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  به نام خدا

  "لزوم احیاي دادگاه هاي تجاري در ایران" 

دانشجوي دکتري حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی و عضو مرکزآموزش کانون  -غزل غفوري اصل

  وکالي دادگستري البرز

  چکیده 

برخی کشورها به اهمیت وجود این .دادگاه هاي تجاري در زمره ي مهمترین دادگاه هاي اختصاصی قرار دارند

دادگاه ها براي رسیدگی تخصصی،دقیق،سریع و کم هزینه به دعاوي تجاري پی برده و آن را در نظام قضائی 

دادگاه مهم اختصاصی است وفقدان  فاقد ایناما نظام قضائی کشور ما .خویش،در کنار سایر مراجع،گنجانده اند

مهم وحساس تجاري با خواسته ي باال را درعین نیاز به تعیین تکلیف  رسیدگی به دعاوياین محاکم گاه روند 

دکترین حقوقی تحقیق ومطالعه اي جامع ومستقل  تاکنون.فوري ودقیق،با اطاله ي دادرسی روبرو می سازد

  .پیرامون این دادگاه ها و به ویژه ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل آنها درایران انجام نداده است

ما دراین مقاله درپی آن هستیم که با اشاره به ویژگی هاي حقوق تجارت،تجربه ي درخشان دادگاه هاي تجاري 

این محاکم در یک نظام قضائی،ضرورت احیاي این دادگاه ها را درایران  نبود درفرانسه و نیز مشکالت ناشی از

  .توجیه نماییم

  دعاوي تجاري،آیین دادرسی تجاري،دادگاه اختصاصی،دادگاه عمومی  :کلید واژه

  مقدمه 

تخصص گرایی در رسیدگی به دعاوي و اختالفات پیچیده تر شدن روابط میان اشخاص،امروزه در پی تکامل و 

نتیجه ي مطلوب یدگی هاي دقیق و تخصصی به دعاوي،میان آنها،امري انکارناپذیر است؛چرا که از رهگذر رس

حاصل می شود و رویه هاي قضائی ارزنده اي از دادگاه ها برجاي می ماند که باعث پیشرفت دستگاه قضائی 

ق این امر و ایجاد زمینه اي براي در راستاي تحق.ه بیشتر عدالت در جامعه می گرددکشور و در نتیجه تحقق هرچ

دادگاه هاي ویژه ي اطفال،دادگاه هاي اقتصادي و محاکمی دقیق دادگاه هاي خانواده،خصصی ودادرسی هاي ت

نیاز  وارد شده است تا این حوزه ها را،که به دلیل حساسیت و پیچیدگی امور از این دست در نظام قضائی ایران

  . از سایر حوزه ها متمایز سازندد،ه بررسی هاي تخصصی و دقیق دارنب
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عناوین و دعاوي،نیاز مبرم به دادگاه هاي رسی که به دلیل پیچیدگی موضوعات،یکی از حوزه هاي داد

چرا که ماهیت امور و دعاوي تجاري سرعت و دقت فراوان در ؛اختصاصی دارد،حوزه ي تجارت می باشد

اصطالحات و مهارت هاي تجاري و خروج روابط و به عالوه تخصصی شدن .رسیدگی هاي تجاري را می طلبد

ر تخصص در کنا-مدنی لزوم وجود تخصص هاي تجاري مبادالت بازرگانی از قالب هاي سنتی فقه و قانون

 این وجود در کشور ما محاکمی با.از پیش نمایان می سازد بیشرا براي رسیدگی به این نوع دعاوي،-حقوقی

و نه تنها حقوق –تجاري ي عمومی،با قضاتی متخصص و آشنا با اموراصی و مجزا از شعب دادگاه هااختص

  .وجود ندارد "دادگاه هاي تجاري  "تحت عنوان  -تجارت

محکمه ي تجارت در کنار  1هجري شمسی 1309تا  1304له ي بین سال هاي در فاص زم به ذکر است کهالبته ال

وجود داشت ولی در نهایت به دلیل ضعف و نقص قانونگذاري،بدون آنکه رویه اي  در ایران سایر مراجع قضائی

  .ارزنده و درخشان از خود برجاي گذارد،تعطیل گشت

آن در سال تصویب توسط قوه قضائیه، 1388در سال  2با تدوین پیش نویس الیحه ي آیین دادرسی تجاري 

بحث پیرامون این دادگاه ها و اساساً ضرورت یا سپس تقدیم آن به مجلس،اهمیت توسط هیأت دولت و 1390

عدم ضرورت تشکیل آنها در ایران بیش از پیش آشکار شد؛چرا که در این الیحه تشکیل دادگاه هاي تجاري 

در ایران براي رسیدگی به دعاوي تجاري پیش بینی شده و به ساختار،صالحیت و آیین دادرسی این دادگاه ها 

الزم به ذکر است که این الیحه کماکان فرآیند تصویب خود را در .ه شده استدر الیحه ي مذکور پرداخت

  .مجلس شوراي اسالمی می گذراند

خود به تشکیل  29نیز در ماده  16/11/1390بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب قانون در کنار این الیحه،

قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی الزم « :این ماده چنین اعالم می دارد.دادگاه هاي تجاري اشاره نموده است

  .»آورند عمل می هاي تجاري به دادرسی تجاري و تشکیل دادگاه را براي تنظیم آیین

بنابراین با مالحظه ي این دو متن قانونی نتیجه می گیریم که ضرورت تشکیل دادگاه هاي تجاري و نقش مؤثر 

از دید قانونگذار ایران مغفول نمانده ،در سال هاي اخیر،اريآنها در حل و فصل هر چه بهتر و دقیق تر دعاوي تج

  .است

                                                           
 .استفاده خواهیم کرد ".ش.ه "از این پس در مقاله به جاي واژه هجري شمسی از عالمت اختصاري  1
  .بهره می جوییم ".ت.د.آ.ل " از این پس در مقاله به جاي عنوان کامل این الیحه از عالمت اختصاري 2
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که آیا اساساً احیاي مجدد دادگاه هاي  هستیممهم و ریشه اي  این پرسش ا درصدد پاسخگویی بهمدر این مقاله 

   تجاري در ایران امري ضروري است یا خیر؟

و توانسته با قانونگذاري صحیح در نظام قضائی خود گنجانده فرانسه این دادگاه ها را  کشوربا توجه به اینکه 

در  یرویه هاي ارزنده و موفقبه  خود، در مجموعه ي مراجع قضائیدر طول سالیان متمادي ضمن حفظ آنها 

بررسی تجربه ي این کشور،پاسخی مستندتر و واقع ما بر آن شدیم تا با دست یابد،رسیدگی به دعاوي تجاري 

این بوده که اه ها هستند،علت انتخاب فرانسه از میان کشورهایی که داراي این دادگ.فوق دهیم پرسشبینانه تر به 

 رانسه است و محتوایی نزدیک و گاهقوقی فبه شدت متأثر از نظام ح،به ویژه حقوق تجارت آنایران  حقوق

   .مشابه حقوق آن کشور دارد

دادگاه هاي تجاري تشکیل ي بررسی مختصري پیرامون پیشینه  در گفتار اول.شامل سه گفتار می باشد این مقاله

