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 چکیده
ها و ضروریات حاکم بر حقوق تجارت وضع  صصعوو و اوص عا یاصعی رص در حعووۀ حقعوق       ویژگی
صی صو صین صصوو و نمایا. در صین میان، دستهتحقق کارصیی دصدرسی صیجاب می کنناه برصیتضمین

ی صسعت کعه نتیجعن ان صفعزصی      اوص ا، ناظر به لزوم رسیاگی ساده و سری  به صیتالفات تجعار 
گیری یوصها بود. دصدرسی سری  و ساده، نظام صجرصی موات ارص، مرور های یطا در تصمیمهزینه

ومان کوتاه در د اوی تجاری و همچنین من  ص طای مهلعت  ادلعه و ممنو یعت تقسعین دیعن      
بعر رسعیاگی    صی دیگعر صو صصعوو و اوص عا   تجاری، صوجمله اوص ا ناظر به صین دسته صست. دسعته 

تخصصی با ر ایت صصل اوصدی صدله تأکیعا نمعوده، کعه بعاوجود کعاه  هزینعن یطعا، متضعمن         
کعارگیری  تر و با تأییر بیشتر صست. برصی رف  ناکارامای صحتمالی ناشعی صو بعه  هزینهرسیاگی پر

 های رسعیاگی صین صصوو و اوص ا، تحلیل صاتصادی حقوق، صیجاد نو ی تبادو صلزصمی میان هزینه
صسعا،، بعرصی رسعیاگی بعه د عاوی تجعاری کعه         نمایا. بر صینهای یطا رص پیشنهاد میو هزینه

باشا، صولویت در دصدرسی سری  و سعاده  بخشی به ظهور میمستنا ان تحت شموو اا اۀ صصالت
بوده، در سایر د اوی تجاری که صصل اوصدی صدله و رسیاگی تخصصی صو صولویت بریوردصر صست، 

های یاص ماننا منفععت پعی  صو ح،عم، صی.دی.ار، پیشعنهاد ح،عم، و تودیع        روش صستفاده صو
 باشا.دریوصست ساوش برصی صفزصی  سر ت دصدرسی الوم و ضروری می

 کلیدی واژگان
  تجاری. اوصدی صدله، صجرصی موات رأی، دصدرسی صیتصاری، دصدرسی تجاری، دصدگاه
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 مقدمه
تاکنون محور بسعیاری صو مباحعب بنیعادین حقعوق      وحات یا دوگانگی حقوق یصوصی صو دیرباو
هعای  صنا که صوصعا  و ویژگعی  صین  قیاه بر(Dualism) تجارت بوده صست. پیروصن دیاگاه ثنویت 

کنا که صصوو و اوص ا ان در موصرد متعادی جاص صو حقوق معانی  یاص حقوق تجارت صیجاب می
 صنا. طرح نمودهباشا و بر همین مبنا، صیاۀ صستقالو حقوق تجارت رص م

 نیاومنععا هععای موجععود دصرصن هریععا صو دیععاگاه هععای طععر  طععرح نظریععات و صسععتاالو 
باشا. انچه در پژوه  حاضر بررسی یوصها پژوهشی جام  و مفصل بوده، موضوع صین مقاله نمی

شا صین صست که برصی رسیاگی به د اوی تجاری ایا نیاو به مرصج  صیتصاصعی صسعت یعا صین،عه     
هعای  معومی صعورت    د اوی تجاری بعه همعان کیفیعت د عاوی  عادی در دصدگعاه      رسیاگی به 

 گیرد؟می
هعا و صوصعا  حقعوق تجعارت     برصی پاسخ به صین پرس ، نخست الوم صست به بیعان ویژگعی  

بپردصویم، سپس با توجه به صاتضائات یاصِ حقوق تجارت صین مسعئله رص بررسعی کنعیم کعه ایعا      
کننعاه )شع،لی( الوم   اوص ا یاص در المعرو حقعوق تضعمین   برصی تأمین نیاوهای تجارت، وض  

 صست؟ 
گفته، انگاه بایا به صین پرس  پاسخ دصد که ایا صصوو در صورت پاسخ مثبت به پرس  پی 

نفعس یعود صو کعارصیی الوم بریعوردصر صسعت، یعا صین،عه بعرصی         و اوص ا ش،لی حقوق تجعارت در  
های ت،میلعی الوم و  حلبینی رصهها، پی یری انکارگومان با بهدستیابی به وضعیت کاراما، هم

 باشا؟  ضروری می
( مقررصت بسیار کلعی و  Principles« )صصوو»شایان ذکر صست که در صین پژوه ، منظور صو 
( Rules« )اوص عا »نمایا. صو طرفی مقصعود صو   مومی صست که معیارهای دصدرسی رص مشخص می

هعا رص  شاه، صم،ان صجعرصی ان یم و ت،میل صصوو وض مقررصت جزئی و تفصیلی صست که برصی تتم
، 1931ساود و برصی تحقق کامل صهعاص  صصعوو ضعروری صسعت )یمعامی و محسعنی،       فرصهم می

 (.11و  14ص
های یادشاه صو صین نظر صست که در حاو حاضر، بعا  صهمیت پژوه  برصی یافتن پاسخ پرس 

، دولعت و اعوۀ اضعائیه    1937ر مصعوب  اانون بهبود مستمر محین کسب و کا 13توجه به مادۀ 
های تجاری صنا صااصمات الوم رص برصی تنظیم ایین دصدرسی تجاری و تش،یل دصدگاهم،لف گردیاه

صنجام دهنا. در صین رصستا الیحن ایین دصدرسی تجاری تاوین و به مجلس شورصی صسعالمی صرصئعه   
شعا و در دسعتور کعار کمیسعیون      دوباره ص الم وصوو 1934تیر  19تاوگی در تاریخ گردیا و به

اضایی مجلس ارصر گرفت. صین درحالی صست که تعاکنون تحقیعق جعامعی در یصعوص جایگعاه      
های حقوای مختلف و صصوو و اوص ا حاکم بر رسیاگی به د اوی تجاری محاکم تجاری در نظام
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جانبن الیحه صی برصی بررسی همهمثابن مقامهصنجام نشاه صست. بایهی صست صنجام صین پژوه  به
 باشا.  و روشن شان نقاط ضعف و اوت ان می
تحلیلی و با صستفاده صو تجزیه و تحلیل نمودصری، سععی   -در پژوه  حاضر به روش توصیفی

گفتعه پاسعخ دصده شعود. صلبتعه بررسعی اابلیعت صسعتفاده صو        هعای پعی   بر ان صست تا به پرس 
صی نظام حقوای صیرصن، موضوع تحقیق جاصگانعه شاه در هر نظام حقوای، صوجمله های صرصئهحلرصه

 گنجا.  صست و در صین مقاو نمی
 

 تجارت حقوق هایویژگی و اوصاف
 توصن به هفت دسته تقسیم کرد:ها رص میصین ویژگی

 

( بتر مححظتات و   L'ordre Public/Public Orderاولویت  نظتع عمتومی      .1
 روابط شخصی

ر صاتصعاد مسعتلزم ان صسعت کعه گعاهی مالحظعات و       صستمرصر روصبعن تجعاری و تولیعا ثعروت د    
تجاری بر حقعوق شخصعی یلبعه پیعاص کنعا. ص تبعار        -های نو ی ناظر به نظم صاتصادیمصلحت

ظهور، مفروض صنگاشتن تضامن، صستقالو صمضاها و حتی صیجاد فرصینا ورش،سعتگی، شعاهای بعر    
مرصتعب بیشعتر صو حقعوق    بعه صسا،، نفوذ اارت  مومی در حقوق تجارت صین ما ا صست. بر صین 
   (.17، ص1935مانی صست )لطفی، 

 

 توجه به ظواهر اعمال .2
نیعت   نوصن رصه،اری در رصستای حمایت صو حسعن توجه به ظهور و وضعیت ظاهری درحقیقت به

شعونا و  صفرصد، تضمین حقوق صشخاصی که با ص تماد به وضعیت ظاهری متعار  وصرد معامله معی 
وصره در حقوق تجارت دصرصی صهمیت بوده صست. صو صین موضعوع بعا  نعوصن    صستح،ام معامالت، هم

یعا  «  مل به ظاهر»( تعبیر شاه و تئوری La Réalité' à l'apparence « )بخشی به ظاهرصصالت»
 نوصن نمودِ  ینی و بارو ان در حقوق تجارت معورد توجعه اعرصر گرفتعه صسعت      به« ص تبار ظهور»
(Rippert & Roblot, 2001, p.50   صصل صستقالو صمضاها و فرض اگاهی ثالب پعس صو ص عالن رص .)

