
 852                چاپ  شماره  چهارمـ سال  دهمدوره 

  23 -809    شماره چاپ سابقه  29/4/1398چاپ تاریخ 
 16               شماره ثبت        
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 به مجلس شوراي اسالمیقضائی و حقوقی گزارش کمیسیون 

بـا حضـور کلیات از صحن علنی به این کمیسیون ارجاع شده بـود که پس از تصویب  الیحه تجارت
کمیسیون مورد بحـث و ربط در چندین جلسه هاي مجلس و دستگاههاي اجرائی ذيکارشناسان مرکز پژوهش

 دوازدهی الیحه در ترسی قرار گرفت و با توجه به حجم الیحه و کثرت مواد آن، صرفاً باب قراردادهاي تجاربر
 شرح زیر به تصویب رسید.ماده به )331(فصل و 

 د.شوتقدیم مجلس شوراي اسالمی مینامه داخلی آیینقانون ) 152در اجراي ماده (اینک گزارش آن 

 
 

 قضائی  و حقوقی کمیسیونرئیس 
 الهیار ملکشاهی

 
 
 
 
 
 قوانینمعاونت 

 1اصالحیه 
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 تعالیباسمه
 

 قراردادهاي تجارتی -الیحه تجارت
 

 مقررات عمومی -فصل اول
 شود:مقررات این قانون در موارد زیر اعمال می -1ماده

 کلیه قراردادهاي منعقدشده بین صاحبان حرف با یکدیگر -1
کنندگان، مشـروط بـر آن کـه قـوانین و مقـررات بین صاحبان حـرف بـا مصـرفمنعقدشده کلیه قراردادهاي  -2

 حاکم نباشد. کنندهمصرفبر رابطه قراردادي بین صاحب حرفه و  کنندهمصرفمساعدتري به نفع 
با یکدیگر، مشروط بر آن که طرفین قرارداد خـود را صـریحاً  کنندگانمصرفکلیه قراردادهاي منعقدشده بین  -3
 انون قرار داده یا قوانین مربوط نسبت به حکم قضیه ساکت بوده باشند. تابع این ق

و شخصـی کـه  کنندهمصـرف کنـدیخـود منعقـد م یشغل يهاتیشخصی که قرارداد را خارج از فعال -1تبصره 
 شود. کند صاحب حرفه نامیده میخود منعقد می یشغل هايتیارچوب فعالهقرارداد را در چ
هـاي در راسـتاي فعالیت ،کنندگان خـدمات و تولیدکننـدگانادهاي توزیع کنندگان کاال، ارائهکلیه قرارد -2 تبصره

 شود، مگر آنکه خالف آن اثبات شود. شغلی آنان محسوب می
 اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزادند. -2ماده
اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را با آن قـرارداد  به با توجهقرارداد تابع قانون محلی است که  -3ماده

 داده باشند. داشته باشد مگر آنکه متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگري قرار
 توانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثناء یا محدود نماینـد یـا مفـاد قـانونطرفین قرارداد می -4ماده

 قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند. قاعده آمره قابل اعمال در مورد قرارداد قابل استثناء، تحدید یا تغییر نیست.
قاعده آمره عبارت است از احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضائی و قواعد قابـل اعمـال مـرتبط بـا نظـم   -تبصره

 عمومی. 
یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنهـا نیازمنـد هـیچ تشـریفات خاصـی انعقاد قرارداد، ابراز اراده  -5ماده

 نیست. این امور، به هر وسیله، از جمله شهادت شهود، قابل اثبات است.
تعهدي قراردادي اسـت کـه بـه موجـب آن تعهدي باشد. قرارداد دوقرارداد ممکن است دو تعهدي یا تک -6ماده

تعهدي قراردادي است که بـه موجـب آن یـک گیرند و قرارداد تکینفع یکدیگر به عهده مطرفین تعهدات متقابلی را به 
متعهدٌله تعهد متقابلی را به نفع متعهد به عهده گرفته  هگیرد، بدون آن کبل طرف دیگر تعهدي را به عهده میطرف در مقا

 باشد.
نفـع) در دوره زمـانی به دیگري (ذياست که به موجب آن یک طرف (متعهد)  يتعهد یک طرفه قرارداد -7ماده

آن  نفع بـراي تشـکیلآن تعیین شده و فقط اراده ذي يدهد که عناصر ضرورمشخص حق انتخاب انعقاد قراردادي را می
نفـع جهـت اعمـال حـق مـانع انعقـاد قـرارداد شـده بـراي ذيتعیین یطرفه در دوره زمانابراز نشده است. لغو تعهد یک

طرفه که به سبب آن تعهـد مـذکور نقـض شـده اسـت، ا شخص ثالث آگاه به وجود تعهد یکد بتعهدشده نیست. قراردا
 باطل است.
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در تفسیر این قانون باید به ویژگی تجارتی آن و هدف قانون شامل ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات  -8ماده
 تجارتی توجه شود.

 در این قانون: -9ماده
شامل نام، نام خانوادگی و شماره ملی براي اشخاص حقیقی و نام و شـماره انحصـاري بـراي اشـخاص  »هویت«

 حقوقی است.
 شود.یوان داوري نیز میشامل هر د »دادگاه«
 ثبت اطالعات موجود در خود و قابل تکثیر به شکل ملموس باشد. يشامل هر چیزي است که حاو »نوشته«

ه در مواد این قانون متناسب با وسایل ارتباطی در دسترس با توجه به اوضـاع و کلیه اخطارهاي مقررشد -10ماده
 احوال قابل انجام است.

