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سعید جوهر 1،شکراهلل نیکوند

چکیده:
محاکم تجاری برای نخستین بار در سال 1304در نظام قضایی ایران تشکیل شدهاند اما پس از مسدت نسسًتا
کوتاهی حذف شدند .قانونگذار در سالهای اخیر به دنًال برپایی دادگاههای تجاری و تدوین الیحه آیسین
دادرسی تجاری بود که این طرح نیز به سرانجام نرسید و از دستور کار مجل خارج شسد .یکسی از دالیسل
این تصمیم ،ابهام در مفهوم اعمال تجاری در حقوق ایران عنوان شد که مسیتوانسد در تشسخیص صستحی
این محاکم م شکل ایجاد کند و باعث اطاله روند دادرسی شود .در مورد این ایراد ،تتشی جه رفع آن و
بررسی معیارهای اعمال تجاری در سایر کشورها صورت نگرف  .مطالعه در نظام قضایی بلژیک جایی کسه
گامهای ابتدایی برای جایگزینی دادگاههای اقتصادی با دادگاههای تجاری برداشته شده مسیتوانسد در ایسن
مسئله بسیار الهامبخش باشد .قانونگذار این کشور از معیار «اعمال تجاری» گذر کسرده و مفهسوم «اقتصسادی
بودن» را ضابطه صتحی قرار داده اس  .ضابطهی فعالی اقتصادی نه تنها مسیتوانسد اختتفساتی را کسه در
قالب مفهوم تجارتی نمیگنجد بسدون ایجساد ابهسام وارد صستحی ایسن محساکم کنسد و بسه عًسارت دیگسر
صتحی محاکم تجاری را گسترش دهد ،بلکه باعث نیل به یکی از اهداف تشکیل این محاکم که رشد و
توسعه اقتصادی اس  ،میشود.
واژگانکلیدی :دادگاه تجاری ،اعمال تجاری ،بنگاه اقتصادی ،صتحی

دادگاه.

* دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،واحد ورامین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین ،ایران.
** استادیار گروه حقوق خصوصی ،واحد ورامین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین ،ایران( .نویسنده مسئول)

dr.nikvand@yahoo.com
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مقدمه
طرفین دعوای تجاری ،دادگاه را به عنوان آخرین مرجع ،هنگامیتمامی راههای دیگر بسرای حسل و
فصل دعوا با شکس شد ،انتخاب میکنند .از همین رو این مرجع باید بسه نحسو مسوور و مطلسوبی در
قضیه تصمیمگیری کند .برای این منظور نه تنها الزم اس

که توانایی و مهارت الزم را داشته باشد،
1

بلکه تصمیم اتخاذ شده باید با شرایط و انتظارات تجاری طرفین متناسب باشسد (کیتسز .)39 :1998 ،
رسیدگی تخصصی به دعاوی تجاری توسط فردی آشنا به حوزه قوانین و عرفهای تجاری با آئین
دادرسی ویژه و اختصاصی از چالشهای اصلی تشکیل محاکم تجاری محسوب میشود.
در حوزه حقوق تجارت زمانی که صحً از مرجع حل و فصسل اخستتف مسیشسود ،بتفاصسله
بحث داوری تجاری پیش مسی آیسد .دالیسل زیسادی بسرای کسارآیی نهساد داوری در رفسع اختتفسات
تجاری آورده شده ،مانند سرع حل اختتف ،رسیدگی تخصصی و ...کسه مسورد قًسول نظسامهسای
حقوقی کشورها قرار گرفته اس  .با وجود این ،دادگاههای تجساری نیسز مسورد پشستیًانی نظسامهسای
حقوقی قرار گرفتهاند؛ زیرا محدودی هسای ناشسی از ماهیس قسراردادی داوری ماننسد عسدم امکسان
جلب والث (هانگ )195 :2015 ،2و همینطسور عسدم قابلیس داوری برخسی از دعساوی 3و تساخیر در
برپایی نهاد داوری و اجرای رای از سوی محکوم علیه ،بازرگانان را به سوی محاکم رسمی متمایسل
میکند.
در حقوق ایران فکر تشکیل محاکم تجاری به حدود صد سال قًل باز میگسردد .امسا عمسر ایسن
محاکم به درازا نکشید .در سالهای اخیر قانونگذار مجددا به سراغ احیای این محساکم رفتسه اسس .
در همین راستا ،الیحه آیین دادرسی تجاری بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسسه مسور 1390/8/25
هیئ وزیران به تصویب رسیده و در جلسه علنی مور  1390/12/15اعتم وصول شسده و جهس
بررسی به کمیسیونهای مرتًط ارجاع گردیده اسس  .در ایسن الیحسه بسه جهس رسسالتی کسه بسرای
دادگاههای تجاری در نظر گرفته شده ،سسعی شسده ویژگسی تخصصسی بسودن در تمسام ارکسان ایسن
دادگاهها لحاظ شود؛ در نتیجسه صستحی

دادگساه تجساری بسه مسوارد ذیسل اختصسا

یافتسه اسس :
katz
Hwang

1.
2.

 .3بند  1ماده  496قانون آیین دادرسی مدنی در احصا دعاوی که قابل ارجاع به داوری نیست ،به دعوای ورشکستگی اشاره
نموده است .گرچه مباحث مربوط به مالکیتهای فکری و صنعتی امروزه تا حد زیادی از حقوق تجارت استقالل یافتهه امها
به دلیل آنکه در برخی حوزهها ،مانند ثبت عالئم تجاری ،این دو مقوله به یکدیگر نزدیک میشوند ،دادگاهههای تجهاری بهه
دعاوی مربوط به مالکیت فکری نیز رسیدگی میکنند .بند  6ماده  25الیحه آیین دادرسی تجاری نیز رسیدگی به ایهن قسهم
از دعاوی را صراحتا در صالحیت دادگاه تجاری میداند .در این حوزهها نیز چون بحث نظم عمومی مطهر اسهت؛ امکهان
ارجاع دعوی به داوری وجود ندارد .با این توضیح برخی دعاوی بسیار مهم و حساس تجاری قابل ارجاع به داوری نیسهتند
و برای رسیدگی به آنها نیاز به وجود یک دادگاه دولتی تجاری و قضاتی متخصص در این امور میباشد.
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«دعاوی ناشی از اعمال تجاری که طسرفین یسا یسک طسرف آن تساجر باشسد ،دعساوی ناشسی از امسور
شسرک هسای تجساری ،دعساوی توقس

و تصسفیه و دعساوی مسرتًط بسا آنهسا ،دعساوی ناشسی از

سرمایهگذاری خارجی  1»...در اظهارنظر کارشناسی درباره «الیحه آیسین دادرسسی تجساری» کسه در
 1395/06/31توسط مرکسز پژوهش هسای مجلس

