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  مقدمه
  

  حوزه حقوق تجارت: بخش اول
  .شود که بر روابط افراد در جامعه حاکم است آور اطالق می اي از قواعد الزام حقوق در معنی وسیع آن، به مجموعه

. کنـد  هاي حقوق خصوصی است، روابط میان اشخاص خصوصی را تنظیم مـی  حقوق مدنی که یکی از رشته
  .کند همۀ اشخاص داللت میحقوق مدنی، حقوق عام است؛ یعنی بر 

اند، قواعد خاصی وضع شده است کـه امـروزه بـه ایـن      از دیرباز، براي اشخاصی که به تجارت اشتغال داشته
  .شود قواعد، حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی گفته می
ر رود، حقوق تجارت یک حقوق استثنایی است، حقوق تجارت جز ب در مقابلِ حقوق مدنی که اصل به شمار می

طبـق یـک   . کند قابـل اعمـال نیسـت    تلقی می -.) ت.ق 3و  2مواد(ذاتی و تبعی  -روابطی که قانون آنها را تجارتی 
شود، جز در صورتی که این حقـوق بـراي    قاعدة کلی بر روابط و مناسبتهاي تجارتی، قواعد حقوق تجارت اعمال می

قواعد حقوق مدنی بر این روابط نیز حکومت خواهـد  اي خاص نداشته باشد، که در این صورت،  اعمال تجارتی قاعده
تعارضـی  ) حقـوق خـاص  (و حقوق تجـارت  ) حقوق عام(طبق یک اصل کلی دیگر چنانچه میان حقوق مدنی . کرد

  . وجود داشته باشد، در حوزة اعمال تجارتی حقوق خاص بر حقوق عام مرجح خواهد بود
بیهوده نیست . دارد که در گذشته، خاص تجار بوده است حقوق تجارت امروز در قواعد، عرفها و عاداتی ریشه

: شـود  قانون تجارت فرانسه است، با تعریـف تـاجر شـروع مـی     1که مادة یک قانون تجارت ایران که ترجمه ماده 
معامالت تجـارتی کـه حقـوق تجـارت      . »تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار بدهد«

در علم حقـوق تجـارت   » تجارت«اند؛ با این توضیح که لفظ  قانون تجارت احصا شده 2ر ماده ناظر بر آنهاست، د
شود که از نظر علم اقتصـاد   دهد؛ یعنی هم شامل اعمالی می تري را به نسبت علم اقتصاد پوشش می مفهوم وسیع

و ) صنعت(تولیدي دارند  ، و هم اعمالی را که جنبۀ)شده مانند خریدوفروش کاالهاي ساخته(جنبۀ تجارتی دارند 
گیرد؛ به عبارت دیگر، حقوق تجارت هم حقوق تجارت به معنی معمولی کلمه است،  نیز اعمال خدماتی را دربرمی

  .هم حقوق صنعت و تولید، و هم تا حد زیادي حقوق خدمات
  

  تاریخچه حقوق تجارت: بخش دوم
  .عۀ مبادالت تجاري در طول تاریخ استحقوق تجارت حاصل عرف و عادتهاي مربوط به حوزة تجارت و توس

در یونـان  . دهـد  کاري ارائه می العمل قانون حمورابی مقرراتی در خصوص وام بابهره و حق، در دوره باستان
در حقوق رم قواعد عمومی قراردادها و تعهدات در حقوق . عرفهایی رایج بوده که خاص تجارت دریایی بوده است

ترین آنها نمایندگی تجاري یـا قواعـد    در حوزة حقوق تجارت ارائه گردید که مهم مدنی وضع شد، اما قواعدي نیز
  .به تقسیم دارایی ورشکسته میان طلبکاران به نسبت طلبهایشان است راجع به ورشکستگی و به ویژه قواعد راجع 

انی کـه در  از قرن یازدهم که تجارت در اروپا توسعه پیدا کرد، حقوق تجـار مـابین تـاجر   ، در قرون وسطی
کردند، شکل گرفت و دادگاههاي تجاري در این بازارها،  شهرهاي پیرامون دریاي مدیترانه بازارهاي مکّاره بر پا می
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خاص اختالفات میان تجار ایجاد شد؛ همچنین برات ابداع گردید تا خطر حمل پول از شهري بـه شـهر دیگـر را    
عـالوه بـر آن، در ایـن دوره، سـندیکاهاي     . رگانان قرار گرفـت منتفی کند و از این حیث بسیار مورد استقبال باز

اي بازرگانی براي نظارت بر کیفیت کاالها و حفظ حقوق بازرگانان در مقابل مقامات دولتی و رقابت خارجی  حرفه
سازماندهی شدند و مقررات خاص ورشکستگی، هنگام عجز تاجر از پرداخت دیونش، اعمال شد؛ حیات بازرگـانی  

» حقوق تجار«و به تعبیر دیگر  1ط عرفهایی قرار گرفت که گرچه نوشته نبودند، اما حقوق واقعی تجارتتحت تسل
نظر از اینکه در چه شهر و کشوري بر  المللی نیز داشتند؛ زیرا در تمامی بازارهاي اروپایی صرف بودند و جنبۀ بین

  .فتندگر شد، دادگاههاي تجاري مورد استفاده و استناد قرار می پا می
که از قرن پانزدهم میالدي آغاز شد، حقوق تجارت رنگی متفاوت از حقـوق تجـارت قـرون     در دورة جدید
در این دوره، حقوق تجارت که حاصل آزادي عمل تجار در قرون وسـطی بـود و براسـاس    . وسطی به خود گرفت