 توصن صوجمله نتایج صین وضعیت در حقوق تجارت تلقی نمود.نیز می
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 ( در روابط تجاریLa Rapiditeسرع    .3
وصسطن صیفای نق  صساسی در کاه  ومان و صتال  مناب ، جوهرۀ حقیقی تجارت بعوده  سر ت به

ادین در تجارت صست. صهمیت سر ت در معامالت تجاری، ضرورت توجعه بعه   و دصرصی صهمیت بنی
دنباو یوصها دصشت. صین ویژگی در اوص عا  گونه معامالت رص نیز بهاسانی در ش،ل و صثبات در صین

رصج  به تش،یل تعهاصت تجاری و صثبات ان )اوصدی صدله( و یا در شناسایی شرط دصوری با ایعین  
شعود. درنتیجعه در   تر و نیز صجرصی موات صح،عام تجعاری مالحظعه معی    تر و سری دصدرسی ساده

معامالت تجاری، بریال  حقوق مانی که دات در جزئیعات و صمنیعت مععامالت موجعب صتعال       
  توجه بود.توصن به مقولن ومان و فرصت بیشود، نمیومان می
 

 La Securite et leضتترورت امنیتت  و اعتبتتار حتتداکعری در م تتامحت  . 4

credit) 
صو چنان صهمیتی بریوردصر صست که شایا بتوصن گفت حقوق در « ص تبار»در حووۀ تجارت، مقولن 

(. صیعن ضعرورت   Rippert & Roblot, 2001, p.51پعردصود ) به صیفای نقع  معی  « ص تبار»یامت 
توصن در رصستای صولویت نظم تجاری بر مصالح فعردی صفعرصد تفسعیر نمعود. حقعوق      بنیادین رص می

کعار  های بنیادینی همچون  مل بعه ظعاهر، سعاوو   رت در رصستای تأمین صین ضرورت، تئوریتجا
تصفین جمعی صموصو ورش،سته و محرومیت ورش،سته صو صنجام بریعی ص معاو حقعوای در دورصن    
تصفیه، تعها تضامنی باه،ارصن در یصوص دیون تجاری، تضامن در صسعناد تجعاری، تأکیعا بعر     

صجرصهای شایا ص م بینی ضمانت های تجارت نظیر صسناد تجاری، پی فرمالیسم در بریی ومینه
وجود صو مانی و مالیاتی و کیفری، صجرصی فوری صح،ام و اوص ا رصج  به ثبت و ص الن اانونی رص به

 (.11، ص1935اورده صست )لطفی، 
 

 گرایی در تفسیرپراگماتیسع و عمل .5
صسعا،، حقعوق   ت دصئمی صنطباق و ساوگاری. بر صین تجارت  بارت صست صو راابت، صنتفاع و ضرور

گرص صست. صین ویژگی گاه صاتضای تجارت صو لحاظ صاتصادی و حقوای، یا گرصی  کاراما و  مل
حاو، انچه صهمیت دصرد ضرورت هرگیری و تضمین صمنیت. درسهولت و سر ت دصرد و گاه سخت

در « کعارصیی »صسعت. بعه دیگعر سعخن،      هعای متییعر دنیعای تجعارت    صنطباق با وصا  و رفع  نیعاو  
طور ماصوم ان رص در مععرض  های بارو صین رشته صست که بههای روو، صو صولویتپاسخگویی به نیاو

دهعا و موجعب صصعالح و تیییعر     پاگیر ارصر معی وکارهای دستورسانی، فارغ صو ساورووتحوو و به
 (.Rippert & Roblot, 2001, p.44شود )ماهیت ان در طوو دورصن می
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ها بعوده و متعأثر صو   بر همین مبنا، حقوق تجارت نسبت به حقوق مانی کمتر وفادصر به سنت
سر ت تحوو در  رصن صاتصاد و تجارت، حقوای پویا و متحرک صست و بر مبنای همین ویژگی، 

هعای دیگعر نظیعر حقعوق معانی صسعت       تر صو حعووه مرصتب سری تحوو در صین شایه صو حقوق به
 (.15، ص1935 )لطفی،
 

 نی  و اعتمادتوجه به حسن .6
ترین  ناصر دییل در صمعر تجعارت صسعت. لعذص     نیت، صو مهمص تماد متقابل میان تجار و نیز حسن

تری رص نسبت به گیرصنهگذصرصن در حمایت صو صین دو مقوله در حقوق تجارت، مقررصت سختاانون
 La rigueur de« )گیعری در سررسعیا  ختسع »نماینا. برصی نمونه، صصعل  حقوق مانی وض  می

l'echeance ،)«ص تماد به ظاهر( »Se fier aux apparences ،)«   رژیم تصفین جمعی دیعون تعاجر
توصن در همین رصسعتا  رص می« گیرصنه در ص ادۀ ص تبار تاجر ورش،ستهروی،رد سخت»و « ورش،سته

توجب ضمانت صجرصهای شایای توجیه نمود. بر همین صسا،، نقض ص تماد در حووۀ تجارت، مس
 صست. 
 

 نقش مهع عرف .7
هعای حقعوای   شود، صستناد به ان در نظام نوصن ی،ی صو مناب  حقوق شنایته میبا صین،ه  ر  به

حاو در  رصن حقوق تجارت به دلیل پویایی فعرصوصن  صیننوشته در درجن دوم صهمیت ارصر دصرد. با
لیه شنایته شعاه و در معوصرد بسعیاری بعر اعوصنین و       نوصن یا منب  صوو سر ت تحوو،  ر  به

 یابا.  مقررصت که صیلب دصرصی جنبن ت،میلی صست، رجحان و برتری می
 

 تجارت حقوق یشکل قواعد و اصول
صی صو شود. دستهگفته صستخرصج میهای پی چنا صصل و اا اۀ مهم در حقوق تجارت صو ضرورت

نوصن بخشی صو فرصینا رسیاگی به صیتالفات تجاری صیفای  صین اوص ا دصرصی جنبن ش،لی بوده، به
 کننا.  نق  می

شاه تبیین نموده، صصوو و اوص ا ش،لی چارچوبی رص برصی صثبات و صحقاق حق صن،ار یا تضیی 
کنا. در صدصمه به بررسی صین صصوو و اوص ا در حقوق تجعارت  ها صین صمر رص تضمین میر ایت ان

 یوصهیم پردصیت. 
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 صل سرع  در دادرسی تجاری و قواعد مربوط به آنا. 1
مبنای صین صصل، سر ت در ص ماو تجاری صست. دروصا  ویژگی سر ت در ص معاو تجعاری صاتضعا    

و تشریفات کُنا معا  شاه، تاب  ایعین دصدرسعی سعری  اعرصر      کنا که د اوی تجاری صو صطالهمی
 ا شا:گیرد. صجرصی صین صصل، صو طریق اوص ا ویر تضمین یوصه

 

 ('Simplifieeقاعدۀ دادرسی ساده و اختصاری   .1. 1
گیرد، بل،ه صی صو دصدرسی صست که در ان فرصینا تبادو لوصیح صورت نمیدصدرسی صیتصاری شیوه

صظهارصت و دفا یات شعفاهی  « صستماع»تعیین جلسن رسیاگی و د وت صو طرفین برصی حضور و 
 صر دصرد.  نوصن صصل صولیه مورد توجه ارها بهان

صو طرفی برصی تضمین ر ایت صصل سر ت، الوم صست که بعه تعاوین نعو ی ایعین دصدرسعی      
بخشعی  ها تحت ح،ومت اا اۀ صصعالت منظور رسیاگی به د اوی که مستنا انسری  و ساده به

به ظهور ارصر دصرد، مبادرت نمود و با صر  کمترین وات و هزینه، نسبت به رسعیاگی و صعاور   
بخشعی بعه   ها تاب  اا اۀ صصالتصی که مستنا انها صااصم کرد. دروصا  د اویانرأی در یصوص 