منتشسر شسد و متعاقسب آن الیحسه از دسستور کسار

کمیسیون خارج شد ،اینگونه آمده اس « :به دلیل ابهام موجود در نظام حقوقی در خصسو

تساجر

و اعمال تجاری لذا تشکیل دادگاه تجاری به جه اختتفی که در صتحی با دادگاههای عمومی
حقوقی خواهد داش  ،نه تنها کمک چندانی به دادگستری نمیکند بلکه خسود عامسل ایجساد اطالسه
دادرسی میگردد ».این ایراد در نوع خود قابل اعتنا اسس چسرا کسه باعسث خسروج الیحسه مزبسور از
دستور کار مجل شورای اسستمی شسد .در پسژوهش حاضسر ،بسه دنًسال پیشسنهاد طسرح جدیسدی در
خصو صتحی محاکم اختصاصی بازرگانان هستیم .در این طرح که با مطالعسه در نظسام حقسوق
بلژیک همراه اس  ،خواهیم دید چگونه نظام حقوقی این کشور از تاکید بر مفهوم «تجساری بسودن»
در تشخیص صتحی این محاکم دس کشیده و بر معیسار ملمسو تسری تحس عنسوان «اقتصسادی
بودن فعالی » پنساه بسرده اسس  .بسرای ورود بسه بحسث ابتسدا ذکسر مقسدماتی در خصسو ضسرورت
رسیدگی تخصصی به دعساوی حسوزه تجسارت و اقتصساد اجتنسابناپسذیر اسس و همینسین سسابقهی
دادگاههای تجاری در حقوق ایران ضروری به نظر میرسد.
 .1ضرورت رسیدگی تخصصی به دعاوی حوزه بازرگانی و اقتصاد
دادگاه اختصاصی به معنی ایجاد دادگاههایی با صتحی محدود و مشخص و آیین دادرسی خا
اس  .تخصصگرایی در دادگاهها به دو شیوه اعمال میشود .اولین روش ،آیین و شیوهی دادرسسی
تخصصی اس که جدا از آیین دادرسی عمومی اعمال میشسود .دومسین روش ،اسستفاده از قضساتی
اس که تخصص ویژهای در رسیدگی به دعاویی خاصی داشته باشند .معموال مثالی کسه بسرای ایسن
نوع از تخصصگرایی میشود ،دادگاههای خسانواده اسس

(کمیتسه موقس

دادگساه تجساری:1997 ،

)950؛ دادگاههای اختصاصی برای رفع سه مشکل تشکیل میشوند:
اول ،سیل پروندههایی اس که به شکل فزآینسدهای بسا گسسترده شسدن روابسط اجتمساعی شسکل
میگیرد .از همین رو نیاز به دادگاههای اختصاصی با آیین دادرسی خا
پرونده را سرع میبخشد ،احسا میشود.

که فرآینسد رسسیدگی بسه

دوم ،دادگاههای اختصاصی نیاز فزآینده به حضور متخصص ،در حوزههای پیییدهی حقسوق را
پاسخ میدهد .استفاده از متخصصین وقتی که حوزه مورد نظر پیییدگیهای خاصی دارد و یا امسور
موضسسوعی آن ،بسسرای تیرمتخصصسسین سسسخ اسس  ،کیفیس دادرسسسی را بسساال مسسیبسسرد .معمسسوال در
 .1ماده  25الیحه آئین دادرسی تجاری ایران
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دادگاههای تجاری ،باید انتظارات تجاری طرفین اجرایی شود .بسرای ایسن منظسور پسیش از هسر چیسز
الزم اس

که قاضسی از انتظسارات تجساری طسرفین آگساهی داشسته باشسد (گالًریس .)848 :2002 ،1

قضاتی که آشنایی کمی با دنیای تجسارت دارنسد نمسیتواننسد ایسن منظسور را بسرآورده سسازند .الًتسه
آشنایی با عرف تجاری کار راحتی نیس ؛ از آن سًب که عرف تجاری دائما تغییر میکنسد .همسین
مسئله ضرورت بررسی تخصصی موضوع را توجیه میکند .در واقع بین آشنایی به حقوق تجارت و
عرف تجاری باید تفکیک قائل شسویم .ایسن دو مسسئله کسامت متفساوت اسس  ،آنیسه کسه ضسرورت
تشکیل دادگاه تجاری را ایجاد میکند ،اعمال عرف تجساری اسس  .عستوه بسر مسورد اخیسر ممکسن
اس

قضات دادگاه در یافتن امور موضوعی این حوزه دچار مشکل شوند .در دعاوی که مًتنسی بسر

امور بسیار تکنیکی اس مانند مًاحث فینان چند جانًه یسا اختتفسات مربسوه بسه مالکیس فکسری،
پیروزی یا شکس در دعوا وابسته به فهم درس قاضی از شواهد پرونده اس  .زیرا آنیه که بسرای
2

یک متخصص بسیار ساده و راح اس  ،میتواند برای یک تیر متخصص بسیار پیییده باشد.
سومین دلیل طرفداران ایجاد دادگاه اختصاصی این اس که این دادگاهها موجب از بسین رفستن
تشت آرا و رویههای مختل در بین دادگاهها میشود .رسسیدگی بسه دعساوی پیییسده و متعسدد در
یک محکمه اختصاصی به وحدت رویه قضایی کمک میکند .از این سًب گفته میشود تسا جسایی
که وحدت رویه ،یک هدف در نظامهای حقوقی به شمار میآید ،ایجاد دادگاههسای تخصصسی بسه
این مهم کمک میکند (روسز .)1121 :1990 ،3بیتردید این دالیل در ذهن قانونگذار ایران وجود

داشته که قریب به صد سال قًل ،دس

به تشکیل این محاکم زده اسس  .از جملسه فوایسد رسسیدگی

تخصصی به دعاوی تجاری میتوان به رعای اصل سرع در رسیدگی تجاری و کاهش هزینسههسا
در رسیدگی به دعاوی تجاری نام برد (افتخار جهرمی و دیگران .)59 ،1396 ،از این رو گفتسه شسده
که قاضی دادگاه تجاری باید بتواند آوار احکام خود را بشناسسد و در صسدد کساهش هزینسه دعساوی
برآید .او نیاز دارد که تئوری و دانش تجارت را داشته باشد و آوار اقتصادی قواعد حقوقی را بدانسد
(استربرو :1989 ،4پ.)877
هر چند ایراداتی مانند سیاسی کاری در روند انتصاب (باوم ،)831-823 :2000 ،خطر اعمال نگرش
محدود و تنگ نظرانه( 1ادوارد )572-519 :2008 ،2و تشخیص دشوار صتحی

(سارنگ:2005 ،3
Galbraith

1.

