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حضرت آيتاهلل جنتي «دامتبركاته»

دبير محترم شوراي نگهبان

سالمعليكم
بدينوسيله گزارش جلسه ششصد و پنجاه و يكم مجمع مشورتيفقهي شوراي محترم نگهبان مورخ 4931/7/41
مشتمل بر بررسي يك طرح و دو نامه ديوان عدالت اداري ارائه شده به شرح ذيل تقديم ميگردد:
دستور اول  :طرح يكفوريتي اصالح موادي از قانون معادن و اصالحات بعدي آن.
ماده واحد ،بند  : 2يك تبصره به عنوان تبصره  5به شرح . ...

بررسي  :توضيح اين مط لب مناسب است كه هيأت حل اختالف به اعتراض سازمان صنعت و معدن و تجارت استان كه ارگاني دولتي
ميباشد رسيدگي نموده و اعمال نظر مينمايد درنتيجه قطعي دانستن آراء اكثريت اين هيأت موجب تضييع حق اشخاص غيردولتي نخواهد شد
تا خالفشرع الزم آيد اما نسبت به حقوق اشخاص غيردولتي اين تبصره تعرضي ندارد و مانعي در اين قانون از مراجعه اين اشخاص به مراجع
قضائي نيست و بناء عليه هيچ جهتي موجب خالفشرع دانستن آن وجود ندارد.

دستور دوم  :نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جنابآقاي عبدالعزيز هدايت مبتني بر ادعاء خالفشرع بودن بند  5مصوبه جلسه هيأتمديره
سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر مورخ .4937/1/9

بررسي  :ظاهر اين است كه گرفتن 4/5درصد در ماه (43درصد در سال) در واقع اخذ كارمزد نميباشد زيرا معاملهاي كه ثمن جنس
خريدا ري شده اقساطي است واقع شده و كارمزدي نداشته است لكن بر اساس صراحت مصوبه ،بخاطر استمهال و مهلت دادن در تأخير اقساط
سررسيد شده اين مبلغ گرفته ميشود و اين وجه ربا بوده و خالف بيّن شرع ميباشد.

دستور سوم  :نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جنابآقاي محمد رشيدي مبتني بر ادعاء خالفشرع بودن بخشنامه شماره  14417/1774مورخ
 4934/41/4سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري.

بررسي  :اگر بر اساس قانون ،سازمان ميراث فرهنگي حق جعل بخشنامه را داشته باشد عمل مذكور قانوني بوده و خالفشرع
نميباشد و تشخيص اين مطلب كه چنين حق جعلي را سازمان مذكور بر اساس قانون دارا ميباشد بر عهده ديوانعدالت اداري است و از وظايف
فقهاء شوراي نگهبان نيست همچنين نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اطالق اين بخشنامه نسبت به مواردي كه عمل به آن مستلزم ايجاد ضرر به
سفرهخانههاي سنتي ميگردد و خالفشرع ميباشد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه احراز ايجاد ضرر به ايشان مشكل است و اين مطلب اختالف خصوصيت مورد بوده و درنتيجه تشخيص
ايجاد ضرر به ايشان با مراجعه به مراجع ذيربط (قوه قضائيه) بايد حل گردد.
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