باشا )ماننا د اوی مستنا به چعا، سعفته، بعرصت و سعایر صسعناد تجعاری(، بعه دلیعل         ظهور می
گیرصنه در مرحلن صیجاد دلیل، نیاوی به رسعیاگی مفصعل و دایعق    گرصیی( سختفرمالیسم )ش،ل

هعا رص بعا یعا    رد. بل،ه کافی صست که دصدگعاه شعرصین صساسعی صیجعاد ان    در رونا صثبات وجود ناص
گیری نمایعا. صو صیعن نعوع روشِ رسعیاگی در     بررسی صجمالی صحرصو کرده، سپس صااصم به تصمیم

صسعا،،  شعود. بعر صیعن    ( تعبیر میL'injonction de payer« )دستور پردصیت»حقوق فرصنسه به 
شود. سعپس  صو سوی دصدگاه به صورت ییرترصفعی صادر می دستور یادشاه با دریوصست متعهاله

گردد. درصعورتی کعه معایون در مهلعت مقعرر ص تعرصض       به مایون مهلتی برصی ص ترصض ص طا می
ننمایا و یا در فرض ص ترصض، دصدگاه با صنجام رسیاگی ترصفعی ص ترصض رص موجه تشخیص ناهعا،  

توصنا نسبت به صجرصی اهری رأی صااصم کنا می صالجرص شاه، متعهالهدستور یادشاه اطعی و الوم
(Dekeuwer-Defossez,1990, p.85 .) 

 

 Obtenir un delai deقاعدۀ منع اعطتای مهلت  عادلته  قیتایی( بته متدیون         .2. 1

grace/ Reporter le paiement  و منتتع تقستتیط دیتتن تجتتاری )Echelonner le 

paiement) 
( صسعت. بعا   La rigueur de l'echeance« )ی در سررسعیا گیعر سخت»صین اا اه برگرفته صو صصل

توجه به صهمیت محاسبات در دنیای تجارت، اا اتاً شخص تاجر بایعا بتوصنعا بعر روی مطالبعات     
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بسا کعه تعاجری بعه دلیعل ناصشعتن صم،عان دریافعت        یود برصی صنجام تعهاصت  حساب کنا؛ چه
بنابرصین در ومینن تعهعاصت تجعاری،   مطالبات یود در سررسیا، دچار تواف و ورش،ستگی شود. 

گیری بیشتری در یصوص صیفای تعها در سررسیا، نسبت بعه معایون ص معاو    ااضی بایا سخت
اعانون تجعارت   L 511-81 اانون تجارت صیعرصن و معادۀ    113(. مادۀ 199، ص1935دصرد )لطفی، 

 کننا.فرصنسه به صین اا اۀ مهم صشاره می
 

 / L'exécution Provisoire du jugementم  قاعتتدۀ اجتترای موقتت  احکتتا .3. 1

Provisional Execution of Judgment) 

شعود کعه   توجه به صصل اوصدی صدله و لزوم رسیاگی تخصصی به د اوی تجاری، منجر به صین می
دصدگاه باوی با تخصص و دات کامل کلین جزئیات پرونعاه و جهعات موضعو ی و ح،معی ان رص     

رأی مبادرت نمایا. صو طرفی در ایعین دصدرسعی معانی، صصعل بعر       بررسی کرده، سپس به صاور
صی بودن رسیاگی صست و برصبر اا اه، صجرصی رأی دصدگاه باوی بعه اطعیعت ان بسعتگی    دودرجه

کعارگیری صصعل صییعر در د عاوی تجعاری، با عب کنعای بعی  صو حعا          دصرد. بایهی صست که به
ار نیسعت. بعه همعین دلیعل، در د عاوی      رسیاگی و صجرصی  اصلت شاه، با مصالح تجارت سعاوگ 

موجعب ان، رأی صعادره در مرحلعن بعاوی بعه      بینعی شعود کعه بعه    تجاری بایا م،انیسمی پی 
تعبیعر  « صجعرصی مواعت رأی  »له اابل صجرصی اهری باشا. صو صیعن تأسعیس بعه    دریوصست مح،وم

صجعرص  رصً بعه موجب ان یا ح،م ییراطعی فوشود. صجرصی موات  بارت صست صو صمتیاوی که بهمی
های دصرصی صثر تعلیقی بر صجعرصی ح،عم،   شود؛ هرچنا که صو ان ح،م به ی،ی صو شیوهگذصشته می

اعانون   415صو الیحن ایین دصدرسی تجاری صیرصن و همچنین معادۀ   111ش،ایت شاه باشا. مادۀ 
 کننا.  ایین دصدرسی فرصنسه به صین مهم صشاره می

 

 ( تجاریPresription/ Limitationان  قاعدۀ کوتاه بودن مرور زم .4. 1

رو با گذشت مات صینشونا و صوبرصبر  ر  موجود، باورگانان ییلی وود یوصهان مطالبات یود می
ن،ردن دین تجاری، فرض بر صیفای دین صست. صو طرفی وضععیت معالی تعاجر     مشخص و مطالبه

ه تاجر بتوصنا در یا معات مععین   بایا صو ثبات بریوردصر باشا و ی،ی صو  وصمل ثبات صین صست ک
یطعر  نسبت به تعهاصت و دیون یود صطالع اطعی دصشته باشا. نبود چنین اطعیتعی موجعب بعه   

 & Mazeaudشعود ) صفتادن مناف  تعاجر و  عام صیفعای تعهعاصت وی در مقابعل طلب،عارصن معی       

Chabas, 1998, p.1206 شعا تعا ت،لیعف    تعر با رو، مرور ومان د اوی تجعاری بایعا کوتعاه   صین(. صو
الیحن ایین دصدرسی تجعاری صیعرصن    111تر معلوم شود. مادۀ مطالبات و دیون تاجر هرچه سری 
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اانون تجارت فرصنسه، مات یادشاه رص سه سعاو تعیعین    L 511-78صین مات رص پنج ساو و مادۀ 
 کرده صست. 

 

 گیریاصول و قواعد کاهندۀ هزینۀ خطا در تصمیع. 2
 و: تخصصی بودن مرج  رسیاگی به د اوی تجاری و صصل اوصدی صدله.صنا صصین صصوو  بارت

 

 اصل تخصصی بودن مرجع رسیدگی به دعاوی تجاری. 1. 2
سعاود کعه   سر ت تحوو، پویایی و نق  پررنگ  ر  در صمور تجاری، صین ضرورت رص نمایان معی 

ی، نسبت به  عر ،  کنناه به صیتالفات تجاری، بایا بی  صو اگاهی به متون اانونمرج  رسیاگی
های تجاری و صاتضائات یاص تجارت تسلن دصشته باشا. صفزون بر صین، ر ایت صصعل اوصدی  رویه

صدله، ضرورت صجرصی موات صح،ام و نیز صصل دصدرسی ساده و صیتصعاری، رسعیاگی بعه د عاوی     
 نمایا.  تجاری در مرج  صیتصاصی رص صیجاب می

صنا. بعه  قیعاۀ صیشعان، صوالً در    مخالفت بریاستهبه های تجاریصلبته گروهی با تش،یل دصدگاه
شعاه در  های تجاری، مقولن صیتال  در صالحیت مطمئناً به د اوی مطرحصورت تش،یل دصدگاه

محاکم تجاری و  مومی رسوخ نموده، باب جایای صو صیتال  در صالحیت میان دصدگاه تجعاری  
 مالً در پروناه صطالن دصدرسی صیجعاد شعود.   شود که و مانی باو یوصها شا. صین مسئله با ب می

بینی یا مرج  یاص برصی رسعیاگی بعه د عاوی فیمعابینِ یعا طبقعن یعاص        دوم صین،ه پی 
شود که بریال  صصل برصبری صفرصد در مقابل اعانون صسعت.   صجتما ی به تبعیض طبقاتی منجر می

ه دلیعل صین،عه وی دصرصی   گیری به یا تاجر در صیتالفات تجعاری، بع  سوم، ص طای صیتیار تصمیم
 دصن  حقوای کافی نیست، بسیار یطرناک صست. 