2. what an expert considers to be “everyday bread and butter … may well be a minefield” for a non-

specialist judge
3. Revesez
4. Easterbroo

 .1از این ایراد با اصطال نگاه تونلی ( )Tunnel visionیاد شده است .از آن جهت که دادگاههای تخصصی از کل نظام
حقوقی مجزا هستند و احتمال دارد که دکترین منحصر به فرد و آیین بخصوصی را ایجاد کنند که سازگار با کلیت نظام
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 )1284به دادگاههای تجاری وارد اس

که مورد اخیر مورد مطالعه در این نوشته اس .

 .2سابقهی محاکم تجاری در حقوق ایران و فرانسه و صالحیت آنها
 .1-2ایران
نظام قضایی ایران سالها تجربه دادگاههای تجاری را داشته اس و چندان با این نهاد بیگانه نیسس .
چیزی که نشان میدهد در حقوق ایران مانند سایر نظامهای حقوقی بسه اهمیس و لسزوم وجسود ایسن
دادگاه ها در کنار مقسررات مساهوی حقسوق تجسارت ،توجسه شسده اسس  .در سسال  1301ه.ق اولسین
دادگاه تجاری که در حقیق

یک مرجع صنفی برای رسیدگی به دعاوی میان تجار بود ،در دیسوان

خانه تشکیل شد .پ از صدور فرمسان مشسروطی قسانون دیگسری در زمینسه امسور بازرگسانی تحس
عنوان قانون موقتی محاکم تجارت در  24شعًان  1333ه.ق به تصویب رسید .این قانون مشستمل بسر
 62ماد ه بود و عستوه بسر تشسریا سساختار و ترکیسب محساکم تجسارت بسه وضسع قواعسد ویسژهای در
خصو آیین دادرسی این محاکم میپرداخ  .در تاریخ  1304/11/14با تصسویب قسانون تشسکیل
محاکم تجارت توسط کمیسیون وزارت عدلیه حیات این دادگاهها تسداوم یافس (قاسسمی حامسد و
دیگران .)41 ،1395 ،اما به دلیل عدم موفقی این محاکم در اجرای هدف قانونگذار ،قانون اصسول
تشکیتت عدلیه مصوب  1307ه.ش در مسوارد  43تسا  47خسود ،تغییراتسی در سساختار ایسن قسانون از
حیث حضور عضو تجاری ایجاد کرد و "قانون تسریع محاکمسات" در سسال 1309ه.ش در قسسم

پنجم خود که مربوه به دعاوی تجاری بود ،با پیشبینسی دادرسسی اختصساری و نسسخ قسانون ،1307
این دعاوی را در صتحی

محاکم عمومی قرار داد و به این ترتیب عمر محساکم تجساری در ایسران

تمام شد.
چنانیه در مقدمه آمد ،قانونگذار در سال های اخیر دوباره به فکر تشکیل محاکم تجاری افتاد و
صتحی این دعاوی را در ده بند تعری کرد .نویسندگان الیحه به تًعی از حقوق فرانسه «اعمال

تجاری »4تجار را موضوع اصلی صتحی دادگاههای تجاری قرار دادهانسد .در بنسدهای  1و  2مساده
 25الیحه مذکور ،دعاوی ناشی از اعمال تجاری که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشسد و دعساوی
ناشی از امور شرک های تجاری ،از قًیل تشکیل ،تصسمیمات مجمسع عمسومی و مسدیران ،اقسدامات
بازرسان ،نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه ،منافع و سسود سسهام و صسورتهسای مسالی در صستحی
محاکم تجاری قرار گرفته اس .
اعمال تجاری در ماده دو قانون تجارت  1311تعری

شسدهانسد و احتیساج بسه ذکسر آنهسا دیسده

حقوقی نباشد .برعکس اگر ما وکیل متخصص را مجبور کنیم که در مقابل قاضی عمومی استدالل کند میتواند به رشد و
تعمیق حقوق کمک بیشتری کند.
2. Edward
3. Sarang
4. Acts de commerce
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نمی شود .بدیهی اس

که اعمالی تیر مرتًط با تجارت تاجر ،در حسوزه صستحی

دادگساه تجساری

قرار نمیگیرد .در حقوق فرانسه مطابق ماده  721-3قانون تجارت ،بسه اختتفسات ناشسی از تعهسدات
فی مابین تجار ،مابین موسسات اعتًساری و شسرک هسای مسالی و یسا اختتفسات درونسی ،در دادگساه
تجاری رسیدگی میشود .دادگاه تجاری همینین دعاوی مربوه به اختتفات بین تجار وقتی که بسه
طور صریا در صتحی

این نهاد قرار نگرفته باشد ،رسسیدگی مسیکنسد (کایسدت .)2 :2009 ،1امسا

نکته حائز اهمی این اس که نویسندگان الیحه بر ختف حقسوق فرانسسه و حتسی حقسوق بلژیسک
دعاوی که یک طرف آن تاجر اس را در صتحی این محاکم قرار دادهاند.
نویسندگان الیحه در بند اول ماده  24اشاره کرده اند که دعاوی ناشی از اعمسال تجساری مسابین
تجار یا بین تاجر و تیر تاجر در صتحی این دادگاه اس  .روشن نیس که این موضع نویسندگان
الیحه در خصو شرک های تجاری موضوع بند  2این ماده نیز جاری اس یا خیر؟ زیسرا در بنسد
دوم اشاره به آن نشده اس  .اما این موضع قانونگذار قابل نقد اس  .چرا باید دعوا بین تساجر و تیسر
تاجر در دادگاه تجاری مورد رسیدگی قرار گیرد؟ ایسن دادگساههسا بسه منظسور رسسیدگی تخصصسی
دعاوی حوزه بازرگانی و با حضور مشا وری کسه از حسوزه بازرگسانی انتخساب شسده اسس  ،تشسکیل
شدهاند .در واقع قانونگذار نگاه و توجه ویژهای به این قشر داشته اس  .از همین رو الزام فرد عسادی
به طرح دعوا علیه تاجر در این نهاد میتواند تیرعادالنه تلقی میشود .نمیتوان دلیل محکمی آورد
که به موجب آن ،فرد عادی از مراجعه به محاکم عسادی محسروم مسیشسود و مجًسور شسود بسه یسک
محکمه اختصاصی مراجعه نماید .این امر میتواند مخال

