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مقدمه
بر اساس اصل ( )49قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،کليهی مصوبات مجلس شورای اسالمی از نظر
انطباق با موازین اسالم و قانون اساسی بهوسيله شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگيرد و در صورت
مغایرت برای تجدیدنظر به مجلس بازگردانده میشود .همچنين بهموجب اصل ( )58قانون اساسی ،مجلس
شورای اسالمی میتواند تصویب اساسنامهی سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به
کميسيونهای ذیربط مجلس یا هيئت وزیران واگذار کند که در این صورت ،این اساسنامهها نيز باید به
لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به تأیيد شورای نگهبان برسند .عالوه بر این ،بهموجب اصل ()9
قانون اساسی ،کليهی قوانين و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سياسی و غير
اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و
مقررات دیگر حاکم است و تشخيص این امر بر عهدهی فقهای شورای نگهبان است .تفسير قانون اساسی
نيز بهموجب اصل ( )45قانون اساسی ،بر عهدهی شورای نگهبان قرارگرفته است.
در راستای اجرای این اصول ،کليهی مصوبات مجلس ،اساسنامهی سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به
دولت و استفساریههای مربوط به اصول قانون اساسی در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی فقهی و
حقوقی قرار گرفته و سرانجام در قالب نظریه شورای نگهبان به مراجع مربوطه اعالم میشود .بدینسان،
مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان به جهت محتوای علمی قابل استفادهی آن برای آحاد عالقهمندان به
این مباحث ،به ویژه پژوهشگران و صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی از اهميت ویژهای برخوردار است.
با عنایت به تأکيدات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر ضرورت انتشار مشروح مذاکرات شورای
نگهبان ،گروه تدوین نظرات و مبانی آرای شورای نگهبان ،بهعنوان یكی از شرح وظایف خویش در
پژوهشكده شورای نگهبان ،آماده سازی متون مذاکرات جلسات شورای نگهبان برای انتشار عمومی را در
دستور کار دارد .این مهم ،در چند مرحله به شرح زیر انجام میپذیرد :پس از پيادهسازی فایلهای
صوتی جلسات شورای نگهبان ،این متون در اختيار کارشناسان گروه قرار میگيرد تا از لحاظ فنی و
ادبی ویرایش شده و در صورت لزوم ،اظهارات اعضای شورا مستندسازی شود .سپس متون ویرایش و
مستندسازی شده 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 عرضه ی این مجموعه ،عالوه بر حرکت در جهت
تحققِ بخشی از منویات مقام معظم رهبری ،خواستهی جامعهی علمی کشور و همچنين مراکز
سياست گذاری ،تقنينی و اجرایی کشور را پاسخ گفته باشد .مسلماً انتشار و عرضهی چنين آثاری
میتواند ثمره ی 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 غنی تر شدن هر چه بيشتر مباحث فقهی و حقوقی در کشور کمك کند.
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طرح قانونی شرایط انتخاب قضات دادگستری
مصوب 0631/01/2

آقای محسن هادوی :ایراداتی که به این

مصوبه()1

وارد بود ،غير از شرط طهارتِ

« .1الیحه راجع به انتخاب قاضی» در قالب مادهواحدهای با پنج بند و سه تبصره ،در جلسهی مورخ
 1631/8/11هيئت وزیران تصویب و در تاریخ  1631/8/01به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد.
مجلس شورای اسالمی با تغييراتی در محتوای الیحه دولت ،آن را با عنوان «طرح قانونی شرایط انتخاب
قضات دادگستری» در قالب مادهواحدهای با پنج بند و یك تبصره در تاریخ  1631/11/0به تصویب
رساند و مطابق با روند پيشبينیشده در اصل ( )49قانون اساسی ،برای رسيدگی و اظهار نظر به شورای
نگهبان ارسال کرد .مهمترین تفاوت طرح مجلس با الیحه دولت ،حذف دو شرطِ دارا بودن حداقل 00
سال سن و دانشنامه ليسانس در رشتههای قضایی و االهيات و گنجاندن شرط اجتهاد یا اجازه قضا از
جانب شورای عالی قضایی بود .شورای نگهبان در مرحلهی نخست بررسی ،طرح را به سبب ذکر شرط
«حُسن شهرت و عدم سوء سابقه کيفری» در بند دوم و «عدم ذکر شرط طهارت مولد» تأیيد نكرد .بند
( )8مصوبه نيز از آن رو که «برای اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی یا هيئت منتخب شورا
ضابطهای معين نكرده و نيز اختياری که در تبصره ماده واحده به شورای مذکور در بازنشسته کردن یا به
کار غيرقضایی گماردن و یا بازخرید سابقه خدمت قضات داده شده ،به علت اینكه ضابطهای برای آن
معين نشده و ظاهر آن اعطای اختيار در تعيين این دو ضابطه به شورای عالی قضایی است ،به اکثریت
آرای اعضای شورا مغایر اصل ( )58قانون اساسی» اعالم شد .پس از این اظهار نظر شورای نگهبان،
مجلس شورای اسالمی با اصالح طرح ،شرط «طهارت مولد» را جایگزین «حُسن شهرت و عدم سوء
سابقه کيفری» کرد و برای رفع اشكال عدم تعيين ضابطه برای اجازهی قضا ،با افزودن تبصرهای مقرر
کرد که «حدود و ضوابط برای صدور اجازهنامه در مورد کسانی که دارای ليسانس حقوق قضایی یا
تحصيالت حقوق اسالمی هستند ،بر طبق آیيننامهای خواهد بود که به تصویب شورای عالی قضایی
برسد ».همچنين در مصوبه جدید شورای عالی قضایی موظف شد قضاتی را که واجد شرایط نيستند،
«چنانچه صالحيت حقوقدان مشاور طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی در دیوان عدالت را داشته
باشند ،برای مشاورت انتخاب نماید و نسبت به بقيه اگر بيست سال به باال سابقه خدمت داشته باشند ،با
سنوات خدمت بازنشسته کند و در مورد سایرین در صورتی که واجد وثاقت و حسن سابقه باشند ،به
کار اداری بگمارد و دیگران را به ازای هر سال خدمت با پرداخت یك ماه حقوق و مزایا بازخرید
کنند ».شورای نگهبان در مرحلهی دوم بررسی ،تبصرهی الحاقی اصالحيهی مجلس (تبصره  0مصوبه) را
رافع اشكال بند ( )8ندانست و اصل تبصره را نيز «از جهت اینكه عبارت "حدود و ضوابط" شامل
تعيين معيار تحصيالت و مسائل قانونی و غير اجرایی دیگر نيز میشود ،مغایر با قانون اساسی» برشمرد.
شورا همچنين تبصرهی یك را «با توجه به اینكه در قانون بازسازی برای افرادی که طبق آن قانون
بازنشسته و یا بازخرید میشوند ،وضع بهتری در نظر گرفته شده است ،تبعيض ناروا و خالف عدل و با
اصول دوم و سوم قانون اساسی مغایر» دانست و تأکيد کرد« :در مورد اشخاصی که واجد وثاقت و
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مَو لِد )1(،که در بند (  )0آورده اند  ،هيچیك اصالح نشده است و بلكه از نظر
ضوابط قانون اساسی بدتر هم شده است .قانون اساسی صراحت دارد که
استخدام و عزل و تغيير و تبدیل محل مأموریت قضات و همهی این قبيل امور
باید طبق قانون باشد .بند سو مِ اصل صد و پنجاه و هفتم( )0میگوید:
«استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموریت و تعيين
مشاغل و ترفيع آنان و مانند اینها از امور اداری ،طبق قانون».
در ایرادی که گرفتيم ،تصریح کردیم که این ضوابط باید تعيين شود .در بند ( )8طرح
سابق ،که در اینجا هم در همان بند ( )8آمده است ،نوشتهاند« :دارا بودن اجتهاد
بهتشخيص شورای عالی قضایی» .یا نوشتهاند« :اجازه قضا از جانب شورای عالی
قضایی» .حال آنكه ضوابط را قانون باید تعيين کند و قانون باید بگوید که به چه کسی
مجتهد گفته میشود .باید دید که این اجازهی قضا را به چه کسانی میتوان داد؛ یعنی
ضابطهی اینكه چه کسانی با چه شرایطی میتوانند این مقام را احراز کنند ،باید معين
باشد .هنوز هم این ایراد پابرجا است که تشخيص شورای عالی قضایی را مالک
قانونی قرار دادهاند .قانون نگفته است که ضوابط را خود شورای عالی قضایی تعيين

حسن سابقه میباشند نيز باید رضایت آنها به قبول کار غيرقضایی قيد شود ».مجلس شورای اسالمی در
دومين اصالحيهی خود برای رفع اشكال نخست ،بند ( )8را بدین صورت تغيير داد« :دارا بودن اجتهاد
به تشخيص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای
ليسانس قضایی یا ليسانس الهيات رشته منقول یا ليسانس دانشكده علوم قضایی و اداری وابسته به
دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طالبی که سطح را تمام کرده و دو سال
خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسين دیده باشند ،مادامی که به اندازه کافی مجتهد
جامعالشرایط در اختيار شورای عالی نباشد ».مجلس همچنين حداقل سابقهی مورد نياز برای
بازنشستگی قضات فاقد شرایط را به پانزده سال کاهش داد و در گماردن قضات دارای وثاقت و حسن
سابقه به کار اداری ،ميل و رضایت آنان را نيز شرط کرد .بدین ترتيب اصالحات صورت گرفته نظر
شورای نگهبان را تأمين کرد و این شورا در تاریخ  1631/0/01عدم مغایرت مصوبهی اخير با موازین
شرع و قانون اساسی را اعالم کرد .آنچه در پی میآید ،مذاکرات مربوط به مرحلهی دوم بررسی
مصوبهی مذکور در شورای نگهبان است.
 .1مشروع بودن نسبت آدمی؛ حاللزاده بودن( .مبسوط در ترمينولوژی ،ج  ،6ص )0988
 .2بند سوم اصل ( )181قانون اساسی مصوب  ،1685که مفاد آن پس از بازنگری در سال  ،1635ذیل
بند ( )6اصل ( )185آمده است.
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کند؛ بلكه میگوید :شورای عالی قضایی باید از قانون تبعيت کند .درست است که
اعضای شورای عالی قضایی همه مجتهد هستند ،اما اگر ضابطهای نباشد ،ممكن است
نظر شخصیشان در این رأی تأثير بگذارد .ممكن است بگویند :قانون ،تشخيص
مجتهد بودن یا نبودن و صالحيت قضاوت افراد را به ما سپرده است و از نظر ما این
شخ ص مجتهد است و آن یكی نيست و این یكی صالحيت قضاوت دارد و آن یكی
ندارد .ما نباید فقط شورای عالی قضایی موجود را ببنيم .باألخره در آینده اعضای این
شورا تغيير میکنند؛ همه که آقای جوادی آملی و آقای ربانی املشی نيستند.
هيئت منتخب شورای عالی قضایی هم که مجلس به او اختيار داده است ،باید
ضابطهای داشته باشد و بر اساس آن عمل کند؛ ضابطهای که طبق آن میتوان گفت
کسی مجتهد است یا نيست و میتوان به او اجازهی قضا داد یا نه .در تبصرهی ( )0بند
( )8هم گفتهاند که فقط برای کسانی که ليسانس حقوق قضایی یا تحصيالت حقوق
اسالمی دارند ،ضابطه تعيين شود .ولی چرا این اختيار به شورای عالی قضایی داده
میشود؟ طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مجلس نمیتواند اختيار قانونگذاری
را به کسی یا نهادی خارج از مجلس واگذار کند .مجلس این اختيار را فقط میتواند به
کميسيون مربوطه بدهد و ضوابطی هم که آن کميسيون تعيين میکند ،بهطور موقت و
آزمایشی اجرا میشود )1(.بنابراین ،تبصرهی ( )0هم خالف قانون اساسی است.
و اما تبصرهی ()1؛ «شرایطی که در این قانون برای قاضی ذکر شده ،در مورد قضات
شاغل نيز باید رعایت شود و رسيدگی در این جهت به عهده شورای عالی قضایی
است ».اینجا هم همان ایراد سابق وارد است؛ چون در مورد قضات شاغل هم نمیتوان
بدون ضابطه عمل کرد .بعد میگوید« :شورای عالی قضایی میتواند قضاتی را که بر
اساس این رسيدگی واجد این شرایط نباشند ». ...؛ در حالی که شرایط مورد نظر را
تعيين نكرده است .بعد اضافه میکند« :چنانچه صالحيت حقوقدان مشاور طبق
 .1اصل ( )58قانون اساسی (مصوب « :)1685سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به
دیگری نيست .مجلس نمیتواند اختيار قانونگذاری را به شخص یا هيئتی واگذار کند ،ولی در موارد
ضروری میتواند اختيار وضع بعضی از قوانين را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کميسيونهای داخلی
خود تفویض کند .در این صورت این قوانين در مدتی که مجلس تعيين مینماید ،به صورت آزمایشی
اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».
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مصوبهی مجلس شورای اسالمی در دیوان عدالت را داشته باشند ،برای مشاورت
انتخاب نماید ».یعنی یك قاضی را که به نظر خودشان صالح برای مشاوره در دیوان
عدالت اداری میدانند ،اجبار کنند که عضو مشاور باشد؛ یعنی به کسی که برای
قضاوت استخدام شده ،بگویيم تو مجبوری برخالف ميلت این شغل را انتخاب کنی!
طبق کدام قانون میخواهيد او را مجبور کنيد؟ این عمل برخالف آزادی مشاغلِ مصرَّح
در اصل بيست و هشتم قانون اساسی است.
بعد از آن دربارهی بقيهی قضات گفتهاند« :و نسبت به بقيه اگر بيست سال به باال سابقه
خدمت داشته باشند ،با سنوات خدمت بازنشسته نماید» .این هم ایراد دارد؛ یعنی ما
کسی را که پایهی زندگیاش را بر اساس ضابطهای روی این شغل قرار داده است،
بدون ضابطه کنار بگذاریم؟! این درست [است] که طبق قانون اساسی اگر قاضی
شرایط قضا را نداشته باشد ،نمیتواند شاغل باشد ،ولی حاال که به این شخص احتياج
نداریم ،باید با رضایتْ او را مرخص کنيم؛ نه اینكه یكطرفه از کار برکنارش کنيم و
بگویيم بيشتر از این مقدار هم به تو حقوق نمیدهيم .اگر میخواهيم بازنشستهاش
کنيم ،باید ده سال هم به او ارفاق کنيم و با سی سال حقوق و سابقه او را بازنشسته
کنيم تا به عدالت عمل کرده باشيم .اگر قرار باشد هر کاری را که میخواهيم ،انجام
دهيم ،دیگر چه اسالمی داریم؟! مثل این است که شما به کسی که با شرایطی برای کار
از صبح تا غروب اجير شده ،وسط روز بگویيد :کار تو تمام شده ،نصف حقوقت را
بگير و برو! اگر این از نظر اسالم درست است ،آن هم درست است .این تبعيض و
برخالف عدالت است .طبق بند نهم اصل سوم قانون اساسی ما باید تبعيض ناروا را
برطرف کنيم .در ابتدای انقالب ،قضات بدنام و سوء استفاده کننده را با پانزده سال
سابقه بازنشسته کردند ،نه بازخرید! حاال به کسی که خاطی نبوده و او را سر کار نگه
داشتهاند ،نمیخواهند ارفاق کنند! به کسی که گناه داشته ،امتياز دادهاند ،ولی به کسی که
گناهی ندارد ،نمیخواهند امتياز بدهند!
در قسمت دیگر میگوید« :به کار اداری بگمارد» .این هم بر اساس استدالل قبلی
خالف قانون اساسی است .قسمت دیگری هم دارد که میگوید :اینها را «با پرداخت
یك ماه حقوق و مزایا به ازای هر سال خدمت بازخرید کنند» .این هم برخالف عدالت
است .افزون بر آن ،مهلتی هم برای این کار تعيين نكردهاند و معلوم نيست یك قاضی
را که میخواهند بازنشسته کنند ،تا چه مدت باید در حال تزلزل بماند.
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آقای صافی گلپایگانی :هر وقت به او ابالغ کردند.
آقای محسن هادوی :از وقتی ابالغ کردند تا چه وقت؟ حتی حكم محكوم به اعدام را باید
بگویند که دقيقاً چه ساعتی اجرا میشود .اینگونه عمل کردن ،در امر قضا تزلزل ایجاد میکند.
همچنين موجب میشود که اصل غير قابل عزل بودن قضات و اینكه قاضی را بدون محاکمه
نمیشود منفصل کرد یا محل خدمت او را تغيير داد )1(،مورد خدشه واقع شود .بنابراین از بند
( )8تا آخر این مصوبه به جهاتی که عرض کردم ،کالً خالف قانون اساسی است.
آقای مهدی هادوی :اصل سوم قانون اساسی میگوید« :دولت جمهوری اسالمی
موظّف است برای نيل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امكانات خود را برای امور
زیر به کار برد ». ... :البته منظور از «دولت جمهوری اسالمی» تمام قوا هستند؛ یعنی
دولت به معنای اعمّ آن؛ چون برای همهی این قوا تكاليفی معين کرده است .بند نهم
این اصل میگوید« :رفع تبعيضات ناروا و ایجاد امكانات عادالنه برای همه در تمام
زمينههای مادی و معنوی ».حاال ما این بخش از مصوبهی مجلس را با دو قانونی که
قبالً تصویب شده ،مقایسه میکنيم؛ در تاریخ « 1684/9/19الیحه نحوه بازنشسته کردن
و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتياج» به تصویب شورای انقالب رسيد که بر
اساس آن کارکنان مازاد بر احتياجی که بدسابقه نيستند و بيش از پانزده سال و کمتر از
بيست سال سابقهی خدمت دارند ،بازنشسته میشوند.
قانون دیگری هم راجع به بازسازی نيروهای انسانی( )0موجود است که در بند ()1
مادهی ( )01این قانون آمده است« :بازنشستگی با ارفاق حداکثر پنج سال برای افراد
مابين پانزده تا بيست سال سابقه خدمت ،مشروط بر اینكه با این ارفاق مجموع سنوات
خدمت آنها از بيست سال تجاوز نكنند».
مالک بازنشستگی ،چه در قانون شورای انقالب و چه در قانون بازسازی ،حداقل پانزده
 .1اصل ( )139قانون اساسی (مصوب « :)1685قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است ،بدون
محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است ،بهطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون
رضای او محل خدمت یا سمتش را تغيير داد ،مگر بهاقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای
عالی قضایی به اتفاق آرا .نقل و انتقال دورهای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعيين میکند،
صورت میگيرد».
« .2قانون بازسازی نيروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت» ،مصوب
 1631/1/8مجلس شورای اسالمی.
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سال است؛ اما در مصوبهی اخير ،مالک را بيست سال قرار دادهاند .همچنين در قانون
مصوب شورای انقالب ،مزایایی هم بود از جمله اینكه «جـ به مدت خدمت مستخدمين
رسمی که بيش از  18سال و کمتر از بيست سال سابقه خدمت دارند ،چنانچه ظرف مدت
شش ماه از تاریخ تصویب این قانون درخواست بازنشستگی نمایند ،با موافقت دستگاه
اجرایی مربوطه و یا چنانچه زائد شناخته شوند ،رأساً توسط دستگاه اجرایی مربوط11 ،
سال از لحاظ بازنشستگی بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده» میشود؛ یعنی کسانی
که پانزده سال سابقهی خدمت دارند ،با ده سال افزایش سابقهی خدمت بازنشسته
میشوند .و آنهایی که کمتر از پانزده سال سابقهی خدمت دارند ،تا پنج سال سابقه ،در ازای
هر سال ،سه ماه حقوق و تا ده سال ،نسبت به مازادِ پنج سال ،هر سال دو ماه حقوق و تا
پانزده سال نسبت به مازاد ده سال ،هر سال یك ماه حقوق دریافت میکنند.
آقای صافی گلپایگانی :ممكن است این اشكال و بسياری از انتقادات جنابعالی وارد
باشد ،اما ما باید دربارهی ایراد قبلی بحث کنيم.
آقای صالحی :این را جدیداً اضافه کردهاند؛ در طرح اولی نبوده است.
آقای صافی گلپایگانی :بله ،نبوده و اضافه کردهاند.
آقای مهدی هادوی :کسانی که پانزده تا بيست سال سابقه دارند ،پنج سال به سابقه
خدمتشان اضافه میشود ،به شرط اینكه با این ارفاق ،سنوات خدمت آنان از بيست
سال تجاوز نكند؛( )1بهعنوان مجازات به آنها پنج سال ارفاق کردهاند!
آقای صالحی :برای سابقهی باالتر از بيست سال تكليف چيست؟
آقای مهدی هادوی :برای باالتر از بيست سال طبق بند ( )5مادهی ( )01میتوانند
تقاضای بازنشستگی کنند.
اوالً ،مالک بازنشستگی را پانزده سال گرفتهاند .بند ( )5آن میگوید« :بازخرید افراد با
کمتر از پانزده سال سابقه خدمت و بازنشستگی افراد با بيش از پانزده سال سابقه
خدمت بر حسب آخرین پست سازمانی باتوجه به سنوات خدمت ».وقتی به کسانی که
میخواهيم آنها را مجازات کنيم ،تا پنج سال ارفاق میکنيم ،با کسانی که نمیخواهيم
مجازات کنيم و مازاد بر احتياج هستند هم الاقل باید مطابق قانون سابق دربارهی
 .1بند ( )1مادهی (« )01قانون بازسازی نيروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت».

