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حضرت آيتاهلل جنتي «دامتبركاته»

دبير محترم شوراي نگهبان

سالمعليكم
بدينوسيله گزارش جلسه پانصد و نود و ششم مجمع مشورتيفقهي شوراي محترم نگهباان ماور 9319/2/42
مشتمل بر رسيدگي به يك اليحه و يك طرح و دونامه ديوان عدالت اداري ارائه شده به شرح ذيل تقديم ميگردد:
دستوراول :رسيدگي به اليحه عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در مؤسسه منطقهاي استانداردسازي ارزيابي انطباق ،تأييد
صالحيت و اندازهشناسي (ريسكام) اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.
بررسي :با اصالح بعمل آمده ايراد شوراي محترم نگهبان رفع شده است.

دستوردوم :رسيدگي به طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.
بررسي :نظر اكثر اعضاء اين بود كه با اصالح بعمل آمده ايراد شوراي محترم نگهبان برطرف گرديده است زيرا براساس اصالح انجامشده منباع
تأمين هزينه مذكور ،بيمه ميباشد و بيمه نيز با توجه به اينكه اموال و پولهاي مردم را در اختيار دارد و باعث درآمدزائي براي بيمه مايباشاد
قدرت تأمين اين هزينه را دارا است در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اصالح بعمل آمده – عالوه بر اشكال عبارتي -ابهام داشاته و از آن
رفع اشكال شوراي محترم نگهبان احراز نميشود.

دستورسوم :رسيدگي به نامه ديوانعدالت اداري مبني بر دادخواست جنابآقاي محمدمراد چاوشي مبتني بر ادعاء خالفشرع بودن
بندهاي  4و  5دستورالعمل شماره  097/4مور  00/9/95وزارت آموزش و پرورش.
بررسي :بندهاي مذكور خالف شرع دانسته نشد.
توضيح ا ينكه بندهاي مذكور اشاره به اين مطلب دارد كه كاركنان آموزش و پرورش در زمان تعطيالت تابستاني از روي اختياار مايتوانناد باه
فعاليتهاي تحصيلي و برگزاري كالسهاي جبراني بپردازند و حقالزحمه اي نيز دريافت نمايند و در قبال اين عمل داراي حق مرخصي ذخيره و
حق ريالي غير از حقالزحمه مورد اشاره نميباشند.
و مطلب مذكور موجب ظلم نبوده و مستلزم تضييع حقوق اين كاركنان نميباشد و خالفشرع نميباشد و در واقع شاكي عالوه بر دريافت حقوق
عادي خود در زمان تعطيالت تابستاني و دريافت حقالزحمه خود – جهت برگزاري كالسهاي جبراني تابستاني و  -...خواساتار دريافات حاق
ديگري ميباشد كه وجهي نداشته و هيچ دليلي بر اينكه داراي چنين حقي باشند نداريم.
و مورد بحث مانند جائي است كه اين شخص در زمان تعطيالت تابستاني شغل آزادي را انتخاب مينمود – مانند مسافركشي و درآمادي را نياز
كسب مينمود آيا در اين فرض حقي بر عهده آموزش و پرورش داشت كه مثالً تعطيالت تابستاني من از بين رفته است و بايد آنرا جبران كنيد؟!

دستورچهارم :رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست شهردار همدان مبتني بر ادعاء خالف شرع بودن قسمت دوم
بند «ب» دستورالعمل ماده  92قانون زمينشهري.
بررسي :با توجه به اينكه در بند مورد شكايت به مصوبه مور  91/97/3شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اشااره شاده اسات و مصاوبه
مذكور در اختيار مجمع مشورتي نبود رسيدگي به پرونده ناتمام ماند و پس از مالحظه مصوبه شوراي مذكور ،اظهار نظر خواهد شد.
سيدحسن طاهريخرمآبادي
رئيس مجمع مشورتيفقهي شوراينگهبان

