارت است از:
 - 1رئيس جمهور به عنوان رئ يس شورای عالی و در غياب وی ،معاون اول رئيس جمهور
 - 5رئيس سازمان به عنوان دبير شورای عالی
 - 3رئيس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
 - 9رئيس سازمان حفاظت محيط زیست
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تعيين وظايف و اختيارات شوراي استاندارد در استان جنبه تقنيني دارد ،مغاير اصل ()25
قانون اساسي شناخته شد .بند ( )2ماده ( )1 ()31نيز مبنياً بر ايراد مذكور اشكال دارد ».که
اآلن مجلس این ایراد را به این ترتيب اصالح کرده است« :تبصره ( )9ماده ( )35به شرح
زير اصالح ميشود:
تبصره  - 9مصوبات شوراي عالي استاندارد با تأييد مسئوالن رديفهاي ( )1تا ( )5اين
ماده و مصوبات شوراي استاندارد استاني فقط در چهارچوب اين قانون و مصوبات
شوراي عالي استاندارد نافذ و اجرايي ميگردد ».بحث این بود که غير از اعضای قوهی

 - 8وزرای «امور اقتصادی و دارایی »« ،علوم ،تحقيقات و فناوری »« ،راه و شهرسازی»« ،جهاد
کشاورزی»« ،صنعت ،معدن و تجارت»« ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی »« ،نفت»« ،نيرو»« ،تعاون،
کار و رفاه اجتماعی»« ،ارتباطات و فناوری اطالعات» و « دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح «
 - 1دادستان کل کشور
 - 2رئيس سازمان بازرسی کل کشور
 - 5دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی مرتبط با حوزه استاندارد
 - 4رئيس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
 - 11رئيس اتاق تعاون ایران
 - 11رئيس اتاق اصناف ایران
 - 15چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پيشنهاد رئيس سازمان و حكم رئيس جمهور
برای مدت چهار سال
 - 13رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران
 - 19رئيس مرکز ملی تأیيد صالحيت ایران
 - 18رئيس شورای رقابت
تبصره ... - 1
تبصره  - 9مصوبات شورای عالی استاندارد با تأیيد مسئوالن ردیفهای (  )1تا (  )8این ماده و مصوبات
شوراهای استانی با تأیيد اعضای متناظر مسئوالن ردیفهای (  )1تا (  )8این ماده در سطح استان نافذ و
اجرایی میگردد» .
 .3ماده (  )31طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد ،مصوب  1348 /15 /1مجلس شورای اسالمی « :ماده
 - 31وظایف و اختيارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است:
... - 1
 - 5تصویب وظایف و حدود اختيارات شورای استاندارد استان
»... - 4
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مجریه ،کسان دیگری در تصميمگيری این شوراها دخالت نداشته باشند.
آقاي سوادكوهي ـ به نظر می رسد این اشكال در مورد شوراهای استاندارد استانها هنوز رفع
نشده است ،چون چها رچوب این مصوبه در ارتباط با تصميمات شورای استاندارد استانها،
چيزی را ذکر نكرده است یا من چيزی اینجا ندیدم.
آقاي شبزندهدار ـ یعنی اگر مصوبات این شورا در همان سطح آیين نامه باشد ،اشكالی دارد؟
چون وضع چنين مصوباتی در صالحيت هيئت وزرا یا هر یك از وزیران است .حاال این
مصوبات [شورای عالی استاندارد یا شورای استاندارد استانی] چه نوع مصوباتی است؟ آیا
فقط دستورالعمل است یا آیيننامهها را هم شامل میشود؟
آقاي سوادكوهي ـ شامل کل تصميمات آنها است دیگر .آیا اینها هر تصميمی که گرفتند،
الزم االجرا است؟
آقاي كدخدائي ـ این شوراها قانوناً نمیتوانند چنين مصوباتی را تصویب بكنند.
آقاي شبزندهدار ـ درست است؛ ولی خب این اآلن دارد از «مصوبات» شورای عالی
استاندارد حرف میزند.
آقاي كدخدائي ـ باالخره اینجا منظور مصوباتی است که اینها طبق قانون میتوانند تصویب
کنند دیگر.
منشي جلسه ـ آقای دکتر ،فكر کنم در مرحلهی قبل گفتيم شورای عالی استاندارد اصالً در
مورد [وظایف و اختيارات] شورای استاندارد استانها نمیتواند مصوبه بگذراند.
آقاي سوادكوهي ـ خب ،اآلن که بند ( )5ماده ( )31را اینطور اصالح کردهاند ،شورای عالی
استاندارد میتواند در این مورد مصوبه ای داشته باشد؟ بند ([ )5در مورد صالحيتهای
شورای عالی استاندارد] را اینطور اصالح کرده اند - 2« :تعيين وظايف و اختيارات و
تأييد و تصويب مصوبات شوراي استاندارد استان در چهارچوب اين قانون».
منشي جلسه ـ ایراد را رفع کرده اند؛ صالحيت شورای عالی استان دارد را خيلی محدود
کردهاند.
آقاي كدخدائي ـ اگر مثالً بگویيم یك نهادی میتواند «مصوباتی» وضع کند ،یعنی «قانون»
هم میتواند وضع کند؟ معلوم است که نمیتواند.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ آن مربوط به قسمت دوم این بند نظر شورا
است.
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منشي جلسه ـ ب له آقای دکتر ،پس احتماالً اول باید قسمت دوم این بند از نظر شورا را
بخوانيم.
آقاي مؤمن ـ خب  ،آنهایی که در ردیفهای ( )1تا ( )8ماده ( ) 38قرار دارند ،چه کسانی
هستند؟
منشي جلسه ـ «ماده  - 35تركيب شوراي عالي استاندارد عبارت است از:
 - 1رئيس جمهور به عنوان رئيس شوراي عالي و در غياب وي معاون اول رئيس جمهور
 - 8رئيس سازمان به عنوان دبير شوراي عالي
 - 3رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
 - 9رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
 - 5وزراي «امور اقتصادي و دارايي»« ،علوم ،تحقيقات و فناوري»« ،راه و شهرسازي»،
«جهاد كشاورزي»« ،صنعت ،معدن و تجارت» « ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي»،
«نفت»« ،نيرو»« ،تعاون ،كار و رفاه اجتماعي»« ،ارتباطات و فناوري اطالعات» و «دفاع و
پشتيباني نيروهاي مسلح ».تا اینجا اعضای شورای عالی استاندارد هستند .دیگر بقيه را عضو
موثر ندانسته است.
آقاي سوادكوهي ـ این را گفتهاند.
آقاي مؤمن ـ می خواهند بگویند که اینها مسئول تأیيد مصوبات در شورای عالی استاندارد
هستند.
منشي جلسه ـ بله ،یعنی دادستان کل کشور و دیگر اعضای شورای عالی استاندارد [که مقام
دولتی و عضو قوهی مجریه نيستند] را مسئول ندانستهاند.
آقاي مؤمن ـ بسيار خب ،پس این ایراد برطرف شده است.
آقاي كدخدائي ـ بند ( )5ماده ( )31اصالحی را هم بخوانيد  ،شاید این روشنتر بشود.
منشي جلسه ـ ایراد ما این بوده است - 3« :در تبصره ( )9الحاقی به ماده ( ، )38از آنجا که
تعيين وظایف و اختيارات شورای استاندارد در استان جنبه تقنينی دارد ،مغایر اصل ()58
قانون اساسی شناخته شد .بند ( )5ماده ( )31نيز مبنياً بر ایراد مذکور اشكال دارد ».بند ( )5را
به این ترتيب اصالح کرده اند« :بند ( )2ماده ( )31به شرح زير اصالح ميشود:
 - 2تعيين وظايف و اختيارات و تأييد و تصويب مصوبات شوراي استاندارد استان در
چهارچوب اين قانون».
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آقاي كدخدائي ـ یعنی مصوبات شوراهای استاندارد استانها را همين شورای عالی استاندارد
باید تأیيد کند.
آقاي سوادكوهي ـ بله ،شورای عالی استاندارد باید تأیيد کند.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،مصوبات این شوراهای استانی اس تاندارد
اشكالی ندارد ،ولی تعيين وظایف و اختيارات آنها که در بند ( )3نظر شورا گفته شده بود که
مطابق اصل ( )58جنبهی تقنينی دارد ،اآلن دوباره به چه کسی واگذار شده است؟ به شورای
عالی استاندارد.
منشي جلسه ـ نه آقای دکتر؛ اآلن در این اصالحيه گفتهاند که در شورای عالی استاندارد فقط
آن پنج نفر عضو اولش میتوانند رأی بدهند.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،صالحيت وضع مصوبات توسط آنها
اشكالی ندارد .مشكل این است که همان تعيين وظایف و اختيارات شوراهای استاندارد
استانها را دوباره در بند ( )5آورده اند .این اشكال دارد [چون این کار ،تقنين است و در
صالحيت مجلس شورای اسالمی است].
آقاي كدخدائي ـ خب در بند ( ،)5عبارت « در چهارچوب این قانون» را هم اضافه کرده اند؛
یعنی در چهارچوب آن چيزی که در این مصوبه هست.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب ،این چهار چوب یعنی چه؟ در این
مصوبه که چهارچوبی گفته نشده است.
آقاي موسوي ـ چيزی در این باره ندارد.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بعد ،اصالً خود «تعيين وظایف»  ،چيزی
است که جنبهی تقنينی دارد و «قانون» باید وظایف و اختيارات را تعيين بكند .اشكال ما هم
همين بوده است .یعنی همينطور که وظایف شورای عالی استاندارد در «قانون» تعيين شده
است ،وظایف شوراهای استاندارد استانی هم باید در «قانون» تعيين بشود .این باید قانونی
باشد.
آقاي كدخدائي ـ بله ،مجلس باید آنها را تعيين بكند .خب اشكال اصل ( )58گرفته شده بوده
است؛ ی عنی ایراد قبلی همچنان باقی است دیگر.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،البته بحث «تأیيد مصوبات» شوراهای
استاندارد استانها اشكالی ندارد؛ چون در بند ( ) 5گفته است مصوبات آنها را این شورای