اصول دادرسسی عادالنسه باشسد .دادرسسی

عادالنه اقتضا دارد که مرجع رسیدگیکننده به دعوا بنا به شسغل و وصس یسک طسرف دعسوا تعیسین
نشود .هنگامیکه فردی در صدد طرح دعوای عادی علیه تاجر اس  ،عادالنه نیسس کسه بسر مًنسای
وص

طرف دعوا ،از رجوع به مرجع عمومی محروم شود .دعوای تیرتساجر علیسه تساجر مسیتوانسد

دعوایی بسیار مرسوم و عادی باشند که مراجع عمومی به طسور معمسول بسه آن رسسیدگی مسیکننسد.
لزوم طرح این دعوا در دادگاه تجاری این ظن را برای خواهان بوجود میآورد که دادرسی عادالنه
و برابر در انتظار او نیس .
شاید به همین دلیل اس که در حقوق بلژیک و حتی حقوق فرانسه برای تیر تاجر حق انتخساب
پیشبینی شده اس که بین مرجع عمومی و دادگساه تجساری دسس بسه انتخساب بزنسد( .هساتکرف،2
Cadiet
Houtcierff

1.
1.

 .2تجاری که در دفتر ثبت تجاری ثبتنام کردهاند و شرکتها و رؤسهای شهرکتهها کهه در دفتهر ثبهت تجهاری ثبهتنهام
نمودهاند ،شرکتها و نهادهای عمومیای نیز که مشغول به کار صنعتی و تجاری هستند و مرکز آنها در همان ناحیهه اسهت
میتوانند بهوسیلۀ یک نمایندۀ مسئول جز رأیدهندگان باشند.
3. Loic Cadiet
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 )40 :2016در این صورت فرد تیرتاجر میتواند بعد از آگاهی از شرایط دادرسسی تجساری ،مرجسع
مورد نظر خود را انتخاب کند.
 .2-2فرانسه
در حقوق فرانسه ویژگی اصلی محاکم تجاری این اس که از قضاتی تشکیل شدهاند که شساتل در
کار قضایی نیستند؛ بلکه تجاری هسستند کسه بسه وسسیلۀ خسود تجسار بسرای مسدت مشخصسی انتخساب
شدهاند .هر محکمۀ تجاری از قضاتی تشکیل شده که تعداد آنها بسته به اهمیس کسار آن محکمسه
ممکن اس

متفاوت باشد .به طور مثال در شهرهای بزرگ صنعتی و تجساری ،تعسداد قضسات بسسیار

زیاد اس  .محکمۀ تجاری شهر لیل فرانسه از  37قاضی تشکیل شده اس .
انتخاب قضات این دادگاه در نظام حقوقی فرانسه از میان شورای نمایندگان هر منطقسه صسورت
میگرف که این نمایندگان توسط تجار و صساحًان صسنایع انتخساب مسیشسوند 2.همسۀ کسسانی کسه
رأیدهندهاند میتوانند جزء شورای نمایندگی شوند .دیگر اعضسای شسورای نماینسدگان عًارتنسد از
اعضای فعلی دادگاههای تجساری و اعضسای اتساق بازرگسانی و صسنایع و همسینطسور اعضسای سسابق
دادگاه تجاری و اتاق بازرگانی و تجارت.
الًته برای قاضی شدن در دادگاه تجاری همۀ افرادی که در لیسس
وً

انتخسابی شسورای نماینسدگی

نام کردهاند ،باید شرایطی تکمیلی نیز داشته باشند .داشتن حداقل سی سال سسن و حسداقل پسن

سال سابقۀ فعالی

تجاری (مادۀ  3-413تشکیتت قضایی) از جملۀ این شرایط اسس  .الًتسه افسرادی

که در فرآیند اعادۀ اعتًارند یا در حال تصفیۀ قضایی هستند نمیتوانند کاندیدا شوند.
قضات در اولین انتخاب برای دورهای دو ساله انتخاب میشود و انتخساب مجسدد آنهسا بتمسانع
اسس (مسساده  412-7قسسانون تشسسکیتت قضسسایی) امسسا پس از چهسسارده سسسال دیگسسر بسسرای یسسک دوره
نمیتوانند انتخاب شوند (مادۀ 413-4قانون تشکیتت قضایی) .ایسن مقسررات بسرای اجتنساب از ایسن
اس که قضات مدت طوالنی بر مستند باشند بدون اینکه فرص به جوانان برسسد (لسو کیسدت،3
 )9 :2000قضات دادگاههای تجاری مقررات ویژهای دارند .برای مثال فعالی آنها مجانی خواهسد
بود و برای کاری که انجام میدهنسد هسید دسستمزدی نمسیگیرنسد( .مسادۀ  412-4قسانون تشسکیتت
قضایی)
رئی دادگاه تجاری در مجمع عمومی قضات دادگساههسای تجساری بسرای چهسار سسال انتخساب
میشود .طریقۀ انتخاب به این صورت اس  :اکثریس مطلسق در مرتًسۀ اول و دوم و در مرتًسۀ سسوم
اکثری نسًی .برای کسب این منصب میبایس حداقل تجربۀ قضساوت در دادگساه تجساری داشسته
باشد (مادۀ  412-11قانون تشکیتت قضایی) .رئی دادگاه تجاری مناصب دیگری دارد که برخی
از آنها قابل مقایسه با رئی دادگاههای عمومی اس  .او نسه تنهسا مسیتوانسد بسه قضساوت بسه عنسوان
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قاضی بپردازد ،بلکه مدیری

این تشکیتت را بر عهده دارد .عتوه بر این رئی

مجامع عمومی نیسز

هس  .مجمع عمسومی کسه تمسام قضسات دادگساه تجساری را گسرد هسم مسیآورد ،کسارکردی مطلقسا
تیرقضایی و اداری دارد .مجمع عمومی در مورد تمام مسائلی که میتواند مربسوه بسه ادارۀ دادگساه
شود تصمیم میگیرد .رئی

دادگاه تجاری میتوانسد رئسی

دادگساه و همینطسور رؤسسای شسعب را

انتخاب کند.
دادگاه تجاری معموال علنی اس و طًق قاعدۀ عمومی قضاتِ مستشار فرد هسستند (سسه یسا پسن
نفر) تصمیم باید با مشارک حداقل سه نفسر گرفتسه شسود (مسادۀ  412-1قسانون تشسکیتت قضسایی)
مسائل مطروحه به بحث گذاشته میشود و تصمیم به صورت علنی گرفته میشود .در هسر صسورت،
در شرایط استثنایی وقتی که قانون انتشار بحثها را ممنوع مسیکنسد ،دادگساه تجساری بایسد در اتساق
شورا برگسز ار شسود (بسرای مثسال در برخسی موضسوعات در مسورد اعسادۀ دادرسسی و تصسفیۀ قضسایی
شرک ها) .الًته اخیرا بحثهایی بر روی اصتح ساختار دادگاههای تجارت مخصوصا در رابطسه بسا
صتحی این دادگاه در خصو تصفیۀ شرک ها شده اس  .این اصستحات بسه دنًسال ایسن اسس
که ریاس