در پاسخ به صیرصدصت یادشاه بایا گفت که صوالً صطالن دصدرسی به دلیل صیعتال  در صعالحیت،   
های  مومی شود و بین دصدگاههای صیتصاصی نمیناپذیر صست که مخصوص دصدگاهصمری صجتناب

تعوصن صو طریعق شعفافیت در تعاوین مقعررصت      اه  صین صمر، میمنظور کهم اابل تحقق صست. به
رصج  به صالحیت دصدگاه تجاری صااصم نمود. دوم صین،ه تبعیض معورد نظعر صو مصعادیق تبععیض     

نمایا کعه صگعر د عاوی تجعاری بعر      گونه صاتضا میهای یاص تجارت صینناروص نیست، بل،ه ویژگی
ی شود، تحقق  اصلت و تأمین نیاوهای  رصعن  صسا، مقررصت  ام و صو سوی اضات  ادی رسیاگ

کننعاه بعه د عاوی    شود. سوم، صیرصدِ ناصشتن تخصص حقعوای مقعام رسعیاگی   تجارت میسر نمی
 شانی صست. بینی یا ااضی دصدگستری در ترکیب دصدگاه تجاری برطر تجاری، صو طریق پی 

پذیرفتعه شعاه،   های حقوای که رسیاگی تخصصعی بعه د عاوی تجعاری     حاو، در نظامهردر
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توصن به سعه  ها رص میکار رفته صست. صین روشهای مختلفی برصی دستیابی به صین مقصود بهروش
 دسته تقسیم کرد:  

 ،و رسعیاگی  شعاه،  صنتخعاب  تجعار  میعان  صو ان اضعات  یعا  ااضعی  کعه  هعایی دصدگاه صوو 
 وایحقع  نظعام  در بعرصی نمونعه  . گیردمی صورت تاجر صو سوی صرفاً ان در گیریتصمیم
 اضعایی  نظعام  تش،یالت در هادصدگاه تریناایمی صو که باوی تجاری هایدصدگاه فرصنسه
 هاحرفه صاحبان میان صو بوده، تاجر صرفاً که هستنا اضاتی صو متش،ل شونا،می شمرده
 معانی  دصدرسی ایین اانون 808 تا 849 موصد(. Cadiet, 2011, p.336)شونا می صنتخاب
 صیعن  رسعیاگی  چگعونگی  و ترکیعب  ،(Code de Procedure Civile Francais) فرصنسعه 
 .صست نموده بینیپی  رص هادصدگاه

 ،چنععا یععا یععا و صسععت دصدگسععتری ااضععی یععا بععا ان ریاسععت کععه هععاییدصدگععاه دوم 
 دو بعه  یعود  نیعز  هعا صو دصدگعاه  دسعته  صیعن  صلبته. نماینامی یاری رص صو تجاری متخصص
 نظیععر تجععاری صمعور  متخصصععان تجععاری اکممحع  بریععی در شععونا؛معی  تقسععیم بخع  
 بعرصی  هعا ان نظعر  دیگعر  بریعی  در بعوده،  پرونعاه  در رأی حعق  دصرصی دصدگستری ااضی
 اضعایی  نظعام  بعه  تعوصن معی  صوو دسعتن  صو برصی نمونه. دصرد مشورتی جنبن دصدگاه رئیس
 دصرصی صیمنطقعه  هعای دصدگعاه  صو یاصعی  شععب  اضعایی،  صین نظام در. کرد صشاره المان
 به تخصصی شعب  نوصنبه بوده، تجاری د اوی به رسیاگی برصی تریگسترده حیتصال

المعان   محعاکم  تشع،یالت  اعانون  115 تعا  39 معوصد . نماینامی رسیاگی تجاری د اوی
(Gerichtsverfassungsgesetz(GVG)/ Courts Constitution Act )ایعععرین کعععه 

 صیعن  رسیاگی شیوۀ و صالحیت ترکیب، کرده، تجربه م1719 ساو در رص یود صصالحات
  نعوصن بعه  دصدگسعتری  ااضعی  یعا  صو مرکب هادصدگاه صین. صست دصشته مقرر رص هادصدگاه
 المعان  باورگعانی  و صعنای   صتعاق  پیشنهاد به که صست تجاری متخصص  ضو دو و رئیس
 ص ضای ترکیب. باشنامی مساوی رأی حق دصرصی دصدگاه ص ضای تمامی. شونامی صنتخاب
 اضعات  ترکیعب  صیعرصن در  تجعاری  دصدرسعی  ایعین  الیحعن  11 مادۀ در که تجاری دصدگاه
 .  باشامی دوم گروه هایدصدگاه صو صینمونه شاه صست، بینیپی  تجاری دصدگاه

 ،بعرصی   معومی  هعای دصدگعاه  در تخصصعی  بنعای تقسیم یا در صثر که هاییدصدگاه سوم 
 شععبن   نعوصن بعه  محعاکم  گونعه  صین دروصا . صناوجود اماهبه تجاری د اوی به رسیاگی
 بعاون  نماینعا؛ معی  رسعیاگی  تجاری د اوی به شاه، تش،یل  مومی دصدگاه صو تخصصی
 حقعوای  نظعام  در. باهنعا  صودست د اوی سایر به رسیاگی برصی رص یود صالحیت صین،ه
 صمعور  بعه  رسعیاگی  برصی ،(Cour de Cassation) کشور  الی دیوصن شعب بریی فرصنسه،
 د عاوی،  صیعن  بعه  تخصصعی  رسیاگی باوجود ولی صنا،کرده پیاص صیتصاص جاریت و مالی
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 اضعایی  نظام در همچنین. شونامی تلقی مانی هایدصدگاه صو صیشعبه  نوصنبه همچنان
 دصدگعاه  ال،کعامن  اوص عا  در ان صدیعام  و تجعارت  حقعوق  نبود صسعتقالو  ریمبه صنگلستان،
 تخصصعی  بخع    نعوصن بعه  بل،عه  مسعتقل،  و یصیتصاص دصدگاه یا  نوصنبه نه تجاری،
(. Tallon, 1980, p.138)صسعت   شعاه  و شناسعایی  تشع،یل ( High Court) عالی   دصدگاه
 ترکیعب  یصعوص  در رص مشعابهی  ترتیعب  نیز صیرصن تجاری دصدرسی ایین الیحن 17 مادۀ
 . صست نموده بینیپی  تجاری هایدصدگاه ارصی صو تجایانظر مرج 

 

 (Le principe de la liberté de prévueادله  اصل آزادی  .2. 2
موجب صین صصل، دلیل در صمور تجاری اوصد صست؛ به صین معنا که در د اوی تجاری، د وص با هر به

دلیلی ص م صو شهادت یا سنا یا صدلن دیگر اابل صثبات صست. صین صصل صو توصب  حعق دسعتیابی بعه    
نمایا شیوه و صورت دلیل موجب ص ماو صیجاب می باشا. دروصا  حق دستیابی به دلیلدلیل می

تبعیض میان صدلن صثبات و ترجیح ی،ی بر دیگری نشاه یا محملی برصی ترتب اثار مثبت یا منفی 
 (.191، ص1931حقوای بر ان دلیل نگردد )یمامی و محسنی، 

ارینعه    نعوصن صمعاره و  ایا، تمعامی وسعائل، نعه بعه    میان میومانی که صو اوصدی صدله سخن به
(. 158، ص1935کننعا )لطفعی،    نوصن دلیل اطعی صروش صثباتی پیاص می)داللت ظنی(، بل،ه به

موجعب ان، صروش موضعوع د عاوی معانی     شود که بهصین صصل معموالً دربارۀ سیستمی بیان می
رسعا کعه   نظر معی . صما به1چنانچه صو حا مشخصی فرصتر رود، تنها با سنا کتبی اابل صثبات صست

 Legalطور کلی در مقابعلِ سیسعتم صدلعن اعانونی )    دی صدله فرصتر صو صین تقابل  مل نموده، بهاوص

Evidence System(. نظعام  91، ص1931گیعرد )کریمعی و دیگعرصن،    ( در د اوی مانی ارصر می
کنناۀ حقوق برصبر صصحاب د وص باشا، صما بعا توجعه بعه اوص عا     توصنا تضمینصثباتی صدلن اانونی می

پاگیر، تجربه نشان دصده که در کشورهای مختلف نتوصنسته صست بعه صاتضعائات تجعارت و    ودست
د اوی تجاری پاسخ مناسبی باها. در چنین حالتی صصل اوصدی صدله با پشعت سعر نهعادن اثعار     
نظام صدلن اانونی )مضبوط بودن شمار صدله و مشخص بودن تعوصن صثبعاتی صدلعن مضعبوط(، نظعام      

تنها صدله محعاود نیسعتنا، بل،عه بعه     کنا که در ان نهریزی میق تجارت پایهصثباتی رص برصی حقو
 (.153، ص1935باشنا )لطفی، لحاظ توصن صثباتی نیز همگی اابل صستناد می

توصن به اوصدی صستناد به صدلعه )ناصشعتن   صو نتایج و اثار صصل اوصدی صدله در حقوق تجارت می

                                                           
یعورو   1477درصورتی که صروش ارصردصد بعی  صو   اانون مانی، 1951موجب مادۀ برصی نمونه در حقوق فرصنسه به .1

حعاو در حقعوق تجعارت، حتعی صگعر صروش د عوص صو       صینشود. با نوصن دلیل پذیرفته میباشا، تنها سنا کتبی به
 یورو بیشتر باشا، الوم نیست که حتماً صو طریق دلیل کتبی یا سنا رسمی صثبات شود.   1477
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ر ایت تشریفات یاص در صنجام ص معاو تجعاری، رجحعان     محاودیت نوع و بار صثباتی(،  ام لزوم
 صشاره کرد. 1ناصشتن دلیل کتبی بر دیگر دالیل و ص تبار تاریخ صسناد  ادی نسبت به ثالب

 

 تجاری دادرسی قواعد و اصول کارایی ارزیابی
کنناۀ حقوق تجارت، دو دسته صصعوو و  گفته در حووۀ اوص ا تضمینبا  نایت به توضیحات پی 

نمایا؛ دستن صوو صصوو و اوص عا حعاکم بعر سعر ت و سعهولت دصدرسعی، و        ا جلب توجه میاوص
دستن دوم صصوو و اوص ا مربوط به رسیاگی دایق و تخصصی به موضوع و صدلن صثباتی. صصعوو و  
اوص ا دستن صوو بیشتر در ص تبار ظهور، دصدرسی صیتصاری، صم،ان صجرصی مواتی صح،عام و کوتعاه   

تعوصن بعه صصعل    ن تجاری صنع،ا، یافته صست و صو صصوو و اوص عا دسعتن دوم، معی   بودن مرور وما
توصن دریافت صالحیت صیتصاصی دصدگاه تجاری و صصل اوصدی صدله صشاره کرد. با صناک تأملی می

وصسطن تأسیس مرج  یاص دصدرسی و رسیاگی بعه  کارگیری صصوو و اوص ا دستن دوم، بهکه به
تر ها به پرهزینهباون توجه به اوص ا  ام رصج  به محاودیت صثباتی ان تمامی صدلن صبرصوی طرفین

تعر و بعا   شود. صو طرفی، هعر صنعاصوه فرصینعا دصدرسعی سعری      شان و کنا شان دصدرسی منجر می
 یابا.  گیری مرج  اضایی صفزصی  میسهولت بیشتری همرصه باشا، صم،ان یطا در تصمیم

تیجن تقابل دو دسته صصعوو و اوص عا یادشعاه، کعارصیی     شود، در نگونه که مالحظه میهمان
یابعا. توضعیح صین،عه در    شات کاه  مینظام دصدرسی تجاری نسبت به نظام دصدرسی مانی، به

های دصدرسی روبرو هسعتیم  های یطا و هزینهحاو با سطحی صو هزینههرنظام دصدرسی مانی، در
هعای  دصدرسعی تجعاری صهمیعت نعاصرد و هزینعه     که سر ت و سهولت رسیاگی در ان به صنعاصوۀ  
های صیتصاصعی،  کارگیری صصل اوصدی صدله و دصدگاهدصدرسی نظام یادشاه در ایا، با وضعیت به

باشا. پس صگر ارصر باشا که نظام دصدرسی یاصی ییر صو نظام دصدرسعی معانی   مرصتب کمتر میبه
رصیی ان لزومعاً بایعا بعی  صو صنعاصوۀ     بر د اوی تجاری ح،ومت نمایا، صو نظر  قلی و منطقی، کعا 

صورت، یعنی در حالتی که نظام دصدرسی تجاری در مقایسه نظام دصدرسی مانی باشا. درییر صین
های رسیاگی و هزینن یطای بیشتر، کعارصیی کمتعر یعا    با دصدرسی مانی به دلیل تحمیل هزینه

ی یاص برصی رسعیاگی بعه   بینی چنین نظامی و تأسیس مرصج  اضایی،سانی دصشته باشا، پی 
د اوی تجاری، توجیه منطقی و صاتصادی نخوصها دصشت. نظر به صین،ه در حقوق تجعارت  نصعر   

صی بریوردصر صست و با  نایت بعه محوریعت  نصعر یادشعاه در تحلیعل      صو صهمیت ویژه« کارصیی»

                                                           
شعاه   بینیپی  فرصنسه مانی اانون 1918 مادۀ در که  ادی سنا تاریخ ص تبار به مربوط اا اۀ فرصنسه، حقوق . در1

 صورت هر در تجاری ارصردصدهای در منارج شود و تاریخنمی ص ماو تجاری ارصردصدهای و صسناد به نسبت صست،
 .باشامی ثالب صشخاص مقابل در ص تبار صین. ناصرد دیگری تشریفات به نیاوی بوده، معتبر
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تجزیعه   صاتصادی حقوق، الوم صست که صین موضوع صو منظر تحلیل صاتصادی حقوق نیز بررسی و
  و تحلیل شود.

 1بسعتان صلزصمعی(   در تحلیل صاتصادی دصدرسی تجاری، به بررسی نو ی تبعادو صلزصمعی )بعاه   
پردصویم؛ هزینن مربوط به دصدرسی )ش،لی( و هزینن مربعوط بعه یطعا    ها میمیان دو دسته هزینه

و هزینه رص به )ماهوی(. نتیجن کاراما با فرض ثبات سایر  وصمل، سیستمی صست که براینا صین د
های رسیاگی بعا هزینعن یطعا و    توصن با بررسی رصبطن هزینهحاصال برسانا. مطلب یادشاه رص می

شاه، با ترسیم نمودصرهایی های رسیاگی به د اوی و تعاصد د اوی مطرحهمچنین صرتباط هزینه
 با دات بیشتری بررسی کرد. 

 

 های رسیدگی و هزینۀ خطابررسی رابطۀ هزینه .1
هعای دصدرسعی(   های یطا و هزینهتوصن با ترسیم نمودصر ویر )رصبطن هزینهموضوع مهم رص می صین

 (: Miller, 1986, p.906مالحظه کرد )
 

 
 

ایعا کعه هعر صنعاصوه فرصینعا      دسعت معی  با توجه به تقعر منحنی )مشتق ثانی(، صین نتیجه به

                                                           
دسعت  ان صست که با توجه به منعاب  محعاود، بعرصی بعه     (Trade-off)بستان( صلزصمی  صو  بارت تبادو )باه منظور .1

 (.  11، ص1931اوردن مقاصر بیشتری صو هر چیز، مقاصری صو چیزهای دیگر رص بایا صودست دصد )دصدگر، 
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هعای یطعا،   یعوددصری صو هزینعه  تر باشا، منفعت نهعایی بعا  نعوصن    تر و سنگیندصدرسی پیچیاه
صست، ویرص در صین نقطه براینا هر دو  Xیابا. با توجه به صین نمودصر، نقطن بهینه نقطن کاه  می

باشعا.  بهینعه معی   *Cصسا،، هزینن دصدرسعی در نقطعن   رسا؛ بر صین به حاصال مم،ن می هزینه
( متضعمن  Efficient Procedureموجب صلگعوی یادشعاه، دصدرسعی کارامعا )    گفتنی صست که به

صی ( صست. صلبته صیعن صم،عان وجعود دصرد کعه سیسعتم دصدرسعی      *Eهای یطا )نقطن بریی هزینه
(. صگرچه صیعن صمعر   Yنیز کمتر باشا )نقطن  *Eهای صشتباه در ان صو نقطن پذیرفته شود که هزینه

ت معاهوی در  ، موجب دستیابی به  اصلE1به نقطن  *Eهای یطا صو نقطن وصسطن کاه  هزینهبه
، بعه  C1بعه نقطعن    *Cهای رسیاگی صو نقطعن  شود، با  نایت به صفزصی  هزینهسطح باالتری می

نمایعا  های رسیاگی به د وص تحمیعل معی  های بیشتری رص با  نوصن هزینههمان میزصن نیز هزینه
(Miller, 1986, p.906.) 