در انگلسـتان حقـوق   . دسـت داد  المللی خود را از نیاز فعاالن تجاري شکل گرفته بود، دولتی شد و خصیصۀ بین
در فرانسه، حقوق تجارت، که به طور حساب شده از . شد حل می) حقوق عرفی این کشور(» کامن ال«تجارت در 

به  1807سوي تجار ساخته و پرداخته شده بود، تحت نظم ساخته و پرداختۀ سلطان قرار گرفت تا اینکه در سال 
درآمد و از آن پس تاکنون همواره مورد اصالح قرار گرفته، به نحوي که  2»قانون تجارت«صورتی مدون، با عنوان 

  3.در حال حاضر، از آن جز چند ماده باقی نمانده است
شـوند، همـان    تا پیش از تصویب قوانین تجاري مدون، در اموري که امروز امور تجارتی تلقی مـی ، در ایران

د و اصوًال بین امـور مـدنی و امـور تجـارتی تفکیـک قائـل       ش اصول و قواعد شرعی حاکم بر امور مدنی اعمال می
رو، تاریخچۀ حقوق تجارت ایران، به مفهوم امروزي آن، در واقع از زمـان ورود حقـوق تجـارت     از این 4.شدند نمی

  : شود اروپایی به کشورمان شکل گرفته است و دو دورة مهم را شامل می
، یعنـی از  1311تـا سـیزدهم اردیبهشـت    ) 1289هم ثور ون بیست( 1328االول  دورة نخست از نهم جمادي

تا تاریخ تصویب قانون تجـارت ایـران، و دورة دوم از تصـویب    » قانون قبول و نکول بروات تجاري«تاریخ تصویب 
گذار ایران، در این  دورة نخست را باید دوره احتیاط نامید؛ زیرا قانون. گیرد تا امروز را دربرمی 1311قانون تجارت 

ه به خاطر مخالفت پیشوایان مذهبی با ورود قوانین غربی به کشور، محتاطانه عمل کرده و قوانین مختصـر و  دور
جسارت او بیشتر شده و قوانین تجاري غربی  1311آمیزي وضع نموده، اما پس از تصویب قانون تجارت  گاه ابهام

  .ران کرده استگذاري ای هاي کم، یکی پس از دیگري، وارد نظام قانون را با فاصله
است؛ چـون   1311توان بررسی کرد، همین دورة پیش از  حقوق تجارت ایران می» تاریخچه«آنچه با عنوان 

اند و  نخورده باقی مانده اند، تقریبًا دست طورکه خواهیم دید، قوانینی که پس از این تاریخ به تصویب رسیده همان
رو، به این مقررات و از جمله به قانون تجارت  یاد کرد؛ از این» خیتاری«توان از آنها به عنوان مقررات و اصول  نمی

در اینجا اما در ارتباط با دوران قبل از تـاریخ  . ، در قسمت مربوط به منابع حقوق تجارت خواهیم پرداخت1311
                                                      

1. just mercatorum 
2. code de commerce 
3. Legeais, 2012, No. 17. 

  .21 :1، ج 1374، و ستوده تهرانی ؛35 :]تا بی[ري قص  4
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رتبـاط بـا   گذاري فعلی ما در ا اي گذرا اشاره کنیم که اساس قانون اخیر، ضرورت دارد به سه قانون عمده به گونه
  :دهند حقوق تجارت را تشکیل می

نکتـه  . ، به تصـویب رسـید  1289ونهم ثور  است که در بیست» قانون قبول و نکول بروات تجاري«اولین قانون، 
گذار از ترس اینکه قانون با مقـررات شـرعی در تضـاد جلـوه      مالحظه در خصوص این قانون این است که قانون قابل

چون بـاب  «: که در مادة یک این قانون آمده است در فقه و حقوق مدنی مطابقت داد؛ چنان» حواله«کند، برات را با 
کـردن انکـار    کند، هرگـاه پـس از بـرات    کننده در مقابل ذمۀ مشغول خود حواله می برات حواله است و شخص برات

واد بعـدي همـین قـانون،    ؛ و این در حالی است که مطابق همین ماده و م»مدیونیت کند، از او پذیرفته نخواهد شد
قانون اصالح قانون قبـول و نکـول بـروات    «گذار بعدًا ضمن  و به همین خاطر نیز قانون 5برات تطابقی با حواله ندارد

دیگر از بـرات بـه عنـوان حوالـه یـا چیـز دیگـر        ) 1290چهارم جوزاي / 1329وششم جمادي االول  مصوب بیست(
کننده در برات تصریح به اخذ وجه نموده و بعد انکار  اگر برات«: دارد می مادة اول قانون اخیر مقرر. کند صحبت نمی

؛ و این یعنی صدور برات بـه منزلـۀ قبـول مـدیونیت نیسـت، مگـر آنکـه        »مدیونیت کند، از او پذیرفته نخواهد شد
بـاق دارد و بـا   انط» انکار بعـد از اقـرار مسـموع نیسـت    «اي که البته با قاعدة  قاعده -صادرکننده به آن تصریح کند 
  6.موازین شرعی در تعارض نیست

وپـنجم دلـو    بیست( 1304و  1303قانون مهم دیگري که در دورة موردنظر به تصویب رسید، قانون تجارت 
بود که در ده قسمت تنظیم شد و براي آنکـه بـا مخالفـت    ) 1304و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد  1303

رو نشود نه در مجلس، بلکه در کمیسیون عدلیه بـه   اساسی مشروطیت روبه علماي موضوع اصل دوم متمم قانون
تجـار و  : فرانسه اقتباس شده و متضمن ابوابی است بـا عنـاوین   1807این قانون از قانون تجارت  7.تصویب رسید