جلسهمورخ1161/1/16شوراینگهبان

9

کارکنان مازاد بر احتياج رفتار کنيم؛ نه اینكه از مجازات هم شدیدتر عمل کنيم .به نظر
من این تبعيضی است که با اصل سوم قانون اساسی مباینت دارد)1(.
ثانياً ،هم برای بازنشستگی و هم برای بازخرید ،سالی یك ماه در نظر گرفتهاند؛ در
صورتی که در قانون کارکنان مازاد بر احتياج در حدود سالی دو ماه ـ مقداری کمتر یا
بيشتر ـ پيشبينی شده است؛ چون برای پنج سال اول ،سه ماه ،پنج سال دوم ،دو ماه و
برای پنج سال سوم ،یك ماه میدهند.
مطلب دیگر «گماردن به کار اداری» است که به نظر من این اجبار برخالف قرارداد
است .البته میتوانند عادالنه بازنشسته و بازخرید کنند؛ اما اینكه کسی را که برای یك
کار خاص جذب شده ،مجبور به کار دیگری کنند ،درست نيست.
ثالثاً ،نداشتن مدت مشخص ،استقالل قضایی را از بين میبرد .اجرای چنين قانونی باید
برای مدت معين باشد و دائمی نشود؛ وگرنه این دستگاه دائماً باید مطيع باشد ،که با
اصل استقالل قضات مباینت اساسی دارد.
اشكال دیگر ،مربوط به محوّل کردنِ تعيين حدود و ضوابط در تبصرهی ( )0این طرح
است .این درست برخالف تصميمی است که شورا در خصوص تعيين ضابطه گرفته
است .اینجا گفتهاند که تعيين ضابطه بر عهدهی شورای عالی قضایی است؛ در حالی
که طبق اصل صد و پنجاه و هفتم قانون اساسی نمیتوان این موضوع را به آیيننامه
محوّل کرد .باید قانون باشد و ضوابط استخدام بهموجب قانون معين

شود)0(.

آقای آراد :بنده هم مطالبی را که آقایان فرمودند ،قبول دارم.
آقای صالحی :طبق اصل صد و شصت و سوم قانون اساسی «صفات و شرایط قاضی
طبق موازین فقهی بهوسيله قانون معين میشود» .آیا در بند ( )8و تبصرهی ( )0واقعاً
 .1اصل ( )6قانون اساسی« :دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نيل به اهداف مذکور در
اصل دوم ،همه امكانات خود را برای امور زیر به کار برد:
...
 -4رفع تبعيضات ناروا و ایجاد امكانات عادالنه برای همه ،در تمام زمينههای مادی و معنوی».
« .2بهمنظور انجام مسئوليتهای قوه قضائيه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشكيل میگردد که
باالترین مقام قوه قضائيه است و وظایف آن به شرح زیر میباشد:
...
 -6استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموریت و تعيين مشاغل و ترفيع
آنان و مانند اینها از امور اداری ،طبق قانون».
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وضعی به وجود آمده که ضوابط برای قضاوت و صفات و شرایط قاضی بهوسيلهی
قانون تعيين شده باشد؟! قسمت اول که میگوید« :دارا بودن اجتهاد» ،در واقع دارد
مالک ارائه میدهد .شرط دوم ،اجازهنامه از طرف شورای عالی قضایی است .ظاهراً
این اجازهنامه نمیتواند بهعنوان یك مدرک یا معيار تحصيلی یا یك ضابطهی شرعی
تلقی شود .بهتر است بگویيم مثل دانشكدهای است که کسی در آنجا تحصيل میکند و
در پایان دوره ،استاد به او نمره میدهد و به او مدرکی داده میشود که آن مدرک را
میتواند ارائه کند و بعد میشود در قانون اشاره کرد که داشتن این مدرک جزء شرایط
قانونی است .اصل صد و شصت و سوم قانون اساسی میگوید :شرایط قاضی
بهوسيلهی قانون تعيين میشود .پس اجازهنامه کافی نيست.
تبصرهی ( ،)0که صحبت از ليسانس یا تحصيالت حقوق اسالمی کرده ،اینها را بهعنوان
ضابطه نگذاشته که از شرایط قضا باشد تا برای انسان ایجاد صالحيت کند .ضمن اینكه ميزان
تحصيالت حقوق اسالمی هم مشخص نشده که چه مقدار باید باشد و طبق چه شرایطی
تحصيل کرده باشد .در هر حال ،اشكالی که آن بند داشت ،به قوّت خود باقی است؛ غير از
مسألهی اجتهاد ،سایر شرایط قاضی مشخص نشده و در نهایت موکول به آیيننامهای شده
است که شورای عالی قضایی تصویب میکند .در واقع ضابطه را شورای عالی قضایی تعيين
خواهد کرد .بنابراین از این جهت نيز به نظر من اشكال هنوز باقی است.
اما اشكال ما در خصوص اینكه اگر قضات موجود و شاغل حائز شرایط مندرج در این
قانون نباشند ،از شغل قضایی منفصل شوند ،این بود که تكليف اینها بعد از انفصال از
شغل قضایی باید بهموجب قانون روشن شود .اینها گفتهاند که اگر کسی صالحيت
رفتن به دیوان عدالت اداری را داشته باشد ،او را به آنجا میفرستند و اگر صالحيت
نداشته باشد ،بستگی به سنوات خدمتش دارد؛ برای مازاد بر بيست سال بهشكلی و
برای کمتر از بيست سال بهشكلی دیگر ،ضابطه گذاشتهاند .فكر میکنم آنچه آقای
دکتر هادوی در خصوص اصل سوم قانون اساسی در مورد تبعيضات ناروا گفتند ،از
این موارد منصرف است که قانون ضوابطی را به این صورت مشخص کند و معيارش
را هم تبعيض نگذاشته باشد .یك وقت قانون تصویب میکند که با سياهپوستان چنين
کنند و با سفيدپوستان چنان؛ اگر چنين مواردی باشد ،ظاهراً مشمول اصل سوم است.
اما اگر قانونگذار مصالحی را در نظر گرفته که قضات به این صورت بازنشسته شوند،
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فرض کنيد به این دليل که در طول سنوات خدمتشان زیاد حقوق گرفتهاند یا هر دليل
و معياری که برای خودش در نظر میگيرد ،به راحتی نمیشود گفت که این از مصادیق
بند نهم اصل سوم در مورد تبعيضات ناروا است .ولی اگر این مصوبه را از این جهت
مغایر قانون اساسی هم ندانيم ،واقعاً در اینجا منصفانه رفتار نشده است.
نقص دیگر این مصوبه آنجا است که میگوید« :شورای عالی قضایی میتواند»؛ یعنی
اختياری به شورای عالی قضایی داده شده که اگر خواست ،این کار را بكند .اما
ضمانت اجرای آن را زمانی که طرف مقابل قبول نمیکند ،تعيين نكرده است .لذا این
مصوبه ناقص است و از آن الزام فهميده نمیشود.
آقای صافی گلپایگانی :این در متن اولی بوده و ما اشكال نكردهایم.
آقای محسن هادوی :چرا ،این را هم اشكال کردیم.
آقای صافی گلپایگانی :میگوید :میتواند؛ «شورای عالی قضایی میتواند».
آقای صالحی« :میتواند» یعنی شورای عالی قضایی میتواند کسانی را که صالحيت
رفتن به دیوان عدالت اداری را دارند ،به آنجا بفرستد؛ اما معلوم نيست که اگر خواستند
کسی را ببرند و قبول نكرد ،تكليف او چيست .این مصوبه در اینجا ساکت و ناقص
است و باید تكميل شود .اگر شورای عالی قضایی بگوید که الزاماً باید به دیوان عدالت
اداری برود و طرف مقابل امتناع کند ،در اینجا تكليف او معين نشده است .همينطور
تكليف کسی که صالحيت رفتن به دیوان عدالت اداری را ندارد و کمتر از بيست سال
هم سابقه دارد و میخواهند او را به کار اداری بگمارند اما مخالفت میکند هم تعين
نشده است .از این متن فهميده نمیشود که شورای عالی قضایی بتواند اینها را به کاری
که میخواهد ،ملزم کند .خالصه اینكه تكليف روشن نشده و از این جهت نقص دارد.
آیا اگر نرفت ،متمرّد شناخته میشود و طبق ضوابط تمرّد با او رفتار میشود؟
آقای محسن هادوی :همين است دیگر.
آقای صالحی :اینطور از آن استفاده میشود ،یا باید بگویيم در این مورد ساکت است؟
آقایان محسن هادوی و صافی گلپایگانی :نه معلوم است .ما از این تعبير ،همين را میفهميم.
آقای صالحی :یعنی اگر نرفت ،متمرّد شناخته میشود و با ضوابط تمرّد با او رفتار میشود؟
آقای مهرپور :اخراج میشود.
آقای صالحی :من نمیخواهم چنين چيزی را از این مصوبه استنباط کنم .فكر میکنم در
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مورد کلمهی «میتواند» باید بگویيم که یكی از عوامل توانستنِ شورای عالی قضایی،
رضایت خود مستخدم است و اگر مستخدم رضایت نداشته باشد ،دست شورای عالی
قضایی برای اینكه او را به دیوان عدالت اداری یا به کادر اداری بفرستد ،باز نيست .وگرنه
چنين استنباطی خيلی غيرمنصفانه است و میشود عدم انطباق آن را با قانون اساسی هم
اعالم کرد .در بقيهی موارد که آقای هادوی فرمودند ،گرچه واقعاً در بعضی از آنها به
قضات ظلم میشود و منصفانه نيست ،اما نمیتوانيم بگویيم که مغایر قانون اساسی است.
آقای محسن هادوی :اگر دو نفر قاضی که در یك شرایط هستند. ... ،
آقای صالحی :این [مثالی که شما فرمودید] تبعيض نيست که مشمول [= مغایر] اصل
سوم باشد و بتوانيم با قانون اساسی آن را نقض کنيم .به نظر من اشكالی که از نظر
قانون اساسی باقی است ،در مسألهی اجازهی قضاوت است که ضابطهاش بهطور کامل
مشخص نشده است .به هر حال ما دو نوع قاضی داریم :قاضی مجتهد و قاضی
غيرمجتهد .در این مصوبه معلوم نشده که قاضی غيرمجتهد با چه معياری میتواند
قاضی شود .این معيار را بعداً شورای عالی قضایی طبق آیيننامهای اعالم خواهد کرد
که آن آیيننامه ،قانون نخواهد بود .والسالم.
آقای صافی گلپایگانی :مسئلهای که جنابعالی میفرمایيد ،مسألهی قاضی منصوب است
که در زمان ائمه(ع) هم بوده است .امام(ع) اشخاصی را که مجتهد نبودند ،برای قضاوت
تعيين میکردند .البته بیضابطه نبود و حدود ،خصوصيات و اختياراتی را که به اینها
میدادند ،قطعاً مالحظه میفرمودند .با این حال ،معنای قاضی منصوب این نيست که هر
مجتهدی حق قضاوت دارد و میتواند قضاوت کند یا اجتهاد ،خودبهخود صالحيتآور
است؛ نه ،برای دیگران چنين صالحيتی نيست ،مگر اینكه امام(ع) آنها را معلوم کند)1(.
نكتهی دیگر اینكه بعضی از مطالبی که فرمودید ،خارج از اشكاالتی است که قبالً ذکر
کردهایم .در مورد بخشهایی که به مصوبهی قبلی اضافه کردهاند ،باید بگویيم که وقتی
قانونی در شورا رسيدگی و مورد اشكال واقع شد ،مجلس میتواند همان اشكاالت را
مرتفع کند؛ نه اینكه مادهی دیگری را پيشنهاد کند و به آن اضافه کند .وقتی ما نظر
 .1اجتهاد ،بهتنهایی صالحيت برای قضاوت نمیآورد و نصب قاضی از شئون امام(ع) یا ولی مبسوطاليد
است .یعنی شخص حتی اگر همهی شرایط قضاوت را داشته باشد ،ولی امام(ع) یا ولی امر به او اذن
نداده باشند ،اجازهی قضاوت ندارد( .مسالكاألفهام ،ج  ،16ص )661
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دادیم که این مصوبه با فالن اصل قانون اساسی مخالف است ،آنها اگر ببيند که
اشكاالت ما را نمیتوانند رفع کنند ،بخشهای مورد ایراد مصوبه را بهکلی حذف
میکنند و اگر ببينند با کمی حك و اصالح و تغيير عبارات میتوان ایرادات را بهنحوی
رفع کرد که شورای نگهبان آن را بپذیرد ،این کار را میکنند؛ اما نمیتوانند دوباره
تجدید مطلع کنند و مواد جدیدی به آن بيفزایند .اگر بخواهند چيزی به قانون اضافه
کنند ،باید دوباره طرحی یا الیحهای ارائه کنند و آن را بياورند .مجلس نمیتواند به
قانونی که برایش رأی گرفته و آن را تصویب کرده است ،چيزی اضافه کند.
آقای محسن هادوی :این مطلب را قبول داریم .مصداقش را بگویيد.
آقای صافی گلپایگانی :در طرح مصوب قبلی آورده بودند« :شورای عالی قضایی
میتواند کسانی را که بر اساس این رسيدگی واجد این شرایط نباشند ،بازنشسته کند و
یا به کار غيرقضایی بگمارد؛ وگرنه سابقه خدمت آنها بازخرید میشود ».در مصوبهی
جدید آوردهاند« :شورای عالی قضایی میتواند قضاتی را که بر اساس این رسيدگی
واجد این شرایط نباشند ،چنانچه صالحيت حقوقدان مشاور طبق مصوبه مجلس
شورای اسالمی در دیوان عدالت را داشته باشند ،برای مشاورت انتخاب نماید ».و بعد
اضافه کردهاند« :و نسبت به بقيه اگر بيست سال به باال سابقه خدمت داشته باشند ،با
سنوات خدمت بازنشسته کند و در مورد سایرین در صورتی که واجد وثاقت و حسن
سابقه باشند ،به کار اداری بگمارد و دیگران را به ازای هر سال خدمت با پرداخت یك
ماه حقوق و مزایا بازخرید کند ».این چه ربطی به اشكال ما داشت؟!
از طرفی اینكه گفتهاند« :رسيدگی به این جهت بر عهده شورای عالی قضایی است»،
این رسيدگی طبق چه ضوابط و آیيننامهای باید باشد؟ در تبصره هم به تصویب
شورای عالی قضایی اشاره کردهاند .تصویب شورای عالی قضایی هم صحيح نيست؛
باید با تصویب هيئت دولت باشد .هر کجا آیيننامهای بود و آیيننامهی اجرایی هم
بود ،باید به تصویب هيئت دولت برسد )1(.اشكال شما هم این بود که آیا آیيننامه
 .1اصل ( )165قانون اساسی (مصوب « :)1685عالوه بر مواردی که هيئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیيننامههای
اجرایی قوانين میشود ،هيئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمين اجرای قوانين و تنظيم سازمانهای اداری به
وضع تصویبنامه و آیيننامه بپردازد .هر یك از وزیران نيز در حدود وظایف خویش و مصوبات هيئت وزیران حق وضع
آیيننامه و صدور بخشنامه را دارد ،ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانين مخالف باشد».
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اصالً قانون است؟ بله ،قانون است و باید به هيئت دولت برود .این دو اشكال بنده بود.
آقای افتخار جهرمی :دربارهی فرمایش جناب آقای صافی باید بگویم که ایراد ما از دو جهت
مطرح بود؛ یكی اینكه شرایط انتخاب قضات قيد نشده است و دیگر اینكه در آن جایی که گفته
شده بازنشسته میکند یا به کار دیگر میگمارد هم شرایطش تعيين نشده است .حاال اصالح
کردهاند و شرایط را تعيين کردهاند .شرایطش این است که با سابقهی بيست سال به باال
بازنشسته و با سابقهی بيست سال به پایين بازخرید میشوند .اگر هم صالحيت دارند ،به کار
اداری گمارده میشوند یا مشاور دیوان عدالت اداری میشوند؛ یعنی همانطور که ما خواستهایم،
ضابطه تعيين کردهاند و بنابراین خارج از حدود اختيارات خودشان کاری نكردهاند.
در نامهی ما آمده بود« :همچنين بند ( )8مادهواحده به مالحظه اینكه برای اجازه قضا از
جانب شورای عالی قضایی یا هيئت منتخب شورا ضابطهای معين نكرده و نيز اختياری که
در تبصره مادهواحده به شورای مذکور در بازنشسته کردن یا به کار غيرقضایی گماردن و یا
بازخرید سابقه خدمت قضات داده شده ،به علت اینكه ضابطهای برای آن معين نشده ». ...
آقای صافی گلپایگانی :یعنی میخواهد بگوید که این ضابطه است؟
آقای افتخار جهرمی :بله ،ضابطه است« :بيست سال به باال و  ». ...بنابراین از این
جهت اشكالی نيست .اما ظاهراً از جهات دیگر ،اشكال بر آن وارد است؛ گفتهاند که
باید صحّت مزاج داشته باشد .فرض کنيد کسی آدم بسيار خوبی است و هيچ اشكالی
هم بر او نيست ،ولی صحّت مزاج ندارد و عليلالمزاج است .حاال به این آدم
عليلالمزاج که پانزده سال کار قضایی کرده است ،میگویند به اندازهی پانزده ماه،
ماهيانه بگير و برو پی کارت! این بيچاره که عليلالمزاج است ،گناهی ندارد و بیآنكه
مرتكب جرمی شده باشد ،مجازات سنگينی برایش در نظر گرفتهاند .مجازاتی که حتی
از مجازاتهای قانون مربوط به قانون بازسازی هم شدیدتر است.
آقای صالحی :این از نظر قانون اساسی چه اشكالی دارد؟
آقای افتخار جهرمی :خالف شرع است.
آقای صافی گلپایگانی :عبارت «توانایی انجام کار»« ،صحّت مزاج» را معنا میکند .صحّت
مزاجی که در اینجا میگویند ،به مناسبت حكم و موضوع است )1(.چون بعد میگوید:
 .1ظهور ابتدایی عطف در تغایر است؛ بنابراین مثالً در این فقره در نگاه نخست به نظر میرسد که مراد
قانونگذار القا و اشتراط دو شرط جداگانه است .اما گاهی قراینی در کار است که نشان میدهد عطفْ
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توانایی انجام کار .بنابراین ،اگر سر من درد میکند ،اما توانایی انجام کار را دارم ،کسی
نمیتواند بگوید که تو صحّت مزاج نداری .پس اشكال ایشان از این لحاظ رفع میشود.
شاید آن روز هم این بحث شده باشد که در «صحّت مزاج» حكم با موضوع مناسبت دارد.
آقای خزعلی :چون عدم صحّت مزاج ،توانایی را از او گرفته است ،دیگر نمیتواند شاغل باشد.
آقای صافی گلپایگانی :مثالً اگر چشمش کور باشد یا چشمش درد داشته باشد ،قانون
میگوید که ما نمیخواهيم شما را استخدام کنيم.
آقای خزعلی :کسی که قبالً شاغل بوده چطور؟
آقای صالحی :شاغل قبول نيست .آنهایی که مثالً معتاد هستند ،چطور؟
آقای افتخار جهرمی :اصالً خود اعتياد جرم است .اآلن اعتياد را طبق قانون جرم دانستهاند.
آقای صافی گلپایگانی :ممكن است اعتياد را هم عدم توانایی برای کار بدانيم.
آقای افتخار جهرمی :در مورد طهارت مولد فرض کنيد یك قاضی هست که وضعش
معلوم نيست؛ اما حاال چگونه به اعتبار این شرط ،بگویيم تو که هجده سال کار
کردهای ،حاال بازنشسته شو؟! در اینجا برای کسی که مرتكب جرمی نشده ،مجازاتی در
نظر گرفتهاند که شدیدتر از مجازات قانون بازسازی است .حاال واقعاً باید بگویيم که
این خالف قانون اساسی است یا نه؟! به نظر بنده این با منطق و انصاف مخالف است.
آقای محسن هادوی :اصالً این تبعيض است.
آقای صافی گلپایگانی :کدام قسمت مخالف است؟ میگوید« :چنانچه صالحيت
حقوقدان مشاور طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی در دیوان عدالت را داشته باشند
»...؛ اینكه اشكالی ندارد.
آقای افتخار جهرمی :اشكالی ندارد؟!
آقای صافی گلپایگانی ...« :و نسبت به بقيه اگر بيست سال به باال سابقه خدمت داشته
باشند ،با سنوات خدمت بازنشسته کند و در مورد سایرین در صورتی که واجد وثاقت
و حسن سابقه باشند ،به کار اداری بگمارد و دیگران را به ازای هر سال خدمت با

