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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

و هيچ كشور هر قدر هم از منابع امروزه مسائل تجارت در جهان از اهميت بسياري برخوردار است

و نياز دارد با كشورهاي ديگر مختلف بهره مند باشد نمي تواند به تنهايي  تمام نيازهاي خود را تأمين كند

.مبادالت تجاري انجام دهد

و مقررات خاصي است و نظم دادن به روابط بازرگاني نياز به قوانين در. براي منظم كردن كه اين قوانين

و بررسي قرار مي گيرد .حقوق تجارت مورد بحث

و و مفصل است و مقررات متعددي در زمينه هاي مختلف بيع بين اين مقررات بسيار گسترده قوانين

و  و نقل جاده اي، ريلي، دريايي، هوايي وجود ... المللي، اسناد تجاري، ورشكستگي ضوابط تجاري، حمل

.دارد

 حقوق تجارت
و وسايل مختلفي از جمله روابط مالي و منظم كردن روابط بين اشخاص مي پردازد حقوق مدني به تنظيم

و نظير و ...، بيع، اجاره .را مورد بررسي قرار مي دهد....و امور غير مالي نظير نكاح، طالق

و بازرگاني باشد بسياري از كشورها. حقوق مدني به تنهايي نمي تواند جوابگوي تنظيم روابط تجارت

و مدني معتقدند يعني هم قانون و ايران به تعدد در قوانين تجارت مدني دارند هم قانون نظير فرانسه، اسپانيا

.تجارت

و مقررات خاصي در زمينه ولي كشورهايي نظير انگلستان قانون تجارت خاصي ندارد هر چند قوانين

.تجارت دارد

 منابع حقوق تجارت

 قانون

.است» قانون«مهمترين منبع حقوق تجارت
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در 1311قانون تجارت ما در سال هم. ماده تنظيم شده است 600و قانون تجارت مصوب قبل از آن

شد 1311وجود داشته كه در سال 1303- 1304 .اصالح

و جايگزين مواد 1311بخشي از قانون تجارت 1347در سال 21مربوط به شركتهاي سهامي تغيير كرد

.ماده جايگزين گرديد 300ماده73به جاي اين. گرديد93تا

مي عمده مواد اين قانون تجارت ترجمه قانون تجارت ترجمه قوانين تجارت فرانسه زمان ناپلئون

).به تصويب رسيد 1807كد ناپلئون كه در سال.(باشد

و فتوحاتم از بين مي رويم ولي اين كدها قانون ها در جهان باقي مي ماند«: ناپلئون گفته بود .»من

است 1807سال با توجه به نيازهاي جديد در امور تجاري قطعاً نياز است قانون تجارت ما كه متعلق به

.را كامالً مورد بازنگري قرار داد 1807همانطور كه فرانسه قانون. مورد بازنگري واقع شود

و نقل تجاري امروز ايران به بسياري كنوانسيون هاي بين المللي پيوسته است اين. در زمينه حمل

ا .ستكنوانسيون ها از مقررات بين المللي تشكيل شده كه دنيا آنها را پذيرفته

يكي از بهترين شيوه در زمينه هاي اصالح پيوستن به اين كنوانسيونهاي جهاني است كه به قوانين يك

.كشور اعتبار مي بخشد

و جاده اي عموماً ما به آخرين كنوانسيونها پيوسته ايم و ريلي و نقل هوايي، دريايي در زمينه هاي حمل

.و اين امر بسيار مناسبي است

و عادت  عرف

ع و عادت ريشه بسياري از قوانين نيز هست. ادت از ديگر منابع حقوق تجارت استعرف . عرف

و نيروي دريايي قوي داشته اند توانسته اند استيالي قوي بر دنيا داشته كشورهايي كه به دريا راه داشته اند

.باشند

دريا دچار خطري مي از گذشته هاي دور بين دريانوردان اين رسم بوده است كه هنگاميكه يك كشتي در

و از ساير كشتي ها استمداد مي طلبيده است ساير كشتي ها به او كمك نمايند .شده



4

و نقل دريايي قرار گرفته است .اين امر امروزه موضوع يك كنوانسيون مهم حمل

و نقل معاف از اگر در جريان عمليات كمك رساني كشتي كمك دهنده خسارت ببيند مسئول حمل

.كاال مي باشدبه صاحبان جبران خسارت

از ديگر عرف هاي قديمي اين بوده كه هنگام غرق شدن كشتي كاالهايي كه به دريا ريخته مي شود

خسارت بايد بين تمام صاحبان كاالها به صورت مشترك پرداخته شود نه اينكه خسارت متوجه يك نفر 

.شود

مش«اين امر امروزه موضوع كنوانسيون بين المللي . واقع شده است» ترك درياييخسارات

.به عالوه بسياري قوانين مربوط به امور تجاري قابل پيش بيني نيست ونياز است به عرف استناد شود

 رويه قضايي

در بسياري قراردادهاي تجاري ذكر مي شود كه در صورت بروز اختالف بين طرفين موضوع به داوري

.ارجاع شود

و يا اي در. نكه مشخص نشودداور ممكن است مشخص شود داور مي تواند اتاق بازرگاني بين المللي

.پاريس باشد

و يك داور مشترك هم دو طرف اگر داور مشخص نشود هر طرف يك داور اختصاصي مشخص مي كند

و اگر توافق نكنند دادگاه داور مشترك مشخص مي كند .با توافق تعيين مي كنند

به عنوان مثال در مورد دعاوي هوايي ايكائو. كافي داشته باشدداور كسي است كه در اين زمينه اطالع

و داورها به داوري هاي قبلي رجوع مي كنند . آراء داوري معموالً بر روي داوري هاي بعدي اثرگذار است

.اين آراء داوري ها معموالً منتشر مي شود ولي متأسفانه در ايران اين آراء منتشرنمي شود

در كشور. كشورها دادگاههاي تجاري وجود داشته باشد مثل كشور فرانسهيا ممكن است در برخي

فرانسه قضات حرفه اي به پرونده هاي بازرگاني رسيدگي نمي كنند بلكه اين امر به دادگاه هاي خاصي 

.محول است كه قضات آن را بازرگانان تشكيل مي دهند



5

ري مي تواند به عنوان منبعي از منابع حقوق در مجموع نظرات داوري هاي بين المللي يا دادگاه هاي تجا

.تجارت قرار گيرد

 دكترين، نظريه علماي حقوق

و بررسي آراء صادره از سوي دادگاه ها مي تواند در بسياري و نقادي و علماي حقوق نظريه اساتيد

.موارد گره هاي كور را در زمينه دعاوي تجاري بگشايد

و آراء صادره از سوي دادگاهها يا داوري ها نظريه علماي اساتيد حقوق مورد در بسياري دعاوي حقوقي

.استناد قرار مي گيرد

.نظريه هايي كه به طور صريح در قانون بيان نشده است

 تعريف تاجر

:قانون تجارت تاجر را تعريف مي كند1ماده

.»تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معامالت تجارتي قرار مي دهد«

ا (ي است عربي كه معادل فارسي آن بازرگان استتاجر كلمه )مخفف بازارگان.

كس هم به شخص. كس در زبان فارسي از مبهمات است. است» كسي«ماده قانوني بيان مي كند تاجر

و شخص حقوقي اطالق مي شود .حقيقي

و لغت اصوالً كس به ذوالعقول اطالق مي شود ولي با توجه به اينك ه بسياري از هر چند در زمينه زبان

و اشخاص حقوقي انجام مي شود به نظر مي رسد شخص حقوقي را هم شامل امور تجاري توسط دولت

.مي شود

و حقوقي با هم تفاوتي ندارند چون ماده قانون تجارت اين مسأله 588اصوالً در حقوق شخص حقيقي

و حقوقي فقط در حقوق با هم تفاوت مي كنند و شخص حقيقي كه خاص شخص حقيقي را ذكر مي كند

و  .است مثل حق ابوت، نبوت، زوجيت ... 
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به آن اشاره2قانون تجارت شناخت تاجر را متوقف بر شناخت اعمال تجارتي مي كند كه در ماده1ماده

.مي كند

به هر چند در تمام. يعني اينكه فرد در انجام اعمال تجارتي استمرار داشته باشد» شغل معمولي خود«

و سا وي. عات خود به آن عمل نپردازدوقت مثالً پزشكي كه فقط عصر روزهاي زوج طبابت مي كند شغل

و نمي توان گفت به اين كار اشتغال ندارد .طبابت است

ولي. يعني آنچه كار اقتضا مي كند يا خود فرد نحوه انجام آن را تشخيص ميدهد» شغل معمولي«پس

ب .اشدبايد نظم مشخصي داشته واستمرار داشته

نياز نيست شغل تجارت شغل انحصاري وي باشد فرد ممكن) شغل معمولي(دومين نكته در اين باب

و انحصاري بودن شغل تجاري هم شرط تاجر بودن نيست .است چند شغل داشته

و غيرمهم مطرح نيست و مهم و دوم .در اين مورد شغل اول

ن يعني اگر اموال خود را در اختيار. يستنكته مهم ديگر اين است كه مباشرت در تجارت هم شرط

.فردي بگذارند تا او تجارت كند باز هم تاجر به حساب مي آيد

و لياقت داشته باشد مي تواند چندين شغل در امور تجارتي مسئله مديريت است كسي كه مديريت

.تجارتي را اداره كند بدون اينكه خود مباشرتاً اعمال تجارتي را انجام دهد

مي الزم به ذكر است كه اگر خود فرد مباشرتاً اعمال تجارتي را انجام ندهد ساير افرادي كه نزد وي كار

و  و فقط فردي تاجر محسوب مي شود كه دستگاه تجارتي متعلق به اوست كنند تاجر محسوب نمي شوند

و ضرر ناشي از اعمال تجارتي متوجه اوست .سود

و حقوق ثابت بگيرند يا فقط به صورت پورسانتاژ حتي اگر افراد در درصدي از سود شريك با شند

.كاركنند

كه1با توجه به تعريف تاجر در ماده قانون تجارت براي شناسايي تاجر بايد معامالت تجاري را بشناسيم

.قانون تجارت بيان نموده است2بند در ماده10قانونگذار معامالت تجارتي را در 
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و شمارش معامالت تجارتي ديگر عرف نمي تواند معرفي قانون تجار2با توجه به ماده ت در احصاء

و اگر عملي را حتي عرف معامله تجارتي بشناسد ولي و تعريف كننده معامالت تجارتي به شمار آيد كننده

.قانون تجارت نگنجد نمي توان آن را جزء اعمال تجارتي به حساب آوريم2در تعريف قانوني ماده 

تيذا اعمال تجارتي

خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده)1

.باشد يا نشده باشد

و قانون با اين بند كليه مغازه هايي كه در اطراف خود مي بينيم عمدتاً عملشان بر اين بند تطبيق مي كند

.عمل آنها معامله تجارتي مي داند

و اصوالً مي توان گفت اموال غير منقول بايد توجه داشت كه اين بند فقط اموال فقط را شامل مي شود

حقوق تجارت به معامله اموالي مي پردازد كه قابل. اصالً در چارچوب حقوق تجارت جاي نمي گيرند

.توليد باشد نه اموال غير منقول كه قابل توليد نيستند

و نيت خريد ار مهم است يعني اگر قصد خريدار بر نگهداري مال در اين بند قابل توجه است كه قصد

و  منقول باشد اين معامله، معامله تجارتي نيست ولي اگر به قصد فروش باشد حتي اگر فروش هم نرود

.روي دست خريدار بماند معامله، معامله تجارتي محسوب مي شود

همچنين براي اجاره دادن.دپس قصد خريدار اگر مبني بر فروش باشد، عمل را معامله تجارتي مي كن

مال خريداري شده ممكن است عينا به فروش رسد مانند كاري كه اكثر مغازه ها مي كنند ويا ممكن است 

