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 حماسه خونين شهدای هويزه و شهادت دالورمردان اسالم و فرمانده آنان شهيد  
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شرحماجرا
الف( مطابق م��اده 104 قانون اج��راي احكام مدنی مصوب 
1356 توقيف محصول امالك و باغات بايد با رعايت مقررات 
مواد 254 تا 257 قانون آيين دادرس��ی مدنی مصوب 1318 
بعمل آي��د. چنانكه م��ی دانيم، مقررات ارجاع ش��ده يعنی 
م��واد 254 تا 257 مذكور به موجب م��اده127 قانون آيين 
دادرسی مدنی مصوب 1379 اصالح شده و ماده اخيرالذكر، 
برخالف قانون س��ابق، توقيف محصول قبل از برداشت آن را 
ب��ه كلی پذيرفته و ميزان محصول قابل توقيف را، حتی پس 
از برداشت، تا دو س��وم سهم خوانده تعيين كرده است. اين 
در حالی اس��ت كه به موجب ماده 254 قانون قديم، توقيف 
محصول امالك و باغ ها اگر چه محصول عين خواسته باشد 
قبل از برداشت ممنوع بود و تنها در موارد خاص مانند عدم 
كفايت س��اير اقالم دارايی خوانده و يا جلب رضايت او اجازه 
توقيف وجود داش��ت. به عالوه، در فرض اخير محدوديتی در 
مي��زان محصول قابل توقيف وجود نداش��ت و امكان توقيف 
تمام محصول به اندازه خواس��ته و يا معادل ارزش آن وجود 
داشت. اكنون با توجه به تغيير مقررات مزبور بايد ديد كه در 
حال حاضر كدام يك از دو قانون آيين دادرسی در باره توقيف 
محصوالت زراعی و باغی الزم االتّباع است؟ از طرفی، اگرچه 
قانون قديم در زمان ارجاع به آن معتبر بوده اما، اكنون اعتبار 
ندارد و به همين جهت عمل به آن دش��وار اس��ت. از طرف 
ديگر، قانون جديد نيز با اينكه جاي قانون س��ابق را گرفته و 
آن را نس��خ كرده است ليكن، در زمان تصويب قانون اجراي 
احكام مدنی وضع نشده بود تا به آن ارجاع شود. پس تعيين 

قانون حاكم در اين موارد با ترديد و ابهام مواجه می شود.
ب( در ماده 12 قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي 
رايان��ه اي مص��وب 1379/10/10 اينگونه آمده اس��ت: »به 
منظور حمايت عملی از حقوق يادش��ده در اين قانون... نظام 
صنفی رايانه اي... به وجود خواهد آمد. مجازات هاي مربوط 
به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات هاي جرايم يادش��ده 
در اليحه قانونی امور صنفی مصوب 1359/4/13 و اصالحيه 
ه��اي آن خواهد ب��ود«. در اين مورد نيز قان��ون مورد ارجاع 
بعدها تغيير يافته است. در ماده 96 قانون نظام صنفی كشور 
مص��وب 1383/12/28 م��ی خوانيم: »از تاري��خ الزم االجرا 
ش��دن اين قانون، قانون نظام صنفی مص��وب 1359/4/13 
ش��وراي انقالب و كليه اصالح��ات و الحاقات بعدي آن... لغو 
و بالاثر می گردد. از ميان دو قانون سابق و الحق در موضوع 
امور صنفی، قانون قديم مورد ارجاع قرار گرفته اس��ت، ليكن 

قانون مزبور اكنون اعتبار ندارد و جاي خود را به قانون جديد 
داده اس��ت. بر اين مبنا، ماده 104 قانون اجراي احكام مدنی 
در حق��وق كنونی به ماده 127 ق.آ.د.م. 1379 ناظر اس��ت. 
همچنين، مجازات هاي تخلفات صنفی رايانه اي تابع قانون 

نظام صنفی مصوب 1383 است.
پ( م��اده 128 قانون ش��ركت هاي تعاون��ی مصوب 1350 
ك��ه مقرر كرده اس��ت: »هر يك از مدي��ران عامل يا اعضاي 
هيات مديره يا بازرس��ان و يا كاركنان ش��ركت ها و اتحاديه 
ه��اي تعاونی مرتكب خيانت در امانت در مورد وجوه و اموال 
ش��ركت يا اتحاديه گردد به حداكثر مجازات مقرره در ماده 
241 قان��ون مجازات عمومی محكوم می ش��ود«، در حقوق 
كنون��ی ما، ب��ه قانون مجازات اس��المی ناظر اس��ت. بر اين 
اس��اس، مرتكبين خيانت در امانت در وجوه و اموال شركت 
و اتحادي��ه تعاونی ب��ه حداكثر مجازات مق��رر در ماده 674 
مجازات اس��المی مصوب 1375 محكوم می شوند، زيرا ماده 
اخيرالذكر درخصوص بزه خيانت در امانت جانش��ين ماده 1 