تفسيری است و در اینجا آن قرینه« ،تناسب حكم و موضوع» است .بدین معنا که غرض قانونگذار از شرط
کردن صحت مزاج (حكم) ،اطمينان از توانمندی قاضی برای ادای وظایف است (موضوع)؛ از اینرو
منظور از صحت مزاجِ مذکور ،صحت و سالمت در حدی است که به قاضی توانایی انجام وظيفه را بدهد.
(مبانی فقهی آرای فقهای شورای نگهبان پيرامون قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری و  ،...ص )1
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پرداخت یك ماه حقوق و مزایا بازخرید کند ».در قانون بازسازی اینطور نيست؟
آقای افتخار جهرمی :در قانون بازسازی گفته شده است که اگر کسی پانزده سال خدمت
کرده باشد ،حتی میتوانند با پنج سال ارفاق ،او را بازنشسته کنند .در حالی که اینجا به کسی
که نوزده سال سابقهی خدمت دارد ،حقوق نوزده ماه را میدهند و میگویند :برو دنبال
کارت! یا قاضیای را که دارای حسن سابقه و واجد وثاقت است ،به زور به کار اداری
میگمارند .الاقل باید به او اختيار دهند تا بين بازنشستگی یا کار اداری ،یكی را انتخاب کند.
همچنين منظور از «قضات» ،قضات دادگاه است یا بازپرس و دادیار و دادستان هم قاضی
محسوب میشوند؟ اینها شرعاً قاضی نيستند .قاضی کسی است که حكم میدهد.
آقای مهرپور :آنچه بيشتر مورد اشكال است ،نگرانیای است که در عمل پيش میآید.
من فكر میکنم اگر این نگرانی واقعاً بهجا باشد ،هر چند بار هم که قانون برگردد و
یك چيزهایی به آن اضافه یا از آن کم شود ،اگر قرار باشد به آن درست عمل نشود،
این نگرانی از بين نخواهد رفت؛ چون قانون که خودبهخود اجرا نمیشود و باألخره
یك مرجعی باید آن را اجرا کند .به هر حال شرایطی تعيين کردهاند که میبایست
مرجعی آنها را تشخيص دهد و اجرا کند .اگر ما آن مرجع را قبول نداشته باشيم و
بگویيم که آگاه نيست یا درست عمل نمیکند ،هميشه این گرفتاری را داریم.
و اما اشكالی که ما از نظر قانون اساسی و شرع گرفتيم؛ اصل صد و شصت و سوم قانون
اساسی میگوید« :صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بهوسيله قانون تعيين
میشود ».صفات و شرایط قاضی که در قانون ذکر شده ،عبارتاند از« :بلوغ ،عقل ،ایمان،
عدالت ،اجتهاد مطلق )1(،ذکوریت ،طهارت مولد»؛ این شروط از مسلّمات است .بعد هم
تعدادی شرایط احتياطی .پس شرایطی که با موازین فقهی مطابق است ،باید بهوسيلهی
قانون تعيين شود .این مصوبه هم آنها را تعيين کرده است .شما اشكال کرده بودید که
چرا طهارت مولد ذکر نشده است ،که آن را هم در اصالحيه ذکر کردهاند .پس بحث
فقط در مورد اجتهاد باقی میماند که آن هم بهعنوان یكی از شرایط آمده است.
آقای دکتر هادوی اشكال کردند که چرا تشخيص اجتهاد را به عهدهی شورای عالی
قضایی گذاشتهاند .تشخيص این شرایط با چه کسی است؟ حاال که قاضی باید دارای این

 .1توانایی فتوا دادن در همهی ابواب فقه( .فرهنگ فقه ،ج  ،1ص )033
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شرایط باشد ،تشخيص آن با چه کسی است؟ از نظر فقهی گفتهاند که ثبوتش با وجدان و
شياع مفيد علم و بينه( )1است .اما پيش چه کسی؟ پيش مترافعَين؟!( )0در اینجا نمیتوانيم
بگویيم که باید پيش مترافعين معلوم شود؛ چون مرجعی باید ابالغ صادر کند تا کسی
بتواند در این مملكت قضاوت کند .آن مرجع ،هم قانونی و هم شرعی است؛ یعنی
قانون ،هم درجهی اجتهاد و عدالت را برای خود او شرط کرده و هم او را مرجعی برای
تشخيص و تأیيد اجتهاد و عدالت قضات تعيين کرده است .ما برای تشخيص اجتهاد
هيچ راه دیگری نداریم .آنها باید تشخيص دهند که شخص مجتهد است و به او ابالغ
دهند .و ما کاری به این نداریم که آنها خودشان تشخيص میدهند ـ چون خبره و عادل
هستند ـ یا از طریق دیگری برایشان احراز میشود .عمدهی بحث ما بر سر اجازهی قضا
است که یك عده میتوانند شرط اجتهاد را نداشته باشند ،اما با اجازهی قضایی ،کارهای
قضایی بكنند؛ یعنی همان قاضی منصوب .این موضوع را به شورای عالی قضایی یا
هيئتی مرکب از سه مجتهد عادل واگذار کردهاند .من قبالً هم گفتهام که این واقعيتی
است که سه یا پنج مجتهد عادل به هر کسی اجازهی قضا نمیدهند .چرا که شخص
برای قضاوت باید شرط ایمان ،عدالت و غيره را داشته باشد و فقط دربارهی مجتهد
بودنش یك درجه پایين میآیند و از اجتهادش میگذرند و به او اجازهی قضا میدهند.
شما تصور میکنيد که ممكن است به یك بقال سر کوچه اجازهی قضا بدهند؟! البته اگر
شورای عالی قضایی ما آنقدر سطحش پایين است که ممكن است این کار را بكند،
دیگر شورای عالی قضایی نيست و آن مسئلهی دیگری است .اما از نظر قانونی عرض
میکنم که شما گفتيد باید ضابطه تعيين شود و تبصرهی ( )0میگوید« :حدود و ضوابط
برای صدور اجازهنامه در مورد کسانی که دارای ليسانس حقوق قضایی یا تحصيالت
حقوق اسالمی هستند ،طبق آیيننامهای خواهد بود که به تصویب شورای عالی قضایی
برسد ».به نظر میرسد که در اینجا ليسانسيههای قضایی یا آنهایی را در نظر داشتهاند که
تحصيالت حقوق اسالمی دارند ،اعم از اینكه از دانشكدهی الهيات یا مدرسهی عالی
« .1صفاتی که در قاضی معتبر است ،به وجدان و شياعی که مفيد علم یا اطمينان باشد ،و بينه عادل ،ثابت
میشود« ».شياع» یعنی اینكه عدهای که از گفتهی آنان یقين پيدا میشود ،چيزی را بگویند .مقصود از «بينهی
عادل» هم شهادت شخص خبرهی عادل است( .تحریرالوسيله ،ترجمه ،ج  ،1ص  890و ج  ،9ص )53
 .2اصحاب دعوا ،متحاکمين ،متخاصمين( .مبسوط در ترمينولوژی ،ج  ،9ص )6149
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قضایی قم فارغالتحصيل شدهاند ،یا مثالً سطح حوزه را خواندهاند .اآلن مدتی است که
برای ليسانسيههای قضایی یا کسانی که تحصيالت حقوق اسالمی دارند ،آیيننامهای را
تدوین کردهاند و دورههایی برای آنها گذاشتهاند و امتحانهایی هم از آنها میگيرند .پس
از طی این مراحل ،آن سه مجتهد به اینها اجازه میدهند .به نظر من این هيچ اشكالی
ندارد و مخالفتی هم با قانون اساسی ندارد .قانون بيش از این ضابطهای نخواسته است و
آنچه خواستهی اصل ( )181قانون اساسی است ،از این جهت تأمين است.
اما قسمت دوم در مورد قضات شاغل است .به قول آقای صالحی ما خودمان هم
درگير آن هستيم و احتمال میدهيم که حقوق یك عدهای تضييع شود .لذا همانطور
که قبالً عرض شد ،نكتهی مهم در اجرای صحيح قانون است .اگر بخواهيد این شرایط
را بياورید ،باألخره تطبيقش با اینها است و من احتمال زیادی میدهم که اینها بد عمل
کنند .اما از نظر قانون ،قضاتی هم که اآلن شاغل هستند ،باید همين شرایط را داشته
باشند .شما که به این رویه اشكالی ندارید؟ دربارهی مسألهی صحّت مزاج و توانایی
کار هم میتوانم صد در صد تضمين دهم که هيچکس را تاکنون یكباره به این علت که
کليهاش بيمار است ،ولی میآید و میرود ،بازخرید نكردهاند و نمیکنند؛ اینكه بگویند
چون صحّت مزاج نداری ،برو ،این کار را هيچ عقل سليمی نه میپذیرد و نه انجام
میدهد .منظور این است که توانایی انجام کار را داشته باشد؛ آن هم اگر فقط این
شرط باشد ،آن ارفاقها را دربارهی او اعمال میکنند .به هر حال یا او را بهعنوان
حقوقدان استخدام میکنند یا بهعنوان کارمند .اینكه شما میگویيد متن مصوبه بد تنظيم
شده و جور دیگری فهميده میشود ،مسئلهی دیگری است .طبق این موازین ،کسی که
واجد این شرایط نيست ،نمیتواند قاضی باشد .حاال با او چه کار کنيم؟ راههایی
پيشبينی کردهاند و ضوابطی را که ما گفته بودیم ،گذاشتهاند .ارفاقهایی هم کردهاند
که اگر این شخص نمیتواند قاضی باشد و مستقل حكم دهد ،اما وثاقت و تجربه و
شرایط حقوقدان مشاور را دارد ،او را در دیوان عدالت اداری به کار بگمارند .این
اجبار نيست؛ اینطور نيست که او را اجبار کنند و اگر نپذیرفت ،اخراجش کنند .اگر
نخواست ،بازنشسته میشود و میبایست آن رتبهی  4و  11را هم برای مشاوره داشته
باشد .در مورد کارمندان هم همينطور؛ نوشتهاند« :چنانچه واجد وثاقت و حسن سابقه
باشند ،به کار اداری بگمارند ».اگر دیدیم قاضی نمیتواند قضاوت کند ،ولی اطمينان
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داریم که میتواند کار اداری را خوب انجام دهد ،او را به کار اداری میگماریم .اما اگر
این اطمينان نباشد ،نه او را بازخرید میکنيم و نه بازنشسته .اختيار برای این طرف
است که اگر او را صالح دانست ،میتواند به وی کار اداری بدهد .بنابراین ،اگر او
نخواست ،بازخرید یا بازنشسته میشود.
آقای صافی گلپایگانی :اگر کسی را که حسن سابقه دارد ،بخواهند به کار اداری
بگمارند و او نپذیرد ،چه میشود؟
آقای مهرپور :ممكن است گاهی این تعارض پيش بياید؛ اما این مصوبه در اینجا ساکت
است .علیاالصول اگر بخواهيم از نظر قانونی بر آن اصرار داشته باشيم ،ممكن است تمرّد
محسوب شود که البته خالف انصاف است .من معتقدم چنين موردی پيش نمیآید؛ اما اگر
مورد خاصی به این شكل پيش بياید ،سكوت قانون ،خالف قانون اساسی است .اما در
شرایط عادی به نظر من خالف قانون اساسی نيست .البته این موضوع را انكار نمیکنم که
اگر کسانی را که برای کمتر از پانزده سال سابقه دارند ،با یك ماه حقوق بازخرید کنند،
ممكن است در مورد بعضیها از نظر مادی اجحاف شود .ولی به این صورت هم با قانون
اساسی مخالفت و مغایرتی ندارد .شما هر کاری هم بكنيد ،در نهایت اگر درست عمل
نكنند ،اشكال پيش خواهد آمد .نگرانی من ،مسألهی بد عمل کردن به قانون است.
آقای صانعی :اگر قبالً اجازهی قضا را اشكال کردهایم ،دوستان بحث کنند.
آقای محسن هادوی :اشكال کردیم.
آقای صافی گلپایگانی :به این صورت اشكال نكردیم.
آقای محسن هادوی :چرا ،نوشتيم ضوابطش معين نيست.
آقای صانعی ...« :همچنين بند ( )8مادهواحده به مالحظه اینكه برای اجازه قضا از
جانب شورای عالی قضایی یا هيئت منتخب شورا ضابطهای معين نكرده و  ...مغایر
اصل ( )58قانون اساسی است ».اعضای شورای عالی قضایی آدمهای خوبی هستند ،اما
«اجازهی قضا» هيچ کنترلی از نظر صفات ناخودآگاه ندارد .چون در انسان خوب هم
صفات ناخودآگاه ـ جز در وجود معصوم(ع) و اوليای الهی ـ اثر میگذارد .اینكه در
قانون اساسی آمده است« :طبق قانون» ،یعنی تا امكان دارد باید کنترل کرد؛ در حالی که
هيچ عامل کنترلکنندهای در این مصوبه نيست .اگر نوشته بود «طبق موازین» ،بحثی در
آن نبود« .طبق موازین» غير از «بر اساس قانون» است .آقای مهرپور ،شما میفرمایيد
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که هر کاری کنيم ،باز اشكال دارد؟ قبول است ،اما تا میتوانيم ،باید کنترل را اعمال
کنيم؛ یعنی طبق این ضابطه باید هر مقداری که توانستيم ،بياوریم .لذا بنده معتقدم که
عبارت «اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی» خالف قانون اساسی است.
آقای صافی گلپایگانی :ایراد شما با تبصرهی ( )0رفع نمیشود؟
آقای صانعی :نه .تبصرهی ( )0میگوید« :صدور اجازهنامه در مورد کسانی که دارای ليسانس
حقوق قضایی یا تحصيالت حقوق اسالمی هستند ». ... ،افراد دیگری را ذکر میکند و کاری
به این ندارد که اجازهی قضا را طبق چه قانونی میدهند .اجازهی قضا امر مطلقی است .بله،
ایشان [=آقای مهرپور] میفرمایند که اجازهی قضا را به هر کسی نمیدهند .فرضاً یك وقت
ناخودآگاه خيال کردند که حسنعلی بقال میتواند قاضی باشد .روحيههای مختلفی در قضات
و در شورای عالی قضایی هست .بنابراین ،بنده با توجه به سخنان آقای مهرپور ،کلمهی
«اجازه» را خالف قانون اساسی میدانم.
اما تبصرهی ( )0میگوید« :حدود و ضوابط برای صدور اجازهنامه در مورد کسانی که دارای
ليسانس حقوق قضایی یا تحصيالت حقوق اسالمی هستند ،بر طبق آیيننامهای خواهد بود
که به تصویب شورای عالی قضایی خواهد رسيد ».در حالی که طبق قانون اساسی اختيار
تصویب آیيننامه را به هيئت دولت میدهند ،چگونه چنين حقی را در این مصوبه به شورای
عالی قضایی دادهاند؟ این ایرادی بود که آقای مهرپور پاسخی به آن ندادند.
مطلب بعدی این است که در قوهی قضایيه ،استقالل قاضی باید محفوظ باشد .اینجا که
نوشته «اجازه قضا به او داده میشود» ،آیا هر زمانی که بخواهند ،میتوانند این اجازه را از
قاضی بگيرند یا نمیتوانند؟ اگر مطمئناً نمیتوانند بازپس بگيرند ،استقالل حفظ شده؛
ولی اگر هر زمانی که بخواهند ،بتوانند اجازه را پس بگيرند ،استقالل قاضی را مخدوش
کردهاند .برای مثال آیا میتوانند اجازهی قضا به فردی بدهند و روز بعد به او بگویند اگر
شما فردا صبح فالنی را تبرئه نكنی ،اجازهی قضا را از شما پس میگيریم؟
آقای صافی گلپایگانی :اینكه نمیشود ،مضرّ به عدالت است.
آقای محسن هادوی :ولی واقعيت دارد.
آقای صانعی :مضرّ به عدالت هم نيست؛ واقعاً تشخيص میدهد که آقای صالحی آدم
خوبی است و در دادگاه حيثيتش از بين میرود .این را تشخيص میدهد؛ خالف شرع
که نيست .شفاعت در تعزیر هم که از نظر روایات مانعی ندارد؛ شفاعت در حدود
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به هر حال اگر این میفهماند که اجازه