 مقصود از اخطار هر بیانیه، تقاضا، درخواست یا ابراز قصد دیگر است. -تبصره
محـل  اخطار از زمان وصول به مخاطب قانوناً واجد اثر است. اطالع شفاهی مخاطب، تحویل اخطار بـه -11ماده

 فعالیت مخاطب یا نشانی پستی وي از مصادیق وصول اخطار است.
چنانچه یکی از طرفین بیش از یک محل فعالیت داشته باشد، تحویل اخطار بـه محلـی کـه بـا توجـه بـه  -تبصره

راي آن داشـته اوضاع و احوال مسلم یا به موجب توافق طرفین قبل از انعقاد قرارداد، نزدیکترین ارتباط را با قرارداد یا اج
 باشد از مصادیق وصول اخطار است.

اصـل حسـن نیـت و عمـل منصـفانه در  ،طرفین مکلفند در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجراي قـرارداد -12ماده
 توانند بر خالف مفاد این ماده توافق کنند.تجارت را رعایت کنند. طرفین نمی

 ، مگر آنکه خالف آن اثبات شود. رعایت حسن نیت به وسیله طرفین مفروض است -13ماده
اي کـه خـود بـراي هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجراي قرارداد نباید ناهماهنگ با تلقـی -14ماده

شده اقداماتی را انجـام دهـد یـا ل با اعتماد متعارف به وضع ایجادطرف دیگر ایجاد کرده است، عمل کند. اگر طرف مقاب
 . استخسارات واردشده  مسؤول، خصی که وضع مذکور را ایجاد نمودهردد، شهایی را متحمل گهزینه

اطالعـات «هر یک از طرفین مکلف است اطالعاتی را کـه در جریـان مـذاکرات قـراردادي بـه عنـوان  -15ماده
ر نشـود. در قرارداد منجشود حفظ نماید، ولو آنکه مذاکرات مذکور به انعقاد از سوي طرف دیگر به او ارائه می» محرمانه

جبران خسارات واردشده است.  مسؤولمتخلف  شخصی،اطالعات مذکور یا استفاده از آنها براي مقاصد  يصورت افشا
تعهد به عدم افشاي اطالعات مذکور، در صورت انعقاد قرارداد تا پایان آن و در صورت عدم انعقـاد قـرارداد دو سـال از 
تاریخ مذاکرات است، مگر این که به موجب توافق طرفین مدت دیگري مشخص شده باشـد. در هـر صـورت، تکلیـف 

 هاي مذکور نیست.استفاده از آن محدود به مدتعدم  طرفین و ارتیحفظ اسرار تج
شروع مذاکره قراردادي و ادامه آن باید با هدف حصول توافق صورت گیرد و طرفین در طول مـذاکرات  -16ماده

براي اتخاذ یک تصمیم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد الزم است بـه طـرف  مکلف هستند کلیه اطالعاتی را که عرفاً
اطـراف مـذاکره بـه نحـو غیرمتعـارف، غیرموجـه و  ازصورت و نیز در صورتی کـه یکـی یند. در غیر اینمقابل ارائه نما

 . استشده بر طرف مقابل هاي تحمیلخسارات و هزینه مسؤولجانبه مذاکرات را قطع نماید، یک
ات بـا هـدف ورود بـه مـذاکر گـري،یشروع مذاکره صرفاً با هدف بازداشتن طرف مقابل از مـذاکره بـا د -تبصره

بـودن آن از ابتـدا بـر شـخص  جـهینتیکـه ب یاتعات مالی طرف مقابل،  شروع مـذاکردستیابی به  اسرار تجارتی و اطال
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کننده اختیار توافـق مـورد نظـر را داشـته باشـد، از مصـادیق ا شروع مذاکره بدون اینکه مذاکرهکننده معلوم است یشروع
 .شودمیمذاکره بدون هدف حصول توافق محسوب 

تواند خود را در وضعیتی قرار دهـد نمایندگی است، نماینده نمی يکه موضوع آن اعطادر کلیه قراردادهایی  -17ماده
 ، مگر آنکه این امر را قبالً به اعطاءکننده نمایندگی اطالع داده باشد.شودکه با اعطاءکننده نمایندگی داراي تعارض منافع 

ق موجب شود که دیگري نماینده یا داراي اختیـاراتی از جانــب او شـناخته چنانچه شخصی به هر طری -18ماده
شود و اشخاص ثالث با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده با او به مانند نماینده یا شخص واجد اختیار برخـورد نماینـد،  

 ـتناد کند.تواند در مقابل شخص ثالث به فقدان نمایندگی یا  فقدان اختیـارات نماینـده اساصیل نمی
است باید ثبت و آگهی شود. در غیـر اي که نمایندگی او در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیدهعزل نماینده -19ماده

 مقابل شخص ثالث ناآگاه غیر قابل استناد است. این صورت، عزل در
اگر طرفین تعیین برخی از مفاد قرارداد را به مذاکرات بعدي یا شخص ثالث موکول کرده باشند، این امر  -20ماده

مانع از انعقاد قرارداد نیست. در این صورت، چنانچه طرفین بعداً در مورد مفاد مذکور به توافق نرسند یـا شـخص ثالـث 
معیار متعارفی براي تعیین آن مفاد وجود داشـته باشـد کـه در  کهاین رشود، مشروط برا تعیین نکند، قرارداد باطل نمیآن 

 .شوداین صورت مفاد مذکور باید با توجه به آن معیار تعیین 
اي معین تعیـین شـود. توانند توافق کنند مبلغ معامله به وسیله شخص ثالث یا بر اساس ضابطهطرفین می -21ماده

د، شخص مذکور باید در تعیـین مبلـغ بـه نحـو متعـارف عمـل کنـد. هرگاه تعیین مبلغ به شخص ثالث واگذار شده باش
شود. چنانچه توافـق شـده باشـد به نحو متعارف تعیین می رچنانچه ثالث نخواهد یا نتواند مبلغ را تعیین کند، مبلغ مذکو

ه معـادل بـا اي تعیین شود که دیگر وجود ندارد یا قابل دسترس نیسـت، نزدیکتـرین ضـابطمبلغ معامله بر اساس ضابطه
 .شودضابطه مورد توافق باید جایگزین 