 

 بررسی رابطۀ هزینۀ رسیدگی و ت داد دعاوی  .2
هعای  هعای یطعا و هزینعه   صادی تبادو صلزصمی )بعاه بسعتان صلزصمعی( میعان هزینعه     در تحلیل صات

شود. حاو تصور کنیا که در همان نمودصر پیشعین،  رسیاگی، سایر  وصمل ثابت درنظر گرفته می
ظعاهر نقطعن   ، کعه در  Xبه نقطعن   Yصصالحاتی پذیرفته شود که وضعیت نظام اضایی رص صو نقطن 

دها. صما پرسع  صیعن صسعت کعه صثعر صیعن صصعالحات در میعزصن ثبعت          باشا، تیییر میبهینه می
هعای معورد   ، هزینعه Xبه سعوی نقطعن    Yها و طرح د اوی چیست؟ حرکت صو نقطن دصدیوصست

دها. صین صمر به ان معناست کعه بریعی صشعخاص کعه در     صنتظار د وص رص برصی طرفین کاه  می
ارصر   Xهنگامی که نظام اضایی در نقطن حاضر به طرح د وص در محاکم نبودنا،  Yوضعیت نقطن

 (.Miller, 1986, p.909نماینا )گیرد، مبادرت به طرح د وص میمی
 ,Millerهای د وص و تععاصد د عاوی( توجعه کعرد )    )رصبطن هزینه 1در صین باره بایا به نمودصر 

1986, p.909:) 
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همعان صثعری رص دصرد کعه    هعای دصدرسعی   شود که کاه  هزینهدر صین نمودصر، نشان دصده می
توصن فرض کرد که منحنی تقاضا بعرصی  کاه  ایمت بر میزصن تقاضا در باوصر یوصها گذصشت. می

د وی، شیب نزولی دصرد؛ به صین معنا که هر صناصوه هزینن رسیاگی به د وص کاه  یابا )صو نقطعن  
C1  به نقطنC2شعاه  ی ثبعت شعاه )کعه صو طریعق شعمارش تععاصد د عاو      (، میزصن د اوی مطرح

 (.  Q2به نقطن  Q1یابا )صو نقطن شود( صفزصی  میمشخص می

تعوصن  رسا که نمیها در صین حالت، به صین نتیجه میبینی ثبت دصدیوصستصفزصی  اابل پی 
هعای رسعیاگی )بعرصی مثعاو صو طریعق سعاده کعردن        طور اط  معتقا بود که کعاه  هزینعه  به

ها یوصها صنجامیا. بعا وجعود   کاه  تأییر در دصدگاه رسیاگی یا حذ  تشریفات ییرضروری( به
صین حقیقت که تسهیل فرصینا دصدرسی به فرض ثابت بودن سایر  وصمل موجعب کعاه  تعأییر    

گعردد. بعه   تعر معی  رنعگ شود، صین تأثیر با صفزصی  میزصن طرح د عاوی کعم  ها میرسیاگی دصدگاه
قاضا برصی د وص، به صفزصی  طرح د اوی و  بارت دیگر، ساده کردن دصدرسی، با توجه به منحنی ت
شود. درصورتی که کش  تقاضا نسعبت بعه   درنهایت به صفزصی  تأییر رسیاگی دصدگاه منجر می

هعای رسعیاگی، بعه صفعزصی      های رسیاگی باال باشا، حتی ص ماو کاه  جزئی در هزینعه هزینه
 (.Miller, 1986, p.909بسیار ویاد تعاصد د اوی یوصها صنجامیا )

هعای  منظور کعاه  هزینعه  گونه تصور شود که ساده کردن دصدرسی بهحاو مم،ن صست صین
( منجعر  Substantive Justiceد اوی، حاصال به دستیابی به سطح بعاالتری صو  عاصلت معاهوی )   

گیعری  های صروشمنای رص رسعیاگی و تصعمیم  یوصها شا. ویرص در صین حالت نظام اضایی پروناه
شا. صما صین دیاگاه ضرورتاً صحیح نیسعت، ویعرص   ان در دصدگستری طرح نمیکنا که پی  صو می

تر شود، صحتمعاو یطعا در   دست اما که هر صناصوه دصدرسی سادهصین نتیجه به 1صو نمودصر شمارۀ 
تصمیمات اضایی و نتایج رسیاگی صفزصی  یوصها یافت. حاو صگر میزصن صفزصی  یطا در نتیجعن  

رود که مشعابه  صی میار ویاد باشا، در صین حالت به سمت نظام اضاییساده کردن رسیاگی، بسی
های وضعیت پرتاب س،ه بوده، دصرصی نتایج تصادفی صست. در چنین وضعیتی، درحالی که پروناه

شود، صین صمر به سطح باالتری صو  اصلت معاهوی در نظعام اضعایی،    بیشتری وصرد نظام اضایی می
 (.Miller, 1986, p.910منتج نخوصها شا )

 

 تجاری دعاوی در رسیدگی هزینۀ کاهش برای راهکارهایی
 کارامععا در رسععیاگی بععه در گفتععار پیشععین مالحظععه شععا کععه بععرصی صیجععاد نظععام دصدرسععی  

 وجعود هعای رسعیاگی و هزینعن یطعا بعه     د اوی تجاری، الوم صست که نو ی توصون میان هزینعه 
 نظععر صوبهینععه نزدیععا گععردد، صععر   ایععا. بععرصی صین،ععه تععوصون یادشععاه صیجععاد، و بععه نقطععن 

 رسعا نظعر معی  بینی شاه در نظام دصدرسی معانی، نظیعر دصوری و ماننعا ان، بعه    های پی روش
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 کعار هعای یاصعی رص کعه برگرفتعه صو صاتضعائات تجعارت باشعا، در صیعن ومینعه بعه          که بایا روش
 گرفت.  

هعا وجعود   صفزصی  هزینعه  ها وصو منظر تحلیل صاتصادی، دو دلیل صصلی برصی تأییر در دصدگاه
صی برصی تأییر در رسیاگی دصشعته باشعا؛ دوم   دصرد: نخست صین،ه مم،ن صست طر  د وص صنگیزه

 ها باشا.  صین،ه صحتماو دصرد تأییر، ناشی صو سطح کلی تش،یل پروناه در دصدگاه
گیرد. یطور کامل مورد نظر ارصر نمگفته بههای پیشنهادی،  وصمل پی در بسیاری صو رصه،ار

ها، بهتعرین روی،عرد   برصی نمونه، مم،ن صست فرض شود که برصی کاه  حجم پروناه در دصدگاه
تر و ماننعا  ها، معرفی صتوماسیون صدصری گستردهصنتصاب اضات جایا، صفزصی  تعاصد شعب دصدگاه

 شعاه، یوصهعا  هعای صنباشعته  معات صو تععاصد پرونعاه   ان باشا. باون شا صین صصالحات در کوتاه
یوصها اما، وجود نخوصهعا دصشعت.   کاست. صما در بلنامات، تصویر وصضح و شفافی صو انچه پی  

طور مشخص، کاه  در مات ومان رسیاگی، صفزصی  صنتظار پیرووی در د وص رص برصی یوصهعان  به
 پیاص دست یود طلب به یوصهان وودتر که صست صین یادشاه مطلب دلیل دنباو یوصها دصشت.به
 منفععت  االعب  در کمتعری  یسعارت  متحمعل  بنابرصین با  نایت به صروش ومانی پعوو،  و کنامی