قابل برگشت نيست ،خالف قانون اساسی نيست؛ ولی اگر این را نمیفهماند ،با
استقالل قضات مخالف است .یكی از آقایان حقوقدان جواب بدهند.
آقای محسن هادوی :از بيانات جناب آقای صانعی خيلی استفاده کردیم؛ خيلی مفيد و
صحيح بود .اما مطالبی که جناب آقای مهرپور فرمودند ،مایهی کمال تأسف بنده است.
راجع به اینكه جناب آقای صالحی فرمودند :تبعيض نيست ،میخواهم عرض کنم که
اگر ما به یكی از چند نفر قاضی که در این اتاق نشستهاند ،بگویيم آقای قاضی ،تو را
که آدم بدسابقهای هستی و پانزده سال سابقهی کار داری ،بازنشسته میکنيم و به
دیگری بگویيم تو را با بيست سال سابقه بازنشسته میکنيم ،بر فرض اینكه که هر دو
هم آدمهایی بد یا خوبی باشند ،این عمل یك تبعيض مسلّم است .اصالً لغت «تبعيض»
یعنی اینكه در برخورد با افرادی در شرایط مساوی ،با یكی از آنها بهشكلی و با
دیگری بهشكلی دیگر عمل کنيم .اگر بين دو قاضی ،که در شرایط مساوی هستند و
طبق یك قانون استخدام شدهاند ،رفتار متفاوت انجام دهيم ،تبعيض است .اگر
میخواستند دار هم بزنند ،باید همه را با هم دار بزنند!
و اما دربارهی اینكه آقای مهرپور فرمودند شورای عالی قضایی صالحيت دارد؛ من
قبول دارم که شورای عالی قضایی صالحيت دارد ،اما من به خود تشخيص مجتهد هم
ایراد دارم .اگر قرار بود خود شورای عالی قضایی مجتهد را تشخيص دهد ،چرا امام
میفرمودند که آقای منتظری و آقایان دیگر اجتهاد این اشخاص را تأیيد کنند؟
آقای مهرپور :این را قانون میگوید.
آقای محسن هادوی :نه ،قانون نيست .در مورد مسئلهی تشخيص صالحيت اجتهاد باید
بگویيم اجتهاد کسانی که مجتهد هستند ،به تشخيص شورای عالی قضایی نباشد .ممكن
است بنده مجتهد باشم ،اما شورای عالی قضایی بگوید :به عقيدهی دیگران تو اجتهاد داری،
ولی به نظر ما مجتهد نيستی .اینكه تشخيص نيست .مجتهد کسی است که واقعاً مجتهد
 .1جایز نبودن شفاعت در حدود و جایز بودن آن در تعزیرات ،مستند به روایات و فتاوای متعددی است ،اما
مهمترین تفاوت آن دو در این است که مقدار حد در شرع تعيين شده است ،ولی مقدار تعزیر در شرع معين
نشده و تعيين و اجرا یا تعطيل آن به تشخيص قاضی واگذار شده است( .من ال یحضره الفقيه ،ج  ،9ص 19؛
جواهرالكالم ،ج  ،91ص 089؛ الفقه علی المذاهب االربعه و مذهب اهل البيت ،ج  ،8ص )18
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باشد؛ یعنی همه بتوانند بگویند مجتهد است .اگر همهی فقها گفتند که این شخص مجتهد
است و شورای عالی قضایی گفت نيست ،باید امكان ردّ نظر شورای عالی قضایی باشد.
آقای صالحی :هيچکس چنين چيزی نمیگوید.
آقای محسن هادوی :چطور نمیگویند؟! اگر گفتند ،چه؟ اگر فقها و مراجع گفتند که
این شخص اجتهاد دارد ،ولی شورای عالی قضایی نپذیرفت ،چه میشود؟
آقای مهرپور :از قضاوتشان ساقط میشوند.
آقای محسن هادوی :بنابراین ،اگر بهطور مطلق میگفتند «کسانی که مجتهد باشند ،»...
این مشكل حل میشد .اینكه آقای مهرپور فرمودند :شورای عالی قضایی حسنعلی بقال
را برای قضاوت تعيين نمیکند ،در جوابشان باید گفت که حتی اگر آنها چنين شخصی
را برای قضاوت انتخاب نكنند ،قانون اساسی ما را ملزم کرده است که ضوابط را
رعایت کنيم .حتی موازین شرعی را هم که رعایت میکنيم ،باز هم باید بهموجب
قانون باشد .اصل ( )136قانون اساسی این را میگوید )1(.چگونه میتوانيم بگویيم که
چون اعضای شورای عالی قضایی آدمهای خوبی هستند ،پس نيازی به قانون و ضابطه
نيست؟! کجای قانون اساسی به ما این اجازه را داده که چنين اغماضی کنيم؟
آقای مهرپور :من این را نمیگویم .من میگویم ضابطهای که قانون اساسی خواسته،
در اینجا تعيين شده است.
آقای محسن هادوی :من میگویم نشده است.
آقای مهرپور :پس بگویيد نشده است؛ نه اینكه به من بگویيد :تو این را میگویی.
آقای محسن هادوی :میخواهم بگویم نشده است.
و اما دربارهی آیيننامه؛ جناب آقای صانعی تردید داشتند که آیا این آیيننامه را شورای عالی
قضایی باید تصویب کند یا هيئت دولت .ما کاری به این نداریم که شورای عالی قضایی باید
تصویب کند یا هيئت دولت؛ اساساً مواردی که ذکر شده است ،از مواردی نيست که
قانونگذار حق داشته باشد آنها را به آیيننامه تفویض کند؛ برای اینكه در دو اصل قانون
اساسی ،یعنی اصل ( )181و ( ،)136تأکيد شده که قانون باید این ضوابط را تعيين کند .این
ضوابط ،مصوب هر کس غير از مجلس باشد ،خالف قانون اساسی است .بنابراین ،این
مصوبه به همان ترتيبی که قبالً بهطور مكرر عرض کردم ،خالف قانون اساسی است.
 .1اصل ( )136قانون اساسی« :صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بهوسيله قانون معين میشود».
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آقای صالحی :قسمت اخير فرمایشات آقای هادوی در خصوص تشخيص اجتهاد توسط
شورای عالی قضایی ،ظاهراً با بند سوم اصل ( )181که امر استخدام قضات عادل و
شایسته را «طبق قانون» به شورای عالی قضایی واگذار کرده است ،همخوانی ندارد .از
نظر

ثبوتی)1(،

قانون باید معيار شایستگی را بگوید ،اما نمیتوانيم بگویيم شورای عالی

قضایی از نظر

اثباتی()0

حق ندارد که خودش مرجع تشخيص بشود و میبایست

مرجعيت دیگری برای تشخيص شایستگی باشد که شورای عالی قضایی بر اساس
تشخيص آن مرجع ،قاضی را انتخاب کند .بند سوم اصل ( )181قانون اساسی میگوید:
«استخدام قضات عادل و شایسته»؛ استخدام قضات عادل و شایسته از وظایف و تكاليف
یا از حقوق شورای عالی قضایی است .اصل ( )136قانون اساسی هم میگوید« :صفات
و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بهوسيله قانون معين میشود ».این از نظر ثبوتی
درست است؛ یعنی قانون میبایست بگوید که چنين اشخاصی صالحيت امر قضا را
دارند .اما از نظر اثباتی ،که اصل ( )181استخدام قضات شایسته را به عهدهی شورای
عالی قضایی میگذارد ،دیگر نمیتوان گفت که باید مرجع دیگری شایستگی را تشخيص
دهد .از نظر ثبوتی شورای عالی قضایی باید اجتهاد را احراز کند .این اجتهاد باید برای
شورای عالی قضایی احراز شود .صرف اینكه فالن شخص گفته این آقا مجتهد است،
کافی نيست .باید اجتهاد او را احراز کنند .حاال یا خودشان احراز اجتهاد میکنند ،یا
بهوسيلهی گواهیهایی که شخص از مراجع دارد ،یا بهوسيلهی سه نفر مجتهد منتخب
دیگر .آنچه در مرحلهی آخر برای اینها مالک است که بتوانند بر اساس آن ضابطه
انتخاب کنند ،احراز خودشان است؛ یعنی باید از هر راهی که میتوانند ،اجتهاد را در
شخص احراز کنند .بنابراین این بخش را نمیتوان خالف قانون اساسی برشمرد.
اما دربارهی اجازهی قضا که آقای مهرپور خيلی روی آن تأکيد کردند و متأسفانه ایشان
برای فروض قانونی( )6خيلی اعتبار قائل میشوند ،باید گفت که قانون برای این است
 .1ثبوت یعنی وجود .حقایق عينی وجود خود را دارند ،چه ما از آنها آگاه باشيم چه نباشيم( .الفارق ،ج
 ،0ص )004
 .2علم به چيزها مرحلهی اثبات است ،خواه آن علم ،عاری از خطاباشد ،یا عاری از خطا نباشد( .همان)
« .3فرض قانونی» عبارت است از انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاصی بهمنظور رعایت مصلحتی اجتماعی
و حل بعضی از مشكالت و اخذ بعضی از نتایج( .ترمينولوژی حقوق ،محمدجعفر لنگرودی ،ص .)945
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که مرزها مشخص شود و هر کسی بداند چه حقی دارد تا آن را مطالبه کند .البته در
این باره نباید از حدود قانون فراتر برود .باید ضابطهای باشد که وقتی من میگویم
برای امر قضا صالح هستم ،بتوانم مطالبه کنم .اگر مالکش اجازهی شورای عالی قضایی
باشد ،آن هم به اعتبار اینكه مجتهد هستند و اشتباه نمیکنند و کار خالف نمیکنند ،دیگر
من چه حقی دارم؟ از کجا باید بدانم که حقم تضييع شده یا نه؟ باید معياری داشته باشم که
وقتی خودم را با این ضابطه منطبق میبينم ،اگر مرا رد کردند ،بتوانم اعتراض کنم .مثالً
بگویند که شخص باید قریباالجتهاد باشد؛ کسی که آشنا به موازین فقهی باشد و
دستکم بتواند مسائل عمليه را از طریق افتای دیگران بهخوبی تشخيص دهد .تا اگر
من خودم را با این ضابطه منطبق میدیدم و برای خودم حق قاضی شدن قائل بودم،
ولی مرا رد کردند ،بتوانم اعتراض کنم .بنابراین ،اگر صرفاً به عدالت اعضای شورای عالی
قضایی اعتماد کنيم ،مشكلی حل نمیشود .امروز در جمهوری اسالمی فرض قانونی بر این
است که همه عادل و

خوبند؛()1

پس هيچ قانونی تصویب نكنيم و بر عهدهی افراد

بگذاریم و برویم دنبال کارمان! برای اینكه حقوق اشخاص و مرزها مشخص شود ،به
قانون نياز داریم .کسی را بعد از ده یا پانزده سال کار میخواهند از دادگستری بيرون کنند؛
میگویند :میخواهيم شما را به خاطر اعتياد بيرون کنيم .او میگوید :من معتاد نيستم و
دالیلش مشخص است؛ مرا آزمایش کنيد .اما اگر مالک آن تشخيص شورای عالی قضایی
باشد ،تشخيص شورای عالی قضایی چه ضابطهای دارد؟ میگویند :ما تشيخص دادیم و
تمام شد و تو حق هيچگونه اعتراضی نداری! همانطور که در مسألهی اجتهاد قاعدتاً باید
خالف تشخيص شورای عالی قضایی قابل اثبات باشد؛ یعنی اگر آنها تشخيص دادند که
شخصی مجتهد نيست و او مدعی است که من مجتهد هستم ،باید یك مرجع صالحی باشد
که بتواند تشخيص دهد که این آقا مجتهد است یا نه ،تا حقش تضييع نشود .بنابراین،
اجازهی قضا را بهعنوان یك ضابطه قبول کردن ،برخالف اصل ( )136قانون اساسی است
که میگوید« :صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بهوسيله قانون معين میشود».
«صفاتْ» ویژگیهای ذاتی اشخاص است« .شرایط» هم یعنی امور اکتسابی و خارجی افراد،
که باید طبق ضوابط خارجی مشخص شوند .مثالً شخص مقدار مشخصی از علم و
 .1اصل ( )61قانون اساسی« :اصل ،برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود ،مگر
اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».
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استعداد و شمّ را باید داشته باشد تا بتواند قاضی شود.
و اما دربارهی قسمتی که اصالح شده است و آقای صافی هم ایراد گرفتند و ظاهراً
پاسخ داده شد؛ ما به مجلس نوشتيم که این کسی را که شما از او سلب صالحيت
قضایی میکنيد ،در اختيار شورای عالی قضایی نگذارید که هر کاری خواستند با او
بكنند .شما ضابطه بدهيد تا طبق آن ضابطه با او رفتار شود؛ آنها هم ضابطه را تعيين
کردهاند و ما باید این ضابطه را بررسی کنيم .عدهای از آقایان مثل آقای صافی
میگویند در این مصوبه وضع روشن است که اگر به کسی گفتند :به دیوان عدالت
اداری برو و یا گفتند کار اداری کن و او نپذیرفت ،متمرّد است و اخراج میشود .عدهی
دیگری معتقدند که این معنا را نمیرساند .بنده استنباط میکنم که لفظ «میتواند» چنين
معنایی را نمیرساند .اختياری است که به شورای عالی قضایی داده شده و مانع از این
نيست که رضایت مستخدم هم در اینجا شرط باشد.
آقای صافی گلپایگانی :ساکت است.
آقای صالحی :برخی میگویند اگر رضایت مستخدم در این انتخاب نبود ،چنين
خواهد شد؛ عدهای هم معتقدند که چنين معنایی را نمیرساند .بنابراین ،عرض بنده
این است که این مصوبه ناقص و ساکت است و اگر آنطور که آقایان میگویند معنا
شود ،با اصل بيست و دوم قانون اساسی که میگوید حقوق اشخاص از تعرض مصون
است ،مخالف است )1(.این تعرض به حقوق اشخاص است .کسی که سابقهی
استخدامی دارد و سالها کار کرده ،طبق قوانين مملكتی حقوقی برای او ایجاد شده
است؛ در واقع ،سابقهی استخدامی خودبهخود حقآفرین و سابقهآفرین است.
آقای محسن هادوی :بهموجب قانون است.
آقای صالحی :بهموجب قانون باشد.
آقای محسن هادوی :بهموجب قانون تعرض کرده است دیگر!
آقای صالحی :با آزادی شغل( )0مغایر نيست؟!
 .1اصل ( )00قانون اساسی « :حيثيت ،جان ،مال ،حقوق ،مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون
است ،مگر در مواردی که قانون تجویز کند».
 .2اصل ( )96قانون اساسی« :برای تأمين استقالل اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محروميت و
برآوردن نيازهای انسان در جریان رشد ،با حفظ آزادی او ،اقتصاد جمهوری اسالمی ایران بر اساس
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آقای محسن هادوی :چرا!
آقای صافی گلپایگانی :چه رابطهای با آزادی شغل دارد؟
آقای محسن هادوی :او را اجبار کردهاند که کار اداری بكند.
آقای صافی گلپایگانی :این مثل این است که یك نفر از داخل کوچه بياید و بگوید من
میخواهم [از اعضای] شورای نگهبان باشم! آزادی شغل است دیگر!
آقای صالحی :میگویند اگر نمیخواهی ،برو! معنای جلوگيری از شغل این است که
مرا وادار کنند بروم بقال شوم .میگویند :یا بقال شو ،یا رها کن و برو .اگر ما این معنا
را احتمال دهيم که پس از استنكاف اخراج میشود ،حداقل با ضوابط عدل و انصاف
نمیسازد و باید این را در نامهی خودمان تذکر بدهيم .اما شاید نتوانيم بگویيم که
برخالف قانون اساسی است.
آقای صافی گلپایگانی :مطلبی را آقای مهرپور فرمود که شما به آن اشكال کردید ،اما
مطلب همان است که ایشان فرمودند؛ در قاضی منصوب هم ،صفات و شرایط قاضی
باید طبق موازین فقهی معين شود.
آقای محسن هادوی :بهموجب قانون.
آقای صافی گلپایگانی :بله ،بهموجب قانون .وقتی موازین فقهی میگوید که قاضی
منصوب را ولی امر باید معين کند ،حتی اگر ولی امر دید که در یك روستای کوچك
امور مردم مختل میشود ،میتواند یك کدخدا یا کس دیگری را بهعنوان قاضی تعيين
کند تا طبق ضوابط فقهی حكم کند .شما کاری نداشته باشيد به اینكه . ...
آقای صالحی :نه ،ما کار داریم . ...
آقای صافی گلپایگانی :طبق این ضوابط فقهی  . ...شورای عالی قضایی خوب یا بد.
ممكن است چند وقت دیگر آدمهایی را بياورند که اصالً هيچ سوادی ندارند .ما قانون و
فقه اسالم و این قانون اساسی را که بررسی میکنيم ،اینطور است .او [= شورای عالی
قضایی] بهتشخيص خودش اینطور میگوید و ما در محيط دیگری حرف میزنيم .شما

