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حضرت آيتاهلل جنتي «دامتبركاته»

دبير محترم شوراي نگهبان

سالمعليكم:
بدين وسيله گزارش جلسه دويست و شصتت و ششتم مجمت مشتور فقهت شتورا نگهبتن متور
 2348/8/21مشتمل بر ادامة بررس اليحه حمنيت از حقوق مصرفكنندگن به شرح ذيل قديم م گردد:
ماده:41

بررسي:

 -4اطالق صدر منده به لحنظ مورد كه ارجنع به سنزمن عزيرات بدو درخواست مصترف كننتده و
شنك بنشد كه قهراً درخواست ذيحق در كنر نيست خالف شرع است و اشكنل بند  8منده  21وارد م بنشتد (2
رأ از  7رأ )
 -2ذيل منده  28عبنرت (براسنس قوانين و مقررات موضوعه) شنمل مثل قننو جنرت و ين سنير قوانين
قبل از انقالب نيز م شود لهذا خالف شرع است ( 3رأ از  7رأ )
ماده:41

بررس:

 -4اطالق منده  21شنمل موارد كه وارد شد خسنرت استنند به موجب ندارد مت شتود و لتذا وتو
موجب از نظر عرف اعم از استنند شرع م بنشد بن اينكه مستقيم و غيرمستقيم را ذكر نموده است و لتذا ختالف
شرع است ( 1رأ از  7رأ )

48/84/213
2348/8/12
صلوات

-2

وجه مسؤوليت جزائ به مديرعنمل ين مديرمسؤول در صور

كته استتنند بته و

نداشته بنشد بلكه مستند به شخص حقوق بنشد بن اينكه مدير عنمل منم وظنيف خود را انجنم داده استت ولت
ديگرا خالف كردهاند خالف شرع است ( 8رأ از  7رأ )
ماده:41

بررس :در منده  27اطالق ارجنع داد ا حنديه صنف شكنيتهن را به سنزمن عزيرات حكومت در صتور

كه خود شنك درخواست آ را نكرده بنشد خالف شرع است ( 1رأ از  7رأ )
ماده:41

بررسي :در منده  21و بصره آ اطالق آ شنمل موارد م شود كه خلفنت مواد  3تن  4ولتو وجتود دارد
ول مصرف كننده بن وجه به اينكه احتمنل م داده ونين خسنر

متوجه و شود مصرف نمتوده استت ايتن اطتالق

خالف شرع است (ا فنق آراء 7 ،رأ )
ماده:22

بررسي :در منده  12اطالق (كنال فروخته شده) شنمل موارد كه خريدار منيل به فسخ معنملته نيستت نيتز
م شود و اين اطالق خالف شرع است وو حت مخنلف موارد مشروع اختينر خريدار طبق متنده  1مت بنشتد زيترا

ممكن است خريدار انتخنب ارش و ين امضنء نمنيد و فسخ ننمنيد ( 3رأ از  7رأ )
سنير اعضنء اين منده را منصرف از اينجن م دانند
ماده:22

بررسي :در منده  11وو عموم «سنير قوانين» شنمل قوانين قبل از انقالب مثل قننو جنرت م شتود و لتذا

خالف شرع است ( 1رأ از  7رأ )
اگر اين منده موجب عميم در آنچه كه مصوب شورا مصلحت نظنم است شود بنيد وسط آ شور
عميم داده شود و عميم آ از طريق مجلس خالف اصل  221قننو اسنس است
در ادامه طرح احينء معنونت پرورش و ربيتبدن در وزارت آموزش و پرورش مورد رسيدگ قرار گرفتت
و خالف شرع ين قننو اسنس شننخته نشد

سيدحسن طاهريخرمآبادي
رئيس مجمع مشورتيفقهي شوراينگهبان