و كوچكتر. در آن تغييراتي ايجاد شود .مثل بسته بندي در ظرف هاي تميز

و در بسته هاي و كيلو5مثل اينكه فردي چند تن برنج مي خرد آنها را پاك مي كند مي10يي كيلويي

.فروشد

و. گاهي تغييراتي كه در اموال ايجاد مي شود ماهيت آن را عوض مي كند مثل تهيه كفش از چرم، چسب

و ...  و نخ و چرم .ندارد...و مسلم است خريدار قصد خريد چسب
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و اين بند اين چنين تغييراتي را كه در ماهيت آن ايجاد مي كند مد نظر نداردقانون تجارت2ماده1بند

نمي توان) توليد كننده(بنابراين به يك مبل ساز يا نجار يا كفاش. معامالت را معامالت تجارتي نمي داند

.نام تاجر نهاد

اين بند همچنين اگر قصد خريدار اموال منقول براي اجاره دادن آنها باشد اين عمل را معامله تجارتي

و مانند مغازه هايي كه لوازم. مي داند و عروسي و جشنها .را اجاره مي دهند.... مورد نياز مراسمات

همچنين است موسساتي كه هواپيما،. يا موسساتي كه اتومبيل را با راننده يا بدون راننده اجاره مي دهند

و  مي همه اين افراد يا سازمانها اموال منقولي را به قصد اجاره دادن. اجاره مي دهند... كشتي، لودر، كمباين

و عمل آنها عمل تجارتي محسوب مي شود .خرند

تنها خريد اموال منقول به قصد اجاره يا فروش معامله تجارتي نيست بلكه تحصيل مال منقول هم به

 مانند صيدماهي به قصد فروش. قصد اجاره يا فروش معامله تجارتي محسوب مي شود

نيست بلكه صيد ماهي هم ممكن است الزم به ذكر است تحصيل هميشه به دست آوردن بدون پول

.همراه با پرداخت عوارض يا كسب پروانه باشد

و بعد بفروشد عمل وي تجارتي است زيرا به قصد فروش اگر فردي در مسافرت كااليي را بخرد

.خريداري نموده است ولي تاجر نيست زيرا معامله تجارتي شغل معمول او نيست

و نقل از راه خشك)2 .ي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشدتصدي به حمل

ت و نقل است. جارت بسيار اهميت داردحمل ونقل در دو.تجارت مبتني بر حمل و نقل زميني بر حمل

و نقل جاده اي و حمل .قسم است حمل نقل ريلي

و فن آوري يك كشور است كه متأسفانه در اين زمينه و نقل يكي از مهمترين نشانه هاي پيشرفت حمل

.ر ما بسيار ضعيف استكشو

و نقل جاده اي اهميت بسياري دارد و نقل ريلي در كشور ما ضعيف است حمل ولي. با وجوديكه حمل

.با اين وجود بسياري از جاده هاي كشور ما اصالً استاندارد نيست
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و نقل هوايي امروزه بسيار اهميت دارد به ويژه براي كشورهايي كشورهاي ي چون كشور ماكه حمل

.عت زيادي داردوس

و قطارهاي و قوي بودن سيستم ريلي در حاليكه در كشورهاي اروپايي به علت كوچك بودن كشورها

و مردم ترجيح مي و سريع احتياج چنداني به خطوط هوايي ندارند دهند در سفرهاي دخالي از قطار مجهز

.استفاده كنند

و هميشه ارزآوري بسياري براي كشورها ولي در اين كشورها باز هم خطوط هوايي بسيار قوي است

 نظير ايرفرانس، سوئيس اير، بريتيش اير ويز. دارد

امروزه بر خطوط هوايي قوانين بسياري حاكم است به نحوي كه امروزه شاخه اي به حقوق هوايي در

و حتي شاخه در سزمان ملل متحد به نام ايكائو بر مقررات هوايي نظارت مي كند .جهان وجود دارد

و نقل وابستگي بسياري به پيشرفت با توجه به ايكه رشته هايي نظير حقوق دريايي، حقوق حمل

و نياز دارد تا با تحوالت جديد روز اين قوانين  تكنولوژي درد به همين علت به سرعت در حال تغيير است

.عوض شود

و نقل، حمل ونقل دريايي است و كشور ما كه به كره زمين را آب پوشان4/3. ديگر شاخه حمل ده

و نقل دريايي در آن بسيار مورد توجه است .درياهاي آزاد راه دارد حمل

مي) صادرات يا واردات(تجارت ما از طريق دريا96در حود با توجه به اينكه درياها. گيرد صورت

و نقل از آنها استفاده كرد .متعلق به هيچ كشوري نيست به راحتي مي توان در حمل

و ايمن نگاه داشتن درياها دارد سازمان هم. ملل امروزه تالش بسياري در آزاد نگه داشتن درحقوق

حقوق. اي به نام حقوق دريايي وجود دارد همچنين شاخه ديگري به نام حقوق درياها وجود دارد شاخه

و حقوق درياها به جنبه حقوق عمومي درياها دريايي به جنبه حقوق خصوصي درياها مي . پردازدمي پردازد

و نقل دريايي حاكم است .امروزه قوانين بسياري بر حمل
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و رودهايي برخوردارند كه قابل كشتيراني مي باشند كه بخشي از حمل ونقل برخي كشوها از درياچه ها

و درياچه. گيرد از طريق آنها انجام مي مي اين رودها تواند در خاك يك كشور باشد يا بين چند كشور ها

ب .اشدمشترك

و نقل انجام امروزه مطالعات بسياري بر روي شاخه و مجالتميهاي مختلف حقوق حمل گيرد

.تخصصي مختلفي در اين زمينه وجود دارد

و نقل است2ماده2چيزي كه در بند و نقل نيست بلكه تصدي حمل . قانون تجارت وجود دارد حمل

.اي وجود داشته باشد يعين بايد مؤسسه

م آهن جمهوري اسالمي، سازمان هواپيمايي جمهوري مكن است بسيار عظيم باشد مانند راهاين مؤسسه

و يك ... اسالمي، شركت اتوبوسراني، ؛ يا كوچك باشد مثل يك بنگاه بابري شامل چند اتومبيل باربري

و چند نفر مسئول و يك انبار و يك دفتر كوچك .گاراژ

و نقل تا زماني داراي موسسه نبا و نقل تجاري محسوب نمي شود مانند رانندهپس حمل هاي شد حمل

مي تاكسي ولي آژانس و الزم به ذكر است هاي مسافربري چون مؤسسه وجود دارد تجارتي محسوب شوند

ميكه فقط  و صاحب آژانس يا بنگاه تاجر و راننده مسئولين .ها تاجر نيستند باشد

و»تصدي« و نقل عمل تجارتي است مي» متصدي«حمل و نقل تاجر محسوب .شود حمل

حق)3 و همچنين تصدي به هر نوع) كميسيون(كاري العمل هر قسم عمليات داللي يا و يا عاملي

و از قبيل تسهيل معامالت ملكي يا پيدا كردن تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي شود

و غيره و رساندن مقررات .خدمه يا تهيه

 داللي

و موجب وضوح اوضاع عمليات براي داللي در مع و حقوق تجارت بسيار اهميت دارد امالت تجاري

مي. گردد طرفين مي تجاري خود شود طرفين معامله ديربازي نسبت معامله دالل يا اطالعاتي كه دارد موجب

و تخصصي هر كسي به دنبال خريد بهترين جنس با كمترين قيمت. پيدا كنند مخصوصاً در امور صنعتي

.دهد است كه دالل اين اطالعات را در اختيار طرفين معامله قرار مي
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مي بايدتوجه داشته باشيم دالل خود طرف معامله واقع نمي و شود بلكه طرفين معامله را با هم آشنا كند

مي موجبات انجام معامله را فراهم مي و معامله را جوش . دهد كند

.را به داللي اختصاص داده است) اب ششمب(قانون تجارت با يك باب از ابواب خود

و داللي تابع مقررات. تأكيد دارد كه دالل واسطه است) داللي(قانون تجارت در باب ششم 335ماده

هم. طرف معامله واقع شودگري است نه اينكه پس داللي واسطه. راجع به وكالت است و دالل هم در مقابل

مي كه اين اجرت. كند خود اجرت دريافت مي .گويند را اصطالحاً حق داللي

مي. دالل يك رابطه به آمر دارد مي آمر كسي است كه به دالل مراجعه و از دالل كاري را و كند خواهد

مي. رابطه ديگر دالل با طرف ديگر معامله است يد دالل به عنوان وكيل عمل و يد دالل علي االصول كند

و دالل هم در تما. يعني دالل امين است. اماني است م مواردي كه يد، يد اماني است مسئوليت ندارد

و تفريط .نمايد) كوتاهي(مسئوليت در مقابل مال ندارد مگر اينكه تعدي

يد. مسئول است بايد تعدي يا تفريط وي را ثابت كرد) دالل(پس كسي كه معتقد است امين پس اساساً

و.ن اصل عدول كرده استدالل يد اماني است ولي در مواردي قانونگذار از اي اصوالً دالل يك وكيل استت

. يد وكيل يد اماني است

ميمي 336ماده هاي مختلف داللي نمايد ولي امروزه عمالً با تخصصي شدن تواند در رشته گويد دالل

و فروش كند يعني. امور چنين امري غير ممكن است هر چند منافاتي ندارد كه دالل براي خودش هم خريد

و فروش كند هم .دالل باشد هم خريد

و نبايد باعث گمراه شدن طرفين معامله گردد:337ماده و الزمه امين بودن صداقت است .دالل امين است

دو. دالل ممكن است يك آمر يا دو آمر داشته باشد يعني ممكن است براي يك طرف داللي كند يا براي

.طرف هم داللي كند
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خ و طرف معامله صداقت را رعايت كنددالل بياد نسبت به آمر پس دالل فقط در مقابل آمر مسئول. ود

مخفي كاري اينكه دالل صداقت را رعايت نكرده است،. نيست بلكه در مورد طرفين معامله مسئول است

و تقلب به كاربرده است نياز به اثبات دارد .كرده، نيرنگ

پس دالل نميتواند پولي. يا خودش پولي بدهد تواند قبض كند دالل واسطه است پس نمي:338ماده

.پرداخت كند

ميپرداخت تواند به مديون مرجعه كرد كه از طرف او اذن دين از طرف غير مديون جايز است ولي وقتي

از پس اگر دالل پولي پرداخت كند بدون اجازه طرف معامله يا عالم نمي) قانون مدني(داشته باشد  تواند

ر ميمديون دين خود و در دريافت دين دچار مشكل .شودا طلب كند

نامه كتبي داشته نامه است يعني دالل بايد باري پرداخت پول اجازه الزم به ذكر است كه نياز به اجازه

.باشد

و مسئول. است 335اين ماده بر خالف اصل ماد: 339ماده اصل اين بود كه يد دالل، يد اماني است

.يا تفريطنيست مگر در صورت تعدي 

و اسنادي است كه در ضمن معامالت به او داده شده مگر اينكه ول ي اين ماده دالل را مسئول تمام اشياء

.ثابت كند تلف شدن اموال مربئط به شخص او نبوده است

و انساد هم بسوزد دالل مسئول نخواهد بود مثالً .اگر تصادفاً دفتر دالل آتش بگيرد

مع:340ماده مي. امله از روي نمونه استبرخي اوقات و يعني دالل نمونه را به خريدار نشان دهد

.نمايد خريدار با رؤيت نمونه اقدام به انجام معامله مي

مي ممكن است در چنين مواردي اختالف رخ دهد به همين جهت اين ماده پيش كند كه دالل براي بيني

ر .ا نگهداري كندرفع اختالفات احتمالي بايد تا پايان معامله نمونه

پس دالل بايد نمونه را نگهداري. چون ممكن است بعد خريدار ادعا كند كه اين كاال مطابق نمونه نيست

.كند مگر اينكه طرفين وي را معاف كنند



13 

بايد توجه داشت در مواردي كه سفارشات فني است بايد مشخصات فني به صورت دقيق در قرارداد قيد

و گرنه در صورت بروز مي شود .شود دعوا با شكل روبه رو

مي: 341ماده و در رشته دالل ولي در اين صورت. هاي مختلف فعاليت كند تواند براي چند آمر كار كند

مي. بايد آمرين را از اين امر مطلع كند .تواند تقاضاي اعاده ضرر كندو اگر ضرر كند به خاطر اين امر

گ: 342ماده و توسط او انجام دالل اگر معامله توسط دالل انجام و امضاي اسناد در حضور دالل يرد

افرادي را حاضر كند تا اسناد را امضاء كنند نه اينكهييعني دالل بايد افراد اصل. ضامن صحت امضاهاست

. حاضر كند كه امضاء را جعل نمايد

آم 341در ماده: 341 به علت(ر ضرر كند اگر دالل آمرين را مطلع نكند معامله باطل نيست ولي اگر يك

.تواند تقاضاي مطالبه ضرر نمايدمي) تمايل دالل به آمر ديگر

و آمرين به تعهد خود عمل نمايند: 343ماده به. دالل ضامن اين نيست كه طرفين معامله اگر طرفين

.تعهدات خود عمل ننمايند دالل ضامن نيست مگر اينكه تعهد كرده باشد

ميبرخي كاالها نيز: 344ماده هم در بورس معامله شود يعني عالوه بر بروس اوراق بهادار، بورس كاال

.برخي كاالها هم هستند كه قيمت روز دارند مثل سكه بهار آزادي،. داريم .... 

