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حاضرین جلسه
آقایان دکتر دریانی (عضو حقوقدان شورای عالی معادن) ،میرآقایی ،باطنی ،حمیدرضا نوروزی وکیل پایه یک
دادگستری ،مرادزاده
شرح جلسه

آنچه در کمیته حقوقی و داوری خانه معدن ایرانگذشت ...
دکتر دریانی،عضو حقوقدان شورای عالی معادن:
پیش بینی انتزاع بالجهت معدن از ید معدنکاران بدون وجود هرگونه تخطی از مقررات قانونی از سوی ایشان
مغایر با برخی اصول فقهی و حقوقی از جمله قواعد حقوق مکتسبه ،قاعده تسلیط ،قاعده احترام به تصرف
حقوق فعلی و مواردی از این دست می باشد.
- ۱در ابتدای جلسه گزارشی در خصوص فرآیند طرح اصالح قانون معادن ،نحوه بررسی و اقدامات صورت
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پذیرفته در این خصوص ارائه گردید.
بر همین اساس  ۱۰ماده اولیه ی پیشنهادی و سپس  ۱۲ماده اضافه شده به آن دارای اشکاالت اساسی و
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ریشهای هستند که در صورت تصویب به شکل مطرح شده و عدم توجه به نظرات کارشناسان امر خسارات
عمیق و قابل توجهی به فعالیتهای معدنی کشور در بخش خصوصی و دولتی وارد خواهد آمد.
بعنوان نمونه تجویز انجام عملیات اکتشاف حین استخراج توسط اشخاصی غیر از بهرهبردار معدن ،محدود
بودن مدت بهره برداری به یک دوره و واگذاری معدن از طریق مزایده پس از اتمام مدت دوره بهرهبرداری
(اول) و یا الزام نمودن معدنکاران به هزینه نمودن  ۴۰درصد سود خالص معدنکاری در صنایع پایین دست
بخش کوچکی از ایرادات اساسی و ریشهای طرح اصالح قانون معادن می باشد که در همین خصوص خانه
معدن ایران و معدنکاران مختلف تالشهایی را جهت اصالح مراتب معمول داشته اند که متاسفانه تا کنون اثر
قابل مالحظه ای نداشته است.
آقای میرآقایی با پیشنهاد مکاتبه ی خانه معدن ایران با مجلس شورای اسالمی جهت احصای طرح اصالح
قانون معادن در جرگه ی قوانین مهم و درج آن در سایت اینترنتی «پارلمان مجازی» جهت درج نظرات
کارشناسان و فعالین این حوزه در سایت مذکور که میتواند در اصالح یا لغو طرح مذکور موثر باشد مبادرت
به اظهار نظر نمودند.
در ادامه آقای دکتر دریانی عضو حقوقدان شورای عالی معادن با ضروری دانستن اصالح قانون معادن سال
 ۱۳۷۷و بروز رسانی آن با توجه به شرایط روز ،روانسازی و تسهیل صدور مجوزهای معدنی ،چابک سازی
فرایند اکتشاف ،استخراج ،فرآوری ،فروش و صادرات را جزء ملزومات اصالح قانون معادن دانستند که این
اهداف در طرح جدید تامین نشده است.
از جمله نکات مهمی که ایشان در خصوص ضرورت گنجاندن مراتب در طرح اصالح قانون معادن برشمردند
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عبارت است از:
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 -۱حمایت واقعی اجرایی ،نظامی ،انتظامی و قضایی و حقوقی از معدنکاران ،محدوده های معدنی و
 -۲صیانت همه جانبه جانی ،مالی و حقوقی از معدنکاران کشور و مجوزهای صادره برای ایشان می باشد.
ایشان از جمله مواردی که ضرورت حمایت از معدنکاران را میطلبد به تصویب موادی جهت
 -۳ایجاد امنیت فروش محصوالت معدنی ،موضوعات بورس ،صادرات ،بازگشت ارز اشاره داشتند.
دکتر دریانی بیان داشتند پیش بینی انتزاع بالجهت معدن از ید معدنکاران بدون وجود هرگونه تخطی از
مقررات قانونی از سوی ایشان مغایر با برخی اصول فقهی و حقوقی از جمله قواعد حقوق مکتسبه ،قاعده
تسلیط ،قاعده احترام به تصرف حقوق فعلی و مواردی از این دست می باشد که این موارد موجب خدشه وارد
آمدن به تمام تالشهای معدنکاران که عمر و سرمایه ی خود را اغلب در مناطق سخت جغرافیایی صرف فعال
نمودن یک معدن نموده اند برشمرد.
در ادامه آقای باطنی اظهار داشتند در فرایند بررسی طرح اصالح قانون معادن که به شدّت هم محل اشکال
می باشد جای وزارت صنعت ،معدن و تجارت خالیست و آن مجموعه بایستی نقش فعالی را در این زمینه ایفا
نماید.
- ۲در ادامه جلسه ضمن پرداختن به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص اجرای کامل مفاد قانون چک
اصالحی سال  ،۱۳۹۷آقای حمیدرضا نوروزی وکیل پایه یک دادگستری مبادرت به تشریح مراتب نمودند.
ایشان اظهار داشتند در اصالحات قانون چک  ۱۳۹۷تغییرات بنیادینی نسبت به قوانین قبلی چک صورت
پذیرفته و این سند تجاری از حالت کامالً شخصی فی مابین صادرکننده و دریافت کننده خارج و فرایند صدور
تا وصول در سامانه صیاد قابل رصد می باشد.
1/3/2021

