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 10/10/1399 تاریخ تهیه گزارش 4دستور جلسه شماره  – قانون شناسه

 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  29ماده اجرای کامل  موضوع عنوان

 صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباسدبیرخانه شورای گفتگوی اتاق بازرگانی،  مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

های اختصاصی قرار دارند. برخی کشورها به اهمیت وجود این ترین دادگاههای تجاری در زمره مهمدادگاه

برده و آن را در نظام قضایی ها برای رسیدگی تخصصی، دقیق، سریع و کم هزینه به دعاوی تجاری پیدادگاه

اند. اما نظام قضایی کشور ما فاقد این دادگاه مهم اختصاصی است و مراجع، گنجاندهخویش، در کنار سایر 

فقدان این محاکم گاه روند رسیدگی به دعاوی مهم و حساس تجاری با خواسته باال را در عین نیاز به تعیین 

نتیجه ارزیابی  سمجل یبراساس گزارش مرکز پژوهشها .سازدرو میتکلیف فوری و دقیق، با اطاله دادرسی روبه

ماده  29حکم مندرج در  53بدین شرح است که از مجموع « وکارقانون بهبود مستمر محیط کسب»اجرای 

 25طور ناقص اجرا شده و حکم به 18طور کامل اجرا شده، حکم به 10، صرفاً 1396قانون مذکور، تا آبان ماه 

های تجاری و اختالفات بین جرائم مرتبط با فعالیت ( در خصوص رسیدگی به29تبصره ماده ). حکم اجرا نشده است

های قضایی تا اختالف یا شعب خاصی در حوزههای اجرایی، حسب مورد در شوراهای حل بخش خصوصی و دستگاه

. و همچنین طور ناقص اجرا شده استشد، ولی بههای تجاری، که باید توسط قوه قضاییه اجرا میزمان تأسیس دادگاه

 :ستری به این موضوع اشاره شده استتم قانون پاره ای از قوانین دادگدر باب هف

 :رسیدگی به دعاوی بازرگانی -فصل هفتم 

 توانند در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معامالت تجاریدادگاهها می - 28ماده 

 بصیر دراز وجود اشخاص  دار ایران بین دارندگان کارت بازرگانی صادر از مراجع صالحیت

 امور بازرگانی استفاده کنند. برای انجام این منظور نمایندگان اتاق بازرگانی و

 بازرگانی و صنایع و معادن در شهرستانها صنایع و معادن ایران در تهران و شعب اتاق

 یک یا چند هیأت که هر هیأت مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصیر در امور بازرگانی باشد

 مدت عضویت در هیأت مذکور چهار سال است لیکن تجدید انتخاب اعضاءد.انتخاب خواهند کر

 .باشدآن بالمانع می

 ها و جانشین اعضای مستعفینامه مربوط به انتخاب هیأتوزارت دادگستری آیین -تبصره 

 سال به علت وجود موانع قانونییا متوفی و یا اشخاصی را که قبل از پایان مدت چهار

 .ها نباشند تصویب و به موقع اجرا خواهد گذاشتعضویت در هیأتقادر به ادامه 

 توانند وظایف زیر را به هیأتدادگاهها می 28در موارد مذکور در ماده  - 29ماده 

 :مذکور در ماده قبل محول نمایند

 .کارشناسی در موضوعاتی که به نظر دادگاه اظهار نظر هیأت درباره آن ضروری باشد-1

 .واردی که طرفین دعوی به داوری هیأت تراضی کرده باشندداوری در م -2

 .داوری در مواردی که انتخاب داور از طرف دادگاه به عمل آید -3



بندرعباس نی، صنایع، معادن و کشاورزیاتاق بازرگا   
 

 فرم گزارش کارشناسی
 (صوصیخ بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه ( دستورالعمل اصالحی1پیوست شماره ) )

 

 1396-03-10اریخ بازنگری: ت                                   01شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  2

 

