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 پيشگفتار
 

 اسـت   »دوره حقوق تجـارت   «كتابى كه پيش روى خوانندگان است پنجمين مجلد از          
 .شده دوره مزبور داده بوديم  را در پيشگفتار اولين مجلّد چاپكه وعده تدوين آن

در مجلد حاضر، مباحث كلى حقوق تجارت، يعنى تاريخچه، منابع، جايگاه و            
ــرار گر   ــورد بررســى ق ــوق تجــارت م ــرو حق ــه درســى   قلم ــه اســت، كــه در برنام فت

 .شود تدريس مى» 1حقوق تجارت  «هاى حقوق تحت عنوان دانشكده
شده كل واحـدهاى درس حقـوق تجـارت          بدين ترتيب، پنج جلد كتاب چاپ     

شده در مقاطع بـاالتر نيـز        شود، هرچند مطالب نوشته     شامل مى  در مقطع كارشناسى را   
 .قابل استفاده است

» سـمت  «يز، مانند جلدهاى ديگـر، بـه همـت مؤسسـه    چاپ اين جلد از كتاب ن   
. گيرد كه خدماتش در انتشار كتب معتبر دانشگاهى معلوم همگـان اسـت             صورت مى 

دانم از مسئوالن محتـرم مؤسسـه قـدردانى و از سـركار خـانم اعظـم        در اينجا الزم مى  
 .اند، تشكر كنم شائبه كرده اكبرى كه در ويرايش كتاب كوشش بى على حاجى

 
 يعا اسكينىرب 
 1378تابستان  
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 مقدمه

 
 

در آغاز كتابى كه موضوعش بررسـى حقـوق تجـارت اسـت، طـرح ايـن سـؤال كـه                     
تـوان پاسـخى سـاده       به اين سؤال سـاده مـى      . ضرورت دارد » ؟حقوق تجارت چيست  «

تـوان بـه ايـن       مـى ) 13/2/1311مصـوب    (از بررسى باب اول قانون تجارت ايران      : داد
 گذار  قانون ؛ يعنى »حقوق تجارت حقوق اعمال تجارى و تجار است        «هبرد ك   نكته پى 

كند  ، بيان مى  )ت. ق 2ماده  (عنوان اعمال تجارى معرفى كرده       يك سلسله اعمال را به    
 و هـر كـس   )ت. ق1مـاده   (كه هر كس اين اعمال را شغل خود قرار دهد تاجر است     

جز اعمالى كه بـراى      ه ب ،)ت. ق 3ماده   (اش تجارى است   تاجر شد، همه اعمال حقوقى    
ايـران   گذار  قانون ؛ البته، تحول حقوق تجارت    )ت. ق 4 و   3مواد   (دنامور تجارتى نباش  

دهنـد،   را واداشته كه قبول كند بعضى اشخاص، حتى با آنكه عمل تجارى انجام نمـى              
  اليحـه قـانونى اصـالح قسـمتى از قـانون تجـارت             2واقـع مـاده      تاجر تلقى شـوند؛ در    

شركت سـهامى شـركت بازرگـانى محسـوب          «كند؛ مقرر مى ) 24/12/1347مصوب  (
؛ اما اين گفته كه به معنـى        »شود، ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگانى نباشد         مى

شدن به اعمال تجارى منـدرج    اين است كه الزم نيست شخص حقوقى براى تاجر تلقى     
ــاده  ــه د   2در م ــانع از آن نيســت ك ــد، م ــادرت كن ــانون تجــارت مب ــى   ق ــرايط فعل ر ش

 .ى ايران تعريفى كه از حقوق تجارت كرديم، هنوز هم مصداق داشته باشدگذار قانون
اما اگر تعريف حقوق تجارت به اين سادگى است، شناخت قواعـد حـاكم بـر       

اين بررسى مانند بررسى قواعـد مربـوط بـه هـر شـعبه از               . آن به بررسى دقيق نياز دارد     
رح يك سلسله مسائل مقدماتى اسـت كـه درك           مستلزم ط  )مثل حقوق مدنى   (حقوق

 ند از تاريخچه حقوق تجارت، منـابع      ا  اين مسائل عبارت  . كند تر مى  قواعد آن را آسان   
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حقوق تجارت، و جايگاه حقوق تجـارت در نظـام حقـوقى ايـران كـه بـه ترتيـب در                     
 در بخـش پايـانى مقدمـه نيـز بـه          . پـردازيم  بخشهاى اول تا سوم اين مقدمه به آنها مـى         

 .بندى كتاب خواهيم پرداخت موضوعات حقوق تجارت و تقسيم
» تجـارت  «پيش از آغاز اين مباحث الزم است اين نكته را ذكر كنيم كه لفـظ              

ترى از همين لفظ در علم اقتصـاد دارد؛ يعنـى هـم شـامل                در علم حقوق مفهوم وسيع    
 فـروش    و ماننـد خريـد    (شود كه از نظر علم اقتصـاد جنبـه تجـارتى دارنـد             اعمالى مى 

و هـم  ) صـنعت  (، هم شامل اعمالى است كه جنبـه توليـدى دارنـد         )شده كاالى ساخته 
شامل اعمالى كه خدماتى هستند؛ به عبارت ديگر، حقوق تجارت هم حقوق تجارت             

 . ، هم حقوق صنعت و هم تا حد زيادى حقوق خدمات)به معنى معمول كلمه (است
 

 تاريخچه حقوق تجارت: بخش اول
پـس درك  ؛ 1»حقـوق تجـارت ثمـره تـاريخ اسـت        «:انـد   فرانسوى گفته  بعضى مؤلفان 

 .مقررات آن مستلزم بررسى تاريخ آن است
هــاى طــوالنى  اى طــوالنى نــدارد، امــا از تجربــه حقــوق تجــارت ايــران ســابقه

نتيجـه  . كشورهاى ديگر بهره فراوان برده و تا حد بسيارى از آنها تأثير پذيرفتـه اسـت               
گ حقوق تجارت ما با حقوق تجارت كشورهاى ديگر اسـت       اين وضع ارتباط تنگاتن   

و بنابراين، بررسى تاريخ آن در كنار تاريخ حقوق تجارت اين كشورها امرى منطقى              
دارد كه ابتدا به بررسى تاريخ حقوق تجـارت          تبعيت از اين فكر ما را بر آن مى        . است

 .يمدر كشورهاى بيگانه و سپس به تاريخچه حقوق تجارت ايران بپرداز
 

 المللى حقوق تجارت تاريخ بين: مبحث اول
 دوره باستان) الف

شـود كـه تجـارت پـا بـه عرصـه حيـات               شـك از زمـانى آغـاز مـى         حقوق تجارت بى  
شود به زمانى حدود دو هزار سال         اما آنچه آغاز تمدن بازرگانى تلقى مى       2گذارد؛ مى

                                                                                                                             
1.  Houin, Roger et Michel Pédamon (1990), Droit Commercial, nº. 1. 
2.  Dekeuwer-Défossez, Françoise (1922), Droit Commercial, nº. II. 
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بط بازرگانى به مـا     اولين اسنادى كه در خصوص روا     . گردد پيش از ميالد مسيح برمى    
حمـورابى،  » كُـدِ  «و) م. ق 2000حـدود سـال     ( 1»الواح واركـا   «ند از ا  اند عبارت  رسيده

دهـد كـه در آن زمـان،         بررسى ايـن اسـناد نشـان مـى        . )م. ق 1700حدود   (پادشاه بابل 
 با حقوق بانكى و حقـوق       2داده، جامعه تجارى، كه اكثريت يك جامعه را تشكيل مى        

النهـرين    حد ابتدايى آشنا بوده است و با مسافرت تجار منطقه بين           راجع به شركتها، در   
به مناطق ساحلى درياى مديترانه اين حقوق بدانجا راه پيدا كرده اسـت؛ منـاطقى كـه                 

 3.اند بيشتر واضع حقوق دريايى بوده
برعكس، در مصر به سبب اهميت ويژه امور كشاورزى تجارت رونق چندانى            

قوق راجع به آن نيز فقير است؛ البته، برخالف آنچه اغلـب            نداشته است و در نتيجه ح     
اند؛ بدين دليـل     اعتنا نبوده  شود، مصريان چندان هم نسبت به امور تجارتى بى         گفته مى 

اما ايـن نكتـه      4كه خط پيچيده مصرى به علت استفاده در ارتباطات تجارى ساده شد؛           
ل در مصـر باسـتان وجـود        قابل قبول است كه هيچ اثرى از قواعد تجارى مـورد اعمـا            

 .ندارد
 ، كـه منسـوب بـه جزيـره        5»قاعـده رودس   «جـز  هاز تمدن تجارى فينيقيها نيز، بـ      

 مستعمره فينيقيهاست و هنـوز هـم در تجـارت بحـرى معمـول اسـت، اثـرى                   »رودس«
اى الزم باشد    ديده به موجب اين قاعده، هرگاه براى نجات كشتى حادثه        . وجود ندارد 

ده در آن به دريا ريخته شود، صاحب كااليى كه به دريا ريختـه              قسمتى از اموال بارش   
شود حق مطالبه خسارات ناشى از پرتاب اموال خود به دريـا را از ديگـر صـاحبان                   مى

 6»خسـارت يـا آوارى مشـترك       «ايـن قاعـده امـروز بـه       . داشت كاال به تناسب خواهد   
) 1343 مصوب شـهريور   ( قانون دريايى  185ايران در ماده     گذار  قانون معروف است كه  

                                                                                                                             
1  .Tablettes de Warka : الواحى كه در شهر واركا، از شهرهاى كلده، پيدا شده است. 
پاشـا   صالح، على : خصوص قراردادهاى تجارى رجوع كنيد به      براى مالحظه طرز عمل بابليها در     .  2

 .109 ص ،مباحثى از تاريخ حقوق ،)1368(
3.  Ripert, Georges et René Roblet (1991), Traité de droit commercial, t. 1, nº. 17. 
4.  Dekeuwer-Défossez (1992), nº. II. 
5.  Lex Rhodia de Jactus 
6.  Avarie Commune 
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شـود كـه بسـيارى از قواعـد           با وجود ايـن، حـدس زده مـى         1.به آن اشاره كرده است    
حقوق تجارت كه از طريق حقوق يونان و روم به غرب رسيده است، به طور ناشناس                

 2.از حقوق فينيقيها بازمانده است
ع بـه آن  اند، به حقوق راجـ  با آنكه يونانيان باستان در تجارت يد طواليى داشته 

كنـد پـرداختن بـه       برعكس، آنچه در تمدن يونان جلـب توجـه مـى          . اند كمتر پرداخته 
با اين حال، نقش آنان در ايجاد قواعد تجارى انـدك           . حقوق اساسى و سياست است    

 كار يونانيـان اسـت؛ ثانيـاً، وام موسـوم بـه         » رودس «اوالً، تثبيت و توسعه قاعده    : نيست
 وضع كردند كه بعـدها در قـرون وسـطى در اروپـا از آن                را آنان » وام دريايى يونانى  «

شـد و    ثالثاً، چون شهرهاى يونان قديم به صورت نسبتاً مسـتقل اداره مـى    3استفاده شد؛ 
يك مقررات سياسى و مدنى خاصى داشت، بازرگانانى كه از محلهـاى ديگـر بـه                 هر

 بازرگـانى   كردند، مجبـور بودنـد حقـوق       آمدند و در آنجا سكونت مى      اين شهرها مى  
خاص خود را با مقررات شهرها تلفيق كرده، دادگاههاى اختصاصـى تجـار را ايجـاد                

دادگاههـاى بازارهـاى مكـاره را       كنند كه بازرگانان قـرون وسـطى بـه تقليـد از آنهـا               
 4.اند ار كردند؛ اين دادگاهها اسالف دادگاههاى تجارت امروز فرانسهزبرگ

  كـه در عـين غنـاى مقـرراتش در          در نهايت بايد از حقوق روم صـحبت شـود         
خصوص اموال و تعهدات، كه حقوق فرانسه از آن بهره فـراوان بـرده اسـت، حقـوق                  

واقع، در حالى كه در آن زمـان طبقـات اجتمـاعى خاصـى               در. تجارت مستقلى ندارد  
بازرگانـان صـادركننده و      (»تـاجران كـاال    «و) بانكـداران  (»تاجران پـول   «تحت عنوان 

وجود داشتند، حقوق تجارت از حقوق مدنى جدا نبود، چه از حيث            ) واردكننده كاال 
                                                                                                                             

 ).498، ص 1343مجموعه قوانين سال ( 6/2/1343، 5876 شماره ،روزنامه رسمى.  1
2.  Champaud, Claude (1981), Le droit des affaires, Que sais-je?, p. 7. 

داده كـه كـااليى از    دهنده به صاحب كشتى پول مـى  قرارداد وام دريايى چنين بوده است كه وام  .  3
بر اصل وام درصـدى    دهنده عالوه گشت، وام مى اگر كشتى سالم باز. خارج بخرد و حمل نمايد    

 دهنـده حقـى نسـبت بـه اعـاده سـرمايه خـود        شد، وام هرگاه كشتى غرق مى. كرد نيز دريافت مى 
شود كه قـرارداد بيمـه       گفته مى . اين قرارداد در عين حال هم جنبه وام داشت و هم بيمه           . نداشت

 .از همين قرارداد به وجود آمده است
4.  Ripert et Roblot (1991), t. 1, nº. 20. 
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 با اين حـال،     1.ماهيت و چه از حيث صالحيت دادگاهها و تشريفات رسيدگى قضايى          
اى  بعضى از قواعد امروزى حقوق تجارت در حقوق روم ريشه دارد؛ از جمله قاعـده              

شود   گذاشته مى  كه به موجب آن اعمال خدمه و كارگران تاجر به حساب خود تاجر            
 در حقوق ورشكسـتگى نيـز       2. قانون تجارت ايران نيز به آن اشاره دارد        3 ماده   3و بند   

تر از همـه قاعـده تقسـيم بـه نسـبت امـوال               شود كه مهم   آثارى از حقوق روم ديده مى     
توان گفت كه بين قواعد حقـوق تجـارت و حقـوق             تاجر بين طلبكاران است؛ اما نمى     

 3. داردروم ارتباط خاصى وجود
گذارد و حقـوق     از اواخر تمدن روم زندگى تجارى و مبادالت رو به افول مى           

از آن زمـان بايـد حـدود هـزار سـال صـبر كـرد تـا دوبـاره                    . شود تجارت تضعيف مى  
آغاز قرون وسـطى آغـاز ظهـور دوبـاره          . تجارت و حقوق تجارت حيات دوباره يابد      

 .حقوق تجارت است
 

 قرون وسطى) ب
شود و تـا قـرن پـانزدهم         وق تجارت از قرن يازدهم ميالدى شروع مى       اين دوره از حق   

تـوان گفـت دوره توسـعه      اين دوره، دوره شكوفايى تجارت است و مى       . يابد ادامه مى 
 سه عامل در ايجـاد ايـن وضـع مـؤثر            4.المللى شدن آن نيز هست     حقوق تجارت و بين   

 :اند افتاده
 مردمى كه در حوزه حكومتى       رونق تمايل به مصرف در ميان      .عامل سياسى . 1

                                                                                                                             
1.  Dekeuwer-Défossez (1992), nº. IV. 

توانسـتند از مزايـاى مـادى آن         شـمردند، امـا چـون نمـى        شهروندان رومى، تجارت را پسـت مـى       .  2
. داشـتند  مى كردند به كار تجارت وا     بگذرند غالمان و بردگان را در محل تجارتى كه برقرار مى          

براى آنكه اربابان نتوانند از زير بار تعهدات غالمان و بردگان خود شانه خالى كنند، ايـن قاعـده                   
هنوز هم بند   . شد بابان گذاشته مى  در روم وضع شد كه به موجب آن معامالت اينان به حساب ار            

 يا خدمه يا شاگرد تاجر براى       كليه معامالتى كه اجزا    «كند كه   قانون تجارت ما مقرر مى     3 ماده   3
 .شود  يعنى به حساب تاجر گذاشته مى،تجارتى است» كندامور تجارتى ارباب خود مى

3.  Ripert et Roblot (1991), t. 1, nº. 18. 
 . به بعد7 ص ،الملل بازرگانى حقوق بين ،)1371(شاپيرا، ژان .  4
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چشيدند، بازرگانان اروپا را     روم قرنها در جنگ و خونريزى بودند و طعم صلح را مى           
كرد كه در جستجوى كاالهاى مصرفى مقبول صـاحبان ثـروت و مكنـت،               ترغيب مى 

بــراى آوردن ابريشــم، فــرش و ادويــه از فالنــدر و يــا پارچــه از شــامپانى و از حــوالى 
در اين سفرها، كه از غرب به شـرق يـا شـمال             . به اين مناطق سفر كنند    شهرهاى ايتاليا   
گرفـت، بازرگانـان كـه بـه سـبب خطرهـاى راه بـه صـورت گروهـى                    اروپا انجام مـى   

كردند، در بين راه در شهرهاى مختلف توقف كـرده بازارهـاى موقـت و      مسافرت مى 
حلى، در جسـتجوى    پادشاه و حكام م   . دادند تشكيل مى » بازارهاى مكاره  «به اصطالح 

عنـوان   يـن بازارهـا حضـور داشـتند، خـواه بـه      سود بردن از ايـن رونـق معـامالت، در ا          
عنـوان   متى و براى اخذ ماليات و خـواه بـه         منصب حكو  عنوان صاحب  مشترى، خواه به  

منصـبان   مقام قضايى و براى حل اختالفات تجـار از طريـق دادگاههـايى كـه صـاحب                
 .ويت داشتند در آنها عض1»كنسول «موسوم به

وجود رابطه تنگاتنگ بين تجار و حكام در اروپاى قرون وسطى، حكام را بـر               
داشت كه در مقابل محدوديتهايى كه كليسا بـراى بازرگـانى بـه وجـود آورده           آن مى 

در شمال ايتاليا، اعمـال      »لُمباردى «اى به نام   ويژه در منطقه   هبود، از تجار دفاع كنند و ب      
كليسا، مجاز و نيز غيرقابل تعقيب اعالم نمايند؛ البته، ايـن وضـع             بهره را برخالف نظر     

قابل توجيه است؛ زيرا مقامـات ايـن منطقـه و بعضـى از منـاطق ديگـر خـود از تجـار                       
 2.بودند

 توسعه و شكوفايى تجارت كليسا را بر آن داشت كه نظريات            .عامل مذهبى . 2
 :ه متحول كندويژه در مورد بهر هخود را در مورد فعاليت تجارى و ب

ورزيد و بـه همـين       شدت مخالفت مى   هاول اينكه مطالبه بهره، كه كليسا با آن ب        
شـدند   سبب، فقط يهوديان و كسانى كه تحت اقتدار كليسا نبودند، به آن متوسـل مـى          

                                                                                                                             
. عنوان صفت دادگاههاى تجارى باقى مانده است       از همين زمان به   ) Consulaires(» كنسولر «لفظ.  1

كنسـولها  . شـود   هم بـه دادگاههـاى تجـارت، دادگاههـاى كنسـولِر گفتـه مـى               هدر فرانسه، امروز  
)Consuls (       اههايى بودنـد كـه بـه مناسـبت بازارهـاى           در عين حال قاضى حكومتى و قاضى دادگ

 .شد مكاره در شهرها تشكيل مى
 .گيرد نام مى» جمهورى كسبه « كشتى بزرگ،3200در همين دوره است كه شهر ونيز، با .  2
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بـر قـولى اختـراع       برات كـه بنـا    : در مورد برات، در فرض زير مورد قبول قرار گرفت         
توانـد بـه     اى اسـت كـه بـا اسـتفاده از آن طلبكـار مـى               ، نوشـته  1بازارهاى مكاره اسـت   

 2.پرداخـت كنـد  ) دارنده برات (بدهكارش دستور دهد مبلغ  معينى را به شخص ثالثى 
 باشـند و بـه همـين علـت از           به تصميم كليسا، طلبكار و بدهكار نبايد در يك محل          بنا

غلب موارد بـراى    اى براى پرداخت از محلى به محل ديگر و در ا           عنوان وسيله  برات به 
كليسـا، در ايـن فـرض خـاص، اخـذ      . شد به پول ديگر استفاده مى  ) محلى (تبديل پول 

و جبـران زحمـت راه مجـاز        » تبـديل  «عنوان كارمزد  بهره از جانب طلبكار برات را، به      
 .كرد كه خود تحول بزرگى در حقوق تجارت و تقويت اعتبار ايجاد كرد تلقى مى

 را در فرضى كه شخصى بـه شـخص ديگـر پـول       دوم اينكه كليسا گرفتن سود    
. داد كه با آن فعاليت تجارى كند و حاصل فعاليت را با او تقسيم نمايـد، پـذيرفت                  مى

داد پول خود را به       بود به اشراف اجازه مى     »كوماند «اين قرارداد كه موسوم به قرارداد     
 سـخت كليسـا در    بازرگانان بدهند تا با آن معامله كنند، بدون اينكه مشمول مقـررات             

قرارداد مذكور، مادر يك تأسيس حقوق تجارت است كه         . خصوص بهره پول شوند   
موسوم است، كه خود مادر شـركت ديگـرى موسـوم           » شركت مختلط غيرسهامى   «به
 .است» شركت با مسئوليت محدود «به

 اين دوره از تاريخ تجارت در اروپا با ايجـاد اصـناف تجـارى               .عامل صنفى . 3
وران و صـنعتگران در گروههـاى        با ايـن توضـيح كـه بازرگانـان و پيشـه           همراه است؛   

اى خاصـى وضـع    صنفى مربوط به شغل خود جمع شـده و هـر كـدام مقـررات حرفـه            
ويـژه   هاى بـود و بـ      كرده بودند؛ براى مثال ساخت و فروش هر كاال تابع مقررات ويژه           

قابـل گروههـاى    هر صنفى از امتيازات خود در مقابـل اشـخاص غيرعضـو و نيـز در م                
اصناف تحت نظارت و كنترل حاكم محلـى و در پـاريس تحـت              . كرد مشابه دفاع مى  

 3.نظارت شخص شاه بودند

                                                                                                                             
1.  Ripert et Roblot (1991), t. 1, nº. 1915. 

ر اغلـب مـوارد      ولـى د   ،بـدهكار باشـد   ) براتگيـر  (براى صحت برات الزم نيسـت دسـتورگيرنده       .  2
 .كند دهنده برات را روى بدهكار خود صادر مى برات

3.  Ibid, nº. 24. 
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اى جوانان،   سيستم صنفى امتيازات خاص خود را داشت؛ از جمله تربيت حرفه          
دفاع از تجار، نماينـدگى تجـار نـزد مقامـات دولتـى محلـى يـا شـاه، و رسـيدگى بـه                        

گرايـى عامـل اصـلى       ؛ اما در عـين حـال، صـنف        ءجتماعى اعضا اوضعيت اقتصادى و    
بـه   1.افزايش قيمتها، عدم رشد تكنيك و يا طرد كسانى بود كه داخل در جمع نبودند              

رسد اين اوضاع و احوال هنوز هم در جهان تجارت پابرجاست و در همه جـا                 نظر مى 
 . دارندتجار و مقامات دولتى در مقاطع زمانى مختلف رو در روى هم قرار

به هر حال، قرون وسطى، با توجه بـه عوامـل يادشـده، دوره ايجـاد بسـيارى از          
شـركت مخـتلط    : تأسيسات حقوقى است كه امروز هم در حقوق تجـارت موجودنـد           

غيرسهامى، كه گفتيم مادر شركت با مسئوليت محدود اسـت، قـرارداد بيمـه كـاال در                 
د و فـروش كاالهـاى مختلـف،        ت صنفى راجع به خري    ارمقابل خطرهاى دريايى، مقر   

شود و بعداً    برات كه ابتدا به صورت وسيله تبديل پولى به پول ديگر به كار گرفته مى              
اين تأسيسات در   . گردد، تأسيس حقوقى ورشكستگى و مانند اينها       وسيله پرداخت مى  
شـوند كـه بازرگانـان در مقابـل دولتهـاى حـاكم از آزادى نسـبى                  شرايطى ايجاد مـى   

شـود در قـرون      تعبيـر مـى   » حقـوق تجـار    «؛ به نحوى كـه آنچـه از آن بـه          برخوردارند
 .رسد ترين مرتبه خود مى سيزدهم و چهاردهم به عالي

خصوص از قرن شانزدهم به اين طـرف، حقـوق تجـار           هاز اين تاريخ به بعد و ب      
تـوان آن را عصـر ملـى شـدن           شود كـه مـى     اى آغاز مى    و دوره  2پيمايد سير نزولى مى  

اين عصـر تـا آغـاز قـرن         . ت و دخالت دولتها در تدوين اين حقوق ناميد        حقوق تجار 
گيرد،  المللى كردن قواعد حقوق تجارت دوباره نزج مى  اخير، كه ميل كشورها به بين     

 .يابد ادامه مى
 
 دوره جديد) ج

خصوص حقـوق    مؤلفان متقدم در  . شود دوره جديد از قرن پانزدهم ميالدى آغاز مى       

                                                                                                                             
1.  Dekeuwer-Défossez (1992), nº. IVIII. 

 . به بعد10 ص ،)1371(شاپيرا .  2
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. ها ضرورت ندارد    كه تكرار اين گفته    1اند تفصيل سخن گفته   ه ب تجارت اين دوره گاه   
توان گفت حقوق تجارت عصـر جديـد بـا حقـوق تجـارت قـرون        به طور خالصه مى   

در اين دوره حقوق تجارت، كه حاصل آزادى عمـل تجـار در    . وسطى متفاوت است  
. ودشـ  اساس نياز فعاالن تجارى شكل گرفته است، دولتى مـى          قرون وسطى است و بر    

المللـى آن اسـت و       نتيجه دولتى شدن حقوق تجارت نيـز از بـين رفـتن خصيصـه بـين               
دخالت دولتها در تكوين قواعد تجارى جـايى بـراى تحـول آزاد حقـوق تجـارت در        

 .گذارد يك فضاى بدون مرز باقى نمى
در اين دوره، در انگلستان حقوق تجارت استقالل وجـودى خـود را از دسـت                

در فرانسه، حقوق تجارت ساخته و پرداخته تجـار،         . شود حل مى » كامن الو  «داده، در 
 .گيرد شده، تحت نظم ساخته و پرداخته سلطان قرار مى اببه طور حس

وره از حوصله ايـن كتـاب خـارج         مطالعه تحول حقوق تجارت اروپا در اين د       
 فرانسـه، كـه     1807به عكس، چـون قـانون تجـارت         . پردازيم  بنابراين به آن نمى    است

ناى حقوق تجارت ايران است، در تحـوالت حقـوق فرانسـه در دوره جديـد ريشـه             مب
 .فايده نخواهد بود دارد بررسى چگونگى تدوين آن از نظر تاريخى بي

 فرانسـه، نتيجـه سـالهاى مديـد كوشـش دولتهـاى فرانسـه در        1807قانون تجارت  
قاضاى تجـار  جهت تحت قانون درآوردن عرف و عادات تجارى است كه اتفاقاً، مورد ت     

 شارل نهم اسـت     1563ترين حادثه تاريخى در اين دوره فرمان مورخ          مهم. نيز بوده است  
 دولتمرد بنام   ـ »كُلبر «هم ديگر، دستور  ـادثه م ـح. جاد دادگاههاى تجارى انجاميد   ـكه به اي  
 است، مبنى بـر اينكـه   ـ تاجر پاريسى  ـ» ساوارى « به شخصى به نام1673 در سال ـفرانسه  
سـاوارى  . آورى كنـد   جمـع ) مجموعـه قـانون   (» كُـد  «م و عادات تجار را به صورت      رسو

فرمـان   «كنـد كـه بـه       تدوين مى  2»تجار و كسبه  فرمان براى تجارت     «كُدى تحت عنوان  
ســاوارى، بعــدها . نيــز معــروف اســت» ســاوارى كُــد «راجــع بــه تجــارت زمينــى و يــا
 .كند  منتشر مى3»تاجر كامل «ن،نويسد و آن را با عنوا توضيحاتى درباره كُد خود مى

                                                                                                                             
 .31 ص ،حقوق تجارت ،]تا بى[ صقرى، منصور.: ك.ر.  1

2.  Édit pourle commerce des mar chan ds en gros et en dékail. 
3.  Le parfait négociant. 
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ــار قواعــد تجــارى در     ــين ب ــراى اول ــد ســاوارى در ايــن اســت كــه ب اهميــت كُ
 نيــز فرمــان ديگــرى در مــورد 1681در ســال . آورى گرديــد اى واحــد جمــع مجموعــه

بر اينكه كامل     تجارت دريايى انتشار يافت؛ اما اين فرمان و مجموعه قواعد ديگر عالوه           
 ،)شـد  اى در آنها ديده نمى     ال در خصوص فعاليتهاى بانكها هيچ قاعده      و براى مث   (نبودند

اى داشتند و آن اينكه با هدف تعقيب و جلـوگيرى از تقلـب تجـار، فعاليـت          عيب عمده 
ــراهم     ــد وســايل شــكوفايى آن را ف ــد؛ در حــالى كــه باي ــد كردن تجــارى را بيشــتر مقي

 و هـدايت و نظـارت بـر اقتصـاد و      اين تفكر، با آنكه بعدها براى آزادسازى  1.نمودند مى
 فرانسـه اثـر     ى تجـارى  گـذار   قـانون تجارت كوششهاى فراوانى به عمل آمد، هميشه در         

تفكر پروتستان، به    كر مسيحيت كاتوليك نيز كه برخالف      تف 2.داشته و خواهد داشت   
 .كند بر تقيد تجار و تجارت افزوده است منفعت و دارا شدن با بدبينى نگاه مى

اين قـرن، قـرن     . اى كامالً جديد و متفاوت يافت      دهم اقتصاد چهره  در قرن هج  
. توسعه افكار فيزيوكراتها و آغاز صـنعتى شـدن اروپـا و تجـارت بـا مسـتعمرات بـود                   

كرد و كمپانيهاى بزرگى به وجـود آمـد          دولت بيش از پيش در اين مورد دخالت مى        
زودى كُـدِ سـاوارى      هبـ . كه دولت انحصار فعاليتهاى تجارى را به آنهـا واگـذار كـرد            

 مجموعـه جديـدى   ـ دولتمرد وقت   ـ 3 به دستور ميرومنيل1878قديمى شد و در سال 
تدوين شد كه بـه دليـل تقليـل اختيـارات پارلمـان پـاريس بـا              » كُد ميرومنيل  «با عنوان 

 .وضع قانون جديد فراموش گرديد
د و  انقالب كبيـر فرانسـه آزادى تجـارت و صـنعت را بـا خـود بـه همـراه آور                    

 قـانون  (سيستم اصناف، كه انقالبيون نسبت به آن بدبين بودنـد، از ميـان برداشـته شـد                
تجـارت  توانسـتند    با آزادى تجارت همه مى    ). 1791مصوب چهاردهم ژوئن    ،  4شاپليه لو

حقـوق   « حقـوق تجـارت كـه      5.كنند بدون آنكه الزم باشد از فيلتـر اصـناف بگذرنـد           
بديل شد كه مبنـاى حقـوق تجـارت فرانسـه و            ت» حقوق اعمال تجارى   «است به » تجار

                                                                                                                             
1.  loc. cit 
2.  Champaud (1981), p. 10. 
3.  Miromesnil 
4.  Le Chapelier 
5.  Houin et Pédamon (1990), nº. 4. 
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ايران است؛ البته، دادگاههاى تجارتى به سبب روح دموكراتيك حاكم بر آنهـا بـاقى               
 .كردند ماند و تجار اعضاى آنها را انتخاب مى

 كميسيونى مركب از هفـت عضـو بـراى تـدوين اليحـه              1801در سوم آوريل    
يع انجـام گرفـت و طـرح آن بـراى           تدوين قانون بسيار سـر    . قانون تجارت تشكيل شد   

اظهار نظـر در اختيـار دادگاههـاى تجـارت گذاشـته شـد كـه اعضايشـان در تجـارت              
، ناپلئون، امپراتور فرانسه به اين دليل كه بورس بازيها بـه            1806در سال   . تجربه داشتند 

بانـك   (هـاى بانـك مركـزى فرانسـه        انجاميـد و پايـه     ورشكستگى بسيارى از تجار مى    
آورد، دستور به شور گذاشتن فورى طرح قـانون تجـارت            را به لرزه درمى   ) دوفرانس

 طرح مذكور را    1807 اوت   29 تا   1806شوراى دولتى از چهارم نوامبر      . را صادر كرد  
مورد بررسى قرار داد كه پس از ارائـه بـه مجلـس مطـابق قـانون اساسـى در پـانزدهم                      

 .االجرا شد  الزم1808 به تصويب رسيد و از اول ژانويه 1807سپتامبر 
.  اسـت  1 مـاده و داراى چهـار قسـمت        648 مختصر، شامل    1807قانون تجارت   
كلى بــه تجــارت اختصــاص دارد، قســمت دوم آن راجــع بــه طــور قســمت اول آن بــه

تجارت دريايى، قسمت سوم راجع به ورشكستگى و سرانجام قسـمت چهـارم راجـع بـه                 
 تدوين و تصويب كاستيهايى داشت؛      اين قانون از ابتداى   . صالحيت دادگاه تجارى است   

 در آن اى در مورد تأسيسات حقوقى كه بسيار مورد توجـه تجـار بـود          ويژه آنكه قاعده   هب
، شـركتهاى سـهامى، شـركتهاى بـا         2شد؛ براى مثال در مـورد مايـه تجـارتى          ديده نمى 

 3.مسئوليت محدود، سهام مؤسس، اوراق قرضـه، بـورس و بانـك و مالكيـت صـنعتى            
تدريج يا به قانون تجارت اضافه شـد، يـا بـه موجـب               هع به اين امور بعدها ب     قواعد راج 

 .قوانين جداگانه به تصويب رسيد
از قانون تجارت فرانسـه كـه بـين         )  م 1933( ايران   1311با آنكه قانون تجارت     

 بارها مورد بازبينى قرار گرفت اقتباس شده است، عمده قواعد         1933 تا   1807سالهاى  

                                                                                                                             
1.  Livres 
2.  Fonds de commerce 
3.  Ripert et Roblot (1991), t. 1, nº. 29. 
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ت گرفتـه اسـت، كـه در خـود فرانسـه در حـال               ئ نشـ  1807نون تجارت   آن از همان قا   
 1.مانده استن از آن باقى موارد چندانيحاضر 

 
 تاريخچه حقوق تجارت ايران: مبحث دوم

البته سابقه تجارت در    . طور كه گفتيم، حقوق تجارت ايران تاريخ مفصلى ندارد         همان
نـوان حقـوق تجـارت ايـران        ع دن ايـران اسـت؛ امـا آنچـه امـروز بـه            ايران در حـد تمـ     

سـتان اروپـا و عمـدتاً       شناسيم، در حقوق فرانسه ريشـه دارد كـه خـود از حقـوق با               مى
 .ت گرفته استئحقوق روم نش

مـروز  تجارى مدون، در مورد امورى كـه ا    در ايران، تا پيش از تصويب قوانين        
اعمـال  د، همان اصول و قواعد شرعى حاكم بر امور مدنى           نشو امور تجارتى تلقى مى   

 2.انـد  شـده  شده است و اصوالً بين امور مدنى و امـور تجـارى تفكيكـى قائـل نمـى           مى
قواعد حاكم بر بيع، بر بيع مدنى و تجارى حاكم بوده است، قواعد حاكم بر اجاره بر                 

نقـل؛ بنـابراين بايـد    و د مربوط بـه اجـاره اشـياء بـر حمـل       اجاره مدنى و تجارى و قواع     
را از زمان ورود حقوق تجارت اروپايى بـه كشـورمان           تاريخچه حقوق تجارت ايران     

 : در اين خصوص بايد دو دوره مهم را از يكديگر جدا نماييم. بررسى كنيم
ــادى ــور  29( 1328االول  دوره اول از نهــم جم ــى) 1289ث ــا  شــروع م شــود و ت

قـانون قبـول و نكـول        «يابد؛ يعنى از تاريخ تصـويب       ادامه مى  1311سيزدهم ارديبهشت   
تا تاريخ تصـويب قـانون تجـارت ايـران و دوره دوم از تصـويب قـانون                  » ت تجارى بروا

 دوره اول را بايــد دوره احتيــاط ناميــد؛ زيــرا. دارد  تــا بــه حــال را دربــر1311تجــارت 
ايران، در مقابل مخالفت پيشوايان مذهبى بـا ورود قـوانين غربـى بـه كشـور،            گذار  قانون

كـه   آميزى وضع نموده است؛ در حالى       گاه ابهام  محتاطانه عمل كرده و قوانين مختصر و      
                                                                                                                             

دولت فرانسه اجازه يافت مقررات پراكنـده راجـع بـه            1999 دسامبر   16به موجب قانون مصوب     .  1
اين قـانون جديـد طـي فرمـان     . جمع كند» قانون تجارت جديد«حوزة حقوق تجارت را در يك   

در اين كتاب و مجلدات ديگر آن هر جـا صـحبت از    .  به تصويب رسيده است    2000 سپتامبر   18
 .شود منظور قانون تجارت جديد است قانون تجارت فرانسه مي

 .21، ص 1، ج حقوق تجارت، )1374(و ستوده تهراني . 35، ص ]تا بي [صقري .  2
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 جسارت او بيشتر شده و قوانين تجارى غربى را بـا            1311پس از تصويب قانون تجارت      
 .ى ايران كرده استگذار قانونهاى كم، يكى پس از ديگرى، وارد نظام  فاصله

توان بررسى كرد، همان دوره پـيش        تاريخچه حقوق تجارت مى   عنوان     به آنچه
طور كه خواهيم ديد، قوانينى كه بعد از اين تاريخ بـه              چون همان   است؛ 1311ال  از س 

عنـوان    بـه  تـوان از آنهـا     نخورده بـاقى مانـده اسـت و نمـى          تصويب رسيده تقريباً دست   
مقررات و اصول تاريخى ياد كرد؛ به همين علت، بـه ايـن مقـررات، از جملـه قـانون                    

 حقوق تجارت اختصاص دارد خـواهيم       ، در قسمتى كه به بررسى منابع      1311تجارت  
نكول بـروات   قانون قبول و    : كنيم در اينجا فقط به سه قانون عمده اشاره مى        . پرداخت

 .كلى و تشكيل محاكم تجارىطور تجارى، حقوق تجارت به
 

 قانون قبول و نكول بروات تجارى) الف
 نكـول بـروات     قانون قبـول و    «اولين قانون، طبق سوابق قابل دسترس، قانون موسوم به        

ظــاهر از بــيم آنكــه مقــررات  ه، بــگـذار  قــانون.  اســت1289 ثــور 29، مــورخ »تجـارى 
اى تعريف كرده    شده با قوانين شرع اسالم در تضاد جلوه نكند، برات را به گونه             وضع

قانون اخير با ايـن عبـارت شـروع         . كند است كه با طبيعت حقوقى اين سند تطبيق نمى        
ه مشـغول        و شخص برات  واله است   چون باب برات ح    «:شده است  كننده در مقابل ذمـ

كند، هرگاه پـس از بـرات كـردن انكـار مـديونيت شـد از او پذيرفتـه                    خود حواله مى  
با توجه به قسمت اخير ماده مذكور صدور بـرات، در مقابـل دارنـدگان               . »نخواهد شد 

 بتوانـد   كننده است؛ يعنى حتى اگـر صـادركننده       ات، اماره مطلق مديون بودن صادر     بر
ثابت كند كه برات را به دارنده داده بدون آنكه به او مديون بوده باشد و در نتيجه بـه               
دارندگان بعد، طلبى انتقال پيدا نكرده كه بتوانند از او مطالبه كنند، باز هم دارنـدگان                

گيرنـده   ر حـالى كـه در انتقـال طلـب، انتقـال           بعدى برات حق رجوع به او را دارند؛ د        
ه صدور و تسليم برات ب   . رد به مديون رجوع كند كه او واقعاً مديون باشد         وقتى حق دا  

كننده مراجعه كنند، حتى اگر او به كسى كه برات          دهد كه به صادر    دارندگان حق مى  
 .حق رجوع نداشته باشد) يعنى دارنده اول (به نفع او صادر شده

ول و نكـول    قـانون اصـالح قـانون قبـ        «بعـداً، ضـمن    گـذار   قانون به همين دليل،  
عنـوان     بـه  ديگـر از بـرات    ) 1290 جـوزاى    1329/4االول    جمادى 26مصوب  (» بروات
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اگـر   «:كنـد  مـاده اول قـانون اخيـر مقـرر مـى          . كنـد  حواله يا چيز ديگـر صـحبت نمـى        
كننده در برات تصريح به اخذ وجه آن نموده و بعد انكـار مـديونيت كنـد از او                    برات

شـده حـذف     در مقـررات مـاده اصـالح      ظ حوالـه    ؛ اما اگرچه لفـ    »پذيرفته نخواهد شد  
در اينجا ديگـر فـرض ايـن        . گرديده مقررات ماده با موازين شرعى انطباق يافته است        

ونيت زمـانى فـرض     نيست كه صدور برات به منزله قبول مـديونيت اسـت، بلكـه مـدي              
اگر كسى به اخذ وجه : كننده در برات بر آن تصريح كرده باشد       مطلق است كه صادر   

 1311 قانون تجارت    231اين قاعده در ماده     .  كند، انكار بعدى او مسموع نيست      اقرار
كننـده حـق     قبـول  «:به موجب اين ماده   . در مورد براتگير با عبارتى عجيب آمده است       

 اين عبارت بدين معناست كه اگر براتگير برات را قبول كرد، در مقابـل    .»نكول ندارد 
ايـن  . كننده را نـدارد   بـل صـادر   ود در مقا  دارندگان برات حق طرح عدم مديونيت خـ       

خصـوص رابطـه تمـام       معـروف اسـت، در    » اصـل عـدم توجـه ايـرادات        «اصل كه بـه   
 1.امضاكنندگان با دارنده صادق است و به براتگير اختصاص ندارد

 
 1304  و1303قانون تجارت ) ب

قانون مهم ديگرى كه پيش از تصويب قانون تجارت فعلى بـه تصـويب رسـيد قـانون                  
 خــرداد 12 فــروردين و 12 و 1303 دلــو 25( اســت 1304 و 1303جــارت ســالهاى ت

 اين قانون كـه داراى دو قسـمت اسـت، نـه در مجلـس، بلكـه در كميسـيون                     2).1304
پارلمانى عدليه به تصويب رسيده است؛ بدين علت كه بـا مخالفـت علمـاى موضـوع                  

ى مطـابق قـانون     گـذار  قـانون  در واقـع،     3.رو نشـود   اصل قانون اساسى مشروطيت روبه    
                                                                                                                             

بـرات، سـفته، قـبض انبـار، اسـناد در وجـه             ( حقوق تجارت  ،) الف 1377(اسكينى، ربيعا   .: ك.ر.  1
 .110 ص ،)حامل و چك

 جلـس ، اداره كـل قـوانين م      3 چ   ،ىگـذار   قانونمجموعه قوانين موضوعه و مصوبات دوره پنجم        .  2
 . به بعد2، ص 1350 آبان شوراى ملى،

توانـد   اى ملـى نمـى    اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطيت مقرر كـرده بـود كـه مجلـس شـور                .  3
عـد  تشـخيص مخالفـت قـوانين موضـوعه بـا قوا          . قواعد مقدس اسالم وضـع كنـد      قوانينى خالف   

بايست از    كه مى  ت حداقل پنج نفرى واگذار شده بود      ئاسالمى نيز به موجب اين اصل به يك هي        
 مقتضيات زمـان توسـط علمـاى اعـالم و مراجـع تقليـد               تهدان و فقهاى متدين و مطلع از      ميان مج 
 .االتباع بود  قوانين مخالف اسالم الزمت در باب ردئرأى اين هي.  به مجلس معرفى شوندشيعه



 17      مقدمه

 

چون در اصل دوم مـتمم قـانون اساسـى          . اساسى سابق از وظايف خاص قوه مقننه بود       
بينى شده بود كه عدم مخالفت قوانين با قواعد مقدس اسـالم بايـد بـه            مشروطيت پيش 

 تـدبيرى انديشـيد و در مجلـس    ـ وزيـر عدليـه    ـتأييد علماى اعالم برسد، مشيرالدوله  
ه محتـاج بـه قـوانينى اسـت و آن قـوانين مفصـل اسـت و اگـر                    عدليـ  «عنوان كرد كـه   

از . كشـد  بخواهيم آنها را ماده به ماده از مجلس بگذرانيم سالها و بلكه قرنها طول مـى  
كاريم در وضـع قـوانين ممكـن اسـت اشـتباهات          اين گذشته، ما كه در اين طريق تازه       

ون عدليه خود مأموريـت     بهتر است كه مجلس به كميسي     . بكنيم و قوانينى بد بگذرانيم    
كند مطالعه و تصويب كند و پـس         بدهد كه قوانينى كه دولت براى عدليه پيشنهاد مى        

از تصويب كميسيون آن قوانين موقتاً در عدليه مجرى باشـد تـا بـه آزمـايش گذاشـته             
پس از آنكه در عمل معايب آنها معلوم شد اصالحات الزم در آن بشود و پـس      . شود

 به مجلس پيشنهاد شود و به تصويب رسيده، صورت قانونيت تامـه             از تنقيح و تهذيب   
 يكـى از قـوانينى كـه بـه          1. اين طريق با زحمت زياد در مجلس پذيرفته شد         .»پيدا كند 

 بود كـه بـه آن       1304 و   1303تصويب كميسيون پارلمانى عدليه رسيد، قانون تجارت        
تباس شـده اسـت و متضـمن         فرانسه اق  1807اين قانون از قانون تجارت      . اشاره كرديم 

ابوابى با عناوين تجار و معامالت تجارتى، دفاتر تجارتى، شركتهاى تجارتى، داللـى،             
در ايـن قـانون، بـرخالف قـانون         . فته طلـب و چـك و ورشكسـتگى اسـت          سـ برات و   
 فرانسه، از مقررات تجارت دريايى و محاكم تجارتى و صالحيت آنهـا   1807تجارت  

نكته شايان توجه عـدم وجـود شـركت تضـامنى در ايـن              . تصحبتى به ميان نيامده اس    
از بيم مخالفت آن با موازين شرع آن را از قـانون تجـارت               گذار  قانون قانون است كه  

 ى ايـران نكـرده اسـت؛ امـا در همـين زمـان اولـين كوشـش                 گـذار   قـانون فرانسه وارد   
 جـاى پـذيرش   براى تطبيق قوانين وارداتى با موازين شرع اين است كه بـه        گذار  قانون

 اين  67ماده  . كند شركت تضامنى، شركت ديگرى را به نام شركت ضمانتى ابداع مى          
شركت ضمانتى شركتى است كه براى امور تجارتى بـين دو يـا              «:دارد قانون مقرر مى  

اى است كه در شركت      يك از شركا به نسبت سرمايه      چند نفر تشكيل و مسئوليت هر     

                                                                                                                             
 .38 ص ،حقوق مدنى ،)1375(شايگان، على .  1
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ق اروپايى وجود ندارد؛ اما مقررات راجع بـه آن           اين شركت، در حقو    .»گذاشته است 
 معـين شـده از حقـوق راجـع بـه شـركتهاى              1304 و   1303كه ضـمن قـانون تجـارت        
 .تضامنى گرفته شده است

 قـانون   85مـاده   . شـود  تأثير مقررات شرعى در جاى ديگـر نيـز مشـاهده مـى            
 كـه دانـد    مذكور در تعريف شركت مختلط، ضمن اينكه اين شركت را شركتى مى           

، »شـود  بين يك عده شركاى سهامى و يك يا چند نفر شريك ضامن تشـكيل مـى               «
كند كه با شريك ضامن در شركتهاى مشابه         اى معرفى مى   شريك ضامن را به گونه    

ضامن قروضى است كه     «شريك ضامن به موجب اين ماده     . كند اروپايى تطبيق نمى  
 شركت نتوانـد بـدهيهاى      ؛ يعنى اگر  »ممكن است عالوه بر دارايى شركت پيدا شود       

خود را به طلبكارانش بپردازد، شريك ضامن بايد همه قروض را بدهد؛ امـرى كـه                
اما همين شريك ضامن اگـر      . با اصل نسبى بودن تعهد شريك در شرع تطابق ندارد         

اى  بـه نسـبت سـرمايه      «همراه شريك ضامن ديگـرى در شـركت باشـد، مسـئوليتش           
حل اخيـر نيـز،      راه). 85ماده  قسمت اخير   (» خواهد بود كه در شركت گذاشته است      

 فكر تطبيق قانون تجارت با شرع ،)ت. ق162ماده .: ك.ر (كه امروز رها شده است 
است كه در يك ماده و       گذار  قانون رساند و در عين حال بيانگر تشتت فكرى        را مى 

: كنـد  بينـى مـى    حـل متفـاوت را پـيش       دو راه ) شريك ضـامن   (راجع به يك شخص   
من اگر تنها باشد بايد همه قروض شركت را بپردازد و اگر بـا يـك نفـر                شريك ضا 

از قبـول مسـئوليت      گـذار   قـانون  بـدين ترتيـب،   . پردازد ديگر باشد تنها به نسبت مى     
راجـع بـه بـرات و سـفته و چـك،         اما در جـاى ديگـر در بحـث          ! گريزد تضامنى مى 

 .شود مجبور به قبول آن مى
تصـويب قـانون    (1311 قانونى است كه تا سال       ترين به هر حال، اين قانون مهم     

بر روابط تجـارى حـاكم اسـت و عامـل مهمـى در تفكيـك مقـررات                  ) تجارت فعلى 
بـراى آنكـه بـه تقليـد از      گـذار   قـانون  .رود حقوق تجارت از حقوق مدنى به شمار مى       

حقوق فرانسه، به اين تفكيك حـدت و شـدت بيشـترى دهـد قـوانين ديگـرى وضـع                    
 .انجامد كيل دادگاههاى تجارى مىكند كه به تش مى
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 قانون محاكم تجارت) ج
 24در تـاريخ     (فكر ايجاد محاكم تجارى با تصـويب قـانون مـوقتى محـاكم تجـارت              

در  (آغاز و با تصويب قانون تشكيل محاكم تجـارت        ) 1294 سرطان   1333/15شعبان  
قـانون  تكميل گرديد؛ ولى بعدها به موجـب  ) 14/11/1304كميسيون عدليه در تاريخ    

 .كنار گذاشته شد) 12/4/1309 و 3/4/1309مصوب  (تسريع محاكمات
نظـر تـاريخ حقـوق تجـارت قابـل          قوانين راجع به تشـكيل محـاكم تجـارى از           

. تعريـف شـد  » امـور تجـارى   «در واقع، در اين قوانين براى اولين بـار،  . نظر است  امعان
 بـه معـامالت     ر راجـع  محاكم تجارت بـه امـو      «: مقرر كرده است   1294 قانون   23ماده  

معامالت تجارتى  (نمايد تجارتى كه طرفين يا يك طرف آن تاجر باشند رسيدگى مى        
 البته، اين تعريـف     .»)ست كه غرض از آن صرف انتفاع باشد       عبارت از نقل و انتقالى ا     

 كنـار گذاشـته شـد، امـا         1304 و   1303به موجب مواد يك لغايت سه قانون تجـارت          
 . منعكس گرديد1311تجارت بعدها عيناً در قانون 

 تكرار شـده اسـت؛      1311 عيناً در قانون تجارت      1294برخى از مقررات قانون     
كليـه معـامالت تجـار معاملـه تجـارتى           « قـانون مـذكور مبنـى بـر اينكـه          24مانند ماده   

كه با كمى تصرف عبارتى،     » محسوب است، مادامى كه خالف آن محقق نشده باشد        
بعضـى مـواد آن نيـز بعـدها در قـانون            . دهد را تشكيل مى   1311 قانون تجارت    5ماده  

تسريع محاكمات و قانون آيين دادرسى مدنى مورد استفاده قرار گرفته و ادامه حيات              
 قـانون مـذكور كـه در آن رسـيدگى بـه امـور تجـارتى در                  40يافته است؛ مانند مـاده      

 تسـريع    قـانون  19بينـى شـده و ضـمن مـاده           محاكم تجارى به طريق اختصـارى پـيش       
 .دادرسى مدنى ادامه حيات يافته است   قانون آيين143محاكمات و نيز در قالب ماده 

 رؤساى محاكم تجارت بايد از سوى دولـت انتخـاب           1294 قانون   5بر ماده    بنا
بينى شـده كـه بـراى احـراز سـمت رئـيس               پيش 1304شدند؛ اما در قانون تجارت       مى

خدام قضـات،    عدليه، مطابق قـانون اسـت      محكمه تجارى، شخص بايد به وسيله وزارت      
در حـال   . شوند  از ميان تجار، براى مدت دو سال، انتخاب مى         ءمعين شود و بقيه اعضا    

 .اند حاضر، محاكم تجارى از بين رفته
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در خصوص قوانين راجع به محاكم تجارى نكته ديگرى كـه از نظـر تـاريخى                
جز در  هه ظاهر محكمه تجارت بمهم باشد وجود ندارد؛ اما الزم است اشاره شود كه ب     

تهران در جاى ديگرى تشكيل نشده است و از نحوه عمل آن نيز اطالعاتى در دسـت           
آنچه مسلم است اين دادگاه در كار خود موفـق نبـوده اسـت و ممكـن اسـت                    . نيست

دليل عمده حذف آن و ارجاع اختالفات تجارى به دادگاههاى عمومى هم اين باشـد               
شده، به سـبب     شده تشكيل مى   قاضى تاجرِ انتخاب  ه از يك عده     كه اگرچه اين دادگا   

گيرى همـواره بـه وسـيله        اند، تصميم  آنكه قضات تاجر معلومات حقوقى كافى نداشته      
شده است و دولت با حذف اين محـاكم تـرجيح داده            قاضى منصوب دولت انجام مى    

ون هم بـه او     شود در قان   است كارى كه در عمل از جانب قاضى دادگسترى انجام مى          
 .واگذار گردد

 
 منابع حقوق تجارت: بخش دوم

منشـأ بعضـى از     . بندى كلى نياز دارد    بررسى اين منابع، به سبب تعددشان، به يك تقسيم        
منـابع رسـمى    «توان از آنهـا بـه   اين منابع دولت و مقامات رسمى كشورند و بنابراين، مى      

تجـار، يعنـى اشـخاص      تعبيـر كـرد؛ امـا حقـوق تجـارت، كـه حقـوق               » حقوق تجـارت  
تواند بر منابع خصوصى تكيه نداشته باشد؛ از اين رو، منابع حقوق             خصوصى است، نمى  

 .كنيم تجارت را با دو عنوان جداگانه، يعنى منابع رسمى و منابع خصوصى، بررسى مى
 

 منابع رسمى حقوق تجارت: مبحث اول
وه اول چيـزى را تشـكيل       گـر :  دارند، يـا منشـأ قضـايى       يگذار  قانوناين منابع يا منشأ     

» رويـه قضـايى    «اى بـه نـام     شود و گـروه دوم بـه پديـده         ناميده مى » قانون «دهند كه  مى
 .مربوطند

 
 اى نامه متون قانونى و آيين: گفتار اول

هـاى مختلـف حيـات       يكى از ويژگيهاى حقوق كشور ما وفور متون قانونى در زمينـه           
فهوم عام كلمه، درجه و اعتبـار خـاص         هر كدام از قوانين كشور، به م      . اقتصادى است 
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قانون اساسى در رأس اين قوانين است، پـس از آن قـوانين عـادى و در                 . خود را دارد  
نامه قرار دارد كه هر كدام        وزيران در قالب تصويبنامه و آيين      هيئتنهايت تصميمات   

 .كنيم را به طور جداگانه بررسى مى
 

 قانون اساسى) الف
طور عام و منبع حقوق تجارت به طور خاص           ظ منبع حقوق به   قانون اساسى از دو لحا    

 :است
اى قـانون بايـد تصـويب شـود و      كند كه در چه زمينه   قانون اساسى معين مى    .1

مطـابق اصـل هفتـادويكم      . اى مصوبات مقامات غيرقوه مقننه اعتبـار دارد        در چه زمينه  
ذلك،   است؛ مع  اين قانون تصويب قوانين عادى در صالحيت مجلس شوراى اسالمى         

توانـد اختيـار وضـع قـانون و اجـراى           مجلس شوراى اسالمى، در موارد ضرورى، مـى       
كند، به كميسيونهاى داخلى خود تفويض       آزمايشى آن را در مدتى كه خود معين مى        

توانـد    شـوراى اسـالمى مـى      همچنين مجلـس   «.)قسمت اول اصل هشتادوپنجم    (نمايد
 سسات دولتـى يـا وابسـته بـه دولـت را           كتها، مؤ مى اساسنامه سازمانها، شر   يتصويب دا 

 ازه تصـويب آنهـا را بـه دولـت بدهـد؛         ربط واگذار كنـد و يـا اجـ         به كميسيونهاى ذى  
در اين صورت، مصوبات دولت نبايد با اصول و احكـام مـذهب رسـمى كشـور و يـا                    

تشـخيص ايـن امـر بـه ترتيـب مـذكور در اصـل               . قانون اساسى مغـايرت داشـته باشـد       
 هرگاه، در مـورد     ).قسمت دوم اصل هشتادوپنجم   (» شوراى نگهبان است  نودوششم با   

د شـوراى نگهبـان، از جهـت        امر خاصى قانونى در مجلس وضع شود كـه مـورد تأييـ            
  و بين مجلس و شوراى اخير اختالف       با موازين شرع يا قانون اساسى، نباشد       تطبيق آن 

ام، موضـوع اصـل   بروز كند، قانون متنازع فيـه بـه مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـ         نظر
. شود تا در اين خصوص رفـع اخـتالف كنـد           يكصدودوازدهم قانون اساسى، برده مى    
 .تصميم مرجع اخير در حكم قانون است

 در قانون اساسى بر اصل آزادى در انتخاب شغل مشروع تأكيد شده و حتى           .2
دولت موظف گرديده است كه با رعايت نياز جامعه به مشاغل گونـاگون بـراى همـه                 

اصـل   (راد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوى براى احـراز شـغل را ايجـاد نمايـد           اف
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 اين قانون بـر احتـرام بـه مالكيـت مشـروع در              ).وسوم  اصل چهل  4وهشتم و بند     بيست
و ) وچهـارم  اصـل چهـل    (بخشهاى خدماتى، تعاونى و تجارت نيز تأكيد كـرده اسـت          

كـس   است و هـيچ   وع خويش   هركس مالك حاصل كسب و كار مشر       «:كند مقرر مى 
مالكيت نسـبت بـه كسـب و كـار خـود امكـان كسـب و كـار را از               عنوان     به تواند نمى

 مجمـوع ايـن مقـررات بـه حقـوق تجـارى و              ).وششم اصل چهل (» ديگرى سلب كند  
فعاليت تجارى جاى خاصى داده است؛ زيرا بيـانگر آن اسـت كـه آزادى تجـارت از                  

يد در وضع تمـام قـوانين و مصـوبات كشـورى            اين اصل با  . اصول قانون اساسى است   
مورد احترام قرار گيرد و قضات نيـز حـق دارنـد در صـورت برخـورد بـا ترتيبـى كـه                 

 :واقع، بـه موجـب اصـل يكصـدوهفتادم         در. العمل نشان دهند   خالف آن باشد عكس   
هـاى دولتـى كـه مخـالف         نامه ها و آيين   قضات دادگاهها مكلفند از اجراى تصويبنامه     «

توانـد ابطـال      كننـد و هـركس مـى       اسـت خـوددارى   ...  نين و مقررات اسالمى يا    با قوا 
 بــديهى اســت يكــى از .»گونــه مقــررات را از ديــوان عــدالت ادارى تقاضــا كنــد ايــن

مصاديق بارز ابطال تصميمات دولتـى و اجرايـى فـرض نقـض اصـل آزادى تجـارت                  
كند،   يا مشروط مىجز در مواردى كه قانون خاصى اعمال آن را محدود ه بـاست كه  

 .بردار نيست  خدشهـبدون آنكه حق لغو كامل آن را داشته باشد 
 

 قوانين عادى) ب
: توان آنها را از نظر مرجع تـدوين بـه دو دسـته تقسـيم كـرد                 اين قوانين متعددند و مى    

شـود، اعـم از اينكـه        وضع مى ) مجلس (دسته اول قوانينى است كه به وسيله قوه مقننه        
 باشـد يـا مجلـس    ـ در رژيـم گذشـته    ـديت مجلس شوراى ملى و سنا  در زمان موجو

شوراى اسالمى؛ دسته دوم مصوبات شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت است            
 .كه تصميمات آنها در برخى موارد در حكم قانون است

تر قوانين تجارى از      قانون تجارت يا به طور عام      .قوانين ناشى از قوه مقننه    : اول
شـوند و بـالطبع در قلمـرو        وانينى هستند كه به وسـيله قـوه مقننـه وضـع مـى             ترين ق  مهم

حقوق تجارت جاى دارند؛ اما قانون مدنى نيز به منزله قـانون عـام در روابـط تجـارى                   
 .نقش خاصى دارد و بايد مورد امعان نظر قرار گيرد
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  منظور از قوانين تجارى تمام قوانينى است كه بـه نحـوى بـه              .قوانين تجارى . 1
تـرين قـانون تجـارى، قـانون تجـارت       مهـم . شـود  يكى از فعاليتهاى تجارى مربوط مى  

اين قانون بازتاب قسـمتى از قـانون تجـارت          .  است 1311مصوب سيزدهم ارديبهشت    
واقع، دو كتاب قانون تجـارت       در.  فرانسه است، با تمام نقايص و كاستيهاى آن        1807
كتاب دوم تحت عنوان تجـارت      :  است  فرانسه در قانون تجارت ما جاى نگرفته       1807

دريايى و كتاب چهارم در مورد صالحيت دادگاههاى تجارى؛ بـدين ترتيـب، قـانون               
 . ايران فقط از كتابهاى اول و سوم قانون مذكور اقتباس شده است1311تجارت 

 متضمن شانزده باب است كه قسـمتى از آنهـا بـه فعاليـت               1311قانون تجارت   
تجار و معـامالت تجـارتى، دفـاتر تجـارتى،           ( اختصاص دارد  تجارى و فعاالن تجارى   

نقـل، نماينـدگان    و كـارى، حمـل    العمـل  تـى، داللـى، حـق     شركتهاى تجارى، اسناد برا   
 ،)ابـواب يـازدهم تـا سـيزدهم        ( قسمتى بـه ورشكسـتگى     ،)تجارتى و ضمانت تجارتى   

 رقـه و سرانجام قسمت آخر به مقررات متف    ) باب پانزدهم  (قسمتى به شخصيت حقوقى   
بنـدى مطالـب و       اين قانون چه از نظر طرز تحرير، چه از نظـر تقسـيم             ).باب شانزدهم (

ذلك، بايد توجه داشت كـه   در سطح پايينى قرار دارد؛ مع 1عناوين و چه از نظر محتوا  
در شرايط دشوارى وضع شـده و بـه تصـويب خـود مجلـس نرسـيده اسـت، بلكـه از                      

بـا همـه ايـن      . ح شـود   بـوده بعـداً اصـال      مصوبات كميسيون عدليه مجلس است و قرار      
بنـدى و    كنندگان اين قانون در تدوين قواعد راجع به شركتها و تقسـيم            احوال، تدوين 

تعريف آنها تحت عناوين خاص و نيز تعريف و توصيف اسناد براتى و تنظـيم قواعـد             
 .اند كه قابل تحسين است ورشكستگى و تصفيه ابتكاراتى به خرج داده

تدريج و بـه فراخـور رونـد       ه پس از تصويب، قاعدتاً بايد ب      1311قانون تجارت   
گرفت و بـر حـوزه عمـل         تغييرات در روابط اقتصادى و تجارى مورد اصالح قرار مى         

 بر اين قرار گرفت كـه قـوانين ضـرورى در         يگذار  قانونشد؛ اما روش     آن افزوده مى  

                                                                                                                             
يى صحبتى به ميان نيامـده       از مقررات تجارت دريا    1311تجارت  كه گفتيم، در قانون     طور    همان.  1

اى  بر اين به مباحثى مانند سرقفلى، بورس، بانك، بيمه و مالكيت صنعتى نيـز اشـاره                 عالوه. است
 .نشده است
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 ترتيب، از آن زمـان      قالب متون خاص و خارج از قانون تجارت به تصويب برسد؛ بدين           
 هاى مختلف راجـع بـه فعاليتهـاى تجـارى          به بعد، حتى پس از انقالب اسالمى، در زمينه        

) نقل هوايى و دريايى، داللى و صنعت      و دارى، بيمه، تجارت دريايى، حمل    از قبيل بانك  (
در ايـن   . شـود  قوانينى خاص، به فراخور وضعيت اقتصادى هر دوره، تصويب شده و مى           

 1. كردوان به قوانين و مقررات راجع به بانكدارى بدون ربا اشارهت زمينه مى
در نهايت، الزم است اصالحات مهمى را كه خارج از قانون تجارت در مقررات              

ويژه دو قانون مهم كه يكى راجع بـه تصـفيه            هقانون مذكور انجام يافته است ذكر كنيم، ب       
قـانون و  . سهامى عام و خـاص امور ورشكسته است و ديگرى راجع به تشكيل شركتهاى     

 بـه تصـويب رسـيده اسـت و فقـط در محلهـايى              1318نامه مربوط به تصفيه در سال        آيين
ه قـانونى   حـ الي. آنجـا اداره تصـفيه ايجـاد كنـد        شود كه وزارت دادگسترى در       اعمال مى 

 قـانون تجـارت در      94 تـا    20 راجع به شركتهاى سهامى عام و خاص نيز كـه مـواد              1347
 و قاعـدتاً بايـد پـس از         بـود سهامى را تغيير داده است، از قوانين آزمايشـى          مورد شركت   

رسـيد و بـه صـورت قـانون عـادى            شـد، در مجلـس بـه تصـويب مـى           مدتى اصـالح مـى    
آمد؛ اما هنوز با آنكه حدود سى سال از تصويب آن در كميسيون مشترك خـاص                 درمى

 .د نگرفته استگذرد صورت قانون به خو مجلسين سابق شوراى ملى و سنا مى
 نه در قانون مدنى ايران به اين نكته اشـاره شـده اسـت و نـه در           .قانون مدنى . 2

قانون تجارت كه قانون مدنى در روابط تجارى نقش دارد يا خير و حـدود نقـش آن                  
ذلك، قانون مدنى به منزله قانون مادر يا قانون عام، در صورت سكوت يـا   چيست؛ مع 

ايـن نكتـه را   . ين ديگر، در روابـط تجـارى حكمفرماسـت      اجمال قانون تجارت و قوان    
 2.يكى از اصول كلى پذيرفته شده در حقوق ايران پذيرفتعنوان   بهبايد

                                                                                                                             
ترين آنهـا در كتـابى تحـت        عمده. شده در مورد فعاليتهاى تجارى بسيار متعدد است        قوانين وضع .  1

 بـه  ـ كـه هـر دو كلمـه بـه يـك معناسـت        ـ انين و مقررات بازرگانى و تجارىمجموعه قو عنوان
آورى و منتشر شده است كـه دانشـجويان در زمـان مقتضـى                اشرفى جمع  وسيله غالمرضا حجتى  

 .توانند به آن مراجعه كنند مى
ت قوانين مدنى بر معامال    «اى است كه به موجب آن      به عكس، قانون مدنى فرانسه متضمن قاعده      .  2

 ).1107ماده (» تجارتى حاكم است
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خصـوص امـرى بـين       شود اين است كه هرگـاه در       سؤالى كه در اينجا مطرح مى     
قانون مدنى و قانون تجارت تعارض وجود داشته باشد، كدام يك از آنها بايد بـر روابـط                

 513نقـل بـين مـاده       و ال، در مورد مسـئوليت متصـدى حمـل        ارى اعمال شود؛ براى مث    تج
 قانون تجارت تعارض وجود دارد؛ بدين صـورت كـه در            386 و   378قانون مدنى و مواد     

شود و فقـط در صـورت اثبـات           اجاره تلقى مى   ونقل  حملقانون مدنى قرارداد با متصدى      
ى اسـت كـه بـراى    ئيع شـدن اشـيا  لف يا ضا مسئول ت  ونقل  حملتفريط يا تعدى، متصدى     

 تابع قـانون    ونقل  حملحمل به او داده شده است؛ در حالى كه در قانون تجارت، قرارداد              
التجـاره تلـف يـا گـم شـود متصـدى             اگـر مـال    «، ضـمن اينكـه    )378ماده   (وكالت است 

  مسئول قيمت آن خواهد بود، مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربـوط               ونقل  حمل
اليـه و يـا ناشـى از         كننـده يـا مرسـلٌ      التجاره يا مسـتند بـه تقصـير ارسـال          به جنس خود مال   

اند و يا مربـوط بـه حـوادثى بـوده كـه هـيچ متصـدى                  تعليماتى بوده كه يكى از آنها داده      
؛ يعنى اثبات تعدى و تفـريط       )386ماده  (» توانست از آن جلوگيرى نمايد     مواظبى نيز نمى  

 513 امـرى كـه خـالف مـاده          التجـاره نيسـت؛    هده صاحب مـال    بر ع  ونقل  حملمتصدى  
  تعارض ميان قانون مدنى و قانون تجارت چگونه بايد حل شود؟1.قانون مدنى است

 ـ ونقل حمل از جمله ـكلى در امور تجارى  طور ديهى است كه بهـا بـظر مـه نـب
  تجـارت  در صورت تضاد ميان قواعد قانون تجارت و قـانون مـدنى بـه قواعـد قـانون                 

قانون خاص ارجحيت داده شود، چه قاعده مندرج در قانون تجـارت بعـد از               عنوان    به
 عكس؛ آيـا ممكـن اسـت در         انون مدنى تصويب شده باشد، چه به      قاعده مندرج در ق   

قانونى عـام، مقـررات قـانون تجـارت سـابق را            ) رعايت نظم عمومى   (شرايط استثنايى 
هاى شـوراى نگهبـان بـه اسـتناد اصـل چهـارم          نسخ كند؛ براى مثال پس از انقالب، فق       

ــدون ذكــر مصــاديق و مــوارد آن     ــه را ب ــأخير تأدي ــه خســارت ت ــانون اساســى مطالب ق
 بايد چنين تلقى كرد كه ايـن نظـر شـوراى نگهبـان              2.غيرشرعى تلقى و ممنوع كردند    

                                                                                                                             
، »ونقـل   حملبرخورد مقررات قانون مدنى و تجارت در مورد         «،  )1364(شهيدى، مهدى   .: ك.ر.  1

 . به بعد64 ص ،نشريه دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى
مهرپـور، حسـين    : ع كنيـد بـه    براى مالحظه نظريات متعدد شـوراى نگهبـان در ايـن زمينـه رجـو              .  2

 . به بعد189، ص 3 ج ،مجموعه نظريات شوراى نگهبان ،)1371(
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ين تجـارى   در حكم قانون عام است، در دعاوى تجارى نيز قابل اعمال است و قـوان              كه  
گيرندگان آنهـا   جز در مورد بانكها كه وام ه بـشده تلقى شوند   اين نظر بايد نسخمخالف 

 بايد اصل بدهى و فروع مقرر و خسارت تأخير تأديه را بپردازنـد و محـاكم مكلفنـد بـر                   
مصـوبه مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام،           (اساس درخواست بانكها حكم صادر كننـد      

 1.)» بانكهال مطالباتقانون نحوه وصو «، تحت عنوان5/10/1368مورخ 
المللى كه به تصويب قوه       هرگاه كنوانسيونهاى بين   .المللى كنوانسيونهاى بين . 3
رسند، متضمن مقـررات خاصـى در مـورد روابـط تجـارى باشـند بايـد منبـع                    مقننه مى 

حقوق تجارت كشور تلقى شوند؛ ماننـد كنوانسـيون پـاريس بـراى حمايـت مالكيـت                 
 كه ايران به موجب قانون اجازه الحاق دولت ايران          )1883 مارس   21مصوب   (صنعتى

 2.به آن ملحق شده است) 1337 اسفند 14مصوب  (المللى به اتحاديه عمومى بين
ــان مــواد   در اينجــا ايــن ســؤال مطــرح مــى  شــود كــه در صــورت تعــارض مي

 در  ؟دكنوانسيونهاى مذكور و قانون داخلى كشور، اين تعارض چگونه بايد حـل شـو             
مقررات عهودى كه بر طبق قانون اساسى        «دارد  قانون مدنى مقرر مى    9ده  اين مورد ما  

؛ امـا تفـوق ايـن       »شده باشد در حكم قـانون اسـت        بين دولت ايران و ساير دول منعقد      
البتـه، تفـوق مقـررات قراردادهـاى        . كنـد  عهود نسبت به قـانون داخلـى را معـين نمـى           

يهى است و به قيد در قانون هم نيـاز          المللى ايران نسبت به قوانين داخلى، اصلى بد        بين
بر احتياط اين قاعـده را   در مورد بعضى از مسائل خاص بنا گذار قانون  اگرچهـندارد  

 3.متذكر شده است

                                                                                                                             
ات دبيرخانـه مجمـع تشـخيص    ، انتشـار 1 ج ،مجموعه مصوبات مجمع تشـخيص مصـلحت نظـام     .  1

 .102، ص 1370نظام، مصلحت 
مجموعـه قـوانين و      ،)1367(حجتـى اشـرفى، غالمرضـا       : براى مالحظه متن قانون رجوع كنيد به      .  2

 .328، ص مقررات بازرگانى
 كه راجعند به نصب قيم به وسيله مـأموران          1229 و   1228 قانون مدنى ناظر بر مواد       1230مانند ماده   .  3

اگـر در عهـود و      «: 1230به موجب مـاده     . كنسولى ايران براى خارجيانى كه نياز به نصب قيم دارند         
مملكـت آن  قراردادهاى منعقده بين دولت ايران و دولتى كه مأمور قنسـولى مأموريـت خـود را در             

ن مـذكور مفـاد     اكند ترتيبى برخالف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشـد مـأمور             دولت اجرا مى  
 .»آن دو ماده را تا حدى كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند كرد
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  در قانون اساسى جمهورى اسالمى ايـران عـالوه         .مصوبات مراجع خاص  : دوم
بينـى شـده     مرجع ايجاد قانون پيش   عنوان     به بر مجلس شوراى اسالمى دو مرجع ديگر       

تصميماتى كه ايـن دو مرجـع       . شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام      : است
انـد در حكـم قـانون و         تاكنون در مورد مسائل مرتبط با حقوق تجـارت اتخـاذ كـرده            

 .االجراست الزم
 يكـى از وظـايف شـوراى نگهبـان تفسـير اصـول              .مصوبات شوراى نگهبـان   . 1

تفسير اصلى از اصول قانون اساسـى از سـوى ايـن         عنوان     به قانون اساسى است و آنچه    
 وظيفه ديگـر    1.شود در حكم قانون اساسى است و همان اعتبار را دارد           شورا اعالم مى  

تصميمات شـورا در ايـن خصـوص        . شوراى نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس است      
شود؛ با وجود ايـن، در رونـد حقـوق موضـوعه و، البتـه،                قانون مستقلى محسوب نمى   

در بسيارى از موارد قانونى كـه مربـوط بـه        . ق تجارت تأثير غيرقابل انكارى دارد     حقو
فعاليتهاى تجارى بوده از طرف اين شورا غيرقابل قبول تلقـى شـده يـا تصـحيح آن از         

 در  2.مجلس درخواست گرديده يا اصوالً به تصويب نرسيده و مسكوت مانـده اسـت             
راى نگهبـان، در خصـوص امـور        مواردى نيز كه بين مجلـس شـوراى اسـالمى و شـو            

خاصى، اختالف ايجاد شده حل اختالف به مجمع تشخيص مصـلحت نظـام واگـذار               
 .گرديده است

                                                                                                                             
شـوراى مزبـور    .  اسـت  نظريات شوراى نگهبان در اين خصـوص بـه نظريـات تفسـيرى معـروف              .  1

ورد اصـل    بـراى مثـال در مـ       ، تجارت نظريات چندى داده كه قابل امعان نظر است         ره حقوق دربا
مهرپـور  .: ك.ر ( مربوط بـه ثبـت شـعب شـركتهاى خـارجى در ايـران              هشتادويكم قانون اساسى  

وســوم قــانون اساســى دربــاره منــع مطالبــه   اصــل چهــل، بنــد پــنجم)46 و 41، ص 3، ج )1371(
 در مورد ممنوعيت  17/5/1363 نظريه مورخ    و نيز ) 193، ص   انهم.: ك.ر (خسارت تأخير تأديه  

 ).273 ص ،همان.: ك.ر (اخذ بهره به هر صورت
پـس از شـور در جلسـات مختلـف          ) 22/1/1364مصـوب    (براى مثال اليحه تأمين و توزيع كاال      .  2

وسـوم   با اصول چهل  كند، مغاير     نگهبان به اين دليل كه آزادى شغلى افراد را محدود مى           شوراى
اين اليحه بعدها از سوى دولـت       .  قانون اساسى و مغاير با شرع تشخيص داده شد         وچهارم و چهل 

 ).263 ص ،همان .:ك.ر (مسترد گرديد



 ...كليات، معامالت تجاري، :       حقوق تجارت28

 

 يكى از وظايف ايـن مجمـع كـه در           .مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام    . 2
اصل يكصدودوازدهم قانون اساسى به تشكيل آن اشاره شده است، حل مشكل قانون  

 مجلـس شـوراى اسـالمى را شـوراى نگهبـان خـالف              مصـوبه  «در مواردى است كـه    
موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گـرفتن مصـلحت نظـام نظـر                    

 تصميمات مجمع مذكور در اين زمينه در حكم قـانون  .»شوراى نگهبان را تأمين نكند 
 1.است و از نظر درجه اعتبار در رديف قانون عادى است

لحت نظام در مورد موضوعات حقوق تجـارت دو      تاكنون مجمع تشخيص مص   
اولـى در خصـوص قـانون نحـوه وصـول مطالبـات             : تصميم مهـم اتخـاذ كـرده اسـت        

 و ديگـرى در خصـوص حـق         2 اتخاذ شده اسـت    5/10/1368بانكهاست كه در تاريخ     
 3. گرفته شده است8/11/1369كسب و پيشه يا تجارت است كه در تاريخ 

گهبان و مجلس بر سر مطالبه خسارت تـأخير         در تصميم اول اختالف شوراى ن     
تأديه از جانب بانكها حل شده است كه شوراى نگهبان بـا آن مخـالف بـوده و آن را                    

 .غيرشرعى تلقى كرده و مجمع مذكور اجراى قانون را مجاز اعالم كرده است
در گذشته نظـر شـوراى نگهبـان        . تصميم دوم مجمع به كمى توضيح نياز دارد       

 قـانون   19ق كسـب و پيشـه و تجـارت در ملـك غيرمـذكور در مـاده                  ح «اين بود كه  
 مجمـع تشـخيص مصـلحت، بـه سـبب           4.»روابط موجر و مستأجر عنوان شرعى نـدارد       

ــر19مصــالحى كــه حفــظ مــاده    25/11/1369داشــت، در تــاريخ   قــانون مزبــور درب
 اين  آنچه در . كرد ى را تصويب نمود كه بر اجراى ماده مذكور تأكيد مى          ا  هواحد ماده

توان گفـت ايـن اسـت كـه اگرچـه شـوراى نگهبـان حـق كسـب و پيشـه را                        مورد مى 

                                                                                                                             
دى ايجـاب كنـد قـانونى       يعنى اگر پس از گذشتن مدتى، ضرورت اجتماعى يا سياسى يا اقتصـا            .  1

 قانون جديـد    غييراتى بدهد، قانون جديد در تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام ت         وضع شود و  
حقـوق اساسـى     ،)1372(هاشـمى، محمـد      ( تصميم مجمع مذكور تلقـى كـرد       كننده را بايد نسخ  

 ).745 ص ،2، ج جمهورى اسالمى ايران
 .102، ص 1 ج ،مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام.  2
 .171 ص ،همان.  3
 .145 ص ،1363مجموعه قوانين سال .  4
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چنـين اسـتنباط    » عنوان شـرعى نـدارد     «صراحت حرام اعالم نكرده است، از عبارت       هب
شده كه حق كسب و پيشه قابل مطالبه نيست؛ بنابراين، مجمع تشخيص مصلحت نظام              

 1.كند  را مجاز تلقى مىصراحت مطالبه حق مزبور هناچار به دخالت شده، ب
 

  وزيرانهيئتتصميمات ) ج
تـوان از منـابع      شـوند، مـى     وزيران را، تا آنجا كه به تجارت مربـوط مـى           هيئتتصميمات  

اين تصميمات متعدد، متنوع و در زمانهاى مختلف متغير است          . حقوق تجارت تلقى كرد   
قال ارز است از تصميمات مهم ويژه زمانى كه مربوط به تعيين و تعديل قيمتها و نيز انت هو ب

 .گذارند راجع به تجارت محسوب شده، در روند حقوق تجارت نيز تأثير مى
نامه و تصويبنامه، اتخاذ      وزيران در دو قالب عمده، يعنى آيين       هيئتتصميمات  

و  (نامه مقرراتى است كه براى اجرا يـا تسـهيل اجـراى قـانونى خـاص                آيين. شوند مى
توانـد در    تصويبنامه طرحـى اسـت كـه دولـت مـى          . شود ضع مى و) احتماالً تكميل آن  

حدود وظايف خود، به طور مستقل، يعنى بـدون آنكـه بـراى اجـراى آن بـه مجلـس                    
 .مراجعه كند، تصويب و اجرا كند

هايى كه دولـت   ها و تصويبنامه   نامه ما در اينجا قصد نداريم در مورد انواع آيين        
ه موجب قانون اساسـى تصـويب كنـد بحـث           تواند در مورد اجراى وظايف خود ب       مى

 هيئـت كنيم؛ از جمله اينكه تصميمات       ، بلكه فقط به برخى نكات مهم اشاره مى        2كنيم
اصـل يكصدوسـى و هشـتم قـانون          (وزيران نبايد با متن و روح قوانين مخـالف باشـد          

اصـل چهـارم قـانون     (اساس مـوازين اسـالمى باشـد        و اين تصميمات بايد بر     ؛)اساسى
بينـى    قانون اساسى براى نظارت بر رعايت اين اصول از جانـب دولـت پـيش               ).اساسى

                                                                                                                             
 قـانون اصـالح   2ه ماده ات مجمع تشخيص مصلحت نظام در حقوق تجارت تبصر       از جمله مصوب  .  1

يان شوراى نگهبـان    است كه مورد تعارض م    ) 12/2/1375مصوب   ( قانون صدور چك   موادى از 
هـاى   اين تبصره راجع به مطالبه كليه خسارات و هزينـه   .  اسالمى قرار گرفته بود    و مجلس شوراى  

 52/21/376/3/1376مصـوبه   (ده چـك بالمحـل اسـت      كننردشده بـه دارنـده چـك از صـادر         وا
 ).16/4/1376، 15246  شماره،روزنامه رسمىمجمع در 

 . به بعد428 ص ،)1372(هاشمى .: ك.ر.  2
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، بـه   لت بايد، ضـمن ابـالغ بـراى اجـرا         هاى دو  نامه ها و آيين   كرده است كه تصويبنامه   
كه آنهـا را بـرخالف قـوانين        س شوراى اسالمى برسد تا در صورتى      اطالع رئيس مجل  

 ).اصل يكصدوسـى و هشـتم      (ن بفرستد  وزيرا هيئتنظر به    بيابد با ذكر دليل براى تجديد     
عالوه بر اين، اصل يكصدوهفتادم قانون مـذكور يـك نظـارت قضـايى بـر مصـوبات                  

قضـات دادگاههـا   «) الـف : بـه موجـب اصـل اخيـر     .  وزيران برقرار كـرده اسـت      هيئت
هاى دولتى كه مخالف با قـوانين و مقـررات           نامه ها و آيين   مكلفند از اجراى تصويبنامه   

هـركس  «) ؛ ب »رج از حدود اختيارات قوه مجريه است خوددارى كنند        اسالمى يا خا  
 .»تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت ادارى تقاضا كند مى

اى مخـالف قـانون باشـد، ولـى          نامـه  در مواردى ممكن است تصويبنامه يا آيين      
تر ايـن  بـا توجـه بـه تعـداد بيشـ        . كسى متوجه اين مخالفت نشود و متعرض آن نگـردد         

توان به اهميت آنها در روند حقوق به طور اعـم            تصميمات نسبت به قوانين عادى، مى     
 وزيـران در    هيئـت و حقوق تجارت به طور اخص پى برد؛ چرا كه اغلـب تصـميمات               

هاى اقتصادى است كـه بخـش عمـده آن را تجـارت بـه مفهـوم حقـوقى كلمـه                      زمينه
 .دهد تشكيل مى

 
 رويه قضايى: گفتار دوم

 و از اين حيث ميان اين شـعبه از حقـوق و             1 قضايى از منابع حقوق تجارت است      رويه
اما آيا رويه قضايى ايران در حقـوق تجـارت تـأثير            . حقوق مدنى تفاوتى وجود ندارد    

خاصى دارد يا خير؟ پاسخ كلى به اين سؤال منفى است؛ چه كسـانى كـه بـه دعـاوى                    
ند؛ كسـانى كـه بـه دعـاوى         كنند قضات رسمى دادگسترى هسـت      تجارى رسيدگى مى  

در . كنند، با همان طرز تلقى از حقوق و با روشى تقريباً يكسان            مدنى نيز رسيدگى مى   
 كشور در مورد مسائل حقوق تجارت، به طـور صـحيح و             عالي  ديواننتيجه آرائى كه    

بـراى   2.منطبق با اصول حاكم بر اين شعبه از حقوق، صادر كرده اسـت بسـيار نادرنـد                
                                                                                                                             

: طـوركلى رجـوع كنيـد بـه     عنوان منبع حقـوق بـه    بهدر ارتباط با مفهوم رويه قضايى و ارزش آن .  1
 . به بعد161 ش ،مقدمه علم حقوق ،)1377( ناصر كاتوزيان،

 .عالى كشور در باب مسائل حقوق تجارت نيز نادر است البته بايد اذعان كرد كه آراء ديوان.  2
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 .كنيم دعا به دو رأى ديوان مزبور اشاره مىاثبات اين ا
 كشـور رسـيدگى بـه    عـالي  ديـوان كه در آن  26/2/13491ـ205 رأى شماره    .1

صدور حكم راجع به جرم ورشكستگى به تقلب را در دادگاه كيفـرى بـدون صـدور                 
حكم ورشكستگى تاجر در دادگاه صالحيتدار حقوقى بالمانع اعالم كرده اسـت؛ در             

 قانون تجارت احراز ورشكستگى تاجر فقط بـه دادگـاه           413ب ماده   حالى كه به موج   
مدنى محل اقامت تاجر واگذار شـده اسـت و تنهـا دليلـى كـه ورشكسـتگى تـاجر را                     

ــا تقلــب او را محــرز مــى   اثبــات مــى ــه تقصــير ي ســازد حكــم  كنــد و ورشكســتگى ب
 .ورشكستگى به وسيله اين دادگاه است

و  2مقام وحدت رويه صادر شده است      كه در    10/7/1369ـ536 رأى شماره    .2
ارد و صرف گواهى    به موجب آن براى تعقيب ظهرنويس چك اعتراض ضرورت ند         

 قـانون   314شده به وسيله بانك كافى اسـت؛ در حـالى كـه مـاده               عدم پرداخت صادر  
صراحت اعتراض چك و مسئوليت ظهرنـويس آن را تـابع همـان مقرراتـى                هتجارت ب 

در واقع، در رأى اخير اين واقعيت حقـوقى         . شده است كرده كه در مورد برات وضع       
ناديده گرفته شده كه اعتراض و گواهى عدم پرداخت، كه آنهـا را از حقـوق فرانسـه                  

تـر، تأسـيس حقـوقى       يك اثرى خـاص دارد؛ بـه عبـارت روشـن           ايم، هر  اقتباس كرده 
 بينى شده اسـت و تأسـيس اعتـراض         گواهى عدم پرداخت براى شكايت كيفرى پيش      

كننده، ظهرنويسان و ضامنان چك، هماننـد       به منظور تعقيب مدنى صادر    ) اخواستو(
 .وضعيت موجود در حقوق فرانسه

به همين دليل، بعضى حقوقدانان متقدم حقوق تجارت ايـران رويـه قضـايى را               
 و بعضى نيز اصوالً آن را جزء منابع         3دانند در تدوين و ايجاد حقوق تجارت مؤثر نمى       

                                                                                                                             
 و  37، ص   123، ش   1349، س   روزنامه رسـمى  ضميمه  : براى مالحظه رأى مزبور رجوع كنيد به      .  1

 . به بعد39
سـئوليت ظهرنويسـان و     م«،  )1369(كاتوزيـان، ناصـر     : در انتقاد از رأى مذكور رجـوع كنيـد بـه          .  2

 .227، ص 4 دوره جديد، ش ،مجله كانون وكالى دادگسترى ،»ضامن چك
 .43 ص ،]تا بى [صقرى .  3
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 عـالي  ديـوان آميز اسـت، چـرا كـه     ؛ البته اين اعتقاد اغراق    1اند اوردهحقوق به حساب ني   
كشور در رأى راجع به اعتراض در چك به طريقى وضع قاعـده كـرده اسـت؛ يعنـى                   
مقرر نموده كه در تعقيب ظهرنويس چك اعتراض ضرورت ندارد و دادگاههـا بايـد               

توان رويه  تيب، چگونه مىبدين تر. رأى اين ديوان را به منزله قانون تلقى و اجرا كنند   
 عـالي   ديـوان ويـژه    هقضايى را منبع حقوق تجارت تلقـى نكـرد؟ قضـات دادگاههـا، بـ              

اى كه   كشور، مأمور اجراى قواعد قانونى راجع به تجارت هستند و با توجه به دعاوى             
كنند، آنها را با شرايط اقتصادى حاكم        شود اين قوانين را تفسير مى      نزد آنها مطرح مى   

 3مـاده    (كننـد  دهند و اگر الزم باشد قانون را تكميل مى         نهاى خاص تطبيق مى   در زما 
 .)م.د.آ.ق

اشكال اساسى در اين است كه قانون تجـارت ايـران از حقـوق بيگانـه اقتبـاس               
شده و در اين اقتباس نكات بسيارى در ابهام باقى مانده است كه قاضى بايد با مطالعه                  

عـالوه،   هب. شده از حقوق بيگانه آنها را بسنجد       رفتهنه تاريخى و اجتماعى قواعد گ     پيشي
. يابـد  سـرعت تغييـر مـى      هحقوق تجارت حقوقى پوياست و در آن عرف و عـادات بـ            

كنـد بـا     قاضى بايد بر عرف و عادات اشراف داشته باشد تا تصميماتى كـه اتخـاذ مـى                
رت در فرانسـه قضـات دادگاههـاى تجـا        . واقعيات حيات اقتصادى جامعه منطبق باشد     

شوند و بـالطبع عـرف    خود در چرخه تجارت قرار دارند؛ چه از ميان تجار انتخاب مى    
 .شناسند و عادات را مى

كننــد، در  گى مـى در ايـران كـه قضــات رسـمى بــه اختالفـات تجـارتى رســيد     
فصل اختالفـات تجـارى، بايـد بـه كارشناسـان منتخـب از ميـان فعـاالن تجـارى           و حل

توان اميدوار بود كه آراء قضايى بـه طـور صـحيح و          در اين صورت مى   . مراجعه كنند 
 .منطبق با روح و مفاد قوانين و مقررات حاكم بر امور تجارى صادر شوند

                                                                                                                             
ضـايى سـخنى بـه ميـان        دكتر ستوده تهرانى ضمن بحث درباره منـابع حقـوق تجـارت از رويـه ق               .  1

صـحبتى نكـرده   د  دكتر اعظمى زنگنه نيز در اين مور). به بعد23، ص   1، ج   1374 (نياورده است 
 ).6 ص ،حقوق بازرگانى، 1351(است 
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 منابع خصوصى حقوق تجارت: مبحث دوم
مجموعـه قواعـدى اسـت كـه ضـمانت اجرايـى دارد و             «اگر قبول داشته باشيم حقوق    

منـابع خصوصـى     «ت كـردن از   صـحب » كننـد  مقامات رسمى اجراى آنها را تضمين مى      
تـوان پـذيرفت كـه اشـخاص خصوصـى           چگونـه مـى   . رسد وجه به نظر مى    بى» حقوق

االجراست؟ با وجـود ايـن،    توانند واضع قواعدى باشند كه مانند قواعد رسمى الزم  مى
اين منابع در دو قالـب      . كند حقوق تجارت در حد بااليى از منابع غيررسمى تغذيه مى         

د كـه ماهيـت و ارزش حقـوقى آنهـا را در دو گفتـار بررسـى                  نوشـ  گر مى  عمده جلوه 
 .عمل فعاالن تجارى و عقايد علماى حقوق تجارت: كنيم مى

 
 عمل فعاالن تجارى: گفتار اول

كنند بدون آنكه قانون به آن اشـاره   اى كه فعاالن تجارى به آن عمل مى  معموالً، به قاعده  
ين لفظ تنها لفظى نيسـت كـه قاعـده عملـى            شود؛ اما ا   اطالق مى » عرف «داشته باشد لفظ  

تجار به آن متّصف است و در كنـار آن گـاه اصـطالح عـرف و عـادت، گـاه اصـطالح                       
در قسمت اول اين گفتـار بـه توضـيح ايـن            . شود عادت و گاه لفظ رسم به كار گرفته مى        

كنـيم و در     پردازيم، در قسمت بعدى ارزش عرف و عـادات را مشـخص مـى              مفاهيم مى 
 ؟پذيرش است يا خيره اين سؤال پاسخ خواهيم داد كه آيا جهل به عرف قابل نهايت ب

 
 مفاهيم عرف، عادت و رسم) الف

آيا مفهوم عرف با عادت و رسم متفاوت است؟ بررسى نظر حقوقـدانان متقـدم نشـان          
ابتـدا ايـن نظريـات را عينـاً نقـل      . اينان از اين مفاهيم تلقى واحدى ندارنـد       دهد كه  مى
 .پردازيم ايران به نقد آنها مى گذار قانون  سپس با توجه به موضعكنيم، مى

 به نظر دكتر شـايگان، عـرف و عـادت، يعنـى مجمـوع               .نظريات حقوقدانان . 1
قواعد حقوقى كه به صرف طبع بر اثر حوايج اجتماعى به طور مستقيم از طرف مردم                

منبـع  » يـرمبهم رسوم مكـرر و معمـول و غ        «شود، منبع اصلى حقوق است و      معمول مى 
 پس، از ديد وى عرف و عادت يكـى اسـت و منشـأ آن رسـم اسـت         1.عرف و عادت  

                                                                                                                             
 .52 ص ،)1375(شايگان .  1
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شـود كـه البتـه       كه وقتى به طور مكرر به آن عمل شود، به عرف و عادت تبـديل مـى                
 .گردد منبع حقوق مى

صـحبت  » عـادات و رسـوم     «دكتر اعظمى زنگنـه، نـه از عـرف و عـادت بلكـه از              
 تجارتى طرز عملى است كه در معامالت تجارتى معمـول و  رسوم «به نظر ايشان . كند مى

مقرراتى است كـه     «؛ در حالى كه منظور از عادات      »اعتبار قانونى ندارد   «؛ ولى »مجر است 
رسم تجارتى، اگرچه بتوانـد      «.»قدرى استحكام يافته كه حكم قانون را پيدا كرده است          هب

عـادت  عنـوان      بـه  ست كه از عنوان رسـم     مورد استناد واقع شود، ولى وقتى كامالً برقرار ا        
 1.» استحكام پذيردترقى نمايد؛ يعنى به وسيله محاكم و رويه قضايى

وى . گويـد  سخن مى » عرف و عادات و رسوم تجارتى      «دكتر ستوده تهرانى از   
اصول و قواعد حقوق تجارت در نتيجه عادات و رسوم معمولى بـين              «معتقد است كه  
اعد در بدو امر به صورت رسم تجارتى معمول بوده و بعد            اين قو . شود تجار ايجاد مى  

كـم بـه صـورت     از آن عموميت پيدا كرده، به صورت عرف و عادت درآمـده و كـم            
رسـوم   « به نظر او فرق بين رسوم و عرف و عـادات ايـن اسـت كـه                 .»آيند قانون درمى 

تجارتى دايره عملـش محـدودتر و مخصـوص بـه ناحيـه معينـى اسـت و وقتـى رسـم                      
رتى توسعه زيادترى پيدا نمود و مورد قبول عامه واقع گرديد به صورت عـرف و                تجا

 2.»آيد عادت درمى
آورد، بلكـه ماننـد دكتـر اعظمـى          دكتر صقرى، از عرف سخنى بـه ميـان نمـى          

 به نظر وى. كند تعبير مى» عادات و رسوم «زنگنه از عمل و رويه معمول در تجارت به
ر عمل به وجود آمده اسـت و طـرفين معاملـه بـه              رسوم عبارت از اصولى است كه د      «

فـرض ايـن اسـت كـه متعـاملين در           . داننـد  طور ضمنى خود را مشمول آن اصول مـى        
سازند رسوم را بدون آنكه در قرارداد ذكرى از آنها بشود،            قراردادهايى كه منعقد مى   

همـواره  اى است كـه       قاعدتاً مفهوم اين عبارت اين است كه رسم، قاعده         3»اند پذيرفته
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آور نيست، مگر آنكه ضمن اينكه در عمل بـه وجـود             جنبه قراردادى دارد؛ يعنى الزام    
چند كه پذيرفته شدن قراردادى  آمده، طرفين در معامله خود آن را پذيرفته باشند، هر        

وى در جمـالت بعـدى مـا را از ايـن     . رسـم از سـوى طـرفين هميشـه مفـروض اسـت      
كند كه رسم قراردادى يا عملى از رسم         ادآورى مى آورد و ي   استنباط اشتباه بيرون مى   

، بـرعكس رسـم     ...رسم حقوقى كه در حقيقت همان عادت اسـت         «:حقوقى جداست 
عـادت هنگـامى ايجـاد       «و» باشد عملى، با قانون فرقى ندارد و داراى همان قدرت مى         

قـدرى اسـتحكام پيـدا كنـد كـه لـزوم             هشود كه اصول و مقررات معمول به تجار ب         مى
؛ بنابراين، از نظر وى، رسم اعـم        1»كس نباشد   قانونى يافتن آن مورد ترديد هيچ      زشار

آور نيست، مگـر اينكـه طـرفين         رسمِ قراردادى الزام  . از رسمِ قراردادى و عادت است     
قرارداد بـه طـور ضـمنى يـا صـريح آن را قبـول كـرده باشـند؛ در حـالى كـه عـادت                          

ا به طور ضمنى، در قرارداد به آن اشاره    صراحت ي  هاالجراست، حتى اگر طرفين ب     الزم
اند،  در اينجا اين سؤال مطرح است كه اگر طرفين به عادت اشاره نكرده     . نكرده باشند 

عادت در حقيقت امـاره      «: دكتر صقرى معتقد است    ؟آور بودن آن چيست    مبناى الزام 
 و» ... توافق تمام اشخاصى است كه داراى شغل واحـدى هسـتند در موضـوعى معـين     

ممكن است از اشخاص متحدالشغل گذشته و به اشخاص غيرتاجر هم در روابـط بـا                «
 2.»تجار حكومت كند

ظـاهر ايـن     هتعريف دكتر كيائى از عرف و عادت و رسم بيانگر آن است كه ب             
. تأسيسات با يكديگر متفاوتند ولى در عين حال در مفهوم با يكديگر تفـاوتى ندارنـد               

تـدريج در امـرى      هاى است كه در طـول زمـان بـ          از رويه عادت عبارت    «:به نظر ايشان  
 رسـم حقـوقى،   . 1: سـم بـر دو قسـم اسـت        ر «.»برقرار شده و رعايت آن الزامى اسـت       

و رسمى كـه    ...  منظور از رسم حقوقى همان عادت است      . رسم عملى يا قراردادى   . 2
 طرز عبارت از روش و «و» به درجه عادت نرسيده باشد رسم عملى يا قراردادى است         

عـرف   «و» باشـد  اى از معامالت رايج مى     عملى است كه در بعضى نقاط در مورد پاره        

                                                                                                                             
 .40 ص ،همان.  1
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اى  االتباع ناشى از عادت است كه بين عموم يـا عـده            عبارت از قواعد و مقررات الزم     
 1.»باشد از اشخاص برقرار مى

پس از مطرح كردن نظريات و تعـاريف اسـتادان متقـدم حقـوق تجـارت الزم        
 . را در اين زمينه بيان كنيم گذار قانون در آنها بپردازيم و موضعاست به تدقيق 

 بــا تــدقيق در عقايــد اســتادان حقــوق تجــارت نتيجــه  .گــذار قــانونموضــع . 2
كننـد بـدون آنكـه بـه         اى كه فعاالن تجارى در عمل از آن پيروى مى          گيريم قاعده  مى

رسم بر دو قسم . صورت قانون درآمده باشد ممكن است رسم باشد يا عادت و عرف      
بعضـى از مؤلفـان از رسـم حقـوقى بـه            . و رسم حقوقى  ) قراردادى (رسم عملى : است

و بعضـى بـه   ) دكتر صقرى، دكتر اعظمى زنگنه و دكتـر كيـائى      (كنند عادت تعبير مى  
 تفاوت بين رسم و عرف و عـادت هـم در ايـن              ).دكتر ستوده تهرانى   (عرف و عادت  

 مـورد توافـق قـرار    ـ به طور ضمنى يا صريح  ـرفين  است كه اوالً رسم تا در قرارداد ط
آور اسـت، حتـى اگـر        آور نيست؛ در حالى كه عرف و عادت الـزام          نگرفته باشد الزام  

اى دارد يا به تجارت خاصى       طرفين بر آن توافق نكرده باشند؛ ثانياً رسم يا جنبه منطقه          
 و عـادت    شـود؛ در حـالى كـه عـرف         اى خاص اعمال مـى     مربوط است و در محدوده    

 .دنممكن است جنبه عمومى هم داشته باش
اى به نام رسـم      پديده گذار  قانون دهد كه  بررسى قوانين مدنى و تجارى نشان مى      

كنـد، آن هـم      شناسد، به عكس همواره از عرف و عادت صحبت مى          را به رسميت نمى   
اه بـه   و گـ  ) م. ق 356ماده   (كند نه به صورتى يكنواخت؛ گاه به عرف و عادت اشاره مى          

آور باشد ممكن اسـت      اى كه الزام   دهد قاعده  مورد اخير نشان مى   . عرف و عادت محلى   
اى كـه     نه اينكه هر قاعده    ،)م. ق 344ت و ماده    . ق 369ماده   (جنبه محلى هم داشته باشد    

. اى خود را از دست بدهد و عمومى شـود عـرف و عـادت بـه حسـاب آيـد                   جنبه منطقه 
عـرف  . كند، بدون قيد كلمـه عـادت       ز عرف صحبت مى   گاه فقط ا   گذار  قانون همچنين

يا ) م. ق 549 و   358،  204،  141مواد   (ممكن است در حوزه عمل حقوق عام قرار گيرد        
 ).ت. ق367 و 366، 349م و مـواد  . ق 344مـاده    (صرفاً در حوزه عمل حقـوق تجـارت       
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 لفــظاالجــرا بـودن عــرف را بـا بــه كـارگيرى     گـاهى الزم  گــذار قـانون  سـرانجام اينكــه 
 قانون تجارت كه راجع به حـق فـروش مـال از جانـب               372ماده   (كند القا مى » متعارف«

 التجـاره را بـيش از حـد        كه آمـر مـال    ار از طريق مزايـده اسـت، در صـورتى         ك العمل حق
 مـواد بسـيارى از ايـن لفـظ         در گذار  قانون در قانون مدنى نيز   . )نزد او بگذارد  » متعارف«

هرگـاه عـرف     «:كنـد   قانون مذكور مقرر مـى     382ثال ماده   م؛ براى   1استفاده كرده است  
عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم برخالف ترتيبى باشد كه ذكر شده و يـا در                  

. »... طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود        عقد برخالف آن شرط شده باشد بايد بر       
 .صراحت به جاى عرف و عادت به كار رفته است هدر اين ماده لفظ متعارف ب

توان گفت مفاهيم عرف يا عادت يا متعارف، همگى          با توجه به موارد مذكور مى     
  بـر ـشـوند كـه مـردم و تجـار       اى اطالق مى اند و به قاعده در يك معنا به كار گرفته شده

انند، بدون د كنند و آن را داراى ضمانت اجراى حقوقى مى  به آن عمل مىـحسب مورد  
آنچه در حقوق تجارت مورد توجه است عرف تجارى         . اينكه موضوع قانون نوشته باشد    

اى عرف تجارى خاص وجود نداشته باشد، عرف عام راجـع بـه              است؛ ولى اگر در زمينه    
 قـانون  369شـود؛ بـراى مثـال در مـاده      معامالت در مورد معامالت تجارى نيز اعمال مـى  

وقتـى   «:كـار بـه دريافـت اجـرت مقـرر شـده اسـت              العمل قتجارت در مورد استحقاق ح    
شود كه معامله اجرا شده و يا عدم اجـراى آن مسـتند      العمل مى  كار مستحق حق   العمل حق

كار  العمل پذير نشده حق نسبت به امورى كه در نتيجه علل ديگرى انجام. به فعل آمر باشد
 و عـادت محـل معـين      براى اقدامات خود فقط مسـتحق اجرتـى خواهـد بـود كـه عـرف               

  منظور از عرف و عادت، پيش از هر چيز، عرف و عـادت تجـارى اسـت؛ امـا                   .»نمايد مى
كه پيشتر گفتيم، اگر عرف و عادت تجارى در ايـن خصـوص وجـود نداشـته                 طور    همان

 .شود باشد، ولى عرف و عادت عام وجود داشته باشد، عرف و عادت عام اعمال مى
در اين مورد بايـد گفـت   .  احراز عرف اشاره كنيم  لهئسرانجام الزم است به مس    

مسـلم بـودن   . كه مدعى بايد وجود عرف را اثبات كنـد و دادگـاه آن را مسـلم بدانـد        
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 . قانون مذكور1107 و 952، 951، 641
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اساس قواعد عام  تواند بر شود؛ اما دادگاه مى عرف با رجوع به كارشناس مشخص مى   
 .دادرسى مدنى نظر كارشناس را مورد ترديد قرار دهد  آيين

 
 قى عرفارزش حقو) ب

تواند، در مقابـل قـانون نوشـته،         شود اين است كه آيا عرف مى       اى كه مطرح مى    مسئله
بديهى است كه عرف، مانند قانون نوشته، داراى اعتبار است؛ ولى هرگـاه         . معتبر باشد 

قانونى وجود داشته باشد كه مخالف با عرف حكم كرده باشد، كدام يك از ايـن دو                 
ل بايد گفت اگر قانون جنبه آمره داشته باشد، عرف          مرجح است؟ در جواب اين سؤا     

كـه قراردادهـاى خصوصـى مخـالف        طور     همان تواند در مقابل آن مقاومت كند،      نمى
توانند وجود داشته باشند؛ اما اگر قانون جنبه آمره نداشته باشد بايد عـرف،               قانون نمى 

 قـانون  366مـاده  اگر وجود داشته باشد، مورد عمل قرار گيرد؛ براى مثال بـه موجـب           
التجـاره را بـه صـورت نسـيه          تواند بدون رضايت آمـر مـال       كار نمى  العمل تجارت حق 

 دسـتور . بفروشد، مگر آنكـه فـروش بـه نسـيه داخـل در عـرف تجـارتى محـل باشـد                    
، »فروش به نسيه بدون رضايت آمر ممنوع است        «در اين ماده اين است كه      گذار  قانون

رف محل فروش به نسيه را تجويز كرده باشد بايد به           اگر ع  «گويد اما در عين حال مى    
كـار خـالف قاعـده عرفـى را در قـرارداد       العمـل   اگـر آمـر و حـق   .»عرف عمـل كـرد   

 ).قسمت اخير ماده مذكور (بينى كرده باشند، قاعده عرفى قابل اعمال نيست پيش
 قانون تجارت از مصـاديق قـانون تكميلـى اسـت، يعنـى قـانونى كـه                  366ماده  

بينى كرد و اگر عرفى خالف آن وجود داشـته           توان در قرارداد پيش    ن را مى  خالف آ 
 .باشد بايد به عرف عمل شود

مبناى اين قاعده كه عرف بايد بر قـانون تكميلـى تـرجيح داده شـود چيسـت؟                  
چنـين خواسـته     گـذار   قـانون  امـا چـرا   . خواهد چنين مى  گذار  قانون پاسخ اين است كه   

 عرفـى در ميـان باشـد، بايـد چنـين فـرض كـرد كـه                  است؟ علت اين است كه هرگاه     
اند؛ چرا كه مدتها بين آنان يا تمام افراد جامعه، از            طرفين آن را به طور ضمنى پذيرفته      

انـد؛   جمله آنان، معمول بوده است و به اصطالح به طـور ضـمنى بـر آن توافـق كـرده                   
ط خـالف در    كنـد، ولـى گنجانـدن شـر        اى را مقـرر مـى      قاعـده  گذار  قانون براى مثال 
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صراحت عمل برخالف    هدر فرض اخير، طرفين ب    . پذيرد قرارداد به وسيله طرفين را مى     
شود كه طرفين بـه    در مورد عرفِ خالف قانون، فرض مى      . اند قاعده قانونى را پذيرفته   

به همين دليل است كـه فرانسـويان عـرف          . اند طور ضمنى آن را بر قانون ترجيح داده       
اند؛ يعنى عرفـى كـه افـراد يـك            نام نهاده  1»عرف قراردادى  «خالف قانون تكميلى را   

انـد و   المللى، به موجب قرارداد ضمنى، آن را پذيرفته شغل يا يك كشور يا جامعه بين    
 2.كنند اجراى آن را طبيعى تلقى مى

 
 جهل به عرف) ج

 در. جهل به عرف اسـت    » كند جهل به حكم رفع تكليف نمى      «يكى از مصاديق قاعده   
اگر قبول كنيم عرف در حكم قانون اسـت و همـان اثـر را دارد، بايـد بپـذيريم                    واقع،  

كند و بين اين دو مورد تفاوتى        جهل به عرف نيز مانند جهل به قانون رفع تكليف نمى          
كه در خصوص قانون گفته شده است، در مورد عرف نيز           طور     همان وجود ندارد؛ اما  

 . جهل به عرف بايد پذيرفته شوداى موارد اين نكته مصداق دارد كه در پاره
هرگاه طرفين قراردادى در يك شعبه تجارى مشغول كارند بايـد فـرض كـرد               

تـوان   سـختى مـى    هشناسند، در غيـر ايـن صـورت بـ          كه عرف راجع به كار خود را مى       
رسد در سـالهاى   به نظر مى. عرف تخصصى يكى از طرفين را به ديگرى تحميل نمود       

ين فكر مورد قبول قرار گرفته است كه عرفى را بايد بـه             اخير در كشورهاى مختلف ا    
اند، يـا بتـوان گفـت بـا توجـه بـه              شناخته تجار تحميل نمود كه يا ثابت شود آن را مى         

 ويـن   1980 كنوانسيون سـال     9 ماده   2در بند   . حرفه و تخصصشان بايد آن را بشناسند      
يون نتيجـه مطالعـات      اگر توجه كنيم كه ايـن كنوانسـ        3.بر اين نكته تصريح شده است     

                                                                                                                             
1.  Usage conventionnel 
2.  Houin et Pédamon (1990), nº. 14. 

فرض بر اين است كـه طـرفين عـرف و عـادتى را كـه نسـبت بـه آن                      «:به موجب اين بند از ماده     .  3
المللـى كـامالً    داشتند و آن عرف و عـادت در تجـارت بـين    بايد وقوف مى اند يا مى  وقوف داشته 

شناخته شده و طرفين قراردادهاى مشابه در آن نوع تجارت خاص، به طور مـنظم آن را رعايـت                   
اند، مگر در مـواردى كـه        كنند، به طور ضمنى بر قرارداد فيمابين يا بر انعقاد آن حاكم ساخته             مى

 .» شودخالف آن ثابت
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تطبيقى در حقوق و طرز عمل كشورهاى مختلـف اسـت، بـه صـحت ايـن گفتـه كـه                     
 1.كنيم چنين فكرى رواج جهانى دارد بيشتر اعتقاد پيدا مى

 
 عقايد علماى حقوق تجارت: گفتار دوم

تأثير علماى حقوق در تدوين و تحول حقـوق غيرقابـل انكـار اسـت؛ زيـرا آنـان هـم                     
تواننـد بـراى اصـالح قـوانين         كننـد و هـم مـى       موضوعه را تفسير مى   قوانين و مقررات    

توان گفت عقايد آنان منبع حقوق است، بلكه جنبـه ارشـادى    پيشنهاد بدهند؛ البته نمى 
 .گذارد و مشورتى دارد و تا همين حد به طور غيرمستقيم بر روند حقوق تأثير مى

عقايـد حقوقـدانان    آنچه گفتيم در مورد حقوق تجارت نيز صادق است؛ يعنى           
آور نيسـت و دادگاههـا مكلـف بـه رعايـت آنهـا، چـون قواعـد                   حقوق تجارت الـزام   

الملـل و در حقـوق       ولى در حقوق تجارت بين    .  نيستند ،)قانون و عرف   (حقوقى ديگر 
رويـم كـه اثـر نظـرات         آهسته بدان سـو مـى      ارت داخلى كشورهاى اروپايى آهسته    تج

 در. اء داورى، در حـد قواعـد حقـوقى باشـد          خصوص در قالـب آر     هاستادان حقوق، ب  
واقــع، داوران، بــرخالف دادرســان دادگاههــاى دولتــى، در بســيارى از مــوارد بــراى  

ذلـك، از   كننـد؛ مـع   تحكيم استدالالت رأى خود از عقايد علماى حقوق استفاده مـى      
الملل، عقايد علماى حقوق را قاعده حقوقى        نظر حقوقى، حتى در حقوق تجارت بين      