3

در اصالحات صورت پذیرفته جدید ،صدور چک در وجه حامل ممنوع ولیکن ظهرنویسی یا همان پشت

بسمه تعالی
صورتجلسه
کمیته حقوقی و داوری خانه معدن ایران

نویسی آن کماکان امکانپذیر می باشد.
بر اساس اظهارات آقای نوروزی و به استناد تغییرات اخیر قانون چک ،صدور دسته چک ها و سقف ریالی
صدور هر برگ چک بر اساس سوابق دارنده ی آن از جمله چک های برگشتی و گردش مالی دارنده حساب
صادر خواهد شد .همچنین درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص
حقیقی یا حقوقی (مانند مدیران شرکتها) صادر شود محدودیتهای صادر کننده چک غیر قابل پرداخت مانند
عدم امکان افتتاح حساب ،مسدودی حساب ،عدم پرداخت تسهیالت و ضمانتنامه ارزی و ریالی و عدم گشایش
اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی در اغلب موارد عالوه بر موکل و یا شخص حقوقی شامل حال وکیل یا نمایندگان
(مدیران شرکت) نیز خواهد شد.
ایشان اظهار داشتند به استناد ماده  ۲۳قانون صدور چک اصالحی سال  ۱۳۹۷فرایند دادرسی مربوط به
وصول وجه چک کوتاهتر شده و از این طریق در صورت عدم وصول مبالغ مندرج در چک ها با طی زمان
کمتر امکان طی فرایند قضایی وجود خواهد داشت.
از جمله نکات مطرح شده در خصوص قانون چک عبارتند از اینکه اصالحات اخیر در این زمینه تطابق قابل
توجهی با نظام قانون مبارزه با پولشویی دارد که با اجرای موارد باقیمانده از ابتدای سال  ۱۴۰۰این فرایند
تکمیل خواهد شد.
در انتها با پیشنهاد آقای مرادزاده مبنی بر ضرورت تشکیل جلسات کمیته حقوقی در فواصل نزدیک تر به
جهت لزوم مباحثه بیشتر موازین قانونی کاربردی در فعالیت های معدنی مقرر گردید ،درصورت وجود شرایط
جلسات این کمیته از هر ماه یکبار به  ۱۵روز کاهش یابد.
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