نکتۀ قابـل توجـه   . معامالت تجارتی، دفاتر تجارتی، شرکتهاي تجارتی، داللی، برات و سفته و چک و ورشکستگی
شـرکت  «از  67ن در مـاده در این قانون این است که در آن به شرکتهاي تضامنی اشاره نشده است و بـه جـاي آ  

براي امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت «کندکه  صحبت می» ضمانتی
  .شود تعبیر می» شرکت نسبی«امروزه از این شرکتها به . »اي است که در شرکت گذاشته است سرمایه

بـر روابـط تجـاري    ) تصویب قانون تجارت فعلـی ( 1311ترین قانونی است که تا  عالوه بر قانون فوق که مهم
رود، قـانون قابـل ذکـر     حاکم بود و عامل مهمی در تفکیک مقررات حقوق تجارت از حقوق مدنی بـه شـمار مـی   

وچهـارم شـعبان    این قانون بیسـت . دیگري در این دوره به تصویب رسید که موضوع آن ایجاد محاکم تجارت بود
در کمیسـیون عدلیـه در   (صـویب شـد و بـا قـانون تشـکیل محـاکم تجـارت        ت) 1294پانزدهم سـرطان  ( 1333

) 12/4/1309و  3/4/1309مصـوب  (تکمیل گردید، اما بعدها به موجب قانون تسریع محاکمـات  ) 14/11/1304

                                                      
  .15:  ...کلیات ، 1392اسکینی، .: ك.براي مطالعه بیشتر در این خصوص ر  .5
 .به بعد 2 :1350، آبان 3 جگذاري،  قانون ممجموعه قوانین دوره پنج  .6
تشـخیص  . تواند قوانین خالف قواعـد مقـدس اسـالم وضـع کنـد      اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت مقرر کرده بود مجلس شوراي ملی نمی  7

نفري از مجتهدان و فقهاي متدین و مطلع از مقتضیات زمان بـود    پنج ز به موجب این اصل به یک هیئتمخالفت یا عدم مخالفت قوانین با اسالم نی
   .االتباع بود در باب رد قوانین مخالف شرع الزم رأي این هیئت. شدند که توسط علما و مراجع شیعه به مجلس معرفی می
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  .کنار گذاشته شد
انون برخـی مقـررات قـ   . تعریف گردید» امور تجاري«) 1294قانون  23ماده (بار در قوانین مزبور  براي اولین

قـانون   5قانون مذکور در ماده  24که، به عنوان مثال، ماده  تکرار شده؛ چنان 1311عینًا در قانون تجارت  1294
دارد کلیۀ معامالت تجار، تجارتی محسوب خواهد شد، مگر خـالف آن ثابـت    آمده است و مقرر می 1311تجارت 

نون آیین دادرسی مدنی مورد استفاده قرار گرفت و برخی مواد آن نیز بعدها در قانون تسریع محاکمات و قا. شود
قانون مذکور که رسیدگی به امور تجـارتی در محـاکم تجـاري را بـه      40ادامۀ حیات یافت؛ به عنوان مثال، ماده 

این قـانون نیـز در قالـب     71قانون تسریع محاکمات، و بند  19بینی کرده بود، ضمن ماده  طریق اختصاري پیش
در حال حاضر محاکم تجاري در سیستم قضایی ما وجود . یین دادرسی مدنی ادامه حیات یافتقانون آ 143ماده 

ندارد، اما قوه قضاییه چند سالی است به طرحی مشغول است که اگر به سامان برسد، بـه تشـکیل ایـن محـاکم     
  .منجر خواهد شد

  

  ویژگیهاي حقوق تجارت: بخش سوم
رو، حقوق تجـارت متضـمن    نیازهاي دنیاي تجارت است و از این هدف از مقررات حقوق تجارت، پاسخگویی به

حلهاي حقوق مدنی که جوابگوي ضروریات خاص زندگی تجاري نیستند، تفـاوت   حلهایی است که گاه با راه راه
در واقع در حقوق تجارت دو ضرورت عمده وجود دارد که از دیرباز توسط فعاالن تجاري احساس شـده  . دارند
معامالت تجاري باید سریع منعقد گردند، سریع اجرا شوند و در صـورت بـروز اخـتالف    . منیتسرعت و ا: است

رو در معامالت این حوزه، گرچه جنبه شکلی مهم است، اما بسیار ساده منعقـد   از این . وفصل گردند سریع حل
معاملـه را  شـفافیت قواعـد حقـوق تجـارت، امنیـت طـرفین       . شوند و تابع تشریفات و شکل خاصی نیستند می

کند و چنانچه ظاهر معامله میان آنها با این قواعد منطبق باشـد، بـاطن روابـط آنهـا بـر صـحت و        تضمین می
کنـد،   که مثًال کسی که با یک شرکت تضامنی معاملـه مـی   تابعیت اجراي معامله تأثیري نخواهد داشت؛ چنان

اینکـه میـان خـود شـرکا در ارتبـاط بـا        مطمئن است که قاعدة مسئولیت تضامنی شرکا حقوق او را، فـارغ از 
  .مسئولیتشان در قبال اشخاص ثالث چه توافق پنهانی صورت گرفته است، تضمین خواهد کرد

در راستاي ارضاي همین ضرورتها و نیازها حقوق تجارت شکل گرفت و در کشورهایی مانند فرانسه و ایران، 
که در بسیاري از کشورهاي دیگر از جملـه ایتالیـا،    حقوق تجارت از حقوق مدنی، حیاتی مستقل یافت، وضعیتی