جلسهمورخ1316/02 /13شوراينگهبان

61

عالی بياید تنفيذ یا تأیيد کند.
آقاي سوادكوهي ـ پس «در چهارچوب قانون» [که در بند ( )5ماده ( )31اصالحی آورده اند]
یعنی چه؟
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ در چهارچوب قانون یعنی در حدود این
مصوبه .اما ایراد این بند ،در آن بحث «تعيين وظایف و اختيارات» شورای استاندارد استانها
است.
آقاي كدخدائي ـ ما باید بگویيم در بند ( )5ماده ( ،)31ایراد همچنان باقی است .واگذاری
تعيين وظایف و اختيارات شورای استاندارد استانها به شورای عالی استاندارد ایراد ما بوده
است.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،ایراد همين بوده است دیگر .در ایراد
مرحلهی قبل گفتيم - 3« :در تبصره ( )9الحاقی به ماده ( ، )38از آنجا که تعيين وظایف و
اختيارات شورای استاندارد در استان جنبه تقنينی دارد ،مغایر اصل ( )58قانون اساسی شناخته
شد .بند ( )5ماده ( )31نيز مبنياً بر ایراد مذکور اشكال دارد ».این اشكال همچنان باقی است.
آقاي كدخدائي ـ بله ،ت عيين وظایف و اختيارات شورای استاندارد استانی به شورای عالی
استاندارد واگذار شده است؛ یعنی از این جهت اشكال همچنان باقی است .آقایانی که اشكال
مغایرت با اصل ( )58را همچنان باقی می دانند ،اعالم نظر بفرمایند .شش نفر رأی دادند.
حاجآقا ،شما رأی نمی دهيد؟ این ای راد مغایرت با اصل ( ) 58است .همان ایراد قبلی است.
آقاي يزدي ـ چه اشكالی دارد؟
منشي جلسه ـ چون [تعيين وظایف و اختيارات شورای استاندارد استانی] عمل تقنينی است،
واگذاری آن به شورای عالی استاندارد اشكال دارد .در نظر مرحلهی قبل شورا گفتيم تعيين
این صالحيتها نياز به قانونگذاری دارد.
آقاي مؤمن ـ حاال اینطور شده است« :تعيين وظایف و اختيارات و تأیيد و تصویب
مصوبات شورای استاندارد استان در چهارچوب این قانون».
آقاي كدخدائي ـ آقای دکتر اسماعيلی ،بحث در مورد تعيين وظایف و اختيارات در بند ()5
ماده ( )31در صفحه ( )8است .این ایراد قبلی ما به این بند بوده که اصالح نشده است.
آقاي مؤمن ـ خب ،نسبت به واگذاری تعيين وظایف و اختيارات شورای استاندارد استانها
به شورای عالی استاندارد ایراد داریم.
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آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،بحث تأیيد مصوبات اینها [= شورای
استاندارد استانها] مورد ایراد نيست.
آقاي كدخدائي ـ بله ،تعيين وظایف و اختيارات محل ایراد است.
آقاي مؤمن ـ ایرادمان به تأیيد و تصویب مصوبات شوراهای استاندارد استانها توسط شورای
عالی استاندارد نيست.
آقاي كدخدائي ـ بله ،با آن کاری نداریم .حاجآقای مؤمن هم رأی دادند.
آقاي مؤمن ـ نسبت به واگذاری تعيين وظایف و اختيارات به شورای عالی استاندارد رأی
دادم.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي يزدي ـ [در بند ( )5ماده ( )31اصالحی] میگوید این کار باید در چهارچوب این قانون
باشد؛ اشكالش چيست؟
آقاي كدخدائي ـ اشكالش این است که در این مصوبه هيچ چهارچوبی را برای این کار
تعيين نكرده اند .خب ،اشكاالت این مصوبه همين دو مورد است.
آقاي مؤمن ـ بله ،اشكاالتش همين دو مورد است.
منشي جلسه ـ آقای دکتر ،اآلن ایراد آن تبصره ( )9ماده ( )38هم همچنان باقی است؟
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ چون در آن تبصره ( )9اسم شورای
استاندارد استان برده شده بود و این بند ( )5ماده ( ) 31ایراد داشت ،اشكال اول را به آنجا
گرفتيم.
آقاي سوادكوهي ـ بله ،چون مصوباتی که هر نهاد میتواند وضع کند ،با توجه به حدود
اختيارات آن باید تعيين بشود ،قانون باید اختيار شورای استاندارد استان و وظایفش را تعيين
کند [ ،در حالی که در بند ( )5ماده ( ) 31به شورای عالی استاندارد سپرده شده بود]؛ بنابراین،
آن تبصره ایراد داشت .حاال هم با توجه به اینكه این مطلب [= تعيين وظایف و اختيارات
شوراهای استاندارد استانی از طریق تقنين] هنوز حل نشده است ،میتوانيد به آن تبصره هم
مبنياً بر این ایراد بند ( )5ماده ( ،)31اشكال بگيرید؛ یعنی میتوانيد به هر دوی آنها با هم یك
اشكال بگيرید؛ چون وضع مصوبه از سوی آنها بدون اینكه اختيارات و وظایفشان مشخص
شده باشد ،ایراد دارد .تا زمانی که این اختيارات و وظایف در این مصوبه مشخص نشده
باشد ،همان اشكالی که ما به مصوبات این شوراها گرفتيم ،همچنان باقی است .پس بنابراین،
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در تبصره ( )9ماده ( ،)38می گویيم این اشكال به مصوبات شوراهای استاندارد استانی وارد
است ،چون اآلن نمی دانيم وظيفهی آنها که در تبصره ( )5ماده ( )31گفته است در چهارچوب
این قانون از سوی شورای عالی استاندارد تعيين میشود ،چيست .معلوم نيست آنجا چه
وظایفی را می خواهند برای اینها تعيين کنند.
آقاي كدخدائي ـ خب آقای دکتر ،اگر مثالً مجلس آن وظایف را تعيين بكند ،دیگر مشكل
حل میشود.
آقاي سوادكوهي ـ احسنت ،مشكل حل میشود.
آقاي كدخدائي ـ اگر هم آن را حذف کند که آن بحث تأیيد مصوبات شوراهای استانی از
سوی شورای عالی استاندارد اشكالی ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ کامالً درست است .می خواهم این را عرض کنم که بنابراین ،چون
اختيارات این شوراهای استاندارد استانی مشخص نشده است ،این ایراد ما ،هم در تبصره ()9
ماده ( ) 38هست و هم اینجا در ارتباط با بند ( )5ماده ( .)31حاال هر طور میخواهيد تصميم
بگيرید .فكر میکنم این مسئله ،باز به همان اشكال اصلی برمیگردد.
آقاي كدخدائي ـ خيلی خب ،حاجآقای جنتی هم رأی دادند .هشت تا رأی آورد )1 (.خب،
دستور بعدی را بخوانيد)5 (.
 .3بند (  )5نظر شماره  41 /111 /525مورخ  1341 /5 /15شورای نگهبان - 5 « :در بند (  )5ماده (  ،)31ایراد
سابق این شورا نسبت به وظایف و اختيارات شورای عالی استاندارد استان کماکان به قوت خود باقی
است».
 .2نظر شماره  41 /111 /525مورخ  1341 /5 /15شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره  53 /2435مورخ
 1341 /5 /4و پيرو نامه شماره  48 /111 /8531مورخ  ،1348 /15 /12طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد
که با اصالحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یكهزار و سيصد و نود و شش به تصویب مجلس
شورای اسالمی رسيده است ،در جلسه مورخ  1341 /5 /13شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار
گرفت و با توجه به اصالحات به عمل آمده ،نظر این شورا به شرح زیر اعالم میگردد:
 - 1علی رغم اصالح به عمل آمده ،ایراد بند یك سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است .الزم به
ذکر است منظور از مسئو ليت امر ،تعيين ،تدوین و نشر و مسئوليت اجرا و نظارت بر استانداردهای
کاالها و تجهيزات پزشكی میباشد که تعيين مصادیق مذکور توسط شورای عالی استاندارد نيز محل
ایراد است.
 - 5در بند (  )5ماده (  ، )31ایراد سابق این شورا نسبت به وظایف و اختيارات شورای عالی استاندارد
استان کماکان به قوت خود باقی است».
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اليحه حفاظت ،احياء و مديريت تاالبهای كشور

