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پاسخی حقوقی
 به خونخواهی سردار

در روزهاي گذش��ته و با توجه به نزديك بودن ايام 
سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سليماني، كتاب 
»اقدام نظامي امريكا عليه سردار سليماني از منظر 
حقوق بين الملل« از سوی انتشارات دانشگاه علوم 
قضايي و خدمات اداري به نشر رسيده و روانه بازار 

كتاب شده است. 
موضوع اين كت��اب كه از عنوان آن هم پيداس��ت، 
كوشش��ي علمي در جهت تبيين ماجراي شهادت 
سردار س��ليماني است كه توسط س��ه دانشجوي 
كارشناسي ارشد دانش��گاه علوم قضايي و خدمات 
اداري، آقايان صادق بش��يره، مرتض��ي پورعزيز و 
ساواالن محمدزاده انجام شده و رياست آن دانشگاه، 
دكتر فريد محسني نيز بر آن ديباچه اي نوشته اند. 

در توضيح اين كتاب مختص��راً بايد گفت  موضوع 
شهادت سردار س��ليماني به وسيله امريكا از منظر 
حقوق بين الملل ابعاد مختلفي دارد كه نياز است در 
اين رابطه با بررسي اين ابعاد، يك ديد كلي نسبت به 
ماجرا پيدا شود و در نهايت آنچه بيشتر براي احقاق 
حقوق تضييع شده ايران و تظلم خواهي در اين مورد 

به صالح و مناسب است، مورد توجه قرار گيرد. 
نظر ب��ه توجيه��ات حقوقي اي كه اي��االت متحده 
براي عمل خود داشته و با پيش بيني دستاويزهاي 
موجود در حق��وق بين الملل كه ممكن اس��ت در 
آينده به عنوان پاسخ ادعاهاي حقوقي ايران مطرح 
شود، اين كتاب ضمن توجه به مسائل نظري سعي 
دارد در نهايت بهتري��ن رويكرد عملي ممكن براي 
اقدام حقوقي ايران عليه كش��ور امريكا، چالش ها، 
فرصت ها و اقتضائات آن را نيز نمايان سازد. به اين 
ترتيب بخش اول كتاب درباره ماهيت اقدام امريكا و 
ارزيابي آن است و در بخش دوم طرح دعوا عليه اين 
كشور در محاكم داخلي و بين المللي امكان سنجي 

شده است. 
اثر مزبور به انضمام يك اليحه پيش��نهادي اوليه و 
ترجمه چند س��ند مرتبط در ۲۶۵ صفحه مكتوب 

شده است. 
در قسمتي از مقدمه مؤلفان بر اين اثر چنين نگاشته 

شده است:
»از زمان شهادت س��ردار حاج قاس��م سليماني و 
همراهان ايران��ي و عراقي وي، ل��زوم يك مواجهه 
حقوقي نمايان و بروز يك نزاع حقوقي جدي محتمل 
بود، لذا در كنار تمامي نشست هاي ارزشمند حقوقي 
يك سال اخير، مقاالت و بيانات غني اساتيد حقوق 
ايران زمين، نويسندگان اين كتاب نيز از ابتدا، جداي 
از ارادتي قلبي كه به سردار سليماني دارند و جداي از 
شخصيت حقوقي و همه مجاهدت هاي وي، به سبب 
اينكه يك ايراني مورد تهاجم قرار گرفته و به تبع آن 
حقوق ملت ايران تضييع شده بود، دغدغه و انگيزه 
اين موضوع را داشتند و تحقيقات خود را حول اين 
قضيه ش��روع كرده بودند. همچنين اين انگيزه نيز 
ايجاد ش��د كه با تجميع مطالب جزئي و خاص، در 
نهايت بتوان پيرامون موضوع نگاهي كلي داش��ت 
تا خواننده محترم حتي المقدور با مطالعه اين اثر به 

مطالب مهم بحث دسترسي پيدا كند.«
پديدآورندگان اي��ن اثر در نوش��ته اي اختصاصي 
براي جوان، عنوان كردند: »هرچند شيوع ويروس 
كرونا و محدوديت هاي اعمال شده، قدري در كار، 
وقفه و تأخي��ر ايجاد نمود و رنج ن��گارش اين اثر را 
دوچندان كرد اما نهايت تالش هاي صورت گرفته، 
منتج به نتيجه و تحصيل حاصل شد و اين نوشتار 