یسعارت   جبعرصن  نتیجعن  در یوصهعان  بعه  نسعبت  هاپروناه صروش صگر حاو. شودمی رفته صودست
 صنباشعته  ومعان  در کعه  صید عاوی  شا؛ یوصها مطرح بیشتری د اوی انگاه یابا، صفزصی  ترسری 
کاسته شعان صو   شا، به دلیل کاه  مات ومان رسیاگی ونمی مطرح دصدگاه در هاپروناه بودن
 اضعایی  نظعام  وصرد کعه  د عاوی   ظعیم  به صین ترتیب، ییعل . شودمی تش،یل معواه هایپروناه
 در تعأییر  صین،عه  محعض  بعه  دیگعر،  سوی صو. برد یوصها صوبین رص صولیه صصالحات مناف  شود،می

 مطعرح  کمتعری  د عاوی  گعردد،  بعاو  یود سابق سطح به جایا د اوی هجوم وصسطنبه رسیاگی
 پیشعین  مواعیت به یوصهان برصی هاپروناه صروش یادشاه، وضعیت در صین،ه دلیل به شا. یوصها
معات  بعوده، در بلنعا   معات بینی چنین صااصماتی، دصرصی مناف  کوتاهلذص پی . صست باوگشته یود

 (.Miller, 1986, p.910تأثیر چناصنی ناصرد )
معات در یصعوص مقعررصت پیشعنهادی بعرصی کعاه  تعأییر        دستیابی به صهاص  بلنابرصی 

 نوصن دالیل صصلی تأییر بیعان شعا )صنگیعزۀ    تر بهرسیاگی، با  نایت به دو  امل صصلی که پی 
ها(، توجه بعه دو مقولعن   شاه در دصدگاهطر  د وص برصی تأییر در رسیاگی و تعاصد د اوی مطرح

کننعاۀ حعل و فصعل    اوص ا تسهیل»( و Prejudgment Interest« )ح،م منفعت )بهره( پی  صو»
 نمایا.  الوم و ضروری می« صیتال 
 

 قاعدۀ منف    بهره( پیش از حکع  .1
منظور جبعرصن یسعارت کامعل    منظور صو منفعت )بهره( پی  صو ح،م، منافعی صست که دصدگاه به
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 ,Palmerگیعرد ) دربعارۀ ان تصعمیم معی   له، صو تاریخ واوع صیتال  تا ومان صاور ح،عم،  مح،وم

2002, p.705های طرفین رصج  به تأییر و هعم نسعبت بعه    (. منفعت پی  صو ح،م هم بر صنگیزه
یابنا کعه بعه پردصیعت    ها صثرگذصر صست. به  لت صین،ه یوصناگان در میسطح کلی تش،یل پروناه

صی کعه  و تاریخ تحقق وصاععه منفعت یادشاه در االب یسارت صو تاریخ ثبت دصدیوصست )یا حتی ص
های تأییری تعالش کمتعری   به طرح د وص منجر شاه صست( ناگزیر هستنا، برصی توسل به روش

 (.Miller, 1989, p.561نماینا )می
ها صثر دیگری نیز دصرد. منفعت پی  صو صما لحاظ نمودن منفعت پی  صو ح،م صو سوی دصدگاه

شود. ویرص   دصده، سبب صفزصی  تعاصد تش،یل پروناه میح،م، صروش پروناه رص نزد یوصهان صفزصی
بینعی صیعن بهعره،    شا، در صثر پی تر در ییاب منفعت پی  صو ح،م صاامه نمیصی که پی د اوی

گردد. در صین صورت دوباره با تبادو صلزصمی نامشخص میعان کعاه  تعأییر    در محاکم مطرح می
ااصمات تأییر بود، و صفزصی  تأییر که ناشعی صو رشعا   که ناشی صو کاه  صنگیزۀ یوصناه صو صنجام ص

شویم. برصی رسیان به یا تعوصون  شاه در دصدگستری صست، موصجه میهای تش،یلتعاصد پروناه
مطلوب، ی،ی صو مالحظات صساسی که بایا صنجام گیرد، صین صست که ایعا منفععت پعی  صو ح،عم     

تعر صو ان؟ صگعر منفععت پعی  صو     ته شود یا پایینبایا باالتر صو نرخ یالب سود در باوصر درنظر گرف
بینی نشعان منفععت پعی  صو    تر صو نرخ بهره باشا، صثر ان تقریباً مشابه وضعیت پی ح،م پایین

درصا باشا و نرخ بهعره   4ح،م در نظام اضایی صست. برصی مثاو، صگر نرخ منفعت پی  صو ح،م 
ص دصرد، صمعا صنگیعزۀ وی مسعلماً کمتعر صو     درصا، یوصناه همچنان صنگیزۀ تعأییر در رسعیاگی ر   0

بینی نشاه باشا. حعاو صگعر منفععت پعی  صو     حالتی صست که هیچ منفعت پی  صو ح،می پی 
درصا، ترجیح یوصهان و یوصناه نسعبت بعه تعأییر     17ح،م باالتر صو نرخ بهره باشا، برصی مثاو 

حرکعت کنعا و یوصهعان     سعر ت شود. در صین حالت یوصناه تمایل دصرد که پرونعاه بعه   وض می
توصنعا  ایعای بیشعتر صو نعرخ     یوصها که پروناه با تأییر پی  برود. در صثر تأییر، یوصهان میمی

 الوه، مش،ل دیگر باالتر بعودن نعرخ منفععت    گذصری یود در د وص دصشته باشا. بهبهره صو سرمایه
هعا در  برصی تش،یل پرونعاه های باال صی صست که صین نرخپی  صو ح،م نسبت به نرخ بهره، صنگیزه

رو، برصی جلوگیری صو بروو اثار سعو  یادشعاه )صنگیعزۀ یوصهعان     صینکننا. صودصدگستری صیجاد می
رسعا کعه   نظر میشاه در دصدگستری(، بههای مطرحبرصی تأییر رسیاگی و صفزصی  حجم پروناه

 (.Miller, 1986, p.912میزصن بهرۀ پی  صو ح،م بایا مساوی یا کمتر صو نرخ بهره باشا )
 

 آمیز اختحفکنندۀ حل و فصل مسالم قواعد تسهیل .2
 لزوم شفافی  قواعد ماهوی . 1. 2

ترین مباحب در تحلیل صاتصعادی دصدرسعی، درنظعر    دصنان، ی،ی صو صساسیبه  قیاۀ بریی حقوق
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 ,Priest & Kleinگرفتن صین ن،ته صست که حصوو ساوش در د اوی یا صمعر صتفعاای نیسعت )   

1984, p.1       ویرص طرح د وص  ماتاً ناشی صو صبهعام و صجمعاو در حقعوق و ت،عالیف در یعا نظعام ،)
باشا. درجایی که اانون حاکم به صناصوۀ کعافی روشعن باشعا و صیعتال  حقعوای رص صو      حقوای می

بینی و صریح حل و فصل نمایا، بعیا صست که موضوع به دصدگاه صرجعاع  طریق یا رصه اابل پی 
 شود.
( شناسعایی  Klein( و کلعین ) Priestهعای پرصیسعت )  دصن به نامر صنتخاب صو سوی دو حقوقصث

هعایی هسعتنا کعه    های صنتخابی برصی طرح د وص صحتماالً پروناهموجب ان، پروناهشاه صست و به
تعرین نتعایج تحلیعل    ها وجعود دصشعته باشعا و صیعن ی،عی صو صساسعی      صبهام بیشتری در نتیجن ان

 (.Miller, 1986, p.914ی در صین حووه صست )صاتصادی دصدرس
 

 قواعد شکلی   .2. 2
امیز صیتالفات پیشنهاد طور کلی سه شیوۀ  ماه برصی ترییب طرفین به حل و فصل مسالمتبه

 Alternative Disputeهعای جعایگزین حعل و فصعل صیعتال  )     صسعت صو: شعیوه   شاه که  بارت

Resolution (ADR)( اا اۀ پیشنهاد ح،م ،)Offer of Judgement Rule  و تودی  دریوصسعت ،)
 (.  Settlement Escrowساوش )

 
 های جایگزین حل و فصل اختالف )ای.دی.آر(الف( شیوه

شعود کعه   هایی صطالق معی های جایگزین یا ییراضایی حل و فصل صیتال ، به تمامی روششیوه
هعای جعایگزین   تعرین روش ها حل و فصل صیتال  در یارج صو دصدگاه صورت گیعرد. مهعم  در ان
(، مذصکره Conciliation(، ساوش )Mediation) گری(، میانجیArbitrationصنا صو: دصوری ) بارت

(Negotiation و صرویعابی بععی ،) ( طرفانعهNeutral Evaluation صلبتععه صم،عان صتخععاذ روش .) هععای
 ترکیبی در صین باره نیز وجود دصرد. 