  8.هلند و انگلستان مصداق ندارد
نیاز نیست، بلکه وقتی قواعد خاصی بـراي حـل قضـایا     با وجود این، حقوق تجارت از شعبات دیگر حقوق بی

تجـارت  ندارد، به حقوق مدنی نیازمند است؛ و یا در خصوص حقوق و تعهدات کارکنان شرکت تجاري که حقوق 
کند با  طور وقتی دولت در امور تجارت دخالت می شود؛ همین اي ندارد به حقوق کار متوسل می در مورد آن قاعده

کنند، بـه   که مثًال مدیران یک شرکت از اموال آن شرکت سوءاستفاده می حقوق عمومی در ارتباط است، و زمانی
                                                      

حقـوق تجـارت    مـا  بـا آنچـه  ارتبـاط  در امـا   ،و حقوق تجارت رسماً پذیرفته نشـده  اگرچه تفکیک بین حقوق مدنینیز البته حتی در این کشورها   .8
  .شود که با مقررات حقوق مدنی متفاوت است همواره مقرراتی خاص وضع شده و می خوانیم، می
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ه نیاز دارنـد در مـوارد متعـدد عـالوه بـر حقـوق خـاص        گذشته از این، بازرگانان امروز. کند حقوق جزا رجوع می
و بـانکی، حقـوق    پـولی هاي دیگر حقوق مانند حقوق مصرف، حقوق مالیـاتی، حقـوق    معامالت تجاري، به رشته

اي سـاخته   رقابت، حقوق مالکیتهاي صنعتی و تجاري و غیره مراجعه کنند و این مسائل از حقوق تجـارت رشـته  
این مسائل باعث شده در فرانسه، یعنی در کشوري که مبدع تفکیک . ی تجار نیستاست که دیگر آن حقوق سنت

گـذاري   حقوق تجارت از حقوق مدنی است، بسیاري از مؤلفان حقوق اعتقاد دارند که باید بـراي ایـن رشـته نـام    
ست؛ زیرا براي این شعبه از حقوق مناسب ا 9»حقوق معامالت«کنند عنوان  آنان پیشنهاد می. جدید صورت گیرد
  .گیرد ها را با محوریت حقوق تجارت به مفهوم سنتی آن دربرمی تمامی این رشته

شود، اما در عمـل موضـوعاتی کـه در ایـن شـعبه از       در ایران نیز گرچه از حقوق تجارت چنین تعبیري نمی
آمده است فراتـر   کشند که از آنچه در قانون تجارت ایران گیرند، مطالبی را پیش می حقوق مورد بررسی قرار می

اشاره کنـیم کـه سالهاسـت در ایـران     » مجموعه قوانین تجاري و بازرگانی«کافی است در این ارتباط به . رود می
کننـد، تحـت عنـوان     شود و در آن انواع و اقسام قوانین که به نحوي با حیات بازرگانی ارتباط پیدا می منتشر می

  .اند قوانین تجاري آورده شده
پردازیم که در قانون تجارت و اصالحات بعدي از آن سخن بـه میـان    اما صرفًا به مطالبی میدر کتاب حاضر 

هاي اقتصاد و بازرگانی را با موضوعات مصوب  آمده؛ زیرا هدف از نوشتن این کتاب این است که دانشجویان رشته
  .ارت، آشنا سازیموزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري، یعنی با موضوعات باب اول تا پانزدهم قانون تج

رغم آنچه گفته شد، شایان ذکر است که حقوق تجارت، حتی موضوعاتی کـه در قـانون تجـارت ضـمن      علی
گیرد، بلکه بر مقررات متعدد و مختلفی اسـتوار اسـت کـه ذیـل      بابهاي مزبور آمده، تنها از این قانون نشئت نمی

  .مپردازی عنوان منابع حقوق تجارت در ادامه بحث به آنها می
  

  منابع حقوق تجارت: بخش چهارم
تـوان   این منابع را می. منظور از منابع، مجموع قواعد و مقرراتی است که حقوق تجارت از آنها تشکیل شده است

  .المللی منابع داخلی و منابع بین: به دو دسته تقسیم نمود
  

  منابع داخلی: مبحث اول
دارند و آنها را به چهار گروه قـانون، رویـه قضـایی، عـرف و      منظور از منابع داخلی، منابعی است که ریشۀ داخلی

  :توان تقسیم کرد می) نظریه علماي حقوق(دکترین 
  اي نامه مصوبات قانونی و آیین) الف

  .شود ها و تصمیمات هیئت دولت اطالق می نامه در یک مفهوم کلی، قانون هم به تصمیمات مجلس و هم به آیین
ترین قانون، قانون اساسی است که از دو لحاظ منبع حقوق به طور عام و منبع حقوق  مهم: قانون اساسی. 1

  :تجارت به طور خاص است

                                                      
9. Droit des affaires 
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اي تصویب شود و مصوبات مقامات  کند قانون به معنی اخص کلمه باید در چه زمینه قانون اساسی معین می
این قانون، تصویب قوانین عادي در صالحیت  مطابق اصل هفتادویکم. اي اعتبار دارند غیر قوه مقننه در چه زمینه
تواند در موارد ضروري، اختیار وضع قانون و اجراي آزمایشی آن  ذلک مجلس می مع. مجلس شوراي اسالمی است

). قسـمت اول اصـل هشـتادوپنجم   (اش تفویض کنـد   کند، به کمیسیونهاي داخلی را در مدتی که خود تعیین می
قوانین مجلس شوراي اسالمی باید به تأیید شوراي نگهبان برسند تا عدم مغایرت دارد که  قانون اساسی مقرر می