ضوابط زیر استوار میشود:
...
 -9رعایت آزادی انتخاب شغل ،و عدم اجبار افراد به کاری معين و جلوگيری از بهرهکشی از کار
دیگری ». ...
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میگویيد که قضاوت حق است .اصالً قضاوت حق کسی نيست که بگوید :چرا مرا از
حق خودم محروم کردید .حق مطلب همين است و با قانون اساسی هم مغایرت ندارد.
دربارهی احراز هم باید بگویم که شورای عالی قضایی خودش باید احراز کند .از طُرُق
شرعی هم باید احراز کند؛ یا علم داشته باشد یا بينه یا  . ...اما دربارهی استقالل قوهی
قضائيه که ایشان فرمودند؛ یك وقت میگویيم که «قوهی قضائيه» باید مستقل باشد و
یك وقت میگویيم «قاضی» باید مستقل باشد .قانون اساسی میگوید قوهی قضائيه
باید مستقل

باشد؛()1

یعنی نخستوزیر یا رئيسجمهور نمیتوانند قاضی را معزول

کنند .اینكه قوهی قضائيه مستقل است ،استقاللش به همان شورای عالی قضایی است؛
یعنی شورای عالی قضایی باید مستقل باشد.
آقای مهدی هادوی :من میخواستم راجع به تبعيض توضيح بدهم که آقای صالحی
فرمودند تبعيض در این مسائل نيست .اصل سوم قانون اساسی ،دولت جمهوری اسالمی
ایران را مكلف میکند ،نه افراد و اشخاص و امور جزئی را .این اصل مربوط به امور کلی
است و هر سه قوه را در بر میگيرد .بهطور کلی در این سيستم نباید تبعيض وجود
داشته باشد .بخصوص اگر در قانونگذاری تبعيض وجود داشته باشد ،نارواتر است.
مطلب دیگر دربارهی تشخيص اجتهاد است که اگر تشخيص آن به عهدهی شورای
عالی قضایی باشد ،با گفتار سابق آقای صالحی متفاوت است که میفرمودند تشخيص
درجات علمی نباید در اختيار قوهی قضائيه باشد .دانشگاه یا حوزه باید درجهی علمی
را تشخيص دهند؛ منتها شورای عالی قضایی میتواند از بين اینها انتخاب بكند یا نكند.
الزم نيست هر کسی را که مجتهد بود یا ليسانس حقوق داشت ،انتخاب کنند .این
برمیگردد به آنچه قانون معين میکند که از چه کسانی انتخاب کنند.
مطلب دیگر اینكه در قانون مصوب شورای انقالب( )0مزایای کسانی که بازخرید
 .1اصل ( )183قانون اساسی« :قوه قضائيه قوهای است مستقل که پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و
مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است ». ...
 .2بند (ج) مادهی (« )1الیحه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتياج» مصوب
« :1684/9/19به مدت خدمت مستخدمين رسمی که بيش از  18سال و کمتر از بيست سال سابقه
خدمت دارند ،چنانچه ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون درخواست بازنشستگی نمایند،
با موافقت دستگاه اجرایی مربوطه و یا چنانچه زائد شناخته شوند ،رأساً توسط دستگاه اجرایی مربوط،
 11سال از لحاظ بازنشستگی بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده میشوند ». ...
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میشوند ،تقریباً چهار پنج برابر این قانون است؛ یعنی آن چند ماهی که میدهند ،حقوق
و فوقالعاده شغل و مزایای شغلی است؛ در حالی که در اینجا فقط حقوق است .اصالً
امكان دارد مزایای شغلی بيش از اصل حقوق باشد ،بخصوص در مورد قضات.
آقای مهرپور :مزایا در اینجا هم هست.
آقای مهدی هادوی :در اینجا سه قسمت است؛ حقوق ،فوقالعادهی شغل و مزایای شغلی.
آقای مهرپور« :مزایا» همه را در بر میگيرد.
آقای مهدی هادوی« :مزایا» حقالقضا و اینها را در بر نمیگيرد.
آقای مهرپور :چرا ،در بر میگيرد.
آقای مهدی هادوی :نه ،در بر نمیگيرد.
آقای محسن هادوی :حقالقضا غير از مزایا است.
آقای مهرپور :پس حق سفر میدهند؟!
آقای مهدی هادوی« :مزایای شغلی» این است که برای مثال به رئيس دادگستری هزار
تومان اضافه میدهند.
آقای مهرپور :چطور آن را میگيرد ،ولی حقالقضا را نمیگيرد؟!
آقای مهدی هادوی :نه ،آن جزء مزایای شغلی نيست.
آقای محسن هادوی :این معنای «مزایا» نيست.
آقای مهدی هادوی :توضيح بنده همين بود.
آقای آراد :اوالً دفعهی قبل هم عرض کردم که صدور اجازهی قضا از جانب شورای عالی
قضایی ،استقالل قاضی را از بين میبرد .قاضی باید استقالل داشته باشد تا با آسایش خاطر،
پرونده را بخواند و حكم بدهد .اگر بنا باشد بنده امروز قاضی باشم و فردا اجازهای را که به من
دادهاند ،پس بگيرند ،مخالف صریح اصل ( )139قانون اساسی است .بنابراین ،به جای کلمهی
«اجازه» باید «تشخيص صالحيت» نوشته شود .در این صورت ،شورای عالی قضایی هر کس را
که برای قضاوت صالح تشخيص داد ،موضوع تمام است .اجازه و اذن قابل نقض هستند.
ثانياً در مورد «اجتهاد» میخواهم بگویم که قبل از استقرار رژیم جمهوری اسالمی ایران ،ما
مسلمان بودیم ،اما مقررات اسالمی در کشور اجرا نمیشد .اآلن که داریم مقررات اسالمی
را به صورت قانون مدون درمیآوریم و میخواهيم اجرا کنيم ،باید معلوم شود که مجتهد
به چه کسی گفته میشود .صرف داشتن قوهی استنباط کافی نيست؛ چون ممكن است یك
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مرجع تقليد ،فردی را مجتهد بداند ،در حالی که مرجع تقليد دیگری همان فرد را رد کند.
اینها باید دارای ضوابط باشد.
ثالثاً اصل ( )139قانون اساسی تصریح کرده است« :قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل
آن است ،بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است ،به طور موقت یا
دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغيير داد  ». ...بعد از تشكيل
شورای عالی قضایی ،رهبر انقالب ضمن مشورت با قضات دیوان عالی کشور اجازه داد
اعضای شورای عالی قضایی با رأی قضات موجود انتخاب شوند .چون قانون اساسی گفته
است :پس از اینكه رهبر صالحيت نامزدها را تشخيص داد ،قضات باید آنها را انتخاب
کنند )1(.قضات هم اینها را انتخاب کردند و خدا رحمت کند مرحوم دکتر بهشتی را که
ایشان رئيس دیوان عالی کشور شدند و با چند نفر شورای عالی قضایی را تشكيل دادند.
اینكه شورای عالی قضایی نمیتواند قضاتی را که فعالً مشغول کار هستند جابهجا کند،
یعنی چه؟ یعنی وقتی میخواستند سمت اینها را تغيير بدهند ،میگفتند ما باید قانون
اساسی را رعایت کنيم .این قانونی که تصویب شده است ،مخالف اصل ( )139است.
یعنی به استناد این قانون عادی که مخالف اصل ( )139قانون اساسی است ،نمیتوانند به
کسی که رئيس دادگاه عمومی شهرستان یا بخش است ،بگویند ما نمیخواهيم شما
قاضی باشيد ،بيایيد