پديد آمد. 
موضوع اقدام امريكا عليه س��ردار س��ليماني اما به 
قدري گس��تره حقوقي وس��يع دارد كه بي ترديد 
نمي توان گفت پژوهش حاضر توانسته است جميع 

جوانب را در نظر داشته باشد. 
با اين حال، كوشش شد تا اهم مباحثي كه در حقوق 
بين المل��ل پيرامون موض��وع وج��ود دارد، در اين 
نوشتار جمع آوري و به سؤاالت مهم در اين خصوص 
پاس��خ داده ش��ود. به رغم تالش ه��اي قابل توجه 
حقوقدانان در باره اين موضوع، اثري كه در دس��ت 
داريد، نخستين كتابي است كه به فاصله كمتر از دو 
سال از واقعه، تأليف شده و محصول پژوهش سه نفر 
از دانشجويان كارشناسي ارش��د حقوق بين الملل 

دانشگاه علوم قضايي تهران است. 
لذا فرض خطا بر قلم نويسندگان نامحتمل نيست 
و به اين وسيله از اساتيد، پژوهشگران و خوانندگان 
فرهيخته خواهشمند است در تداوم و تكميل بحث 
باريك بوده و بزرگوارانه اشتباهات اين كتاب را نقد 

و تصحيح بفرمايند. 
در يك س��الي كه به نگارش اثر منتهي شد، تنها 
صب��ر، همراهي و همدل��ي خانواده ب��ود كه رنج 
مصائب اين مسير را بر ما هموار مي نمود و هر كجا 
كه خستگي بر ما چيره مي شد، تكرار جمله اي از 
شهيد سليماني كه بر تارك اين اثر نقش بسته، به 

ما انگيزه حركت مي داد.« 

نکته

تش�كيل دادگاه تجاري براي رس�يدگي تخصصي 
ب�ه ام�ور بازرگان�ي، يك�ي از خواس�ته هاي مهم 
بخ�ش خصوصي و فع�االن اقتص�ادي ب�ود كه در 
نهايت ب�ه نتيجه رس�يد. رس�يدگي تخصصي به 
موضوع�ات دع�اوي تج�اري موج�ب س�رعت 
گرفتن حل مش�كالت تج�اري و درنهايت حركت 
س�ريع تر لكوموتي�و اقتصادي كش�ور مي ش�ود. 
البت�ه هن�وز قان�ون آيي�ن دادرس�ی تج�اری 
روی مي�ز نماين�دگان مجل�س خ�اک می خورد. 

دنياي تجارت ورطه رقابت، انتفاع و مخاطرات ناشي از 
ضرر و زيان هاي احتمالي است. تأثير شگرف وضعيت 
ناظر بر مناسبات تجار و شركت هاي تجاري بر موقعيت 
اقتصادي كشور و به تبع آن معيشت مردم و حفظ نظم 

عمومي در جامعه قابل احساس است. 
از طرف ديگر اص��ول و قواعد حاكم ب��ر حوزه دعاوي 
تجاري، همچون لزوم سرعت و تخصص در رسيدگي، 
ايجاب مي كند براي س��اماندهي به جريان تجارت در 
جامعه، نظاماتي مستقل از حقوق مدني به معناي عام 
درنظر گرفته  شود. از نتايج اوليه و طبيعي اين وضعيت 
خاص، وجود محاكم مخصوص براي رسيدگي به امور 

تجاري است. 
 مقررات تجاري در ديگر كشورها

كمك به سرعت گرفتن اقتصاد يك كشور، قانونگذار در 
كشورهاي مختلف را از قرن ها پيش بدين  امر واداشته  
اس��ت كه براي حفظ حس��ن جريان امور تجاري در 
اجتماع، درصدد ايجاد محاكم خاص براي رس��يدگي 
به دعاوي و حل و فصل اختالفات ناشي از اين مناسبات 
برآيند.   در اين راس��تا قرن ها پي��ش ايتاليا به عنوان 
مهم ترين مركز تجارت آن  زمان و مهد شكل گيري نهاد 
اصناف در بازار با شناسايي جايگاهي به اسم كنسول 
)conaule( در رأس اي��ن اصناف ك��ه متصدي آن از 
سوي تجار انتخاب مي شد گام مهمي در جهت ايجاد 