و طرفين راضي هستند دالل مسئول زيان وقتي كااليي به قيمتي بيشتر از قيمت واقعي معامله مي شود

ر ازاد باشد يعني اينكه دالل گفته باشد قيمت واقعي همين قيمت است ولي خريدار نيست مگر ايكنه تقصي

و بايد خسارت را جبران كند .بعد مشخص شود قيمت واقعي كمتر بوده است دالل مسئول است

را 343همانطور كه در مورد ماده: 345ماده و تعهد او بيان كرديم دالل يكي از طرفين را ضمانت نمايد

ا .ين مورد ضامن استتضمين كند در

اگر دالل منتفع يا سهيم در معامله باشد يعني بخواهد مال خود را به آمر بفروشد بايد به آمر:346ماده

.دان بايد اطالع دهد اطالع دهد يا همچنين به طرف ديگر هم اگر نمي
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ز و و اگر اطالع ندهد مسئول ضرر يان ناشي چون در اين حالت ممكن است دالل به نفع خود عمل كند

و به جزاي نقدي هم محكوم مي .شود از اين مسئله است

در صورتي كه دالل در معامله با آمر سهيم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجراي تعهد: 347ماده

مي. هستند يك يعني .مطالبه كرد) آمر يا دالل(توان كل خسارات را از هر

و مخارج  اجرت دالل

ميدالل واسطه: 348ماده و زماني كار داللي تمام شود كه معامله را كه دالل انجام معامله است

.گري كرده به پايان رسيده باشد واسطه

و بدون ثبت در دفاتر طبق قوانين ثبتف معامالت راجع به اموال غيرمنقول بايد در دفاتر اسناد ثبت شود

.اسناد رسمي اعتباري در دادگاه ندارد

مي حال اين سوال مطرح مي وي شود كه آيا دالل تواند بدون ثبت معامله اموال غيرمنقولي كه با وساطت

 الزحمه خود را دريافت كند؟ انجام شده حق

قانون ثبت بيان كرده كه اين معامالت بدون ثبت در دفاتراسناد رسمي اعتبار48هر چند قانون در ماده

ام ندارد ولي به زحمت مي و با تون اين نظر را پذيرفت؛ زيرا روزه ثبت در دفتر اسناد رسمي به زحمت

و هزينه استعالم مي هاي فراوان با صرف زمان .گيرد زياد انجام

مي پس با توجه به اينكه امروزه بسياري از معامالت در دفاتر ثبت نمي و يا ثبت آن زمان زيادي برد شود

حق نمي اين نكته نيز قابل توجه است كه امروزه.الزحمه دالل را موقوف به ثبت در اسناد رسمي نمود توان

مي نامه ها مبايعه در دادگاه مي هاي عادي را هم مورد استناد قرار و حكم صادر . كند دهد

حق پس دالل مي .الزحمه خود را دريافت كند تواند با تشكيل اركان معامله

 مله كنداگر دالل با دريافت وجه يا وعده گرفتن به نفع طرف ديگر معا: 349ماده

مي)1 و حق داللي خود را دريافت كند، تواند هزينه نه  هايي كه كرده

مي)2 .شود به مجازات خيانت در امانت محكوم
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مي اي مشروط به شرط باشد، مثالً معامله اگر معامله: 350ماده تا اي انجام گيرد به اين شرط كه چك ثمن

دال. فالن موقع وصول شود حقل نميدر اين حالت تا زمان حصول شرط .الزحمه خود را دريافت كند تواند

مي: 351ماده از قبيل.ها را دريافت كند تواند اين هزينه اگر دالل مخارجي را انجام دهد در دو صورت

.هاي تبليغات در روزنامه، تلويزيون، هزينه ... 

.ها قابل مطالبه است در قرارداد تصريح شده باشد كه اين هزينه) الف

.رتي محل اين مسئله را بيان كندعرف تجا)ب

مي) 352ماده تواند حق داللي خود را دريافت كند مگر آنكه فسخ اگر معامله فسخ يا اقاله شود دالل

ميمعامله مستند به دالل  و بعد با خيار عيب معامله فسخ شود باشد؛ مثالً دالل اين نوع.داند كاال عيب دارد

.فسخ قانوني باشدفسخ معامله بايد مستند به خيارات 

و: 353ماده .اجرت ندارد... داللي معامالت ممنوعه از قبيل اسلحه، مواد مخدر

.هاي داللي دالل را بپردازد مگر آنكه خالف آن شرط شده باشد آمر بايد هزينه: 354ماده

 commission) كميسيون(كاري العمل حق

حق2ماده3بند اع العمل قانون تجارت ميكاري را جزء .داند مال تجارتي

و به حساب آمر حق اين كار. شود پس نام آمر در قرارداد ذكر نمي. العمل كاري انجام معامله به نام خود

.خواهد نامش سرزبانها بيفتد گيرد كه آمر نمي زماني انجام مي

مي العمل حق و كار معامله را به حساب آمر انجام و ضرر هم متعلق به آمر است و سود نه سود دهد

مي مي و فقط مزد خود را و نه ضرر .گيرد برد

مي كار در واقع امر، وكيل آمر است، حق العمل العملحق: 358ماده و كار دستورات آمر را انجام دهد

حق وكيل آمر محسوب مي و يد .كار هم يد اماني است العمل شود
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بر العمل پس در مورد حق مسئوليت وي است مگر آنكه»معد«كار هم چون يد وي اماني است اصل

.تعدي يا تفريط او ثابت شود

وحق: 359ماده و هر وكيلي بايد گزارش اعمال خود را به موكل خود اطالع دهد العمل كار وكيل است

.اگر مأموريت محوله را انجام داد بايد حتماً به اطالع آمر برساند

آ العملحق: 360ماده بيمه اموال وظيفه. مر نيست مگر به دستور آمركار ملزم به بيمه كردن اموال

مخصوصاً اينكه تا آمر دستور نداده باشد اگر. كار نيست مگر آنكه آمر تصريح كرده باشد العمل حق

حق العمل حق .تواند هزينه بيمه را دريافت كند كار نمي العمل كار بيمه كند،

حق: 361ماده مي العمل كاالهايي كه براي شود اگر با آنچه به وي اعالم شده مطابقت نداشته كار فرستاده

و  باشد بايد اين موارد در صورت مجلسي بيان شود تا اين امكان وجود داشته باشد آمر به متصدي حمل

.نقل رجوع كند

حق در مورد كاالهاي سريع: 362ماده مي العمل الفساد، و كار اگر مصلحت آمر ايجاب ند بايد با نظارت

.نظارت دادستان استطالعي است. العموم يا دادستان، اموال را بفروشد اطالع مدعي

مي اين امر در مورد كاالهاي سريع و خسارت شديدي الفساد وجود دارد كه هر چه زمان بگذر فاسد شود

و زيان خواهد بود. شود به آمر وارد مي .بديهي است كه اگر اين وظيفه را انجام ندهد مسئول ضرر

و بايد طبق دستور آمر عمل كند العملحق: 363ماده به. كار وكيل آمر ست اگر آمر گفته باشد جنس را

و حق تر از آن بفروشد مسئول تفاوت قيمت است مگر آنكه در ضرر بيشتري كار ارزان العمل قيمتي بفروشد

و اجازه آمر را هم مقدور نباشد ق. جلوگير كرده باشد تر يمت هم ارزانيعني اگر كاال را نفروشد از آن

مي مي .كند شود آمر بيشتر ضرر

و بايد خسارت را جبران كند) تعدي، تفريط(كار در صورت تقصير العملحق: 364ماده .مسئول است

و انجام ندادن: تفريط تجاوز از اذن:تعدي  غفلت
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حق: 365ماده تفاوت قيمت متعلق به آمر كار كااليي را براي آمر ارزانتر بخرد تا گرانتر بفروشد العمل اگر

.است

حق: 366ماده و رضايت آمر باشد ولي العمل اگر كار كاال را نسيه يا اقساط بفروشد بايد مبتني بر اجازه

يعني در بيان بازرگانان در اكثر موارد. كند كه معامله قسطي يا نسيه باشد گاهي عرف محل ايجاب مي

ب معامالت نقدي انجام نمي .كند خواهد نقدي بفروشد مشتري پيدا نميگيرد يعني اگر

.اگر عرف اجازه داد باشد نيازي به اجازه از آمر نيست مگر اينكه آمر بر خالف عرف دستور دهد

در. كار مستول تعهدات طرف معامله نيست مگر اينكه ضمانت او را كرده باشد العملحق: 367ماده كه

. اين صورت مسئول است

مجاز به معامله نسيه نبوده ولي اين عمل را انجام داده مسئول تعهدات طرف معامله كار العمل اگر هم حق

خرند ولي به او به نسيه بفروشد كه در اين است يا اينكه عرف بلد او را مسئول بشناسد مثالً كاال را نقد مي

.كار مسئول است العمل صورت حق

هاي حمل مثل هزينه. هايي را انجام دهدد هزينهكار براي انجام وظايف محوله باي العملحق: 368ماده

و ونقل، . انبارداري، تبليغات و ؟؟؟؟؟؟ قابل مطالبه است اين هزينه... هم يعني هم خود هزينه. ها اصالً ها

. خسارت تأخير تأديه قابل مطالبه است

مي العملحق: 369ماده ان كار زماني جام دهد ولي اگر قبل از تواند اجرت را دريافت كند كه مأموريت را

و يا به داليلي متوقف شود به آن ميزان از انجام عمل مستحق  اتمام كار آمر مأموريت وي را ملغي كند

حق( باشد دريافت اجرت مي .كاري از پيش تعيين شده العمل نه به مقدار كل اجرت

مي العملحق: 370ماده و صداق كار امين محسوب و الزمه امانت درستي اگر مشخص شود.ت استشود

از العمل حق كار قيمتي را به دروغ به آمر بيان كند يعني كمتر از قيمت فروش به آمر اعالم كند يا بيشتر

(العمل نخواهد بود قيمت خريد به آمر اعالم كند در اين حالت مستحق حق )اجرايي ضمانت.