آنها با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی احراز شود و هرگـاه در مـورد امـر خاصـی، قـانونی در      
شد و بین مجلس وضع شود که از جهت تطبیق آن با موازین شرع یا قانون اساسی مورد تأیید شوراي نگهبان نبا

فیه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع اصل  مجلس و شوراي نگهبان اختالف نظر بروز کند، قانون متنازع
شود تا در این خصوص رفع اختالف کند و تصمیم مرجع اخیـر در حکـم    یکصدودوازدهم قانون اساسی، برده می

  .است) عادي(قانون 
وع تأکید شده و حتی دولت موظف گردیده است با رعایت در قانون اساسی بر اصل آزادي انتخاب شغل مشر

نیاز جامعه به مشاغل گوناگون براي همۀ افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوي براي احـراز شـغل را ایجـاد    
این قانون بر احترام به مالکیت مشروع در بخشهاي خـدماتی،  ). وسوم اصل چهل 4وهشتم و بند  اصل بیست(کند 

دهد که جز در مواردي  مجموعۀ این مقررات نشان می). وچهارم اصل چهل(تجارت نیز تأکید کرده است تعاونی و 
برداري و اکتشاف نفت، امري را براي اشخاص خصوصی  که خود قانون، مثًال در مورد برخی فعالیتها از قبیل بهره
  .منع کرده باشد، آزادي تجارت از اصول قانون اساسی است

قوانینی کـه بـه وسـیلۀ قـوه مقننـه      ) 1: توان تقسیم کرد قوانین عادي را به دو دسته می :قوانین عادي. 2
کـه   -قوانینی که از مصوبات شوراي نگهبـان و مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام      ) 2شوند؛ و  وضع می) مجلس(

  .گیرند نشئت می -تصمیمات آنها در برخی موارد در حکم قانون است 
اند، یکی قـانون مـدنی ـ     قوانینی که توسط مجلس تصویب شده :)مجلس(قوانین مصوب قوه مقننه  1-2

  .و دیگري قانون تجارت است -یا همان قانون عام 
شود که در قانون تجارت، عرف تجاري و  قانون مدنی در روابط تجاري، زمانی اعمال می :قانون مدنی 1-1-2

ص امر خاصی که در حوزة حقوق تجارت اسـت،  هرگاه در خصو. اي خاص وجود نداشته باشد رویۀ قضایی، قاعده
بین قانون مدنی و قانون تجارت اختالف و تعارض وجود داشته باشد، مقررات قانون تجارت یا دیگر قوانین تجاري 

و  378قانون مدنی و مـواد   513ونقل، بین ماده  باید اجرا شوند؛ براي مثال، در خصوص مسئولیت متصدي حمل
ونقـل   که در قانون مدنی قرارداد منعقد شده با متصدي حمـل  صورت وجود دارد؛ بدین قانون تجارت تعارض 386

شـدن اشـیائی    شود و متصدي مذکور صرفًا در صورت اثبات تفریط و تعدي، مسئول تلف یا ضـایع  اجاره تلقی می
مقـررات وکالـت    ونقـل تـابع   که در قانون تجارت، قرارداد حمل خواهد بود که براي حمل به او داده شده، درحالی

ونقل اگر تجاري باشد، قـانون تجـارت بـر آن     شود که حمل این تعارض، به این صورت حل می). 378ماده (است 
اعمال خواهد شد و اگر مدنی باشد، مثًال صاحب اتومبیلی به طور اتفاقی و نه به عنوان شغل، کاالي دیگري را به 

  .کند، مقررات قانون مدنی اعمال خواهد گردید حمل موجب یک قرارداد خصوصی از مکانی به مکان دیگر 
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. ترین قانون تجاري کشور است مهم 1311قانون تجارت مصوب سیزدهم اردیبهشت  :قانون تجارت 2-1-2
ایـن قـانون   . اسـت  -با تمام نقـایص و کاسـتیهاي آن    -فرانسه  1807این قانون، بازتاب قسمتی از قانون تجارت 

تجار و معامالت تجارتی، دفاتر (که قسمتی از آن به فعالیت تجاري و فعاالن تجاري  متضمن بر شانزده باب است
ونقـل، نماینـدگان تجـارتی و ضـمانت      کـاري، حمـل   العمـل  تجارتی، شرکتهاي تجاري، اسناد براتی، داللـی، حـق  

و ) بـاب پـانزدهم  (، قسـمتی بـه شخصـیت حقـوقی     )ابواب یازدهم تا سیزدهم(، قسمتی به ورشکستگی )تجارتی
  .اختصاص دارد) باب شانزدهم(سرانجام قسمت آخر به مقررات متفرقه 

پس از تصویب قاعدتًا باید به تدریج و به فراخور رونـد تغییـرات در روابـط اقتصـادي و      1311قانون تجارت 
ربوط به این طرف جز در مفاد م 1311شد، اما از  گرفت و بر حوزة عمل آن افزوده می تجاري مورد اصالح قرار می
به شرکتهاي سهامی تغییر پیدا کرد و مفاد مربوط به چـک کـه    مقررات راجع  1347به شرکتهاي تجاري که در 

) قانون صـدور چـک  (به آن  طی سالهاي متمادي و به فراخور اوضاع و احوال هر زمان تغییراتی در مقررات راجع 
، با اسـتفاده از  1318انون ادارة تصفیه در سال به تصفیه امور ورشکسته که طی ق ایجاد شد، و نیز مقررات راجع 

