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تاریخ : 

14/11/97 

 ساعت:

15:00 
 جلسه کارگروه حقوقی و نظارت یازدهمین

 

 شهرام محمدنیادبیر کارگروه: دکتر علیرضا رزاق کریمی        رئیس کارگروه: 

 دستور جلسه:

 ارائه گزارش جلسه کمیته داوری اتاق ایران توسط آقای دکتر گنج بخش -1

بند داوری و حل اختالف در قراردادهای لیزینگ و روش های پیشنهادی ارجاع  جنحوه دربحث و بررسی و تبادل نظر پیرامون  -2

 قراردادها به داوری

 سایر موارد  -3

 شرح مذاکرات:
درو در محل شرکت لیزینگ ایران خودرو برگزار گردید. در ابتدا آقای موحد نژاد مدیر عامل لیزینگ ایران خو یازدهمین جلسه کار گروه حقوقی و نظارت

 %8ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه، گزارشی از وضعیت شرکت لیزینگ ایران خودرو ارائه نمود. وی گفت در سالهای اول فعالیت، حدود 
ت دچار فعالیت متأسفانه شرک محصوالت ایران خودرو توسط این شرکت به مشتریان واگذار می شد. با توجه به مشکالت ایجاد شده در سالهای بعد از شروع

در سال گذشته طرح احیای شرکت لیزینگ ایران خودرو تهیه گردید. یکی از محورهای این طرح استفاده از مکانیزم  بحران های مالی و معوقات شد.
ی از دستاوردهای این میلیارد تومان بود. یک 70الی  60فاکتورینگ و واگذاری مطالبات به دیگران در راستای احیای منابع مالی و افزایش سرمایه شرکت به 

  قانون تجارت بود. 141اقدامات خروج شرکت از ماده 
 امضاء نموده است.دستگاه خودرو را با شرکت ایران خودرو  5000رکت لیزینگ ایران خودرو هم اکنون به مدار فعالیت اصلی خود بازگشته و توافق فروش ش
 :پرداخت به شرح زیر انجمن ملی لیزینگ ایرانآقای موحد نژاد در ادامه به ذکر درخواست های خود از  

د زمینه این تبادل تجربه ـن است و بایـزایی مثبت و تبادل تجربیات میان اعضای انجمـو هم افسینرژی ی لیزینگ ایران محلی برای ایجاد یک ــالف( انجمن مل   
 فراهم آید.

 اقدامات الزم را معمول نماید.می بایست ب(  انجمن در راستای زدودن ابهامات مراجع قضائی و عدم برداشت و درک صحیح از لیزینگ در دادگاه ها    
یمانکاران وصول ج(  انجمن جهت رتبه بندی و احراز صالحیت شرکت های وصول مطالبات اقدام تا اعضاء با اطمینان از بررسی های انجمن نسبت به انتخاب پ   

میلیارد ریال حق الزحمه وصول  300در این ارتباط برای اهمیت موضوع باید گفت که شرکت لیزینگ ایران خودرو از ابتدای فعالیت تاکنون حدود  مطالبات اقدام نمایند. 
 .مطالبات به شرکتهای پیمانکار پرداخت نموده است

به ضرورت بهره برداری از امکانات اتاق ایران در داوری و رفع اختالف قراردادها و همچنین خالصه ای  دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران توضیحاتی راجع
زمینه پیش فروش های غیر قانونی خودرو و موفقیت انجمن در  و مکاتبات با قوه قضائیه در یاز اقدامات انجام شده در رابطه با شرکت در جلسات دادستان

نت حقوقی وامور شوراهای حل اختالف و آخرین مکاتبات انجام شده با معا ی و انقالب تهران و همکاری و تعامل با قوه قضائیه دررفع ابهام از دادستان عموم
 ریاست جمهوری در رابطه با مشکل ضمانت نامه های بانکی بانک سپه ارائه نمود.