قانون مجازات عمومی شده است.
ت( مطابق ماده 194 آيين نامه اجراي مفاد اس��ناد رس��می 
الزم االج��را و... مصوب 1387/06/11 رئي��س قوه قضاييه، 
»صدور اجراييه نس��بت به آراي داوري ب��ورس اوراق بهادار 
وفق ماده 18 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 
1345 و م��اده 10 آيي��ن نامه اجرايی آن بعم��ل می آيد«. 
چنانكه می دانيم، هم اكنون، قانون بازار اوراق بهادار مصوب 
1384 و آيي��ن نامه اجرايی آن مص��وب 1386 جاي قانون 

قديم بورس را گرفته است.
ث( چني��ن اش��تباهی در تنظيم م��اده 872 قانون مجازات 
اس��المی مص��وب 1392/02/11 نيز رخ داده اس��ت. بدين 
توضيح كه ماده 646 قانون مجازات اس��المی مقرر داش��ته 
ب��ود: »...چنانچ��ه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرس��يده 
ب��ر خالف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذيل آن 
ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم 
می گردد«. در زمان تصويب قانون مجازات اس��المی )س��ال 
1375(، ماده 1041 مرقوم، به پيروي از عقيده مش��هور در 
فقه اماميه، سن نكاح دختران را همان سن شرعی بلوغ يعنی 
9 سال قمري تعيين كرده بود، ليكن، در اصالح قانون مدنی 
در سال 1381 سن قانونی نكاح براي دختر 13 سال شمسی 

تعيين ش��د و بدين ترتيب، قابليت صحی نكاح از س��ن بلوغ 
ش��رعی جدا ش��د و تبصره ماده 1041 نيز حذف گرديد. با 
وجود اي��ن، ماده 872 قانون جديد مجازات اس��المی بدون 
توجه به اص��الح ماده 1041 قانون مدن��ی اصالحی 1381 
و به ويژه حذف ش��دن تبصره آن، متن ماده 646 س��ابق را 
 عينا تكرار كرده اس��ت. به هر حال، صرف نظر از اين اشتباه
قانون نويس��ی، از آنجا كه در ماده 1041 كنونی قانون مدنی 
س��ن نكاح دختر 13 سال تمام شمس��ی معين شده است، 
كيفر مقرر در ماده 872 قانون مجازات اس��المی در صورتی 
قابل اعمال است كه مرتكب برخالف حكم فعلی ماده 1041 

قانون مدنی با دختر زير 13 سال نكاح كند.
- در تبصره ماده 47 قانون اجراي احكام مدنی مصوب 1356 
اينگونه آمده است: »در صورتی كه انجام عمل توسط شخص 
ديگري ممكن نباشد مطابق ماده 729  قانون آيين دادرسی 
عم��ل خواهد ش��د«. مراد از قانون آيين دادرس��ی كه به آن 
ارجاع شده اس��ت، قانون مصوب 1318 است. در ماده 729 
قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 1318 اينگونه آمده است: 
»در مواردي كه موضوع تعهد عملی اس��ت كه انجام آن جز 
به وس��يله شخص متعهد ممكن نيس��ت دادگاه می تواند به 
درخواس��ت متعهدله در حكم راجع به اص��ل دعوا يا پس از 
ص��دور، مدت و مبلغی را معين نماي��د كه اگر محكوم عليه 

مدلول حكم قطع��ی را در آن مدت اجرا نكند مبلغ مزبور را 
ب��راي هر روز تأخير به محكوم له بپ��ردازد«. قانون مزبور در 
س��ال 1379 با قانون آيين دادرس��ی دادگاه هاي عمومی و 
انقالب در امور مدنی نس��خ و جايگزين شد، بسياري مقررات 
قانون سابق از جمله ماده 729 مذكورحذف ش دو در قانون 
جديد حكمی مش��ابه آن نيامد. از اين رو، اين پرسش پيش 
آمد كه با حذف ش��دن ماده 729 مذكور تكليف ارجاع مقرر 

