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تأملی بر بیانیه ۱۶۰ نماینده مجلس در خصوص قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

سیطره بیانیه بر قانون؟
مهران عبدی، وکیل دادگســتری: پس از تصویب قانون موسوم 
به تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در راستای ایجاد اشتغال 
و با تلقی نادرســت قانون گذار از حرفه وکالت به مثابه مشاغل 
تجاری و بازرگانی، این مقرره معیار پذیرش وکیل در کانون های 
وکال و مرکــز وکالی قوه قضائیه را تغییر داده و به ناچار قانونی 
کــه ماهیتا اختصاص به مشــاغلی با ماهیت تجاری داشــت، 
بــه نهاد مدنی کانون وکال و مرکز موصوف تســری یافت. مرکز 
وکالی قــوه قضائیــه، در حوزه وکالت، با وجــود تذکرات مکرر 
حقوق دانان صاحب نظر رسما اعالم کرد قانون را اعمال و اجرا 
خواهد کرد؛ اما هنگام عملی  کــردن قانون، عدم امکان اجرای 
قانون را حس کرده و به دشــواری های طرح تصویب شــده در 

مجلس پی برد.
مرکز وکال در  حالی که به حل مسائل و موانع ناشی از اجرای 
قانون به علت تعداد زیاد پذیرفته شــدگان و فقدان زیرســاخت 
و حتــی عدم کفایــت تعداد پرونده هــا برای پذیرفته شــدگان 
می اندیشــید، یکباره با بیانیــه تعدادی از نماینــدگان مجلس 
شورای اســالمی مواجه شد که برخالف نص و صراحت قانون 
که مالك پذیرفته شــدن افراد را کسب ۷۰ درصد امتیاز میانگین 
نمــرات یك درصد حائــزان باالترین امتیاز تعییــن کرده ، مالك 
قبولی پذیرفته شــدگان را ۷۰ درصد تــراز (نه نمره) یک درصد 

موصوف ترسیم کرده است.
به ســبب این اقــدام نمایندگان، چند چالــش جدید و البته 
غیرمتعــارف در حــوزه قانون گذاری خلق شــد. این چالش ها 
ســؤاالتی را به ذهن متبادر می  کند که پاســخ به آنها ضروری 
است؛ اینکه آیا این قانون نیازی به تفسیر دارد؟ اگر نیاز به تفسیر 
دارد، راه تفسیر قانون چیست؟ اساسا می توان به وسیله صدور 

بیانیه قانون را تغییر دارد؟
همان طور که روشــن و واضح اســت، مطابــق با اصل ۷۳ 

قانون اساســی، قوانین عادی در موارد ابهام و اجمال تفســیر 
می شــوند و اصــوال این تفســیر زمانی انجام می شــود که بین 
تصویــب قانون و تفســیر آن، فاصله زمانی زیادی ایجاد شــده 
است. در غیر این  صورت چگونه عقل سلیم می پذیرد مجلسی 
که به عقیده برخی از هر حیث، بهترین مجلس از دوران انقالب 
تاکنون است، با تشــکیالت عریض و طویل علمی و مشاوران و 
دســت اندرکاران متعدد حقوقــی، به همراه شــورای ارجمند 
نگهبان، با ســاختاری عظیم به تفاوت میان نمره و تراز اشراف 
نداشــته و بخواهند از آنچه خود به صراحت تصویب کرده اند، 

تنها طی چند روز عدول کنند؟
تفســیر قانون زمانی مصداق دارد کــه در متن قانون ابهام، 
اجمال، نقص، سکوت و تعارض به نحوی باشد که عمال اجرای 
قانــون را غیر ممکن کند و به هیچ نحوی دســتگاه های مجری 
قانون، حتی با استفاده از اســتادان و مشاوران حقوقی، نتوانند 
مراد و حاصل قانون گذار را دریابند؛ در حالی که در قانون موسوم 
به «طرح تســهیل مجوزهای کســب وکار»، صرف نظر از آثار و 
کیفیت این قانون، قانون گذار صراحتا از واژه «نمره» بهره برده و 

سخنی از «تراز» در میان نیست.
در فــرض ضرورت تقســیر قانون در علم حقــوق مدرن، از 
دیرباز با توجه بــه جایگاه تفســیرکنندگان و روش های علمی 
تفسیر، راهکارهای روشنی برای تفسیر قانون تعریف شده است 