اين محاكم برداشت. 
 سپس كشور فرانسه كه مقررات تجاري در كشورمان 
بسيار متأثر از حقوق تجارت اين كشور است قدم در راه 
ايجاد چنين محاكمي برداشت كه رسيدگي در آنها بر 
عهده قضاتي صرفاً از ميان تجار ب��ود كه امروزه به رغم 
تغييرات گسترده ش��الوده اصلي آن هنوز در اين كشور 

پابرجاست. 
امروزه در كشورهايي چون آلمان چنين دادگاه هايي 
با اين تفاوت كه قضات دادگستري در كنار مشاوريني 
متخصص در ام��ور تجاري كه از مي��ان تجار اما بدون 
صالحيت ص��دور رأي و قضاوت فعالي��ت مي كنند به 

چشم مي خورد. 
 تشكيل مجلس تجارت!

 در ايران، در بازه زماني كوتاهي قريب به بيش از يك 
قرن پي��ش فعاليت چني��ن محاكمي ابت��دا با عنوان 
»مجلس تجارت« تشكيل شد كه رس��يدگي در آنها 

عالوه بر عرف و عادات محل تابع شرع نيز بود. 
 سپس در حد فاصل سال هاي ۱۳۰۴تا۱۳۰۹ هجري 
شمسي در زمان حكومت قوانين »قانون موقتي محاكم 
تجارت«، »قانون تش��كيل محاكم تجارت« و »قانون 

اصول تشكيالت عدليه« به وجود آمد. 
 در نهايت در پي تصويب »قانون تسريع محاكمات« در 
سال ۱۳۰۹ با وارد كردن دعاوي تجاري در صالحيت 
دادگاه هاي عمومي به حيات اين محاكم پايان داده  شد.   
طبيعتاً برچيده شدن اين محاكم به دليل از بين رفتن 
ضرورت ها موجب ايجاد آنها نبود؛ چه آنكه با گذر زمان 
و تغييرات و افزايش پيچيدگي مناس��بات و معامالت 
تجاري ضرورت وجود آنها كماكان به صورت روزافزون 

قابل لمس است. 
 محاكم بي خاصيت

عمده داليل انحالل اين محاكم از يكسو ضعف و نقص 
قوانين ايجادكننده و نظام بخش آنها و از س��وي ديگر 
فقدان نيروهاي متخصص مناس��ب براي تصدي اين 

محاكم بود.  بي تفاوتي اعضاي محكمه تجارت نسبت به 
حضور در جلسات دادرسي و كنار گذاشتن بي طرفي در 
دادرسي كه در نهايت با ايجاد اطاله در دادرسي و نقض 
دادرس��ي منصفانه و عالمانه همراه بود  از ديگر داليل 

منجر به برچيده شدن اين قسم از محاكم شد. 
محاكمي كه بدون به جا گذاشتن اثري مفيد در رويه 
قضايي و قانونگذاري، به حاشيه رفت و نظامات خاص و 
ضروري آيين  دادرسي در حقوق تجارت در كشور را با 

اين فقدان اساسي به حال خويش وانهاد. 
 تأثير بيشتر قدرت عمومي در حقوق تجارت

وضعيت خاص دني��اي تجارت، علت وج��ود اصول و 
قواعد خاص در حوزه حقوق تجارت است. رسيدگي به 
پرونده هاي اقتصادي براساس حقوق تخصصي تجاري و 
ضرورت وجود محاكم خاص رسيدگي كننده به دعاوي 

ناشي از اين امور منتهي به جهش توليد خواهد شد. 
لزوم حفظ حسن جريان امور اقتصادي به واسطه تأثير 
بسزاي آن بر نظم  عمومي و معيشت مردم باعث شده 
 اس��ت در حقوق تجارت، نظم عمومي بر روابط ميان 

اشخاص ارجحيت و اولويت پيدا كند. 
فرض تضامن)ضامن و كفيل ش��دن( در مس��ئوليت 
اش��خاص و اس��تقالل امضاه��ا و ش��كل گيري نهاد 
ورشكستگي شواهدي بر تأثير بيشتر قدرت عمومي در 

حقوق تجارت نسبت به حقوق مدني هستند. 
 از اوصاف ديگر كه از مقتضيات ذاتي امور تجاري هستند 
مي توان به توجه به اصل س��رعت در ام��ور و معامالت 