 مقررات کلی داوری و کارشناسی از حیث صالحیت افراد مذکور و ترتیب انجام - 30ماده 

 .شدباالرعایه میالزمهای مذکور در این ماده نیزوظایف آنها برای هیأت

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

ری آن عدم اجرای قاانون فاوق باعاث باروز مشاکالت متعاددی در پروساه رسایدگی باه پروناده هاای تجاا

 ها گردیده است:

 نیااز"اعتبااار"کااه–منظااور از امنیاات فعدداا اقتصددادی در پروسدده رسددیدگیعدددم امنیددت  -1

یشاوند، معاامالت تجااری م وارد کااه افاارادی تجااارت عااالم در کاه اسات ایان-میشاود خوانده

 . ت کندمالی حمایاحتاین انتظار را دارند که قانونگذار از آنهاا در برابار زیاانهاا و خطارات 

امنیات و اساتحکام معاامالت تجاااری چناین میطلباد کاه طوالنی بدودن پروسده رسدیدگی  -2

باه وقتی در خصوص یک رابطاه قاراردادی میاان طارفین اختالفای حااد  شاود، روناد رسایدگی 

ایان اخاتالف و تعیااین تکلیاف پیراماون آن، هرچااه ساریعتر انجاام پااذیرد. بهعاالوه الزمااه جلااب 

منفعاات و کنااار زدن رقبااای تجاااری، داشااتن ساارعت در روابااط تجاااری اساات. بنااابراین یکاای 

کنناده ضارورت تشاکیل دادگاههاای تجااری ایان اسات کاه ایان دادگاههاا  دیگر از عوامل توجیه

 در زمانی کوتاهتر به پروندههای تجاری رسیدگی نمایند؛در عین دقت و مهارت، 

توضاایآ آنکااه هریااک از اعماااال و معااامالت تجاااری   عدددم تخصددف کددافی در رسددیدگی -3

کااه خاود در آن -دربرگیرنده موضاوعات، عنااوین و اصاطالحاتی اسات کاه تنهاا افاراد متخصاص

بنااابراین  ،هاا دارناداشاراف کامال و کاافی نسابت باه آن-حوزه تجاری مشغول به فعالیات هساتند

باااارای تضاااامین تخصااااص، باهعنااااوان یکاااای از ویژگیهاااای مهااام حقاااوق تجاااارت، در 

رساایدگیهای تجاااری، بایسااتی دادگاههاااایی اختصاصااای و مجااازا ازدادگاههااای عمااومی بااا 

قضاااتی متخصااص در اماار تجااارت تشااکیل شااود و نمیتااوان تنهااا بااه اختصاااص چنااد شااعبه از 

 .، با همان قضات، به دعاوی تجاری اکتفا نمودشعب دادگاههای عمومی فعلی

 

جلسه بندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

08/10/99 

شنبه مورخ  سی روز چهار شنا ست کار ش ضوع در ن شورای  06/10/99مو ضور دبیرخانه  در محل اتاق بازرگانی با ح

صی به همراه صو شاوران حقوقی برگزار  نماینده گفتگوی دولت و بخش خ سئوا مرکز داوری اتاق و م ستری و م دادگ
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شورای گفتگو . گردید صلی  سه ا صیمقرر گردید قانون فوق در جل صو مطرح  ی دولت و بخش خ

 گردد.

اخاص،  امروزه در پی تکامل و پیچیده :جناب آقای صفا ریاست محترم اتاق بندرعباس اان اش تر شدن روابط می

ای در  اصگرای اذر تخص ارا، از رهگ ات؛ زی اذیر اس اه دعاوی و اختالفات میان آنها، امری انکارناپ ایدگی ب رس

ای از  هاای قضاایی ارزناده رسایدگیهاای دقیاق و تخصصی به دعاوی، نتیجه مطلوب حاصل میشود و رویه

اا برجای میماند که باعث پیشرفت دستگاه قضایی کشور و در نتیجه تحقق هرچه بیشتر ااهه عدالت در  دادگ