 .كنند و اين عقايد منبع غيرمستقيم حقوقند نمىتلقى 
 

 جايگاه حقوق تجارت در نظام حقوقى ايران: بخش سوم
طور كه گفتيم، يكى از ويژگيهاى حقوق تجارت پراكنده بودن قواعدى اسـت              همان

بينـى شـده    اى پـيش   و گـاه در قـوانين عديـده      1311كه گاه در قانون تجارت مصوب       
 تعيين جايگاه اين رشته از حقوق در نظام حقـوقى           مسئلهى  با توجه به اين ويژگ    . است

سؤال عمده در ايـن مـورد ايـن اسـت كـه آيـا حقـوق تجـارت                   . شود ايران مطرح مى  

                                                                                                                             
مبـاحثى از    ،)1371(اسـكينى   : الملل رجوع كنيد بـه     در مورد ارزش عرف در حقوق تجارت بين       .  1

 .33 ص ،الملل حقوق تجارت بين
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 آنچـه مسـلم اسـت حقـوق         ؟هـاى ديگـر حقـوق اسـت يـا خيـر            ز رشته اى مستقل ا   رشته
هاى اصلى حقوق خصوصى است، امـا بايـد جايگـاه آن در كنـار                تجارت يكى از رشته   

از طرف ديگر، قواعد حقـوق تجـارت محـدود بـه تجـار و           . حقوق مدنى مشخص شود   
هاى ديگـر حقـوق در كنـار ايـن رشـته در تنظـيم                اعمال تجارى است و بايد نقش رشته      

ارتباط حقـوق تجـارت بـا حقـوق مـدنى از يـك سـو و                 . فعاليتهاى تجارى تعيين گردد   
 ت كـه بـه ترتيـب بـه آنهـا          هاى ديگر حقوق موضوع ايـن بخـش اسـ          ارتباط آن با رشته   

 .پردازيم مى
 

 ارتباط حقوق تجارت با حقوق مدنى: مبحث اول
 مالحظات كلى: گفتار اول

، قـانون مـدنى در بـاب امـوال و           1311هنگام تصويب قـانون تجـارت ايـران در سـال            
بـر خـود     گـذار   قـانون   بـه همـين دليـل      1تعهدات و عقود، قبالً، به تصويب رسيده بود؛       

بينى كند؛ در نتيجه     ه براى امور تجارتى نيز اصول كلى خاصى پيش        ديد ك  واجب نمى 
 در ايران همواره اين اصل مورد قبول بوده و كسى بـه آن اعتـراض نكـرده اسـت كـه           

جا كه قـانون تجـارت، در خصـوص          قانون مدنى قانون عام يا قانون مادر است و هر         «
تنهـا مـورد تأكيـد       ل نـه   اين اصـ   .»امرى، ساكت است بايد به قانون مدنى مراجعه شود        

، 2بيننـد  حقوقدانان حقوق مدنى است كه سايه قانون مدنى را بر سر قانون تجارت مـى              
 و ايـن فكـر را تقويـت كـرده كـه             3بلكه مورد قبول حقوقدانان حقوق تجـارت اسـت        

نشانده حقوق مدنى است و بدون آن افليجى اسـت كـه توانـايى               حقوق تجارت دست  
 .حركت ندارد

                                                                                                                             
در سـال   ) 824 لغايـت    183مـواد    (، و تعهـدات و عقـود      )28 لغايت   11مواد   (مواد راجع به اموال   .  1

 . ش به تصويب رسيده بود1307
 .207 ص ،نظريه عمومى تعهدات، حقوق مدنى ،) ب1374(كاتوزيان، ناصر .  2
و . 39 ص   ،)1350(و كيائى   . 7 ص   ،)1351(و اعظمى زنگنه    . 26، ص   1 ج   ،)1374( تهرانى ستوده.  3

 .38 ص ،]تا بى[صقرى 
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 تجارت به حقوق مدنى انكارناپذير اسـت؛ زيـرا اصـول كلـى              وابستگى حقوق 
 كـه حقـوق   ـبينى شده اسـت    راجع به عقود و معامالت و اموال در حقوق مدنى پيش

گرفتـه از   تئ و نيز اينكه قواعـد منـدرج در حقـوق مـدنى نشـ     ـتجارت فاقد آن است  
ه در حقـوق    حقوق اسالمى است و اين امر از اعمال بسيارى از قواعد تجارى كـه پايـ               

كند؛ براى مثال اين قاعده كه مـال مرهـون بايـد عـين معـين           غرب دارد جلوگيرى مى   
مانع بزرگى براى قبول به وثيقه گذاشتن ) م. ق774ماده  (باشد وگرنه رهن باطل است  

 است كه در دنياى غرب معمول است و وسـيله           1)برات و سفته و چك     (اسناد تجارى 
همچنـين ايـن    . شـود  اعتبـارى بانكهـا محسـوب مـى       ارزشمندى براى توسعه معامالت     

لـه   عنه برى و ذمه ضامن به مضمونٌ       به محض تحقق عقد ضمان ذمه مضمونٌ      قاعده كه   
 پذيرش مسئوليت تضامنى در حقوق تجارت را كـه          ،)م. ق 698ماده   (شود مشغول مى 

سـازد، تـا آنجـا كـه         در حقوق غرب اصلى پذيرفته شده است در حقوق ما دشوار مى           
ون تجارت هم از بيم آنكه با شرع در تضاد باشـد، آن را نپذيرفتـه اسـت، مگـر بـه                      قان

 ).ت. ق403ماده  (موجب قرارداد
ذلك، وابستگى حقوق تجارت به حقـوق مـدنى مـانع آن نبـوده اسـت كـه                   مع

آنچه . اهميت عملى حقوق تجارت در جامعه امروز حتى از حقوق عام هم بيشتر شود          
 در كشور ما نيز به نسبت اتفاق افتاده است؛ به           2رخ داده در كشورهاى بزرگ صنعتى     

عبارت ديگر تغييـر سـاختار اقتصـادى جامعـه در زمـان حـال و ورود صـنايع بـزرگ                     
موجب افزايش حجم فعاليتهاى اقتصـادى شـده و تعـداد اشخاصـى كـه در صـنعت و                

كنند نسـبت بـه كسـانى كـه كشـاورزى يـا فعاليتهـاى غيرتجـارى                  تجارت فعاليت مى  
كنند افزايش يافته اسـت، ضـمن اينكـه بيشـترين حجـم ثـروت در اختيـار تجـار و           ىم

 .ارباب صنعت است
در چنين وضعيتى اگرچه حقوق تجارت هنوز هم تحـت تـأثير قواعـد حقـوق                

بررسـى تـأثير متقابـل      . مدنى است، تأثير متقابل آن در حقوق مدنى انكارناپذير اسـت          

                                                                                                                             
 . به بعد109 ص ،) الف1377(اسكينى .: ك.ر.  1

2.  Ripert et Roblot (1991), t. 1, no.4. 
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 به طـرح ايـن   ـپردازيم   فتار دوم به آن مى كه در گـاين دو شعبه از حقوق خصوصى  
توان قواعد حقوق مدنى و حقوق تجارت را در يكـديگر           انجامد كه آيا نمى    سؤال مى 

 به اين سؤال در گفتـار سـوم پاسـخ    ؟ كرد و به حقوق خصوصى وحدت بخشيد       ادغام
 .خواهيم داد

 
 تأثير حقوق مدنى در حقوق تجارت: گفتار دوم

، مقــررات مربــوط بــه 1311ام تصــويب قــانون تجـارت   كــه گفتـيم، هنگــ طــور همـان 
قبالً به ) 807 لغايت 338 و 300 لغايت   183مواد   (تعهدات و قراردادها در قانون مدنى     

وضع قواعد كلـى     گذار  قانون  بدين علت از ديد    ؛) ش 1307سال   (تصويب رسيده بود  
ع خاص در مورد تعهدات تجـارى ضـرورتى نداشـت و ايـن تعهـدات در اصـول، تـاب            

 ماده قـانون  70در مورد قراردادهاى تجارى نيز فقط حدود . قانون مدنى قرار داده شد   
 و ضمانت كه قراردادهـاى      ونقل  حملكارى، داللى،    العمل تجارت به قراردادهاى حق   

 ماده قانون مدنى در     470موضوع حقوق تجارتند اختصاص يافته؛ در حالى كه حدود          
 در قانون تجارت از قـراردادى چـون قـرارداد           همچنين. مورد قراردادهاى مدنى است   

 .بيع كه در عالم تجارت بيشترين مصداق اجرا را دارد، سخنى به ميان نيامده است
در عين حال، مقررات حقـوق مـدنى در روابـط تجـارى نيـز حكمفرماسـت و                  

گيـرد؛ بـراى مثـال       زنـد، از حقـوق مـدنى وام مـى          قانون تجارت هرجا كـه لنـگ مـى        
 داللى در قانون تجارت تابع احكـام وكالـت در حقـوق مـدنى قـرار                مقررات راجع به  

و حتـى   ) 358مـاده    (كـارى  العمـل  ؛ اين امر در مـورد حـق       )335ماده   (داده شده است  
مقررات راجع به ضمانت نيز بـه صـورتى       . صادق است ) 378ماده   (ونقل  حملقرارداد  

ر تضـاد نباشـد؛     در قانون تجارت وضع شده است كه با اصول حقوق مدنى چنـدان د             
براى مثال، برخالف حقوق فرانسه، ضمانت تضامنى بـه منزلـه اصـلى در قراردادهـاى                
بازرگانى پذيرفته نشده و موكول به توافق طـرفين يـا دسـتور صـريح قـانون گرديـده                   

مسئوليت مدير شركت نيز در مقابل شـركا همـان مسـئوليت وكيـل             ). 403ماده   (است
همچنين در قانون تجـارت، نـه از اهليـت          ). 51ماده   (در مقابل موكل تلقى شده است     
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قصد و نه از ديگر اصـول منـدرج در           تاجر سخنى به ميان آمده است، نه از رضايت و         
 . قانون مدنى190ماده 

آنـان  . اين وضع در نحوه تفسير قضات از قوانين تجارى نيز تأثير گذاشته است            
ايـن  . كـه مـواد قـانون مـدنى را        كننـد    مواد قانون تجارت را با همان روشى تفسير مـى         

جز مدت كوتاهى آن هم در تهـران، دادگـاه تجـارت وجـود               هواقعيت كه در ايران، ب    
نداشته اسـت و دادگاههـاى عمـومى بـه اختالفـات و دعـاوى تجـارى نيـز رسـيدگى                     

اند، علت ديگر تفسير قانون تجارت بـه سـبك قـانون مـدنى در دادگاههـاى                  كرده مى
قانون تجارت مـا در قـانون تجـارت فرانسـه نهفتـه و قـانون          ماست؛ در حالى كه روح      

تـوان بـراى تفسـير       چگونـه مـى   . تجارت فرانسه زاييده تاريخ تجارت اين كشور است       
قانون تجارت به اصول مستنبط از حقوق مدنى، كه عمدتاً از فقه گرفته شـده مراجعـه              

فصـل  و  حـل  هايى پوياسـت و تجـار بـراى        دهكرد؟ از طرف ديگر، روابط تجارى پدي      
شـوند، بلكـه بـا اسـتفاده از اصـل آزادى             مسائل خود منتظر حقوق و حقوقـدانان نمـى        

المللـى   ويژه اينكه بين هورزند، ب قراردادها خود به وضع قواعد مناسب روز مبادرت مى    
شدن تجارت قواعد حاكم بر آن را در كشـورهاى مختلـف بـه سـوى يكسـان شـدن                    

قواعد تجارى ضـمن احتـرام بـه اصـول حـاكم بـر              كند؛ بنابراين در تفسير      هدايت مى 
تفسير قواعد مدنى بايد همه اين عوامل را در نظر بگيـريم و در درك درسـت قـانون                   

اين روش، روشـى    .  و تحليل كنيم   زيهالمللى آن را نيز تج     رجى و بين  تجارت مبانى خا  
ايـم و بـراى      است كه در طرح مباحث مختلف در مجلدات اين كتاب رعايـت كـرده             

ويـژه حقـوق     هك بهتر تأسيسات حقوقى تجارت به حقـوق كشـورهاى ديگـر و بـ              در
 .ايم فرانسه نيز توجه نموده

 
 تأثير حقوق تجارت در حقوق مدنى: گفتار سوم

ت بتوان تأييد كرد كه تـأثير حقـوق تجـارت در حقـوق مـدنى، از تـأثير                   ئجره  شايد ب 
درسـتى اذعـان     هتـوان بـ    واقع، مى  در. حقوق مدنى در حقوق تجارت بيشتر بوده است       

نمود كه زندگى اقتصادى جامعه امروز مـا، ماننـد جوامـع ديگـر، تحـت لـواى قـانون              
هـاى بسـيارى گـوى ميـدان را از حقـوق             تجارت است و اين حقوق خـاص در زمينـه         
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مدنى ربوده است و قواعد خاص خود را بر قسمت مهمى از حيات مـدنى مـا تحميـل      
 ويژگيهاى خاص حقـوق تجـارت نهفتـه اسـت           شك در  علت اين امر بى   . كرده است 

كنـد و پويـايى و تـازگى     كه سرعت و امنيت در معامالت را با ابزارى ساده فراهم مى          
اگر به اين نكته نيز اذعـان كنـيم كـه           . سازد اى مدرن را برطرف مى     آن نيازهاى جامعه  

گـردش  شـود و نقـل و انتقـال و     ثروت امروز جامعه عمدتاً از اموال منقول تشكيل مى    
آن به اعمال دو اصل سرعت و امنيت وابسته است، بايد قبول كنيم كه قالبهـاى سـاده                  

اگـر  . تـر اسـت    حقوقى حقوق تجارت براى افراد جامعـه، تجـار و غيرتجـار، مطلـوب             
شود به دليـل     تر مى  روز وسيع   تجارت به نسبت حقوق مدنى، روزبه      حوزه عمل حقوق  

ت بـه قواعـد حقـوق تجـارت اسـت؛ بـه             كندتر بودن تحول قواعد حقوق مـدنى نسـب        
عبارتى حقوق مدنى نخواسته يا نتوانسته است خـود را بـا تحـوالت اقتصـادى جامعـه                  

 ما، چـه پـيش از انقـالب و چـه            گذار  قانونبيهوده نيست كه    . تطبيق دهد و همراه كند    
پس از آن، نسبت به اعمال قواعد مدنى تعصب خاصى نشـان نـداده و قواعـد حقـوق                   

هـايى   موارد ذيل نمونـه   . ه بسيارى از فعاليتهاى ذاتاً مدنى تسرى داده است        تجارت را ب  
 :غيرحصرى از تسرى قواعد حقوق تجارت به عالم مدنى است

گـذاريهاى   توان از شـركت موضـوع قـانون مـدنى بـراى سـرمايه               چون نمى  .1
شـود،   گذارى در قالب شركت سهامى انجـام مـى         بزرگ صنعتى استفاده كرد، سرمايه    

 قـانون تجـارت     2اگر فعاليت اقتصادى داراى خصيصه تجـارى بـه مفهـوم مـاده              حتى  
 راجـع بـه شـركتهاى تجـارى ايـن امكـان را فـراهم                1347 اليحه قانونى    2ماده  . نباشد

 1.كرده كه عمليات مدنى در قالب شركت تجارى انجام شود
  به دليل وجود شركتهاى سهامى انجام دادن معامالتى در عـالم حقـوق مـدنى               .2
شـركتهاى  . شـود  دشـوارى انجـام مـى     ه  پذير است كه با ابزار سنتى حقوق مدنى ب         امكان

توانند اوراق قرضه يا سهام انتشار دهند و اين سهام و اوراق قرضه بدون نياز بـه                  اخير مى 
رعايت قواعد پيچيده حقوق مدنى در زمينه قـرض و انتقـال طلـب، قابـل نقـل و انتقـال                     

                                                                                                                             
شود، ولو اينكه موضـوع       شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي     «: ربه موجب ماده مذكو   .  1

 .»عمليات آن امور بازرگاني نباشد
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سيسات سنتى حقوق تجارت به سبب مخالفـت احتمـالى بـا            زمانى كه بعضى از تأ    . است
 اسـالمى بـه جـاى اسـتفاده از          گـذار   قـانون شـوند،    قواعد شرعى غيرقابل اجرا تلقـى مـى       

كند؛ مانند انتشار اوراق مشـاركت     تأسيسات مدنى از تأسيسات تجارى مشابه استفاده مى       
 نشـان  خـوبى  هن، بـ به جاى اوراق قرضه سـابق كـه تـدقيق در مطالعـه قـانون راجـع بـه آ        

 1. در تدوين آن به مكانيسم اوراق قرضه توجه خاصى داشته استگذار قانوندهد  مى
 شركتهاى تعاونى موضوع قانون بخش تعـاونى اقتصـاد جمهـورى اسـالمى               .3

 پـس از انقـالب بـه تـرجيح قواعـد حقـوق             گـذار   قـانون دهنـده تمايـل      نيز نشان  2ايران
، شركتهاى تعاونى برگرفته از حقوق تجارتند و        در واقع . تجارت بر قواعد مدنى است    

ويژه به جاى اعمال قواعد اعسـار موضـوع حقـوق مـدنى، قواعـد ورشكسـتگى در                   هب
 قـانون بخـش تعـاونى اقتصـاد جمهـورى اسـالمى             54مـاده   (شود   مورد آنها اعمال مى   

؛ در حالى كه اين شـركتها جنبـه تجـارى ندارنـد و ممكـن اسـت موضوعشـان                    )ايران
هـاى تعـاونى كـه اشـخاص      اتحاديـه .  قانون تجارت باشـد    2 حوزه عمل ماده     خارج از 

 .)ماده اخير(اند  حقوقى غيرتاجر هستند نيز مشمول همين قاعده
 مقوله ضمانت نيز از موارد تسرى قواعد حقـوق تجـارت بـه حقـوق مـدنى                  .4

دانيم در حقوق ايران اصل بر اين است كه ضـمانت نقـل ذمـه      كه مى طور  همان. است
 و تنها در فرضى بـه صـورت ضـم ذمـه بـه ذمـه پذيرفتـه               )م. ق 698ماده  (به ذمه است    

؛ )ت. ق403مـاده   (بينـى شـده باشـد        شود كـه بـه موجـب قـانون يـا قـرارداد پـيش               مى
توان گفت ضمانت تضـامنى كـه بـدين ترتيـب حتـى در امـور             ت مى ئجره  ذلك، ب  مع

، از ضـمانت موضـوع حقـوق        تجارتى، جز به موجب قانون يا قرارداد پذيرفتـه نيسـت          

                                                                                                                             
 مجلـس شـوراى اسـالمى    1376 شـهريور   30قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصـوب        .: ك.ر.  1

 ايـن قـانون كـه اوراق مشـاركت را،           6ويژه ماده    ه، ب )2/7/1376 15328  شماره ،روزنامه رسمى (
 امـرى كـه     ،ند اوراق قرضه سابق، به دو دسته قابل تبديل و تعويض به سهم تقسيم كرده است               مان

 چون اصل سـرمايه و  ،دهد صاحبان اوراق مشاركت در حقيقت سهامدار شركت نيستند      نشان مى 
 از ايـن رو در زيـان        ) قانون مذكور  3ماده  (شود   سود آنها نيز به وسيله وزارت دارايى تضمين مى        

 .هيم نيستندشركت هم س
 .22/7/1370، 13572  شماره،روزنامه رسمى.  2
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دهد ضمانت معمـول در ميـان تجـار و           تر است؛ امرى كه نشان مى      مدنى بسيار معمول  
مختص حقوق تجارت، در ميان عامه و در زندگى مدنى آنان مقبول افتاده است و در            

گيـرد تـا    كم از طريق ذكر در قرارداد، ضمانت تضامنى بيشتر صورت مى   عمل، دست 
صـراحت   ه نيـز در مـوارد مختلفـى در امـور غيرتجـارى، بـ              گذار قانون. ضمانت مدنى 

مسئوليت تضامنى را برقرار كـرده اسـت؛ ماننـد مسـئوليت تضـامنى مـديران يـا مـدير                    
عاملى كه ورشكستگى شركت سهامى يا كافى نبودن دارايى شركت معلول تخلفات            

ــوده اســت  ــاده (او ب ــانونى 143م ــئوليت تضــامنى ضــامن  )1347 اليحــه ق ــا مس و ، ي
عنه در فرضى كه، در بحث تأمين خواسـته، خوانـده دعـوى تقاضـاى تبـديل                  مضمونٌ

 243مـاده   (تأمين كرده و يا با معرفى ضامن معتبر خواستار رفع توقيف مال شده است               
عنـه را در پرداخـت        مسـئوليت ضـامن و مضـمونٌ       گذار  قانوندر اين فرض،    . )م.د.آ.ق

؛ قــانون مســئوليت مــدنى )م.د.آ. ق251مــاده (بــه تضــامنى قــرار داده اســت  محكــوم
نون كار را در مقابل      نيز مسئوليت كارفرمايان مشمول قا     )1339 ارديبهشت   7مصوب  (

شــده از جانــب كــارگران و كاركنــان ادارى آنهــا بــه اشــخاص ثالــث خســارات وارد
 .) قانون مذكور14 و 13مواد (تضامنى مقرر كرده است 

اره كرد كه امروزه بسيارى از اعمال مـدنى   سرانجام بايد به اين نكته مهم اش      .5
 در. شـود   انجـام مـى  )... انجمنها، باشگاهها، كانونها و(در قالب تشكيالت غيرتجارتى     

؛ يعنـى شـركتهايى كـه بـه امـور           1واقع، اين تشكيالت همان شـركتهاى مـدنى هسـتند         
ى اداره  قاعدتاً اين شركتها بايد با توجه به مقـررات حقـوق مـدن            . پردازند تجارتى نمى 

، ضمن اينكه با اقتباس از قواعد حاكم بر شـركتهاى تجـارى بـه               گذار  قانونشوند؛ اما   
 بـراى اداره آنهـا از الگوهـاى         )ت. ق 584مـاده   (كنـد    آنها شخصيت حقوقى اعطا مى    

ترتيب اساسـنامه، تشـكيل مجمـع عمـومى، انتخـاب           (نمايد   حقوق تجارت استفاده مى   
 2.)...  ومدير، تصفيه مؤسسه بعد از انحالل

                                                                                                                             
دهنده اسـت كـه ابتـدا        هاى نقدى و غيرنقدى اعضاى تشكيل      اين تشكيالت، حاصل جمع آورده      .1

 .شود شده منتقل مى آيد و سپس به شخص حقوقى تأسيس مىبه صورت مشاع در
 بـا اصـالحات     1337تى مصـوب    نامه اصالحى ثبت تشكيالت و مؤسسات غيرتجـار        آيين.: ك.ر  .2

 .بعدى
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نـد  ا  دهد تا چه حد اشخاص در فعاليتهاى تجارى سـهيم          موارد مذكور نشان مى   
گذارى در شركتهاى تجارى و خريـد و فـروش           سرمايه(بدون آنكه الزاماً تاجر باشند      