تجاري و اعتبار و اصالت بخشي به آن اشاره كرد. 
  اصل اعتبار در دادرسي تجاري

در امور تجاري، اعتبار ش��خص تاجر و ش��ركت هاي 
اش��خاص به واس��طه شهرت ش��ركا و ش��ركت هاي 
سرمايه اي به واسطه ميزان سرمايه آنها كنار توجه به 
حس��ن نيت مبناي عمل ساير اش��خاص درقبال آنها 

قرار مي گيرد. 
همين قضيه در دادرس��ي تجاري نيز به صورت نظام 
آزادي ادله در رسيدگي تجاري و شناسايي شرط داوري 
در قراردادها تجلي يافته اس��ت كه مبناي آن توافق و 
اعتماد به ظواهر اعمال و امور در ميان بنگاه ها و اشخاص 

مشمول مقررات تجاري و اشخاص ثالث است. 
به بيان ساده تر در نظام آزادي ادله در دعاوي تجاري، 
قاضي مي توان��د به هر وس��يله اي اعم از ش��هادت، 
فاكتورها، صورت وضعيت هاي صادره، سفارش هاي 
خريد، ايميل ها براي اثبات روابط و معامالت تجاري، 
بدون هي��چ گونه محدودي��ت در ت��وان اثباتي آنها 

استناد كند. 
در واقع اين اعتماد اس��ت كه ضرورت ايجاد امنيت و 
اعتبار حداكثري و ضمانت اجراه��اي قوي مربوط به 
اسناد تجاري و مسئوليت تضامني متعهدين تجاري 
و نظام تصفيه جمعي ديون ورشكسته را تشكيل داده 
اس��ت. وجه اقتصادي حقوق تجارت، باعث پويايي و 
تغييرات آن در بستر زمان شده  اس��ت تا با واقعيات و 

نيازهاي متغير روز مطابقت داشته باشد. 
 دو ستون مهم حقوق تجارت

در نهايت بايد به تأثير گسترده عرف در گستره حقوق 
تجارت نسبت به ساير حوزه ها اشاره كرد با اين توضيح 
مختصر كه برخالف بسياري از حوزه هاي حقوق كه در 
آنها به عرف به عنوان منبعي درجه دو و تكميلي نسبت 
به قانون نگريسته مي شود در حقوق تجارت بايد عرف 
را از منابع اوليه و مرجح بر بس��ياري از قواعد كه غالباً 

تكميلي هستند دانست. 
دو اصل كلي در حقوق تجارت وجود دارد كه نخست 
لزوم رسيدگي سريع و س��اده به دعاوي تجاري و دوم 
لزوم رسيدگي تخصصي در امور تجاري با رعايت اصل 

آزادي ادله هستند. 
درباره اص��ل اول بايد گفت دادرس��ي در امور تجاري 
نيازمند مقررات آيين دادرسي سريع است تا موجبات 
دادرس��ي س��اده و اختصاري فراهم ش��ود. در جهت 
تضمين اي��ن س��رعت از طرفي دادرس��ي اختصاري 

پيشنهاد مي شود كه اين رسيدگي بدون تبادل لوايح و 
به وسيله حضور و استماع اظهارات و دفاعيات طرفين 
انجام مي گيرد.   از طرف ديگر در دعاوي كه مستند آنها 
اسناد تجاري است كه در گذشته با توجه به فرماليسم 
سختگيرانه ايجاد شده اند بنا به اصالت بخشي به ظهور 
و اهميت اعتبار اسنادي در تجارت، نيازمند رسيدگي 
مفصل و دقيق نيستند و دادگاه با احراز اجمالي شرايط 
صحت ايجاد س��ند، اقدام به رسيدگي و صدور دستور 

پرداخت مي كند. 
 رسيدگي سريع با ضريب خطاي كمتر

از ديگر قواعدي كه از موجبات رسيدگي و حل و فصل 
سريع دعاوي تجاري هس��تند مي توان مهلت تعيين 
نكردن عادله)مدت زماني حقوقي كه به متعهد ش��ده 
داده مي ش��ود( براي پرداخت و اج��راي موقت احكام 
تجاري را نام برد. اين موض��وع منعكس در ماده ۱۱۲ 
اليحه آيين دادرسي تجاري هم هس��ت و در صورت 
قانون شدن، اين امكان را به وجود مي آورد كه احكام 
غيرقطعي صادر ش��ده از محاكم تجاري بدوي قبل از 
رسيدگي دو مرحله اي كه از قواعد عام دادرسي مدني 
هستند، قابليت اجرا داشته و بدين نحو با وصف ضروري 

سرعت در حقوق تجارت تناسب داشته باشند. 
 آخرين قاعده تضمين كننده س��رعت رس��يدگي به 
پرونده، زمان كوتاهي اس��ت كه ب��راي اقامه دعاوي 
تجاري درنظر گرفته شده  است، چراكه بنابر عرف تصور 
مي شود تجار عموماً بدون فوت وقت به دنبال وصول 

طلب هاي خود هستند. 
 پس از گذشت و مرور زمان پنج ساله اي كه هم اكنون 
در ماده ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت پيش بيني و در ماده 
۱۱۶ اليحه آيين دادرس��ي تجاري نيز منعكس شده 
اس��ت، بنا بر اين تضمين خواهد بود كه طلب تصفيه 

شده  است. 
روشن است اصل سرعت به خودي خود ممكن است 
موجب حدوث اشكاالتي در رسيدگي شود. درنتيجه 
براي تضمين رسيدگي سريع با ضريب خطاي كمتر، 
نياز است عنصر تخصص در رسيدگي در امور تجاري 
مورد توجه قرار گيرد كه از علل اساسي نياز به محاكم 

خاص تجاري است. 
لزوم تخصصي بودن رس��يدگي در امور تجاري بدين 
معناست كه با نظر به تحوالت و پويايي حقوق تجارت 
به واس��طه تجوالت عرف نياز اس��ت مرجع رسيدگي 
كننده به اين امور كاماًل به اقتضائات، رويه و عرف جاري 

تجاري وقوف داشته باشد. 
  مجتمع قضايي در راستاي جهش توليد

چندي قب��ل مجتمع قضايي تخصصي رس��يدگي به 
دعاوي تجاري با حضور غالمحسين شافعي، رئيس اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و معاونان 

دادگستري تهران افتتاح شد. 
غالمحسين شافعي، در حاشيه مراسم افتتاح مجتمع 
قضايي تخصصي رس��يدگي به دعاوي تجاري گفت: 

دادگاه  تجاري براس��اس توصيه مقام معظم رهبري، 
تشكيل شده اس��ت. حمايت از رونق توليد و حمايت 
مادي، معنوي، قضايي و حقوق��ي از توليدكنندگان و 
فعاالن اقتصادي اولويتي اس��ت كه از سوي مسئوالن 

قوه قضائيه هم بر آن تأكيد شده است. 
رئيس كل محاكم عمومي و انقالب تهران با اش��اره به 
اهداف تأسيس مجتمع قضايي تخصصي رسيدگي به 
دعاوي تجاري گفت: اين مجتمع در راستاي كمك به 
اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و ياري رساندن به 
امر جهش توليد متشكل از واحدهاي صلح و سازش، 
اداره ارشاد، شعبه بدوي، شعبه تجديدنظر و نهاد داوري 

با حضور قضات شايسته و مجرب افتتاح مي شود. 
يحيي جعفري افزود: ب��ا توجه به اينك��ه قانون آيين 
دادرس��ي تجاري هنوز تصويب نش��ده است بنابراين 
صالحيت هايي ك��ه براي مجتم��ع قضايي تخصصي 
رسيدگي به دعاوي تجاري در نظر گرفته شده در قالب 
دستورالعمل هايي ازجمله قراردادهاي خريدوفروش 
ميان ش��ركت هاي تجاري در بس��ترهاي س��نتي و 

الكترونيكي خواهد بود.
 استفاده از فعاالن حوزه كسب وكار

به  گفته رئيس كل محاكم عمومي و انقالب تهران، شرط 
رسيدگي به دعاوي در مجتمع قضايي تخصصي تجاري 
آن است كه طرفين دعوي در زمره شركت هاي تجاري 
باش��ند، همچنين مباحث داوري نيز در اين مجتمع 
پيگي��ري خواهد ش��د.  رئيس كل محاك��م عمومي و 
انقالب تهران تصريح كرد: در مجتمع قضايي تخصصي 
رس��يدگي به دعاوي تجاري عالوه بر تخصص گرايي و 
سرعت رسيدگي به دعاوي، مقوله كيفيت نيز مدنظر 
است و در همين راستا در اين مجتمع از قضات نخبه 