ضَبّاط()0

باشيد .بله ،میتوانند قانون بگذارند که قضات را در سن

چهل سالگی بازنشسته کنند .این اشكالی ندارد و مخالف قانون اساسی نيست؛ اما اگر
بخواهند سمتش را تغيير بدهند ،باید با موافقت هر پنج نفر باشد ،چون تغيير سمتِ
قاضی است )6(.در تبصرهی یك این مصوبه اصالً چنين چيزی نيست .اگر بخواهند
سمت قضایی کسی را بگيرند ،باید او را محاکمه کنند .شورای عالی قضایی حق ندارد
بدون محاکمه اینها را مجازات یا منفصل کند.
 .1منظور « الیحه قانونی راجع به انتخاب سه نفر از قضات کشور برای عضویت در شورای عالی
قضایی» مصوب  1684/0/11شورای انقالب است و به اشتباه گفتهاند «قانون اساسی».
 .2بایگان( .فرهنگ بزرگ سخن ،ج ،8ص )9518
 .3اصل ( )139قانون اساسی (مصوب « :)1685قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است ،بدون
محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بهطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون
رضای او محل خدمت یا سمتش را تغيير داد ،مگر بهاقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای
عالی قضایی به اتفاق آرا ». ...
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رابعاً دفعهی پيش هم ایراد گرفتيم که حدود و ضوابط انتخاب قضات را قانون باید تعيين
کند .گفتيم که شورای عالی قضایی نمیتواند تعيين ضوابط و حدود کند .این مصوبه چنان
ناقص تنظيم شده است که کليت خودش را هم عمالً مخدوش میکند .تازه این مربوط به
کسانی است که دارای ليسانس حقوق قضایی هستند .برای اینها آیيننامه تنظيم میکنند،
ولی برای بقيه نه! روشن نيست که بقيه چه کسانی هستند و شورای عالی قضایی چه
کسانی را انتخاب میکند .این هم غلط است و قانون باید شرایط قاضی را روشن کند.
خامساً این اختيار تصفيهای که به شورای عالی قضایی داده شده ،نامحدود است .بنده
وقتی اولينبار این مصوبه را ـ قبل از اینكه شورای نگهبان مغایرت آن را اعالم کند ـ
خواندم ،در جلسهای به حضرت آیتاهلل موسوی اردبيلی عرض کردم که اینطور
نمیشود؛ قاضی چقدر باید معلق بماند؟ تا چند سال باید صبر کند؟ مقداری که بحث
کردم ،فرمودند :من هم با این موضوع موافقم که مدت باید معلوم باشد .بنابراین این
موارد مخالف قانون اساسی است.
آقای خزعلی :بنده دربارهی سه قسمت این مصوبه میخواهم صحبت کنم :در قسمت
«اجازهی قضا از جانب شورای عالی قضایی» که آقایان معتقدند با امنيت قضایی
سازگار نيست ،چون ممكن است فردا که مطابق ميلش نبود ،این اجازه را پس بگيرد؛
این اجازه مانند اجتهاد برای احراز لياقت و احراز شرایط است .بعد که شاغل شد،
اصل ( )139قانون اساسی میگوید :هيچ قاضیای را نمیتوان از کار برکنار کرد )1(.پس
این اجازه فقط در این قسمت معتبر است که شرایط را در آن میبينيم.
آقای مهدی هادوی :ولی شرایط را نتوانستهاند تعيين کنند .این ایراد به قوت خودش باقی است.
آقای خزعلی :شرایطی که هست :طهارت مولد ،تابعيت ایران ،صحت مزاج ،دارا بودن
اجتهاد یا اجازهی قضایی.
آقای مهدی هادوی :همان اجازهی قضایی.
آقای خزعلی :اگر این شرایط را داشت ،میتواند شاغل شود؛ اما فردا نمیتوانند
جلویش را بگيرند .پس اشكال اول که گفتند امروز اجازهی قضا را میدهند و فردا پس
میگيرند و امنيت قضایی از بين میرود ،وارد نيست .بهمحض اینكه قاضی شاغل شد،
 . 1همان
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اصل ( )139قانون اساسی او را تثبيت میکند و بهمحض اینكه بگویند مجرم و متخلف
است ،یا بدون اینكه جرمی برایش اثبات شود ،نمیتوان او را برکنار کرد.
اما در مورد تبصره که گفتند این مصوبه تندتر از قانون مربوط به پاکسازی( )1است و خالف
انصاف است ،یا اینكه گفتند برخالف بند ( )4اصل سوم است که بر اساس آن
تبعيضات ناروا باید برداشته شود؛ بند ( )4میگوید« :رفع تبعيضات ناروا» .این یعنی
تبعيضاتی موجود است که باید اینها را برداشت و به همه امكانات داد .بر اثر تبعيضاتی که از
دوران ستمشاهی مانده است ،با اینكه مردم مشمول یك قانون و واجد مزیتی مشترک هستند،
عدهای از برخی امكانات استفاده میکنند و عدهای دیگر استفاده نمیکنند .در بند (« )4رفع»
گفته شده است« :رفع تبعيضات ناروا»؛ یعنی چيزهایی را که مضر است ،باید برداریم.
همچنين گفته است« :ایجاد امكانات عادالنه برای همه».
آقای محسن هادوی :برخالف فراهم آوردن امكانات عادالنه است.
آقای خزعلی :اینكه «رفع» نيست ،بلكه «دفع» است .اگر باشد ،باید در اینجا «دفع»
بنویسيم .حاال به این اصطالحات طلبگی کار نداریم .ما قانونی ننوشتهایم تا بعضی از
افرادی را که در یك رده هستند ،مشمول قانون کنيم و بعضی دیگر را نه؛ بلكه ما قانونی
داریم که شرایطی را در آن ایجاد میکنيم و بعد مالحظه میکنيم که این قانون با قانون
دیگر تزاحم ایجاد میکند یا خير .این مربوط به بند ( )4اصل ( )6و مربوط به تبعيض
نيست .اشكال بر اثر تعارض دو قانون است .لذا بند ( )4اصل ( )6قانون اساسی در اینجا
برای ما «بيان»( )0ندارد .البته خالف انصاف است و باید رعایت جهات بشود .اگر بتوانيم به
اصل ( )0قانون اساسی رجوع کنيم ،بهتر است .در اصل ( )0بعد از وحی ،معاد و غيره آمده
است :میبایست قسط و عدل برقرار شود )6(.ممكن است بتوانيم بگویيم که این برخالف
عدل است؛ اما تبعيض آن است که ما از ميان یك عدهای که در یك راه هستند ،بعضی را
 .1گرچه «الیحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محيط مساعد برای رشد نهادهای انقالب در
وزارتخانهها و دانشگاهها و بانكها و مؤسسات و شرکتهای دولتی» در تاریخ  1685/3/1به تصویب
شورای انقالب رسيد ،ولی چنانکه از اشارهی گوینده به گفتههای اعضای دیگر برمیآید ،مقصود ایشان
همان قانون بازسازی است ،نه قانون پاکسازی.
 .2مقصود مصرحات قانونی است و در مقابل سكوت قانون استعمال میشود و کلمهی بيان در عبارت
«قُبحِ عِقاب بالبيان» به همين معنی است.
 .3بند (ج) اصل ( )0قانون اساسی.
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مشمول کنيم و بعضی را نه .ما تبعيض قائل نشدهایم؛ قانون را برای همه گذراندهایم ،ولی
اتفاقاً با قانون بازسازی برخورد و ایجاد تزاحم کرده است .آن را باید حل کرد.
ثانياً اینكه به شورای عالی قضایی اجازهی تشخيص داده شود ،بیضابطه است .ولی ببينيم
معنای تبصرهی ( )0چيست؟ تبصرهی ( )0با اینكه عباراتش خوب تنظيم و جایگزین
نشده ،ولی مطلب را میرساند .میگوید :حدود و ضوابط برای صدور اجازهنامه در مورد
کسانی که «دارای ليسانس حقوق قضایی یا تحصيالت حقوق اسالمی هستند »...؛
میخواهد بگوید معيار ،دارا بودن ليسانس یا تحصيالت حقوق اسالمی است.
آقای صانعی :نه ،آن اجازهی مقيد است.
آقای خزعلی« :یا تحصيالت حقوق اسالمی»! اجازهنامهی آقایان باید در این مورد
صادر شود .تهيهی آیيننامهای که برای صدور اجازه است ،به خودشان واگذار شده
است؛ نه اینكه در یك قسم خاص به اینها گفتهاند که اجازه را مطلقاً صادر کنند ،ولی
در قسم خاص دیگر ،که واجدین ليسانس حقوق قضایی یا تحصيالت حقوق اسالمی
باشند ،تهيهی آیيننامه را اجازه دادهاند.
آقای مهدی هادوی :بد نوشته شده.
آقای خزعلی :بد نوشته شده است .میخواهم بگویم که معيار این است که فقط به دو گروه
میتوانند اجازه بدهند و آیيننامهی خودشان را هم دربارهی این دو گروه باید اجرا کنند .اگر
این نباشد ،معنایش این است که در سایر موارد دستشان باز است و آیيننامه هم الزم ندارد.
آقای مهدی هادوی :ما هم همين را میگویيم.
آقای خزعلی :نه ،این را نمیخواهيم بگویيم.
آقای محسن هادوی :معنایش همين است که در . ...
آقای صالحی :معنایش همين است که اتفاقاً میخواهيم آن را تعطيل کنيم.
آقای خزعلی :تبصرهی ( )0را در مقابل اشكال ما آوردهاند؛ منتها بد تنظيم شده است
که باید تذکر داد .باید بنویسند« :حدود و ضوابط برای اجازهنامه در مورد کسانی است
که دارای ليسانس حقوق قضایی یا تحصيالت حقوق اسالمی هستند».
آقای محسن هادوی :اگر شما این را اضافه بفرمایيد ،ما تسليم هستيم.
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آقای خزعلی« :رأیتُ اسداً یرمی» است« .یرمی» دارد )1(.ما اشكال کرده بودیم و اینها این
تبصره را به خاطر آن اشكال ما افزودهاند .ولی بد تنظيم کردند .باید یك «است» اضافه کنيم.
آقای محسن هادوی :بله ،اضافه کنند .آقای خزعلی ،اگر جنابعالی خودتان میخواهيد
پاسخشان را بدهيد . ...
آقای صافی گلپایگانی :اگر مذاکرات را کافی میدانيد ،بنده هم دیگر حرفی نزنم .چون
میخواستم جواب ایشان را بدهم.
آقای محسن هادوی :جواب بدهيد.
آقای صافی گلپایگانی :لزومی ندارد.
آقای محسن هادوی :چرا لزوم ندارد؟ ما میخواهيم روشن بشویم .بفرمایيد.
آقای صافی گلپایگانی :به نظر بنده بين این دو تزاحم نيست؛ یعنی اگر ما بخواهيم این
دو قانون را با هم اجرا کنيم ،اجرای همزمان آنها تبعيض میآورد .اجرای هر دو هم
بالمانع است .در نظام جمهوری اسالمی باید رفع تبعيضات کنيم و به طریق اولی،
قانون تبعيضآور هم نباید تصویب کنيم.
آقای صانعی :محتوای دو قانون با هم متعارض است.
آقای صافی گلپایگانی :اگر دو قانون ،قوانينی هستند که اجرای هر دوی آنها در خارج
بالمانع است ،آنوقت میگویيم تزاحم به وجود آمده است .آنها با شخصی به شيوهای رفتار
میکنند و با شخص دیگر به گونهای دیگر .این تبعيض است .اگر بخواهند اینگونه
عمل کنند ،خالف اصل هم هست .مسئلهی تصویب شورای عالی قضایی هم به
همينگونه است .حاال اگر مذاکرات کافی است ،رأی بگيریم.
آقای محسن هادوی :جناب آقای کنی! شما راجع به آنچه شنيدید ،مطلبی ندارید؟ اگر
دارید ،بفرمایيد؛ چون شما اصالً صحبت نفرمودهاید.
آقای مهدوی کنی :من زیاد در جریان نيستم.
« .1رأیت أسداً یرمی؛ شيری دیدم که تير میانداخت ».در این عبارت خواننده به قرینهی «تير
میانداخت» میفهمد که مقصود از شير نه آن حيوان درنده ،بلكه انسان شجاعی است که در حال
تيراندازی است .مقصود گوینده این است که «اجازهنامه»ای که در اینجا از آن سخن به ميان آمده است،
دربارهی همه نيست و به قرینهی دنبالهی جمله میفهميم که این اجازهنامه مختص کسانی است «که
دارای ليسانس حقوق قضایی یا تحصيالت حقوق اسالمی هستند».
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آقای محسن هادوی :باألخره شما میخواهيد رأی بدهيد .شما باید کامالً وارد شوید تا
رأیی را که میخواهيد بدهيد ،برخالف آیهی «ال تَخْفی»( )1نشود.
آقای مهدوی کنی :خوب وقتی که [برخالف آیهی] «التَخْفی» شد ،من رأی نمیدهم!
آقای محسن هادوی :نمیشود رأی ندهيد.
آقای صافی گلپایگانی :آقای مهرپور ،موردی را که با آن قانون مخالف بود ،دیدید؟
آقای مهرپور :یك بند آن ،بند ( )1مادهی ( )01قانون بازسازی است که میگوید:
«بازنشستگی با ارفاق حداکثر پنج سال برای افراد ما بين پانزده تا بيست سال سابقه
خدمت مشروط بر اینكه با این ارفاق مجموع سنوات خدمت آنها از بيست سال تجاوز
نكند ».این در مورد بازسازی است .حاال دیگر من نمیدانم . ...
آقای صانعی :اشكاالت من با فرمایشهای آقای خزعلی و دوستان دیگر رفع شد؛ برای اینكه
«اجازه قضایی» تبصرهی آن است و به منزلهی این است که ذکر کرده باشد و یك مادهی قانونی
جدا نيست .بنابراین ،اجازه دربارهی افراد دارای ليسانس و تحصيالت حقوق اسالمی معيار پيدا
میکند .آیيننامه هم که آیيننامهی اجرایی نخواهد بود.
اما مسئلهی تبعيض که آقایان میفرمایند ،در واقع تبعيض نيست .تبعيض با توجه به همهی
قانون اساسی است .وقتی ما معتقد باشيم که کار خيلی از اینها کار حرام بوده و هيچ اجرتی
طلبكار نمیشوند )0(،کارشان سابقه هم نمیآفریند .اینها با کارمند شهربانی و ارتش فرق دارند)6(.
آقای آراد :شورای عالی قضایی ما را همينها تعيين کردهاند! امام هم با همينها
مشاوره کرده و رئيس دیوان عالی کشور تعيين کرده است! دکتر بهشتی را با مشورت
اینها تعيين کردهاند! امام چرا با اینها مشورت کرد؟!
« .1یوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ التَخْفی مِنْكم خافيه؛ در آن روز ،شما [به پيشگاه خدا] عرضه میشوید [و] پوشيدهای از
شما پوشيده نيست»( .سورهی الحاقه ،آیهی  )15منظور گوینده این است که شما باید در بحث مشارکت داشته
باشيد تا چيزی از شما مخفی نماند .و مخاطب در سطر بعد ،این مضمون را میگوید :حاال که من از بعضی
چيزها اطالع ندارم ،رأی نمیدهم .میشود سخن هر دو گوینده را حمل بر طنز کرد.
 .2وقتی بر اساس شرایط تعيينشده ،تشخيص دهند کسانی صالحيت قضاوت نداشتهاند ،این بدان معنا
است که آنان با تصدی مقام قضاوت ،مرتكب عمل حرام شدهاند و دریافت اجرت در برابر عمل حرام،
حرام است( .کتاب المكاسب ،ج ،1ص)081
 .3به نظر میآید مقصود گوینده این است که قضات یادشده ،صالحيت شرعی برای تصدی منصب
قضاوت نداشتهاند  ،ولی برای کارمندی ارتش و شهربانی ،هيچ شرایط و ضوابط شرعی تعيين نشده
است که اگر کسی دارای آنها نبود ،شرعاً صالحيت اشتغال در این نهادها را نداشته باشد.
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آقای صافی گلپایگانی :ببينيد ،قرار بود ما طبق قانون اساسی نظر بدهيم.
آقای صانعی :از نظر قانون اساسی میگویم که تبعيض نيست .میگویم :قانون اساسی
در چارچوب اسالم تبعيض نيست.
آقای صافی گلپایگانی :چرا نيست؟! میگویند این دو قانون ،یك بام و دو هوا است!
آقای افتخار جهرمی :حاال خوب است که عدالت برای حقوقدان شورای نگهبان شرط
نيست؛ واالّ از عدالت ساقط میشود . ...
آقای صالحی :آقای صافی ،ایشان یك قسمت از قانون بازسازی را خواندند .بند ()5
مادهی ( )01جالبتر است« :بازخرید افراد با کمتر از پانزده سال سابقه خدمت و
بازنشستگی افراد با بيش از پانزده سال سابقه خدمت بر حسب آخرین پست سازمانی
با توجه به سنوات خدمت» .یعنی تمام مزایای شغلی آخرین پست برای بازنشستگی
منظور میشود .در حالی که در این قانون آمده است« :نسبت به بقيه اگر بيست سال به
باال سابقه خدمت داشته باشند ،با سنوات خدمت بازنشسته کند».
آقای صالحی :بازنشستگی با سنوات خدمت یعنی متن حقوق؛ در حالی که این قانون
میگوید :با حقوق آخرین پست سازمانی .یعنی اگر آقا قاضی دیوان عالی کشور است،
از مزایای گروه هفت استفاده میکند.
آقای صافی گلپایگانی :صحيح است.
آقای مهدوی کنی :سؤالی برای من مطرح است و آن اینكه اجازهای که از طرف شورای
عالی قضایی برای تعيين قضات ذکر کردهاند ،بر چه اساسی است؟ آیا به این معنی است
که حاال که ما نمیتوانيم قاضی مجتهد داشته باشيم ،ضرورت اقتضا میکند که کسی را
که مجتهد نيست ،منصوب کنيم و این البُدَّ منه است؟ خوب ،اگر ضرورت است ،چرا
مطلقاً و برای هميشه اجازه دهيم که هر کسی را که شورای عالی قضایی صالح دانست
و تشخيص داد ،قاضی شود؟ اجازه باید متناسب با ضرورت مقدَّرش( )1باشد.
آقای صافی گلپایگانی :مثل اینكه شما با معيار شرعی صحبت میفرمایيد ،نه با معيار
قانون اساسی.
 .1منظور این است که هرچند ضرورتها باعث مباح شدن محظورات میشوند ،اما قلمرو اباحه در این فرضْ
محدود به حدود ضرورت است و تجاوز از آن جایز نيست .فقها در این باره به قاعدهی «الضرورات تتقدّر
بقدرها» استناد میکنند .ر.ک :قواعد فقه ،ج ، 9ص .106
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آقای محسن هادوی :ابتدا آن را با معيار قانون اساسی بررسی بفرمائيد ،بعد جهت
شرعیاش را بگویيد.
آقای صافی گلپایگانی :جواب این سؤال این است که قاضی منصوب نظير آن
ضرورتها نيست که ما میگویيم :اگر ضرورت است ،پس جایز است .این هم یكی از
احكام اسالم است .چنان نيست که آن کسی که ولی امر است ـ بخصوص در عصر
حضور ـ ملزم به این باشد که کسی را که اعلم یا مجتهد است ،معين کند و اگر بنابر
مصلحتْ کسی را که مثالً قریباالجتهاد است ،قاضی قرار داد ،اشكال داشته باشد .یعنی
ممكن است بگویيم که آن کسی که امر به دست او است ،مجموع این جهات را مالحظه
میکند و مثالً در جایی میبيند که این شخص نفوذ کالم بيشتری دارد و او را به قضاوت
منصوب میکند .غرض اینكه این ضرورت از قبيل آن ضرورتها نيست که بگویيم
موقتی است.
آقای مهدوی کنی :مگر شرط اولی این نيست که قاضی مجتهد باشد؟
آقای صافی گلپایگانی :ما میگویيم قاضیای که مجتهد باشد ،از طرف امام زمان(عج)
قاضی است و در عصر حضور حق قضاوت ندارد .اینكه ما میگویيم :مجتهد قاضی است،
به مالحظهی این است که امام(ع) فرمودهاند قاضی باشد؛ «فاذا حَكم بحُكمنا )1(». ...
آقای مهدوی کنی :من این را قبول دارم .میخواهم بگویم که باألخره کسی که
صالحيت قضا ندارد ،اصالً چه کسی میتواند او را نصب کند؟ مگر اینكه بهعنوان
ضرورت باشد؛ واالّ همينطوری نمیتوان گفت که ولی امر میتواند هر کسی را که
صالح بداند ،بهعنوان قاضی منصوب کند.
آقای صافی گلپایگانی :ایشان میخواهند بفرمایند که اگر در شهری مجتهد وجود داشته
 .1عمر بن حنظله از امام صادق(ع) دربارهی برخی از دوستانش که دربارهی بدهی یا ارث اختالف داشتهاند و
برای رسيدگی به خليفه و قضات منصوب او مراجعه کرده بودند ،سؤال میکند و وقتی مخالفت شدید آن
حضرت را میبيند ،میپرسد :پس چه باید بكنند؟ و امام(ع) میفرمایند« :یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ
رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاکِماً فَإِذَا
حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فانما استخفَّ بحكماهلل ...؛ باید ببينند چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده،
در حالل و حرام ما مطالعه کرده و صاحب نظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته است .بایستی او را
بهعنوان قاضی بپذیرند؛ زیرا که من او را حاکم بر شما قرار دادهام .و اگر چنين کسی بر اساس فرمان ما حكم
دهد و طرفين آن را نپذیرند ،گویا حكم خدا را سبك شمردهاند ». ...
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باشد و او هم برای قبول قضاوت حاضر باشد ،ولی شورای عالی قضایی حق داشته باشد
که به غيرمجتهد اجازهی قضا بدهد ،تكليف چيست؟ در حالی که قاضی مجتهد در
زمان غيبت بالطبع از طرف امام زمان(عج) منصوب است .البته این مطلب ثقيلی است
و ما این را در مجلس خبرگان [قانون اساسی] هم گفتيم .آنها گفتند :چطور؟ گفتم:
اینكه مانعی ندارد؛ شما مجتهدها را در شهرها شناسایی میکنيد و اگر حكمی هم
صادر کردند ،حكمشان را اجرا میکنيد.
آقای صانعی :جناب آقای کنی ،بحث این است که اصالً قضاوت از شئون حكومت
است و این احتمال هست که فقاهت بِما هُوَ فقاهت ،نه شرط قضا ،بلكه شرط حكومت
باشد .در آن

مقبولهی()1

عمر بن حنظله هم که میگوید« :اِنّی جَعَلْتُه عَلَيكمْ

حاکماً»)0(،

روی حاکم بودن تكيه میکند ،نه روی قاضی بودن .اگر این برداشت را داشته باشيم،
خود منصب قضاوت از شئون حكومت خواهد بود .حاکم باید قاضی تعيين کند و او
مصلحتاندیشی میکند؛ میتواند فقيه را تعيين کند و میتواند غيرفقيه را هم تعيين کند.
بله ،اگر همانطور که معروف است ،گفتيد که فقاهت در زمان غيبت ،شرط قضاوت
است ـ و حاجآقای صافی هم به آن اشاره فرمودند ـ مسئله قدری مشكل

است)6(.

