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حضرت آيتاهلل جنتي «دامتبركاته»

دبير محترم شوراي نگهبان

سالمعليكم:
بدين وسيله گزارش جلسه دويست و شصتم مجمع مشورتي فقهيي شيورا نگهبين ميور 5348/3/02
مشتمل بر بررسي يك اليحه و ننمه ديوا عدالت ادار ارائه شده به شرح ذيل تقديم ميگردد:
دستور اول:

بررسي :اطالق آ خالف شرع دانسته شد زيرا شنمل گروگننگير كه به ننحق گروگين گرفتيه اسيت و
اعالم فور آ خالف مصنلح امنيتي الزمالرعنيه ميبنشد ميگردد( .اتفنق آراء 7 ،رأ )
ضمننً اين اشكنل به تبع در مورد اطالق بندهن  8و  8و  6اين منده جنر است( .اتفنق آراء 7 ،رأ )
بررسي :عنوا «تبصره» ننمفهوم و ظنهراً غلط مي بنشد و احتمنل دارد منظور از آ قسمت «الي » بنيد3
بنشد.
بررسي :اشكنل مذكور در بند 3منده 6در اين منده نيز جنر است لذا اطالق آ خالف شرع دانسته شيد.
(اتفنق آراء 7 ،رأ )
بررسي :اطالق تحويل پرونده متهم به گروگننگير به مقنمنت ذيصالح كشورهن خنرجي و تصميمگير
در مورد متهم به گروگننگير مطنبق قوانين آ كشور خالف شرع ميبنشد( .اتفنق آراء 7 ،رأ )
زيرا قبول مفند اين منده بنعث قبول احكنم خالف شرع كشور مورد نظر ميگردد.
بررسي :داد تمنم حقوق و تضمين هن مقرر شده به تمنم گروگننگيرهن حتي گروگننگير كه بيه نينحق
گروگن گرفته است خالف شرع ميبنشد .همچنين ممكن است بعضي از حقوقي كه در كشورهن ديگر مقرر شده
است خالف شرع بنشد.
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بررسي :اطالق آ خالف شر ع دانسته شد زيرا ممكن است تعقيب و مجنزات متهم به داليل ذكر شده در
بعضي موارد در نظر آنن خالف نبوده و از نظر شرع مقدس خالف بنشد.
به تبع آ بند 0اين منده نيز خالف شرع مي بنشد زيرا موجب تغيير قيوانين شيرعي بيه صيورت قيوانين
مخنل

شرع ميگردد( .اتفنق آراء 7 ،رأ )
بررسي :تحويل داد گروگننگير به كشور كه مجنزات منظيور شيده بيرا او در آ كشيور ،مخينل

مجنزات شرعي ميبنشد لذا اطالق اين بند از اين جهت نيز خالف شرع ميبنشد( .اتفنق آراء 7 ،رأ )
بررسي :مبنن قرار دا اين كنوانسيو مستلزم قبول مفند آ است كه دارا موارد خالف شيرع مييبنشيد
همچنين اين اشكنل در بند  3اين منده جنر است( .اتفنق آراء 7 ،رأ )
بررسي :اين بند (نهتنهن در مننطق وقوع جرم بلكه  )...ابه نم داشته پس از رفع ابهنم اظهنرنظر خواهد شد.
(اتفنق آراء 6 ،رأ )
بررسي :عالوه بر اشكنل منده  ، 5اطالق آ خالف شرع مي بنشد زيرا ارائه اطالعينت در بعضيي ميوارد
مخنل

مصنلح امنيتي الزمالرعنيه ميبنشد خصوصنً اينكه اگر اين عمل منجر به حكم به خالف شرع نمود توسط

آنن گردد.
بررسي :مفهوم اين منده توجيهگر نقض تمنميت ارضي ين استقالل سينسي يك كشور در جنئي كه مفند اين
كنوانسيو مغنير بن منشور سنزمن ملل نميبنشد ميگردد و لذا خالف شرع دانسته شد 6( .رأ از  7رأ )
الزم به ذكر است كه الحنق ايرا به اين كنوانسيو – در صورتي كه شنمل گروگننگير هن سينبق كيه
اال موجود هستند از جمله النه جنسوسي گردد -مستلزم مفنسد فراواني بوده و خالف شرع ميبنشد.
(اتفنق آراء 7 ،رأ )
و بر فرض كه از موارد خالف شرع متعدد متقدم صرفنظر گردد اين كنوانسيو ابزار جهت اعمنل ظلم
عليه كشورهن ضعي
دستور دوم:

بوده و لذا خالف شرع ميبنشد.
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بررسي :خالف شرع دانسته نشد( .اتفنق آراء 7 ،رأ )
زيرا اگر شورا اسالمي شهر اروميه حق جعل اصل عوارض و جريمه را داشته بنشد ميتواند جعل جريمه بنمنيد
و اين مسئله از بنب أخذ ربن نيست زيرا چيز به ذمه افراد نبوده است و تنهن حكم تكليفي به داد عوارض بوده
است و بخنطر عمل ننمود به اين تكلي  ،جريمها قرار داده شده است.
البته ممكن است جعل جريمه خنرج از اختينرات شورا شهر بنشد زيرا اين عمل قننونگذار است و لذا
خالف اصل  48قننو اسنسي ميبنشد.

سيدحسن طاهريخرمآبادي
رئيس مجمع مشورتيفقهي شوراينگهبان