مبنی بر طرح پرونده های ضمانت نامه در مراجع قضائی را به  ،بانک سپهی هاجمهوری، ادعا تمتأسفانه نهاد حقوقی ریاس اظهار داشت:دبیر کل انجمن 
ری ارسال انجمن انعکاس داده و به نوعی در موضوع عمیق نشده است. در این ارتباط انجمن نامه دیگری به خانم دکتر جنیدی معاونت حقوقی ریاست جمهو

 خواهد نمود.
 آقای موحد نژاد مبنی بر رفع ابهامات مراجع قضائی از لیزینگ و اطالع رسانی گفت: توسط اط با نکته مهم مطرح شده بدبیر کل انجمن در ارت

ل به روابط طرف ـور العمــنیست. زیرا در این دست کاملیای ــمتأسفانه دستورالعمل اجرایی لیزینگ که فعالً سند نظارتی محسوب می شود، برای قاضی مبن
خالء قانونی و  یحقوق هر یک اشاره ای نشده است. وی در این زمینه تأکید نمود تا زمانی که صنعت لیزینگ داراهای معامالتی در قراردادهای لیزینگ و 
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زات ـارآمد(، ابوالفضل غالمی )لیزینگ ماشین آالت و تجهیـی )لیزینگ کـمد اتفاقـر داوری فرد )لیزینگ صنعت و معدن(، احـسححاضرین: 

سعید آدینی )لیزینگ ایران(، آزاده شرق(،  و )لیزینگ حکمت ایرانیان(، سید محمد تقی زاده ) لیزینگ ایرانمحمد رضا مسعودی فر پاسارگاد(، 

 مقدم )واسپاری میالد شهر(، فریدون احمدیان )واسپاری ملت(، علی سفیری )لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی(، محمد هادی موقعی )دبیرکل

)لیزینگ بازنشستگان  ق کریمی )لیزینگ پارسیان(، مریم مصطفوی )لیزینگ ایرانیان(، محمد زمان محمدی(، علیرضا رزاانجمن ملی لیزینگ ایران

علی جلیلوند )لیزینگ ود گنج بخش )لیزینگ مشرق زمین(، ـا محسنی )لیزینگ پیمان کارآفرین(، محمـدرضـد محمـمشرق زمین(، سی

 سیمیاری )لیزینگ ایران خودرو(، گلناز خرمشاهی )لیزینگ کار آفرین(ایرانیان(، مهناز نجاری )لیزینگ ایران خودرو(، فاطمه 

 

 

گفت: در مقرراتی است، نمی توان دادگاه ها را از عدم درک صحیح از لیزینگ خارج کرد. وی با اشاره به متن قانون لیزینگ در کشور عربستان سعودی 
 ه وضوح به نقش لیزینگ در مقابل مشتری )مستأجر( اشاره و حقوق هر یک در قانون درج گردیده است.قانون لیزینگ عربستان ب

 در مورد مکانیزم های ارجاع قراردادها به داوری و نقش انجمن و اتاقانجمن حقوقی آقای دکتر گنج بخش مشاور حقوقی لیزینگ مشرق زمین و مشاور 
 بیان نمود.را در داوری سازمانی سخنانی  ایران

 ود. وی گفت: نحوه نوشتن شرط داوری در قراردادها مهم است. این مهم است که در صنعت لیزینگ چه قراردادهایی باید به داوری سازمانی ارجاع ش
از صنعت بیمه بیان نمودند که قراردادهای همکاری و یا احیاناً عاملیت است که قابل ارجاع به داوری است. وی در مثالی  قرارداد، یکی از بهترین نمونه های

 پرونده های بسیار کمی از بیمه در دادگاه ها مطرح است زیرا از روش داوری استفاده می کنند.
ان ارجاع به آقای دکتر رزاق کریمی رئیس کارگروه حقوقی و نظارت گفت: در عقود مبادله ای به دلیل استفاده از تضامین مانند چک و سایر وثیقه ها امک

 به هر حال باید برای عقود مبادله ای مکانیزم ارجاع به داوری مورد بحث قرار گیرد. وجود ندارد ولی برای سایر قراردادها روش خوبی است. داوری

 ردیف شرح تصمیمات اقدام کننده مهلت انجام

روز 10  آقای دکتر گنج بخش 
تهیه و پس از طرح در مقرر گردید گزارش توجیهی ارجاع قراردادهای لیزینگ به داوری را 

 کارگروه حقوقی و نظارت به انجمن جهت تصمیم گیری و ابالغ به اعضاء ارائه نمایند.
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