:ضمانت اجرايي
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حق)1 .نخواهد بود العمل مستحق

ميخود او به عنوا)2 حق. شودن خريدار يا فروشنده محسوب .گردد كار برمي العمل زيان وارده به

.تحت عنوان خيانت در امانت تحت تعقيب كيفري قرار خواهد گرفت)3

حق: 371ماده و يا هزينه اگر آمر حق العمل مي العمل ها را پرداخت نكند، از كار تواند اموال آمر يا پولي كه

.آمر نزد اوست حبس كند

مي لبته فقط به اندازها كل اي حق حبس دارد كه طلبكار باشد، مگر اين كه مال تجزيه ناپذير باشد كه تواند

.مال را حبس كند

حق: 372ماده و آمر رجوع العمل اگر كااليي كه نزد كار به فروش نرود يا به دستور آمر به فروش نرسد

مي نكند، حق .اندتواند اموال را به فروش برس العمل كار

را) مدعي العموم بدايت محل(فروش اموال بايد با نظارت دادستان شهرستان يا نماينده وي براي اموال

. اين نظارت استطالعي است. به مزايده بگذارد

اگر صاحب كاال در محل حضور دارد بايد به او اطالع داده شود تا در محل حاضر شود يا اگر در جاي

.ه شودديگري است به او اطالع داد

اگر كاال در معرض فساد باشد. به آمر ابالغ گردد) اظهارنامه(اين اطالع بايد به صورت اخطاريه رسمي

.اطالع هم الزم نيست چون به ضرر آمر خواهد بود

التجاره از اوراق اگر مال. در برخي كشورها هم بورس كاال وجود دارد هم بورس اوراق بهادار: 373ماده

ميبهادار بورس يا  داشته باشد) بورسي-بازاري(شود يعني قيمت روز كااليي باشد كه در بورس معامله

و بيشتر از قيمت بورس نخواهد بود حق مي العمل چون قيمت آن ثابت است تواند شخصاً معامله كند كار

.يعني براي خود بخرد يا بفروشد
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و مانند سكه، پيكان صفر، آهن.كند كااليي كه قيمت بازاري هم دارد از همين ماده تبعيت مي در ... آالت

و از نظر قانوني بورس محسوب  اين موارد اگر چه نام بورس اطالق شود ولي قيمت، قيمت بازاري است

.شود نمي

و نمي العمل علت اين است كه در اين موارد احتمال خيانت حق به كار وجود ندارد و تواند به سود خود

.اند با خود هم معامله كندتو ضرر آمر عمل كند پس مي

حق: 374ماده حق العمل در مورد ماده فوق اي كه انجام داده هاي عاديهو هزينه العمل كار مستحق دريافت

مي. خواهد بود .شود قيمت هم فيمت روز انجام معامله محسوب

حق: 375ماده مي در مواردي كه معامله را به تواند خود طرف معالمه واقع شود اگر طرف العمل كار

.شود اطالع آمر نرساند خود او طرف معامله محسوب مي

حق: 376ماده و  العمل كار قبل از فرستادن پيام معامله اگر آمر از امر خود رجوع كند

 عاملي

مي: عامل .كند عمل كننده، كسي كه به حساب ديگري يا به نام ديگري عمل

و حق :كار العمل تفاوت اساسي بين عامل

مي لعملا حق و به حساب آمر معامله و به حساب ديگري معامله كار به نام خود كند ولي عامل به نام

.كند مي

مي واژه . باشدمي Agentعامل ترجمه واژه فرانسوي. رود نماينده است اي كه امروزه به جاي عامل به كار

و مبادالت بازرگاني بسي و صنعتي از ار گستردهامروزه در سراسر جهان معامالت تجاري و يكي شده است

.هاي نفوذ در تمام بازارهاي دنيا همين بحث عاملي است راه

اداره چنين تشكيالت. هاي سنگيني را بپردازد كشور نفوذ كند هزينه20اگر يك شركت بخواهد در

گرددميبه همين جهت به دنبال نمايندگاني با شرايط مورد نظر خود. عظيمي هم دردسرهاي فراوان دارد
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مي سپس با بررسي، با افراد واجد شرايط مي. بندد قرارداد يا عامل طبق قرارداد از خدماتي كه ارائه كند

مي كااليي كه مي مي كند به همين جهت عامل خيلي دلسوزانه فروشد كسب درآمد .كند تر عمل

مثالً با فروش بليط آل ايتاليا. هاي فروش بليط هواپيما اشاره كرد توان به آژانس از جمله اين عامليت مي

.كند اين شركت را نسبت به خريدار متعهد مي

دهند تا ببينند آيا هنوز شرايط الزم را دارد نماينده البته شركتهاي مادر از عاملهاي خود بازرسي انجام مي

. تواند نماينده انحصاري يا نماينده چند شركت متعدد باشد مي

. مثالً عامل سيمان خودش آجر هم بفروشد. واحد خو نيز تجارت كند تواند در آنِ اين نماينده مي

 تصدي به هر نوع تأسيسات

مي2ماده3در ادامه بند را قانونگذار تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور انجام شود

. داند جزء اعمال تجارتي مي

و بزرگي ميبايد تصدي داراي مؤسسه باشد البته مؤسسه مثل موسسه. كند آن را عرف عمل تعريف

و نقل راه آهن و يك اتاق يا مؤسسه حمل .باربري با يك گاراژا

:كند قانونگذار سه مثال براي اين نوع مؤسسات بيان مي

)اموال غيرمنقول(تسهيل معامالت ملكي)1

.و آغاز پيشرفت صنعتي است 1807تهيه خدمه، كارگريابي، اين قانون مربوط به سال)2

، رساندن مواد اوليه)3  رساندن ملزومات

چون قابل توليد نيست ولي. تون در زمره حقوق تجات به شمار آورد اگر چه اموال غيرمنقول را نمي

و فروش اموال غيرمنقول جزء اعمال تجارتي محسوب مي .شود تسهيل معامالت ملكي يعني داللي، خريد

مي يكي از مثال با ةايي كه خيلي . شد انبارداري اتس كه بسيار تجارت به آن وابسته استتواند مطرح

و فروش مي كند برايش صرفه بيشتري دارد كه اموال را به انباردار بسياري موارد تاجري كه اموال را خريد

.داري هم از اين قبيل است پاركينگ. بسپارد تا اينكه خود انبار بسازد يا ايجاد كند
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ق)4 و به كار انداختن هر .سم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشدتأسيس

و تأسيس كارخانه عمل تجارتي است به عبارت ديگر كارخانه داري عمل تجارتي به راه انداختن

مي.است مي در كارخانه محصوالتي توليد و به بازار عرضه شود به همين جهت كارخانه داري عمل شود

. شود تجارتي محسوب مي

مثل كارخانه،.ت در يك كارخانه كااليي توليد نشود بلكه فقط تغييري بر روي كاال انجام گيردممكن اس

و  .آسياب، شالي كوبي ... 

داري عمل تجارتي محسوب صرف نظر از كاالي توليدي در كارخانه يا خدمت ارائه شده كارخانه

مي درست است كه در كارخانه نيروي انساني وجود دارد ولي كار. شود مي مثالً. دهد عمده را ماشين انجام

و ريسنده ماشين است و بافندگي، بافنده .در يك كارخانه رسيندگي

دهد هر چند ماشين هم در آن وجود داشه برخالف كارخانه، كارگاه است كه انسان كار اصلي را انجام مي

ميمثالً يك كارگاه خياطي كه ماشين خياطي هم دارد ولي خياطي را فرد. باشد .دهد انجام

. شود كه محصول براي تأمين حوائج شخصي نباشد كارخانه داري به شرطي عمل تجارتي محسوب مي

.يعني حتي براي تأمين حوائج يك كارخانه خاص نباشد

مثالً كارخانه توليد برق اضطراري كه كنار يك كارخانه وجود دارد چون فقط براي كارخانه توليد برق

ف مي و آن را به .شود رساند عمل تجارتي محسوب نمي روش نميكند

كند در اين حالت عمل تجارتي است ولي يك كارخانه آسياب كه متعلق يك آسياب به تنهايي عمل مي

و غذاي مرغ مي به مرغداري است و به جز براي مرغداري كار نمي ها را تأمين كند عمل كارخانه آسياب كند

.شود تجارتي محسوب نمي

به)5 .عمليات حراجيتصدي

در كشورهاي اروپايي مؤسساتي وجود دارد كه كار آنها. اي انجام بگيرد يعني حراجي توسط مؤسسه

. انجام عمليات حراجي است
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و هفته مي) ولي به صورت دائم(اي يك يا دو بار اين مؤسسات چند سالن دارند دو. كنند حراجي برگزار

و ميروز قبل از انجام حراجي زمان مشاهده و معرفي كاالهاست كه عموم مردم توانند از اين كاالها بازديد

.كاالي مورد نظر خود را انتخاب نمايند

مي حراجي حق هاي اين مؤسسات به صورت مزايده حضوري برگزار ك مسئولين حراجي  العمل شود

.كنند خود را پس از فروش از خريدار دريافت مي

و در مورد كلكسيونا ها به صورت بين برخي اوقات حراج مي لمللي در ايران. شود هاي گران قيمت انجام

.فقط دواير اجراي دادگستري يا ثبت برخي اوقات حراجي دارند. اينگونه مؤسسات وجود ندارد

.هاي عمومي تصدي به هر قسم نمايشگاه)6

. اين مؤسسات از زمانهاي گذشته به صورت بازارهاي مكاره در قرون وسطي در اروپا وجود داشته است

مي هاي بين نمايشگاه و داخلي كه امروزه بسيار در جهان برگزار و معرفي المللي و عرضه و در فروش گردد

.شود كاالها بسيار مؤثر است جزء همين دسته اعمال تجاري محسوب مي

در اختيار دولت است، عمل عمل تجارتي) المللي هاي بين نمايشگاه(كه تصدي اين مؤسسه در ايران

و دولت در نقش تاجر است .محسوب شده

مي تصدي به نمايشگاه در. شود هاي آثار هنري اگر براي فروش باشد عمل تجارتي محسوب در اينجاهم

با مورد تمام نمايشگا استمرار در طول زمان حتي اگر در مدتي از سال ها تصدي به اين امر مهم است آن هم

.خالي باشد

و بانكي)7  هر قسم عمليات صرافي

(عمليات صرافي امروزه فقط تغيير پول است و. عرف امروز ...) از واحدي به واحد ديگر، ريال به دالر

. كند صرافي را چنين تعريف مي

مي ها هم امروزه عمليات صرافي به معناي تعويض پول بانك پس صرافي هم عمليات بانكي. دهند انجام

و مغازه. است مي عالوه بر بانك مؤسسات در. دهد هايي است كه اين عمل را انجام ممكن است اين عمل

و يا  .هم انجام گيرد... دفتر هتل
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ه دادند بلك هايي وجود داشت كه عمل تعويض پول را انجام نمي درگذشته تعداد بانكها كم بود صرافخانه

مي كارهاي بانك .دادند هاي امروزي را انجام

و خارج از بانك قاچاق محسوب منحصر به بانك) تعويض پول(البته در ايران عمليات صرافي هاست

مي. شود مي و قشم اقدام به فروش ارز به صورت نامحدود و كيش .كند ولي بانك مركزي در امارات

د و بستگي به عرف و هاي مختلف، افتتاح حساب، مضاربه، وام. اردعمليات بانكي منحصر شده .... جعاله

.