آشنا با مسائل حقوقي استفاده خواهد شد. 
اسماعيل حسن زاده، رئيس حوزه رياست دادگستري 
تهران هم در اين مراس��م تأكيد كرد: مجتمع قضايي 
تخصصي رس��يدگي به دعاوي تجاري با س��ه شعبه 
آغاز به كار مي كن��د و به هيچ وج��ه پرونده هاي راكد 
مجتمع هاي قضايي ديگر به اين مجتمع ارجاع نخواهد 
ش��د. اين حوزه كار خود را از صفر شروع خواهد كرد، 
براي همين از فعاالن حوزه كسب وكار دعوت مي كنيم 

تا براي صالحيت هاي اين مجتمع به ما ايده دهند. 
 نگاه منتقدان به محاكم تجاري

 چالش هاي موجود پي��ش روي روند ايج��اد محاكم 
تجاري از دو جهت قابل بررس��ي اس��ت. در خصوص 
چالش نخست، عده اي معتقدند ايجاد اين محاكم به 
دليل باز كردن باب جديدي از اختالفات در صالحيت 

ميان دادگاه هاي مدني و تجارت خواهد بود. 
 براي پاس��خ به اين چالش بايد گفت امروزه دو سنخ و 
به تعبير بهتر دو نوع از محاكم خاص براي تجارت در 
كشور ما قابل تصور است. دادگاه هاي تخصصي تجارت 
كه طبق دستورالعمل تشكيل مجتمع قضايي تخصصي 
دعاوي تجاري تهران صادره در س��ال۱۳۹۹ فعاًل در 

استان تهران ايجاد شده اند. 
 نوع دوم هم دادگاه هاي اختصاصي تجارت هستند كه 
در اليحه آيين دادرسي تجاري پيش بيني شده اند و در 

صورت تصويب ايجاد خواهند شد. 
 در خصوص اختالف صالحيت ميان دادگاه هاي عمومي 
و تخصصي تجاري بايد اذعان داشت دادگاه هاي تجاري 
مطابق دس��تورالعمل ش��عبي از دادگاه هاي عمومي 
حقوقي هستند كه در راستاي رسيدگي دقيق و عالمانه 
به معضالت حقوقي در بخش توليد و تجارت كشور و 
ايجاد امنيت در زمينه سرمايه گذاري تشكيل شده اند. 
 در نتيجه اختالف صالحيت مي��ان آنها و دادگاه هاي 
عمومي متصور نيس��ت و نهايتاً ارجاع پرونده ها از اين 
دادگاه به دادگاه هاي عمومي و برعكس قبل از شروع 

رسيدگي صرفاً با دستور اداري قابل تصور است. 
البته در صورت تشكيل دادگاه هاي اختصاصي موضوع 
اليحه مذك��ور با نظر به صالحيت ذاتي تعريف ش��ده 
براي آنه��ا در ماده ۲۵ اي��ن اليحه در ص��ورت ايجاد 
اختالف ميان اين دادگاه ها و دادگاه هاي عمومي، حل 

اختالف با ديوان عالي كشور خواهد بود. 
 بهره گيري از نظرات مشاوران

چالش دومي كه از نظر منتقدان وجود دارد اين است 
كه ممكن است گفته شود دادن اختيار به متخصصاني 
از ميان تجار براي رسيدگي به اختالفات في ما بين آنها 
از طرفي ممكن است برخالف اصل برابري افراد در برابر 

قانون و تبعيض آميز باشد. 
از طرف ديگر دادن صالحي��ت قضاوت به تجار آنگونه 
كه در فرانسه مرسوم است اوالً از جهت امكان خروج از 
بي طرفي و ثانياً ازجهت امكان فقدان اشراف تجار صرف 

به مطالب حقوقي بسيار خطرزاست. 
آنطور كه در حقوق آلمان نيز سابقاً به چشم مي خورد 
رياست محاكم اختصاصي تجاري وفق مواد يك الي ۲۰ 
اين اليحه بر عهده قاضي متخصص در حقوق تجارت 
خواهد ب��ود كه رأي خ��ود را با بهره گي��ري از نظرات 
مشاوران متخصص در امور تجاري صادر خواهند كرد. 
كيفيت و تعداد اين مش��اوران هم كه فاقد حق صدور 
رأي هستند در مواد مذكور پيش بيني شده و در مواد 
بعدي همان اليحه ضمانت اجراه��اي مختلفي براي 
اعمال آنها نيز در نظر گرفته  ش��ده  اس��ت. پس با اين 
توضيح چال��ش دوم در صورت تصوي��ب اليحه تا حد 