منشي جلسه ـ دستور بعدی« :اليحه حفاظت ،احياء و مديريت تاالبهاي

( )1
كشور

ماده  - 1هرگونه بهرهبرداري و اقدامي كه منجر به تخريب و آلودگي غيرقابل جبران
تاالبها گردد ،ممنوع است .مرجع تشخيص تخريب و آلودگي غيرقابل جبران ،سازمان
حفاظت محيط زيست ميباشد كه در اين قانون ،سازمان ناميده ميشود.
تبصره  -آييننامه جلوگيري از تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تاالبها حداكثر ظرف
مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط سازمان تهيه ميشود و به تصويب هيئت
وزيران ميرسد تا مبناي عمل سازمان مذكور و تمامي مراجع ذيربط قرار گيرد .اين
آييننامه بايد متضمن حفظ و احياء تاالبهاي كشور باشد».
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ببينيد ،در این مصوبه یك عنوانی به نام
«تخریب و آلودگی غير قابل جبران تاالبها» ذکر شده است که می خواهند آن را به عنوان
یك عمل مجرمانه تعيين کنند؛ چون بعداً [در ماده ( ])1صریحاً گفته اند که این عنوان ،جرم
است.
آقاي سوادكوهي ـ درست است.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این در حالی است که در اینجا هيچ تعریفی
از «تخریب و آلودگی غير قابل جبران تاالبها» صورت نگرفته است ،ولی آثار مختلفی بر
این عمل بار شده است .در ادامه[ ،در ماده ( ])1سازمان مح يط زیست را به عنوان مرجع
تشخيص تعيين کرده است که این سازمان بياید بگوید که در کجا این تخریبها و آلودگیها
غير قابل جبران است .یعنی اینها میخواهند این عنوان را جرم تلقی کنند و برایش مجازات
تعيين کنند[ .در ماده ( )9این مصوبه] برای این عنوان مجرمانه ،مجازات تعيين کرده اند .بعد
[در تبصرهی ماده ( ])1هم گفتهاند که دولت در مورد جلوگيری از تخریب و آلودگی غيرقابل
 .3الیحه حفاظت ،احياء و مدیریت تاالبهای کشور در تاریخ  1349 /5 /51به تصویب هيئت وزیران
رسيد .این الیحه ،پس از ارسال به مجلس شورای اسالمی ،در تاریخ  1341 /5 /9به تصویب نمایندگان
رسيد و مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل (  )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره 45 /2459
مورخ  1341 /5 /4برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه
در جلسهی مورخ  ،1341 /5 /13نظر خود مبنی بر عدم مغایرت این مصوبه با موازین شرع و قانون
اساسی را طی نامهی شماره  41 /111 /522مورخ  1341 /5 /15به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
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جبران تاالبها آیيننامهای بنویسد .لذا این مصوبه از این جهت که ضوابط و تعریفی برای
این عنوان مجرمانه تعيين نكرده و در عين حال در مواد بعدی برای آن مجازات در نظر گرفته
است ،اشكال دارد یا حداقل ابهام دارد .اشكال این مصوبه این است که باالخره بر اساس
اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،عنوان مجرمانه را باید دقيقاً تعریف کند و حدود آن را
مشخص بكند.
آقاي شبزندهدار ـ متن ماده ( )1عين عبارت اصل ( )81قانون اساسی(  )1است دیگر.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه.
آقاي شبزندهدار ـ چرا؛ عين عبارت قانون اساسی است ،عين عبارت اصل ( )81است.
آقاي مؤمن ـ مگر تخریب و آلودگی خودش یك مسئله عرفی نيست؟ خودش یك مسئله
عرفی است که همهی مردم آن را میفهمند.
آقاي ابراهيميان ـ خب ،اگر یك کسی بگوید آلودگی دریاها جرم است ،آیا این ميزان برای
تصدیق عنوان مجرمانه کفایت نمیکند؟
آقاي مؤمن ـ چرا؛ کفایت می کند.
آقاي كدخدائي ـ [در ماده ( ])1برای آلودگی ،قيد «غير قابلجبران» را نيز گفته است که یعنی
تشخيص آن یك مسئلهی کارشناسی است.
آقاي ابراهيميان ـ تازه با ذکر این قيد ،مصادیق آلودگی را محدودتر کرده است.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ «غير قابل جبران» یعنی چه؟
آقاي مؤمن ـ نه ،مصداق «غيرقابل جبران» مسئله ای است که مردم میفهمند.
آقاي كدخدائي ـ آن را کارشناس تعيين میکند.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي يزدي ـ تاالب که آلوده شود ،دیگر نمیشود آن را پاك کرد .مقصود از آلودگی غير قابل
جبران یعنی یك نوع آلودگی که با یك خرده اِتِر ریختن روی آن ،پاك نشود.
آقاي مؤمن ـ بله.
 .3اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران « :در جمهوری اسالمی ،حفاظت محيط زیست که
نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظيفه عمومی تلقی
میگردد .از این رو فعاليتهای اقتصادی و غير آن که با آلودگی محيط زیست یا تخریب غيرقابل جبران
آن مالزمه پيدا کند ،ممنوع است».
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آقاي يزدي ـ اما بعضی از آلودگیها هستند که وقتی اِتِر روی آن میپاشند ،زود جمع
میشود.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي يزدي ـ ماده ( )1میگوید تشخيص اینكه این آلودگی از آن آلودگیهایی است که
اصالح میشود یا نه ،به عهده آیين نامه است .این اشكالش چيست؟
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ تشخيص غيرقابل جبران بودن آلودگی اصالً به عهدهی کارشناس است
دیگر.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ماده ( )1گفته بر عهدهی سازمان محيط
زیست است.
آقاي كدخدائي ـ بله ،چو ن سازمان محيط زیست ،کارشناس است.
آقاي يزدي ـ تاالب یك مرکزی است که در آن آب زود جمع میشود و آلوده شدن آن به
دو گونه است؛ بعضی وقت ها آلودگی تاالب نظير مواردی است که در استخرها یا برخی
جاهای دیگر به وجود میآید .در این حالت ،ماده خاصی به نام «اِتِر» به آن میپاشند و این
ماده آلودگیها را جمع میکند و پاکش میکند؛ تقریباً ناخالصیاش را می گيرد .ولی بعضی
وقتها آلودگی طوری است که قابل جبران نيست ،یعنی نمی شود آن آلودگی را تميز کرد.
تشخيص اینكه این آلودگی در چه مواردی غيرقابل جبران و در چه مواردی قابل جبران است
را به عهدهی آیين نامه گذاشته اند .این اشكالی دارد؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حاج آقا ،ولی این مصوبه برای آلوده کردن
غيرقابل جبران تاالبها آثار تخلف و عمل مجرمانه در نظر گرفته است.
آقاي مؤمن ـ باشد دیگر ،عيبی ندارد.
آقاي يزدي ـ وقتی آل ودگی و تخریب تاالب غير قابل جبران است یعنی خسارتش بيشتر
است دیگر.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي جنتي ـ اشكالی ندارد.
آقاي يزدي ـ دو نوع آلودگی داریم؛ آلودگیها را گاهی وقتها دیگر نمیشود پاکش کرد ،اما
بعضی وقتها میشود پاکش کرد؛ مثل لكههایی که روی لباسها وارد میشود که گاهی آنها
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را نمیشود پاك کرد و برای هميشه میماند و بر روی لباس هست ،اما بعضی وقتها هم
میشود پاکش کرد .در اینجا تشخيص اینكه کدام نوع از آلودگی است ،به عهدهی آیيننامه
گذاشته شده است.
آقاي كدخدائي ـ آقای دکتر سوادکوهی بفرمایند.
آقاي سوادكوهي ـ حضرت آیتاهلل یزدی ببينيد؛ قانون اساسی در اصل ( )81این مطلب را
ذکر کرده است که «فعاليتهای اقتصادی و غير آن که با آلودگی محيط زیست یا تخریب غير
قابل جبران آن مالزمه پيدا کند ،ممنوع است ».قانون اساسی این کار را ممنوع اعالم کرده