و به نظر مي . الحسنه را شامل نشود هاي قرض رسد صندوق عمليات بانكي منحصر به بانكهاست

.اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشدمعامالت برواتي)8

مي اسناد تجارتي. برات جزء اسناد تجارتي است. بروات جمع برات است . باشد شامل برات، سفته، چك

صدور برات، قبول برات، انتقال برات با ظهرنويسي، ضمانت. كليه اعمال در مورد برات تجارتي است

 ... برات، 

و عمليات راجع به چك برخالف برات تجارتي نيست عمل تجارتي نمي 314صدور چك را ماده . داند

نان در گذشته معتقد بودند چون مقررات در مورد برات برخي حقوقدا. در مورد سفته قانون ساكت است

و بگوييم عمليات2ماده8االجراست بند عمدتاً در مورد سفته هم الزم در مورد سفته هم قابل ارجراست

.راجع به سفته هم تجارتي است

ت اعالم ولي اكثر حقوقدانان معتقدند كه عمليات راجع به سفته تجارتي نيست چون هر جا الزم بوده اس

. آي نكرده است چنين اشاره8االجراست ولي در بند كه قانون در مورد برات در مورد سفته هم الزمكرده

.توان آن را تجارتي دانست پس نمي

مي. پذيرد رأي اصراري ديوانعالي كشور هم نظر دوم را مي تواند تبعاً تجاري البته عمليات بر روي سفته

. محسوب شود
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و بر عهدهاي برات حواله و به فردي طلبكار است به نفع طلبكار است كه يك تاجر كه به فردي بدهكار

.كند بدهكار به خود صادر مي

و غير بحري)9 .عمليات بيمه بحري

تأمين اجتماعي. مهمترين قسمت بيمه در كشورهاي اروپايي امروزه بيمه تأمني اجتماعي است

در كشورهايي كه تأمين اجتماعي قوي است مردم. مردم است...كننده تحصيل، زندگي، سالمت، تضمين

شد. انداز ندارند نيازي به پس در. بيمه ابتدا از بيمه بحري آغاز ه و تنها را چون تجارت مخصوص دريا بود

.شخص حقوقي هستند نه شخص حقيقي) مؤسسات بيمه(گرها امروزه بيمه. دريايي بود تجارت، راه

ها بايد دولتي باشند مگر اينكه مصلحت اقتصادي كشور ايجاب كند كه امروزههطبق قانون اساسي بيم

.ها را به بخش خصوصي واگذار كنند قصد دارند بيمه

و معامالت راجعه به آنها كشتي) 10 و كشتيراني داخلي يا خارجي و فروش كشتي و خريد .سازي

تنها راه تجارت در گذشته دريا بوده كشتي در قانون تجارت بسيار مورد توجه واقع شده است، چون

و. است و چه برروي درياچه، رودخانه مي... كشتيراني چه بر روي دريا . شوند همگي تجارتي محسوب

و كشتي انجام مي و واردات ايران از طريق دريا . گيرد امروزه بخش عمده صادرات

مي2اين بندهاي دهگانه ماده اعمال تجارتي تبعي هم وجود. اشدب قانون تجارت اعمال تجارتي ذاتي

.دارد كه به آنها خواهيم پرداخت

 اعمال تجاري تبعي

مي2ماده1-10اعمال مذكور در بندهاي قانون3ماده. شوند قانون تجارت اعمال تجاري محسوب

.كند تجارت اعمال تجارتي تبعي را معرفي مي

ب ودن متعاملين يا يكي از آنها تجاري محسوب اعمال تجارتي تبعي اعمالي هستند كه به اعبتار تاجر

مي3ماده. شود مي :شناسد قانون تجارت موارد زير را اعمال تجارتي تبعي
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و بانكها)1 و صرافان و كسبه .كليه معامالت بين تجار

و بانكها همگي تاجر محسوب مي و صرافان و جدا كردن اين اشكال بر اين بند وارد است كه كسبه شوند

و بانكها از تجار چندان صحيح به نظر نميكسبه  .رسدو صرافان

و)2ماده1به موجب بند(كند كه معامالت بين تجار، تجارتي است چون كسبه يعني اين بند بيان مي

و بانك مي)2ماده7به موجب بند(ها صرافان .گيرند همگي جزء تجار قرار

:مثال

شخ2يك تاجر فرش ميكيسه برنج براي مصرف .خرد، معامله تجارتي است صي خود از يك تاجر برنج

مي2يك تاجر فرش .خرد، معامله تجارتي نيست كيسه برنج براي مصرف شخصي خود از يك كشاورز

.در اين بند دو طرف معامله بايد تاجر باشند تا عمل تجارتي محسوب شود

خ)2 ميكليه معامالتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوائج تجارتي .نمايد ود

. در اين مورد اگر يك طرف معامله هم تاجر باشد كافي است

مي2] حوايج تجارتي[يك تاجر فرش براي غذا دادن به كارگران خود خرد، معامله كيسه برنج از كشاورز

.تجارتي است

مي)3 .نمايد كليه معامالتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود

(اگر طرف معامله شاگرد، تاجر باشد، عمل حتماً تجارتي است )3ماده1بند.

ولي براي رفع. تجارتي نيست اگر طرف معامله شاگرد، تاجر نباشد، اگر براي رفع حوائج شخصي باشد،

)3ماده2بند(حوائج تجارتي اگر باشد، تجارتي است 

ت پس اين بند حرف مستقلي نمي قرار2و1جارتي شامل اين بد در حيطه بندهاي زند بلكه اعمال

.گيرد مي
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.كليه معامالت شركتهاي تجارتي)4

و شخص حقوقي: كنند بر دو نوعند بازرگاناني كه فعاليتهاي تجارتي مي شركتهاي(شخص حقيقي

)تجارتي

و اعمال غيرتجارتي در ه كليه اعمال آنها تجارتي است مورد شركتهاي تجارتي شخص حقوقي هستند

.آنها معني ندارد

و چه طرف معامله تاجر باشد چه تاجر بنابراين كليه اعمال شركتهاي تجارتي، تجاري محسوب مي شود

.نباشد، عمل انجام شده تجارتي است

به عبارت ديگر فعاليتهاي شركت تجارتي يا تجارتي ذاتي است يا براي حوائج تجارتي است كه باز هم

.شود تجارتي محسوب مي

:4ماده

و نظاير آن تبواند در عالم اموالي كه در حقوق تجارت مورد بررسي قرار مي گيرد اموالي هستند كه اشباه

.خارج توليد شود

و نظاير آن قابل توليد نيست، در حيطه قانون تجارت قرار به همين دليل اموال غير منقول كه اشباه

.گيرد نمي

اس:5ماده . يعني معامله تجارتي است مگر آنكه خالف آن ثابت شود.تاين ماده يك اماره قانوني

.امارات قانوني قابل رد هستند. اماره قانوني تا زماني معتبر است كه خالف آن ثابت نشود

تواند پس از صدور بارنامه در مقابل گيرنده، كاال را تحويل متصدي حمل نمي: اماره قانوني غيرقابل رد

ك .اال را دريافت نكرده استندهد حتي اگر ثابت كند

و نقل: باب هشتم  قرارداد حمل

: 377ماده
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و نقل2طبق ماده. است transporteurمتصدي حمل ونقل ترجمه كلمه فرانسوي قانون تجارت حمل

و نقل كاال عمل تجارتي محسوب مي .شود كننده تاجر نيست بلكه تصدي به حمل

و نق و نقل بايد رد مقابل حمل و گرنه عمل وي تجارتي متصدي حمل ل كاال اجرت دريافت نمايد

.نيست

و نقل افراد را شامل نمي و حمل و نقل اشياء است . شود نكته ديگر اينكه اين مقررات فقط راجع به حمل

و نقل اشخاص استدالل كردهالبته برخي حقوقدانان و نقل اشياء عمل تجارتي است حمل اند كه وقتي حمل

ميهم بايد عمل تجارت خواست حمل ونقلي باشد ولي اين حرف خيلي موجه نيست چون اگر قانون

اي قانون تجارت اشاره2ماده2همانطور كه در بند. كرد اشخاص را شامل اين قانون بداند به آن اشاره مي

و ما تصدي حمل ونقل اشخاص را طبق همان ماده مي2نكرده است به اشياء يا اشخاص دانيم عمل تجاري

.شود ولي شامل باب هشتم نمي

و نقل است 516و 517مواد مي. قانون مدني در مورد حمل و نقل را نوعي اجاره داند قانون مدني حمل

و نقل را يد اماني مي .داندو يد متصدي حمل

و نقل اشخاص(شود بنابراين در مواردي كه شامل باب هشتم نمي  517و 516بايد به مواد) مثل حمل

.مدني رجوع كنيم هر چند مصلحت چنين نيست ولي راه حل قانوني براي اين امر وجود نداردقانون

و نقل حيوانات هم مانند حمل ونقل اشياء است .حمل

بر. به كاربرده شده است» كسي«نكته قابل توجه ديگر اين است كه در اين ماده لفظ كس در ادبيات

ت شخص حقيقي داللت مي و نقل كند در حاليكه بدون رديد اشخاص حقوقي كه نقش بسيار مهمي در حمل

.آيند هوايي، دريايي، زميني، ريلي دارند جزء اين ماده به حساب مي

و متصدي حمل ونقل. قرارداد حمل ونقل تابع قوانين وكالت است: 378ماده يعني فرشنده كاال موكل

مي. وكيل است .شود البته اين اصل كلي در مواردي استثناء
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و تفريط مه ك تعدي و تا زماني مترين اصل در قوانين راجع به وكالت اين استكه يد وكيل اماني است

مي. وي ثابت نشده باشد مسئول نخواهد بود و نقل اين امر در مواد بعدي استثناء .شود ولي در حمل

:379ماده

و نقل بانامه صادر مي ك. شود براي قرارداد حمل ميدر بارنامه كاال توصيفات و كيفي وصف در. شود مي

مي. گردد بارنامه طبق اظهارات فروشنده تكميل مي و معمول اين است كه بارنامه را فرستنده تنظيم كند

و نقل بارنامه را امضاء مي .كند متصدي حمل

)برخي از موارد(:اطالعات الزم براي ثبت در بارنامه در اين ماده ذكر شده است

)و به تبع آن نام مرسلٌ اليه يا گيرنده(آدرس صحيح مرسل اليه)1

مي: محل تسليم مال)2 رسد منظور محلي باشد كه فرستنده كاال را به متصدي حمل ونقل به نظر

.دهد تحويل مي

و طرز عدل)3 مي: بندي عده عدل يا بسته كاال تعداد بسته. رود بيشتر امروزه به جاي عدل بسته به كار

.بايد توسط فروشنده ذكر شود

بندي در معرض خطر قرار شوند كه بدون بسته بندي نمي سته بندي بسيار مهم است كاالهايي بستهب

و ميل آهن، مثل تير. گيرند نمي .گرد ... 

گيرند بايد بسته بندي شوند آن هم به نحوي كه در طول كاالهايي كه در معرض خطر خرابي قرار مي

اس اين بسته. حمل كاال سالم بماند و بندي ممكن .باشد...ت به صروت كارتن، چوبي

و آن استفاده از كانتينر است امروزه انقالب مهمي در بسته كانتينر بسيار محكم است. بندي رخ داده است

آب. بارگيري آن بسيار سريع است. شودو به كاالهاي دروني به سادگي ضربه وارد نمي كانتينر معموالً ضد

.قابليت حمل با تريلي را هم داردو در برخي موارد كانتينر. هستند

و يا كالً بندي بايد اي نكته مورد توجه قرار گيرد كه چه كااليي در كنار چه كااليي قرار بسته در كانتينر

.گيرد كه صدمهنبيند مي
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و محتوي عدل)4 و محتوي بسته: وزن ها بايد مشخص شود تا در صورت بروز خسارت كاالي وزن

و مبلغ آن  .را بتوان تعيين كردمورد خسارت

در يكي از مسئوليت: مدتي كه مال بايد در آن مدت تسليم شود)5 و نقل تأخير هاي متصدي حمل

ا گر مدت تسليم آن مشخص نشود با عرف  و و متصديميتحويل كاال به گيرنده است سنجند

و در صورت تأخير بايد خسارت پرداخت .كند حمل ونقل در مقابل تأخير در تحويل ضامن است

و برخي خطرناك، اگر متصدي برخي راه: راهي كه حمل بايد از آن راه به عمل آيد)6 ها امن هستند

.حمل از مسير ذكر شده در بارنامه تخلف كند مسئول خواهد بود

 قيمت اشياء گرانبها)7

شيه از آن اگر فرستنده به غلط برخي از اين اطالعات را در بارنامه قيد كند يا اصالً قيد نكند خسارات نا

.خواهد بود) فرستنده(كننده برعهده ارسال

مي: 380ماده شوند ممكن است مورد يك سري حوادثي واقع شود كه به كاال خسارت كاالهايي كه حمل