بعضی از شعب را به یک قاضی شاتل در کار قضایی بسپارد(.لوی

کیدت)8 :2000 ،1

 .3معیار صالحیت محاکم تجاری
 .1-3صالحیت دادگاههای تجاری در حقوق فرانسه
دادگاه تجاری از آن جه که مرجعی استثنائی محسسوب مسیشسود ،تنهسا در چهسارچوب مقسررات
قانونی میتواند دادرسی را شروع کند .این ویژگسی در بسسیاری از مسوارد موجسب بسروز مشسکتتی
میشود .در حقوق فرانسه این مشکل با فرمان  14سپتامًر  2000میتدی ایجساد شسده اسس ؛ زیسرا از
رویۀ متن مادۀ  631قانون تجارت سابق در خصو صتحی دادگساه تجساری پیسروی نکسرده بسود
(این قانون در سال  1991ابطال شد ).بدون اینکه توجه داشته باشد که رویسۀ عملسی بسه قسانون قسدیم
عادت کرده بود .سردرگمی ناشی از قانون جدید باعث شده اس که بعضسی از وکست بسرای اطالسۀ
دادرسی به ایراد عدم صتحی دادگاه تجاری دس بزنند .الًته این رویه در قانون  15مسی 2001در
ارتًاه قواعد جدید اقتصادی متوق شد .این قانون جان تازهای به مادۀ  631قسانون قسدیم داد .ایسن
مقررات در آخر امر وارد مادۀ  721-3قانون تجارت شد ،که قانون اخیر مرجع اصسلی در تشسخیص
صتحی

دادگاه تجاری اس .

Loic Cadiet

1.
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 .1-1-3صالحیت در مورد اختالف بین تجار
مطابق مادۀ  721-3قانون تجارت ،به اختتفات ناشی از تعهسدات فسیمسابین تجسار ،مسابین مؤسسسات
اعتًاری و شرک های مالی و یا اختتفات درونی ،در دادگساه تجساری رسسیدگی مسیشسود .دادگساه
تجاری همینین به دعاوی مربوه به اختتفات بین تجار وقتی که به طور صسریا در صستحی

ایسن

نهاد قرار نگرفته باشد ،رسیدگی میکند .در نتیجه دادگاه تجاری از دادگاه عمومی به عنوان مرجسع
عام سلب صتحی می کند .الًته در زمانی که یک طسرف دعسوا تساجر نیسس  ،او اختیسار دارد بسین
دادگاه عمومی و تجاری دس

به انتخاب بزند( .دیمرتی هوتکیرف)40 :2016 ،1

 .2-1-3صالحیت در مورد اعمال تجاری
ماده  721-3قانون تجارت ،صتحی دادگاه تجاری را در مورد "دعاوی مربسوه بسه شسرک هسای
تجاری" و "اعمال تجاری که بین همه اشخا پدید میآید" بسه رسسمی شسناخته اسس  .در واقسع
اعمال تجاری که از روی لیس قانونی انجام میگیرنسد در صستحی ایسن دادگساه قسرار داده شسده
اس  .الًته این دادگاه در مواردی که اختتف صریحا در صتحی دادگاه دیگری قرار دارد ماننسد
اختتفات در مورد سرقفلی اماکن تجاری که در صتحی
رسیدگی شوند.

دادگساه عمسومیاسس  ،نمسیتوانسد وارد

 .3-1-3دعاوی با بهای اندک
مطابق مادۀ تازه یاد شده ،دادگاه های تجساری همینسان صستحی

رسسیدگی بسه دعساوی کسمبهسا را

دارند .این متن از رویهای اروپایی پیروی کرده با این هدف کسه بسه حسلوفصسل دعساوی بسا ماهیس
بینالمللی سرع بًخشد .مطابق این رویه حکمی که در یکی از دادگاههسای اتحادیسه صسادر شسده،
در کشور دیگر بدون اینکه نیاز به شناسسایی آن باشسد ،اجرایسی مسیشسود .از اول ووئسن  ،2016بسه
منظور کاهش دعاوی ،دادگاه تجاری ،طلبهایی را که مًلغ آنها بیش از چهسارهزار یسورو نیسس ،
در چهارچوب یک دادرسی اختصاری مورد رسیدگی قرار میدهد.
حقوق فرانسه اگرچه به عنوان منًع اصلی در نظام حقوقی رومیورمن شسناخته مسیشسود ،امسا در
خصو بحث صتحی دادگاه تجاری ،کشور بلژیک دس به نورآوریهای جدیدی زده اسس
که در نوع خود بیسابقه اس  .از همین رو مطالعسۀ آن مسیتوانسد دیسد تسازهای در بحسث صستحی
دادگاه تجاری بوجود آورد.
 .2-3صالحیت دادگاههای تجاری در حقوق بلژیک
دادگاههای تجاری در این کشور پیشینه ای بسیار طسوالنی دارنسد کسه بسه قسرون وسسطی هسم کشسیده
Dimitri Houtcierff

1.
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می شود .این محاکم سالیان سال با هدف سرع
داده اند .اما با گذش

بخشیدن به حل دعاوی بین تجار به کار خود ادامه

زمان بازیگران دیگسری در حسوزه بسازار ظساهر شسدند کسه شسًاهتی بسا مفهسوم

کتسیک تجار نداشتند .کم کم ،مفهوم سنتی «تجارتی »1بسرای ایسن پدیسده (دادگساههسای تجساری)
ناکافی بنظر رسید و در نتیجه مفهوم جدیدی در دکترین حقوقی به نسام «دادگساه اقتصسادی »2متولسد

شده اس

که ارگان حل و فصل اختتفات تجاری بین همه بسازیگران دنیسای اقتصساد اسس ؛ بسا هسر
3

شکل و فرم حقوقی که داشته باشند (موگنات .)597 :2014 ،
در ورای مفهوم کتسیک تجاری ،دادگساه اقتصسادی مسیتوانسد خسود را در اختتفسات ناشسی از
فعالی های تیرتجاری نیز صالا بداند ( قانون  31وانویه  2009بر تداوم شسرک هسا) و همینسین بسر
روند تصفیهی همهی شرک ها و اشخا حقوقی و همینسین توقس همسهی فعسالین اقتصسادی کسه
تاجر نیستند ،نظارت کند ( .قانون  6آوریل در مورد عرف بازار و حمای از مصرف کنندگان)
قانون  26مار سال  2014که به نام «قانون قاضی طًیعسی »4معسروف شسده ،صستحی محساکم
تجاری را به نحو گسترده ای افزایش داده اس  .در آخرین اصتحات ،صتحی دادگاه تجاری از