است .آنچه که ما اآلن از این مصوبه میفهميم این است که ماده ( )1این تخریب غير قابل
جبران را مشخص نكرده ،بلكه تعریف آن را به آیيننامه موکول کرده است .این موضوع در
قانون اساسی نيز ممنوع شده است ،ولی قانونگذار هم باید بگوید تخریب غير قابل جبران
چيست تا قاضی که در آینده میخواهد به چنين پروندههایی رسيدگی کند ،مستند به جرم
تعریف شده در این قانون ،مجرم را مجازات کند .اآلن اینجا در ماده ( )1چه گفته است؟
صرفاً تخریب و آلودگی غيرقابل جبران تاالبها را ممنوع اعالم کرده است .خب اینكه عيناً
در اصل ( )81قانون اساسی هم هست [و نيازی به تكرار نبود] .اما تخریب غير قابل جبران را
چه کسی توصيف میکند؟ ماده ( )1میگوید آیيننامه توصيف کند .به نظر میرسد این از
لحاظ اصول قضایی ،با اصول دادرسی منصفانه و اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در
اصل ( ،)31با عبارت « حكم به مجازات و اجرای آن باید ت نها از طریق دادگاه صالح و
بهموجب قانون باشد» به آن تصریح شده ،مغایر است .اآلن [حكم به مجازات تخریب و
آلودگی غيرقابل جبران] به موجب چه چيزی تحقق پيدا میکند؟ به موجب آیيننامه تحقق
پيدا خواهد کرد.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي سوادكوهي ـ این امر از این حيث اشكال دارد که در ماده ( )1تعریف و مصداق
تخریب و آلودگی غيرقابل جبران را به آیين نامه موکول کرده است .خب فردا قاضی باید
مطابق با آیين نامه افراد متخلف را محكوم کند.
آقاي كدخدائي ـ در اینجا به کارشناس ارجاع داده است .اگر قانونگذار در مصوبهای بگوید
که «تخریب اموال» جرم است و برای روشن شدن ميزان تخریب ،آن را به کارشناس ارجاع
دهد ،اشكالی دارد؟ در این مصوبه هم ،همينطور است؛ اصل تخریب محيط زیست را جرم
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دانسته است ،با ذکر یك قيد [که گفته است کارشناس ،ميزان قابل جبران یا غير قابل جبرانش
را مشخص میکند].
آقاي سوادكوهي ـ نه ،اآلن قانون اساسی تخریب غير قابل جبران را ممنوع دانسته است و این
امر ،هم محيط زیست و هم تاالبها ،همه را در بر میگيرید.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ خب ،این [معنای تخریب غير قابل جبران] را خود مردم میفهمند.
آقاي سوادكوهي ـ خب مردم از اصل ( )81هم میفهمند که نباید محيط زیست را تخریب
کنند .اما قانون گذار بایستی تعيين کند که این تخریب به چه شكلی و با چه ضابطه ای ممنوع
است.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ این را کارشناس اعالم میکند .سازمان محيط زیست ،کارشناس این کار
است.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ در اینجا دارد میگوید که سازمان محيط زیست ،از اساس بياید این کار را
بكند .آنچه که من میفهمم این است که در اینجا قانونگذار باید تخریب غير قابل جبران را
تعریف کند و بگوید که این عمل ،جرم است ،اما اینكه مصداقش را چه کسی تعيين میکند،
این را قانونگذار میتواند بياید بگوید که مصداقش بر مبنای آنچه که مثالً کارشناس
تشخيص داد ،تعيين میشود؛ اما اآلن آنچه که ما از این استفاده میکنيم این نيست.
آقاي يزدي ـ اآلن اشكال این مصوبه چيست؟ قانون اساسی [آلودگی و تخریب غير قابل
جبران محيط زیست] را ممنوع کرده است ،این مصوبه هم بر همان اساسِ قانون اساسی،
آلودگی محيط زیست را ممنوع اعالم کرده است و گفته است باید از آلودگی جلوگيری کرد.
بعد هم گفته است تشخيص اینكه این آلودگی از چه نوعی است ،به عهدهی آیيننامه است و
این موضوع ،در آنجا معين میشود.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي يزدي ـ در واقع کارشناسها معين میکنند .ما نمی فهميم اشكال شما به این ماده
چيست؟!
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد اشكالش این است که در ماده ( )9اینطور میگوید« :اشخاص
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حقيقی و حقوقی متخلف از احكام این قانون  ،»...خب احكام این قانون شامل چه مواردی
است؟ احكام ای ن قانون چيست؟ یعنی تخلف از آیين نامه را نيز در بر میگيرد.
آقاي مؤمن ـ نه ،در کجای ماده ( )9آیيننامه آمده است؟ ماده ( )9که اصالً حرفی از آیيننامه
ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،در تبصرهی ماده ( ،)1آیيننامه را [هم جزء احكام این قانون] گذاشته
است.
آقاي مؤمن ـ آنكه آیين نامه جلوگيری از تخریب و آلودگی محيط زیست است.
آقاي يزدي ـ حاال به بررسی ماده ( )9هم میرسيم؛ فعالً بگویيد اشكال ماده ( )1چيست؟
آقاي سوادكوهي ـ برای اینكه آلودگی محيط زیست می خواهد جرم تلقی بشود[ ،باید
ضوابطش در این قانون بياید].
آقاي يزدي ـ [تبصرهی ماده ( ])1تشخيص موضوعی قضيه را به عهدهی آیين نامه گذاشته
است؛ یعنی در آیيننامه گفته خواهد شد که آلودگی غير قابل جبران ،این است و آلودگی
قابل جبران ،این است.
آقاي سوادكوهي ـ خيلی خب ،برای اینكه بعداً کارشناس [مصداق آلودگی غير قابل جبران
را] تعيين کند[ ،قانونگذار ابتدا باید مالك و ضابطهی این موضوع را بيان کند] .عرض من
این است که این کار ،کار قانونگذار است؛ مالك را قانونگذار باید تعيين کند.
آقاي يزدي ـ این ،قانونگذاری نيست.
آقاي مؤمن ـ ببينيد ،آیيننامه معنای تخریب را تعيين نمیکند ،بلكه نحوهی جلوگيری از
تخریب را تعيين میکند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ در ماده ( ،)1گفته است «آیيننامه جلوگيری از تخریب»  ،حاال شما میگویيد
تخریب و آلودگی را آیيننامه تعيين میکند؟! نه ،آیين نامه چنين چيزی را تعيين نمیکند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ آیيننامه ،میخواهد بگوید که نحوهی جلوگيری از تخریب و آلودگی چطور
باید باشد ،نه اینكه بخواهد آن را معنا بكند.
آقاي كدخدائي ـ درست است.
آقاي مؤمن ـ فهميدن تخریب یك مسئلهی عقالیی است که همان طور که در باال [در ماده
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( ])1گفت ،به عهدهی سازمان محيط زیست است .حاال تبصرهی ماده ( )1میگوید اینكه
چطور باید از تخریب و آلودگی جلوگيری کرد ،چيزی است که دولت با تصویب آیيننامه
آن را تعيين میکند.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ آقای دکتر موسوی بفرمایند.
آقاي موسوي ـ همان طور که برخی از اعضا فرمودند ،قانون اساسی مشخص ک رده است که
تخریب و آلودگی غير قابل جبران محيط زیست ممنوع است .ماده ( )1این مصوبه هم
میگوید «هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غير قابل جبران
تاالبها گردد ،ممنوع است» .خب ،باالخره یك مقام صالحيت دار باید این موضوع را
تشخيص بدهد دیگر.
آقاي مؤمن ـ مقام صالحيت دار چه موضوعی را باید تشخيص بدهد؟
آقاي موسوي ـ من دارم در راستای همان نظر شما عرض میکنم.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،ایشان مؤیّدند.
آقاي مؤمن ـ می دانم .من عرض میکنم بفرمایيد چه چيزی را باید تشخيص بدهد؟
آقاي موسوي ـ من در تأیيد همان نظر جنابعالی دارم میگویم که این تخریب و آلودگی
غير قابل جبران چيست؟ این را سازمان حفاظت محيط زیست به عنوان مقام صالحيتدار
باید تشخيص دهد .در ضمن تخریب یك مواردی را شامل میشود که با آلودگی فرق می -
کند؛ مثالً وقتی موادی وارد یك رودخانه میشود و آن را آلوده میکند ،متفاوت است با زمانی
که فردی درختان یك جنگل را قطع میکند و مرتكب تخریب میشود .اینها دو تا عنوان
است .بنابراین تشخيص این مسئله ،یك مسئلهی کارشناسی است و بر عهدهی سازمان
حفاظت محيط زیست قرار دارد .اما اینكه آلودگی و تخریب محيط زیست بررسی شود و
ح كم به مجازاتی صادر شود ،این کار بر عهدهی قوه قضائيه است .این موضوع در ماده ()9
هم ذکر شده است « :اشخاص حقيقی و حقوقی متخلف از احكام این قانون و مقررات
مصوب پس از اقامه دعوا توسط سازمان »...؛ یعنی سازمان حفاظت محيط زیست مواردی از
تخریب و آلودگی را که غير قابل جبران تشخيص میدهد ،با تنظيم شكایت برای رسيدگی به
قوهی قضائيه ارسال میکند .آنوقت قوهی قضائيه بر اساس نظریهی کارشناسی سازمان
حفاظت محيط زیست «عالوه بر توقف فعاليت و جبران خسارات وارده» حسب مورد ،حكم
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را صادر میکند .این سازوکار به نظر من مشكلی ندارد.
آقاي كدخدائي ـ آقای دکتر اسماعيلی هم بفرمایند.
آقاي اسماعيلي ـ به نظر من ماده ( )1هيچ ایرادی ندارد .اگر به صدر ماده ایراد گرفته میشود
که عيناً عبارت [اصل ( ])81قانون اساسی است.
آقاي كدخدائي ـ بله ،عبارت قانون اساسی است.
آقاي اسماعيلي ـ اینكه قانونگذار متن قانون اساسی را در قانون عادی ذکر بكند ،اشكالی
ندارد .تا به حال هم خيلی موارد این چنينی داشتهایم .اگر ایراد به این وارد است که چرا
سازمان حفاظت محيط زیست را مرجع تشخيص قرار داده اند ،باز هم ایرادی ندارد؛ مگر
جای دیگری هست که آن را مرجع تشخيص قرار دهند؟! همانطور که سایر آقایان فرمودند،
باالخره «قانون» است که مقام صالحيت دار را تعيين میکند .تازه ،ماده ( )1کارشناس در
موضوع را به عنوان مقام صالحيتدار تعيين کرده است .همچنين اگر ایراد به تبصرهی ماده
( )1است که چرا تهيهی آیين نامه را به سازمان حفاظت محيط زیست واگذار کرده است ،باز
هم ایرادی ندارد؛ چون اگر این مصوبه این اختيار را به سازمان محيط زیست نمی داد ،این
سازمان نمیتوانست آیيننامه تهيه کند ،همچنان که هيچ سازمانی نمیتواند برای اصول قانون
اساسی آیيننامه بنویسد ،بلكه صرفاً برای قوانين عادی است که امكان تصویب آیيننامه
وجود دارد .بنابراین ممنوعيت تخریب و آلودگی محيط زیست در مصوبهی مجلس ذکر شد
تا بتوانند برایش مجوز بگيرند و به سازمان محيط زیست بگویند تو برو برای این موضوع،
آیين نامه بنویس .حاال این «تخریب و آلودگی غير قابل جبران» هم یك عنوان عرفی است ،
مثل خيلی دیگر از عناوین مجرمانه؛ مثالً قانون «توهين» را جرم می داند؛ بسيار خب،
تشخيص توهين با کيست؟
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ تشخيص وقوع جرم توهين بر اساس عرف است .قاضی هم در مقام
رسيدگی ،میآید تشخيص میدهد که عرف ،فالن رفتار را مصداق جرم توهين می داند یا
نمی داند .در ماده ( )1هم قانون گذار گفته است که تشخيص مصادیق این عنوان عرفی
[تخریب و آلودگی غير قابل جبران] که در قانون اساسی آمده و اآلن هم من آن را در قانون
عادی میآورم ،بر عهدهی سازمان حفاظت محيط زیست است و این سازمان آیيننامهی آن
را تهيه میکند؛ مثالً در آیيننامه مقرر می شود که به دليل اینكه فعاليت کارخانههای شوینده
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اثرات غير قابل جبرانی بر تاالبها میگذارند ،تا دو کيلومتری تاالبها نباید احداث شوند .از
این حيث ،سازوکار ماده ( )1یك چيز کامالً عادی و طبيعی است .ضمن اینكه اصالً در ماده
( ) 1صحبتی از جرم نيست ،بلكه صرفاً نوعی ممنوعيت تعيين شده است .ممنوعيت با جرم
بودن متفاوت است.
آقاي كدخدائي ـ متشكرم؛ اگر اجازه بدهيد رأی بگيریم.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،هنوز چند مطلب دیگر باقی مانده است؛ تبصرهی ماده ( )1میگوید که
آیيننامه « به تصویب هيئت وزیران می رسد تا مبنای عمل سازمان مذکور و تمامی مراجع
ذیربط قرار گيرد».
آقاي كدخدائي ـ تبصرهی ماده ( )1برای چه هدفی این حكم را مقرر داشته است؟ برای
همان نكتهای که حضرت آیت اهلل مؤمن فرمودند؛ برای جلوگيری از تخریب و آلودگی.
آقاي سوادكوهي ـ موضوع آیين نامه هر چه میخواهد باشد ،اصالً فرض میکنيم موضوع آن
جلوگيری از تخریب و آلودگی باشد .با توجه به اصول ( )121و ( )123قانون اساسی که در
ارتباط با مصوبات دولتی است و حكمی که تبصرهی ماده ( )1برای آیيننامه مقرر کرده است،
اگر این آیيننامه برخالف قانون تصویب شود ،آنوقت تكليف قاضی در قبال اجرای آن
چيست؟
آقاي يزدي ـ نوشتن آیيننامه در اینجا ،هيچ کاری به قانون اساسی ندارد .اصالً ربطی به قانون
اساسی ندارد .آیيننامه را برای این قانون می خواهند بنویسند.
آقاي سوادكوهي ـ خب اگر این آیيننامه بر خالف قانون تصویب شد ،قاضی تكليفش
چيست؟
آقاي كدخدائي ـ بررسی انطباق مصوبات دولتی با قوانين ،مطابق اصل ( )135با رئيس
مجلس است و ابطال آن نيز با دیوان عدالت اداری است.
آقاي سوادكوهي ـ خب دیوان عدالت اداری؛ پس بنابراین دیوان عدالت اداری باید آن را
بررسی کند.
آقاي كدخدائي ـ خب آن که هست.
آقاي سوادكوهي ـ ولی تبصرهی ماده ( )1میگوید آیين نامه باید مبنای عمل تمامی مراجع
ذی ربط قرار گيرد .این یعنی همه دستگاهها بایستی از این آیين نامه تبعيت کنند.
آقاي كدخدائي ـ خب ،آیيننامه همين است دیگر؛ آیين نامه وقتی تصویب میشود ،همهی
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مراجع ذیربط باید از آن تبعيت کنند ...
آقاي اسماعيلي ـ  ...ولی اگر آیيننامه مثالً در هيئت بررسی و تطبيق مصوبات دولت با قوانين
در مجلس یا دیوان عدالت اداری ابطال شد ،دیگر اعتبار حقوقی ندارد.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ خب اآلن شما بفرمایيد چه ضابطهی قانونی دارید؟ چه ضابطهی قانونی
در دست دارید که آن آیين نامه را با آن ضابطه مقایسه و بررسی کنيد.
آقاي كدخدائي ـ این آیيننامه ،برای جلوگيری از تخریب و آلودگی محيط زیست است.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد اآلن نگرانی من این است که ماده ( ) 1سازمان محيط زیست را به
عنوان مرجع تهيهی آیيننامه تعيين کرده است و این آیين نامه پس از تصویب هيئت وزیران به
صورت مطلق برای همهی مراجع ذیربط الزماالتباع خواهد شد .اینطور که این مصوبه دارد
میگوید این آیين نامه به طور مطلق برای همهی مراجع الزم االجرا است.
آقاي كدخدائي ـ بله ،مثل بقيه آیيننامهها.
آقاي سوادكوهي ـ بعد در ماده ( )9به سازمان محيط زیست اجازهی طرح شكایت را می -
دهد .این سازمان بر اساس چه معيار و ضابطهای میتواند طرح شكایت کند؟ با توجه به
تبصرهی ماده ( ،)1سازمان باید بر اساس آن معيارهایی که خودش در آیين نامه آورده است،
طرح شكایت نماید .به ماده ( )9توجه کنيد .خب ،چه مرجعی میخواهد نسبت به تخریب و
آلودگی شكایت کند؟ خود سازمان حفاظت محيط زیست می خواهد شاکی شود.
آقاي مؤمن ـ خب شاکی بشود؛ ایرادی ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ سازمان حفاظت محيط زیست شاکی میشود که مثالً فالن شخص تاالب
را تخ ریب یا آلوده کرده است.
آقاي كدخدائي ـ بله ،درست است.
آقاي سوادكوهي ـ بسيار خب ،اآلن چه کسی تشخيص می دهد که آلودگی و تخریب

صورت گرفته است یا خير؟ ماده ( )1تشخيص این موضوع را بر عهدهی خود سازمان می -
گذارد .اشكال ماده ( ) 1این است که معلوم نيست این تشخيص بر اساس چه ضابطهای
صورت میگيرد؟
آقاي كدخدائي ـ تشخيص با سازمان محيط زیست است ،ولی تصویب ضوابط با هيئت
وزیران است.
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آقاي سوادكوهي ـ بسيار خب ،پس باید در این ماده ضابطهای برای آن تعيين گردد؛ ضوابطی
که مشخص کند که فالن امور ،امور تخریبی یا آلودگی غير قابل جبران است .این تأکيد برای
آن است که احياناً اگر در آیيننامه یا ادعای تخریب و آلودگی که از سوی سازمان حفاظت
محيط زیست مطرح میشود ،کسی اشكالی وارد کرد ،قاضی رسيدگیکننده معياری در ارتباط
با تخریب و آلودگی غير قابل جبران تاالبها در اختيار داشته باشد تا بتواند ب ر اساس آن
معيار قانونی در خصوص تحقق جرم تخریب و آلودگی حكم صادر نماید .ببينيد ،به نظر من
تا اآلن بحث اینگونه پيش رفته است که شما میگویيد ماده ( ،)1عين عبارت قانون اساسی
را ذکر کرده و تنظيم آیين نامه جلوگيری از تخریب و آلودگی را نيز بر عهدهی سازمان
حفاظت محيط زیست قرار داده است .سؤال من این است که تنظيم آیين نامه با چه معياری
صورت میگيرد؟ می گویيد که سازمان محيط زیست معيار را نيز خودش تعيين میکند .آیا
کسی میتواند نسبت به آلودگی و تخریب تاالبها طرح دعوا و اعالم جرم نماید؟ میگویيد
بله ،مطابق ماده ( )9اگر سازمان حفاظت محيط زیست شكایت کرد ،آن اتهام قابليت رسيدگی
دارد .من می گویم با چه معياری عنوان مجرمانه نسبت به این شكایت صدق میکند؟
آقاي كدخدائي ـ با معيار قانون.
آقاي سوادكوهي ـ شما میگویيد که تخریب و آلودگی یك مفهوم کلّی است و همه یك
برداشتی از آن خو اهند داشت.
آقاي كدخدائي ـ نه آقای دکتر ،اینطور نيست.
آقاي سوادكوهي ـ به موجب اصل ( )31قانون اساسی ،جرمانگاری باید به موجب قانون و
مشخص باشد .من میخواهم عرض کنم مجموعهی این موارد ،این نگرانی را ایجاد میکند
که چون آلودگی و تخریب تاالبها در ماده ( )1جرمانگاری شده است ،باید کامالً در قانون
تعریف و مشخص شود .از طرفی ،قانون اساسی هم عنوان کلّی «تخریب غير قابلجبران» را
جرم قلمداد نكرده است ،اما اآلن این مصوبه میخواهد آن را جرم تلقی کند؛ بنابراین اجازه
بدهيد به این دالیلی که عرض کردم ،از این جهت نسبت به ماده ( )1و اشكالی که بر آن وارد
کردم ،باقی بمانم.
آقاي كدخدائي ـ خيلی خب ،متشكر .آقای دکتر ابراهيميان ،شما فرمایشی دارید؟
آقاي ابراهيميان ـ فقط این را می خواستم عرض کنم که در مورد تخریب منابع طبيعی و
مراتع هم ،همينطوری است.
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آقاي مؤمن ـ بله ،همين است.
آقاي ابراهيميان ـ در آنجا هم مأموران سازمان جنگلها و مراتع ،طی یك برگه گزارش
تخلف را ارائه می دهند ،بعد اگر این گزارش ،مورد اختالف واقع شد ،موضوع به کارشناسان
و مراجع مربوطه ارجاع میشود.
آقاي كدخدائي ـ بسيار خب .آقایان بزرگوارانی که ماده ( )1و تبصرهی آن را مغایر شرع
می دانند ،بفرمایند .آقایانی که ماده ( )1و تبصرهی آن را از هر جهت ،مغایر قانون اساسی
می دانند ،اعالم نظر بفرمایند .یك رأی.
منشي جلسه ـ «ماده  - 8سازمان مكلف است نياز آبي زيستمحيطي تاالبها را تعيين و
وزارت نيرو مكلف است ضمن تدوين و اجراي برنامه مدون نسبت به تخصيص و تأمين
آن اقدام نمايد.
ماده  - 3وارد كردن گونههاي گياهي و جانوري غيربومي مضر به تاالبها ممنوع
ميباشد .فهرست گونههاي مذكور توسط سازمان تعيين و هر دو سال يك بار بازنگري و
منتشر ميشود.
ماده  - 9اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف از احكام اين قانون و مقررات مصوب پس
از اقامه دعوا توسط سازمان ،عالوه بر توقف فعاليت و جبران خسارات وارده ،حسب
تشخيص مرجع قضايي به پرداخت جريمه به ميزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در
صورت تكرار ،عالوه بر جبران خسارات به پرداخت جريمه به ميزان شش تا هشت
برابر خسارات وارده محكوم ميشوند.
تبصره  - 1درآمدهاي ناشي از اجراي وصول جريمهها و خسارات موضوع اين قانون
طي رديف درآمدي جداگانه كه در قانون بودجه هر سال مشخص ميشود ،به حساب
خزانهداري كل كشور واريز و معادل صد درصد ( )%111آن با پيشبيني در قوانين
بودجه سنواتي بهمنظور جبران خسارت وارده و حفاظت ،احياء و مديريت تاالبها در
اختيار صندوق ملي محيط زيست قرار ميگيرد.
تبصره  - 8سازمان در اجراي اين قانون ،از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميباشد.
ماده  -5دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي طرحهاي الزم جهت تحقق
اهداف اين قانون را در بودجههاي سنواتي ساليانهي دستگاههاي ذيربط پيشبيني نمايد».
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آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ماده ( )8در الیحهی مصوب هيئت وزیران
نبوده است.
آقاي كدخدائي ـ ماده ( )8در رابطه با چيست؟
منشي جلسه ـ تكليف دولت به پيشبينی اعتبارات مورد نياز [برای اجرای طرحهای الزم
جهت تحقق اهداف این مصوبه در بودجهی سنواتی].
آقاي مدرسييزدي ـ به هر حال ،چون این الیحه را خود دولت تهيه کرده است ،باید
خودش این پيش بينی را انجام می داد دیگر.
آقاي كدخدائي ـ حاال این ماده ،موضوع را به صورت کلّی مطرح کرده است؛ گفته است
دولت اعتبارات مورد نياز را در بودجههای سنواتی بياورد دیگر .خب ،آقایان فقهای معظّمی
که این مصوبه را از هر جهت مغایر شرع می دانند ،اعالم نظر بفرمایند .آقایانی هم که این
مصوبه را از هر جهت مغایر قانون اساسی می دانند ،اعالم نظر بفرمایند)1 (.