 يا تا چه حد الگوهاى تجارى را در روابط مدنى خـود بـر الگوهـاى     )اوراق مشاركت 
؛ امـا اگـر گـرايش       )به جـاى ضـمانت مـدنى      ضمانت تضامنى   (دهند   مدنى ترجيح مى  

اشخاص به رجوع به قواعد حقوق تجارت تا اين حـد وسـيع اسـت چـرا نتـوان بـراى                     
بينى كرد و به عبـارت ديگـر، در جهـت            روابط تجارى و مدنى مقررات واحدى پيش      

وحدت حقوق خصوصى گام نهاد؟ به اين سؤال بـه طـور جداگانـه در گفتـار بعـدى                   
 .پاسخ خواهيم داد

 
 وحدت حقوق خصوصى: گفتار چهارم

دهد كه وحدت حقوق مدنى و تجارت        بررسى اجمالى نظام حقوقى فعلى ايران نشان مى       
كم در وضعيت فعلى، حذف يكـى        ذلك، دست  اى حاصل است؛ مع    تا حد قابل مالحظه   

 .رسد از اين دو رشته به نفع ديگرى يا ادغام قواعد آنها، غيرممكن به نظر مى
 

 لى حقوق مدنى و حقوق تجارتوحدت عم) الف
دهد كه حقوق مدنى و حقـوق تجـارت، در           ى ايران نشان مى   گذار  قانونبررسى نظام   

 :عمل، در موارد زير موضع مشتركى دارند
 حقوق تجارت و حقوق مدنى از لحاظ قواعد عمومى حاكم بر روابط بـين               .1

ر قانون مدنى نهفتـه     اين اصول عمدتاً د   . كنند افراد جامعه از اصول واحدى پيروى مى      
 .شود ويژه در قسمتى كه به عقود و تعهدات مربوط مى هاست، ب

 در قانون تجارت قاعده خاصى براى بيع مقرر نكـرده اسـت، بـا               گذار  قانون .2
ترين قرارداد تجارى است؛ بنابراين، بر بيع تجـارى          ترين و شايع   اينكه اين قرارداد مهم   

ترتيـب، در ايـن مـورد وحـدت          ى و بـدين   دنهمان قواعدى حاكم است كه بر بيـع مـ         
 .حقوق خصوصى به طور كامل وجود دارد

.  يكى از وظايف تجار، داشتن دفاتر و ثبت نام در دفاتر ثبت تجارتى اسـت               .3
اگر زمانى چنين تكاليفى به تجار اختصاص داشت، اكنون از طريق مقـررات ماليـاتى               
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ده است؛ ضرورت نظـم بخشـيدن   به مشاغل غيرتجارتى، مانند مشاغل آزاد، تحميل ش    
به مشـاغل و حـرف، مقـرر كـردن تكـاليف مشـابه را بـراى اشـخاص در مقـام انجـام                    

 .كند شان ايجاب مى حرفه
اى كه براى انجـام    در زندگى مدنى و تجارى افراد، بسيارى از ابزار حقوقى         .4

 گيـرد تـابع قـانون      دادن معامالت و مبادالت ميـان اشـخاص مـورد اسـتفاده قـرار مـى               
واحدى است؛ از جمله افتتاح حساب بانكى، چـك، سـفته، كـارت اعتبـارى و اوراق                 

در اينجا نيز وحدت حقوق خصوصى از طريق تسرى قواعد حقوق تجارت به             . بهادار
 .وضوح حاصل است هزندگى مدنى ب

 رسيدگى به دعاوى تجـارى و مـدنى، از حيـث صـالحيت دادگاههـا، تـابع                  .5
گذرد، در  ىمـ ثل فرانسه  مـ آنچه در بعضى كشورها  قواعد واحدى است و برخالف 

 .ايران دادگاههاى تجارى وجود ندارد
 زمانى نحوه رسيدگى به دعاوى مدنى و تجارى در دادگاههاى دادگسترى            .6

متفــاوت بــود؛ يعنــى رســيدگى بــه دعــاوى تجــارى بــه صــورت اختصــارى صــورت  
ناى مبادلـه لـوايح انجـام       مب گرفت؛ در حالى كه رسيدگى به دعاوى غيرتجارى بر         مى
شد؛ اما در حـال حاضـر ايـن تفكيـك وجـود نـدارد و رسـيدگى در دادگاههـاى                      مى

 .آيد عمومى چه در امر تجارى و چه در امر مدنى به صورت اختصارى به عمل مى
 اصل عدم تضامن در مسئوليتهاى مشترك هم در حقوق مدنى پذيرفته شده             .7

ابل قبول نيست، مگر آنكه به موجـب قـانون   است و هم در حقوق تجارت و تضامن ق       
 403اده  مـ (بينـى گرديـده باشـد        پذيرفته شده باشد يا اينكـه در قـرارداد طـرفين پـيش            

 .)ت.ق
 در حقوق فرانسه دعاوى تجارى با هر دليلى قابل اثبات است و در دعـاوى                . 8

المى و سـ مدنى بايد دليل كتبى وجود داشته باشد؛ اما در ايران، چه پـيش از انقـالب ا                
تفـاوتى  ه اثبات دعوى بـين دعـاوى مـدنى و تجـارى             چه پس از آن، در خصوص ادلّ      

جـز در مـوارد نـادر، آيـين دادرسـى راجـع بـه                هكلى، ب طور وجود نداشته و ندارد و به     
 .كند دعاوى مدنى و تجارى از قواعد يكسانى پيروى مى
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در حقـوق    بسيارى از تشريفات شـكلى راجـع بـه عقـود             گذار  قانون در نظر    .9
تجارت و حقوق مدنى يكسان است؛ براى مثـال عقـد شـركت مـؤثر نخواهـد بـود و                    
دادگاهها و مراجع ادارى به آن ترتيب اثر نخواهند داد، مگر آنكه شركت به موجـب                

 هيئـت نظـر   . ) قـانون ثبـت اسـناد و امـالك         48مـاده   (سند رسمى به ثبت رسيده باشد       
 1.يار واضح استعمومى ديوان كشور ايران در اين خصوص بس

در چنين وضـعيتى مـوارد اخـتالف حقـوق تجـارت و حقـوق مـدنى از شـمار             
 :رود؛ در واقع انگشتان دست فراتر نمى

 مـاده   5بنـد   ( در دعاوى تجارى، حكم دادگاه به طور موقت قابل اجراست            .1
در واقـع، در  . اين اختالف بسيار مهم هم در حال از ميـان رفـتن اسـت         . )م.د.آ. ق 191
دادرسـى دادگاههـاى عمـومى و انقـالب بـه            اى كه اخيـراً دربـاره قـانون آيـين          اليحه

به تبـع آن    كلى و   طور ، اجراى موقت حكم به    2مجلس شوراى اسالمى ارائه شده است     
ترتيـب،   دعاوى تجارى حذف شده است و بـدين       شده در   اجراى موقت احكام صادر   

وق مـدنى و حقـوق      در اين مورد خاص نيز، اگر اليحـه بـه تصـويب برسـد، بـين حقـ                 
 .تجارت اختالفى وجود نخواهد داشت

 در دعاوى تجارى، دفتر تاجر عليه تاجر ديگـر بـه نفـع صـاحب دفتـر قابـل                    .2
 اسـت كـه در     استناد است؛ در حالى كه دفتر تاجر، فقط اظهار او بر ضد طرف مقابـل              

 .باشد اثر نمى حقوق مدنى قابل ترتيب
رى باشد، پس از گذشتن پـنج سـال          اگر دعاوى راجع به چك و سفته، تجا        .3

شـود   نامه يا آخرين تعقيب قضايى مشـمول مـرور زمـان مـى             از تاريخ صدور اعتراض   
؛ در حالى كه اگر مدنى باشد، مشمول مقـررات عـام حقـوق مـدنى                )ت. ق 318ماده  (

 قـانون   2 مـاده    8است؛ البته دعاوى راجـع بـه معـامالت برواتـى، كـه بـه موجـب بنـد                    
                                                                                                                             

، ص  1341 س   ،)آرشيو حقـوقى كيهـان    (مجموعه آراء    ،23/9/1338،  4656 رأى شماره .: ك.ر.  1
، حقـوق تجـارت    ،) ب 1377(اسـكينى، ربيعـا     : براى مالحظه خالصه رأى رجوع كنيـد بـه        . 301

 .93، ص 1 ج ،شركتهاى تجارى
ون امور قضايى و حقوقى به مجلـس شـوراى          ، كميسي 11/9/1377ك ق،    / 110گزارش شماره   .  2

 .اسالمى
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شود، مشمول مرور زمان پنجسـاله مـذكور         مل تجارتى تلقى مى   تجارت در هر حال ع    
 .)همان ماده(است 

 قانون مدنى، در خصوص عقد بيع، در فرضى كه در عقد شـرطى              344 ماده   .4
ذكر نشده يا براى تسليم مبيع يـا تأديـه قيمـت موعـدى معـين نگشـته اسـت، بـين بيـع           

طعـى از مشـروط و ثمـن        تجارى و بيع مدنى تفاوت قائل شده و براى تشـخيص بيـع ق             
مؤجل از غيرمؤجل، عرف و عادت محـل را در مـورد بيـع مـدنى و عـرف و عـادت                      
تجارت را در مورد بيع تجارى قابل اعمال دانسته است؛ به عبـارت ديگـر، در فرضـى            
كه شرط يا موعدى در عقد بيع ذكر نشده است، تشخيص قطعـى و مؤجـل بـودن آن           

صورت كه در بيع مدنى بايد عرف و عـادت          حسب عرف و عادت است؛ اما بدين         بر
محل مورد توجه قرار گيرد و در بيع تجارى، عرف و عادت تجارى، كه ممكن است                

 قانون مدنى از موارد نادرى است كـه در آن واضـع قـانون    344ماده  . محلى هم نباشد  
 .صراحت تفكيك قائل شده است هبين معامالت مدنى و تجارى ب

حقوق تجارت در بحث صالحيت نسبى دادگاههـا   تفكيك حقوق مدنى از   .5
دادرسى مدنى، دعاوى عليـه اشـخاص     قانون آيين  21به موجب ماده    . استنيز مطرح   

     عليه اقامه شود؛ در حالى كه اگر دعـوى بازرگـانى            بايد در دادگاه محل اقامت مدعى
 توانـد دعـوى خـود را در دادگـاه محلـى             قانون مذكور مدعى مى    22باشد، طبق ماده    

ايـن  . اقامه كند كه قرارداد در آنجا منعقد شده است و يا عقد در آنجا بايد انجام شود         
 .كند قاعده در حقوق مدنى، فقط در مورد اختالفات راجع به اموال منقول صدق مى

تـوان   با توجه به اختالفـات مـذكور بـين حقـوق مـدنى و حقـوق تجـارت مـى                   
ائه دفاتر بين تجار در دعاوى تجارى،       دريافت كه، برخالف ظاهر امر، جز در مورد ار        

تنهايى اهميت تفكيك و تقسيم حقوق مدنى از حقوق تجـارت را            ه  اختالفات ديگر ب  
 :كنند توجيه نمى
 گفتـيم   )م.د.آ. ق 191 مـاده    5بنـد   ( در مورد دستور اجراى موقت احكام        )الف

دادرسى دادگاههاى عمومى و انقـالب كـه بـه مجلـس شـوراى               نكه طرح قانون آيي   
اسالمى ارائه شده اين تفكيـك را بـر هـم زده اسـت و در صـورت تصـويب آن ايـن                      

 .شود ى ايران حذف مىگذار قانونتفاوت از 
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 قـانون تجـارت بـين سـفته و چـك تجـارى و               318 در مورد تفكيك ماده      )ب
واقع، چه امتيازى بين سـفته       در. غيرتجارى نيز بايد گفت كه علت آن مشخص نيست        

وجود دارد كه دعوى راجع به اولى فقـط تـا پـنج سـال قابـل                 و چك تجارى و مدنى      
 .طرح باشد و دعوى راجع به دومى تابع مرور زمان دعاوى منقول باشد

دانـيم، مصـداق عملـى      قانون مدنى نيز، در عمل، تا آنجا كـه مـى     344 ماده   )ج
 كند و بيع نقد را ضـمناً       كدام عرف تجارى بيع قطعى را ضمناً مشروط تلقى مى         . ندارد

 غيرنقد؟
 در بحث صالحيت نسبى دادگاههـا نيـز اگرچـه تفكيـك دعـواى مـدنى از              )د

دعواى تجارى، از اين جهت قابل امعان نظر است كه مدعى در دعاوى بازرگـانى بـه                 
 و در دعـاوى مـدنى فقـط در آن قسـمت كـه بـه امـوال                   )ديـون و امـوال    (طور مطلـق    

، اگر اين نكتـه را در نظـر داشـته        شود، حق انتخاب دادگاه را دارد       مربوط مى  )منقول(
رنـگ  انى راجع به امـوال منقـول اسـت، كم         اى از دعاوى بازرگ    باشيم كه بخش عمده   

 .شود خوبى روشن مى هبودن اختالف موجود ميان دو شعبه حقوق ب
ماند تفكيك بين تـاجر و غيرتـاجر در بحـث راجـع بـه عجـز از                   آنچه باقى مى  

شـود و    جر مشمول قواعد ورشكستگى مـى     پرداخت ديون است كه در اين صورت تا       
مالك تشخيص تـاجر از غيرتـاجر نيـز ايـن اسـت كـه               . غيرتاجر مشمول قواعد اعسار   

 1مـاده   (تاجر كسى است كه شغل معمولى خود را معامالت تجارتى قرار داده باشـد               
 قانون تجارت احصا شده اسـت؛ بـدين ترتيـب، بـراى             2؛ معامالتى كه در ماده      )ت.ق

اما درباره اين مورد خاص     . و غيرتاجر بايد معامالت تجارتى را بشناسيم      شناخت تاجر   
در بحـث راجـع بـه شـركتهاى تعـاونى و            ( حقـوق مـدنى را       گذار  قانونهم گفتيم كه    

 به حقوق تجارت نزديك كـرده و ايـن شـركتها را، خـواه تـاجر                 )هاى تعاونى  اتحاديه
 بـه طـور يكسـان تـابع         )تاجر نيسـتند  هاى تعاونى را كه       اتحاديه ويژه  به(باشند، خواه نه    

 .مقررات ورشكستگى قرار داده است
آهسـته در حـال محـو شـدن اسـت،            چه اختالفاتى كـه برشـمرديم، آهسـته       اگر

توان بين حقوق مدنى و حقوق تجارت وحدت كامل ايجاد كرد؛ چرا كه عوامل               نمى
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وانـع  شـود و م    بازدارنده وحدت حقوق خصوصى فقط در تفاوتهاى فوق خالصه نمى         
 .بر سر راه بسيار است

 
 موانع وحدت حقوق خصوصى) ب

تفاوت حقوق تجارت با حقوق مدنى در ويژگيهاى حقوق تجارت است كه آن را از               
المللـى در آن و      نظر نگرش به تملك و مالكيت، ميـزان تـأثير حقـوق خـارجى و بـين                

مـدنى  سرانجام ضرورت دخالت نظم عمومى در تدوين قواعد حاكم بر آن از حقوق            
 .سازد جدا مى

 نگرش حقوق تجارت هـم در بحـث         .تفاوت در نگرش به تملك و مالكيت      . 1
 :تعهد و قرارداد و هم در مورد اموال با حقوق مدنى متفاوت است

ر مورد اول تفـاوت در ايـن اسـت كـه در حقـوق تجـارت قصـد و رضـاى             ـ د 
ق مـدنى، شـرط     واقعى طرفين براى ايجاد تعهد اهميتى ندارد؛ در حـالى كـه در حقـو              

صحت هر تعهدى اين است كه متعهد واقعـاً خواسـته باشـد خـود را متعهـد كنـد؛ بـه                      
تــر، در حقــوق تجــارت اينكــه طــرفين در قــرارداد خاصــى واقعــاً چــه   عبــارت ســاده

انـد   خصوص چـه نوشـته     هاند و ب   اند بگويند اهميتى ندارد، بلكه اينكه چه گفته        خواسته
اى اين است كه در حقوق تجارت، قربانى كردن     قى نتيجه منطقى چنين تل    1.مهم است 

 اگر ظاهر اعمال تجـارى بـا خواسـت          2پذيرد؛ سهولت انجام مى   هحقيقت به نفع ظاهر ب    
شوند، بدون آنكه حقوق تجـارت در پـى    جامعه تجارى منطبق باشد، صحيح تلقى مى   

 باشـد   اى سندى را در تصرف داشـته       مبناى مشروع يا غيرمشروع آن باشد؛ اگر دارنده       
شـود و بـراى اثبـات ادعـاى خـود الزم             كه ديگرى امضا كرده است طلبكار تلقى مى       
اگر شركتى شكل سهامى داشته باشـد       . نيست مالكيت واقعى خود را بر آن ثابت كند        

نسبت به تعهداتى كه مديران آن در قبـال اشـخاص ثالـث، بـه نـام و حسـاب او قبـول            
 وكيـل   عنـوان   بـه ان، از اختيـارات خـود،       اند متعهد است و مهم نيست كـه مـدير          كرده

؛ در حالى كـه در      )1347 اليحه قانونى    118ماده  (شركت، پا فراتر گذاشته باشند يا نه        

                                                                                                                             
1.  Didier, Paul (1992), Droit commercial, t. 1, p. 19. 
2.  Ripert et Roblot (1991), t. 1, nº. 73. 
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 663مـاده   (حقوق مدنى اقدامات خارج از اختيار وكيل نسبت به موكل تأثيرى ندارد             
رسـد،   شـود و بـه ثبـت مـى       اى كه بين چنـد شـريك ايجـاد مـى           ؛ شركت سهامى  )م.ق

و مـثالً بـه سـبب فقـدان     (اساس قواعـد عـام     حتى اگر برـشود   تى معتبر تلقى مىشرك
معامالتى كه چنين شـركتى     .  اصوالً باطل باشد   )اهليت يا قصد و رضاى يكى از شركا       

دهد نيز معتبر است؛ چه اشخاص ثالـث محـق هسـتند شـركت را بـه صـرف                    انجام مى 
ه روابط درونى ميـان شـركا كـارى         ظاهر صحيح آن معتبر تلقى نمايند و بدون آنكه ب         

اين نوع نگرش قانون تجـارت در ظـاهر بـراى ايجـاد             . داشته باشند، با آن معامله كنند     
همچنين بـه   . شوند وفور انجام مى   هسرعت و امنيت در انجام دادن معامالت است كه ب         

سازد كه اگـر حقـى را        بخشد و اشخاص ثالث را مطمئن مى       گردش اموال سرعت مى   
طبق ظاهر محق به تحصيل آن باشند، كسى متعرض حقـوق            آورند بر  ت مى كه به دس  

در ضـمن ايـن ويژگـى       . آنان به داليلى كه برايشان پوشيده مانده اسـت نخواهـد شـد            
امى اوست  حقوق تجارت در فرضى كه صاحب حق با حسن نيت عمل كرده باشد ح             

 اشـغال   تـرى را   نيت نيز در حقـوق تجـارت جـاى مهـم           و طبيعى است كه بحث حسن     
 سرعت و امنيت، يعنى اجـراى سـريع و اعتمـاد بـه ظـاهر                1.كند تا در حقوق مدنى     مى

 كننده برات نبايـد در  دريافت: پذير در روابط تجارى است    اعمال، دو ضرورت انكارنا   
نيـت   ن باشد، بلكه همين قدر كه با حسن     كنندگاجستجوى ماهيت پنهان تعهدات امضا    

. ود تعهـد براتــى مطمـئن ســازد كـافى اســت   عمـل كنـد و صــورت سـند او را از وجــ   
كند نبايـد در جسـتجوى روابـط ميـان      همچنين كسى كه با شركت تضامنى معامله مى  

شركا و تعهداتشان نسبت به يكديگر باشد، بلكه همين قدر كه شركت، بنـا بـه اعـالم                  
سازد كه شركا نسبت به پرداخت ديون شـركت          شركا، تضامنى باشد او را مطمئن مى      

 .ضامنى دارند و مانند اينهاتعهد ت
 در مورد اموال نيز بايد گفت كه در حقوق مدنى منظـور از امـوال، از جملـه                   ـ

اموال منقول، عمدتاً اموال مادى است، و از امـوال غيرمـادى سـخنى بـه ميـان نيامـده                    
است؛ به عبارت ديگر، قواعدى كه در قانون مدنى راجع به مالكيت اموال و نيـز نقـل                  

                                                                                                                             
1.  Ibid, nº. 70. 
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در بحث راجع بـه مالكيـت، حـق انتفـاع، عمـرى و              (بينى شده است     نها پيش و انتقال آ  
رقبى و سكنى، وقف، اسباب تملك، بيع، اجاره، مزارعه، مساقات، مضـاربه، شـركت              

 جملگى راجـع بـه امـوال قابـل لمـس اسـت؛ در حـالى كـه در حقـوق تجـارت            )... و
ق اختـراع، سـرقفلى،     شود؛ اموالى چون حـ     روز اهميت اموال غيرمادى بيشتر مى      روزبه

تـر اوراق    ، سهام شركتها و به طور كلـى       )صنعتى و تجارى  (اشكال و طرحها، عالمات     
در بحث راجع به شركتهاى سهامى حتى حق تقـدم سـهامدار قـديم نسـبت بـه                  . بهادار
شـود كـه    نويسى جديد، مالى تلقى مى   نويسان، در فرض افزايش سرمايه و پذيره       پذيره

وجود اين گونه اموال نگرش     . )1347 اليحه قانونى    166ماده  (ست  قابل نقل و انتقال ا    
جديدى در علم حقوق به وجود آورده است كه حقوق مـدنى بـا آن ناآشـنا و حتـى                    
مخالف است؛ براى مثال در حقوق تجارت سهم كه دين احتمالى شركت به شـريك               

 اليحـه   114 مـاده ( مال شناخته شده و قابل توثيق تلقى گرديـده اسـت             عنوان  بهاست،  
 774مـاده   (كه از ديد قانون مدنى، دين قابل توثيـق نيسـت            ؛ در صورتى  )1347قانونى  

توان آن را توقيف كرد؛ در حـالى كـه           سرقفلى نيز مال شناخته شده است و مى       . )م.ق
شـوند، انتقـال     بدين ترتيب، وقتى سهم و سرقفلى مال تلقى مـى         . مال قابل لمس نيست   

گيرد؛ در حالى كه در قانون مـدنى انتقـال            به خود مى   »فروشخريد و   «آنها نيز عنوان    
گيـرد و در بحـث بيـع از آن           اين دو به صورت انتقال طلب و انتقال حق صـورت مـى            

 .سخن به ميان نيامده است
اى از مـواد      اگر قسمت قابل مالحظه    .الملل ميزان تأثير حقوق خارجى و بين     . 2

تفاع و حق ارتفـاق و برخـى از مـواد راجـع بـه      قانون مدنى ايران درباره اموال و حق ان       
 قـانون تجـارت تقريبـاً بـه طـور           ،1عقود و قراردادها از قانون مدنى فرانسه اقتباس شده        