دو جه گسترش یاف  .اول دادگاه تجاری صتحی رسیدگی به دعاوی همه فعالین اقتصادی که
در معنی دقیق کلمه تاجر محسوب نمیشسوند را از دادگساه عمسومی گرفس  .دوم ،ایسن دادگساه نیسز
صتحی قاضی صلا را در رسیدگی به دعاوی کوچک تجساری کسه ارزش آنهسا کمتسر از 1860
یورو اس  ،سلب کرد و به هم ین دلیل به ماننسد دادگساه کسار ،صستحی

دادگساه تجسارتی در حسال

حاضر محدود به مًلغ خاصی نیس .
قًل از اصتحات ،محکمهی تجسارت مطسابق مساده  573قسانون تشسکیتت قضسایی بسرای شسروع
رسیدگی می بایس سه شره را احراز کند .اول ،موضوع دعوا که باید مربوه به اعمسالی باشسد کسه
مطابق قانون ،تجاری محسوب میشوند .دوم ،خصوصی

طرفین دعوا که بایسد تساجر باشسند .سسوم،

ارزش دعوا که باید بیش از  1860یورو باشد تا در صتحی قاضی صلا قرار نگیرد.
اما متن امسروزی ایسن مساده اینگونسه اسس  :دادگساه تجساری در مرحلسه بسدوی ...« :دعساوی بسین
بنگاههای اقتصادی به معنی ت مام اشخاصسی کسه یسک هسدف اقتصسادی را مسداوم دنًسال مسیکننسد و
همینین کلیهی دعاوی که به دنًال یک هدف اقتصادی پدید میآید و در صتحی دیگر محساکم
نًاشد ،رسیدگی میکنسد ».بنسابراین دو معیسار بسرای تشسخیص صستحی الزم اسس و معیسار ارزش
حذف شده اس  .قانونگذار دیگر بر وص

تساجر تاکیسد نکسرده بلکسه بسه جسای آن مفهسوم «بنگساه
1.

Commercialité
La court économique
3. Mougenot
4. Juge naturel
2.
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تجاری »1را معیار قرار داده و دیگر آنکه ،متمرکز بر اعمال تجاری نیس
را به شرطی که در جه
نًاید مربوه صتحی
استثنایی اس

بلکه همه اعمسال بنگساههسا

هدف اقتصادی باشد ،در برمیگیرد .ماده  573اضسافه مسیکنسد کسه دعسوا
دیگر محاکم باشد این تاکید منطقی اس ؛ زیرا دادگاه تجساری یسک مرجسع

و از همین رو نًاید وارد صتحی

اختصاصی دیگر مراجع شود.

 .1-2-3مفهوم بنگاه تجاری
معیار اصلی برای تعیین صتحی دادگاه اقتصادی ،بنگاه تجاری اس  .اما تعری
نیس  .قانونگذار برای تعری

این مفهوم آسسان

این مفهوم به قانون حقوق اقتصادی رجوع کرده کسه برابسر آن بنگساه

تجاری به هر شخصی اطتق می شود که یک هدف اقتصادی را به طور مداوم دنًال میکند؛ خسواه
شخصی حقوقی داشته باشد یا یک شسخص حقیقسی باشسد .مفهسوم بنگساه ،مفهسومی بساز اسس ؛ بسر
عک مفهوم تجارتی بودن که براسا لیسس محسدود فعالیس هسا تعیسین مسیشسود .مفهسوم بنگساه
تجاری بر معیارهای بسیار عمومی تکیه کرده اس و بر انواع مختل فعالی هسای اقتصسادی صسدق
کند .از همین رو میتواند دربرگیرندهی فعالی های جدیسد و نسویی کسه در عرصسه تجسارت ظهسور
میکند ،باشد .به تعًیر یکی از حقوقدانان« :مفهوم تجارتی بودن نشان دهنسده قسدرت قانونگسذار در
یک سیستم تجاری اس

که موجب میشود قاضی تنها تفسیرکننده واوههای قانونگذار باشد ،اما بسا

مفهوم بنگاه قدرت قضایی خود را به میانه میدان میآورد (اتن و دیگران .)6 :2013 ،2با وجود ایسن

اعمال این معیار موجب میشود که امنی

قضایی کاهش یابد و بسه قاضسی دادگساه تجساری قسدرت

زیادی میدهد تا صتحی خود را تعیین کند.
همانگونه که اشاره شد ،تعری بنگاه تجاری در حقوق بلژیک از قانون حقوق اقتصادی گرفتسه
شده و قانون اخیر آن را از قانون عرف بازار و حمایس از مصسرفکننسدگان اخسذ کسرده اسس  .در
گزارشه ای تدوین این الیحه تصریا شده اس که این مفهوم از حقوق رقابس بلژیسک و حقسوق
اروپایی گرفته شده اسس  .اگرچسه حقسوق رقابس و قسانون عسرف بسازار اهسداف متفساوتی را دنًسال
میکند ،ولی تفسیر مفهوم بنگساه در همسه ایسن حسوزه هسا واحسد اسس  .در تعریس بنگساه بسه وجسود
شخصی اشاره میشود؛ خواه شخصی حقیقی و یا حقوقی .بنسابراین واحسدی کسه فاقسد شخصسی
قانونی اس  ،نمی تواند بنگاه تلقی شود .بسرعک  ،در رویسه قضسایی دادگساه عسدال

اروپسایی ،هسر

فعالی اقتصادی ،در هر شکل حقوقی میتوانسد بنگساه تلقسی شسود (سسی.جی.یو.ای :2000 ،3ن.)76
یک موسسه به راحتی میتواند در حقوق رقاب به عنسوان بنگساه تلقسی شسود .خصوصسی بنگساه در

حقوق رقاب

همیشه با فعالیتی که بنگاه انجام میدهد ،مرتًط اس  .واحدی که فعالی

اقتصسادی و
. Enterprise .
. Autenne et.
C.J.U.E.