فوق،ضمن  در راستاي پاسخگویی به سؤالدر گفتار دوم و .خواهیم داشت)فرانسه و ایران(در هردو کشور

نقش دادگاه هاي تجاري و آیین دادسی تجاري ،ویژگی هاي حقوق تجارت و به تبع آن دعاوي تجاريبررسی 

اشاره  ها مورد بررسی قرار خواهیم داد و باالخره در گفتار سوم ضمن ر و بهتر این ویژگیرا در تأمین هرچه بیشت

،به عنوان روشی خصوصی براي حل و فصل اختالفات، ثابت در ایران به محدودیت ها و مشکالت امر داوري

پر کند و کماکان  خواهیم نمود که داوري نیز نمی تواند، به طور کامل، جاي خالی این دادگاه ها را در ایران

  .ضرورت تشکیل این محاکم در ایران به قوت خود باقی است
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  پیشینه ي تشکیل دادگاه هاي تجاري: گفتار اول 

 نیست و در هر دو کشور دو کشور فرانسه و ایراننهاد دادگاه هاي تجاري امري جدید در نظام حقوقی و قضائی 

حسب همین رب و توجه تجار و نیز حقوقدانان قرار گرفتمورد ضرورت تشکیل این محاکم در سال هاي دور،

در فرانسه از زمان تشکیل این .موعه ي قضائی این دو کشور شدندضرورت ها دادگاه هاي تجاري وارد مج

تحت الشعاع انتقادات وارد بر این محاکم قرار وجود آنها در نظام قضائی کشور،،ضرورت اکم تا کنونمح

اما نظام قضائی ایران برخالف .خود در این کشور ادامه می دهند به حیات ه هانگرفت و کماکان این دادگا

بدیهی است علت این امر از بین رفتن .کم را ازنظام قضائی خود حذف کردفرانسه در میانه ي راه این محا

چرا که با گذر زمان و با توجه به تحوالت عظیم در  ،نبود؛ضرورت هایی که موجب تشکیل این محاکم شد

نه تنها از ضرورت هایی که در بدو امر احساس می شد کاسته حوزه ي تجارت و افزایش سطح مبادالت تجاري 

بنابراین در راستاي توجیه لزوم .استگردیده و بیشتر نیز  روز به روز برجسته تراین ضرورت ها  نشده،بلکه

ابتدا به بررسی پیشینه ي تشکیل دادگاه هاي تجاري و  احیاي مجدد دادگاه هاي تجاري در ایران الزم دیدیم که

     .بپردازیم )ب(و)الف(نیز تغییر و تحوالت آنها در فرانسه و ایران طی دو قسمت

  فرانسه-لفا      

کشور ایتالیا مقدم بر فرانسه دادگاه هاي تجاري را در نظام قضائی خویش وارد ساخت و پس از آن فرانسه تحت 

علت این تقدم .تجاري این کشور،خود نیز این  دادگاه ها را در دستگاه قضائی خود گنجاند تأثیر دادگاه هاي

آن است که در قرون وسطی ایتالیا مهمترین مرکز تجاري اروپا بود و بندرهاي آن از جمله فلورانس نقش مهمی 

و رسوم و بالتبع منشأ اولیه ي شکل گیري این آداب .در انسجام آداب و رسوم و عرف هاي تجاري داشتند

در .شکل گرفتند2از درون همین بازارها بود که اصناف1.ونیز و جنوا بوده است  دادگاه هاي تجاري در بازارهاي

قرار داشتند که از سوي تجار انتخاب می شدندو وظیفه ي 3 رأس هر یک از این اصناف افرادي به نام کنسول

یا به سایر کشورهاي اروپایی تسري رونق تجارت به تدریج از ایتال4.اصلی آنها رسیدگی به دعاوي میان ایشان بود

در قرن پانزدهم میالدي  در این کشور .در همین راستا فرانسه یکی از مهمترین رقباي تجاري ایتالیا گشت.یافت

عطف  نقطه ي.به فعالیت خود ادامه می دادندمراجع کنسولی که از مدتها قبل تحت تأثیر ایتالیا شکل گرفته بود،

                                                           
پرو، روژه، نهادهاي قضایی فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی، عباس تدین و غالمحسین کوشکی، چاپ نخست، تهران، انشارات  1

  136، صفحه1384سلسبیل، 
2 corporations 
1 Consule 

فعالیت تجاري، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، کلیات، معامالت تجاري، تجار و سازماندهی  4

  7،صفحه1380زمستان 
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در پی این فرمان اولین دادگاه 1.شارل نهم بازمی گردد 1563تاریخ دادگاه هاي تجاري در فرانسه به فرمان 

لویی چهاردهم صالحیت دادگاه هاي تجاري به سرتاسر  1673فرمان  و در ادامه باتجاري در پاریس تشکیل شد

  .قلمرو فرانسه گسترش یافت

در حقوق فرانسه شناخته شده "مراجع کنسولی "تا کنون این تشکیالت که تحت عنوان 1790اوت  24از  

نحوه ي انتخاب و تعدادبه تعیین ترکیب، 1795انون اکتبر وقرا برخود گرفتند 2"دادگاه هاي تجاري"بودند،نام

  . قضات این دادگاه ها پرداخت

استبداد را از بیخ و بن اصالح کرد،سازمان دادرسی بازرگانی را  انقالب کبیر فرانسه که ساختار قضائی دوره ي

نخست آنکه قضات :علت آن نیز در دو امر نهفته است. ابقاء نمود و در ساختار این محاکم تغییري ایجاد نکرد

 تجاري از بین بازرگانان و به وسیله ي آراي عموم آنها انتخاب می شدند و این ترتیب با اصول لیبرالیسم که

مبناي انقالب فرانسه بود، مطابقت داشت و دیگر اینکه صالحیت بازرگانان که به عرف و عادت بازرگانی 

آشنایی و بصیرت عملی داشتند براي رسیدگی به دعاوي تجار بیشتر از دادرسان خدمتگزار دولت بود که قوانین 

ص دادگاه هاي تجاري تا به امروز قوانین فرانسه در خصو 3را ضمن تحصیالت علمی و نظري فرا گرفته بودند

در حال حاضر چهار منبع قانونی در .قرار گرفته استبارها مورد اصالح و حتی نسخ به وسیله ي قانون جدید 

 16قانون نهادهاي قضایی فرانسه مصوب  -1:ازدر فرانسه وجود دارد که عبارتند  خصوص دادگاه هاي تجاري

قانون  -3      میالدي مصوب شوراي دولتی فرانسه 1988ژانویه  13نامه ي آیین  -2     4میالدي  1987ژوئیه 

  .قانون تجارت فرانسه  -4    جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه

نظام حقوقی ،و پیچیده تر گشتن معامالت تجاري ه می شود که با گذر زمان و تحوالت اقتصاديالحظبنابراین م 

این دادگاه ها در کنار مراجع عمومی پی برده است؛فلذا با وجود  جودوو قضائی فرانسه بیش از پیش به لزوم 

با )نمایندگان تجار(از جمله عدم آشنایی قضات کنسولی برخی نظریه ها که در سال هاي اخیر به دالیلی

 اه ها نتوانستند مقاومت نماینددر برابر اثرات مثبت وجود این دادگ،قوانین،در اندیشه ي حذف این محاکم هستند

و ضرورت لزوم اصل اما هنوز 5.تنها تعداد شعب این دادگاه ها در سال هاي اخیر در فرانسه کاهش یافته استو

     .مخدوش نشده است،ان آنها در حل و فصل دعاوي تجاريبه دلیل سابقه ي درخش،این دادگاه ها در فرانسه

                                                           
3 Raviart, Eugene, Les tribunaux de commerce, paris, librairie des juris classeurs, 1932, page 15 
2 Les tribunaux de commerce 

متین دفتري، احمد، آیین دادرسی مدنی و و          137منبع پیشین، صفحهپرو، روژه،  و      11کینی، ربیعا، منبع پیشین، صفحهاس: رجوع کنید به 5

  52، صفحه1378، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1بازرگانی، جلد
1 Code de l’organisation judiciaire 

 
   148 - 150و صفحات 137پرو، روژه ، منبع پیشین ، صفحه: براي مطالعه بیشتر رجوع کنید به  5
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دادگاه هاي تجاري وارد نیست بلکه تنها برخی وجود به عالوه با توجه به اینکه این ایرادات بر ماهیت و اساس 

اکثر را هدف قرار داده است،،ازجمله ترکیب اعضاي رسیدگی کننده ي این محاکما،مباحث این دادگاه ه

و  دکترین حقوقی در فرانسه معتقدند که امکان رفع نواقص این دادگاه ها با اعمال تدابیر قانونی وجود دارد

  .کم نیست و این عمل مفید نخواهد بودنیازي به حذف کامل این محا

  ایران -ب        

مانطور که در مقدمه نیز اشاره شد،نظام قضائی ایران در سال هایی کوتاه از دادگاه هاي تجاري برخوردار بود؛ ه

  .بیگانه نمی باشدچندان بنابراین نظام قضائی ما با این نهاد .عمر آنها چندان به درازا نکشید اما

مسلم است در ایران نیز مانند سایر نظام هاي حقوقی اهمیت و توجه به لزوم وجود این دادگاه ها بعد از آنچه که 

بنابراین جهت جلوگیري از اطاله ي بحث تاریخچه از .ورود مقررات ماهوي حقوق تجارت آشکار گردید

   .پرداختن به دوران قبل از آن خودداري می نماییم

 9که در  "قانون قبول و نکول بروات تجارتی "–ینون در زمینه ي امور بازرگاندوازده سال بعد از اولین قا

اولین دادگاه . ق.ه 1301در سال -2به تصویب رسید .ش.ه 1289برابر با  1هجري قمري 1328جمادي األول 

 .تشکیل شد 3در دیوان خانه،تجار بودتجاري که در حقیقت یک مرجع صنفی براي رسیدگی به دعاوي میان 

در تمام پرونده ها اعم از حکام شرع -دوره ي حکومت ناصرالدین شاه قاجار-توضیح آنکه در این سال ها

این امر عده اي از بازرگانان بزرگ و مطرح .خود را صالح به رسیدگی می دانستند،جاريتملکی،مالی،مدنی و

بزنند که به حل ت قضائی،، با اختیاراست به تأسیس مجلسی متشکل از تجارآن زمان را بر آن داشت که د

وفصل اختالفات میان بازرگانان بپردازد تا از این رهگذر از مداخله هاي نارواي حکام شرع در مسائل تجاري و 

در نیمه ي تالش این بازرگانان،.سوء استفاده ي آنان از دعاوي و مطالبات بین بازرگانان جلوگیري شود

مجلس وکالي "که به موجب آن ناصرالدین شاه شد منجر به صدور فرمانی ازسوي، .ق.ه 1301شوال

                                                           
 .استفاده می کنیم ".ق.ه "پس درمقاله به جاي واژه ي هجري قمري از عالمت اختصاري  از این 1
، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس،  1تفرشی، محمد ، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهاي تجاري ، جلد ئعیس -2

 14، صفحه 1378

،  1353دانشگاه تهران ،   دانشکده علوم اداري و مدیریت بازرگانینتشارات راستین، منصور ، حقوق بازرگانی ، چاپ سوم، تهران، ا - 

  2صفحه
دیوان خانه به دعاوي عرفی بین افراد، دعاوي بین مردم و «. دیوان خانه ، به محاکم عرفی در برابر محاکم شرعی اطالق می شد 3

راوندي ، مرتضی، سیر قانون و دادگستري در / » .گی می نموددولت، دعاوي اتباع بیگانه و دعاوي بین ایرانیان و اتباع خارجی رسید

،چاپ دوازدهم، 1به نقل از شمس، عبداهللا، آیین دادرسی مدنی، جلد(  246، صفحه1368ایران، چاپ اول، انتشارات چشمه، تهران، 

  ) 2، پاورقی شماره45، صفحه1385تهران، انتشارات دراك، 
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 1.تحت نظارت وزارت تجارت شروع به کار کرد-نامیده می شد"مجلس تجارت" که اصطالحاً-"تجارایران

رسیدگی در مجلس تجارت تا قبل از مشروطیت عالوه بر عرف و استقالل این محاکم از محاکم شرع،علیرغم 

  2.عادات محل همچنان تابع شرع بود

ق و شروع قانونگذاري در وجوه مختلف، قانون دیگري در زمینه .ه 1324ا صدور فرمان مشروطیت در سالب

این قانون .ق به تصویب رسید.ه1333شعبان 24در  "قانون موقتی محاکم تجارت" امور بازرگانی تحت عنوان

قواعد ویژه اي در خصوص ماده بود و عالوه بر تشریح ساختار وترکیب محاکم تجارت به وضع  62مشتمل بر 

  .یین دادرسی این محاکم می پرداختآ

گاه ها توسط کمیسیون وزارت عدلیه،این داد"قانون تشکیل محاکم تجارت"با تصویب.ش.ه 1304/ 14/11در  

قانون اصول تشکیالت ،ن محاکم در اجراي هدف قانونگذاراما به دلیل عدم موفقیت ای.به حیات خود ادامه دادند

خود،تغییراتی را در ساختار این قانون از حیث حضور عضو تجاري  47تا 43در مواد.ش.ه 1307عدلیه مصوب

در قسمت پنجم خود که مربوط به دعاوي تجاري .ش.ه 1309در سال "قانون تسریع محاکمات"ایجاد کرد و

رار داد و این دعاوي را در صالحیت محاکم عمومی ق،1307 ی اختصاري و نسخ  قانونبود،با پیش بینی دادرس

بی تفاوتی اعضاي تجاري محکمه تجارت نسبت به .بدین ترتیب عمر محاکم تجاري در ایران خاتمه یافت

حضور در جلسات دادرسی و نقض اصول بی طرفی از جانب ایشان موجب گردید که دادرسی در محاکم 

تجارت از نظام قضائی تجارت بیش از حد انتظار به طول انجامد واین امر از جمله علل اصلی حذف محاکم 

   3.ایران بود

،آخرین یادگار "قانون تسریع محاکمات"، .ش.ه1318در سال "قانون آیین دادرسی مدنی"با تصویبنهایت در

نیز از مجموعه قوانین حاکم بر دعاوي خارج شد و از این زمان کلیه ي دعاوي اعم از مدنی و محاکم تجارت،

از این تاریخ به بعد علیرغم وجود نیاز شدید به 4.رسیدگی قرار می گرفتندمورد  1318 بازرگانی براساس قانون

هیچ گونه تشکیالت تخصصی در ایران سامان نیافته صاصی براي حل و فصل دعاوي تجاري،یک مرجع اخت

روابط واصطالحات ت تجاري و پیچیده شدن مهارت ها،با گذر زمان و با افزایش سطح مبادالت و معامال. است

  . این نیاز بیش از پیش آشکار گردیدتجاري 

                                                           
متین  و       408-410، صفحات1382،  شناسی دایره المعارف ایرانامین، حسن ، تاریخ حقوق ایران ، چاپ اول، تهران ، انتشارات  :رجوع کنید به 1

 53، صفحه1دفتري، احمد، منبع پیشین،جلد
  4، صفحه 1312خلعت بري، امیرارسالن، حقوق تجارت، مطبعه تجارت،  2
 54، صفحات 1متین دفتري، احمد، منبع پیشین، جلد: براي مطالعه ي بیشتر درخصوص علت حذف محاکم تجاري رجوع کنید به  3

 55و 
  55پیشین ، صفحهمتین دفتري، احمد، منبع  4
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  ویژگی هاي حقوق تجارت  -دومگفتار 

ی می پردازیم که ضرورت تحقوق تجارت ومبادالت تجارویژگی هاي مهم به بیان دراین گفتار ذیل سه قسمت،

تشکیل دادگاه هاي به عبارت دیگر هدف از  .پیش آشکار می سازدبیش از  تشکیل دادگاه هاي تجاري را

است که این ویژگی ها در رسیدگی به دعاوي و پرونده هاي  اینوتفکیک آنها از مراجع عمومی تجاري 

 بنابراین از گفته ي فوق چنین نتیجه گرفته می شود که انتظار ما از تشکیل.ي مدنظر قرار گرفته و تأمین شودتجار

هاي تجاري باشند  در رسیدگی خصایصاین  تأمین کننده ي این محاکمکه این است دادگاه هاي تجاري 

در این .تقسیم کار میان محاکم نخواهد بودوگرنه تشکیل دادگاه هاي تجاري سودي در بر نداشته و چیزي جز 

مهم و  ویژگی هاي دادگاه هاي تجاري موجود در این کشور در تأمین این فرانسه و نیزقوانین نقش قسمت 

ه که درواقع سند مؤسس دادگا-ه به الیحه آیین دادرسی تجاريبه عالو.اساسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 ،نسهحقوق فرارهگذار مقایسه با  نیز پرداخته می شود و هدف آن است که از-هاي تجاري در ایران خواهد بود

 زمینه ي تأمین ویژگی هاي حقوق تجارت دردادگاه هاي تجاري این الیحه درخألها و نقایص موجود در 

  .پیشنهاداتی جهت اصالح آن ارائه شود درنهایتآشکار گردد تا 

  امنیت -الف      

این است که در عالم تجارت افرادي که وارد معامالت تجاري -می شود خواندهنیز "اعتبار"که–منظور از امنیت

تنها که چرا؛این انتظار را دارند که قانونگذار از آنها در برابر زیان ها و خطرات احتمالی حمایت کند،می شوند

افراد ترغیب و تشویق به معامله می شوند و همین امر براي ،ود این حمایت قانونی از طلبکاراندرصورت وج

در راستاي ر حقوق تجارت فرانسه وضع گردیده،برخی قواعد که د.ایجاد اعتبار می کند) تاجر(ابل طرف مق

واعد می توان به مسئولیت تضامنی از جمله ي این ق.یت بخشیدن به معامالت تجاري استهمین اعتبار و امن

ق تجارت ایران نیز اصل تساوي طلبکاران تاجر ورشکسته اشاره کرد که در حقو امضاءکنندگان اسناد تجاري و

دادگاه هاي تجاري در راستاي همین اصل در فرانسه شدت عمل و سختگیري بیشتري نسبت به .وارد شده اند

ي ظیفه و.ی کنند وهمین امر امنیت روابط تجاري را تقویت می کندبدهکار در مقایسه با حقوق مدنی اعمال م

   .با قواعد ماهوي حقوق تجارت استدر درجه ي اول تضمین اصل امنیت 

گاه هاي تجاري حفظ از تشکیل دادمهم  به اینکه یکی از اهدافبه توضیحات فوق وبا عنایت با توجه بنابراین 

می باشد،برخالف آنچه در برابر تاجر متخطی غیرتاجر در حمایت از معامالت تجاري ونیزامنیت اعتبار تجار و

ر از به معناي متمایز و برتر دانستن طبقه ي تجا تشکیل دادگاه تجاري،بدو امر ممکن است به ذهن متبادر شود
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به عبارت دیگر وجود یک دادگاه مجزا و مستقل از دادگاه هاي عمومی همیشه .سایر اقشار جامعه نمی باشد

ایجاد زمینه اي این محاکم،هدف از تشکیل  بلکه در بسیاري موارد.از براي تجار به حساب نمی آیدامتییک 

ر تجار حفظ حوزه ي تجارت و سایتا اعتبارمی باشد  سهل انگارتخلف یاتجار مسخت گیرانه تر با  براي برخورد

به همین خاطر برخی .بیشتري داشته باشدامنیت و رضایت احساس  برابر تاجر و در معامله با اوشده وغیرتاجر در

بدیهی است که 1.می دانند "امنیت"در حقوق تجارت را ناشی از همین ویژگی  "شدت عمل"نویسندگان اصل 

تجار  به سود خود این امرش سطح معامالت تجاري می انجامد وبه افزای در نهایت ،این برخورد بعضاً شدید

  .خواهد بود

  سرعت -ب        

استحکام معامالت تجاري چنین می  امنیت و .اهمیت باالیی برخوردار استدر حقوق تجارت سرعت نیز از 

روند رسیدگی به این ،ادي میان طرفین اختالفی حادث شودطلبد که وقتی درخصوص یک رابطه ي قرارد

نفعت و کنار زدن لب مبه عالوه الزمه ي ج.هرچه سریعتر انجام پذیرد،اختالف و تعیین تکلیف پیرامون آن

بنابراین یکی دیگر از عوامل توجیه کننده ي ضرورت .داشتن سرعت در روابط تجاري است،رقباي تجاري

پرونده هاي در زمانی کوتاهتر به ن دادگاه ها در عین دقت و مهارت،تشکیل دادگاه هاي تجاري این است که ای

م ونده ها به دادگاه هاي عمومی با توجه به حجچراکه امروزه در صورت ارجاع این پرتجاري رسیدگی نمایند؛

این ،مجرب ومتخصص یز کمبود قضات دقیق،نبود شعب حقوقی کافی و ن،وسیع پرونده هاي ورودي هر شعبه

که با اصل سرعت در  شونددسته از دعاوي نیز گرفتار امر کلیشه اي اطاله ي دادرسی در این دادگاه ها می 

ر دادرسی هاي تجاري داین اصل مهم تأمین البته الزم به ذکر است که .ترسیدگی هاي تجاري در تعارض اس

از اینجا به .تجارت است نه حقوق ماهوي تجارت تا حد زیادي منوط به وضع آیین دادرسی ویژه در عرصه ي

به عبارت دیگر .ضرورت وضع قواعد آیین دادرسی تجاري در کنار تشکیل دادگاه هاي تجاري پی می بریم

که اگر چرا؛ل دادگاه هاي تجاري نمی تواند به تنهایی ضامن سرعت در دادرسی هاي تجاري باشدصرف تشکی

باز هم تسریع در رسیدگی هاي ت وسیع آیین دادرسی مدنی بدانیم،این محاکم را نیز تابع قید و بندها و تشریفا

اصل تجارت مشهور است،ان مؤلفین حقوق بنابراین برخالف آنچه که در می.تجاري امکان پذیر نخواهد بود

یات آیین دادرسی تجاري سرعت نه به عنوان ویژگی متفاوت حقوق تجارت از حقوق مدنی بلکه از مقتض

ین دادرسی تجاري الزم است که این محاکم از آین این اصل در دادگاه هاي تجاري و فلذا براي تأمی.است

تر نمودن روند رسیدگی به دعاوي،باعث تسریع رسیدگی ها می  سادهدادرسی خاصی که با کوتاه تر و

                                                           
   3،صفحه 1378سماواتی،حشمت اهللا،حقوق تجارت،جلد اول،چاپ اول،تهران،انتشارات میزان، 1
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فلذا دادگاه هاي تجاري نیز مانند هر دادگاه اختصاصی،آیین رسیدگی خاص خود را می ؛تبعیت نمایدگردند،

آن به منزله ي رابطه ي جسم و روح هاي تجاري و آیین دادرسی حاکم بربدون شک تشکیالت دادگاه د وطلبن

بنابراین .تدوین آیین دادرسی مختص این دادگاه ها،نحوه ي اداره ي دادرسی آنها معلوم باشدباید با  است و

این محاکم هدف ما از تأسیس  اساساً براي آنکه ،که دادگاه هاي تجاري در کشور ایجاد شوند صورتیدر

تا با کنند فاوتی از محاکم عمومی تبعیت بایستی این دادگاه ها از آیین دادرسی خاص و مت،قق گرددمح

  1.تجار زمان کمتري را براي مشخص شدن تکلیف و تثبیت وضعیت اقتصادیشان صرف کنند تشریفاتی کمتر

از جمله .زاییده ي همین اصل سرعت می باشد دارد فرانسه وجود  درآیین دادرسی تجاري  در برخی اصول که

که برخی از آنها درقانون  اشاره کرد 4ودادرسی اختصاري3،اجراي موقت احکام2مرور زمان آنها می توان به

ي باب مربوط به آیین دادرسی دادگاه ها(ر قانون آیین دادرسی مدنی فرانسهبرخی دیگر دتجارت فرانسه و

  .گنجانده شده است)تجاري

ل را در حقوق تجارت ایران نیز که ترجمانی از حقوق تجارت فرانسه می باشد می توان وبازتاب این اص

 طرح دعاوي راجع به اسناد تجاري درخصوصقانون تجارت  319و 318در موادحث مرور زمان براي مثال ب.دید

نیز صراحتاً به مرور زمان در دعاوي اشاره کرده وآن را به کلیه ي .ت.د.آ.ل 127تا  114آمده است و مواد 

  . دعاوي تجاري تعمیم داده است

ماده . دادرسی تجاري پیش بینی شده است یحه آییننهاداجراي موقت احکام نیز در قانون تجارت ایران ونیز ال

 113و112مواد(قانون تجارت اجراي موقت حکم ورشکستگی را پیش بینی نموده است وفصل هشتم الیحه 417

  .اجراي موقت کلیه ي احکام صادره از دادگاه هاي تجاري را ممکن می داند)ت.د.آ.ل

سریع تر می گردد،در الیحه آیین دادرسی تجاري پیش که موجب رسیدگی دقیق تر و5اما دادرسی اختصاري

در  دادرسیلی است که طریق معمول ااین در ح.این الیحه استبینی نشده واین امر یکی از ایرادات وارد بر

دادگاه هاي ایران دادرسی اختصاري است اما الیحه آیین دادرسی تجاري با عدول ازاین روش معمول،دادرسی 

الزم به ذکر است که دادرسی ).ت.د.آ.ل 41تا37مواد(تشخیص رئیس دادگاه وامی گذارد را به تبادل لوایح و

                                                           
  : رسیدگی هاي تجاري رجوع کنید بهبراي مطالعه ي بیشتر درخصوص اهمیت اصل سرعت در  1

  و       4، شماره 17، صفحه 1شمس،عبداهللا، منبع پیشین، جلد  -

- Le Gal, J.-P, Droit commercial, 4 e édition, Paris, Dalloz, 1973, page 8 
1Prescription  
2 L'exécution provisoire  
4Procédure sommaire 

فین دادرسی اختصاري در برابر دادرسی عادي قرار دارد و منظور از آن رسیدگی به دعواي مطروحه با تشکیل جلسه ي رسیدگی و استماع اظهارات طر 5

 .آنکه این جلسه مسبوق به تبادل لوایح باشددعواست بدون 
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اختصاري نه تنها تأمین کننده ي اصل سرعت در رسیدگی هاست بلکه زمینه را براي رسیدگی دقیق تر وشفاف 

دید آیین قانون ج 860-1  ،به صراحت مادهاما در فرانسه دادرسی در دادگاه تجاري.تر نیز آماده می سازد

  .اختصاري است،1رانسهفدادرسی مدنی 

  تخصص-ج        

الت توضیح آنکه هریک از اعمال و معام.ستتخصصی بودن آن ا از ویژگی هاي مهم حقوق تجارت یکی 

زه ي که خود در آن حو-طالحاتی است که تنها افراد متخصصعناوین واصتجاري در برگیرنده ي موضوعات،

  .شراف کامل و کافی نسبت به آنها دارندا-هستندتجاري مشغول به فعالیت 

یش از پیش به سوي تخصصی شدن حقوق تجارت ومعامالت تجاري ب،با گذر زمان و افزایش سطح معامالت

می  يدرگیر موضوعات جدیدفاصله می گیرند و-مندرج در فقه و قانون مدنی-هاي رایج مبادالتز قالب ،ارفته

اشی از آنها در کنار تخصص حقوقی یک تخصص تجاري را می شوند که رسیدگی دقیق به دعاوي ن

رسیدگی هاي در،مهم حقوق تجارت ویژگی هايوان یکی ازبه عن،بنابراین براي تضمین تخصص.طلبد

بایستی دادگاه هایی اختصاصی و مجزا از دادگاه هاي عمومی با قضاتی متخصص در امر تجارت تشکیل تجاري،

،به دعاوي تجاري با همان قضاتفعلی، دادگاه هاي عمومی چند شعبه از شعب تصاصتنها به اخ ونمی توان شود

  .اکتفا نمود

به دعاوي تجاري  بنابراین تشکیالت دادگاه تجاري و شرایط انتخاب قضات آن باید به گونه اي باشد که کسانی

انند با باالترین شراف کافی نسبت به موضوع دعوي ازحیث علمی وتجربی داشته باشند وبتوکه ارسیدگی کنند 

زیادي تمایل حدضمن آنکه تجار نیز تا.کمترین زمان ممکن به حل و فصل دعوا بپردازندضریب دقت ودر