در موارد زیر، شرط مندرج در قرارداد، چنانچه موجب عـدم تعـادل نامتعـارف بـین حقـوق و تکـالیف  -22ماده
 تواند خواهان ابطال شرط شود:دیده میشود و زیانطرفین گردد، غیرمنصفانه محسوب می

 باشد؛ کنندهمصرفو صاحب حرفه، چنانچه شرط به زیان  کنندهمصرفشرط مندرج در قرارداد بین  -1
شرط مندرج در قراردادي که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن داراي انحصار است، چنانچه شـرط بـه  -2

 زیان طرف دیگر باشد؛
 شده از سوي یکی از طرفین، چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد؛رط مندرج در قرارداد نمونه ارائهش -3

در احراز عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین باید به ماهیت و هـدف قـرارداد، اوضـاع و  -1 تبصره
 احوال حاکم بر انعقاد قرارداد و سایر شروط آن قرارداد توجه شود.

 در مواردي که زیاندیده خواهان ابطال شرط است، اگر طرف مقابل قبول نماید که شرط مذکور تعـدیل -2 تبصره
 . دهدمیشود، دادگاه حکم به تعدیل شرط به نحو متعارف 

ند، درج شروط زیر به نفع صـاحب ککننده منعقد میادهایی که شخص صاحب حرفه با مصرفدر قرارد -23ماده
 :شودمییکن محسوب لمو درج آن کأناست حرفه ممنوع 

 قانونی صاحب حرفه را منتفی یا محدود نماید. مسؤولیتشرطی که  -1
شرطی که حقوق قانونی طرف مقابل را در صورت عدم اجراي جزئی یا کلی قرارداد از سوي صاحب حرفـه  -2

 منتفی یا محدود نماید.
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 شرطی که به صاحب حرفه حق فسخ دهد، چنانچه طرف مقابل در همان مورد فاقد این حق باشد.   -3
محصـول، بـدون دلیـل منطقـی بیـان شـده در شرطی که به صاحب حرفه در تغییر نوع انجام کار یا صـفات  -4

 قرارداد، اختیار بدهد.
افزایش آن اختیار بدهد، بـدون آنکـه در همـان  شرطی که به صاحب حرفه در تعیین قیمت در زمان تسلیم یا -5

 مورد به طرف مقابل حق فسخ داده شده باشد.
با مفاد قرارداد را به شـخص شده ارائهخصوص مطابقت کاال یا خدمات شرطی که تفسیر قرارداد یا داوري در  -6
 شود واگذار کند.کننده یا ثالثی که از جانب او تعیین میارائه

شرطی که تعهد طرف مقابل را قطعی کند، اما انجام تعهد از سوي صاحب حرفه را منـوط بـه شـرط تعلیقـی  -7
 نماید که تحقق آن منوط به اراده خود او است.

 .شودبار اثبات از عهده صاحب حرفه به طرف مقابل منتقل  شرطی که به موجب آن -8
شده در قرارداد را در مقایسه با صدمه و زیان ناشی از عدم اجراي تعهد یـا تـأخیر شرطی که وجه التزام تعیین -9

 در آن و اوضاع و احوال دیگر، به نحو غیرمتعارفی بیشتر تعیین کرده باشد.
 کند.  را به قبول داوري ملزم نماید که صاحب حرفه تعیین می کنندهمصرفشرطی که  -10

در قراردادهایی که که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن داراي انحصار باشد هرگاه شروط موضـوع  -تبصره
 است. يدیگر درج گردد، حکم این ماده مجراین ماده به زیان طرف 

آور است. هرگونه تغییر مفاد قـرارداد یـا فسـخ براي طرفین الزاممنعقد شده است،  هر قراردادي که صحیحاً -24ماده
 پذیر است، مگر این که قانون به نحو دیگري مقرر کرده باشد. خود قرارداد یا توافق جدید امکان مفادآن، تنها، به موجب 

 هاي معمول بین خود ملزم هستند.ها و شیوهطرفین به رعایت رویه -25ماده
شـود، ت مرتبط به وسـیله اشـخاص رعایـت میهایی که به طور معمول در معامالرعایت عرفطرفین به  -26ماده

 ملزم هستند، مگر آن که اعمال عرف مذکور در خصوص یک رابطه قراردادي نامتعارف باشد.
در تفسیر کلیه قراردادها سکوت قرارداد، در صورت فقدان قوانین آمـره، بـه ترتیـب بـر رویـه و شـیوه  -27ماده

 تکمیلی محمول است. ل بین طرفین، عرف خاص، عرف عام و قوانینمعمو
اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد، آن شرط به ضـرر پیشـنهاددهنده  -28ماده

 آن تفسیر خواهد شد.
بـه طـرف مقابـل ارائـه ند کلیه اطالعاتی را که عرفاً الزمه اجراي  قرارداد اسـت هر یک از طرفین مکلف -29ماده

تواند با استناد به اینکه اطالعات مذکور در زمره اسرار تجارتی است یا عـدم ارائـه آنهـا در نماید. هیچ یک از طرفین نمی
 نماید. دداريقرارداد شرط شده است، از انجام این تکلیف خو

نکـرده اسـت بـا انجـام تعهـد بـراي  له مبنی بر انتقال حق دریافـتزمانی که متعهد اخطاري از متعهدٌتا  -30ماده
شود. پس از اینکه شخص متعهد اخطار مزبور را وصول کرد، فقط با ایفاي تعهد  بـراي دهنده از تعهد خود بري میانتقال
به طور متوالی به دو یا چند شـخص انتقـال یافتـه باشـد، شـخص  دي. اگر حق واحشودمیالیه از تعهد خود بري منتقلٌ

 شود.مطابق با توالی دریافت اخطارها از تعهد خود بري می تعهدایفاي متعهد با 
له در موردي که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله متعهد ممکن نیست، چنانچه متعهدٌ -31ماده