در تبصره 47 يادشده چيست؟
بررسیوتحليل

-ارجاعبرایاستناد:
در بس��ياری از موارد ارجاع يك قان��ون به قانون ديگر دارای 
جنبه استنادی نيز دارد و می تواند به جايگاه قوانين در كنار 
يكديگر و پيوندهای ميان آنها استحكام ببخشد. استنادبخشی 
از طري��ق ارجاع قوانين به يكديگر م��ی تواند نزد مجريان و 

مردم نوعی اطمينان بخشی ايجاد كند.
- ارجاع برای اختصارگويی در قانون:

ارجاع يك قانون به قانون ديگر از نقل عين مواد و تبصره های 
قانونی در چند قانون مشابه جلوگيری می كند و می تواند به 
عنوان عامل مختصر كننده قوانين مورد اس��تفاده قرار گيرد. 
اين امر در افزايش تورم قانون و قانونگذاری موجود نيز دارای 

اثرات مثبت است.
-ارجاعبرایادامهتوضيحوتفسير:

در برخی از موارد ارجاع دارای نقش توضيح دهندگی و تفسير 
كنندگی اس��ت به نحوی كه توضيح و تفس��ير يك قانون در 
قوانين��ت ديگر موجود اس��ت كه برای آگاه��ی ديگران مورد 
استفاده قرار می گيرد كه از اين جهت كار پسنديده ای است.

-ارجاعبرایبرقراریارتباطمهم:
در بس��ياری از موارد ارجاع يك قانون به قانون ديگر نشان از 
معرف��ی ارتباط و پيوندی مه��م در روابط اجتماعی و قانونی 
جامعه دارد. اين نوع ارجاعات در واقع ارتباطات و پيوندهای 
عرض��ی بين موضوع��ات اجتماعی و قوانين ان��د كه به قوام 

جريان اداره امور جامعه كمك می كنند.
-ارجاعبرایبرقراریوحدترويهوالگوگيری:

در بسياری از موارد برقراری ارجاع بين دو قانون برای ايجاد 
وحدت رويه و الگوگيری از يك قانون برای سازماندهی قانون 
ديگر اس��ت كه می تواند با تاكيد بر سازوكارهای مشترك به 

انجام هماهنگی در قوانين اداره امور جامعه كمك نمايد.
پرسشگریازدولت

- چرا دولت بجای تدوين لوايح جديد از ارجاع موضوعات به 
قوانين موجود استفاده نمی كند؟

- دولت چگونه مقررات صادره خود را به اس��ناد فرادست به 
جهت هماهنگی ارجاع می دهد؟

- در ص��ورت تغيير قوانين ارجاع دهنده ي��ا ارجاع پذيرنده 
مجريان قانون در دستگاه های اجرايی چه می كنند؟

- چرا دولت در تدوين لوايح مربوط به اصالح قوانين به موارد 
ارجاعی آن توجه نمی كند؟

- آيا از ارجاع قوانين به يكديگر به اجرای قانون در دس��تگاه 
های اجرايی كمك می كند؟

پرسشگریازمجلسشورایاسالمی
- چرا مجلس ش��ورای اسالمی در مصوبات مربوط به اصالح 

قوانين به موارد ارجاعی آن توجه نمی كند؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی پيرامون 

بالتكليفی قوانين ارجاعی چيست؟
- آي��ا روش ارجاع قوانين به يكديگر می تواند به اثربخش��ی 

قوانين در روش فعلی كمك نمايد؟
- چرا مجلس ش��ورای اسالمی در تصويب لوايح و طرح های 
مربوط به اصالح قوانين به موارد ارجاعی آن توجه نمی كند؟

- آي��ا می توان از ارج��اع قوانين به يكديگر در تنقيح قوانين 
كشور استفاده كرد؟

پرسشگریازشوراینگهبان
- نظر ش��ورای نگهبان پيرامون استفاده نادرست از امكانات 

قانونگذاری كشور چيست؟
- آيا بالتكليفی قوانين ارجاعی و ابهامات موجود در تفس��ير 

آنها با روح حاكم بر قانون اساسی و شرع مغاير نيست؟
- اينك��ه تمامی م��وارد بالتكليفی قواني��ن ارجاعی، تاييديه 

شورای نگهبان را به همراه دارند نشانه چيست؟ 
- چرا ش��ورای نگهبان در تاييد مصوب��ات مربوط به اصالح 

قوانين به موارد ارجاعی آن توجه نمی كند؟
- نظر ش��ورای نگهبان پيرامون اس��تفاده از ارجاع قوانين به 