حضور  البته این امر بدین معنا نیست که ما لزوم2.ان خودشان به قضاوت گذارده شونددارندتوسط افرادي از می

–بهترین راه براي تأمین اصل تخصص عقیده ي ما به.قضاتی با دانش حقوقی را دراین محاکم نادیده بگیریم

،با حقوقی در کنار تجار منتخب هر صنفر رسیدگی هاي تجاري حضور قضاتی با دانش د-تجاري و حقوقی

حق رأي مساوي،براي رسیدگی به پرونده هاي تجاري می باشد؛به گونه اي که تصمیم گیري نهایی حاصل نظر 

فرانسه قضات دادگاه تجاري همگی قضات  طبق قانون تجارتست که حالی ااین در.رأي هردو دسته باشدو

کی از مهمترین انتقاداتی است که در سال هاي که این امر ی3و خود تاجر می باشند)نمایندگان تجار(کنسولی

                                                           
  .»شفاهی است] در دادگاه تجاري[رسیدگی « : این ماده چنین بیان می دارد 1

2 Raviart, Eugene,Op.cit, page 7 
3 Art   L723-4 
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آشنایی قضات  کردیم به دلیل عدمیشتر ذکر دادگاه هاي تجاري وارد می شود ومنتقدان همانگونه که پاخیر بر

که توجه فراوان به تخصص تجاري  مالحظه می شود. اکم هستندکنسولی با قوانین در اندیشه ي حذف این مح

غافل شدن از اهمیت تخصص هاي حقوقی در دادگاه هاي تجاري توسط قانونگذار فرانسوي،موجب ورود و

  .ده استاین دادگاه ها در این کشور ش موقعیت خدشه بر

ترکیب دادگاه ه قرار گرفته والیحه آیین دادرسی تجاري در یران دقیقاً درنقطه ي مقابل فرانسدر این خصوص ا

در توضیح آنکه .دادرسی تجاري داشته استدادگاه و ناکافی به امر تخصص دراندك وی هاي تجاري توجه

و )دادرس(رئیس شعبهایران ترکیب دادگاه تجاري وفق الیحه آیین دادرسی تجاري متشکل است از 

تنها  1.شرایط انتخاب دادرس دادگاه همان شرایط عمومی است که براي قضات سایر مراجع مقرر است.مشاوران

را براي قضات این محاکم ضروري دانسته  گذراندن دوره هاي آموزش تخصصی قوه قضائیه.ت.د.آ.ل 11ماده 

یا اساساً آ داده می شود؟اموري به قضات آموزش است که مشخص نیست مقصود از این دوره ها چیست؟چه 

نه فقط –،یک متخصص در حوزه ي تجارتمی توان با برگزاري یک دوره آموزشی از فردي با دانش حقوقی

پیچیده ي تجاري اشراف یابد واز تمامی این طیف وسیع از معامالت تخصصی وساخت که بر -حقوق تجارت

گاه تجاري که خود ازتجار هستند درخصوص مشاوران دادات و مهارت هاي تجاري آگاه گردد؟صطالحا

وتأثیر  باید گفت که متأسفانه الیحه نقشگیرند نیزمی در ساختار دادگاه تجاري قرارودرکنار دادرس دادگاه 

ي نقش یک کارشناس کاهش داده است؛چراکه براي مشاوران هیچ به اندازه  پرونده هاي تجاري آنها را در

ت أهیدادگاه تجاري وهمچنین شعب و مشاوران در«:اعالم داشته الیحه 7ماده.حق رأیی درنظر نگرفته است

بدین ترتیب .»دشو نظر مشورتی آنان به صورت مکتوب اعالم میي ندارند وأعمومی دیوان عالی کشور حق ر

را تنها نظر خودمشاوران دادرس دادگاه است وبا  فقطعمومی  محاکمتصمیم گیري در این دادگاه ها همانند 

آنگونه که خود صالح می توجه به نظر مشورتی مشاور، بدیهی است که قاضی می تواند بدونو بیان می دارند

شکل به وبه همین  خصوص تغییري نیابد بنابراین درصورتی که الیحه در این.داند مبادرت به صدور رأي نماید

مهم تخصص در در تأمین ویژگی ،د شدندرایران تشکیل خواهدر آینده ري که تصویب رسد دادگاه هاي تجا

  .اي تجاري ناتوان خواهند بودرسیدگی ه

با توجه به اینکه دعاوي این است که  نکته ي آخري که ذیل عنوان تخصص اشاره به آن مفید به نظر می رسد

 توقف، بیمه، دعاوي مربوط به حمل ونقل، مانند(حیث موضوع داراي طیف وسیع ومتنوعی هستندتجاري از

به گونه اي که ؛است در میان شعب دادگاه تجاري نیز تقسیم بندي هایی صورت پذیردالزم  ، )شرکت ها و غیره

                                                           
 و الحاقیه هاي بعدي آن 14/2/1361مصوب "قانون شرایط انتخاب قضات دادگستري "مندرج درماده واحده  1
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می گردد تا  موجباین امر .هر شعبه به صورت تخصصی به یکی ازموضوعات واقسام دعاوي تجاري بپردازد

 لحاظ.ت.د.آ.ل 9این امر در ماده.درسیدگی نمای موضوعدقت بیشتري به  ز،تخصص وبا تمرکدادرس هر شعبه 

 شعب دادگاهبرخی ازتجربه وتخصص قضات،تواند با توجه به نوع دعاوي، می یهئیس قوه قضائر«:است شده

بیمه،ورشکستگی، مالکیت فکري ودعاوي  ونقل، حمل تجاري راجهت رسیدگی به نوع خاصی ازدعاوي ازقبیل

  .»دالمللی اختصاص ده تجاري بین

  دادگاه هاي تجاريمحدودیت هاي داوري در جایگزینی : گفتار سوم 

به جاي آنکه دعاوي خود را به ایرانی بیشتر تجار ،در ایران دادگاه هاي تجاريدر حال حاضر به دلیل فقدان 

ي شیوه ومی حقوقی با قضاتی غیر متخصص درامر تجارت بکشانند،ترجیح می دهند ازدادگاه هاي عم

ویژگی هایی نظیر سرعت،  ن نهاد ازجویند؛ضمن آنکه ایخصوصی حل وفصل اختالفات یعنی داوري بهره 

اما 1.دقت وکم هزینه بودن برخوردار است که تجار را هرچه بیشتر به سوي خود متمایل می سازدتخصص،

به طور کامل جایگزین دادگاه هاي است که سبب می شود این نهاد نتواند  محدودیت هایی داراي داوري

دراین گفتار براي .مند استکنار خود نیازي دولتی درره به وجود یک دادگسترودرنتیجه هموا تجاري شود

محدودیت هاي بررسی به ،ذیل چهار قسمتایران،احیاي مجدد دادگاه هاي تجاري در توجیه هرچه بیشتر لزوم

  .براي حل و فصل اختالفات تجاري می پردازیمخصوصی  به عنوان یک روشدر قوانین ایران، داوري

   استثنایی بودن داوري-الف       

رجوع به داوري  در خصوص حل و فصل دعاوي اصل برمراجعه به دادگاه هاست و حقوقیهاي در نظام 

از بروز اختالف براي رجوع به داوري جهت حل و این اصل است وبایستی طرفین دعوي قبل یا بعداستثنایی بر