جامعه میگردد. در راستای تحقق این امر و ایجاد زمینهای برای دادرسیهای تخصصی و دقیااااق دادگاههای 

خانواده، دادگاههای ویژه اطفال، دادگاههای اقتصادی و محاکمی از این دست در نظام قضایی ایران وارد شده 

ور نیااز باه بررسیهای تخصصی و دقیق دارند، ها را، که به دلیل حساسایت و پیچیادگی اما است تا این حوزه

 ازین رو تحقق و اجرای کامل قانون فوق می بایست در اولویت قرار بگیرد. .از سایر حوزهها متمایز سازند

با توجه به نقش مهم و تأثیرگذار دادگاههای تجاری در  جناب آقای رضددایی، دبیر محترم اتاق بازرگانی :

الم تجاری و بالتبع آن بهبود وضع اقتصادی جامعه، بایستی از همین حاال برای گسترش روابط و معامالت سااا

حل مشکالت عملاااای موجود بر سر راه تشکیل این محاکم تالش شود. گرچه ممکن است هزینههایی که در 

این راستا صرف میشود در کوتاه مدت به چرخه اقتصادی کشور باز نگردد اما بدون شک بازدهی مثباااات و 

 .چنین هزینههایی را در بلند مدت میتوان دیدمفید 

یل  : بازرگانیی کناری زاده ، مسددئوا محترم ا تاق جناب آقا به دل یکی از حوزههای دادرسااای که 

اه دادگاههای اختصاصی دارد، حوزه تجارت میباشد؛  پیچیدگی موضاوعات، عنااوین و دعااوی، نیااز مبارم ب

ا ااری س االوه زیرا، ماهیت امور و دعاوی تج اهع اد. ب ایطلب ااری را م اای تج رعت و دقت فراوان در رسیدگیه

اطالحات و مهارتهای تجاری و خروج روابط و مبادالت بازرگانی از قالبهای سنتی فقه و  ادن اص ای ش تخصص

را برای رساایدگی به این نوع دعاوی، -در کنار تخصااص حقوقی-قانون مدنی لزوم وجود تخصااصااهای تجاری

شعب دادگاههای بااااایش از پیش نما صی و مجزا از  صا شور ما محاکمی اخت سازد. با این وجود در ک یان می

دادگاههای  " عناااوان تحااات -تجاااارت حقاااوق تنها نه و–عمومی، با قضاتی متخصص و آشنا با امور تجاری

 .وجود ندارد "تجاری 

شگیری از وقوع جرم : سترش و به عقیده ما با  جناب آقای احمدی منش، معاونت محترم پی توجه به گ

ساااایدگیهااااای  شدن روابط تجاری و در نتیجه دعاوی تجاری و لزوم هرچه تخصصیتر کردن ر پیچیدهتر 

ادم مقبولیت آن دستکم در حقوق داخلی از سوی دیگر  اای داوری و ع ادودیته او و مح اک س اایی از ی قض

کیل دادگاههای تجاری در ایران مایتاوان پایشبینای چناین تشاکیالتی را ضروری دانست. بنابراین اصل تش

 .باید امری مثبت تلقی شود
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 پیشنهادات

 وب گردد:در همین راستا و برای حل و فصل مسایل و مشکالت تجار در اختالفات تجاری موارد ذیل مص

ی و کارشناسان حقوقمتشکل از نماینده دادگستری ، اتاق بازرگانی  میگردد هیاتیپیشنهاد  -1

 وقت نسبت به ایجاد شعبات خاص مخصوص به اختالفات تجاری اقدام متخصص تشکیل و در اسرع

 گردد.

ستری کارشناسان قانون پاره ای از قوانین دادگ 29که با استناد  به تبصره یک ماده  دادگاه ملزم گردد -2

 انتخاب کند. بازرگانی  متخصص را از اتاق

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 

 محیط کسب و کار قانون بهبود مستمر 29ماده -

 باب هفتم قانون پاره ای از قوانین دادگستری -

 قانون فوق  29و ماده  28ماده 

 