که مختصرا عبارت اند از:
الف- تفسیر قانونی: تفسیری است که مجلس در چارچوب 
قانون و با رعایت مقدمات و تشریفات تصویب قانون به وسیله 
تصویــب یک مقرره ارائه می دهد. این تفســیر در مورد قوانینی 
کاربــرد دارد که مدت هــای مدیدی از تصویب آنها گذشــته و 
مجلس به عنــوان آخرین راهــکار در چارچــوب قانون جدید 
از قانون ســابق رفع ابهام می کند. در این نوع تفســیر، مجلس 

به هیچ وجه نباید در قالب قانون تفســیری قانون سابق را نسخ 
کند و به تعبیر علمای حقوق این تفســیر اغلب نتیجه بر خالف 

تفسیر در بطن خود دارد و موجد یک قانون جدید می شود.
ب- تفســیر قضائی: تفسیری که قضات در مقام صدور رأی 
ارائه می کنند و صرفا نسبت به دعوایی است که درباره آن رأی 

صادر شده است.
ج- تفســیر شــخصی: تفســیری که علمای علم حقوق از 

قانون ارائه کرده و رسمیت ندارد.

این سه نوع تفسیر به اعتبار مقام تفسیر کننده بوده و بنابراین 
روش های تفســیر قانون مشــتمل بر تفســیر ادبــی، منطقی و 

اصولی بوده که مختصرا عبارت اند از:
تفســیر ادبی که کاربردش در جایی اســت که ماده قانونی 
مجمل اســت و به وســیله دقت هــای ادبــی از آن رفع ابهام 

می شود.
تفســیر منطقی که به دســت آوردن منظور مــاده قانونی با 

مراجعه به سایر مواد و قوانین است.

تفســیر اصولی که عبارت است از استنباط احکام به وسیله 
استقرا، تمثیل، قیاس، استصحاب و امثال آن.

مالحظه می  شــود که قانون مصوب مجلــس بدون توجه 
بــه کیفیت و آثــار آن، اوال مجمل و مبهم نیســت تا از آن رفع 
ابهام شــود. ثانیا در صورت نیاز به تفســیر، با وجود شرایط در 
چارچوب گزاره هــای علمی مجلس عقال و عرفــا و البته دایر 
مــدار روش های مســلم در علم حقوق، می بایســت با رعایت 
تشــریفات مقرر دســت به تصویب قانون تفسیری زده، هر چند 
در مورد قانون مورد بحث ایــن اقدام زیبنده و مطابق با اصول 
قانون گذاری نیســت. ثالثا شایســته اســت مجلــس به عنوان 
مرجع رسمی قانون گذاری کشور، بیشترین پایبندی را به اجرای 
مقررات داشــته و با صدور بیانیه، ولو اینکه ممضی به امضای 
کلیه نمایندگان شود، در شیوه تصویب قانون نوآوری مذمومی 
ایجاد نکنند. مگر می شود در جامعه ای که دارای قانون اساسی 
و مکانیســم دقیق در جهت ایجاد قانون اســت، مرجع رسمی 
و متولــی این امر دســت از اجــرای مقررات کشــیده و قانون 
مصوب خود را تنها طی چند روز به وســیله صدور بیانیه بی اثر 
کند؟ قانونی که در مجلس شــورای اسالمی بر مبنای مقررات 
موضوعه طرح و به تصویب رسیده و در شورای نگهبان تأیید و 
در نهایت از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابالغ شده، برای تمام 
دستگاه های اجرائی الزم االجرا بوده و استنکاف از آن مستوجب 
تخلف و مجازات اســت. مجلس به عنوان متولی قانون گذاری 
کشــور باید بیشترین پاسداشت را نســبت به قوه مقننه و روش 
علمی تصویب مقررات داشته باشد. اجرای قانون تالزم منطقی 
با نظم و انضباط اداری دارد که الزمه اداره و حسن جریان امور 
هر نهادی اســت. فصل الخطاب همواره قانون بوده و هســت . 
کانون وکال به عنوان تنها نهاد مدنی کشــور، علی رغم اعتقاد به 
کارا نبودن قانون مورد بحث به لحــاظ خصیصه الزام آور بودن 
قواعــد حقوقی و لــزوم اجرای قوانین جاری کشــور، مســلما 
نص قانــون را اجرا خواهد کرد و بیانیه منتشرشــده را الزام آور 

نمی داند.
 مرکز وکالی قوه قضائیه نیز یقینا از این قاعده مستثنا نبوده و 
اجرای قانون را شرط الزم برای برقراری نظم در کشور می داند. 
البته واضح و مبرهن اســت که بیانیه  برای هیچ مرجعی ایجاد 
الــزام نکرده؛ چرا کــه فاقد ویژگی هــای قاعــده حقوقی نظیر 

الزام آور بودن و ضمانت اجرا ست.