يكديگر در تنقيح قوانين كشور چيست؟
پرسشگریازقوهقضاييه

- گزارش عملكرد نظارتی سازمان بازرسی كل كشور پيرامون 
بالتكليفی قوانين ارجاعی چيست؟

- نظر سازمان بازرسی كل كشور پيرامون استفاده نادرست از 
امكانات قانونگذاری كشور چيست؟

- آيا س��ازمان بازرسی كل كش��ور در نظارت های مربوط به 
قوانين اصالحی به موارد ارجاعی آن توجه می كند؟

اشتغال زایی بنیاد برکت مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است

رييس هيات مديره بنياد بركت ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( تاكيد 
كرد: معضل بيكاری در روستاها فقط با اختصاص بودجه و ابالغ دستورالعمل 
حل نمی ش��ود. محمود عس��كری آزاد كه در مراس��م بهره برداری از 3 هزار 
طرح اش��تغال زايی اجتماع محور بنياد بركت با ايجاد 9 هزار شغل در استان 
خوزستان سخن می گفت، با بيان اين مطلب افزود: يكی از مهم ترين اهداف 
همه دولت ها ايجاد اشتغال به خصوص در مناطق محروم و روستايی است، 
اما س��رمايه گذاران تمايل چندانی به س��رمايه گذاری در اين مناطق ندارند 
و فعاليت ه��ای خود را در مناط��ق پرجمعيت متمركز می كنند كه به خالی 
شدن هر چه بيشتر روستاها منجر می شود. رييس كميته  تحقيق و توسعه  
بنياد بركت ستاد اجرايی فرمان امام خاطرنشان كرد: روستاييان در 50 سال 
گذش��ته 75 درصد جمعيت كشور را تشكيل می دادند، در حالی كه امروزه 
اين رقم به 26 درصد رس��يده اس��ت. عسكری آزاد هشدار داد: اگر برنامه ای 
برای توس��عه و اشتغال مناطق روستايی نداشته باشيم، كشور با يك بحران 

جدی مواجه خواهد شد. رييس هيات مديره بنياد بركت ستاد اجرايی فرمان 
امام تاكيد كرد: معضل بيكاری در روس��تاها فقط با اختصاص بودجه و ابالغ 
دس��تورالعمل حل نمی شود، بلكه يك مدل، ساختار، روش و نيروی انسانی 
مناس��ب را می طلبد. او ادامه داد: ستاد اجرايی فرمان امام به شكل جدی بر 
اشتغال زايی در مناطق روستايی تمركز كرده و سه سال برای يافتن مدل های 
صحيح برای رفع بيكاری در اين مناطق، مطالعات دامنه دار داش��ته اس��ت.  
عس��كری آزاد با اشاره به مدل اشتغال زايی اجتماع محور بنياد بركت تصريح 
كرد: اين مدل در 15 ماه گذش��ته ب��ه دليل انطباق با تاكيدات رهبر معظم 
انقالب مبنی بر اقتصاد مقاومتی، توسعه و گام دوم انقالب روز به روز موفق تر 
می ش��ود و امروزه از مرز ايجاد 25 هزار طرح اشتغال زايی در قالب اين مدل 
گذش��ته ايم كه 70 هزار فرصت ش��غلی را در پی داشته است. رييس كميته  
تحقيق و توسعه  بنياد بركت ستاد اجرايی فرمان امام در تشريح ويژگی های مدل 
اشتغال  زايی اجتماع محور گفت: اين مدل مبتنی بر مردم است كه سرمايه های 
اصلی محس��وب می شوند. جمعيت، بحران نيست بلكه سرمايه يك كشور به 

حساب می آيد و در طرح های اجتماع محور هم، همه اتكا بر مردم است.

روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« از شاهکارهای قانونگذاری ایران )36( رونمایی می کند:

بالتکلیفی قانون با تغییر قوانین ارجاعی!!؟ دكترمحمدرضاناریابيانه

اشاره:
روشارجاعقوانينبهيکديگررويهمناس�بی
اس�تكهمیتواندبهقانونگذاریكشوركمک
كند.اس�تفادهبهين�هازايناب�زارقانونگذاری
وابس�تهبههوش�مندیبهرهبردارانآناست.
بیتوجهیبهارجاعاتدرتغييراتواصالحات
قواني�نم�یتواندمش�کلآفرينباش�د.اين
نوش�تارب�هبح�ثوبررس�یپيرام�ونارجاع
قوانينبهيکديگ�روبالتکليفیقانونباتغيير
قوانينارجاعیمیپردازدكههماكنونازنظر

خوانندگانگرامیمیگذرد:


