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حضرت آيتاهلل جنتي «دامتبركاته»

دبير محترم شوراي نگهبان

سالمعليكم
بدينوسيله گزارش جلسه ششصد و چهل و سوم مجمع مشورتيفقهي شوراي محترم نگهبان موور 9911/5/91
مشتمل بر ادامه بررسي اليحه اصالح قانون نظام صنفي كشور و يك طرح ارائه شده به شرح ذيل تقديم ميگردد:
دستور اول  :ادامه رسيدگي به اليحه اصالح قانون نظام صنفي كشور.
ماده  : 91ماده  21اصالحي ،تبصره  : 1رسيدگي بدون به تخلفات موضوع . ...
بررسي :اطالق اعتبار دادن به رأي اكثريت در فرضي كه اكثريت با غير از رئيس شعبه سازمان تعزيرات حكومتي باشد
خالف شرع دانسته شد زيرا غير از رئيس شعبه دو نفر ديگر حق حكم و قضاوت ندارند.
ماده  : 52آييننامههاي اجرائي اين قانون  ، ...بند  : 9انتخابات اتحاديهها شامل شرائط فردي . ...
بررسي :بيان شرائط فردي و صنفي داوطلبان ،نوعي قانونگذاري بوده و خالف اصل  55قانون اساسي ميباشد.

دستور دوم  :رسيدگي به طرح دو فوريتي نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.
بررسي :نظر بعضي از اعضاء اين بود كه درآمدها (دالر و طال) از اموال مردم و دولت بالمعني االعم ميباشد و درنتيجه اضافه ارزش
دالر و طال نيز از اموال مردم بوده و بر آن سود صدق نموده و اينگونه سودها از موجودي مردم (دولت بالمعني االعم) ميباشد پس
اينكه گفته شده است كه اين اضافه و تفاوت قيمت ،سود نبوده و درنتيجه متعلق ماليات نميباشد خالف واقع ميباشد و عليهذا
عدمتمركز آن در حسابهاي خزانهداري كل و قرار دادن آن در حسابي عليحده ،خالف اصل  59قانون اساسي ميباشد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه گاهي موجودي بانك مركزي افزايش يافته بگونهاي كه اصل مقدار دالرها و طالها افزايش
مييابد كه در اين فرض اضافه صادق بوده و سود صدق مينمايد.
ولي گاهي اصل موجودي بانك مركزي از جهت مقدار دالرها و طالها تغييري نمييابد و تنها ارزش ريالي آنها تغيير يافته و افزايش
مييابد كه در اين فرض سود صادق نيست و مصوبه مجلس نيز ناظر به اين فرض بوده و خالف واقع نميباشد.
انقلت :در مورد خمس به چه صورت ميگوئيد و اگر فقط ارزش ريالي جنسها و دالرها و طالها باال برود بر اساس مبناي مذكور بايد
قائل به عدم تعلق خمس بشويد و حال آنكه اينگونه نيست.
قلت :در مورد خمس كسي كه شغلش طالفروشي و دالرفروشي ميباشد نيز همينگونه ميگوئيم كه اگر در سال بعد ،اصل مقدار
سرمايه دالري و طالئي شخص تغييري ننموده باشد -هر چند ارزش ريالي آن تغيير كرده باشد -خمس به آن تعلق نميگيرد
همانگونه كه مقام معظم رهبري «مدظلهالعالي» در رساله توضيحالمسائل مراجع – ج ،1ص ، 11اجوبهالمسائل ،سؤال-9195
فرمودهاند كه وقتي اصل سرمايه مثالً  9111سكه بوده و تغييري ننموده است خمس به آن تعلق نميگيرد -هر چند ارزش ريالي آن
افزايش يافته باشد. -
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البته از اين بيان اينگونه جواب داده شد كه در مورد خمس نيز اگر دالر فروش و سكه فروش ارزش ريالي دارائيهاي خود را حساب
نموده و خمس آنرا پرداخت نمايد در سال آينده به خاطر افزايش ارزش ريالي دارائيهاي خود الزم است خمس آنرا پرداخت نمايد
هر چند اصل مقدار دالرها و طالها تغييري ننموده باشد كمااينكه حضرت امام خميني«ره» در تحرير الوسيله (جلد  9صفحه ،915
الخامس ممايفضل من معوونه سنه ،مسئله )99اين مطلب را فرمودهاند.
و قول به عدم تعلق خمس در فرضي كه عين طالها و دالرها باقي نمانده – وفقط اصل مقدار آن حفظ شده است -كه معموالً در
خارج
بدينگونه است مشكلتر ميگردد.
لكن بين نظر حضرت امام خميني«ره» و مقام معظم رهبري «مدظلهالعالي» ميتوان نوعي جمعبندي نمود بگونهاي كه تنافي بين
آنها نباشد به اين بيان كه آنچه را كه مقام معظم رهبري «مدظلهالعالي» در مورد عدم تعلق خمس فرمودهاند در جايي است كه
اصل سرمايه سكه طال باشد و آنچه حضرت امام خميني«ره» در مورد تعلق خمس فرمودهاند احتمال دارد كه در مورد كسي باشد
كه با طال تجارت انجام ميدهد نه كسي كه اصل سرمايهاش طال ميباشد.
همچنين تبصره  1اين ماده از اين جهت كه باعث تقليل درآمد دولت ميگردد خالف اصل 25قانون اساسي ميباشد.

سيدحسن طاهريخرمآبادي
رئيس مجمع مشورتيفقهي شوراينگهبان