پنجشنبه
۲۳ تیر ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۲۶

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

و چروک پوســت ۹- ســالی که در آنیم- عنوان جنگ هایی 
کــه پیامبــر(ص) در آنها شــرکت نداشــت- اشــك ریختن
 ۱۰- راهــی که به آخر نمی رســد!- قطعه موســیقی برای 
یك یا دو نوازنده- غــذای مجردی ۱۱- اصطالحی در ورزش 

بوکس- بیشــه- پیش درآمد آشغال ۱۲- برمالکردن- بخش 
مرکزی اتــم- مالحظه و احتیاط ۱۳- گاو شــخم زن- دارای 
خصلت های پسندیده ۱۴- درخت افکن- نامه نگاری- سرزمین

افقي : ۱۵- چوپان- فیلمنامه مصور.
 ۱- روز گذشته- خوش رفتار با دیگران- ستاره ۲- شاعر 
معروف دوره سامانیان- از سلسله های سلطنتی روسیه- 
شــهر خرمای ایران ۳- نوعی ماده رنگی برای نقاشــی- 
آبشار مارگون در این استان است- زبانی از شاخه زبان های 
ســامی ۴- نوعی نوشابه   گازدار- آکادمی علوم و هنرهای 
سینمایی ۵- ایستادگی در برابر دشمن- جاودانگی- سوره 
ســی ونهم قــرآن ۶- از حــروف یونانــی- از اجزای مهم 
موتور خــودرو- غذای ظهر ۷- گذرانــدن و صرف کردن- 
دوره تجدیــد حیات اروپا- یــازده ۸- خوابیده- اجرای اثر 
موســیقی در حضور مردم- جســت وجو ۹- همدســت 
بی دســت!- شفاهی- پیری ۱۰- منســوب به یمن- اولین 
قســمت دستگاه گوارش- غزال ۱۱- از انجیل های معتبر- 
نوعی مار ســمی- پناهگاه ۱۲- دسته جمعی- از آن گالب 
می گیرند ۱۳- داخلی- سرگشتگی- کج ۱۴- مکمل زیبایی 
رو- اظهار همدردی با کسی- تر و تازه و شاداب ۱۵- سوره 

صدوچهارم قرآن- معبد باستانی کنگاور- جای پا.
عمودي :

۱- آلبومی با آواز شــهرام ناظری و اشــعار ســهراب 
ســپهری- نوشته آغاز کتاب ۲- اشــعه فرابنفش- کامل 
و بــدون نقص بودن- ســوره ســی ام قــرآن ۳- پرورش 
حیوانــات اهلی- قلب ایــن حیوان در ســر آن قرار دارد 
۴- کشف شده- آخرین حرف الفبای یونانی- ابزار نجاری 
۵- شــهر آســتان حضــرت عبدالعظیــم(ع)- کمیاب- 
دســتگاه تهویه تابستانی و زمســتانی ۶- کننده کاری- از 
رایج ترین قالب های ارائه آثار در خوشنویسی- بله روسی 
۷- مقصود و منظور- شــیپور بزرگ جنگی- سبزی کباب 
۸- بعید- گام اول در شــرایط نجات از بالیاســت- چین 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۶۹      طراح: بیژن گورانی
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   سودوکو سخت  ۳۲۶۵   

   سودوکو ساده  ۳۲۶۵   

نقدی بر طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار
علیه وکالت

نهــاد وکالت این روز ها حــال و روز خوبی ندارد؛ از یک ســو با افرادی مواجه 
اســت که قصــد دارند به اصطالح بــا رفع انحصــار از عرصه خدمــات حقوقی 
در کشــور به این نهاد خدمت کنند و از ســوی دیگر با مدیرانی ســروکار دارد که 
گویا خــود از نهاد تحت نظر خود هیچ اطالعی ندارند و با بیان مواضع اشــتباه و 
نادرست به پیچیده ترشدن اوضاع این نهاد کمک می کنند. خالصه اینکه به واسطه 
همیــن پیچیدگی اوضاع، «حقوق خوانان» کشــور گرفتار در چنبــره بی اطالعی و 
ناآگاهی هایی شــده اند که توسط عده ای به اصطالح رفع انحصارگرا و به اصطالح 