تـوان    فرانسـه اقتبـاس شـده اسـت؛ بنـابراين، مـى            1807تمام و كمال از قانون تجارت       
اشـته و در    گفت حقوق تجارت ايران، از ابتدا، تحت تأثير شديد حقوق بيگانه قـرار د             

                                                                                                                             
در جلد اول، قسمت عمده مواد مقدمه و تقسيم اموال به منقول و غيرمنقول و حق انتفـاع و حـق                     .  1

اى از مواد راجع به عقود و قراردادها از قانون مدنى فرانسه اقتبـاس شـده اسـت                   و نيز پاره  ارتفاق  
 ).43 ص ،)1375(شايگان (
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 نيـز ايـن تأثيرپـذيرى حفـظ شـده           1311طول سالهاى پس از تصويب قانون تجـارت         
 وضـع گرديـده   ونقـل  حمـل است؛ مانند قوانين مختلفى كه راجع بـه بانكـدارى، بيمـه و     

تواننـد فقـط بـه     نمـى ) شركتها و اشخاص حقيقى  (با پذيرش اين واقعيت كه تجار       . است
وسعه اقتصادى كشور بدون انجام دادن معامالت بـا         مرزى اكتفا كنند و ت     معامالت درون 

توان گفت حقوق تجارت ما نيز، چون حقوق تجارت هر كشور            خارج ميسر نيست، مى   
بررسـى  . الملل است و اين امر، امر غريبى نيست        ديگرى، تحت تأثير حقوق تجارت بين     

 بـه   دهد كـه بازرگانـان همـواره بـراى فـروش و عرضـه كاالهـاى خـود                  تاريخ نشان مى  
 و رسـوم    آدابانـد و در بازگشـت بـه كشـور خـود              كشورهاى بيگانه نيـز توجـه داشـته       

ايـن وضـع در كشـورهاى       . اند كشورهاى ديگر را با خود به همراه آورده و حفظ كرده          
 فرانسه شركت با مسئوليت محـدود       گذار  قانونديگر نيز به همين منوال است؛ براى مثال         

كنوانسيون . ايم، از قانون كشور آلمان گرفته است        كرده را كه ما از قانون فرانسه اقتباس      
ژنو راجع به برات و سفته، كه در قانون تجارت فعلى كشور فرانسه پذيرفته شـده اسـت                  

اگرچـه ايـن تأثيرپـذيرى ممكـن        . نيز عمدتاً بر مبانى قانون تجارت آلمان اسـتوار اسـت          
شـك بـه حقـوق       ند، بـى  است ما را از اصول حاكم بر حقوق مدنى بيش از پيش دور ك             

بخشد و الزم است از آن غفلت نكنيم؛ چرا كه ضـرورت انجـام دادن                تجارت ما غنا مى   
المللـى ارزش آن را دارد كـه         معامالت و مبادالت با كشورهاى بيگانـه و در سـطح بـين            

بعضى از اصول حقوق مدنى را كه عمدتاً براى امور و معامالت ساده وضع شـده اسـت                  
 .رى كه تاكنون شده و مشكلى نيز پيش نياورده استكنار بگذاريم؛ كا

 اگرچه نظم عمـومى زمـانى       .ضرورت دخالت نظم عمومى در حيات تجارى      . 3
 در حقـوق تجـارت، بـيش از         گـذار   قـانون در روابط تجارى دخالتى نداشت، امـروزه        

 از يك طـرف،   1.حقوق مدنى، قواعدى آمره براى تنظيم اين روابط وضع كرده است          
ت براى هدايت اقتصاد و در نتيجه تقويت توليد و گردش ثروت موجـب              دخالت دول 

 و از طـرف ديگـر       2)نظم عمومى هـدايتى   (توسعه حوزه عمل نظم عمومى شده است        
تر متعـاملين ضـعيف در برابـر         دولت براى حمايت از مصرف كنندگان و به طور كلى         

                                                                                                                             
1.  Ripert et Roblot (1991), t. 1, nº. 74. 
2.  Ordre public de direction 
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 تـا تعـادل   1)يتىنظم عمومى حما(تر، قواعدى آمره وضع كرده است      ايهاى قوى  حرفه
هاى دخالت قواعد آمره در حقوق تجـارت         نمونه. مبادالت ميان طرفين را ميسر سازد     

، بيمه،  ونقل  حملتوان به قراردادهاى راجع به شركتها،        بسيار زياد است؛ براى مثال مى     
اى اسـت كـه طـرفين        اوراق بهادار و بانكدارى اشاره كـرد كـه مملـو از قواعـد آمـره               

در تنظيم شرايط بيع تجارى كه در زندگى روزمره         . نظر كنند  ن صرف توانند از آ   نمى
رو هسـتيم، آزادى اراده بسـيار محـدود اسـت و در بسـيارى از مـوارد ايـن                     با آن روبه  

كم با توجه به ضـوابط        بهاى كاالهاى مصرفى به وسيله دولت يا دست        ويژه  بهشرايط،  
 .شود كند معين مى مشخصى كه دولت مقرر مى

 ت موجب شده است براى تضمين اجراى      م عمومى در حقوق تجار    دخالت نظ 
قواعد آن مقررات كيفـرى خاصـى وضـع شـود؛ قواعـدى كـه حـوزه عمـل آنهـا در                      

اى تحـت   كشورهاى پيشرفته بسيار وسيع است تا حـدى كـه موضـوع درس جداگانـه              
در ايران  .  قرار گرفته است   3»حقوق جزاى معامالت  «يا   2»حقوق جزاى تجارى  «عنوان  

يز قوانين كيفرى مختلفـى در مـورد گرانفروشـى تنظـيم شـده كـه در سـالهاى اخيـر                     ن
 تعزيـرات   در حـال حاضـر، قـانون      . آزادى عمل فعاالن تجارى را محدود كرده است       

االجرايى است كه با مجازاتهاى سنگينى كـه         شده و الزم   حكومتى آخرين قانون وضع   
نظيم فعاليتهاى اقتصـادى كشـور      شده براى ت   بينى شده رعايت قواعد وضع     آن پيش در  

 4.كند را به فعاالن تجارى گوشزد مى
 

 ارتباط حقوق تجارت با شعبات ديگر حقوق: مبحث دوم
 ارتباط حقوق تجارت با حقوق عمومي: گفتار اول

قـوه مقننـه،    (حقوق عمومى، حقوق دولت به معناى عام كلمه است؛ يعنـى حكومـت              
. )شـود  يى كه در مجموع قوه مجريه ناميده مـى        قوه قضاييه و سازمانهاى ادارى و اجرا      

                                                                                                                             
1.  Ordre public de protection 
2.  Droit pénal commercial 
3.  Droit pénal des affaires 

 .10/1/1368، 12842 شماره ،روزنامه رسمى ،قانون تعزيرات حكومتى.: ك.ر.  4
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در . حقـوق اساسـى و حقـوق ادارى   : شـود  حقوق عمومى به دو شعبه عمده تقسيم مى 
حقوق اساسى، ساختمان حقوقى دولت و رابطه سازمانهاى آن با يكديگر مورد بحث             

 و در حقـوق ادارى راجـع بـه اشـخاص حقـوقى و تشـكيالت ادارى و       1شـود  واقع مى 
ها، ادارات دولتـى، شـهرداريها، تقسـيمات كشـورى و نيـز روابـط        زارتخانهو(عمومى  

 حقوق تجارت هـم بـا حقـوق اساسـى مـرتبط             2.شود  بحث مى  )حقوقى دولت يا افراد   
 .است و هم با حقوق ادارى

 
 ارتباط حقوق تجارت و حقوق اساسى) الف

چه ايـن قـانون     اگر. سى جمهورى اسالمى ايران است    منبع حقوق اساسى ايران، قانون اسا     
اى نـدارد، در تنظـيم آنهـا و تعيـين            به معامالت تجارى و طرز انعقاد و اجراى آنها اشـاره          

 ـ دولتى تصاد كشور ما اقتصادى نيمهدر واقع، از آنجا كه اق    . تأثير نيست  شان بى  حدود كلى 
اى دارد، الزم بـوده قـانون        خصوصى است و دولـت در توسـعه كشـور نقـش عمـده              نيمه

ود دخالت دولت و اشخاص خصوصى را در چنين اقتصادى معـين كنـد؛ بـه                اساسى حد 
وچهارم قـانون مـذكور نظـام اقتصـادى كشـور بـه سـه بخـش                  همين دليل، در اصل چهل    

صـنايع بـزرگ، صـنايع      «بخش دولتـى    . دولتى، تعاونى و خصوصى تقسيم گرديده است      
هـاى   رو، سدها و شـبكه    مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانكدارى، بيمه، تأمين ني        

رسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايى، كشتيرانى، راه        بزرگ آب 
تواننـد   در بخش دولتى اشخاص خصوصى نمى     . گيرد مى  را دربر  »آهن و مانند اينها    و راه 

) اعم از حقيقى يا حقوقى(مالكيت خصوصى داشته باشند؛ براى مثال اشخاص خصوصى 
، هواپيمايى، بيمـه و بانكـدارى شـوند و در           ونقل  حملدار امور مربوط به      نند عهده توا نمى

نتيجه ضمن محدود بودن اراده اشخاص خصوصى در تجارت در ايـن امـور، دولـت بـه                  
دليل خصيصه بازرگانى اين امور، براى انجام دادن آنها مجبـور اسـت از الگـوى حقـوق                  

 .دهيم آن توضيح مىتجارت استفاده كند كه در بند ب راجع به 

                                                                                                                             
 .»مبانى و كليات«، 1 ج ،حقوق اساسى و نهادهاى سياسى ،)1368(قاضى، ابوالفضل .: ك.ر.  1
 .حقوق ادارى ،)1373(طباطبائى مؤتمنى، منوچهر .: ك.ر.  2



 59      مقدمه

 

 ارتباط حقوق تجارت و حقوق ادارى) ب
وچهارم قانون اساسى نشان داد كه دولت فعاليتهاى اقتصادى خاصـى            بررسى اصل چهل  

عـالوه بـر ايـن، بـر     . كنـد  دهد و در اين راستا به حقوق تجـارت رجـوع مـى     را انجام مى  
ل باشـند، نظـارت   توانند فعـا  فعاليتهاى تجارى اشخاص خصوصى، در آن قسمت كه مى 

نظارت بر تأسيسات صنعتى از نظر رعايت ضوابط ايمنى و بهداشـتى، نظـارت بـر                (دارد  
اين وضعيت موجب تـأثير متقابـل حقـوق تجـارت و            ...).  قيمتها به منظور تعديل بازار و     

دولـت بـراى انجـام دادن وظـايف مختلفـى كـه حيـات               . حقوق ادارى بر هم شده است     
تأسـيس  (كنـد    ده از مقـررات حقـوق تجـارت اسـتفاده مـى           اقتصادى بـر او تحميـل كـر       

و در مقابـل، بـا وضـع قواعـد          ) شركت تجارى و انتشار اوراق مشاركت يا اوراق قرضـه         
عمومى خاص بر معامالت تجارى نظارت دارد؛ البته، اين قواعد همواره بـراى محـدود               

راى شود، بلكه به عكـس، ممكـن اسـت بـ           كردن فعاليتهاى تجارى خصوصى وضع نمى     
 آنچـه مهـم اسـت ايـن         1. به فعاالن تجارى باشـد     ترغيب و تشويق اين فعاليتها و كمك      

توان معامالت تجارى را بدون دخالت دستگاههاى ادارى و دولتى و بـه         است كه نمى  
صورت آزاد انجام داد، هرچنـد شـدت و ضـعف ايـن دخالـت در زمانهـاى مختلـف                    

 بحـران اسـت شـديدتر اسـت و در        متفاوت است؛ يعنى زمانى كه اقتصاد كشور دچار       
 .شود ريزى به صورت محدود انجام مى زمانهاى غيربحرانى نيز با سيستم برنامه

 
 ارتباط حقوق تجارت با حقوق جزا: گفتار دوم

ى ايـران شـد، بـراى تخلـف از          گـذار   قـانون  وارد نظام    1311زمانى كه قانون تجارت     
در قوانين تجـارى ديگـرى      . دبرخى قواعد آن مجازاتهاى حبس و جريمه مقرر گردي        

 و قـوانين    1318ماننـد قـانون اداره تصـفيه        (كه بعـد از ايـن قـانون بـه تصـويب رسـيد               

                                                                                                                             
س سازمان گسترش و نوسـازى صـنايع ايـران مصـوب تيـر              چنين دخالتهايى قانون تأسي    نمونه اين .  1

 كه هدفش كمك و راهنماييهاى فنـى        )30/5/1346،  6555  شماره ،روزنامه رسمى ( است   1346
نمونه ديگر وضع قانون حمايت صنعتى و جلـوگيرى         . دولت به واحدهاى صنعتى و معدنى است      

، 5684  شــماره،سـمى روزنامــه ر( اسـت  1343هـاى كشــور مصـوب خــرداد    از تعطيـل كارخانــه 
2/6/1343(. 
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 نيز روند جزايى كردن حقوق تجارت ادامه يافت؛ بـه نحـوى             )مختلف راجع به چك   
اى از حقـوق را      شـده در ايـن زمينـه، شـعبه         توان از درون مقررات جزايى وضع      ىكه م 

 بيـرون آورد؛ البتـه،      »حقوق جـزاى اقتصـادى    « يا   »جزاى تجارى حقوق  «تحت عنوان   
 .شود هاى حقوق فرانسه تدريس مى سالهاست كه اين رشته در دانشكده

به هر حال، هدف از تـدوين قواعـد جزايـى مـرتبط بـا امـور تجـارى تضـمين                     
اين مجازاتها در بخشهاى    . صداقت اين اعمال از طريق وضع مجازاتهاى كيفرى است        

تعيـين مجـازات بـراى سـوء اسـتفاده از           : بينى شده اسـت    قوق تجارت پيش  مختلف ح 
اموال شركت، در بحث شركتها و در راستاى حفظ حقوق شـركا و اشـخاص ثالـث،                  
تعيــين مجــازات بــراى ورشكســتگى بــه تقصــير و تقلــب و در جهــت حفــظ حقــوق  
ــى،      ــاى تقلب ــروش كااله ــوگيرى از ف ــراى جل ــاجر، و وضــع مجــازات ب طلبكــاران ت

در . كننـدگان  فروشى و تبليغ كذب در راستاى حفظ حقوق مشـتريان و مصـرف            گران
مصوب مجمـع تشـخيص مصـلحت       (اين مورد الزم است به قانون تعزيرات حكومتى         

فروشـى و تقلـب،      اشاره كرد كه در آن براى گرانفروشى، كم       ) 23/12/1367 نظام در 
...  تحســاب واحتكــار، عــدم درج قيمــت، امتنــاع از عرضــه كــاال، عــدم صــدور صور

 1.مجازات تعيين شده است
 

 ارتباط حقوق تجارت با حقوق كار: گفتار سوم
گـاه بـه مراجعـه بـه      تنهايى انجـام دهـد شـايد هـيچ     هاگر تاجر فعاليت تجارى خود را ب  

 در بسـيارى    )شركت تجارى (حقوق كار نياز نداشته باشد؛ اما تاجر حقيقى يا حقوقى           
. گيرنـد  كنند و مزد مـى     رد كه به حساب او عمل مى      از موارد كاركنان و كارگرانى دا     

در قانون تجارت در مورد روابط تاجر با كاركنان تجارتخانه مقـررات خاصـى وضـع                
نشده است و در قانون مدنى اين روابط تابع مقررات راجع به اجاره خدمه و كارگران        

                                                                                                                             
كننـدگان   شده براى آنها در جهت حفظ حقوق مصرف براى مالحظه انواع جرايم و مجازاتهاى معين   .  1

ــه  ــد ب ــوع كني ــال  : رج ــوانين س ــه ق ــمى  و ، 810 ص ،1367مجموع ــه رس ــماره ،روزنام ، 12842 ش
10/1/1368. 



 61      مقدمه

 

ات مزبـور قابـل     ؛ البته، با وجود مقررات قانون كار، مقرر       )م. به بعد ق   512مواد  (است  
اعمال نيست و حقوق تجـارت، در ايـن زمينـه، وامـدار حقـوق كـار اسـت و تجـار و                      
شركتهاى تجارى بايد مقررات آمره راجـع بـه كـار را كـه در راسـتاى حفـظ حقـوق            

كننده بــه مراجــع رســيدگى. ده اســت رعايــت كننــدكــارگران مزدبگيــر وضــع گرديــ
مراجع حل اخـتالف كـار هسـتند كـه      تاجر كارفرما و كارگر هم همان       اختالفات بين   

االجراسـت و بـه وسـيله دايـره اجـراى احكـام              احكامشان، در صـورت قطعيـت، الزم      
 .1) قانون كار166ماده (آيد  مى دادگسترى به اجرا در

هـا   بدين ترتيب، حقوق تجـارت و حقـوق كـار در تنظـيم فعاليـت تجارتخانـه                
ارى و تجـارى آنهـا را معـين    حقوق تجـارت جنبـه مـالى و اد    . نقشى موازى هم دارند   

كنــد و حقــوق كــار از حقــوق كــارگران در مقابــل كارفرمــاى تجــارى حمايــت  مــى
تواند حقوق كار را ناديده بگيرد؛ زيرا توسـعه          ذلك، حقوق تجارت نمى    نمايد؛ مع  مى

در قالـب شـوراهاى     (شـود كاركنـان در اداره شـركت          روابط جمعى كار موجب مـى     
بـر ايـن، حقـوق كـار         عـالوه .  دخيـل باشـند    )نى كارگران اسالمى كار نمايندگان قانو   

امكان سهيم كردن كارگران در سود را فراهم آورده و به اين ترتيب از تـأثير حقـوق                  
رقابـت  . كند كاسـته اسـت     گذار تلقى مى   تجارت كه سود را مختص سرمايه و سرمايه       

حقـوق تجــارت و حقــوق كــار در تنظــيم روابـط تجــارى تجــار بــه شــدت و ضــعف   
اســت كــارگران در دخالــت در اداره تجارتخانــه، و منــافع مــورد نظــر شــركت از خو

بـا وجـود    . فعاليت تجارى بستگى تام دارد و برحسب زمان ممكن است متفاوت باشد           
، در حـال حاضـر، حقـوق كـار و حقـوق تجـارت، وراى                2انـد   كه گفته  طور  هماناين  

                                                                                                                             
ات بين كارفرمـا و كـارگر ناشـى از    فاختال) 26/8/1369مصوب ( قانون كار 157به موجب ماده    .  1

هاى كارگاهى يا پيمانهاى     اجراى قانون كار و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزى، موافقتنامه         
كــارگر در شــوراى اســالمى كــار يــا جمعــى كــار، اول از طريــق ســازش بــين كارفرمــا و  دســته

انونى كارگران و كارفرما    نده ق كه شورا نباشد، از طريق انجمن صنفى كارگران يا نماي          درصورتى
هاى تشـخيص و حـل      هيئتدر صورت عدم سازش، حل اختالف از طريق         . فصل خواهد شد  و حل

 .گيرد  به بعد انجام مى158اختالف، مطابق مواد 
2.  Didier (1992), t. 1, p. 24. 
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مؤسسـات تجـارى را     مبارزه طبقاتى كارگر و كارفرما، در مجموع حقوق خصوصـى           
 .دهند تشكيل مى

 
 الملل خصوصي ارتباط حقوق تجارت با حقوق بين: گفتار چهارم

جز در قواعدى بسيار نادر، از قواعـد حـل تعـارض ميـان قـوانين                 هدر قانون تجارت، ب   
كه يـك دعـواى تجـارى        بنـابراين، در صـورتى     1تجارى سخنى به ميان نيامده اسـت؛      

تجـارت در خصـوص تعـارض احتمـالى ميـان قـوانين             المللى مطرح شـود، قـانون        بين
حلى ندارد، و براى حل تعارض و يافتن قانون حاكم بر اين اختالف بايد به قواعـد       راه

بر ارائه قواعـد حـل تعـارض ميـان           الملل خصوصى مراجعه شود كه عالوه      حقوق بين 
. كنـد  قوانين تجارى، حقوق تجارت خارجى، اعم از حقيقى و حقوقى را نيز معين مى             

 .الملل خصوصى است حقوق تجارت در اين مورد نيز وامدار حقوق بين
 

 بندي مطالب كتاب موضوعات حقوق تجارت و تقسيم: بخش چهارم
گانه پيشين بيان شد به تـاريخ، منـابع و جايگـاه حقـوق تجـارت                 آنچه در بخشهاى سه   

اشـاره  در اين بخش به موضوعات حقوق تجارت و تقسيم مطالب آن            . شد مربوط مى 
 .شود مى

. موضوعات حقوق تجارت، به طور سـنتى داراى چهـار عنـوان مسـتقل اسـت               
هاى كلى حقوق تجارت، يعنى قواعد كلى حاكم بـر فعاليـت             بحث اول راجع به جنبه    

تجارى است و بحثهاى ديگر به ترتيب به قواعد راجـع بـه شـركتهاى تجـارى، اسـناد                   
اختصاص دارد؛ البته مباحث ديگرى     تجارى و در نهايت قواعد راجع به ورشكستگى         

هم هستند كـه رنـگ تجـارى دارنـد، امـا چـه در كتـب حقوقـدانان متقـدم و چـه در                   
هاى حقوق، حقوق تجارت با اين عنـاوين عمـده تـدريس             هاى درسى دانشكده   برنامه
شــود و مبــاحثى چــون حقــوق تجــارت دريــايى، حقــوق بيمــه و حقــوق تجــارت  مــى
شـود؛ بـه همـين       اى است كه به طور مستقل تـدريس مـى          الملل، درسهاى جداگانه   بين

                                                                                                                             
 . قانون تجارت در مورد قانون حاكم بر برات306 و 305مواد : براى مثال رجوع كنيد به.  1



 63      مقدمه

 

 :كنيم دليل، ما نيز مباحث چهارگانه مزبور را با عناوين زير بررسى مى
 قواعد كلى حاكم بر فعاليت تجارى؛ـ 
  شركتهاى تجارى؛ـ
 ؛)برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چك( اسناد تجارى ـ
 . ورشكستگى و تصفيه امور ورشكستهـ

به اين ترتيب، موضوع كتاب حاضر، بحث اول، يعنى قواعـد كلـى حـاكم بـر                 
 »حقـوق تجـارت يـك     «در حال حاضر، اين درس تحت عنوان        . فعاليت تجارى است  

 .شود هاى حقوق تدريس مى در دانشكده
در بـاب اول    . مطالب اين درس در دو باب مورد بررسى قـرار خواهـد گرفـت             

واقـع، قلمـرو حقـوق تجـارت         شـود؛ يعنـى، در     مـى تصويرى از فعاليت تجارى ارائـه       
گردد و در باب دوم قواعد راجع به سـازماندهى فعاليـت تجـارى مطـرح                 مشخص مى 
 .خواهد شد

 
 



 

 

 
 
 
 