اجع به اصل دعوا حکم ر له، درتواند به درخواست متعهدٌاز دادگاه اجبار متعهد به اجراي قرارداد را تقاضا کند، دادگاه می
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علیه مدلول حکـم قطعـی را یا پس از صدور حکم، به تناسب موضوع تعهد، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکومٌ
 بپردازد.  لهمحکومٌنکند، مبلغ مزبور را براي هر روز تأخیر به  ءدر آن مدت اجرا

ه را افشـاء خود در امضاي قرارداد یا هویت منوبٌ عنـچنانچه نماینده، به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی  -32ماده
 اجراي قرارداد را از نماینده نیز مطالبه کند. ،توانـد عالوه بر اصیلننماید، طرف مقابل می

ا افشـاء چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضاي قرارداد و هویت منوبٌ عنـه ر -33ماده
توانـد اجراي قرارداد را از اصیل مطالبه کند، مگر این که نماینده نیز صریحاً یا ضـمناً اجـراي فقط مینماید، طرف مقابل 

 قرارداد را تعهد نموده باشد.
چنانچه پیش از تاریخ اجراي تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجود داشته باشد که یکـی  -34ماده

ر ارائه تضمین متناسـب تواند خواستااریخ مقرر اجراء نخواهد کرد، طرف دیگر میاز طرفین تعهدات اساسی خود را در ت
تعهد باشد و تا ارائه آن از اجراي تعهدات خویش خـودداري کنـد. اگـر تضـمین متناسـب در مـدت زمـان  براي اجراي

یکـی از  ي تعهدات اساسی، چنانچه عدم اجراتواند قرارداد را فسخ کند. با وجود اینمتعارف ارائه نشود، طرف دیگر می
 طرفین در تاریخ مقرر قطعی باشد، تقاضاي ارائه تضمین الزم نیست و طرف دیگر می تواند رأساً قرارداد را فسخ کند.

شـده، رکن بودن تعهـد نقضشده اوضاع و احوال مسلم قضیه از جمله در احراز اساسی بودن تعهد نقض -تبصره
 ودن اجبار متعهد به ایفاي تعهد مناط اعتبار است. بار بودن نقض و ناکارآمدبشدت زیان
در صورت نقض تعهدات اساسی قراردادي، متعهدٌله می تواند رأساً قرارداد را فسخ نماید. در این مـورد،  -35ماده

 وجود حق فسخ مانع الزام به ایفاي تعهد و اعمال آن مانع تقاضاي جبران خسارات ناشی از نقض نیست.
تواند به موجب اخطار مهلت اجراي قرارداد له میعهدات غیراساسی قراردادي، متعهدٌنقض ت در صورت -36ماده

به وسیله متعهد را به نحو متعارف تمدید کند. در این صورت، متعهدٌله مجاز به الزام متعهد به ایفـاي تعهـد نیسـت. اگـر 
تواند تا زمانی کـه تعهـد له میکند، متعهدٌنمی ءانمود که اجر المنکرد یا اع ءمتعهد تعهدات خود را در مهلت مذکور اجرا

تواند، حسـب مـورد، خسـارات ناشـی از عـدم له میرا فسخ نماید. در هر حال، متعهدٌ مذکور انجام نشده است، قرارداد
ر قابـل خـارجی غیـ حادثهاجراي قرارداد یا تأخیر در اجراي آن را از متعهد مطالبه کند، مگر اینکه عدم اجراء یا تأخیر به 

 بینی و غیر قابل رفع مستند باشد.پیش
دیده حق مطالبـه جبـران انهرگونه نقض قرارداد، شامل عدم اجراي قرارداد یا تأخیر در اجراي آن، به زی -37ماده

دهد، مگر این که نقض قرارداد ناشی از تجویز صریح مقنن باشد. مطالبه جبران کامل خسارت نـافی کامل خسارت را می
نافی حـق  ،هاي مذکورءضمانت اجرا اعمالو  نیست راردادهاي دیگر درنظرگرفته شده براي نقض قءمانت اجراضاعمال 

 باشد.مینمطالبه جبران کامل خسارت 
خسارت شامل هر ضرر واردشده، اعم از مادي و معنوي، و هر محرومیت از نفع، از جمله نفـع ناشـی از  -تبصره

 گردد.                                                                                                      اجتناب از هزینه یا خسارت، می
 قرارداد به دلیل نقض تعهدات قراردادي طرف دیگر طبـق مقـررات معاملـه را فسـخاگر یکی از طرفین  -38ماده

التفــاوت مبلــغ قــرارداد و مبلــغ توانـد مابـه، مـینمایداي جایگزین منعقد و طی مدت و به طریق متعارف معامله کند
دیـده معاملــه گـر طـرف زیانکنـد. ا طـرف دیگـر مطالبـه ازمعاملـه جایگزین و هر خسارت دیگر ناشی از این امر را 
التفاوت مبلـغ توانـد مابـهضوع تعهد وجود داشته باشـد، وي میجـایگزینی منعقـد نکرده اما مبلغ رایجی براي اجراي مو

را از  دقـرارداد و مبلغ رایج در زمان فسخ قرارداد و هر خسارت دیگر ناشی از عدم اجـراء یـا تـأخیر در اجـراي قـراردا
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ند. مبلغ رایج مبلغی است که عرفاً براي کاالها یا خدمات موضوع قرارداد در اوضاع و احوال مشـابه، طرف دیگر مطالبه ک
 در محل اجراي قرارداد، مقرر است.