1
2
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تیر اقتصادی با هم انجام می دهد تا جسایی کسه مسرتًط بسا فعالیس اقتصسادی اسس  ،بنگساه محسسوب
میشود.
 .2-2-3عملی با هدف اقتصادی
سوال اساسی این اس که منظور قانونگذار از عًارت دنًال کردن یسک هسدف اقتصسادی چیسس ؟
قانونگذاز بلژیک این مسئله را به طور صریا به حقسوق اروپسایی ارجساع مسیدهسد .دادگساه عسدال
اروپایی این مفهوم را به «فراهم آوری کاال و خدمات در یسک بسازار مشسخص» (سسایًونی:2008 ،1
پ )323تعًیر کرده اس  .معموال دخال
هرجایی اس

دول را نًاید به نًود بازار تعًیسر کسرد .فعالیس

اقتصسادی

که فعالین اقتصادی حضور داشته باشند و قادر به فراهم آوری خدمات مربوه باشند،

حتی اگر دول تنها بخشی باشد که در آن حوزه فعالی میکند.
اصوال ،واحدی که در راستای اِعمال قدرت عمومی و اَعمال حاکمیتی فعالی مسیکنسد ،بنگساه
محسوب نمی شود .این امر وقتی اس که فعالی مورد بحث ،از اعمسال ضسروری دولس باشسد .بسه
عنوان قاعدهی عمومی ،اگر دول تصمیم به اتخاذ سیاس های تنظیم بازار گرف  ،فعالیس هسای او
در این راستا نمیتواند به عنوان فعالی اقتصادی محسوب شود .در کشسورهایی کسه سیسستم تعساون

اجتماعی 3را اجرایی کسرده انسد ،واحسدهایی کسه در سیسستم تسامین اجتمساعی شسرک دارنسد ،بنگساه
اقتصادی محسوب نمیشوند .برعک  ،موسساتی که خدمات مراقًس
دایره فعالی

پزشسکی ارائسه مسیدهنسد ،از

اقتصادی خارج نمیشوند ماننسد بیمارسستانهسای دولتسی کسه بخشسی از نظسام خسدمات

ستم ملی هستند و اعمال آنها به نوعی بر اصل تعاون اجتماعی متکسی اسس  ،تجساری محسسوب
نمی شوند .در همین رویکرد ،آموزش ،فعالی اقتصادی شمرده نمیشسود ،امسا موسسسهی آموزشسی
که مخارج آن کامت از سوی دانشآموزان تامین شود ،یک بنگاه اقتصادی اس  .الًته این رویسه بسه
شدت مورد نقد قرار گرفته و چنین گفته شده که فعالی هایی که در حیطهی اختیارات دول اس
و همینطور فعالی هایی که کامت اجتماعی تلقی میشوند ،از دایرهی فعالی هسای اقتصسادی خسارج
هستند .در این نگرش ،فعالیتی که به دنًال ارائه اموال و خدمات با هدف برآورده سساختن التزامساتی
که قدرت عمومی باید آنها را بر عهده بگیرد ،اقتصادی محسوب نمیشود.
دادگاه عدال

اروپایی تاکید کرده اسس

کسه اگسر فعسالیتی حسائز شسرایط و معیارهسای تعریس

نًاشد ،یعنی عملی با هدف اقتصادی نًاشد ،خرید و فسروش و فعالیس هسای او ،اقتصسادی محسسوب
نمیشود (سی.جی.یو.ای .)30/205 :2006 ،2در این خصو اگر اموالی از بازار تحصیل شود ولی
Sibony

2.

3. Social coporative

C.J.U.E

1.
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در بازار دیگری عرضه نشود ،واجد وص

فعالی

اقتصادی نیس  .زیرا عملی که از ابتدا اقتصسادی

نًاشد نمیتواند با عملیات بعدی اقتصادی شود .در واقع هسدف و انگیسزهی اقتصسادی بایسد بسه نحسو
طوالنی پیگیری شود و مستمر باشد .اعمالی مانند بازارچههای موق  ،که موسسات بسه طسور موقس
برای تامین مالی خود برگزار میکنند ،از حوزهی بحث خارج اس .
الزم به ذکر اس
لیس
اس .

اشخا

در حقوق بلژیک برای درک بهتر بحث صستحی

دادگساه تجساری ،معمسوال

و واحدهایی که میتوانند به دادگاه تجاری رجوع کنند تا حسدودی مشسخص شسده

 .3-2-3صالحیت جدید دادگاههای تجاری
با توجسه بسه اصستحاتی کسه در حقسوق بلژیسک صسورت گرفتسه اسس  ،در حسال حاضسر صستحی
دادگاههای تجاری در حقوق این کشور به شرح زیر اس :
الف) دعاوی تجاری :معیار تجاری بودن در نظام حقوقی کنونی بلژیسک تمسام ارزش خسود
را از دس

نداده اس  ،بلکه به مدد آن میتوان به صورت اتوماتیک کوچکترین جمعیتسی کسه بسا

این دادگاهها سرو کار دارند را مشخص کرد.
ب) شرکتهای مدنی در فرم تجاری .این شرک ها به شرطی که به طسور دائمسی یسک
هدف اقتصادی را دنًال کند ،بنگاه اقتصادی به شمار میآیند.
ج) صاحبان حرف و مشاال
اینگونه تعری

میشسود « :تمسام اشسخا

آزاد .شسغل آزاد مطسابق مساده  35قسانون حقسوق اقتصسادی
حقیقسی و حقسوقی کسه از لحساظ فکسری مسستقل و تحس

مسئولی خویش هستند و یک فعالی حرفهای که اصوال منجر به یسک خسدم فکسری مسیشسود،
ارائه میدهند .این اشخا آموزشهای الزم را دیدهاند و میباید به طور مسداوم آمسوزش بًیننسد و
عضو یک صن هستند که به موجب قسانون ایجساد شسده و برابسر مساده یسک قسانون تجسارت ،تساجر
محسسوب نمسیشسوند ».1در ماهیس امسر ،شسناختن صساحًان حِسرَف و مشساتل آزاد بسه عنسوان بنگساه
اقتصادی مشکل نخواهد بود .آنها اموال و خدماتی را با هدف اقتصادی به صورت مداوم در بسازار
عرضه میکنند و از همین رو مطابق با تعری بنگاه اقتصادی هستند .دادگاه قانون اساسسی ،بسه طسور
صریا ،مقررات قانون عرف بازار را که در صدد کنار زدن مشساتل آزاد از حیطسه ایسن قسانون بسود،

باطل کرد (دادگاه قانون اساسی 9 /1ووئیه  .)2013در این خصو باید دو نکته را ذکر کرد.
اول اینکه قانون ،بسه طسور صسریا ،صستحی دادگساه تجساری را در خصسو دعساوی مربسوه
1. 1.8, Code de droit économique : Toute personne physique ou morale qui de manière
intellectuellement indépendante et sous sa propre responsabilité; exerce une activité professionnelle
consistant principalement en des prestations intellectuelles; a suivi auparavant la formation exigée, est
tenue de suivre une formation continue; est soumise à un organe disciplinaire créé par ou en vertu de
la loi et n'est pas un commerçant au sens de l'article 1 du code de commerce.