  .قانون سوئیس، اصالحاتی در آن به وجود آمد، تغییر قابل توجهی نکرده است
و اصالحات بعد از آن تنها مفاد قانونی نیسـت کـه در زمینـه فعالیتهـاي تجـاري       1311البته قانون تجارت 

تصویب قانون تجارت در ایران به تصویب رسیده است که  بلکه قوانین متعدد و متنوع دیگري از زمان. وجود دارد
ونقل دریایی و هوایی و غیره را که ذکر آنها  هاي متعدد تجارت نظیر بیمه، بانکداري، حمل هرکدام بخشی از حوزه

  10.گیرند در حوصله این کتاب نیست، دربرمی
در قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی      :مصوبات شوراي نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام 2-2

شـوراي  : اند بینی شده ایران عالوه بر مجلس شوراي اسالمی دو مرجع دیگر نیز به عنوان مراجع ایجاد قانون پیش
  .نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

تصـمیمات  . یکی از وظایف شوراي نگهبان، عالوه بر تفسیر قانون اساسی، نظارت بر مصـوبات مجلـس اسـت   
روند، اما این تصمیمات بـر رونـد حقـوق موضـوعه و از جملـه حقـوق        ي نگهبان مستقًال قانون به شمار نمیشورا

به منع مطالبـۀ خسـارت تـأخیر     به عنوان مثال، به نظر شوراي نگهبان راجع . تجارت تأثیري غیرقابل انکار دارند
  11.توان اشاره کرد تأدیه یا مطالبه بهره می

ا خالف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت وقتی شورا مصوبۀ مجلس ر
نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمین نکند، مجمع تشخیص مصلحت در مقام حل اختالف میان شـوراي نگهبـان و   

م اصـل صـدودوازده  (کند که در حکم قانون هستند و اعتبار قانون عـادي را دارنـد    مجلس، تصمیماتی اتخاذ می
مجمع تاکنون در موضوعات حقوق تجارت نیز تصمیمات مهمی اتخاذ کرده است که بـه تصـمیم   ). قانون اساسی

و نیـز در خصـوص حـق کسـب و پیشـه یـا        5/10/136812آن در خصوص قانون نحوة وصول مطالبات بانکها در 
                                                      

  .به بعد 18: اسکینی، همان.: ك.براي مالحظۀ فهرستی از قوانین ر  .10
 .273و  123 :3ج  الف،1371 ،مهرپور  .11
  .102 :1ج ب، 1371 :همان  .12
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سارت تـأخیر تأدیـه از   در تصمیم نخست، شوراي نگهبان مطالبۀ خ 13.توان اشاره کرد می 8/11/1369تجارت در 
جانب بانکها را خالف شرع تلقی کرده بود، اما مجلس نظر مخالف داشت و مجمع، نظر مجلس را تأمین کرد و در 

بر حق مستأجر به مطالبۀ  قانون و روابط موجر و مستأجر مبنی 19دومی، مجمع تشخیص مصلحت، اجراي ماده 
  14.تلقی نکرده بود، به رسمیت شناخت» ن شرعیعنوا«حق کسب و پیشه را که شوراي نگهبان داراي 

نامـه و تصـویبنامه اتخـاذ     تصمیمات هیئت وزیـران در دو قالـب عمـدة آیـین    : مصوبات هیئت وزیران. 3
وضـع  ) و احتمـاًال تکمیـل آن  (نامه، مقرراتی است که براي اجرا یا تسهیل اجـراي قـانونی خـاص     آیین. شوند می
تواند در حدود وظایف خود، به طور مستقل، یعنی بدون آنکه براي  ولت میتصویبنامه طرحی است که د. شود می

  .اجراي آن به مجلس مراجعه کند، آن را تصویب و اجرا کند
. توان از منابع حقوق تجارت تلقـی کـرد   شوند، می تصمیمات هیئت وزیران را تا آنجاکه به تجارت مربوط می

که به تعیین و تعدیل قیمتهـا و   ف متغیر هستند و به ویژه زمانیاین تصمیمات متعدد، متنوع و در زمانهاي مختل
شوند و بر روند حقوق تجـارت نیـز    به تجارت محسوب می شوند، از تصمیمات مهم راجع  نیز انتقال ارز مربوط می

   .گذارند تأثیر می
  رویۀ قضایی) ب

رویۀ قضـایی از  . رود نیز به شمار میطورکه از منابع حقوق مدنی  رویۀ قضایی از منابع حقوق تجارت است، همان
چیـز را   توانـد همـه   از آنجـا کـه قـانون نمـی    . شـود  مجموعه آراء و تصمیمات دادگاههاي دادگستري حاصل مـی 

نظر قضات منجر نشود، در عمـل دادگاههـا بـا     بینی کند که تفسیر آن به اختالف بینی کند و یا چنان پیش پیش
وظیفه رفع این مشکل بـا دیـوان عـالی کشـور اسـت و      . ا اتفاق نظر ندارندشوند که در حل آنه مسائلی مواجه می

تاآنجاکه خأل قانونی وجود دارد، باید این خأل را با تصمیمات خود پر کند و آنجا که تحول در عـادات و اخـالق و   
رویه قضایی . داي تفسیر کند که با تحوالت جامعه منطبق باش علوم و فنون پیش آمده است، باید قانون را به گونه

  .اند در تحول حقوق نقش اساسی دارد و بسیاري از مقررات قانونی امروزه از رویه قضایی نشئت گرفته
  عرف و عادت) ج