در صورت بروز حوادثی که تعادل قرارداد را به طور اساسی بر هم زده یا به نحو فاحشی هزینـه اجـراي  -39ماده
دیـده حــق دارد بـه منظـور ایجـاد تعـادل قـراردادي در مـدت طـرف زیانداده است، تعهد را براي یک طرف افزایش 

از اجــراي تعهــدات را بــه  اريمتعارف و با ذکر دالیل درخواسـت مـذاکره کنـد. درخواسـت مـذاکره حــق خــودد
توانــند تعـدیل دهد. در صورت عدم دستیابی به توافق در مـدت متعـارف، هریـک از طـرفین مـیدیده نمیطـرف زیان

و چنانچـه  دهـدمیقرارداد را از دادگاه تقاضا کنند. دادگاه در صورت احراز موضوع این ماده، حکم بـه تعـدیل قـرارداد 
 .کندمییا تعدیل ناممکن باشد، از تاریخ حکم قرارداد را ابطال  ارفحکم به تعدیل نامتع

موارد مقرر در این ماده، متضـمن مقرراتـی باشـد،  چنانچه قرارداد در خصوص نحوه تعدیل قرارداد، در -1تبصره
تواننـد بـر انه نباشد. در هر حال، طرفین نمینخواهد شد، مشروط بر آن که مقررات مذکور غیرمنصف ءمفاد این ماده اجرا

 عدم امکان تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، توافق نمایند.
بود، حوادثی کـه دیده نسبت بدان مطلع بوده است یا باید مطلع میه زیانحوادث قبل از انعقاد قرارداد ک -2تبصره
دیـده خطـر بینی یا کسب اطالع بوده است، بعضـی از حـوادثی کـه زیاندیده به هنگام انعقاد قرارداد قابل پیشبراي زیان

است، موجب ابطال یـا تعـدیل دیده موجب آن شده که تأخیر زیان دياحتمالی ناشی از آن را بر عهده گرفته باشد و موار
 قرارداد نیست.

نمایندگی است، سمت نمایندگی، حسب مـورد، بـا انحـالل،  يیه قراردادهایی که موضوع آن اعطادر کل -40ماده
یابد، لکن، در صورت اقتضاي ضـرورت، نماینـده قبلـی تـا تعیـین نماینـده فوت یا حجر اعطاءکننده نمایندگی پایان می

 جدید، با رعایت مصلحت، مسؤولیت اداره اموال را بر عهده خواهد داشت.
د مقرر در قراردادها و این قانون تابع قانون آیین دادرسی مـدنی اسـت، ها و مواعنحوه محاسبه کلیه مهلت -41ماده

 مگر به موجب قرارداد یا قانون بر خالف آن مقرر شده باشد.
 

 داللی -دوم  فصل
کند که بـراي او طـرف معاملـه ل در برابر دیگري (آمر) تعهد میداللی عقدي است که به موجب آن دال -42ماده

 عامله با طرف مذکور وساطت نماید.پیدا کند و در انعقاد م
 حقوق و تکالیف دالل -اول مبحث

 هاي مختلف داللی کند و شخصاً نیز به تجارت بپردازد.تواند در رشتهدالل می -43ماده
تواند در یک زمان براي چند آمر داللی کند. در ایـن صـورت، بایـد آنهـا را از ایـن موضـوع و دالل می -44ماده

 مسائل دیگري که ممکن است موجب تغییر رأي آنها شود آگاه کند. 
 دالل در مقابل هر یک از طرفین مسؤول خسارات ناشی از تقصیر خود است. -45ماده
املی را در مورد جزئیات معامالت مرتبط با موضـوع داللـی بـه طـرفین دالل باید اطالعات صحیح و ک -46ماده

 دهد. از طرفین انجام  معامله ارائه کند، حتی اگر داللی را فقط براي یکی
تواند از سوي یکی از طرفین معامله وجهی را دریافت، دینی را تأدیه و یا اینکـه تعهـدات وي دالل نمی -47ماده

 اي داشته باشد. چنین اجازه را اجراء کند، مگر اینکه
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شود، مگـر دالل مسؤول حفظ و نگهداري کلیه اشیاء و اسنادي است که ضمن معامالت به او تسلیم می -48ماده
 اینکه ثابت کند تلف اشیاء یا اسناد مذکور ناشی از علتی است که به شخص او یا کارکنان وي مستند نیست.

وسـیله او رد و بـدل شـود، دالل ضـامن اصـالت الل، امضـاء و یـا بههرگاه اسناد معاملـه در حضـور د -49ماده
 امضاءهاي مندرج در اسناد مذکور است. 

 شود نیست. دالل ضامن اجراي معامالتی که به وساطت او منعقد می -50ماده
بـه کنـد، مگـر اینکـه دالل ضامن اعتبار اشخاصی است که به عنوان طرف معامله به آمر خود معرفی می -51ماده

موجب قرارداد بین طرفین دالل از این مسؤولیت معاف شده باشد. با این حال، شرط عدم مسؤولیت دالل مانع از رجـوع 
 ضامن اعتبار آمر خود نیست.  اد،به او در صورت تقصیر نخواهد بود. دالل در مقابل طرف قرارد

مسـؤول اسـت، مگـر اینکـه بـه موجـب  دالل در مورد ارزش یا جنس کاالي مورد معامله در برابر آمر -52ماده
قرارداد بین طرفین دالل از این مسؤولیت معاف شده باشد. با این حال، شرط عدم مسؤولیت دالل مانع از رجوع بـه وي 

 در صورت تقصیر نیست.
 هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شـخص دالل معاملـه کننـد، دالل در مقابـل متعهدٌلـه -53ماده

 مسؤول اجراي معامله است. 
نفع یا سهیم باشد، باید طرف ناآگاه را از این امر مطلـع چنانچه دالل در معامله موضوع قرارداد داللی ذي -54ماده
تـا نصـف ارزش مـورد معاملـه  دهمکیـصورت مسؤول خسارات واردشده است و به جزاي نقـدي از غیر این کند. در

 شود.محکوم می
 ی که دالل در معامله سهیم باشد، با آمر خود متضامناً مسؤول اجراي تعهد است.در صورت -55ماده
است، به نفـع طـرف دیگـر دالل حق ندارد برخالف تعهد خود در برابر شخصی که به وي مأموریت داده  -56ماده

