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حضرت آيتاهلل جنتي «دامتبركاته»

دبير محترم شوراي نگهبان

سالمعليكم
بدينوسيله گزارش جلسه ششصد و چهل و هفتم مجمع مشورتيفقهي شوراي محترم نگهبان مورخ 6931/1/61
مشتمل بر بررسي يك اليحه و يك طرح و يك نامه ديوان عدالت اداري ارائه شده به شرح ذيل تقديم ميگردد:
دستور اول  :رسيدگي به اليحه اصالح قانون نظام صنفي كشور اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.

ماده  ، 27تبصره  : 7رسيدگي بدوي به تخلفات . ...
بررسي  :نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اطالق اعتبار دادن به رأي اكثريت در فرضي كه اكثريت غير از رئيس شعب سازمان تعزيرات
حكومتي باشد خالفشرع بوده و مستلزم قضاوت نمودن و اعتبار دادن به رأي كساني ميباشد كه شرعاً هيچگونه حق قضاوتي ندارند.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه با توجه به تبصره  8اين ماده ،رأي مذكور ،رأي قضائي نبوده و قطعيت ندارد تا مورد ايراد مذكور قرار گيرد بلكه
از باب عمل به قانون و مقررات حكومتي است و در تبصره  ، 8حق اعتراض بر اين رأي قرار داده شده است كه مبيّن قطعي نبودن آن است.

ماده  : 31يك ماده به عنوان ماده  11مكرر . ...
بررسي  :تذكر داده شده توسط شوراي محترم نگهبان ،مورد توجه قرار نگرفته است و قهراً ابهام مذكور باقي است.

دستور دوم  :طرح يك فوريتي سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.

بررسي  :با اصالحات بعمل آمده ايرادات شوراي محترم نگهبان رفع شده است.

دستور سوم  :رسيدگي به نامه ديوانعدالت اداري مبني بر دادخواست جنابآقاي رحيم قهرمانزاده اقدم مبتني بر ادعاء خالفشرع بودن مواد  61و 91
آييننامه اجرايي قانون تشكيالت و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و ماده  1و تبصره آن و ماده  61آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي.

بررسي  :بحث در مورد اين دادخواست به اتمام نرسيد و ادامه بحث به جلسه آينده موكول شد.

مج
مع مشورتي فقهي شوراي نگهبان