نظرها  این کتاب جاي بررسی این اختالف. نظر ندارند دانان ایران در خصوص مفهوم عرف و عادت اتفاق حقوق
که اغلب در قانون مدنی یا تجارت به یک معنـا بـه کـار گرفتـه      -اما شایان ذکر است که عرف و عادت  15.نیست
بـه   -برحسب مورد  -شوند که مردم و تجار  از منابع مهم حقوق تجارت هستند و به قواعدي اطالق می -اند  شده

  .دانند آنکه موضوع قانونِ نوشته باشند، داراي ضمانت اجراي حقوقی می کنند و آن را بدون  آن عمل می
حقوق تجارت مورد توجه است، عرف تجاري است؛ اما اگر در برخـی روابـط تجـاري عـرف تجـاري       آنچه در

 369خاص وجود نداشته باشد، عرف عام معامالت در معامالت تجاري نیز اعمال خواهد شد؛ براي مثال در مـاده  

                                                      
  .171 :همان  .13
  .به بعد 29: اسکینی، همان: .ك.رباره  براي توضیح بیشتر در این  .14
  .بعد به 33: همان.: ك.براي مطالعه این نظرات ر  .15
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کـار مسـتحق    العمـل  وقتی حق«: کار به دریافت اجرت، مقرر شده است العمل قانون تجارت در مورد استحقاق حق
به اموري که درنتیجه   نسبت. شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجراي آن مستند به فعل آمر باشد العمل می حق

کار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عـادت   العمل پذیر نشده، حق عمل دیگري انجام
از هر چیز، عرف و عادت تجاري است؛ اما اگر عرف و  و عادت، پیش  جا، منظور از عرف در این. »محل معین نماید

عادت تجاري در این خصوص وجود نداشته ولی عرف و عادت عام وجود داشته باشد، عرف و عـادت عـام اعمـال    
  .خواهد شد

را  کند، وجود عرف باید احراز و اثبـات شـود و دادگـاه آن    چنانچه در دادگاه یکی از طرفین به عرف استناد 
بـه کارشـناس انجـام     بودن عرف با هر دلیلی ممکن است، اما در عمـل از طریـق رجـوع     اثبات مسلم. مسلم بداند

  .تواند براي اثبات وجود عرف از مراجع خاصی مانند اتاقهاي بازرگانی گواهی اخذ و ارائه کند مدعی می. شود می
اي  عرف قاعده. اي و عرف قراردادي عرف قاعده :کنند امروزه معمول است که عرفها را به دو دسته تقسیم می

بینی در قرارداد و به شرط آنکه طرفین برخالف آن توافق نکرده باشند، بر روابط آنهـا   عرفی است که بدون پیش
شـود همچـون    اي است که صرفًا میان دو نفر در طول زمان برقرار و گفتـه مـی   عرف قراردادي قاعده. اعمال شود
  .کند روابط آنها، حکومت می اي، بر عرف قاعده

در مواردي که بین عرف و عادت و قانون آمره اختالف وجود داشته باشد، قانون بـر عـرف و عـادت تـرجیح     
شود، مگـر آنکـه    اما اگر قانون جنبه آمره نداشته باشد، طبق یک قاعده کلی، عرف بر قانون ترجیح داده می. دارد

  .طرفین برخالف آن توافق کرده باشند
  ) عقاید علماي حقوق تجارت(دکترین  )د

تأثیر نظریات علماي حقوق در تدوین و تحول حقوق، از جمله حقوق تجارت، غیرقابل انکار است؛ زیرا آنـان  
توان  البته نمی. توانند براي اصالح قوانین پیشنهاد دهند کنند و هم می هم قوانین و مقررات موضوعه را تفسیر می

نبع حقوق است، بلکه این عقاید جنبه ارشادي و مشورتی دارند و در همین حـد، بـه   گفت عقاید علماي حقوق م
 -این مطلب بـه ویـژه در حقـوق داخلـی مصـداق دارد، وگرنـه       . گذارند طور غیرمستقیم بر روند حقوق تأثیر می

  .وضعیت متفاوت است المللی المللی و در ارتباط با روابط تجاري بین در سطح بین -که در ادامه خواهیم پرداخت  چنان
  المللی منابع بین: مبحث دوم

کنـد،    المللی نیز که او را با کشورهاي دیگـر مـرتبط مـی    هر کشوري، عالوه بر تجارت داخلی، به تجارت بین
یابد که اجراي قراردادي متضمن رفت و برگشـت سـرمایه و    المللی زمانی مصداق می رابطه تجاري بین. پردازد می

فروشـد،   اي ایرانی کاالیی را به خریداري فرانسوي می به کشور دیگر باشد؛ مثًال وقتی فروشنده دارایی از کشوري
شود و از طرف مقابل، مبلغـی پـول یـا حتـی کـاالیی دیگـر، از        از یک طرف کاالیی از ایران به فرانسه منتقل می

  .شود فرانسه به ایران ارسال می
یژه در وضعیت فعلی کـه مبـادالت بازرگـانی حجـم بزرگـی از      المللی روابط میان کشورها، به و خصیصه بین

این منابع گـاه  . کند المللی حقوق تجارت اهمیت ویژه اعطا می دهند، به منابع بین معامالت تجاري را تشکیل می
  .کند المللی جلوه می جنبه دولتی دارند و گاه صرفًا در قالب اصول کلی حقوق بین
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المللی که کشورها با یکدیگر منعقـد و در روابـط    هاي دوجانبه و بین افقتنامهمنابع دولتی عمدتًا در قالب مو
، بیـع  )زمینـی، هـوایی، دریـایی   (ونقـل   هاي مربـوط بـه حمـل    موافقتنامه. یابند کنند نمود می میان خود اجرا می