حقوق دان به وجود آمده است.
طرح تسهیل صدور مجوز های کســب وکار، یکی از مهم ترین اقدامات مجلس 
یازدهم در جهت گشــایش در برخی از مشاغل کشور بود و این قانون موجب شد 
راهیابی و دسترســی عموم مردم به برخی از خدمات و مشــاغلی که پیش از این 
توسط قشر خاصی قبضه شده بود، آسان تر شود و از این جهت اقدام و گام بزرگی 
جهت رونق کسب وکار در کشور بود؛ اما متأسفانه این قانون که دارای اهداف مهم 
و مثبتــی بود، در مرحله تصویب و تعیین مصادیق و اجــرا ایراداتی دارد که نباید 

از آن غافل شد.
یکی از مهم ترین اشتباهات این قانون در عرصه ورود به خدمات حقوقی کشور 
بود که متأســفانه با نگاهی کامال اقتصادی و غیرحقوقی تنظیم و تدوین شد. زمان 
تصویــب این قانون، با وجود هشــدار ها و تذکرات فراوان بســیاری از حقوق دانان 

کشور و اینکه چنین قانونی و چنین طرحی از لحاظ مبانی فقهی و قانونی ایراداتی 
دارد، هیچ توجهی نشــد و متأســفانه به نظر رســید که گعده ای که در این زمینه 
شــکل گرفته، تاب شنیدن هیچ ســخنی در این زمینه را ندارد و در باطن این طرح 
در بخش خدمات حقوقی به اســم رفع انحصار به دنبال تسویه حساب اختالفات 
خــود با نهاد های متولی ارائه خدمات حقوقی در کشــور بوده و به ســبب همین 
تعجیل، قانونی تنظیم شد که اکنون در مرحله اجرا معایب خود در بخش ماهوی 

و شکلی را بروز داده است.
نخســتین آزمونی که براســاس این قانون برگزار شــد، آزمون فوق العاده مرکز 
وکالی قــوه قضائیه بود که در ابتدای امســال برگزار شــد. البتــه از لحاظ قانونی 
به دلیل طی نشــدن مدت زمان قانونی این آزمون، نباید مشــمول این می شــد؛ اما 
مسئوالن مرکز وکالی قوه قضائیه اعالم کردند به جهت تصویب این قانون و تأیید 
آن از ســوی شورای نگهبان، داوطلبانه قانون تسهیل مجوز های کسب وکار را اجرا 
کرده و این آزمون براســاس این قانون خواهد بود که البته همین امر هم از لحاظ 

قواعد حقوقی اقدامی شبهه برانگیز بود که به هر روی انجام شد.
با وجود اینکه گفته شــده بود نتایج این آزمون سریع اعالم می شود، داوطلبان 
این آزمون با وعده های متعدد مســئوالن امر و اعالم مواعد مختلف مواجه شدند، 
به طوری که هنوز این نتایج اعالم نشــده اســت؛ اما آنچه اعالم نتایج این آزمون 
را به تعویق انداخت، تفســیر هایی بود که می شــد از ماده ۵ طرح تسهیل صدور 

مجوز های کسب وکار داشت.
واضعــان این قانون در ماده ۵ از واژه «امتیاز» اســتفاده کرده اند که همین واژه 
محل بحث و اختالف شــده اســت. اگــر طراحان این طرح یــا نمایندگان مجلس 
حداقل تأملی داشــتند، متوجه می شــدند کــه در هیچ آزمون سنجشــی از دوران 
تحصیلی ابتدایی تا دانشــگاه یا اســتخدامی معیار «امتیاز» مدنظر نیست، بلکه در 
همه آزمون های این چنینی یا از معیار «تراز» اســتفاده می شــود یا از معیار «نمره» 

که البته هریک شــرایط خاص و منحصر به خود را دارند. البته براســاس مشروح 
مذاکرات مجلس و آنچه از مشروح مذاکرات منتشر شده، دیده می شود که مقصود 
نماینــدگان «تــراز» بوده، اما همین بی دقتی به محل بحث و تفســیر تبدیل شــده 
اســت. مشکل دیگر این بود؛ هنگامی که یکی از مسئوالن مرکز وکالی قوه قضائیه 
در اقدامی عجوالنه، شــمار پذیرفته شــدگان این آزمون را حدود ۱۰۵۰۰ اعالم کرد، 
نمایندگان مجلس همین آمار را به عنوان دســتاورد خود تصور کردند و شــروع به 
اجرای مانور دستاوردنمایی در فضای مجازی کرده و این آمار را اولین حاصل طرح 
تســهیل معرفی کردند که قرار است این تعداد به وکالی کشور افزوده شود که اگر 
همین نمایندگان قانونی را که خود تصویب کرده بودند دوباره مطالعه می کردند یا 
دایره مشاوران خود را کمی گسترده تر می کردند و از افراد مطلعی که به دنبال این 
نبودند تا به اسم رفع انحصار برای خود رزومه طالیی تهیه کرده و با آن به منصب 

