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 21/10/99 تاریخ تهیه گزارش  رویه اجرایی -مقررات -قانون شناسه

 کار.قانون بهبود مستمر محیط کسب و    (29)ماده    شدن،اجرایی      در راستایاستان  در    های تجاری  درخواست تشکیل دادگاه موضوع عنوان

 استاندبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی   مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

  ناپذیراجتناب  امری  تخصتصتی،  های  دادگاه  به  توجه  دعاوی،  به  رستیدگی در  اجتماعی  روابط  پیچیدگی  دنبال به  که  استت  آن  واقعیت

بوده    قضتایی  پیشترتت  و  عدالت  به  وصتول  مستیر  گرایی درتخصتصتی  و  قضتایی  هایرویه  رهین  قضتایی،  دستتگاه  پیشترتت  و  توستعه  استت.

 دارد.  موضوع  این  پیچیدگی  و  حساسیت  از  نیز حکایت  تخصصی  شعب  اندازیراه  و

 قضتایی  هایمجتمع تشتکیل  به  مبرم  نیاز که  استت  ایالیه  چند  ستاحتهای  جمله  از  نیز  المللیبین  و  داخلی  بازرگانی  و تجارت  حوزه  

  تعامات   و  بازرگانی  مهارتهای  و  اصتتحاحات  وجود.  طلبدمی  را  تراوانی دقت  و  ستترعت  تجاری،  امور  ماهیت دارد چرا که  را  تجاری

 .  است  آورده  وجود  به  را  سنتی  مدنی  حقوق  از  تراتر  قالبهایی  بازرگانان،  ما بین تی  تجاری

  ولی   تشتکیل گردید  ایران  در  قضتایی  مراجع  ستایر  کنار  در تجارت  محکمه  ،شتمستی  هجری  1309  تا  130۴  هایستال بین  یتاصتله  در

 تا اینکه در  .گشتت  تعحیل  گذارد،  برجای  خود  از  درخشتان  و  ارزنده  ایرویه  آنکه  بدون  قانونگذاری،  نقص  و  ضتع   دلیل  به  نهایت  در

 تاریخ  در  و  هرستتید  وزیران  هیئت  تصتتویب  به  تجاری  دادرستتی آیین الیحه  و بنابر پیشتتنهاد قوه قضتتاییه،1390ستتال  آبان ماه    25

 گردید.  اسامی  شورای  مجلس  تقدیم  ،قانونی  مراحل  طی  برای  15/12/1390

 تنظیم  اهمیت  و  اخیر  هایستال  در  تجاری  هایتعالیت  و  امور  چشتمگیر  توستعه  به  توجه  با: »    استت  شتده  عنوان الیحه  این  مقدمه  در

 در  تجاری  دعاوی  و  امور به تخصتصتی رستیدگی  انکارناپذیر  نقش  به  عنایت  با  و  کشتور  اقتصتادی توستعه  و  رشتد در  تجار  میان  روابط

 که  پیشتین  قوانین  شتدن  منستو   به  نظر  و  امروزی  جوامع  اقتصتادی  هایشتاخص  بهبود  و  گذرایسترمایه تستهیل  تجارت،  توستعه

 به  بخشتیدن  رستمیت  و  تجاری  محاکم  مجدد  احیای  ضترورت  لحاظ  با  و  بود یاتته  استتقرار  و  تشتکیل  هاآن  براستا   تجاری  محکمه

  قانون (  158)  اصتل(  2)  بند  اجرای  در  و  تجاری  دعاوی  امور  به  رستیدگی تستهیل  و تخصتص  و  دقت  تستریع،  منظور  به  نهادی  چنین

 .«شودمی  تقدیم  یقانون  تشریفات  طی  برای  الیحه  این  کشور،  تولید  و  تجاری  جامعه  شکوتایی  و  رشد  راستای  در  و  اساسی

 :  ذیل اشاره نمود  موارد  بهمی توان    قرار گیرد،    تجاری  هایدادگاه  صاحیتاهم دعاوی که می تواند در    از

  تصتتفیه و ورشتتکستتتگی  امور  از  ناشتتی  دعاویباشتتد،    تعال اقتصتتادی  آن  طرف یک  یا  طرتین  که  تجاری  اعمال  از  ناشتتی  دعاوی

  از   ناشتتتی  دعاوی  ،اجرایی با بخش خصتتتوصتتتی  دستتتتگاههای  قراردادهای منعقده از ستتتوی  دعاوی مربوط  تجاری،  هایشتتترکت