 1931و  1930کنوانسیونهاي ژنو مصوب (، اسناد تجاري )در وین 1980المللی کاال، مصوب  کنوانسیون بیع بین(
دهنـد، از اهمیـت    و غیره از آنجا که تعهدات قراردادي دولتها را تشکیل می) ژنو در خصوص برات و سفته و چک

  .روند الملل به شمار می خاصی برخوردارند و از منابع مهم حقوق تجارت بین
  .دهند المللی جایگاه مهمی به خود اختصاص می اصول کلی حقوق نیز در روابط تجاري بین

المللـی، میـان کشـورهاي مختلـف، از ارزش واحـد       اند که در سطح بـین  اصول کلی حقوق، قواعدي نانوشته
برخوردارند؛ اصولی چون اصل حسن نیت، اصل وفاي به عهد، اصل انصاف و غیـره، کـه جنبـه کلـی دارنـد و در      

المللی از  دهد، در روابط بین یحل مناسبی ارائه نم مواردي که قانون حاکم بر روابط میان طرفین یک اختالف راه
الملـل   مؤسسـه حقـوق بـین   . گیرند المللی مورد عمل و استناد قرار می سوي دادگاههاي دادگستري و داوران بین

کردن حقوق خصوصـی در جهـان تشـکیل شـده و یـک       ، که براي متحدالشکل)Unidroit(معروف به یونیدروا 
المللی  هاي بین کند به نیازهاي حقوقی براي تدوین موافقتنامه دولی و در رم مستقر است، کوشش می مؤسسه بین

» المللـی  اصول راجع به قراردادهـاي تجـاري بـین   «اي با عنوان  توسط دولتها پاسخ دهد و در این راستا مجموعه
  .گیرد المللی مورد استناد قرار می منتشر کرده است که امروزه در موارد متعدد توسط داوران بین

المللـی   این، دولتها، در سطح جهانی، براي تـدوین قواعـد متحدالشـکل بـراي روابـط تجـاري بـین       عالوه بر 
کمیسیون سازمان ملل متحد براي ) 1: توان اشاره کرد زیر می اند که از آن جمله به نهادهاي نهادهایی ایجاد کرده

ــارت  ــوق تج ــین حق ــل  ب ــه در ) UNCITRAL(المل ــدرن   1966ک ــدف آن م ــد و ه ــیس ش ــازي تأس و  س
، که هدف از ایجاد آن توسعه )IMF(الملل پول  صندوق بین) 2الملل است؛  کردن قواعد تجارت بین متحدالشکل

) 3ایجـاد شـده اسـت؛     1944المللی براي کمک به کشورهاي نیازمند کمک مالی اسـت و در   همکاري پولی بین
ور کمک به کشورهایی که با مشـکالتی  المللی ترمیم و توسعه که بخشی از بانک جهانی است و به منظ بانک بین

که به ترتیب  WTO(17(و سازمان تجارت جهانی  16)GATT(گات ) 4تأسیس شد؛ و  1944مواجه هستند در 
حذف یا کاهش (الملل و حذف اقدامات حمایتی دولتها  با هدف آزادسازي تجارت بین 1995و  1947در سالهاي 

  .گذاري شدند پایه) اتحقوق گمرکی، نظارت بر اعطاي یارانه به صادر
المللی در صورتی توسط قضات دادگاهها  المللی و اصول کلی حقوق بین باید توجه کرد که عرف و عادت بین

شود، ایـن   معین می 18شوند که قانون حاکم بر اختالف مطرح شده نزد او که با رعایت قواعد حل تعارض اجرا می
  .اجازه را به آنها بدهد

                                                      
16.General Agreement On Tariffs and Trade 
17.World Trade Organization 

انـد   المللی قـانون حـاکم بـر قـرارداد خـود را معـین نکـرده        شود که قاضی داخلی زمانی که طرفین یک اختالف بین به قواعدي گفته میقواعد حل تعارض   .18
  .باشد) قانون متبوع دادگاه(تواند مخالف قانون آمره قاضی  البته این قانون نمی. کند براي تعیین قانون ملی حاکم بر اختالف از آنها استفاده می
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  بتقسیم مطال: بخش پنجم
هـاي کلـی    بحث نخست به جنبه: شوند موضوعات حقوق تجارت به طور سنتی ذیل چهار عنوان مستقل ارائه می

پردازد و بحثهاي دیگر به ترتیب به قواعد راجع به  حقوق تجارت، یعنی به قواعد کلی حاکم بر فعالیت تجاري می
البته مباحث دیگـري نیـز هسـتند کـه     . شرکتهاي تجاري، اسناد تجاري و در نهایت ورشکستگی اختصاص دارند

هاي حقوق، حقوق تجارت بـا   هاي درسی دانشکده دانان و چه در برنامه رنگ تجاري دارند، اما چه در کتب حقوق
الملل،  شود و مباحثی چون حقوق تجارت دریایی، حقوق بیمه و حقوق تجارت بین این عناوین عمده تدریس می

از این رو، ما نیز مباحث خود را ذیل عنـاوین چهارگانـه مزبـور    : شوند میدر درسهاي جداگانه و مستقل تدریس 
  :کنیم بررسی می

  ؛)کتاب اول(قواعد کلی حاکم بر فعالیت تجاري  -
  ؛)کتاب دوم(شرکتهاي تجاري  -
  ؛)کتاب سوم) (برات، سفته، قبض انبار، اسناد و در وجه حامل و چک(اسناد تجارتی  -
 ).کتاب چهارم(رشکسته ورشکستگی و تصفیه امور و -