تعرین  ای متعادی برصی طرفین د وی دصرد که ی،عی صو مهعم  های یادشاه مزصیرجوع به شیوه
باشا. ویرص نخست صین،ه تعرصکم د عاوی   تر صیتالفات نسبت به دصدگاه میها، حل و فصل سری ان

شعود. دوم،  های جایگزین حل و فصل صیتال  مشاهاه نمیها وجود دصرد، در شیوهکه در دصدگاه
جریان حل و فصل صیتال  شود، وجعود نعاصرد.    در صی.دی.ار تشریفات یاصی که موجب کنای

نعو ی  شود، بعه ها مرصجعه میان نوصن مرج  حل صیتال  به طرفی که بهسوم، صشخاص ثالب بی
هعای جعایگزین حعل و فصعل     های باورگانی اگاهی دصرنا. چهعارم، شعیوه  متخصص بوده، به  ر 
 (.90، ص1985صی هستنا )درویشی، صیتال ، صیلب یا مرحله
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 ب( پیشنهاد حکم
موجب اا اۀ پیشنهاد ح،م، چنانچعه پیشعنهاد سعاوش در االعب پیشعنهاد ح،عم در جریعان        به

رسیاگی به د وص صرصئه و صین پیشنهاد صو سوی مخاطب رد شعود، درصعورتی کعه تصعمیم نهعایی      
دصدگاه در مقایسه با پیشنهاد ساوش، مناف  کمتعری بعرصی مخاطعب دصشعته باشعا، طرفعی کعه        

ها روبرو یوصها شا. برصی مثاو، وی م،لف به پردصیت ص رد کرده صست، با بریی جریمهپیشنهاد ر
 & Yoonدهناه پعس صو صرصئعن پیشعنهاد متحمعل شعاه صسعت )      شود که پیشنهادهایی میهزینه

Baker, 2006, p.1     صین اا اه در حقوق صمری،ا بسیار مورد توجعه بعوده و یعا شع،ل صو ان در .)
در صصعالحات   37و ایین دصدرسی مانی صنع،ا، یافته و نیز در صوصیعر دهعن   اوص ا فارص 18مادۀ 

 (. Miller, 1986, p.916نظام دصدرسی صنگلستان پذیرفته شاه صست )
 

 ج( تودیع درخواست سازش
تودیع  دریوصسعت   »باشعا،  ها مشابه اا اۀ پیشنهاد ح،م میهایی که صو بریی جنبهی،ی صو نهاد

(. صین پیشنهاد مبتنی بعر صیعن درک صسعت کعه     Gertner & Miller, 1995, p.87صست )« ساوش
وکالی طرفین صیلب صو صین،ه پی  صو د وص پیشنهاد ساوش معقعوو و متععارفی رص صرصئعه نماینعا،     

کننا که صگر چنین صااصمی رص صنجام دهنعا،  درستی صحسا، میها شایا بهنکننا. ایوددصری می
هعای  صنا. صیعن تعر، و نگرصنعی صو صرسعاو نشعانه     مخابره کرده صی صو ضعف رص به طر  مقابلنشانه

متعارض در یصوص پروناه، مم،ن صست با ب شود که طرفینْ یا د وصی ییرضعروری رص ایعاو   
نماینا. درحالی که صگر پیشنهادهای ساوش یود رص بعاون نگرصنعی بابعت صو دسعت دصدن فرصعت      

 Gertnerگیری صو بروو ان وجود دصشعت ) کردنا، صم،ان جلوساوش در جریان دصدرسی مطرح می

& Miller, 1995, p.89.) 
طور کامالً مطمئن پیشعنهادهای  دها تا بهتودی  پیشنهاد ساوش به طرفین صین صم،ان رص می

 هعا صیعن کعار   ساوش معقوو و متعار  یود رص پی  صو طرح د وص به صطالع ی،عایگر برسعاننا. ان  
  نعوصن صمعین  ساوش در پروناه نعزد شعخص ثعالثی کعه بعه     رص با صرصئن پیشنهاد یود برصی حصوو 

 دهنععا. صمععین متعهععا صسععت، صنجععام مععیشععود و صیلععب کارمنععا دصدگسععتری صسععتتعیععین مععی
 صی کعه در پیشعنهاد  نهادی یعا وصاععه  که پیشنهادها رص بررسی کنا، صما بایا صو صفشای مبلع  پیشع  
 مطلعق نعزد هعر مرجععی، حتعی      طعور بیان شاه، یوددصری نمایا. اش،ار کردن صین صطال ات بعه 

 ن بایععا پیشعنهاد سعاوش رص تعا ومععانی   کننعاه بعه پرونععاه، ممنعوع صسعت. صمعی     ااضعی رسعیاگی  
 هعای صرسعالی  که پیشنهادی صو سوی طر  مقابل وصصل شود، نزد یود نگاه دصرد. چنانچه صیجاب

 میعانگین صو سوی دو طر  به صمین برسا، صمین پیشعنهادها رص صفشعا کعرده، پرونعاه رص در نقطعن      
 توصننعا د عوصی  ومعان، هعر دو طعر  معی    دها. پی  صو صیعن  هر دو پیشنهاد با ساوش یاتمه می
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 & Gertnerیود رص در دصدگستری، گو صین،ه صصالً پیشنهاد ساوشی وجود ناصرد، پیگیری نماینا )

Miller, 1995, p.93.) 
 

 نتیجه
چشعم  دو دسعته اوص عا بعه    کنناۀ )شع،لی( حقعوق تجعارت،   طور کلی در حووۀ اوص ا تضمینبه
یورد: دستن صوو صصوو و اوص ای ماننعا صصعل اوصدی صدلعه، رسعیاگی تخصصعی بعه د عاوی        می

شعونا؛  تجاری در محاکم یاص که موجب صفزصی  هزینن رسیاگی و کنای جریان دصدرسی معی 
دستن دیگر اوص ای همچون صصل دصدرسی ساده و صیتصاری، صجرصی موات صح،ام و معرور ومعان   

هعا بعه صفعزصی  سعر ت دصدرسعی و هزینعن یطعا در        کعارگیری ان اه د اوی تجعاری کعه بعه   کوت
 صنجاما.  گیری میتصمیم

برصی دستیابی به نظام کاراما در دصدرسی تجاری و رسیان به نقطن بهینعه، الوم صسعت کعه    
نا صی کعه مسعت  صوالً با صستفاده صو ویژگی ص تماد به ظهور در حقوق تجارت، رسیاگی بعه د عاوی  

گیرصنه صیجاد شاه و صو پشعتیبانی تئعوری ظهعور بریعوردصر     ها تحت ح،ومت فرمالیسم سختان
صست )ماننا د اوی چا، سفته و برصت(، تاب  نو ی ایین دصدرسی سری  و ساده اعرصر گیعرد کعه    

شود. دوم، در سایر د اوی تجاری، های حقوای صو ان به دستور پردصیت تعبیر میدر بریی نظام
اه  تأییر ناشی صو صصل رسیاگی تخصصی و اوصدی صدله در کنار دیگعر صبزصرهعای نظعام    برصی ک

های جایگزین حعل  توصن صو صبزصرهای یاصی نظیر منفعت پی  صو ح،م، شیوهدصدرسی مانی، می
و فصل صیتال ، پیشنهاد ح،م و تودی  دریوصست ساوش صستفاده کرد. سوم، نظام صجرصی موات 

اه در د اوی تجاری و همچنعین منع  ص طعای مهلعت  ادلعه و ممنو یعت       رأی و مرور ومان کوت
  نوصن یا اا اۀ  مومی پذیرفته شود.تقسین دین تجاری بایا به
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