  و تکری    مالکیت  حقوق  و  اموال  به  راجع  دعاوی  ،  المللی،بینداخلی و    تجاری  قراردادهای  از  ناشتتی  دعاوی  خارجی،  گذاریستترمایه

  قانون   اجرای  از  ناشتی  دعاوی  باشتد(،  تجاری  دادگاه  صتاحیت  در  دعاوی  اصتل به  رستیدگی  کهدرصتورتی)  آن  آرای  اجرای  و  داوری

  مراجع  ستایر  صتاحیت  در  هاآن به  رستیدگی  که  مواردی  استتننایب  بهادار  اوراق  بازار  قانون  و  استاستی  قانون  ۴۴  اصتل کلی  هایستیاستت

 .باشد  قوانین  این  در  مصرح

  قضتتات   وجود  و  شتتده  بینیپیش  نیز  مشتتاور  نهاد  تجارت،  تخصتتصتتی  هایدادگاه  ایجاد  بر  عاوه  تجاری،  دادرستتی آیین الیحۀ  در

می    تحسینتقدیر و    قابل  ،مشاور  نهاد  شناسایی  جهت  مقنن  اقداماین   که،  است  نشده  دانستته  کاتی  ،تجارت  حقوق  امر در  متخصتص

 باشد.
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  اهمیت بی یا  باموضتتوع  با  استتت  ممکن  تجارت،  قانون الیحۀ تصتتویب  از قبل  تجاری  دادرستتی  آیین الیحه  تصتتویب  میرستتد  نظر  به

 تغییرات  دامنه  حتی  یا  و  دهد  کاهش  را آتی  تجارت  الیحۀ  هایپیچیدگی  تعلی،  تجارت  قانون  بر  وارد  ایرادات  از  بستتیاری  ستتاختن

 .نماید  محدود  تجارت  تعلی  قانون  اصاح  به  صرتاً  را  احتمالی

  گردیده اند   مکل   دولت  و  قضتاییه  قوه  ،(16/11/1390  مصتوب)  کار  و  کستب  تضتای  مستتمر  بهبود  قانون  29  ماده  موجب  بههمچنین 

متاستفانه تاکنون نستبت   که  آورند  عمل  به  تجاری  هایدادگاه  تشتکیل  و  تجاری  دادرستی  آیین تنظیم  برای  را  الزم  قانونی  اقدامات  تا

 قضتتایی  مجتمع 139۴ماه ستتال    اردیبهشتتت درصتتورت نیذیرتته و صتترتا    در مرکز استتتان، اقدامیتشتتکیل دادگاههای مذکور    به

 5  ،۴  شتعبات  و  گردیده  تأستیس،  اقتصتادی  حوزهمرتبط با    جرایم  ستایر  و  پولشتویی  خواری،  رانت  اقتصتادی شتامل  مفاستد  به  رستیدگی

 تعالیت دارند.  خصوص  این  در(  جزایی)  عمومی  دادگاه  101  شعبه  و  بازپرسی  ۴  دادیاری،  8  و

 رهبر  را که  ایدغدغه  ،تضتتای کستتب و کار بوده و ضتتمن جهش در تولید  گامی در جهت بهبود  تجاری،  هایدادگاه  یقینا تشتتکیل

   .خواهد نمود  متبلورنیز  بیان ترمودند را    ماه  اردیبهشت  12در  انقاب  حکیم

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

  اطاله  با  دقیق،  و  توری  تکلی  تعیین  به  نیاز  عین  در  را  تجاری  حستتا   و  مهم  دعاوی  به  رستتیدگی  روند  گاه  ،محاکم  این  تقدان.  1

 .سازدمی  روروبه  دادرسی

 در  بود، همچنان  پرداخته  آن  رستتتیدگی  آیین  و  دادگاه  صتتتاحیت  و  ستتتاختار  تجاری،  هایدادگاه  تشتتتکیل  که به  مزبور الیحه.  2

  مستتمرمحیط   بهبود  قانون  جمله  از  اقتصتادی  متعدد  قوانین  آن،  تدوین  از  استت. علیرغم اینکه بعد  سترگردان  بهارستتان  راهروهای

 تصویب الیحۀ  به  توجه  ضرورت  عدم از جمله دالیل  .است  کرده تصریح  تجاری  دادگاههای  تشکیل  به  خود  29  ماده در   کار  و  کسب

 تجاری می توان به موارد زیر اشاره نمود:  دادرسی  آیین

  درخصتوص  متصتور  ابهام  جهت  به  تجاری  و  عمومی  هایدادگاه  بین ذاتی  صتاحیت  در  اختاف  وقوع  از  ناشتی  دادرستی  اطالۀ  احتمال  

 تجاری.  هایدادگاه  ایجاد  صورت  در  کنندهرسیدگی  مرجع  صاحیت  احراز  جهت  تجاری  اعمال  شناسایی  و  تاجر  تعری 

  حذف  قابل  و 1379  مصوب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  مواد  مفاد  تکرار  آن،  مواد  از  بستیاری که  باشتدمی  ماده  133  دارای الیحه  این  

 .هستند

 به  دعاوی  نوع  به  توجه  با  اندشتده  مکل   قضتایی  مراجع  تمام  ۴/12/1392  مصتوب  کیفری  دادرستی آیین  قانون  566  ماده  موجببه.  3

  شتعب   تشتکیل  شتیوه  نامهآیین»  رابحه  همین در.  کنند  اقدام  تخصتصتی  رستیدگی  برای  قضتایی  مراجع  از  شتعبی  یا  شتعبه تخصتیص

  را   شعب  این  بودن تخصصی  ،است  رسیده  قضاییه  قوه  محترم  رییس  تصویب  به  1398  /2 /28  تاریخ  در که «قضایی  مراجع تخصصی

 .داندنمی  شعب  آن  به  دعاوی  و  شکایات  سایر  ارجاع  از  مانع  نامه،آیین  این  ۴  طبق ماده

گرتتن ایران در جایگاه نامحلوب  میادی و قرار    2020آخرین ارزیابی ستهولت انجام کستب و کار بانک جهانی در ستال    بررستیبا  .  ۴

نماگر  مورد بررسی در گزارش مذکور، به نحو مستقیم از    10  نماگر از بین ۴کشتور جهان، متاستفانه شتاهدیم که    190از میان    127

حل و تصتتتل ،  (70)رتبه    مبت مالکیت،  (90)رتبه   اجرای قراردادهاعملکرد قوه قضتتتاییه متامر می شتتتوند که شتتتامل نماگرهای  

 میباشند.  (128)رتبه  حمایت از سهامداران خرد  و    (133)رتبه    ستگیورشک
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جلسه  بندی جمع

 ( کارشناسیکارگروه) 

   99/ 10/ 20مورخ 

  معاون دادگستتری استتان  تشتکیل گردید و  و کمیستیون بهبود محیط کستب وکار  جلسته ای با حضتور نماینده دادگستتری استتان

گزارشتی    مقرر گردید  دستت آمده  در نهایت پس از بررستی های دبیرخانه و اطاعات به  این موضتوع ارایه نمود.  اطاعاتی در خصتوص

 ارایه و پیشنهاداتی در راستای تشکیل این دادگاه ها ارایه گردد.  ی دولت و بخش خصوصی استانشورای گفتگوآتی  در نشست  

 پیشنهادات 

 .زیتبر  یاستان به اتاق بازرگان  یدادگستر  یتجار  ژهیشعبات و  ی. معرت1

از    یالملل  نیو ب  یاعم از داخل  یتعاالن اقتصتتتاد  یتجار  یبه منظور مرجع حل اختاتات و دعاو  "زیاتاق تبر  یمرکز داور"  جادی. ا2

 .ابدیکاهش    یتجار  یحجم مراجعات به دادگاه ها در حوزه دعاو  ،ییترهنگ قضازدا  جیکه ضمن ترو  یبه نحو  یطرق داور

و    یتجار  یقراردادها میحوزه ها، با موضتتتوع نحوه تنظ  یدر تمام  یاقتصتتتاد  نیتجار و تعال  یبرا  یآموزشتتت   یدوره ها  یگزار. بر3

 حل و تصل اختاتات.  یدر متن قراردادها برا  یاستفاده از شرط داور

نهاد مشتاور به منظور ارتقا    کیاستتان به عنوان    یدر کنار قضتات محترم دادگستتر  زیاتاق تبر  یمرکز داور  تی. استتفاده از ررت۴

 .ییدر محاکم قضا  یتجار  یدعاو تیفیک

و    یتجار  یدادرست   نییآ حهیال  عیستر  بیتصتو  یگردد تا برا  یدرخواستت م  یاستام  یمحترم استتان در مجلس شتورا  ندگانی. از نما5

خود قرار دهند. البته    یها  تیرا در اولو حهیال  نیا   یتکل نییتا تع  ندینما  یارده و ستعهمت گم  ،یطوالن یمعحل  نیدادن به ا  انیپا

 .دیخواهد گرد  میمتعاقبا تقد  یمد نظر تعاالن اقتصاد  شنهاداتیدارد که پ  یو اصاحات جد  یسبه برر  ازیقحعاً ن حهیال  نیا

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 
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