زيادي مرتفع خواهد شد. 
مس��ئله نظام آزادي ادله در حقوق تج��ارت هم بايد 
مورد توجه قرار گيرد. بدين معنا كه در حقوق تجارت 
برخالف حقوق مدني ادعا با هر دليلي اعم از شهادت يا 

دليل كتبي يا هر دليل ديگري، قابل اثبات است. 
در حقوق ايران جز مواردي كه توس��ط قانون خاصي 
مانند قانون ثبت اثبات ادعا صرفاً با سند رسمي ممكن 
است مانند ادعاي مالكيت بر اموال غير منقول كه البته 
خود محل اختالف و بحث است، در ساير حوزه ها ادله 
ش��رعي تعريف و مشخص ش��ده اند و تمام ادله اثبات 
شرعي قابليت اثباتي در دعاوي تجاري خواهند داشت.   
از نتايج عمل به اين اصل می توان عدم محدوديت نوع 
و بار ادله اثباتي، عدم لزوم تشريفات خاص و وقت گير 
در اعمال تجاري و رجحان نداشتن دليل كتبي بر دليل 

شفاهي را نام برد. 
در مجموع ضرورت تشكيل و سازماندهي محاكم خاص 
تجاري در كشورمان امري انكارناپذير به نظر مي رسد. 

 امري عقاليي و اميدبخش
گرچه قوه قضائي��ه با ايجاد ش��عب تخصصي تجاري 
گامي مهم در راستاي تحقق رسيدگي سريع و عالمانه 
و ايجاد رويه در امور تجاري و بس��تري براي تحقيق و 
توسعه اين محاكم برداشته  است، اما گام برداشتن در 
جهت تشكيل و سازماندهي اساسي و بنيادين محاكم 
اختصاصي تجاري ب��ا تصويب و اج��راي اليحه آيين 
دادرسي تجاري كه موجب تغييرات و اصالحات مثبت 
بس��يار زيادي در نظامات رس��يدگي به دعاوي ناشي 
از امور تجاري خواهد ش��د امري عقاليي و اميدبخش 

خواهد بود. 
روش��ن اس��ت حل اختالف در امور تج��اري با صدور 
آراي با كيفيت از س��وي قض��ات متخصص در حقوق 
تجارت و آموزش ديده و آشنا با واقعيات عرفي دنياي 
اقتصاد و تجارت كه در كنار تجميع تمام اين اوصاف، 
از نظر مشاوران زبده و با تجربه نيز بهره مي برند، تأثير 
شگرفي در نظام اقتصادي، رونق بازرگاني و در نتيجه، 
افزايش س��طح عمومي رفاه و كيفيت معيشت مردم 

خواهد داشت. 
 البته تحقق اين اه��داف در آينده بس��يار نزديك، با 
توجه به كندي موجود در روند قانونگذاري از يكس��و 
و از سوي ديگر دش��واري تأمين منابع مورد نياز برای 
ايجاد تش��كيالت، تربيت و جذب نيروهاي متخصص 
و سازماندهي تمام اينها به گواهي تجربه، ممكن است 

روندي طوالني داشته باشد، اما نيازي مهم است. 
* دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق تجارت 
دانشگاه علوم قضايي

تولد نخستین دادگاه تجاری در غیاب قانون
نخستين مجتمع قضايی تجاری در حالی راه اندازی شده كه قانون آيين دادرسی تجاری هنوز به تصويب نرسيده است

قوه قضائيه بر اس�اس تجارب 
خود و ني�از اقتصادي كش�ور، 
قضاي�ي  مجتم�ع  نخس�تين 
تخصصي رس�يدگي به دعاوي 
تج�اري را ايج�اد ك�رد. حال 
آنك�ه قان�ون آيين دادرس�ي 
تجاري هن�وز تصويب نش�ده 
ب�ه  ب�راي س�رعت دادن  و 
ح�ل دع�اوي تج�اري، اكنون 
ت�وپ در زمين مجلس اس�ت

اميرحسين سعادتي *
  گزارش