معامله اقدام یا برخالف عرف تجارتی محل از وي وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند. در این صورت، دالل مستحق 
 شود.ل محرومیت از داللی محکوم میسا دوو  چهارشده نیست و به جزاي نقدي درجه هاي صرفاجرت و هزینه
 هاي داللاجرت و هزینه -دوم مبحث

شود. در صورت وجود تعرفه مصوب مراجع ذي صـالح، میزان اجرت دالل به موجب قرارداد تعیین می -57ماده
 باشد. شتریاز تعرفه مذکور ب دیاجرت دالل نبا زانیم

 امله به وساطت او منعقد شود. تواند اجرت را مطالبه کند، مگر معدالل نمی -58ماده
 هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد، دالل پس از حصول شرط، مستحق اجرت است.  -59ماده
ذن یا اجازه آمر متحمل شده است، حتی در صـورت عـدم انعقـاد إارجی که دالل در اجراي داللی با مخ -60ماده

 معامله نیز، قابل مطالبه است.
کند، مگر اینکه ترتیب دیگري مقـرر شـده مخارج دالل بر عهده طرفی است که او را مأمور میاجرت و  -61ماده

 باشد.
قانونی فسـخ شـود، حـق مطالبـه اجـرت از دالل  اراتیاز خ یکیبه استناد  ایدر صورتی که معامله اقاله  -62ماده
 شود، مشروط بر اینکه اقاله یا فسخ معامله به دالل مستند نباشد. سلب نمی
 داللی معامالت ممنوع اجرت ندارد. -63ماده
درموردي که فروش از روي نمونه باشد، دالل باید نمونه کاال را تا پایان اجراي تعهدات طرفین یا زمانی  -64ماده
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فاسدشدنی از  طرف از این قید معاف شده باشد. کاالي که در قرارداد معین شده است نگاه دارد، مگر اینکه به تراضی دو
 است.  یل این حکم مستثنشمو

دالل مکلف است از هرگونه افشاي اسرار دو طرف معامله، که وي به اقتضـاي شـغل خـود از آن آگـاه  -65ماده
جبـران  مسـؤولاسرار مذکور یا استفاده از آنها بـراي مقاصـد شخصـی،  يخودداري نماید. در صورت افشا ،شده است

 . استخسارات وارده 
ا ذکـر نـوع و مشخصـات معاملـه و اسـت، بـ معامالتی را که به وساطت او انجام گرفتـه دالل باید کلیه -66ماده

 هاي آن در یک دفتر الکترونیک ثبت کند. طرف
 

 کاريالعملحق -سوم فصل
کنـد کـه بـه نـام ل دیگري (آمر) تعهد میکاري عقدي است که به موجب آن شخصی در مقابالعملحق -67ماده

 نماید.خود و حساب او معامله 
 کارالعملحقوق و تکالیف حق -اول مبحث

فوریت مراتب را بـا بهند و در صورت انجام دادن معامله کار باید آمر را از اقدامات خود آگاه کالعملحق -68ماده
 اطالع دهد. ذکر مشخصات و زمان معامله  به او 

اینکه آمر دستور داده یا قانون مقـرر کـرده  کار مکلف به بیمه کردن موضوع معامله نیست، مگرالعملحق -69ماده
 باشد. 

 شود.کار مسؤول جبران کلیه خساراتی است که از تقصیر یا تقلب او ناشی میالعملحق -70ماده
شـود داراي عیـوب ظـاهري باشـد، کـار ارسـال میالعملاگر کاالیی که بـه منظـور فـروش بـراي حق -71ماده

نقل و تعیین میزان خسارت، اقدامات الزم را انجام دهد و ووع آمر به متصدي حملکار باید براي حفظ حق رجالعملحق
صـورت مسـؤول خسـارت ناشـی از ایـن . در غیرایندبه نحو مقتضی کاال را محافظت و آمر را از اقدامات خود آگاه کن

 تقصیر است. 
ذن فروش رجوع کنـد إد و یا آمر از گردد ممکن نشومی کار ارسالالعملاگر فروش کاالیی که براي حق -72ماده

 حراجی بفروشد. مؤسسهتواند آن را از طریق ، وي میکار بگذاردالعملو کاال را بیش از حد متعارف نزد حق
کار ارسـال شـده العملبراي حق در هر صورت، چنانچه بیم فساد سریع کاالیی رود که به منظور فروش -73ماده
ایجاب کند مکلف است کاال را با اطالع دادسـتان محـل اسـتقرار در صورتی که منافع آمر  تواند وکار میالعملاست، حق

 کاال یا نماینده او بفروشد.
کار بدون رضایت آمر مالی را به اقساط یا نسیه بفروشـد یـا بـه صـورت سـلف العملکه حقدرصورتی -74ماده

اگر خرید یـا فـروش بـه برعهده وي است. با وجود این، پرداختی بدهد، ضررهاي ناشی از آن بخرد یا براي خرید، پیش
کار بـه انجـام آن مجـاز العملباشد، حق کاريالعملنحو مذکور مطابق رویه بین طرفین یا عرف تجارتی محل اجراي حق

 است، مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
بیش از آنچـه قیمتی کار کاال را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده است بفروشد یا به العملچنانچه حق -75ماده

شـده کار ثابت کند معامله انجامالعملآمر معین کرده است بخرد، در برابر آمر مسؤول تفاوت قیمت است، مگر اینکه حق
 کسب اجازه از وي در آن زمان مقدور نبوده است. به منظور جلوگیري از ورود ضرر بیشتر به آمر بوده و 
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است بخرد یا بـه بیشـتر از قیمتـی کـه آمـر  کار کاال را به کمتر از قیمتی که آمر معین کردهالعملاگر حق -76ماده
 تصرف در تفاوت قیمت را ندارد و باید تفاوت آن را به حساب آمر منظور کند.  است بفروشد، حق تعیین کرده
 کار می تواند خود طرف معامله قرار گیرد:العملدر موارد زیر حق -77ماده