دولتی برسند، مشورت می گرفتند این گونه اظهارنظر نمی کردند.
نمایندگان محترم باید بدانند که اوال دو نهاد متولی امور وکالتی در کشور وجود 
دارد: ۱. کانون های وکالی دادگســتری و ۲. مرکز وکالی قوه قضائیه که آزمون های 
این دو نهاد تفاوت هایی داشــته و افراد بــرای ورود به عرصه وکالت باید مراحلی 

را پشت سر بگذارند.
اگــر فردی بــه دنبال کســب پروانه وکالــت از کانون های وکالی دادگســتری 
باشــد، باید پس از قبولی در آزمون کتبی و کســب مجوز های صالحیتی از مراجع 
ذی صــالح و طی دوره کارآموزی و تهیه تکالیف این دوره در آزمونی به نام آزمون 
«اختبار» شــرکت کرده و اگر در این آزمون هم موفق شــود آنگاه موفق به کسب 

پروانه وکالت از این نهاد خواهد شد.
اگر فردی هم به دنبال کســب پروانه وکالت از مرکز وکالی قوه قضائیه باشــد، 
باید پس از قبولی در آزمون کتبی در آزمون شــفاهی شرکت کند که در این آزمون 
صالحیت های علمی و عقیدتی و روان شناسی فرد ارزیابی می شود. پس از قبولی 

در این آزمون باید صالحیت های او توسط هیئت تعیین صالحیت تأیید شود و پس 
از طی همه این مراحل، وارد دوره کارآموزی و انجام تکالیف این دوره شــود و در 
آخر این دوره هم باید در آزمونی به نام «اختبار» شــرکت کند که اگر در این آزمون 

هم قبول شود، تازه موفق به کسب پروانه وکالت می شود.
اگــر واضعان و نمایندگان مجلس به این جزئیات توجه می کردند و به عبارات 
«به عنوان پذیرفته شــده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط 
معرفی می گردند» متوجه می شدند که اوال اظهارات آنان در فضای مجازی درباره 
ورود این تعداد نفرات به عرصه وکالت دور از واقعیت اســت و ثانیا تســهیلگری 
در زمینه ورود به عرصه وکالت با آنچه در قانون آمده، تفاوت های زیادی داشــته 
و به جای اینکه اثر این قانون ایجاد مشــاغل پایدار و اثرگذار در کشور باشد، بیشتر 

آمارسازی برای میزان اشتغال در کشور و دستاوردنمایی تحقق یافته است.
روح و اســاس هر قانونی بر اهداف و نیت واضعان آن اســتوار بوده و اگر این 
اهــداف و نیات بر امور خیر باشــد، قطعا دســتاورد های خوبی بــه دنبال خواهد 
داشت، اما اگر خدای نکرده غیر از این باشد، اثراتی جبران ناشدنی خواهد داشت.

واقعیت این است که امیدی نیست به همه آنچه گفته شد و نیز اینکه از سوی 
نماینــدگان مجلس یا واضعــان به اصطالح رفع انحصارگرا توجهی شــود، چون 
متأســفانه گوشی برای شنیدن این سخنان از ســوی آنان نیست؛ بنابراین در اینجا 
باید انتظار داشــت که برخی از نهاد ها و مســئوالن دیگر به واسطه وظیفه قانونی 
و شــرعی خود در این زمینه ورود کنند که یکی از این مسئوالن رئیس محترم قوه 

قضائیه به عنوان قاضی القضات کشور است.
رئیس محترم قوه قضائیه باید به این افراد گوشــزد کند که عرصه وکالت مانند 
قضاوت مهم بوده و قضاوت و وکالت دو بال فرشــته عدالت هستند و این عرصه 
در اصــل تلفیقی از «علم و هنــر و فن» بوده و اگر بر فرض بــا آزمون کتبی علم 
آنان تأیید شــود، باید در دوره کارآموزی هنر و فــن را بیاموزد و محل این آموزش 
هم «دفاتر وکیل سرپرســت» و «محاکم دادگستری» اســت که اگر این جایگاه ها 
گنجایش پذیرش و آموزش کارآموزان را نداشــته باشــد، آنچــه خروجی این کار 
خواهد بود می تواند هر اسمی داشته باشد غیر از «تربیت وکیل» و مانند آن است 
که قرار اســت پزشکان جراحی تربیت شوند بدون اینکه آموزش دیده باشند و باید 

با کالبدشکافی بیمار خود به کسب هنر و فن بپردازند.

حسین بشیری