 .3نظر شماره  41 /111 /522مورخ  1341 /5 /15شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره  45 /2459مورخ
 ، 1341 /5 /4الیحه حفاظت ،احياء و مدیریت تاالب های کشور مصوب جلسه مورخ چهارم اردیبهشتماه
یكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی در جلسه مورخ  1341 /5 /13شورای نگهبان مورد
بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
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اليحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفری بين جمهوری اسالمي ايران و
جمهوری كره

آقاي كدخدائي ـ خب حاجآقا ،دستور بعدی را هم بخوانيم؟ دو تا مصوبهی دیگر باقی
مانده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چيزی نيست .یكی از آنها در مورد مالياتها [= طرح تنقيح قوانين
مالياتی کشور ،مصوب  1341/1/31مجلس شورای اسالمی] است.
آقاي كدخدائي ـ خب  ،این مصوبات را نمی خواهيد بررسی کن يد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا باید بررسی کنيم؛ چون ممكن است بعضی از آنها خالف شرع
باشد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکدهي شوراي نگهبان) ـ الیحهی معاضدت با کره را هم داریم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،منظور من آن مصوبهای است که برخی از قوانين را الغا کرده است.
آقاي كدخدائي ـ همين الیحهی معاضدت را بخوانيد.
منشي جلسه ـ معموالً آقایان این موافقتنامهها را [در خارج از جلسهی شورا و پيش از جلسه]
مالحظه میکنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقای دکتر ،چرا این را می خوانيد؟
منشي جلسه ـ به ترتيب دستور جلسه است دیگر.
آقاي كدخدائي ـ الیحهی معاضدت طبق دستور جلسه ،قبل از آن [طرح تنقيح قوانين مالياتی
کشور] است.
منشي جلسه ـ «اليحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسالمي
ايران و جمهوري كره».

( )1

 .3الیحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور کيفری بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری کره در
تاریخ  1348 /2 /15به تصویب هيئت وزیران رسيد .این الیحه ،پس از ارسال به مجلس شورای اسالمی،
نهایتاً در تاریخ  1341 /5 /9به تصویب نمایندگان رسيد و پس از آن ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده
در اصل (  )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  513 /2495مورخ  1341 /5 /4به شورای نگهبان ارسال
شد .شورای نگهبان این مصوبه را در مرحلهی اول رسيدگی در جلسات مورخ  1341 /5 /13و
 1341 /5 /51بررسی کرد و نظر خود مبنی بر مغایرت ماده (  )8این مصوبه با موازین شرع را طی نامهی
شماره  41 /111 /1138مورخ  1341 /5 /53به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد .در نهایت ،با اصرار
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آقاي اسماعيلي ـ می خواهيد بررسی اینها را امروز تمام کنيد؟
آقاي كدخدائي ـ فقط همين دو تا مصوبه است.
منشي جلسه ـ معموالً آقایان اینگونه مصوبات را در خانه می بينند.
آقاي كدخدائي ـ حاال شما [در مجمع مشورتی فقهی] به این الیحهی معاضدت ایرادی
داشتيد؟ همان ایرادهای هميشگیمان به لوایح معاضدت(  )1را به این مصوبه هم وارد میدانيد؟
آقاي شبزندهدار ـ بله ،همان ایراد کلّی هميشگی را دارد .البته ما [در مجمع مشورتی فقهی
قم] فرصت نكردیم همهی مواد این مصوبه را بررسی کنيم.
آقاي سوادكوهي ـ این ماده ( )5 ()3که دربارهی «مرجع مرکزی» است ،ایراد دارد.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا ،میخواهيد همان ایراد کلّی هميشگیمان را اعالم بكنيم یا نه،

مجلس شورای اسالمی بر ماده (  )8مصوبهی خود ،این مصوبه بر اساس اصل (  )115قانون اساسی برای
حل اختالف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد .بررسی این مصوبه در تاریخ  1341 /5 /13در
دستور بررسی مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و نظر مجلس ،موافق با مصلحت نظام
تشخيص داده شد.
 .3شورای نگهبان ،تاکنون در موارد متعدد ،موافقتنامههای قضایی از جمله موافقتنامههای مربوط به
معاضدت قضایی را مغایر با موازین شرع اعالم کرده است .به عنوان نمونه ،در بند (  )1نظر شماره
 49 /115 /8195مورخ  1349 /11 /53شورای نگهبان راجع به الیحه تشریفات ( پروتكل) انتقال محكومين
به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کيفری بين دولت جمهوری اسالمی ایران
و دولت ترکمنستان آمده است - 1 « :همانگونه که در موافقتنامههای مشابه اظهار نظر شده است ،این
الیحه از این جهت که اطالق برخی از مواد آن ،از جمله بندهای (  )3و (  )9ماده (  )5و بند (  )5ماده
(  ،)11اعمال مقررات غير منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را الزماالجرا دانسته و نيز بعضی
مواد آن ،مستلزم تأیيد صحت قوانين و صحت آیين دادرسی قوه قضائيه کشور ترکمنستان و نيز ارجاع
کارهای قضایی به دادگاههای کشور طرف متعاهد میباشد که خود موجب اثر دادن بر احكامی است که
در آن دادگاهها ،ولو بر خالف ضوابط اسالمی صادر میگردد ،خالف موازین شرع شناخته شد».
 .2ماده (  )3الیحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور کيفری بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری
کره ،مصوب  1341 /5 /9مجلس شورای اسالمی« :ماده  - 3مرجع مرکزی
 - 1هر طرف یك مرجع مرکزی برای ان جام یا دریافت درخواستها از نظر این معاهده تعيين خواهد
نمود .مرجع مرکزی برای جمهوری اسالمی ایران ،وزیر دادگستری خواهد بود .مرجع مرکزی برای
جمهوری کره ،وزیر دادگستری یا مقامی رسمی خواهد بود که از سوی آن وزیر تعيين شده است.
 - 5در راستای اهداف این معاهده ،مراجع مرکزی از طریق مجاری دیپلماتيك یا به طور مستقيم با
یكدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود».
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می خواهيد همهاش را بخوانيد؟
آقاي شب زندهدار ـ فقط همين که قضای آن کشور را معتبر دانسته ،خالف شرع است)1 (.
آقاي يزدي ـ خب ،ماده واحده آن را مقيد به رعایت اصل ( )22و اصل ( )134کرده است)5 (.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا ،این الیحهی معاهدهی معاضدت قضایی بين ایران و جمهوری
کره ،از همان مواردی است که معموالً قضای کشورهای غير اسالمی را میپذیرد.
آقاي مؤمن ـ نه ،این یكی فرق دارد.
آقاي كدخدائي ـ فرق دارد؟
آقاي مؤمن ـ این ایرادی ندارد.
آقاي كدخدائي ـ خب ،پس حضرتعالی نظرتان را بفرمایيد؛ چون حاجآقای شبزندهدار
میفرمایند این مصوبه هم همان ایراد را دارد.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،فرق دارد ،ولی در عين حال ،همان ایراد را هم دارد.
آقاي مؤمن ـ حاال معلوم نيست که ایراد داشته باشد .شما هم که در [مجمع مشورتی فقهی]
قم آن را بررسی نكردهاید.
آقاي شبزندهدار ـ چرا؛ یك بخشی از آن را بررسی کردیم.
آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ تكليف این مصوبهی بزرگتر [= طرح تنقيح قوانين مالياتی کشور] را
روشن کنيد که ما آن را کنار بگذاریم .بعداً به بررسی این هم میرسيم.
آقاي كدخدائي ـ در مورد آن طرح تنقيح ،آقایان در مرکز تحقيقات میفرمایند که ما چند تا
ایراد به آن مصوبه داریم .باید بخوانيم تا ببينيم ایرادشان چيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ بخوانند.
« .3معاضدت در این معاهده در مواردی که موجب تأیيد قضای غير شرعی طرف مقابل گردد ،خالف
شرع میباشد ».نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /113ف 41 /مورخ
 ،1341 /5 /11قابل مشاهده در نشانی زیرyon.ir/5jlck :
 .2ماده واحده الیحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور کيفری بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری
کره ،مصوب  1341 /5 /9مجلس شورای اسالمی« :ماده واحده  -معاهده معاضدت دوجانبه در امور
کيفری بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری کره مشتمل بر یك مقدمه و بيست و سه ماده به شرح
پيوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره  -رعایت اصول هفتاد و هفتم (  )22و یكصد و سی و نهم اصل (  )134قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران در اجرای این معاهده الزامی است».
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آقاي كدخدائي ـ آن طرح ،در دستور بعدی است؛ منتها چون الیحهی معاضدت ،قبل از آن
[طرح تنقيح قوانين مالياتی] در دستور بود ،ما اول آن را مطرح کردیم.
آقاي مؤمن ـ خيلی خب.
آقاي جنتي ـ آقای شبزنده دار ،مجمع مشورتی فقهی قم اظهار نظری نكرده اند؟
آقاي شبزندهدار ـ راجع به الیحهی معاضدت؟
آقاي يزدي ـ حاال اجازه دهيد اول این ماده واحده را به ترتيب دستور جلسه بخوانند.
آقاي مؤمن ـ نخير ،این الیحه چيزی نيست.
آقاي شبزندهدار ـ آن یكی [= طرح تنقيح قوانين مالياتی کشور] را بررسی نكردیم ،ولی
الیحهی معاضدت بررسی شده است .البته همهی آن بررسی نشد و فقط بخشی از آن بررسی
شد .فرصت نشد که تمامش را بررسی کنيم .حاال میخواهيد بگذارید که راجع به این الیحه
بعداً اظهار نظر کنيم.
آقاي جنتي ـ بله ،بگذارید مجمع مشورتی فقهی هم آن را کامل بررسی بكنند ،بعداً اظهار نظر
کنيم.
آقاي مؤمن ـ خيلیخب ،باشد.
آقاي كدخدائي ـ هر دوتای آنها بماند؟
آقاي جنتي ـ بله