معموالً طرفین یک داوري،براي ارجاع دعوي به .از طریق داوري با یکدیگر توافق نمایندفصل دعواي خود 

گاه نیز وقتی دعوا به .را میان خود به امضاء می رسانند-اعم از قرارداد یا شرط داوري–موافقتنامه ي داوري

بدین ترتیب دعوا از دادگستري .محکمه کشید متفقاً از محضر دادگاه تقاضاي ارجاع امر به داوري را می نمایند

بنابراین طرفین به گونه اي 2.حل وفصل اختالفات واردمی گرددخارج شده و به روند خصوصی رسیدگی و 

دعاوي تجاري نیز تابع همین قاعده هستند .ختیاري اختالف خود را به داور یا داوران منتخب ارجاع خواهند دادا

طریق داوري  درخصوص حل اختالفات تجاري از-قبل یا بعداز بروز اختالف-یوتا زمانی که میان طرفین توافق

                                                           
 9، صفحه 1376جنیدي ، لعیا ، قانون حاکم بر داوري هاي تجاري بین المللی ، چاپ اول ، تهران ، نشر دادگستر ،  1
، 1385،چاپ هفتم، تهران، انتشارات دراك،  3شمس،عبداهللا، آیین دادرسی مدنی، جلد:  براي مطالعه ي بیشتر رجوع کنید به 2
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ن نیاز است که درکنار نهاد بنابرای. ه مراجع قضایی باقی نخواهد ماندچاره اي جز توسل ب،نپذیرد صورت

یا بعدي براي ارجاع امر دادگاه هاي تجاري نیز وجود داشته باشند تا درصورت عدم وجود توافقی قبلی ،داوري

دعواي صورت ،ائل تجارياشراف کامل نسبت به مسبتواند به عنوان یک مرجع تخصصی با دقت و،به داوري

  .گرفته را به نحو مطلوب حل و فصل نماید

  داوري محدود بودن قلمرو- ب      

توضیح آنکه 1.تنها دعاوي قابلیت حل و فصل از طریق داوري را دارندکه قابلیت ارجاع به داوري را داشته باشند

عمومی،نمی توانند از طریق داوري حل و یا برخورد با مانع نظم وي به دلیل فقدان جنبه ي خصوصی وبرخی دعا

دعاوي مربوط به مالکیت اینگونه دعاوي در حوزه ي تجارت،دعواي ورشکستگی و نمونه ي بارز.فصل گردند

وي که قابل ارجاع به دراحصاء دعا 2دنیمقانون آیین دادرسی  496ماده  1بند .می باشند هاي صنعتی وفکري

گرچه مباحث مربوط به مالکیت هاي فکري و صنعتی .نموده است دعواي ورشکستگی اشارهبه داوري نیست،

مانند ثبت عالئم برخی حوزه ها،به دلیل آنکه درما حقوق تجارت استقالل یافته ازیادي ازامروزه تاحد

دادگاه هاي تجاري به دعاوي مربوط به مالکیت فکري نیز زدیک می شوند،این دو مقوله به یکدیگر ن،تجاري

صالحیت دادگاه ت نیز رسیدگی به این قسم ازدعاوي را صراحتاً در.د.آ.ل 25ماده 6بند.رسیدگی می کنند

،امکان ارجاع دعوي به داوري وجود نیز چون بحث نظم عمومی مطرح است دراین حوزه ها.تجاري می داند

گی به ري قابل ارجاع به داوري نیستند وبراي رسیدحساس تجاین توضیح برخی دعاوي بسیار مهم وبا ا.ندارد

  .این امور می باشده دولتی تجاري با قضاتی متخصص دربه وجود یک دادگاآنها نیاز

   3ی داوريفقدان قدرت اجرای-ج       

براي اجراي ی نمی تواند با بهره گیري از قواي قهریه رأي خود را اجرا نماید ونهاد داوري برخالف مراجع قضائ

هرگاه « :اعالم می دارد.م.د.آ.ق 488درهمین راستا ماده.استی رأي داور نیازبه درخواست از مراجع قضائ

یا دادگاهی داوري و کننده دعوا به گاه ارجاعدادبالغ،رأي داوري را اجرا ننماید،علیه تا بیست روز بعد ازا محکوم

نفع طبق رأي داور برگ  درخواست طرف ذي رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به که صالحیت

بدیهی است منظور از دادگاهی که صالحیت .»باشد اجراي رأي برابر مقررات قانونی می.صادرکنداجرایی 

منوط به آنکه الیحه آیین عوا را دارد درخصوص دعاوي تجاري،دادگاه تجاري خواهد بود،رسیدگی به اصل د

                                                           
 523شمس، عبداهللا، منبع پیشین، صفحه  1
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 ه کماکان مرجع؛وگرناه هاي تجاري در پی آن ایجاد شودسی تجاري در ایران به تصویب رسیده و دادگدادر

اي عمومی حقوقی خواهند بود که با عدم اشراف خود به تجاري دادگاه هاجرا کننده ي رأي داوري در امور

ممکن است روند اجراي رأي داور را جراي احکام مدنی،اعمال همان مواد عام اموضوعات ومباحث تجاري و

  1.به داوري ناسازگار استفلسفه ي ارجاع امرد و طوالنی نمایند که این امر با مبانی حقوق تجارت واساس وکن

  حل و فصل سریع اختالفات عدم قابلیت همیشگی داوري در-د       

سرعت در رسیدگی است اما به ،قوقدانان براي داوري برمی شمارندیکی از محاسنی که بسیاري از حگرچه 

زیرا در بسیاري موارد مذاکرات مربوط داوري همواره موجب تسریع در فصل خصومت نمی گردد؛ عقیده ي ما

دراکثر موارد داوري داخلی،رأي .شروع به داوري را به تأخیر می اندازد،موافقت نامه داوري بیش از اندازهبه 

مهم تر این که طرف 2.می کشدوي محکوم علیه اجرا نمی شودوکار به اجراي اجباري رأي داورسزداور طوعاً ا

این مرتبه به دادگاه دولتی نسبت به رأي داور اعتراض نموده وبازنده همواره این گرایش طبیعی را دارد که 

بیشتر احساس رأي داور روزبه روزدیده سازماندهی دقیق تر شکایت ازامري که شاید موجب گر3.مراجعه نماید

اهمال طرفین به عالوه .درفصل خصومت فراهم می نماید براي تأخیر بیشترشودکه خود در عین حال زمینه را

داوري براي بررسی  ي اسناد به محکمهمدارك و ي ارائهنیز سهل انگاري دردعوا درانتصاب داوران و

از به دالیل فوق الذکر به طول انجامیدن داوري  بنابراین.باعث اطاله ي داوري گردد دمی تواننیزواظهارنظر 

 .ت داوري استجمله عمده ترین مشکال

تعیین داور از .مرجع قضائی نیازمند استنهاد داوري همواره به مساعدت یک ،صرفنظر ازاین محدودیت ها

صدور حکم ،)م.د.آ.ق461ماده(ارداد داوري،اظهارنظر نسبت به اصل قر)م.آد.ق460و459مواد(مستنکف طرف

وجود یک دادگاه درکنار داوري  ومسائلی ازاین دست نشان ازلزوم)م.د.آ.ق490ماده(بطالن رأي داوربر