آقای صافی گلپایگانی :من آنچه را که شما میفرمایيد ،فهميدم .معنایش این میشود که
در عصری که ما حكومت نداریم ،قاضی هم نداریم.
آقای صانعی :حاکم بالقوه هستند؛ همهی فقها حاکم بالقوه بودهاند ،ولی نمیتوانستهاند کاری کنند.
آقای صافی گلپایگانی :یك وقت میگویيم «حكومت فعلی [= بالفعل]» ،یعنی کسی که
بالفعل حاکم است و یك وقت میگویيم «حكومت بالقوه» ،یعنی شأنيت داشته باشد .اگر
بالفعل باشد ،که در آن وقتها نبوده ،پس قضاوتهای فقها درست نبوده است .آن روایت
اینها را در بر نمیگيرد .اگر آنطور باشد ،همه را در بر میگيرد .حاال هم همينطور است.
 .1خبر واحدی است که اکثریت آن را تلقی به قبول کرده باشند( .مبسوط در ترمينولوژی ،ج  ،8ص )6931
« .2من او را حاکم بر شما قرار دادهام».
 .3بنابر این برداشت ،فقاهتْ شرط «قضاوت» نيست ،بلكه شرط «حكومت» است؛ از این رو درست است که امام(ع)
کسانی را به حكومت میگمارد که فقيه باشند ،اما در نصب قاضی چنين الزامی نيست و او میتواند کسانی غير از فقها
را هم به قضاوت منصوب کند .همچنين فقها ،چون در عصر غيبت از طرف امام زمان(عج) حاکماند ،میتوانند
قضاوت کنند یا اگر امر به دستشان بود ،کسانی را ،چه فقيه باشند و چه نباشند ،به قضاوت بگمارند.
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آقای صانعی :من عرض میکنم که همهی فقها ولی امرِ بالقوه هستند« .کلُّهُمْ جُعِلُوا
حاکماً» )1(.منتها اگر همه بخواهند حاکم باشند ،این قوه نمیتواند دربارهی همه به
فعليت برسد؛ چون هرج و مرج و اختالف پيش میآید .مگر اینكه کسی این مسئوليت
را قبول کند و بقيه [والیت او را] بپذیرند.
آقای صافی گلپایگانی :پس در زمان غيبت که حكومت نبوده است ،این امر به چه شكل
بوده است؟
آقای صانعی :حاکم بالقوه بودهاند ،منتها یكی از آنها میپذیرفته . ...
آقای صافی گلپایگانی :شرط نفوذ امرِ آنها  . ...توجه کنيد ،مسئله این است که اگر
اینطور باشد ،همه نمیتوانند .باألخره باید آنطور باشد.
آقای محسن هادوی :ما اول از نظر قانون اساسی تكليفش را روشن میکنيم ،بعد آقایان
از نظر فقاهتی بحث کنند.
آقای صافی گلپایگانی :از نظر قانون اساسی یك مسئله این است که در اینجا برای قضات
میگوید «به ازای هر سال خدمت با پرداخت یك ماه حقوق و مزایا  ،»...در حالی که در مورد
کسانی که میخواهند بازسازی و پاکسازی کنند ،بهتر و بيشتر از این مزایا قائل شدهاند.
آقای مهدوی کنی :این که به نظر من هم شبههناک است .به یك معنا تبعيض قائل
شدهاند .هر کسی این را بشنود ،میگوید تبعيض است.
آقای صافی گلپایگانی :آن هم به این شكل که تقدیم مفضول بر فاضل( )0هم باشد.
آقای مهدوی کنی :شبههناک است .آن آیيننامهای که اینها در مورد افراد دارای ليسانس و دارندگان
تحصيالت حقوق اسالمی نوشتهاند ،چيست؟ من خيلی از اوقات دیدهام که آیيننامهها شرایطی را
ذکر میکنند که آن شرایط جنبهی قانونيت دارد و صرفاً کيفيت اجرا نيست.
آقای صالحی :این آیيننامهی اجرایی نيست .آیيننامهای است که شرایط را تعيين
میکند .شرایط تعيين کردن ،مربوط به قانون است.
آقای مهدوی کنی :ممكن است شرایطی را تعيين کنند که برخالف مقررات اسالم باشد.
« .1همهی آنها حاکم قرار داده شدهاند».
 .2تقدیم مفضول بر فاضل عبارت است از برتری دادن و مقدم داشتن موضوعی یا فردی که از لحاظ
درجه و ارزش ،پایينتر از موضوع یا فرد دیگر باشد.
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من چه میدانم آن آیيننامه چيست و در اختيار ما هم نخواهد بود که بررسی کنيم.
آقای صالحی :نه ،اصالً باید قانون باشد.
آقای مهدوی کنی :پس اینكه بگویيم« :باید به تصویب شورای عالی قضایی برسد» ،قابل
قبول نيست.
آقای صالحی[ :قانون اساسی] گفته است :حدود و ضوابط را قانون تعيين میکند ،نه
آیيننامه؛( )1در حالی که تبصرهی ( )0این مصوبه میگوید که حدود و ضوابط را
آیيننامه مشخص میکند.
دربارهی تبعيض اعالم رأی میکنيم .آقایانی که تبصرهی یك را . ...
آقای صافی گلپایگانی :حدود و ضوابط را اینطور معنا کنيم که مثالً اشخاصی بيایند که ...
آقای مهدوی کنی :مثالً اشخاصی بيایند که سنشان اینقدر باشد .ما نمیدانيم که آنها چه میگویند.
آقای محسن هادوی :این را هر آدم عامی هم که بشنود ،میگوید تبعيض است؛ ولی
شما میگویيد نيست!
آقای مهدوی کنی :آیيننامه اگر کيفيت اجرا را بگوید ،خوب است؛ ولی من دیدهام که خيلی
از این آیيننامهها اینگونه نيست .مثل همين آیيننامهای که برای زمين نوشتهاند؛( )0مثالً اینكه
زمين موات چيست و زمين بایر چيست .همينها اآلن دارد جنبهی قانونی پيدا میکند.
آقای صافی گلپایگانی :آقا ،همان مجوز مسكن هم که قبالً تصویب کردیم و
آیيننامهای که برای آن نوشتهاند )6(،هم برخالف قانون اساسی ،هم برخالف شرع ،هم
برخالف خود این قانون است .کجا رسم است؟ مگر میشود؟!
آقای محسن هادوی :راجع به تبعيض اعالم رأی میکنيم.
آقای صافی گلپایگانی :آقایانی که قسمت ذیل تبصرهی یك را با اصل ( ،)0که سخن
از عدل میگوید و اصل ( ،)6که از تبعيضات ناروا میگوید ،و با لحاظ قانون بازسازی
 .1اصل ( )136قانون اساسی« :صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بهوسيله قانون معين میشود».
 .2احتماالً منظور ایشان «آیيننامه اجرایی الیحه قانون اصالح الیحه واگذاری و احيای اراضی در
حكومت جمهوری اسالمی ایران» مصوب  1684/0/61شورای انقالب است.
 .3ظاهراً منظور از «مجوز مسكن» و «آیيننامهای که برای آن نوشتهاند»« ،قانون راجع به نحوه اداره بنياد
مسكن و معامالت واحدهای مسكونی» مصوب  1684/10/11و «قانون نحوه انجام معامالت واحدهای
مسكونی موضوع ماده ( )0قانون راجع به نحوه اداره بنياد مسكن و معامالت واحدهای مسكونی»
مصوب  1631/9/19است.
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مغایر با قوانين [= قانون اساسی] میدانند ،اعالم نظر بفرمایند.
آقای آراد :هشت رأی آورد.
آقای صافی گلپایگانی :مسألهی دیگر ،حدود و ضوابط صدور اجازهنامه است .اینكه
بهطور کلی بگویيم بحثی از آیيننامه نكنند ،امكانپذیر نيست.
آقای مهدوی کنی :من این را نمیگویم .من میگویم که در قانون یك حدودی
مشخص شود و بعد بگویند که آیيننامه برای کيفيت اجرا را شورای عالی قضایی
تصویب کند .مثالً گفتهاند :ليسانس با تحصيالت اسالمی .آیيننامه باید مشخص کند
که تحصيالت اسالمی چيست و محدودهی تحصيالت اسالمی تا کجا است.
آقای صافی گلپایگانی :بله ،همين؛ باید مربوط به اجرا باشد.
آقای محسن هادوی :نه ،آقای کنی! آیيننامه را نوشتهاند تا ضوابط را تعيين کند.
آقای مهدوی کنی :در قانون باید کيفيت اجرا معلوم بشود.
آقای صافی گلپایگانی :نه ،مثالً میگوید سنّش بيست سال باشد .در قانون است.
آقای افتخار جهرمی :وقتی که مصوبه میگوید :باید گواهی پایان خدمت یا معافيت
داشته باشد ،مسلّم است که بيش از بيست سال را میگوید.
آقای محسن هادوی :بله[ ،ولی در اینجا] اصالً میگوید :آیيننامه باید حدود و ضوابط را تعيين کند.
آقای مهدوی کنی :یا مثالً چند سال درس خوانده باشد.
آقای صافی گلپایگانی :اهل همان محل باشد.
آقای صالحی :آقا ،تبعيض هشت رأی آورد.
آقای افتخار جهرمی :قبالً در آیيننامه نوشته بودند که ليسانس حقوق باید بياید امتحان بدهد و
یك سال کارآموزی کند و بعد از کارآموزی امتحان بدهد .اگر قبول شد ،به او ابالغ بدهند.
آقای محسن هادوی :در قانون مینویسيم.
آقای مهدوی کنی :من نمیدانم .ممكن است در آیيننامه بگویند سنش اینقدر باشد.
یا بگویند اینقدر تحصيل کرده باشد .نمیدانم.
آقای محسن هادوی :در اینجا گفتهاند که ضوابطش را آیيننامه تعيين میکند؛ در
صورتی که طبق قانون اساسی ،ضوابط را باید قانون تعيين کند.
آقای صافی گلپایگانی :قانون است .ببينيد ،همينهایی که ایشان میفرماید ،قانون است .آیيننامه
باید اجرا بشود .یعنی ما میخواهيم این را که در اینجا هست ،اجرا کنيم .چطور اجرا کنيم؟
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آقای محسن هادوی :نحوهی اجرا یعنی مثالً اینكه حاال که قانون میگوید به فالنجا
برو ،با ماشين برویم یا با کشتی .این میشود آیيننامه .ولی این چيزهایی که در اینجا
گفتهاند ،باید [از طریق] قانون باشد .خودشان هم نوشتهاند« :حدود و ضوابط را ». ...
آقای صافی گلپایگانی :مثالً میتوانند در آن آیيننامه بگویند :سن شخص باید سی
سال باشد .این چه ربطی به ایراد دارد؟
آقای مهدوی کنی :این که آیيننامهی اجرایی نيست.
آقای صافی گلپایگانی :اجرا این است که مثالً بگویند ليسانسيهها بيایند ثبتنام کنند و
ما از طریق قرعهکشی آنها را استخدام میکنيم.
آقای مهدی هادوی :این پيشنهاد ایراد دارد.
آقای صافی گلپایگانی :آقا ،اجازه بدهيد ،اآلن رأی میگيریم .چون در اینجا «حدود و
ضوابط» اعم است؛ هم شامل مسائل اجرایی و هم شامل مسائل غيراجرایی میشود.
چند تن از اعضا :ماهوی است.
آقای صافی گلپایگانی :بنابراین از این لحاظ این مصوبه مجمل است .اصالً مجمل نه ،بلكه
اطالقش شامل مسائل غيراجرایی هم میشود و از این جهت مغایر قانون اساسی است.
آقای خزعلی :چون اطالقش شامل قانونگذاری میشود.
آقای صافی گلپایگانی :بله.
آقای محسن هادوی :نه« ،تحصيالت» . ...
آقای صافی گلپایگانی :نه« ،حدود و ضوابط» .اطالقش شامل این میشود که بتوانند
شرایط دیگری هم برای قاضی قرار دهند.
آقای افتخار جهرمی :آیيننامه یعنی اینكه بگویند باید کارآموزی کنند و اینكه نحوهی
کارآموزی را بنویسند.
آقای محسن هادوی :حدود و ضوابط را قانون باید تعيين کند.
آ قای خزعلی« :تحصيالت» هم مبهم است.
چند تن از اعضا« :تحصيالت» هم مبهم است.
آقای صافی گلپایگانی :یعنی این هم به دست آنها [= شورای عالی قضایی] میافتد.

اگر ما نوشتيم «مجموع این تبصره ) (2از جهت اینكه تعيين حدود و ضوابط را به
آیيننامه واگذار کرده و از این جهت که تعيين معيار تحصيالت با آیيننامه هم اشكال
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دارد ،مغایر قانون اساسی است» ،آن را هم مینویسيم .مسألهی دیگر ،تصویب در
شورای عالی قضایی است که به نظر میرسد طبق قانون اساسی این هم درست نيست.
آقای خزعلی :وقتی آیيننامهی اجرایی باشد ،چه اشكالی دارد؟
آقای صافی گلپایگانی :آیيننامهی اجرایی را هم باید وزرا تصویب کنند.
حاال با توجه به مطالبی که گفتيم ،هر کس این را مغایر با قانون اساسی میداند ،اعالم نظر بفرماید.
آقای آراد :در هر سه مورد مخالفت شد.
آقای مهدوی کنی :چرا به این شكل رأی گرفته میشود؟
آقای صافی گلپایگانی :اجازه بدهيد .ما در هر جایی که رأی میدهيم ،ممكن است از
جهات مختلف یك تبصره یا مادهای را با قانون اساسی مغایر بدانيم .اینجا از آن دو
لحاظ مغایر است .حاال چنانچه از این لحاظ رأی و نظر ندهيم ،بعد که آنها اصالح
میکنند ،دوباره همين را مینویسند و میگویند :چرا به ما نگفتيد؟ یعنی رسماً
مینویسند :آیيننامهی اجرایی این قانون به تصویب شورای عالی قضایی برسد.
آقای محسن هادوی :آیيننامهی اجرایی را اگر شورای عالی قضایی تهيه کند ،مخالف
قانون اساسی نيست.
آقای صافی گلپایگانی :مخالف است.
آقای محسن هادوی :مخالف نيست.

آقای افتخار جهرمی :اصل ) (831قانون اساسی را مالحظه بفرمایيد.
آقای محسن هادوی :هر کس که مأمور اجرای قانونی است ،حق دارد که آیيننامهی
اجرایی آن را بنویسد .ما اآلن داریم شورای عالی قضایی را موظف میکنيم که این
قانون را اجرا کند .این را که دولت اجرا نمیکند .کسی که قانونی را اجرا میکند ،حق
دارد برای اجرای آن آیيننامه بنویسد.
آقای صافی گلپایگانی :ادارهی کل شهربانی هم میتواند آیيننامه وضع کند!
آقای محسن هادوی :شهربانی مسئول دولتی دارد .بعالوه ما مواردی داشتهایم که اجازه دادهایم.
آقای صافی گلپایگانی :نداریم .هيچ کجا اجازه ندادهایم.
آقای محسن هادوی :چرا ،اجازه دادهایم.
آقای صالحی :رأی بگيرید.
آقای صافی گلپایگانی :میخواهيد مادهاش را هم بخوانم؟
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آقای محسن هادوی :آن مربوط به دولت است ،نه قوهی قضائيه.
آقای مهدوی کنی :نه ،این نمیگوید که دیگران نمیتوانند .میگوید وزرا هم میتوانند تصویب کنند.
آقای صافی گلپایگانی :نه ،اگر آن باشد که دفع دخل( )1است.
آقای محسن هادوی :در هر حال ،ما به شورای عالی قضایی هم اجازه میدهيم که
آیيننامه تصویب کند.
آقای صافی گلپایگانی :پس این دفع دخل است که مجلس که قانونگذار است و

قواعد کلی را تصویب میکند ،در این موارد اشكالی ندارد که دیگران تعيين کنند .اصل
(« :)165عالوه بر مواردی که هيئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیيننامههای اجرایی
قوانين میشود ،هيئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمين اجرای قوانين
و تنظيم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آیيننامه بپردازد».
آقای محسن هادوی :پس اینكه میگوید «حدود و ضوابط» ،چيست؟
آقای صافی گلپایگانی :این اصل