 ذن داده باشد.إکار العملچنانچه آمر صریحاً به حق -1
یا سایر اوراق بهاداري باشد کـه قیمـت  یا فروش کاال، اسناد تجارتی و کار مأمور به خرید والعملچنانچه حق -2

 ور مخالفی داده باشد.بورسی یا بازاري دارد، مگر اینکه آمر دست
کار قبل از ارسـال خبـر انجـام العمل) اگر آمر از امر خود رجوع کند و حق77در موارد مذکور در ماده ( -78ماده

 تواند خود خریدار یا فروشنده باشد. معامله از این رجوع مطلع گردد، دیگر نمی
، خـود طـرف ین طرف معامله به آمر اطـالع دهـد)، اگر معامله را بدون تعی77در موارد مذکور در ماده ( -79ماده

 شود.معامله محسوب می
مکلف است طرف معامله را به آمـر  ،تواند طرف معامله واقع شودکار خود نمیالعملدر مواردي که حق -80ماده
 معرفی نماید.
مجـاز بـه معاملـه بـه کار در مقابل آمر مسؤول اجراي تعهدات طرف معامله نیست، مگر اینکه العملحق -81ماده

کار مسؤولیت او مقرر شده باشد یـا العملاعتبار نباشد یا خود طرف معامله را ضمانت کرده باشد یا در قرارداد آمر و حق
 عرف تجارتی محل او را مسؤول بشناسد.

 کاريالعملهاي حقاجرت و هزینه -دوم مبحث
کـار در صـورتی مسـتحق العملاسـت. حق يعمل نیز مجـرالحق) این قانون درباره میزان 57مفاد ماده ( -82ماده

علـل دیگـري کـه مسـتند بـه  العمل است که معامله اجراء شده یا عدم اجراي آن به آمر مستند باشد. اگر معامله بـهحق
کار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است کـه عـرف تجـارتی محـل العملاجراء نشود، حق ،کار نیستالعملحق

 کند.می کاري معینالعملقاجراي ح
کاري ضروري بوده است، حتی در صورت عدم استحقاق العملهایی که صرف آن براي انجام حقهزینه -83ماده

 العمل نیز قابل مطالبه است، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگري مقرر شده باشد.حق
ــاده ــاده( -84م ــذکور در م ــوارد م ــانون، 77در م ــن ق ــار مســتحق حقالعملحق) ای ــادي ک العمــل و مخــارج ع

 کاري منظور کند.العملکاري است و باید قیمت را طبق نرخ بازار در روز انجام حقالعملحق
کـار بـه حسـاب آمـر قیمتـی بیشـتر از العملکار از جمله در موردي که حقلعملادر صورت تقلب حق -85ماده

خیـر أصـورت  العمل نیست. عالوه بـر ایـن، در دوکند، وي مستحق حق قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش محسوب
 کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.العملتواند حقآمر می

کار براي وصول مطالبات خود از آمر نسبت به اموال موضوع معامله یا قیمتـی کـه أخـذ کـرده العملحق -86ماده
 تواند بیش از طلب خود را حبس نماید.وال قابل تجزیه نمیحق حبس دارد؛ با این حال در خصوص ام ،است

 
 نمایندگی تجارتی -چهارم فصل
نمایندگی تجارتی عبارت است از تعهد به بازاریابی، انجام مذاکرات مقدماتی، انعقـاد قـرارداد ویـا ارائـه  -87ماده
 جیر طرف دیگر باشد.أبدون اینکه نماینده، مستخدم یا  حساب دیگري، به نحو مستمر،نام و بهخدمات به
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ترتیب دیگـري  هایی که قانون در مورد آن هااعمال مقررات مربوط به نمایندگی مقررات این فصل مانع -88ماده
 باشد. مقرر کرده است، نمی

 حقوق و تکالیف طرفین نمایندگی تجارتی -اول مبحث
ایندگی اشخاص دیگر را نیز قبول کند، مگر اینکه به موجب قرارداد  از قبول تواند نمنماینده تجارتی می -89ماده

نمایندگی دیگري منع شده باشد. در هر حال، چنانچه نماینده تجارتی نمایندگی شخص دیگري را بپـذیرد کـه در همـان 
 نده نمایندگی برساند.موضوع را باید به اطالع اعطاءکن اینموضوع نمایندگی با اعطاءکننده نمایندگی رقابت دارد، 

تواند در محدوده جغرافیایی مشخص به اشـخاص متعـدد نماینـدگی تجـارتی اعطاءکننده نمایندگی می -90ماده
 اعطاء و یا خود به عرضه کاال و یا خدمات اقدام کند، مگر اینکه با نماینده تجارتی به نحو دیگري توافق کرده باشد.

بینی خـود براي انجام نمایندگی از جمله پیشنماینده تجارتی و اعطاءکننده نمایندگی باید اطالعات الزم  -91ماده
 در خصوص حجم معامالت و تغییرات آن و کلیه اسناد و مدارك مربوط به موضوع نمایندگی را مبادله کنند. 

ننده نمایندگی در تصرف دارد، مگـر نماینده مسؤول تلف یا نقصان کاالهایی است که به حساب اعطاءک -92ماده
 اینکه ثابت کند تلف یا نقص، مستند به او یا اشخاص تحت امر وي نبوده است.