جهت جلوگيري از آسيب ديدگي از خطرات مختلف كاال بايد. وارد آيد يا معيوب شود

.شود) بندي بسته(بندي عدل

و. متناسب با تنوع كاال باشدنبدي بايد اين بسته بنيد بايد به نحو بسته... توجه به حساسيت، شكنندگي

.مقتضي انجام گيرد

مي امروزه بسته مي البته بسته. آيد بندي به عنوان يك صنعت به حساب تواند جلوي خطرات بندي فقط

و خسارات ناشي از خطرهاي شديد را نمي از توان با بسته معمول را بگيرد .بين برد بندي

ي كاالها به كار مي و وزن بسته امروزه وزن ناخالص كه برا مي رود معرف وزن خالص .باشد بندي

آب امرزه صنعت بسته و اين كانتينرها عموماً ضد بندي با پيدايش كانتينر دچار تحول عظيمي شدهاست

و نقل كاال مي و حمل كا هستند موجب تسهيل بارگيري ال نيز به خوبي حفاظت شوند عالوه بر اين از

.كند مي
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و تناسب آن با كاال بر عهده ارسال وظيفه بسته بندي كاال متناسب كه بستهاگر ثابت شود. كنندهاست بندي

در. فرستنده كاال مسئول خسارات ناشي از آن خواهد بود كاال نبوده است، بايد توجه گردد اين نقص

و، ثانياً رابطه عليت بين نقص موجود در بسته)و نقلتوسط متصدي حمل(بندي بايد ثابت شود بسته بندي

. خسارات وارده وجود داشته باشد

و نقل بايد در صورت وجود هر گونه نقص در بسته و عمل متصدي حمل بندي آن را در بارنامه قيدكند

.رزرو را انجام دهد

ث ابت كند كه رابطه عليت بين در صورت رزرو كردن خسارات وارده بر عهده فرستنده است مگر اينكه

و نقص بسته .بندي وجود ندارد خسارت

و نقل است مگر آنكه ثابت كند بسته بندي اگر عمل رزرو انجام نگيرد خسارت بر عهده متصدي حمل

.اشكال داشته ولي در بارنامه قيد نشده است

و معادل آن .نوشته شدهاست» آواري«در اين ماده قانونگذار از لفظ خسارت بحري استفاده شده است

اَوري و از زبان عربي ) avaries(آواري با تلفظ صحيح اين كلمه مطلق. گرفته شده است) عوار(فرانسوي

.كندكه به اشتباه معادل خسارت عربي نوشته شده است خسارت را بيان مي

مي: 381ماده ل خسارات وارده كند كه در صورت عدم اعمال رزرو مسئو همان بحث اعمال رزرو را بيان

و نقل است .متصدي حمل

مي: 382ماده .كند اين ماده حق استرداد را بيان

و يا و نقل تسليم كرده هر وقت كه خواست پس بگيرد فرستنده حق دارد كااليي را كه به متصدي حمل

و خسار التبه در اين صورت بايد هزينه. محل مقصد را عوض كند و نقل كرده ات او هايي كه متصدي حمل

حق 383در ماده. هميشه قابل استفاده براي فرستنده كاال نيست» حق استرداد«. را جبران كند مواردي كه اين

.كند وجود ندارد را بيان مي

:تواند از حق استرداد استفاده كند در شرايط ذيل فرستنده نمي: 383ماده



31 

و به وسيله متص در صورتي كه بارنامه توسط ارسال)1 و نقل به مرسلكننده تهيه اليه تسليم دي حمل

.شده باشد

و كيفي با را در بارنامه قيد مي مي(كند فرستنده اطالعات كمي البته ممكن) كند بارنامه را فرستنده تنظيم

و متصدي حمل بارنامه را تنظيم كند ولي فر شايع اين  است اطالعات را فرستنده به متصدي حمل بدهد

.ه كنداست كه فرستنده آن را تهي

به. قرار گيرد، ديگر فرستنده حق استرداد ندارد) مرسلٌ اليه(اگر اين بارنامه در اختيار گيرنده چون بارنامه

و مي .توان با ظهرنويسي آن را منتقل كرد معناي سند مالكيت كاالست

و انتقال دهد به همين عل ت نفي حق اگر بارنامه در اختيار گيرنده باشد ممكن است آن را واگذار كند

. استرداد كامالً موجه است

و نقل رسيدي به ارسال)2 و ارسال در صورتي كه متصدي حمل پس كننده داده كننده نتواند آن را

.دهد

مي ممكن است در مواردي كه بارنامه صادر نمي و نقل رسيدي به فرستنده دهد اگر شود متصدي حمل

.فرستنده نتواند رسيد را به متصدي حمل تسليم كند

و از متصدي حمل دريافت آن را تقاضا كند .چون ممكن است رسيد در اختيار ديگري قرار گيرد

و نقل به مرسل)3 و اليه اعالم كرده باشد كه مال در صورتي كه متصدي حمل التجاره به مقصد رسيده

.بايد آن را تحويل گيرد

و متصدي حمل به گيرند زماني كه مال ه اعالم كند كه كاال رسيده است يعني التجاره به مقصد رسيده باشد

و گيرنده هم با توجه به اين اعالم ممكن است هزينه بر كاال متعلق به توست و يا معامالتي هايي انجام دهد

.پس فرستنده ديگر حق استرداد ندارد. روي آن انجام دهد

.كرده باشد اليه تسليم آن را تقاضا التجاره به مقصد مرسل در صورتي كه پس از وصول مال)4
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تقاضاي تحويل آن را نموده باشد، ديگر فرستنده حق استرداد التجاره به مقصد گيرنده، پس از وصول مال

التبه در اين موارد اگر متصدي رسيدي به فرستنده داده باشد قبل از رسيدن به مقصد مكلف به عمل. ندارد

.شدبه دستور گيرنده نيست مگر آنكه رسيد در اختيار گيرنده با

: 384ماده

.التجاره را قبول نكند اگر گيرنده مال

و هزينه و نقل را گيرنده پرداخت نكند، متصدي حمل حق حبس دارد مخارج .ها حمل

.به گيرنده دسترسي نباشد

) notice(اي وشدكه به محض رسيدن به مقصد متصدي بايد طي اعالميه با توجه به اين ماده مشخص مي

.ه برساندبه اطالع گيرند

، وظيفه متصدي اين است كه بالفاصله حال اگر به هر يك از داليل سه گانه كاال به دست گيرنده نرسد

.مرابت را به اطالع فرستنده برساند

مي با اعالم به فرستنده مسئوليت متصدي حمل به پايان مي و يد ضماني به يد اماني تبديل .شود رسد

ن متصدي حمل مي زد خود نگهدارد يا نزد شخص ثالثي به امانت بگذارد كه التبه در اين تواند كاال را

.است) فرستنده يا گيرنده(ها بر عهده صاحب كاال مورد تمام هزينه

مي. متصدي حمل بايد تا زماني مناسب كاال را نگهداري كند پساز اتمام. كند مدت مناسب را عرف تعيين

م مي 362شخص نكند طبق ماده اين فرصت اگر فرستنده تكليف كاال را تواند با نظارت متصدي حمل

.هاي خود را بردارد استطالعي دادستان كاال را به فروش رسانده هزينه

الفساد باشد متصدي حمل ميتواند در اسرع وقت مراتب را به فرستنده در مواردي كه كاال سريع: 385ماده

و با نظارت دادستان كاال را .فروشدمي يا گيرنده اعالم كند

.در اين مورد نياز به صبر كردن مدت زمان خاصي نيست
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و. هاي نگهدار بيشتر از ارزش كاال باشد باز هم نياز به گذشتن زمان معيني براي فروش نيست اگر هزينه

و گيرنده، بالفاصله كاال را به فروش برساند متصدي حمل مي و فرستنده .تواند با اطالع دادستان محل

و نقل طبق ماده: 386ماده كه 378قرارداد حمل قانون تجارت تابع مقررات وكالت است به جز مواردي

مي. شود استثناء مي و نقل تابع قراداد وكالت يكي از مواردي كه از اين اصل عدول و قرارداد حمل كند

.نيست همين مسأله است

و نقل مسئول قيمت اگر مال يد التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل آن خواهد بود يعني يد متصدي

و نقل تابع مقررات وكالت باشد متصدي را نبايد مسئول شناخت مگر. ضماني است زيرا اگر قرارداد حمل

.آنكه تعدي يا تفريط وي ثابت شود

و مسئوليت او را مفروض كرده است و نقل بيان كرده در. در اين ماده اصل را مسئوليت متصدي حمل

.ررات وكالت اصل عدم مسئوليت استحاليكه طبق مق

و: التجاره تلف شدن مال: متصدي حمل ونقل مسئوليت .تصادف ماشين، آتش گرفتن ... 

و گم شدن مال .التجاره از قبيل سرفت ... 

و نقل مي و پس از مدتي پيدا شود متصدي حمل تواند كاال طبيعي است اگر كاالي مورد نظر مفقود گردد

پ و خسارت پرداختي به او را طلب نمايدرا به صاحب آن .س داده

و نقل است«:پس مي.»اصل مسئوليت متصدي حمل تواند از مسئوليت ولي در شريط خاص متصدي

از. معاف گردد :اين موارد عبارتند

و از بين رفتني باشد: جنس خود كاال)1 مثل اكسيد شدن آهن، آفت. طبيعت جنس كاال فاسد شدني

ز و زدن محصول، بيد .دن پارچه ... 

بندي يكي از مهمترين موارد تقصير ضعف بسته. ورود خسارت به كاال معلول تقصير فرستنده باشد)2

را به نحوي يكه بسته. بندي شود چون هر كااليي مطابق وضعيتي كه دارد بايد بسته. است بندي، كاال

.از ورود خسارت حفظ كند
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مييا به عنوان مثال فرستنده كااليي را كه شود با كاميون روباز در فصل بر اثر باران خراب

در اين حالت طبيعتاً مقصر تلف شدن مال خود فرستنده است نه متصدي. كند بارندگي حمل مي

و نقل .حمل

توان به مواردي اشاره كرد كه فرستنده اطالعات از ديگر مواردي كه فرستنده مقصر است مي

و يا ناقص در اختيار متصدي  و نقل قرار دهدنادرست .حمل

و نقل بارچيني است يعني چه باري در كنار چه باري قرار گيرد . از وظايف مهم متصدي حمل

و كاال تلف شود متصدي حال اگر به علت اطالعات غلط فرستنده، بارچيني اشتباهي انجام گيرد

و نقل مسئول نخواهد بود .حمل

:جلوگيري كند مواردي كه هيچ متصدي مواظبي نتواند از خسارت)3

شود متصدي حمل مسئول در اين موارد كه اصطالحاً فورس ماژور يا قوه قاهره ناميده مي

.نخواهد بود

 ...مثل سيل، زلزله، سقوط بهمن،. باشدخارجيعلت بايد يك علت)1:ماژور اركان فورس

و نتوان آن را مهار كردغير قابل دفع)2 .باشد

 مثل جنگ ناگهاني. باشدبيني غيرقابل پيش)3

و دقت قابل پيشگيري است و دله دزدي از اتومبيل حمل كه با حفاظت به عنوان مثال يك سرقت ساده

و فورس ماژور نيست و فورس. قابل دفع است .ماژور است ولي يك سرقت مسلحانه غير قابل دفع

و تلف شدن مال بر اث ماژورر جنگ فورسدر يك منطقه جنگي كه از قبل مشخص است، عبور از آن

.ماژور خواهد بود بيني بوده است ولي در جنگ ناگهاني اوضاع فورس چون قابل پيش. باشد نمي

و نقل مواظبي نتواند جلوي البته فورس ماژور در شرايطي وجود خواهد داشت كه هيچ متصدي حمل

ش. خسارت را بگيرد ود تا مسئوليت وي رفع البته تمام اين موارد بايد توسط متصدي حمل ونقل اثبات

و عدم مسئوليت متصدي هم ثابت نگردد، متصدي بايد قيمت. گردد حال اگر مال تلف يا مفقود گردد

