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حضرت آيتاهلل جنتي «دامتبركاته»

دبير محترم شوراي نگهبان

سالمعليكم
بدينوسيله گزارش جلسه ششصد و چهل و دوم مجمع مشورتيفقهي شوراي محترم نگهبان موور 1931/5/14
مشتمل بر ادامه بررسي اليحه اصالح قانون نظام صنفي كشور ارائه شده به شرح ذيل تقديم ميگردد:
دستور :ادامه رسيدگي به اليحه اصالح قانون نظام صنفي كشور.
ماده ( 94ماده  51اصالحي)  :كميسيون نظارت مكلف است . ...

بررسي:

لزوم تبعيت از قيمتگذاري و تعيين نر كاالها و خدمات عمومي و  ...متوقف بر اعمال واليت از طرف حكومت اسالمي ميباشد و

اال خالف احكام اوليه شرعيه ميباشد.

ماده ( 95ماده  51اصالحي)  :كميسيون نظارت موظف است . ...

بررسي:

نظر بعضي از اعضاء اين بود كه قابل پيگيري بودن گزارش بازرسان و ناظران معتمد كميسيون به معناي حجت بودن آن نزد مراجع

قانوني است و مجرد معتمد بودن نزد كميسيون براي مراجع قانوني كافي نيست بلكه زماني براي مراجع قانوني حجت است كه بازرسان و ناظران
شرائطي از جمله ثقه بودن و  ...را دارا باشند.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه معناي قابل پيگيري بودن اين است كه بر اساس ضوابط قضا و قوانين قابل پيگيري است و درنتيجه بر اساس
قوانين عمل ميشود.

ماده ( 93ماده  55اصالحي )  :جريمه مقرر در ماده . ...

بررسي:

نظر بعضي از اعضا ء اين بود كه تخلف از تعيين نر يا از گناهان كبيره است كه تخلف از آن براساس نظر امام خميني«ره» (تحريرالوسيله ج1

ص ، 445القول في و طي البهيته و الميت ،مسئله  ) 9در مرحله چهارم حكم آن اعدام است و حال آن كه در اين ماده حكم ديگري مقرر شده است و
لذا ماده مذكور خالف نظر حضرت امام خميني«ره» و خالف شرع ميباشد.
و اگر تخلف از تعيين نر از گناهان صغيره باشد – و بر اساس فرض اجماع بر حرمت آن نيست -بر اساس نظر حضرت امام خميني«ره» (استفتائات
ج ، 454/9سؤال  ) 1تعزيري ندارد و حال آن كه در اين ماده تعزير بر آن قرار داده شده است و لذا خالف نظر حضرت امام خميني«ره» و خالف شرع
ميباشد.
اين بيان نسبت به ماده  44و  41نيز جاري است.

ماده  : 45يك تبصره به شرح زير به ماده  75قانون . ...
بررسي :تبصره مذكور ارتباطي به ماده  75ندارد.
درخاتمه تذكر اين مطلب الزم است كه اكثر مواد مذكور در اين اليحه بر اساس اعمال واليت در حكومت اسالمي باشد و اال اكثر آنها خالف احكام
شرعيه اوليه ميباشد.
توضيح اينكه در اين جلسه تا پايان ماده  44اليحه بحث شد.

سيدحسن طاهريخرمآبادي
رئيس مجمع مشورتيفقهي شوراينگهبان