1

 .3بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  1341 /5 /51شورای نگهبان ادامه یافته است.
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طرح تنقيح قوانين مالياتي كشور

منشي جلسه ـ «طرح تنقيح قوانين مالياتي كشور».

( )1

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ما این مصوبه را [در مجمع مشورتی حقوقیِ
پژوهشكدهی شورای نگهبان] بررسی کردیم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است جایی از آن خالف شرع باشد؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ما یك ایرادهای دیگری [در خصوص
مغایرت با قانون اساسی] به آن گرفتيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه ایرادهایی گرفته اید؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ چون برخی قوانين را الغا کردهاند ،چهار ،پنج
کنيد)5 (.

نوع ایراد به آن وارد است که حاال مطرح می شود تا آن را بررسی
آقاي كدخدائي ـ آقایان [کارشناسان مجمع مشورتی حقوقی] میفرمایند که چند تا ایراد به
این مصوبه دارند .باید بخوانيم تا ببينيم ایرادشان چيست.
آقاي مدرسييزدي ـ بخوانند.
آقاي مؤمن ـ نخي ر ،این ایرادی ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال به این هم باید توجه بشود که بعضی از آن قوانينی را هم که در
این مصوبه الغا کردهاند ،ممكن است از جنبهی شرعی اشكال داشته باشد .ولو حاال این
مصوبه در مورد ماليات است ،ولی مثالً اگر در قانونی قبالً ماليات از برخی چيزها را استثنا
کرده بودند و مقرر کرده بودند که از آنها ماليات نگيرند ،ولی حاال [با الغای آن قانون]
بخواهند از آنها ماليات بگيرند ،ممكن است ایراد داشته باشد.
 .3طرح یكفوریتی تنقيح قوانين مالياتی کشور در تاریخ  1341 /1 /31به تصویب مجلس شورای اسالمی
رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل (  )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره
 32 /2483مورخ  1341 /5 /4به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در
جلسات مورخ  1343 /5 /13و  ،1341 /5 /51نظر خود مبنی بر عدم مغایرت این مصوبه با موازین شرع و
قانون اساسی را طی نامهی شماره  41 /111 /458مورخ  1341 /5 /51به مجلس شورای اسالمی اعالم
کرد.
 .2نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی ( پژوهشكده شورای نگهبان) ،شماره  4115118مورخ
 ،1341 /5 /14قابل مشاهده در نشانی زیرyon.ir/gGi7r :
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آقاي مؤمن ـ نه ،این مصوبه بر عكس است؛ از آنهایی که قبالً ماليات میگرفتند ،حاال
میگوید دیگر نگيرند .بحث این مصوبه ،الغای ماليات است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،مواردی هست که گفتهاند دیگر از آنها ماليات نگيرند ،اما ممكن
است مواردی هم باشد که قبالً گفته اند که از آنها ماليات نگيرند ،ولی اآلن قانون بگوید
بگيرند.
آقاي مؤمن ـ نه ،برعكس است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،عكس آن معموالً نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ معموالً چيست؟
آقاي مؤمن ـ موضوع این مصوبه ،الغای ماليات است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اگر در این مصوبه چيزی الغا شده،
معافيتهای مالياتی بوده که الغا شده است.
آقاي م درسي يزدي ـ همان را عرض میکنم .برخی از معافيتها الغا شده است .آنوقت،
حاال عموم قوانين دیگر شامل آن میشود.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،ببينيد؛ این مصوبه دو تا ضميمه دارد .آن
ضميمهها جزء قانون نيست .دو تا ضميمه دارد که یكی از آنها قوانين منقضیشده است که
اصالً تاریخ اعتبار آنها گذشته است ...
آقاي مؤمن ـ خب ،این که هيچ.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،یكی دیگر هم نسخ صریح برخی قوانين
است که با این مصوبه ،آنها را کنار گذاشتهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنها که هيچ؛ وضعيت آ ن قوانينی را که اآلن الغا کرده اند ،بگویيد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب ،اینها با این مصوبه دارند قوانين را
تنقيح میکنند؛ میگویند که این پيوست ،نسخ ضمنی برخی قوانين گذشته است؛ یعنی اینها
در قوانين مختلف نسخ ضمنی شده اند)1 (.
 .3ماده واحده طرح تنقيح قوانين مالياتی کشور ،مصوب  1341 /1 /31مجلس شورای اسالمی « :ماده
واحده  -به موجب این قانون ،احكام مالياتی قوانين به شرح پيوست لغو میگرد د.
تبصره  - 1متن منقح موضوع این قانون بر اساس بند (  )1- 8ماده (  )3قانون تدوین و تنقيح قوانين و
مقررات کشور ،مصوب  1354 /3 /58جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال میگردد.
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آقاي مدرسي يزدي ـ یعنی قبالً نسخ شده اند؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،قبالً نسخ ضمنی شده است و اآلن
نمایندگان آمده اند اینها را فهرست کرده اند .در واقع ،این مصوبه  ،تنقيح قوانين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،چرا مجلس دوباره رأی داده است؟!
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب دارند با این کار ،قوانين را تنقيح
میکنند؛ چون این مواد نسخشده البهالی قوانين بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،این کار یعنی مجلس دوباره رأی داده است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله دیگر ،مجلس به نسخ این قوانين ،دوباره
رأی داده است و آنها را در اینجا فهرست کرده اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما فكر کردیم شبهاتی در مورد آنها بوده است که به این مصوبه رأی
دادهاند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،این قوانين نسخ صریح نبوده است؛ لذا
مجلس خواس ته است بگوید که ما تكليف آن قوانين منسوخ ضمنی را یك دفعه در این
مصوبه معلوم میکنيم.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ منتها از جهت روش و شكل ،پنج ،شش تا
نكته هست که آقایان اعضا باید راجع به آن نظر بدهند)1 (.


تبصره  - 5فهرست قوانين منقضی و منسوخ صریح ،به ضميمه این قانون اعالم میگردد».
 .3بررسی این مصوبه ،در جلسهی مورخ  1341 /5 /51شورای نگهبان ادامه یافته است.
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