.خسارت وارده را پرداخت كند

و شامل قيمت كاال، هزينه اين خسارت، .باشدمي... هاي حمل ونقل پرداختي، عوارض گمركي پرداختي
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و نقل، حمل ونقل بين.ه استاين مقررات عمدتاً مربوط به گذشت هر. آلمللي است امروزه عمده حمل

و واردات داشته باشد تا بتواند روي پاي خود بايستد كه. كشوري مجبور است صادرات 5/3باتوجه به اين

و راحت است و نقل دريايي بسيار مقرون به صرفه . كره زمين را آب گرفته، حمل

و گسترده وجود دارد به نحوي كه تمام نقاط اروپا به هم متصل آهن بسيار قوي در اروپا سيستم راه

مي مي و از اين طريق با يكديگر در ارتباط و راه شود و نقل كاال را انجام باشند آهن بخش اعظمي از حمل

. دهد مي

رد. ليره استرلينگ است 100طبق قانون حداكثر خسارت پرداختي به ازاء هر واحد كاال

. بيان نموده است كه كل قيمت خسارت توسط متصدي بايد پرداخت گردد 386حاليكه ماده

و پيش اگر كاال به داليلي خارج از اراده بيني باشد به مقصد نرسد نه تنها متصدي كه غير قابل دفع

و نقل را نيز دريافت خواهد كرد .متصدي حمل ونقل نبايد خسارت پرداخت كند بلكه هزينه حمل

در مورد خسارات وارده ناشي از نقص يا تأخير تسليم نيز فرض مسئوليت متصدي حمل است: 387ماده

ممكن. قانون تجارت ذكر گرديد عدم مسئوليت متصدي اثبات گردد 386مگر آنكه به داليلي كه در ماده 

و نقل دچار نقص گردد . است كاال در حين حمل

مهم است گاهي اوقات تسليم موجب خساراتي بيش از بهاي كاال الزم به ذكر است تأخير تسليم بسيار

. شود مي

مي 387در مادئه شود كه اين خسارت نبايد بيش از مقداري باشدك در صورت اتالف كامل مال بيان

.متوجه متصدي حمل بوده است

و نقل زميني مقداري خسارت نقص حداكثر به اندازه هزينه و نقل در برخي از قراردادهاي حمل حمل

الزم به ذكر است كه صرف تأخير تسليم موجب حق دريافت خسارت براي فرستنده نخواهد. خواهد بود

مي. بلكه خسارت بايد ثابت شود. بود و مثالً در ضمن خسارت، فقط خسارتهاي مستقيم را در بر گيرد

و خسارات معنوي را شامل نميخسارت  .شود نفع احتمالي
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و نقل حمل-فرستنده(و نقل بين طرفين انعقاد قرارداد حمل مي) كننده يا متصدي حمل گيرد صورت

و نقل اجراي آن را خود بر عهده نمي و عموماً متصدي حمل و طبيعتاً گيرد بلكه كسي را براي اجراي حمل

.كند نقل مأمور مي

ح و نقل اجراي قرارداد را خود بر عهده گيرد ولي وسيله مل در بين راه ممكن است حتي متصدي حمل

مي دچار نقص مي و متصدي مجبور يا بار به اندازه كافي. شود حمل كاال را به فرد ديگري واگذار كند گردد

و حمل خرده بار را به فرد ديگري واگذار كند به دست نمي در حالت ديگر ممكن است متصدي. آورد

را به ديگري واگذار نمايد كه در اين حمل، حمل كااليي را بر عهده گيرد ولي از ابتدا قصد دارد آن 

.است) كميسيونر(كار العمل صورت متصدي حمل، حق

و در صورت بروز خسارت در تمام حاالت ذكر شده فرستنده، متصدي حمل طرف قرارداد را مي شناسد

.كند از او شكايت مي

و نقل هم به نوبه خود حق دارد به مأمور اجراي قرارداد رج و از او خسارت البته متصدي حمل وع كرده

.وارده را طلب كند

و مدرن، فرستنده يا گيرنده مي تواند دعواي خود را هم عليه متصدي حمل طرف البته در قوانين حديد

و هم عليه متصدي حملي كه حمل كاال ).عمالً( را بر عهده گرفته است قرارداد طرح كند

و نقل هوايي كنوانسيون و صاحب كاال طبق آن حق دارددر» گواتاالخارا«از حمل اين زمينه وجود دارد

و هم متصدي حمل واقعي اقامه نمايد كنوانسيون. دعواي خود را هم عليه متصدي حمل مذكور در قرارداد

C.N.R اي داده است اين اجازه را به صاحب كاال در حمل جاده.

حملي بايد اقامه شود كه در قرارداد التبه در يك رأي ديوانعالي كشور بيان شده عوا فقط عليه متصدي

(ذكر شده نه متصدي حمل اصلي )البته از سوي گيرنده يا فرستنده.

:389ماده
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و نقل وظيفه دارد به محض وصول كاال به مقصد گيرنده را مطلع نمايد تا طبق اين ماده متصدي حمل

مر بنابراين متصدي حمل اطالعيه. كاالي خد را تحويل بگيرد مياي براي و صاحب كاال سلٌ اليه فرستند

و كاالي خود را تحويل بگيرد مي) Notice(» نوتيس«اصطالحاً به اين اطالعيه. بايد مراجعه كند .شود گفته

از پس از اعالم وصول به گيرنده، يد ضماني متصدي حمل به يد اماني تبديل مي و مسئوليت او شود

.يابد متصدي حمل ونقل به امين تغيير مي

و نقل مي هايو سپس با فروش آن هزينه) تا زمان متعارف(تواند كاال را نگهداري كند متصدي حمل

و بقيه را به گيرنده مسترد نمايد .مربوطه را كسر

و نقل نيست چون زماني كه گيرنده ميلغ مودر: 390ماده اين ماده بيانگر حق حبس براي متصدي حمل

مياختالف را در صندوق دادگستري ام .تواند كاال را دريافت كند انت گذارد

حق آلعمل در حاليكه در مورد حق كار، هزينه اجرت خود را دريافت نكند حق حبس العمل كار تا زماني كه

.دارد

و نقل حق نگهداري مال را دارد ولي اين حق، حق حبس به معناي تمام ولي در اين مورد متصدي حمل

اردن مبلغ مورد اخالف در صندوق دادگستري گيرنده حق تحويل كااليگذو در صورت امانت. كلمه نيست

.خود را دارد

و به گيرنده اعالم كرد،: 391ماده و زماني كه متصدي حمل كاال را به مقصد رساند گيرنده رجوع كرده

مي كاال را طي صورتجلسه مي اي تحويل و نقل و يا رسيد به متصدي حمل .دهد گيرد

گ و.واگر گيرنده هر . دارد بايد در آن صورت جلسه يا رسيد ذكر كند... نه ادعاي خسارت، نقص، خرابي

. گويند اگر خسارتي وجود دارد بايد در رسيد ذكر كند كه به آن رزرو مي

مي اگر رسيد يا صورتجلسه حق) باشد cleanو(كند داراي رزرو نباشد اي كه گيرنده صادر ديگر گيرنده

م :گر در موارد زيراقامه دعوي ندارد

 تقصير عمدي)2 تدليس،)1
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و بدلي عوض كرده باشد به اگر متصدي حمل مرتكب تدليس شده باشد يعني كاال را با كاالي تقلبي

و قابل تشخيص نبوده است .نحوي كه در ابتدا مشخص

ع تقصير عمدي، و و بي مباالتي و سوء نيت نيست بلكه بي احتياطي دم رعايت همراه با قصد مجرمانه

و فرانسه آن را معادل تقلب مي .دانند نظامات به حدي باالست كه در حقوق رم

و گيرنده بتواند با ارائه ادله كافي در دادگاه آن را به اثبات برساند، پس اگر تقصير عمده به اثبات برسد

و يا رسيد داراي رزرو نباشد) صاحب كاال(گيرنده  در حق شكايت دارد حتي اگر صورتجلسه و خسارتي

.آن به ثبت نرسيده باشد

و بسته. حالت سومي اگر خسارت غير ظاهر باشد و عرف هم نباشد يعني ظاهر كاال بندي آن سالم باشد

و كاال بايد آكبند باشد تا به فروش رود كه بسته .بندي كاال باز شود

البته.ت غيرظاهر استبندي آن مشخص شود كه كاال خسارت ديده است، خسار اگر با خروج از بسته

مي. مشخص باشد) بندي بسته(خسارت نبايد در ظاهر  تواند در اين حالت نيز كه خسارت غيرظاهر باشد

. روز شكايت كند حتي اگر صورتجلسه بدون رزرو باشد8حداكثر ظرف 

و تقصير8رسد مدت زمان به نظر مي  روز فقط مربوط به خسارت غير ظاهر باشدو در مورد تدليس

.رسد محدوديت زماني در اقامه دعوي وجود ندارد عمدي به نظر مي

و مرسلٌ اليه اختالفاتي رخ دهد:392ماده و نقل مثالً مرسلٌ اليه ادعا. ممكن است بين متصدي حمل

و مي و يا متصدي حمل تقاضاي هزينه... كند متصدي مرتكب تقلب، تقصير اين. هاي ديگري را دارد شده

د ك متصدي تقاضاي وجوهي داردماده عمدتاً .ر مورد مواردي است

مي در اين حالت به امر دادگاه به نزد شخص ثالثي سپرده مي و لدي االقتضاء به فروش مثالً. رسد شود

مي درد حالتي كه هزينه و شادابي خود را از دست دهد يا كاال بايد نگهداري آن زياد است، يا كاال طراوت

 ...برسد، در فصل معيني به فروش
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دهد ولي قبل از فروش وضعيت كاال بايد طي صورتجلسه در حالت اقتضا محكمه دستور به فروش مي

ش .ود.مشخص

تواند جلوي فروش كاال را بگيرد كه مبلغ مورد اختالف را در صندوق صاحب كاال در صورتي مي

.دادگستري به امانت بگذارد

 مرور زمان

اس: 393ماده ط رح نشود مرور زمان عبارت و در آن مدت دعوي ت از مدت زماني كه اگر سپري شود

.تواند ادعاي مرور زمان كندمي) خوانده(پس از انقضاي آن مدنت اگر دعوي مطرح شود، مدعي عليه

حق1مدت مرور زمان در خسارات ناشي از حمل ونقل و پس از اين مدت مرسلٌ اليه سال است

.شكايت ندارد

:مرور زمان مبدأ

مي: در صورت تلف شدن يا گم شدن .شده است روزي كه كاال بايد تسليم

.روزي كه كاال تسليم شده است: در مورد خسارت

و نقل با پست تابع اين مقررات نيست: 394ماده .مقررات حمل

 تكاليف تاجر

 ثبت نام در دفتر ثبت تجارتي)2 داشتن دفاتر تجارتي)1: دو تكليف عمده تاجر

 رتيدفاتر تجا

و دفتر ثبت تجارتي است .باب دوم قانون تحارت پيرامون دفاتر تجارتي

مي:6ماده مي اين ماده دفاتر تجارتي را نام و تجار را مكلف به داشتن اين دفاتر البته كسبه جزء. كند برد

.اند با وحوديكه تاجر هستند از اين قانون استثناء شده

جز19به موجب ماده اي نامه طي نظام) قويه قضائيه(ء طبق مقررات وزرات عدليه قانون تجارت كسبه

. شود مشخص مي
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.15/3/1311مورخ 7044نامه شماره نظام

مي 13/2/1311قانون تجارت مصوب19نظر به ماده :دارد مقرر

از كساني كه مطابق عرف تجارت اطالق تاجر به آنها نمي: ماده واحده شود در صورتي كه داخل در يكي

و از داشتن دفتر تجارتي معاف خواهند بودطب :قات ذيل باشند كسبه جزء محسوب

از)1 .كند ريال تجاوز نمي120000كساني كه فروش ساليانه آنها

و گاري)2 مكاري از هر قبيل شوفر و به طور كلي .چي

از)3 و نقل در صورتيكه عايدي غير خالص آنها در سال متجاوز و 12000متصديان حمل  ريال نباشد

.هم نباشند2داخل در طبقات مذكور در بند

نامه جديد نسخ گرديد ونظام 13/2/1381قانون تجارت مصوب19نامه جديد ماده اين نظامنامه طي نظام

.حاكم گرديده است

اصالً تاجر) نامه ذكر شده است كه در نظام(وران نامه اين است كه اكثر پيشه نكته قابل توجه در اين نظام

مي كه اصالً...) نجار، خياط، مسگر،(بنابر اين چندان صحيح نيست پيشه وران نيستند  و توان تاجر نيستند

مي لبنياتي وران فقط بخش خاصي مثل بقال، گفت منظور از پيشه .باشد ها،

. كنندگان هم جاي همين سوال باقي است چون برخي توليدكنندگان تاجر نيستند در مورد توليد

خ ارائه . شويي، خشك شان تاجر نيستند مثل تعميركار راديو تلويزيون، دمات هم بسياريكنندگان بنابراين ...

