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 دستور جلسه:

 
 .پیگیری تسریع در تخصیص شعب حل اختالف ویژه حمل و نقل و بازرگانی 

 چهار طرح مبارزه با جرائم اقتصادی.وبررسی مواد دوازده تا بیست 

 ر موارد.یسا 

 

 اهم موارد مطرح شده :

 

نقل وصنفی حمل زاده اشاره به مشکالت موجود در انجمنب آقای خادمدر ابتدای جلسه نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی، جنا -1

 نیز مشکالت ءیگر اعضادداشتند و از آنجا که  از جمله عدم روند صحیح پروسه رسیدگی را ،خراسانرانندگان  صنفی و انجمن المللیبین

 ه صورت گیرد.حوزاین  الزم توسط اعضای مرتبط کمیسیون در فرآیندموجود در این زمینه را مصداقی بیان نمودند نظر بر این شد که، 

 

 

 نقل و بازرگانی:ودستورکار اول: پیگیری تسریع در شعب حل اختالف ویژه حمل -2

یین صوص تببیر کمیسیون با شورای حل اختالف و مراجع دادگستری در خپیرو مکاتبات سابق توسط رئیس کمیته حقوق تجارت و د

وان ی با عندر حال حاضر شعبات جناب آقای خیاط اظهار داشتند در این راستا ،ونقلتخصصی حل اختالف در زمینه حمل ،ایشعبه

 .ونقل تبیین گردیده استاختصاصی حمل

 فقط عنوانی ین شعبمتأسفانه قضات و اعضای فعال آن تخصص الزم را ندارند و ا ،پیرو بیانیات ایشان احدی از اعضاء بیان داشتند 

 به شرح ذیل ات اعضاءپیشنهاد این راستا  ی ایجاد شود و زمینه آموزش این اعضاء فراهم گردد. که درفرآیندتخصصی هستند لذا بایستی 

 اعالم گردید:

 کارسازتر خواهد بود.در فضای اتاق بازرگانی برگزار گردد  های آموزشیکالس 

 ات عمل نار قضبیشتر از آنکه در صدد ایجاد شعب اختصاصی باشیم بهتر آن است که تقاضای کارشناسانی داشته باشیم که ک

  کنند.

    وگوی اتاقرای گفتگیری این موضوع دبیر کمیسیون اظهار داشتند از آنجا که یک نماینده از دادگستری در جلسات شوجهت نتیجه         

 از ناحیه شورای مذکور طرح و پیگیری گردد. حضور دارند بهتر است در ابتدای امر این موضوعبازرگانی          

 

 وچهار طرح مبارزه با جرائم اقتصادیدوم: بررسی مواد دوازده تا بیست کاردستور  -3

 بیانگر نوعی صالحیت اضافی در خصوص نظامیان و روحانیون در صورت ارتکاب جرائم اقتصادی. :12ماده 

 موارد پیشنهادی در خصوص تبصره: -تبصره

 .جایگزین نمودن نظر رهبری به جای اذن رهبری 

 .تعیین تکلیف در خصوص حدود اذن رهبری در راستای جرائم قبل از تصویب قانون 
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 تدوین گردیده است.صحیحا  -13ماده 

 باشد.بیان حل اختالف ذاتی می -1تبصره

، رئیس قتصادیاشود که منظور از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر فلذا ایجاد شبهه می رجع حل اختالف مشخص نشده استبه طور شفاف م

ز مجلس احترمی یا رئیسی منتخب در هر استان است که بایستی در جلسه مشترک کمیسیون و اعضای م باشدادی تهران میسازمان اقتص

 مورد بازبینی قرار گیرد.

باشد، یمجدیدنظر طبق قوانین جامع و ترتیب اولویت رسیدگی، اصل بر وحدت قاضی در مرحله بدوی و تعدد قاضی در مرحله ت -2تبصره

ارد و دالء قانونی ن خود خقاضی و تعداد قضات در هر دو مرحله را برابر دانسته که ایعدد سمیت جلسه با تلکن در این طرح در دو مرحله ر

 لکن بایستی تفاوتی از نظر تعدادی قائل گردد. ،باشدچنانچه در هر دو مرحله نظر بر تعدد قاضی می

 ور مستمر.پیشنهاد بر نهادینه نمودن حضور مؤثر مستشاران در حین جلسات رسیدگی به ط

 پیشنهادات جامع در خصوص موارد شکلی و کلیت طرح مبارزه با جرائم اقتصادی:

 مان تصویب از زای گیری و صدور آراء سلیقهاستفاده از کلمات تأکیدی بیشتر در قانون جهت مضیق نمودن قانون و عدم تصمیم

 قانون مذکور.

 دن میزان جرائم به صورت موردی و مشخص و واضح.مشخص نمو 

             

 مصوبات جلسه : 
ون یتصویب بر دعوت از جناب آقای رفسنجانی رئیس شورای حل اختالف و جناب آقای مرتضوی طی جلسات آتی کمیس .1

 ونقل و تجارت.جهت تبیین شعبه تخصصی حل اختالف در حوزه حمل

 در کارگروه طرح مبارزه با جرائم اقتصادی. و مؤثر نظرتصویب بر دعوت از اعضای صاحب .2

مصوب گردید طرح مذکور در جلسات کارگروه تفصیال بررسی گردد و در جلسات کمیسیون فقط اجماال مورد بحث قرار  .3

 گیرد.

 :حاضرین جلسه
 سید، براهیمیالیرضا زنگنه ع، جواد نوریان ،علی دهقان زاده، محمد قبول، حسین معصومی، علی اکبر نیزاری، علی خیاط، حیدر خادم زاده :آقایان

 ابراهیم اسدی، نیاحسن آدینه ،حمیدرضا سلطانی طهرانی، محمدرضا حسنی، بندمحمد دانش عالقه

 مریم خبیری ، پرستو پیروان، مهروز آگنج، ساناز میرهادیزاده ها:خانم

 غائبین جلسه:

، ید فربدحمدکتر دانش،  ،هاشمعلیرضا بنی ،ابراهیم عطایی، آرائیمحمدعلی بزم ،قاسم حسینی ،سید محسن پنجتنی، مجتبی بهاروند :آقایان

 ابراهیم عطایی ،کمال نوری ،حمید دشتی ،احمد اثنی عشری ،مهدی آدمی

 زهرا اطهری، مریم علیزاده ها:خانم


