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دستور جلسه:
 بررسی مواد یک الی دوازده طرح مبارزه با جرایم اقتصادی.
 سایر موارد.

اهم موارد مطرح شده:
 -1از آنجا که هویت نداشتن مراکز اقتصادی که در حال انجام فعالیت اقتصادی هستند باعث بروز مشکات کثیری شده است فلذا باید در گام
اول در راستای رفع این معضالت اقدام گردد.
 -2پیشنهاد بر گنجاندن تعاریفی جامع و کامل چون:
تعریف خدمات ،تعریف صنعت ،تعریف صنعتکار و تعیین حقوق هریک از اینها و ....در طرح مبارزه با جرائم اقتصادی به منظور صریح بودن
موارد و جلوگیری از اختالف برداشتهای سلیقهای.
 -3تعیین بودجهای مصوب و مخصوص برای این طرح .چرا که عدم پیش بینی بودجه خالف اصل  75قانون اساسی میباشد .البته در خصوص
سال اول تدوین قانونگذار صحیح میباشد لکن در خصوص سالهای دیگر بودجه بایستی مصوب و مشخص باشد.
ماده  – 39کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به خزانه داری کل واریز و معادل بیست و پنج درصد ( )%25آن در قالب بودجههای
سنواتی جهت اجرای این قانون ،ترویج فرهنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی و تقویت مشارکت عمومی در امـر پیشـگیری از جرائم اقتصادی به
سازمان اختصاص می یابد .اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون در سال اول اجراء از محل اعتبارات دادگستری جمهوری اسالمی ایران
ردیف  108100 -1جدول شماره ( )7قانون بودجه تأمین میشود.
 -4پیشنهاد بر تشکیل کارگروه ی با مدیریت جناب آقای حسنی و عضویت افراد متخصص در حوزه اقتصاد و حقوقدانان کمیسیون به منظور
بررسی تخصصی و کارشناسی طرح مذکور .همچنین نظر بر این شد که پس از تشکیل هر سه الی چهار جلسه توسط کارگروه ،جلساتی با
حضور و دعوت از نمایندگان مجلس با قید فوریت برگزار گردد که نتیجه موارد بررسی شده توسط کارگروه ،مورد بازبینی اعضای محترم
مجلس نیز قرار گیرد که نهایت امر ،طرحی جامع ،کامل ،منفعل و نافع فعالین اقتصادی و بخش خصوصی به مجلس ارائه گردد.
 -5پیشنهاد بر مطالعه و بررسی کنواسیونهای جهانی مرتبط با طرح مبارزه با جرائم اقتصادی توسط کارگروه مذکور به منظور تطبیق و تلفیق
طرح ،با معیارهای جهانی.
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فصل اول – تشکیالت
مبحث اول – سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی
ماده  -1سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی که در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود ،شامل دادسرا و دادگاههای کیفری اقتصادی،
مرکز ملی آمار و اطالعات اقتصادی ،مرکز کشف ،تعقیب و پیگیری جرائم اقتصادی زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود .تشکیل این
سازمان نافی اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور ،دیوان محاسبات و سایر دستگاههای قانونی نخواهد بود.
مفهوم سازمان به طور صریح بیان شود.
تبصره  -1رئیس سازمان از بین قضاتی که حداقل دارای پایه نه قضائی و پانزده سال سابقه قضائی باشد ،برای مدت پنج سال که برای یک بار
قابل تمدید است ،توسط رئیس قوه قضائیه منصوب میشود.
عالوه بر موارد فوق قاضی باید دارای سابقه کار و تحقیقهای مبسوط در حوزه اقتصاد داشته باشد تا بتواند به پروندههای اقتصادی کارآمدتر
عمل نماید.
تبصره -2رئیس سازمان عالوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمانهای استانی ،ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر کیفری اقتصادی را
بر عهده دارد.
تبصره -3ایجاد تشکیالت قضائی مورد نیاز به شرح مندرج در این قانون و تشکیالت اداری سازمان ،انتصاب قضات سازمان و تغییر سمت یا
محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت و چهار( )164قانون اساسی به تشخیص رئیس سازمان میتواند پیشنهادهای خود را در موارد
مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه دهد.
ماده  -2صحیحاً تدوین گردیده است.
ماده  -3صحیحاً تدوین گردیده است.
ماده  -4صحیحاً تدوین گردیده است.
ماده  -5صحیحاً تدوین گردیده است.
ماده  -6صحیحاً تدوین گردیده است.
ماده  -7صحیحاً تدوین گردیده است.
ماده  – 8صحیحاً تدوین گردیده است.
ماده  – 9صحیحاً تدوین گردیده است.
ماده  -10صحیحاً تدوین گردیده است.
ماده  -11به طور صحیح تدوین نشده است لذا خروجی مناسبی نخواهد داشت فلذا بایستی اصالحیه بزنیم.
موارد پیشنهادی توسط اعضای محترم کمیسیون با رنگ آبی نمایش داده میشود.
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مصوبات جلسه:
 .1تصویب بر تشکیل کارگروهی با مدیریت جناب آقای حسنی و حضور حقوقدانان و افراد متخصص در زمینه اقتصاد به جهت
بهره برداری و بررسی تخصصی تر طرح مبازره با جرائم اقتصادی.
 .2تصویب بر دعوت از اعضای محترم مجلس در جلسات بازبینی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی.
 .3تصویب بر ارسال نامه درخواستی بررسی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در کانال تلگرام گروه کمیسیون حقوقی توسط دبیر
محترم.

حاضرین جلسه:
آقایان :حیدر خادم زاده ،علی خیاط ،علی اکبر نیزاری ،حسین معصومی ،سید محسن پنجتنی ،علی دهقان زاده ،علیرضا زنگنه ابراهیمی ،سید
محمد دانش عالقهبند ،محمدرضا حسنی ،حمیدرضا سلطانی طهرانی
خانمها :زهرا اطهری ،پرستو پیروان ،مریم خبیری

غائبین جلسه:
آقایان :مجتبی بهاروند ،محمد قبول ،قاسم حسینی ،محمدعلی بزمآرائی ،ابراهیم عطایی ،علیرضا بنیهاشم ،دکتر دانش ،حمید فربد ،مهدی آدمی،
احمد اثنی عشری ،جواد نوریان جویمند ،حمید دشتی ،کمال نوری ،ابراهیم اسدی ،حسن آدینه نیا ،ابراهیم عطایی
خانمها :مریم علیزاده ،ساناز میرهادیزاده ،مهروز آگنج
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