. Court constitutionnelle

1
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سردفتران و وکت استثنا کرده اس  .از دیدگاه قانونگذار ،اعمال این دسسته بسسیار نزدیسک بسه نظسام
قضایی اس

و در صتحی

دادگاه عمومی قرار مسیگیسرد .دوم ،قسانون حقسوق اقتصسادی بسه طسور

صریا ،صدور دستور موق را در خصو
بازار ،در صتحی
صتحی

صاحًان مشاتل آزاد در صورت نقض مقسررات

توق

دادگاه عمسومی قسرار داد .الًتسه دعسوای مساهوی در ایسن خصسو

دادگاه تجاری اس  ،اما دستور توق

همینسان در

در حیطهی اختیارات دادگاه عمومی اس .

د) سایر افراد مستق  :افرادی که نه تاجر محسوب میشوند و نسه در گسروه صساحًان حسرف
قرار میگیرند ،می توانند به مثابه بنگاه اقتصادی به حساب بیایند بدون اینکه به ماهیس اجتمساعی یسا
تجاری اعمالشان توجهی شود .مانند پرستاران مستقل ،هنرمندانی که از راه فروش آوارشان زنسدگی
میکنند ،دفاتر آموزش حرفهای.
ها) کشاورزان و جامعه کشاورزی .بدون تردید کشاورزان بنگاههسای اقتصسادی محسسوب
می شود و استثنا کردن آن از حوزه تجارت تنهسا بسر مًنسای فرضسی بسوده کسه طًسق آن فعالیس هسای
کشاورزی تجاری محسوب نمیشوند( .پوتمان .)31 :2007 ،1
و) شرکتهای دولتای .همانگونسه کسه در بساال اشساره شسد ،نهادهسای حساکمیتی از فعالیس
اقتصادی خارج هستند .اما در خصو

شرک هایی که دول

سایر شرک های خصوصی هسستند ،قضسیه متفساوت اسس
خصو

در آنهسا سسهم دارد و در رقابس

ماننسد شسرک

بسا

پسس  ،راهآهسن .در ایسن

اتفاقا در حقوق بلژیک قانونی وجود دارد که رویسم بسه خصوصسی را بسرای شسرک هسای

دولتی اقتصادی 2ایجاد کرده اس  .بنابراین شرک

توزیع برق و آب و گاز هم به عنوان بنگاههسای

اقتصادی به شمار میآیند و رسیدگی به دعاوی ایشان ،در صتحی

دادگاه تجاری قرار میگیرد.

ط) واحدهایی که فعالیتهای متنوعی انجام میدهند .کسم نیسستند واحسدهایی کسه
علی االصول اقتصسادی نیسستند امسا فعالیس

اقتصسادی را بسه عنسوان فعالیس

جسانًی انجسام مسیدهنسد.

دانشگاهی که اماکن خود را در تعطیتت اجاره میدهد ،یا اوروانسی که به کسار جابجسایی بیمساران
تیرارووانسی می پسردازد .همانگونسه کسه اشساره شسد ،دادگساه عسدال اروپسایی در شسناختن ماهیس
اقتصادی تنها به فعالی نگاه میکند نه فرد انجام دهندهی آن .بخشسی از یسک شخصسی مسیتوانسد
مشغول به فعالی
تح

اقتصادی باشد و بخشی دیگر خیر .بخشسی کسه بسه فعالیس

اقتصسادی اشستغال دارد

قواعد و ضوابط بنگاههای تجاری درمیآید.

. Puttemans
. Loi du 21 mars 1991

1
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نتیجهگیری
هدف و مقصود قانون تجارت از جدا کردن اعمال تجاری از اعمال مدنی براسا

مًانی اسس

کسه

لزوما در بحث تشکیل دادگاه تجاری کارایی ندارد .به عًارت دیگر ضرورت ایجاد دادگاه تجاری
و مًانی آن با مًانی که قانون تجارت براسسا

آن تسدوین شسده ،برابسر نیسس  .ایسن نکتسه از مطالعسه

تطًیقی نیز بر می آید .قانونگذار بلژیک به طور صریا از دایسره اعمسال تجساری فراتسر رفتسه اسس و
صتحی دادگاه تجاری را به کلیه فعالین حوزه اقتصاد که بتوانند حائز عنوان بنگاه اقتصادی شسوند
گسترش داده اس  .تشکیل دادگاه تجاری تمهیدی اس که کلیه فعالین اقتصسادی از آن بهسرهمنسد
می شوند نه صرفا کسانی که از دیسد قانونگسذار و براسسا مًسانی حقسوق تجسارت ،تساجر محسسوب
میشوند .تکیه بر معیار تجاری بسودن در قسانون تجسارت نمسیتوانسد انتظسارات را از ایسن دادگساههسا
برآورده سازد زیرا بسیاری از فعالی های اقتصادی در کشور ما بدون اینکه از لحاظ قسانون تجساری
محسوب شوند ،سهم زیادی در اقتصاد دارند .برای مثال فعالی های کشاورزی ،دعاوی که در ایسن
حوزه قرار میگیرد در صتحی دادگاه تجاری قرار نمیگیرد ،در حالی که بخش کشاورزی سهم
بزرگی از اقتصاد ایران را در برمیگیرد .در مقدمهی تسوجیهی الیحسهی آیسین دادرسسی تجساری بسه
رشد و توسعه و بهًود شاخصهای اقتصادی تاکید شده اس  .امور اخیر لزوما بسا هسدف قسرار دادن
اعمال تجاری محقق نمی شود .برای رهسایی از ایسن تنساقض دکتسرین حقسوق بلژیسک در پشس سسر
گذاشتن ایدهی دادگاه تجاری و تاسسی

دادگساه اقتصسادی مسیتوانسد نمونسهی خسوبی بسرای تغییسر

رویکرد حاکم در تشکیل این دادگاهها باشد .پذیرش مفهوم بنگاه اقتصسادی آنگونسه کسه شسرح آن
آمد مسی توانسد بسدون ایجساد ابهسام معیسار منطقسی در تشسخیص صستحی محساکم حسوزه اقتصساد و
بازرگانی باشد.
تشکر و قدردانی
پژوهشگران ،از عزیزانسی کسه در فرآینسد ویراسستاری ادبسی و صسفحهآرایسی ایسن مقالسه همکساری و
راهنمایی داشتند ،کمال تشکر و امتنان را دارند.
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