اين گروه را نبايد جزء كسبه جزء قرار داد چون كسبه جزء تاجر هستند ولي از داشتن دفاتر تجارتي معاف 

. هستند

ك)4دفتر دارايي،)3دفتر كل،)2دفتر روزنامه،)1: دفاتر تجارتي  پيهدفتر

آن: دفتر روزنامه:7ماده و به محض وقوع در و پي در پي دفتر روزنامه دفتري است كه مطالب هر روز

و ستد تجارتي راجع به اوراق تجارتي را در دفتر. گيرد ثبت مي و داد تاجر بايد همه روزه مطالبات وديون

.روزنامه ثبت كند
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و) مطالبات(دارد كليه فروشهاي مدتتاجر باي. معامالت بين تجار معموالً مدت دار است)1

خود را در دفتر روزنامه منعكس كند التبه معامالت شخص تاجر نيازي) ديون(دار هاي مدت خريد

.به ثبت در دفتر روزنامه ندارد

.و اعم از اسناد تجارتي است. تواند شامل كليه سهام شركتها شودمي: اوراق تجارتي)2

چك سفته، برات،: اسناد تجارتي

مي اوراق تجارتي هر نوع ورقه و سهام. شود كه مورد معامل تجارتي قرار گيرد اي را شامل اوراق تجارتي

.شركتها ممكن است در بورس مورد معامله قرار گيرد كه اين معامالت هم بايد در دفتر روزنامه ثبت گردد

و واردات بايد در دفتر روزنامه ثبت شود)3 .كليه صدرات

مي وجوهي كه براي)4 فقط الزم است. كند بايد بنويسد مصارف شخصي از تجارتخانه برداشت

چون. بنويسد فالن مبلغ برداشت شد حاال چگونه هزينه شد؟ نيازي به ثبت در دفتر روزنامه ندارد

.معامله تجارتي نيست

كل:8ماده مي: دفتر چند صفحههر. كند بر اساس حجم معامالتي كه تاجر دارد صفحات دفتر كل را جدا

از مثالً. گيرد خاص را براي موضوعي معين در نظر مي اگر با ده نفر معامله دارد هر چند صفحه را به يكي

و بدهي اين افراد اختصاص مي و طلب ها مي دهد .كند هاي خود نسبت به آنها را در آن دفتر ثبت

و اي كيب پذير باشد الزم است حداقل هفته براي اينكه اين كار انجام ار مطالب دفتر رزونامه استخراج شود

.طبق ترتيب خاص در دفتر كل ثبت گردد

و طلبهاي تاجر به خوبي قابل تشخيص خواهد بود از دفتر كل بدهي .ها

و بدهي. تاجر بايد در هر سال اوضاع مالي خود را مشخص نمايد: دفتر دارايي:9ماده و فروش طلبها ها

.و خريد خود را مشخص كند

و مميزين مالياتي بايد طبق اين دفتر اگر طبق ضوابط قانون تجارت تنظيم شود در حكم سند رسمي است

.آن تعيين ماليات كند
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و توسعه داشته است فهمد در چه زمينه همچنين تاجر اين دفتر مي مي. هايي رشد در همچنين تواند

تا. پرداخت وجوهات شرعيه مورد استفاده قرار گيرد .فروردين ماه سال بعد تنظيم شود15 اين دفتر بايد

و مخابرات خود را در آن ثبت كند: دفتر كپيه:10ماده تاجر. اين دفتر بايد تصوير يا كپي تمام مراسالت

.ةا، فاكتورها از طريق كاربن در دفتر كپيه ثبت كند ها، صورتحساب بايد هنگام ثدور نامه

آ و عالوه بر اين نامه. نها وجود نداردبا ثبت مراسالت در دفتر كپيه امكان انكار و صورتحسابها ها

و بايكاني نمايد مكاتباتي را كه دريافت مي تا در صورت لزوم به آنها. كند در يك لفاف مخصوص ثبت

.مراجعه شود

و به اين ترتيب عمل نمي آنچه امروزه معمول است دفتر. شود در زمان ما اين دفتر كپيه متداول نيست

. استانديكاتور

مي يعين هر نامه و تاريخ ثبت كند خالصه اي كه تاجر ارسال اي از آن را در آن دفتر به همراه شماره

مي مي و رونوشت نامه را در پرونده مخصوصي براي خود نگهداري .كند نمايد

مي6ماده م مقام آن قائ) قوه قضائيه(كند كه تاجر بايد اين دفاتر يا دفاتري كه از سوي وزارت عدليه ذكر

.كه روش خوبي است تا با تحول امور دفترداري نياز به تغيير قانون نباشد. شود دااشته باشد

.التبه تا كنون دفتر ديگري جانشين اين دفاتر نگرديده است

.اين دفاتر برياي اينكه داراي اعتبار باشند نياز است طبق ضوابط خاصي تنظيم شود: نكته

بر:11ماده اي اينكه قانوني شناخته شود الزم توسط نماينده اداره ثبت اسناد تعداد صفحات دفاتر تجارتي

مي. آن معلوم شود و داراي شماره ترتيبي است اين دفاتر به صورت عادي چاپ و. شود مأمور ثبت در ابتدا

مي انتهاي دفتر تعداد صفحات را مي و امضاء مي نوسيد و تاريخ ثبت قانون مستثني دفتر كپيه از اين. كند كند

.چون ممكن است نياز به دفاتر ديگري باشد. است

و با مهر سربي وزارت عدليه منكنه شود:12ماده تا نتوان صفحات دفتر را خارج. دفاتر بايد قيطان كشيده

و صفحه جديد جايگزين آن كرد .كرد
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و انتهاي دفتر نوش ته توسط مأمور ثبت با قيد همانطور كه ذكر شد بايد تعداد صفحات با حروف در ابتدا

.تاريخ امضاء شود) با حروف(

حك:13ماده و پشت سر هم به ترتيب بدون تراشيدن، و واردات بايد پي در پي و صادرات كليه معاالت

و  و. در صورت بروز اشتباه بايد كنار آن توضيح داده شود. باشد.... كردن نوشتن بين سطور ممنوع است

و بي اگر فاصله بين كلمات زياد.ن كلمات فاصله سفيد بيش از حد معمول گذاشته شودنبايد بين سطور

با رعايت اين ترتيبات. نوشتن در حاشيه دفتر ممنوع است.باشد امكان اضافه كردن مطالب وجود دارد

صورت طبق مقررات قانون تجارت تنظيم نشده قانوني مي ـوان گفت دفتر اعتبار قانوني دارد در غير اين

.تا جر بايد در پايان هر سال دفاتر مربوط به آن سال را تا ده سال نگاهداري كند. است

اسناد زماني اعتبار دارند كه نويسنده. اصل دفاتر تجارت براي اين است كه مسئوليت داشته باشد:14ماده

امضاي صاحب آن ولي دفاتر تجارتي اگر طبق قانون تنظيم شده باشد اين دفاتر بدون. آن را امضاء كند

.سنديت دارد

:سنديت دفاتر تجارتي دو گونه است

:به نفع تاجر)1

. با سه شرط زير دفتر تجارتي به نفع تاجر سنديت دارد. با سه شرط سنديت دفتر به نفع تاجر اعتبار دارد

و ماده14ماده( ):قانون مدني 1279قانون تجارت

و در دفات)الف و گرنه دفتر طرف تاجر خالف طرف ديگر بايد تاجر باشد ر هر دو تاجر ثبت شده باشد

مي. آن ثبت شده باشد اعتبار ندارد ب به عنوان مثال دفتر تاجر الف نشان و در دفتر ب طلبكار است دهد از

.ثبت شده وي به الف بدهكار است

ه فقط معامالت دعوا بايد تجارتي باشد يعني موضوع دعوا عملي تجارتي باشد چون در دفتر روزنام)ب

.گرددو معامالت مدني تاجر در دفاتر تجارتي اصالً ثبت نمي. گردد تجارتي ثبت مي
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مي)ج حك كردن، پلمب شده باشد، تراشيدن،. بايست طبق مقررات قانون تجارت تنظيم شده باشد دفتر

.در آن نباشد... 

مي 1298ماده سن: گويد قانون مدني ديت ندارد، چون غير تاجر مكلف به دفتر تاجر در مقابل غير تاجر

.داشتن دفتر تجارتي نيست تا با دفتر تاجر خنسي شوود

آن اما اگر به دفتر تاجر استناد كرد نمي و آنچه به ضرر اوست رد كند نگر تواند آنچه به نفع اوست بپذيرد

.كه آن را ثابت كند

و قرائن استاگر طرف غير تاجر باشد دفتر تحارتي سند نيست بلكه جزء امار .ات

در تمام مواردي كه دفتر تجارتي به نفع تاجر سنديت ندارد به ضرر وي سنديت دارد چون اقرار

.بنويسد به فالن غير تاجر بدهكار است مثالً. شود محسوب مي

:قانون مدني 1299ماده

:در موارد زير دفتر تجارتي اعتبار ندارد

ا)1 .ضافه شده استمشخص شود صفحاتي از دفتر كم يا به آن

 بي ترتيبي دفتر به نفع تاجر)2

.اي سابق بر اين اثبات بي اعتباري دفتر در محكمه)3

در صورت بروز دعوا دادگاه بايد از خوانده بخواهد دفاتر مورد نظر را به دادگاه ارائه كند در صورتي كه

م آلبدل، قاضي علي(كنديدفاتر مفصل باشد يا خروج آن از تجارتخانه ممكن نباشد دادگاه مأموري معين

.تا از صفحات مورد نظرصورتمجلس تهيه نمايدم...) مدير دفتر، 

.نداشتن دفتر دليل مثبت ادعاي كسي است كه به دفتر استناد كرده است

:ضمانت اجراي اين مقررات

)ريال 10000تا 200(15جزاي نقدي مقرر در ماده)1
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با تهيه) العموم مدعي(دادستان. طرف استبياين قانون در زماني اجرا شده كه محكمه جزا

و متهم از خود دفاع كندك . كيفرخواست بايد جرايم را ثابت كند

و دادگاه رأساً مي تواند در محكوم كردن اجر اين مجازات نياز به كيفرخواست دادستان ندارد

.اقدام كند

2بند(است كه دفاتر وي منظم از مواردي كه تاجر ورشكيسته، ورشكسته به تقصير اعالم شود اين)2

تا6قانون تجارت 543و مرتب نباشد كه مجازات آن طبق ماده) 542ماده  سال3ماه

 نام در دفتر ثبت تجارتي ثبت

) ريال 2000تا 200(كه عدم رعايت. نام در دفتر ثبت تجارتي است دومين تكليف تاجر ثبت:16ماده

.جزاي نقدي در پي خواهد داشت

د مي) دادگستري(فاتر در مراكزي كه وزارت عدليه اين مي مشخص به كند تأسيس و تجار مكلف شود

. باشند ثبت اسم خود در دفتر ثبت تجارتي مي
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