  .مسائل تجاري بهترین مرجع یک دادگاه ویژه ي تجاري می باشدبدیهی است که در .دارد

دگاه تجاري بی نیاز نخواهد از تشکیل داوضیحات فوق این است که وجود نهاد داوري ما رانتیجه ي حاصل ازت

ی اختالفات درکنار مراجع قضائی مورد فصل خصوصداوري تنها می تواند به عنوان یک طریق حل وکرد و

  .گیردتوجه قرار

                                                           
اگر محکوم علیه به میل و اراده ي خود رأي داور را اجرا نکرد ،  درحقوق فرانسه نیز اجراي رأي داور نیاز به دخالت دادگاه و مرجع قضایی دارد؛ یعنی 1

  :براي مطالعه بیشتر رجوع کنید به. باید از رئیس دادگاه درخواست صدور دستور اجرا کرد

Robert, Jean, Arbitrage civil et commercial, 4e édition , Paris, Dalloz, 1967, pages 282 & 283 
  582و581،صفحات 1شمس،عبداهللا،منبع پیشین،جلد :  درخصوص اجراي اجباري رأي داور رجوع کنید بهبراي مطالعه  2
 571-580شمس،عبداهللا،همان،صفحات :  براي مطالعه درخصوص شکایت نسبت به رأي داور رجوع کنید به 3
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  : گیري نتیجه  

ایران براي مخاطب خویش رت تشکیل دادگاه هاي تجاري را در در این مقاله ما در پی آن بودیم که ضرو

به -سرعت وتخصص،امنیت ندازکه عبارت بود-ضمن بیان ویژگی هاي حقوق تجارتدراین راستا .اثبات نماییم

یم یک کیل محاکمی مجزا از دادگاه هاي عمومی براي تأمین این ویژگی ها اشاره نمودیم ودانستضرورت تش

پوشش قرار داده تحت دادگاه تجاري زمانی مفید وکارآمد خواهد بودکه به بهترین نحو این ویژگی ها را 

 ساختارتشکیالت،،تنها اضافه نمودن کیل دادگاه هاي تجاري در کشورتشبنابراین مقصود از.وتأمین نماید

،قانونگذاري هاي دقیق بایستی درکنار تأمین این ظواهر بلکهید به مجموعه ي قوه قضائیه نیست؛وساختمانی جد

به عالوه دانستیم .صورت پذیرد تا این ویژگی ها تأمین گردد-شکلی ماهوي وهمهم قواعد –وجوه مختلفدر 

  .کیل دادگاه هاي تجاري در کشور بی نیاز نمی سازد،ما رااز تشبه دلیل محدودیت هایی که داراست که داوري

لزوم هرچه ط تجاري و درنتیجه دعاوي تجاري وروابپیچیده تر شدن وبه عقیده ي ما باتوجه به گسترش 

عدم مقبولیت آن دست کم در دن رسیدگی هاي قضائی از یک سو و محدودیت هاي داوري وتخصصی تر کر

تشکیل دادگاه بنابراین اصل .ش بینی چنین تشکیالتی راضروري دانستتوان پی حقوق داخلی از سوي دیگر می

  .ت تلقی شودهاي تجاري در ایران باید امري مثب

ما نیز براین واقعیت واقف هستیم که حتی درصورت تصویب الیحه آیین دادرسی  الزم به ذکر است که 

امکان ،آمادگی وپتانسیل هاي موجودوبه ظرفیت ها ساختار وتشکیالت فعلی نظام قضائی ما با توجه تجاري،

این محاکم تشکیل نخواهد داشت وري را پذیرش دادگاه هاي اختصاصی جدیدي تحت عنوان دادگاه هاي تجا

ه ي الزم براي تشکیل این محاکم ویا عدم وجود نداشتن بودجبا مشکالتی چون کمبود امکانات،عمل در قطعاً

ژه ي بنابراین نباید به تشکیل فوري محاکم وی.خواهد شد روبرو،کافیقضات متخصص در امرتجارت به حد

باید پذیرفت که به صرف تصویب الیحه شرایط براي تشکیل دادگاه هاي تجارت درایران خوش بین بود و

ا تنها مانع و خأل قانونی سر راه تشکیل این دادگاه هفراهم نمی شود چون مانع موجود برتجاري در ایران 

ئی ما براي پذیرش محاکمی تر از این امور است وبه نبودن ظرفیت هاي الزم درنظام قضابلکه مشکل فرانبوده،

این مشکالت عملی هیچ یک ازآنچه مسلم است این است که اما ؛مجموعه ي قوه قضائیه باز می گرددجدید در

   .سؤال ببردضرورت تشکیل این محاکم را زیرنمی تواند اصل 

لتبع باأثیرگذار دادگاه هاي تجاري درگسترش روابط ومعامالت سالم تجاري وبنابراین با توجه به نقش مهم وت

ر راه تشکیل این ،بایستی از همین حاال براي حل مشکالت عملی موجود بر سآن بهبود وضع اقتصادي جامعه
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گرچه ممکن است هزینه هایی که در این راستا صرف می شود در کوتاه مدت به چرخه ي .محاکم تالش شود

  . اقتصادي کشور باز نگردد اما بدون شک بازدهی مثبت و مفید چنین هزینه هایی را در بلند مدت می توان دید

ل براي تشکیل تا زمانی که نظام قضائی ما آمادگی کامبا عنایت به اهمیت رسیدگی تخصصی به دعاوي تجاري،

بهترین به نظرمی رسد ،هوردرا به دست نیادر این حوزه و تربیت قضات متخصص  کارآمد دادگاه هاي تجاري

به امور و براي رسیدگی که شعبی از دادگاه هاي عمومی فعلی  ین استراه براي جبران نبود این محاکم هم

یم تاحدودي به فلسفه ي تشکیل دادگاه هاي ،براي آنکه بتواندر این موارد نیز.یابددعاوي تجاري اختصاص 

 گیردامر تجارت مدنظر قرار  ردشاغل در این شعب تخصص قضات تجاري نزدیک شویم،الزم است میزان 

براي این قضات تدارك دیده شود تا سطح آگاهی تجار، ،تحت نظر خودالزم يمکان آموزش هاحتی اإلو

به ،مشاورانی از میان تجار در کنار قضات ورضح.افزایش یابداصطالحات ومعامالت تجاري ایشان از مهارت ها،

وجود قضات تباع باشد،نیز تا حد زیادي می تواند مشکل ناشی از عدم شرط آنکه نظر آنها براي قاضی الزم اإل

الزم به ذکر است درصورتی که .شعب تأمین نمایداین را در"تخصص"مهم را رفع نماید و ویژگی متخصص

به دلیل تبعیت ،"سرعت"ویژگی مهمبه دعاوي تجاري اختصاص داده شود،دادگاه هاي عمومی تنها شعبی از

که چرارونده هاي تجاري مغفول خواهد ماند؛در پ،کلیه ي شعب دادگاه هاي عمومی از آیین دادرسی مدنی

 وندارند  رسیدگی هاي تجاري سرعت درقواعد ماهوي حقوق تجارت نقش چندانی در تضمین اصل دانستیم 

     .هستیم دادرسی هاي تجاري برايخاص وضع قواعد شکلی دراین زمینه ما نیازمند 
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