میخواهد()0

بگوید که وزیران هم میتوانند؛ وگرنه

میگفت :عالوه بر مواردی که نهادها یا بنيادها یا هرکسی  . ...به نظر بنده این صراحت
در انحصار دارد ،تا اینكه هر کسی در هر کجا نتواند برای خودش آیيننامه وضع کند.
آقای مهدوی کنی :این اصالً در مقام این نبوده است که مسئلهی قانونگذاری را در اینجا بيان کند.
آقای صافی گلپایگانی :پس این برای چيست؟
آقای مهدوی کنی :این دارد وظایف دولت را بيان میکند.
آقای صافی گلپایگانی :نخير.
آقای مهدوی کنی :قوهی مقننه که نيست ،قوهی مجریه است .میخواهد بگوید هيئت
« .1دفع دخل مقدّر» یعنی پاسخ دادن به سؤالی که هنوز کسی آن را طرح نكرده است ،ولی گوینده یا
نویسنده بر این باور است که چنين پرسشی قابل طرح است .بنابراین پيش از آنكه کسی آن را پيش
بكشد ،به دفع یا پاسخ دادن به آن میپردازد .در واقع در اینجا آیتاهلل صافی گلپایگانی با رویكرد نفی به
آیتاهلل مهدوی کنی یادآوری میکند که نتيجهی حرف شما این است که اصل ( )165قانون اساسی در
پاسخ به این پرسش مقدّر است که آیا وزرا هم میتوانند آیيننامه تصویب کنند یا نه؟ و از آنجا که (به
نظر آیتاهلل صافی گلپا یگانی) تعبير دفع دخل مقدر از اصل ( )165درست نيست ،لذا استدالل آیتاهلل
مهدوی کنی پذیرفته نيست.
 .2با توجه به نظر آیتاهلل صافی گلپایگانی که تصویب آیيننامهها را در انحصار هيئت وزیران میدانند،
به نظر میآید مقصود ایشان در اینجا «نمیخواهد» بوده است.
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مجریه چنين مسئوليتهایی دارد.
آقای محسن هادوی :بله.
آقای صافی گلپایگانی :در هر حال این هم مهم نيست.
آقای صالحی :البته اگر شما مجتهد پيدا نكردید ،األعلم فاألعلم.
چند تن از اعضا :رأی بگيریم.
آقای صانعی :رأی بگيرید که آن کلمهی «به تصویب» خالف است یا نه.
آقای صافی گلپایگانی :آنها هم این را در مجلس قبول کردهاند .رأیگيری میکنيم .این
مطلب دیگر تمام شد .آقایانی که این جملهی «به تصویب شورای عالی قضایی  »...را
از این لحاظی که گفتيم . ...
آقای مهرپور :از کدام لحاظ؟
آقای محسن هادوی :از لحاظ آیيننامهی اجرایی.
آقای صافی گلپایگانی :از همين لحاظ که صد دفعه گفتيم.
آقای افتخار جهرمی :از لحاظ اینكه آیيننامهی اجرایی را وزرا و دولت . ...
آقای صالحی :آقا ،شما رأی گرفتيد که چون در اینجا آمده است «حدود و ضوابط
بهوسيله آیيننامه شورای عالی قضایی تعيين میشود» ،خالف قانون اساسی است . ...
آقای صافی گلپایگانی :دیگر با آن کاری نداریم.
آقای صالحی :کاری به آیيننامهی اجرایی نداریم ،مگر اینكه بخواهيد برای یك
مسئلهی کلی رأی بگيرد .اگر بنویسند «آیيننامهی اجرایی این را شورای عالی قضایی
بنویسد» ،موافق با قانون اساسی است یا مخالف آن؟
آقای صافی گلپایگانی :درست است ،خيلی خوب .ما گفتيم که اطالقش آن را هم در برمیگيرد.
آقای صالحی :نه.
آقای صافی گلپایگانی :حاال رأی میگيریم .شما فوراً برمیگردی آقا! علمی حرف بزنيد! ما
گفتيم که از لحاظ اینكه «حدود و ضوابط» شامل مسائلی هم میشود که در حوزهی
قانونگذاری است و معيار تصویب هم میشود ،از این جهت مغایر با قانون [اساسی] است.
آقای صالحی :حاال فرمایش شما معلوم شد .بنده عرض میکنم که «حدود و ضوابط»
اطالق ندارد .فقط و فقط شامل آن چيزی است که در قانون است .معنایش اجرایی نيست.
آقای محسن هادوی :منظور ما هم همين است .معنایش اجرایی نيست.
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آقای خزعلی :شما که جنبهی اطالق را اشكال کردید ،پس ضمناً قبول کردید که در
موارد اجرایی خالف قانون نيست.
آقای صافی گلپایگانی :نخير ،ما اگر آنطور مینوشتيم ،آنها میگفتند که این مسئله را قبول کردهاید.
آقای محسن هادوی :آقای خزعلی هم همين را میفرمودند .اصالً اطالق ندارد.
آقای صالحی :اطالق ندارد .کلش مخالف است.
آقای محسن هادوی« :حدود و ضوابط» که اطالق ندارد.
آق ای صافی گلپایگانی :آقا! به آن اصل مطلب برنگردید.
آقای صالحی :اجرایی را نمیگيرد.
آقای صانعی :آقای صالحی« ،حدود و ضوابط صدور».
آقای صافی گلپایگانی :حاال غلط یا صحيح ،برای آن رأی گرفتيم.
آقای افتخار جهرمی :من یك توضيحی به ایشان بدهم .فرض کنيم بگویند که کسانی
که در علوم دینی تا حدّ سطح خواندهاند و ليسانسيههای حقوق ،باید در امتحان
شرکت کنند و امتحان را که گذراندند ،یك سال کارآموزی کنند و در پایان کارآموزی
هم امتحان بدهند .نحوهی امتحان و دروسی را که باید امتحان بدهند ،شورای عالی
قضایی تعيين خواهد کرد .این اشكال دارد یا ندارد؟
آقای صالحی :من میگویم که قسمت آخر این را نمیخواهد بگوید.
آقای افتخار جهرمی :اگر گفتند ،چطور؟
آقای صالحی :اگر گفتند ،مسلماً آیيننامهی اجرایی میشود.
آقای محسن هادوی :نه.
آقای صالحی :اگر آنها را بگویند ،آیيننامهی اجرایی میشود.
آقای افتخار جهرمی :نه دیگر! میخواهند برای این رأی بگيرند.
آقای صافی گلپایگانی :آقا ،این مسئله واضح است .چرا ما مطلبی را که صد بار گفتيم،
دوباره تكرار میکنيم؟ آقایانی که این را مغایر با قانون اساسی میدانند ،اعالم نظر
بفرمایند .هر کس هم مغایر نمیداند ،ميل خودش است .بنده خودم مغایر میدانم.
آقای آراد :شورای عالی قضایی نمیتواند قانون تصویب کند.
آقایان مهدی هادوی و صالحی :آیيننامهی اجرایی را میتواند تصویب کند.
آقای صافی گلپایگانی :خيلی خوب ،بنویسيد.
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آقای مهرپور :نسبت به آیيننامهی اجرایی ،اگر از طرف مجلس مأمور شود ،میتواند.
آقای صالحی :آقای مهرپور ،دیدید ما طرفدار حق هستيم و عناد نداریم؟!
آقای صافی گلپایگانی :مصوبهی دیگری هم داریم؟
آقای محسن هادوی :بله ،این هنوز تمام نشده .شما خودِ این بند ( )8را ببينيد.
آقای مهدی هادوی :همان شد.
آقای محسن هادوی :به هر حال باید بگویيم که بند ( )8هم ایراد دارد .بند ( )8مهمتر
از همهی ایرادها است .میگوید« :اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی یا هيئت
منتخب شورای مزبور ».این چه ضابطهای است؟!
یکی از اعضا :این مخالف با قانون اساسی است.
آقای خزعلی :تبصرهی (. ... )0
آقای محسن هادوی :تبصرهی ( )0غير از این است .تبصرهی ( )0فقط در مورد
ليسانسيههای حقوق صحبت میکند ،ولی این بند بهطور کلی صحبت میکند.
آقای مهرپور :خوب ،آن هم خالف است.
آقای صالحی :بند ( )8با تبصرهی یك وحدت دارد.
آقای محسن هادوی :چرا شلوغ میکنيد؟! وحدت ندارد.
آقای خزعلی :چرا تبصرهی ( )0را آوردهاند؟
آقای محسن هادوی :تبصرهی ( )0را برای ليسانسيههای حقوق آوردهاند.
آقای خزعلی :اصالً چرا آوردهاند؟
آقای محسن هادوی :آوردهاند تا برای ليسانسيههای حقوق ضابطه تعيين کنند .ولی
اشتباه کردهاند و حرف ما را نپذیرفتهاند .ببينيد ،ما چه گفته بودیم؟
آقای خزعلی :گفته بودیم معيار تعيين کنيد.
آقای محسن هادوی :معيار برای ليسانس حقوق معين کردهاند .برای غيرليسانس چه
چيزی را معين کنند؟!
آقای خزعلی :بد تنظيم کردهاند.
آقای محسن هادوی :نه ،ما گفتيم که معيار تعيين کنند.
آقای خزعلی :بد تنظيم کردهاند.
آقای محسن هادوی :خوب ،ما که نمیتوانيم بگویيم بد تنظيم کردهاید.
آقای صافی گلپایگانی :آقا ،اجازه بدهيد ،من این را درست میکنم .ایشان درست
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میگوید .مینویسيم :اشكالی که ما در آنجا داشتيم ،رفع نشده و این هم که در این
تبصره نوشتهاید ،اشكاالتی دارد.
آقای محسن هادوی :بله ،این اشكال رفع نشده .اینها اشتباه میکنند.
آقای خزعلی :یك «و» اضافه نمیشود؟
آقای صافی گلپایگانی :در آن صورت آنها که آن را اطالق میکنند ،باید بگویند .ما که
نمیتوانيم بگویيم.
آقای خزعلی :با یك «و» تمام میشود.
آقای آراد :جناب آقای صافی ،ضمناً یك ایرادی هم داشت که بنده عرض کردم ـ
جنابعالی تشریف نداشتيد ـ و آن هم در تبصرهی یك بود که اینها اآلن نمیتوانند
سمت قضات را تغيير دهند .باید اصل ( )139قانون اساسی رعایت شود .میتوانند در
مورد این موضوع یك قانون بگذرانند.
آقای صافی گلپایگانی :طبق این قانون دیگر قاضی نيست.
آقای آراد :برخالف قانون اساسی است.
آقای افتخار جهرمی :آقای آراد این را قبالً نگفتيم.
آقای آراد :نه ،قبالً هم گفتيم.
آقای محسن هادوی :آقای آراد همين مقداری که تا اآلن انجام شده ،خيلی است.
آقای آراد :حرف جنابعالی درست است .قبالً گفتيم ،ولی رأی نياورد.
آقای محسن هادوی :آن دفعه نگفتيم.
آقای آراد :گفتيم ،ولی رأی نياورد.
آقای صالحی :ولی اآلن گذشته است .گفتيم ،رأی نياورد دیگر.
آقای خزعلی :بحث کارایی است؛ توان کار.
آقای صالحی :ولی اآلن گذشته است.
آقای آراد :باید مدت تعيين شود.
آقای محسن هادوی :بله ،مدت هم باید تعيين بشود.
یکی از آقایان :صحّت مزاج در توانایی انجام کار است .حاال اگر یك قاضی در
گذشته استخدام شده و تمام شرایط قضا را دارد و حتی مجتهد است ،ولی اآلن توانایی
کار ندارد ،وضعيت او را هم با همين مشخص میکنند.
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آقای آراد :با تعيين مدت اجرای قانون ،شورای عالی قضایی هم موافق است.
آقای مهدوی کنی :آقای آراد ،حاال یك سؤال میکنم :اگر مثالً پس از یك سال کشف
شد که یكی از همين قضاتی که او را رد نكردهاند ،صالحيت قضا ندارد ،چه باید کرد؟
آقای افتخار جهرمی :در اینجا بهاتفاق آرا رد میکنند.
آقای مهدوی کنی :جرم ندارد.
یکی از آقایان :آن چيز دیگری است.
آقای آراد :اصل ( )139حاکم است.
یکی از اعضا :آقا ،این سلب صالحيت پروانه است.
آقای مهرپور :آقا ،تغيير سمت مربوط به این [= اصل ( ])139نيست .اگر صالحيت قضایی
ندارد ،ممكن است به فالن کار هم گمارده شود .مثالً شما رئيس دادگاه هستيد و حاال
میخواهند شما را به ریاست دادگستری بگمارند؛ باید بهاتفاق آرا تصميم بگيرند .این غير از
آن است .در اینجا فرض بر این است که شخص شرایط قاضی شدن را ندارد .ربطی به اصل
( )139ندارد .طبق اصل ( )139مگر میشود بهاتفاق آرا یك قاضی را کارمند قرار داد؟!
آقای صافی گلپایگانی« :ایراد شورای نگهبان در مورد بند ( )8به حال خود باقی است
و تبصرهی ( ،)0که در مورد ليسانس حقوق قضایی و تحصيالت حقوق اسالمی است،
برای رفع ایراد کافی نيست و اصل تبصره هم از جهت اینكه جملهی «حدود و
ضوابط» شامل مسائل غيراجرایی نيز میشود ،مغایر با قانون اساسی است .ذیل
تبصرهی یك هم با توجه به اینكه در قانون بازسازی برای کسانی که طبق آن قانون
بازنشسته یا بازخرید میشوند ،وضع بهتری در نظر گرفته شده است ،تبعيض ناروا و
خالف عدل است و با اصول ( )0و ( )6قانون اساسی مغایرت دارد».
آقای محسن هادوی :جناب صافی ،حاال یك مطلب باقی مانده و آن اینكه یك کارمند
را مجبور کنند کاری را که نمیخواهد ،انجام دهد .حكم این مسئله چه میشود؟
آقای صافی گلپایگانی :آن را گفتيم.
آقای محسن هادوی :نه ،رأی نگرفتند.
آقای صافی گلپایگانی :حاال میگيریم .آن حرف حسابی نيست.
آقای محسن هادوی :چرا حرف حسابی نيست؟!
آقای صافی گلپایگانی :حاال که ایشان میگویند ،رأی میگيریم .اینجا نوشته شده است:
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« ...در صورتی که واجد وثاقت و حسن سابقه باشند ،به کار اداری بگمارد  ». ...من
میگویم اگر گماردند و قبول نكرد ،برود دنبال کار دیگری.
آقای صالحی :آقای صافی ،شما که وجود تبعيض را پذیرفتيد در آنجا که دو نفر
هستند ،یكی با حسن سابقه و درستی و امانت و یكی بدون اینها .به این یكی
میگویند :شما بازخرید هستيد با این حقوق و مزایا ،و به آن یكی ،که وثاقت و امانت
دارد ،میگویند :باید بروی کار اداری بكنی! اگر هم نپذیرد ،میگویند :برو پی کارت!
آقای صانعی :این اگر الزام باشد ،من به تبعيض بودنش رأی میدهم.
آقای صالحی :اگر این الزام را دارد ،تبعيض است.
آقای صافی گلپایگانی :اجازه بدهيد عرض کنم .به او میگویند که شما در کارمندی
خودتان باقی باشيد.
آقای صانعی :میگویند کار اداری بكن.
آقای صافی گلپایگانی :باشد ،او که دیگر کار قضایی ندارد .شرط قضاوت او طبق این
قانون از بين رفت.
آقای صانعی :بيست سال قاضی بوده است! مثالً آقای صالحی را که بنا بود رئيس
دادگستری کرمان باشد ،بياورند و بگویند که تو باید کار اداری کنی!
آقای صافی گلپایگانی :خوب ،این اصل میگوید که طبق قواعد اسالمی ،او دیگر حق قضاوت ندارد.
آقای صالحی :من یك کارمند اداری بودم ،در حالی که دکترای الهيات داشتم .بهخوبی در خاطرم
هست که سالهایی بود که حاضر بودم تمام هستی خودم را یكجا بدهم و از کار اداری بيرون بيایم
و شغل من تبدیل به شغل قضایی شود .شما برداشتن یك قاضی از شغل قضاوت و ضبّاط گذاشتن
او را یك مسئلهی ساده تلقی میکنيد و او را الزام میکنيد که باید به فالنجا بروی؟!
آقای صافی گلپایگانی :این درست ،ولی او هم نمیتواند بگوید که اگر بخواهيد مرا در
کار اداری بگمارید ،توهين به من است .باألخره باید در یك جایی مشغول شود .این
قانون میگوید که فقط چنين اشخاصی صالحيت قضا دارند؛ بنابراین ،شما هرچه به
سرخودتان بزنيد که من سی سال تمام قاضی بودهام و . ...
آقای صالحی :از این جهت درست است.
آقای صافی گلپایگانی :پس ما از این جهت فارغالبال هستيم؛ میگویيم جنابعالی که
حسن وثاقت دارید ،اگر میخواهيد ،کار اداری کنيد و اگر نمیخواهيد ،طبق آن
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تبصرهای که اصالح شد ،حقوق و مزایای خودتان را بگيرید .وقتی آن تبصره اصالح
شد ،دیگر آن تبعيض وجود نخواهد داشت.
آقای آراد :آقای صافی ،وقتی شورای عالی قضایی ،سمت قضایی کسی را تبدیل به
سمت اداری کرد ،او باید برود .اگر نرود ،حقوقش قطع میشود .او که اختياری ندارد.
آقای صالحی :این استنباط شما است .من که چنين استنباطی ندارم.
آقای صافی گلپایگانی :مینویسيم« :با رضایت خودش» .آن بخشی که در ذیل تبصره
بدین صورت اصالح کردهاند که «به کار اداری بگمارد و دیگران را  ،»...معنایش این
نيست که او را به کار اداری ملزم کنند و دیگران را بازخرید یا بازنشسته کنند ،و اگر
او گفت :با من هم مثل دیگران که وثاقت ندارند ،رفتار کنيد ،نپذیرند.
آقای صانعی :آقای صافی ،این در رأی نيامده است.
آقای مهدوی کنی :میگویند :دستور اداری است؛ جنابعالی باید سر این کار بروید و
اگر به این دستور عمل نكنيد ،متخلف هستيد.
آقای صالحی :بله دیگر ،او را بيرون میکنند .اجبارش میکنند به کاری که . ...
آقای صانعی :خوب ،رأی بگيرید ،یا در توضيح بنویسيد که حقوقدان است.
آقای صالحی :چون این شبهه را دارد ،رأی بگيرید.
آقای صافی گلپایگانی :نه ،مسئلهی مهمی نيست و به عقيدهی من اینطور نيست ،ولی حاال
که شما میگویيد ،رأی میگيریم .شما میگویيد که اگر راضی نبود ،مثل آنها با او معامله کنند.
چند تن از اعضا :بله.
آقای مهرپور :هفت رأی آورد.
آقای صانعی :قطعاً شخص دارای حسن ثقه را الزام میکنند و غيرثقه را الزام نمیکنند.
آقای مهرپور :بنویسيم« :در صورتی که راضی باشد و خودش بخواهد ،او را به کار اداری میگمارند».
آقای صالحی :بله.
آقای مهدوی کنی :قبالً اینطور بود که میگفتند افراد بدسابقه را ده سال ارفاق کنند،
اما به افراد خوب میگفتند که تو باید اینجا بمانی و همان حقوق کم را بگيری!
آقای مهدی هادوی :واقعاً عجيب است که ما از این قبيل مقررات داشتهایم .البته نظر
آنها این نبود؛ آنها میگفتند که ما این شخص را بازنشسته نمیکنيم .در ظاهر ،احترام
بود ،ولی واقعاً اینطور نبود.
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آقای محسن هادوی :آقای دکتر افتخار هم رأی دادند .فقط یك مسئلهی دیگر مانده و
آن هم مدت اجرای قانون است.
آقای آراد :آقای صافی ،راجع به مدت اجرای قانون هم رأی بگيرید.
آقای جنتی :قانون [که] رأی نياورده است.
آقای صافی گلپایگانی :این آقایان میفرمایند که اینجا چون نگفته تكليف این قضات را
تعيين کنند که تا چه وقت قاضی هستند یا نيستند ،این خالف استقالل قضات و امنيت
شغلی است و این آدم متزلزل میشود.
آقایان صالحی و افتخار جهرمی :رأی بگيرید.
آقای صافی گلپایگانی :بنده عرض میکنم که این خالف هيچ چيزی نيست .هر وقت
حكمش را در دستش گذاشتند ،میرود .ما اگر بگویيم تا پنج سال ،او تا پنج سال متزلزل
است .معنایش این است که تا وقتی که به او ابالغ نكردهاند ،کار خودش را میکند.
آقای محسن هادوی :میخواهد زندگی بكند! آقای کنی میفرمایند که اگر سه روز کار خالف کند . ...
آقای صافی گلپایگانی :زندگیاش را میکند .خوب ،این را هم به رأی میگذاریم.
آقای صافی گلپایگانی :آقایانی که مشخص نبودن مدت اجرای این قانون را مخالف
امنيت شغلی و استقالل قضات میدانند ،اعالم رأی بفرمایند.
آقای صالحی :مخالف استقالل میدانيم.
یکی از اعضا :مخالف با هر دو میدانيم.
آقای آراد :خود شورای عالی قضایی موافق است که تعيين مدت رأی بياورد.
آقای مهرپور :در مجلس گفتند که نيازی نيست و مهلت حذف شد .الیحه این

بود)1(.

آقای محسن هادوی :خوب ،حاال باید مدت هم تعيين کنند.

 .1در تبصره (« )0الیحه راجع به انتخاب قاضی» که در تاریخ  1631/8/11به تصویب هيئت وزیران
رسيده و در تاریخ  1631/8/01جهت تصویب به مجلس ارسال شده بود ،رسيدگی به وضعيت قضات
شاغل از جهت تشخيص دارا بودن شرایطی که در الیحه پيشبينی شده بود ،تا مدت شش ماه از تاریخ
ابالغ قانون بر عهدهی شورای عالی قضایی بود و پس از این مدت ،رسيدگی به وضع قضات شاغل از
نظر شرایط قاضی ،بر عهدهی دادگاه انتظامی قضات قرار داده شده بود ولی در این مصوبه که بهعنوان
طرح قانونی؛ جایگزین الیحه فوق شده و پس از تصویب در مجلس برای بررسی به شورای نگهبان
ارسال شد ،مدتی برای این صالحيت شورای عالی قضایی در نظر گرفته نشده است.
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آقای آراد :ما میگویيم که باید مدت تعيين کنند.
آقای محسن هادوی :میگویيم مدت بگذارید ،واالّ برمیگردانيم.
آقای مهرپور :ما آن دفعه هم که برای اصالح رفت ،گفتيم که مدت بگذارند.
آقای مهدوی کنی :اگر مدت میگذاشتند ،حرفی

نداشتيم)1(.

 .1نظر شمارهی  9980مورخ  1631/1/13شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 0091ـ ق مورخ
 :1631/10/01طرح قانونی شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب جلسهی  1631/10/01مجلس
شورای اسالمی که با تغييراتی به شورای نگهبان ارسال شده است ،در شورای نگهبان مطرح و به شرح
زیر به اکثریت آرای اعضا اظهار نظر شد:
« -1در مورد بند ( ، )8ایراد شورای نگهبان به حال خود باقی است و تبصره ( )0که در مورد ليسانس
حقوق قضایی و تحصيالت حقوق اسالمی است ،کافی برای رفع ایراد نيست و اصل تبصره نيز از جهت
اینكه عبارت «حدود و ضوابط» شامل تعيين معيار تحصيالت و مسائل قانونی و غيراجرایی دیگر نيز
میشود ،مغایر با قانون اساسی است.
ذیل تبصره یك با توجه به اینكه در قانون بازسازی برای افرادی که طبق آن قانون بازنشسته و یا 0-
بازخرید میشوند ،و ضع بهتری در نظر گرفته شده است ،تبعيض نارواست و خالف عدل و با اصول
( )0و ( )6قانون اساسی مغایرت دارد و در مورد اشخاصی که واجد وثاقت و حسن سابقه میباشند نيز
باید رضایت آنها به قبول کار غيرقضایی قيد شود ».متن مصوبهی مجلس شورای اسالمی و نيز نظرات
شورای نگهبان در این مرحله و مراحل دیگر را در سامانهی جامع نظرات شورای نگهبان ببينيد:
http://nazarat.shora-rc.ir
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