نمایندگی تجارتی باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد. در غیر این صورت محـل اجـراي نماینـدگی  -93ماده
 .شودمی )پلمبمهر و موم (
کننده نماینـدگی خـارج از کشـور باشـد، نماینـده تجـارتی نیـز مسـؤول اجـراي چنانچه اقامتگاه اعطاء -94ماده

 قراردادهایی است که به عنوان نماینده با اشخاص ثالث منعقد کرده است.  
 قرارداد نمایندگی از حیث مدت محدود است، مگر این که بر نامحدودبودن آن تصریح شده باشد. -95ماده
اال مدت نماینـدگی  محدود، مدت نمایندگی باید در قرارداد نمایندگی تعیین شود ودر قرارداد نمایندگی  -96ماده

 شود. دو سال فرض می
کننده نمایندگی قرارداد را پیش از موعد فسخ نماید، نماینده مسـتحق خسـارات واردشـده ءچنانچه اعطا -97ماده

حدود پیش از دو سـال از سخ قرارداد نمایندگی نامخواهد بود، مشروط بر اینکه این فسخ ناشی از تقصیر نماینده نباشد. ف
 ی شدن قرارداد نیز مشمول همین حکم است.ئزمان اجرا

از جملـه قطـع رابطـه  ،یتجـارت یدر صورت عدم ایفاي تعهدات از سوي هریـک از طـرفین نماینـدگ -98ماده
ردشده بـه طـرف مقابـل اسـت. نمایندگی به وسیله یکی از طرفین بدون علت موجه، متخلف مسؤول جبران زیانهاي وا

سـال از تـاریخ قطـع رابطـه بـراي مطالبـه خسـارات یکمـدت ظرف دیده باید چه رابطه نمایندگی قطع شود، زیانچنان
 واردشده اقامه دعوا کند.

قرارداد نمایندگی ممکن است متضمن شرط عدم رقابت پس از خاتمه قرارداد باشد. این شرط بایـد بـه  -99ماده
و گـروه اشخاصـی کـه فعالیـت  جغرافیایی مشخص، نوع کاالها و خدماتی که موضوع قـرارداد نماینـدگی اسـتمنطقه 

شود، محدود باشد و اال باطل است. شرط عـدم رقابـت، حـداکثر تـا دو سـال پـس از نماینده تجارتی به آنها مربوط می
 .خاتمه قرارداد معتبر است

 ارتیهاي نماینده تجاجرت و هزینه -دوم مبحث
 شود.میزان اجرت نماینده به موجب قرارداد تعیین می -100ماده
یا مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد یا  نماینده تجارتی حسب اینکه موضوع نمایندگی انجام بازاریابی و -101ماده
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رداد یـا ارائـه خـدمت وسیله اعطاءکننـده نماینـدگی، اجـراي قـرامحض انعقاد قرارداد بهارائه خدمات باشد، به ترتیب به
انعقاد یا اجراي قـرارداد مسـتند بـه اعطاءکننـده نماینـدگی باشـد،  دمشود. چنانچه عوسیله نماینده، مستحق اجرت میبه

شد یا پس از گذشت زمانی کـه نماینده حسب مورد، پس از گذشت زمان متعارفی که قرارداد باید در آن مدت منعقد می
نشـود،  جـراءشود. اگر معامله به علـل دیگـري منعقـد یـا امستحق اجرت می ،گردیدء میقرارداد باید در آن مدت اجرا

کند، مشـروط بـر نماینده تجارتی براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف محل اجراي نمایندگی معین می
 مستند به نماینده نباشد. ءآنکه عدم انعقاد یا اجرا

کننده نمایندگی در حدود موضوع قرارداد ویـا اشخاصـی ءت کلیه اقدامات اعطانماینده انحصاري از باب -102ماده
 اند، مستحق اجرت خواهد بود.وزه نمایندگی انحصاري اقدام کردهکه به حساب اعطاءکننده نمایندگی در ح

قـراردادي کـه اگر اعطاءکننده نمایندگی ظرف مدت متعارف، نماینده را از عدم انعقاد یا عـدم اجـراي  -103ماده
نماینده حسب مورد مذاکرات مقدماتی آن را انجام داده یا آن را منعقد کرده است، مطلع نکند، نماینـده مسـتحق اجـرت 

 مگر اینکه طرفین به نحو دیگري توافق کرده باشند. است
اردادهایی که در پس از خاتمه قرارداد نمایندگی، نماینده تجارتی حسب مورد، بابت انعقاد یا اجراي قر -104ماده

هاي نماینده در طول دوره نماینـدگی منعقـد یـا اجـراء مدت متعارفی پس از خاتمه قرارداد نمایندگی و در نتیجه فعالیت
 مستحق اجرت است. ،شوندمی

) این قانون نماینده تجارتی سابق مستحق اجـرت باشـد، نماینـده جدیـد در آن 104چنانچه طبق ماده( -105ماده
به اجرت ندارد، مگر اینکه قرارداد وي با اعطاءکننده نمایندگی استحقاق اجرت را ایجاب کند یا فعالیت او مورد حق مطال

نیز در انعقاد یا اجراي قرارداد مؤثر بوده است که در این صورت بر اساس شرایط و اوضاع و احـوال اجـرت بـین آنـان 
 شود.تقسیم می

حقاق اجـرت، فهرسـت اجرتهـاي ماه از تـاریخ اسـتسهمدت ظرف  نده نمایندگی باید حداکثراعطاءکن -106ماده
نشده را به نماینده تجارتی تسلیم کند. این فهرست باید شامل همه معیارهایی باشـد کـه اجـرت براسـاس آنهـا پرداخت

 مذکور ضمیمه شود. ستمحاسبه شده است. همه اطالعات و خالصه اسناد مالی مربوط باید به فهر
که قرارداد نمایندگی براي مدت معین منعقد شده است و دو طرف پس از انقضاي مدت آن  درموردي -107ماده
ماهه آن را خاتمه دهـد. یکی از دو طرف با اخطار قبلی سه دهند، تعهدات قراردادي آنها باقی است، مگر آنکهرا ادامه می

شـتر توافـق نماینـد، مهلـت توافـق کننـد و اگـر بـه مـدت بی کورتوانند به مهلتی کمتر از مهلت مذدو طرف قرارداد نمی
بینـی شـده اسـت. شده براي اعطاءکننده نمایندگی نباید کوتاهتر از مهلتی باشد که بـراي نماینـده تجـارتی پیشبینیپیش

رات مقـر ،قابل رفع منحـل شـودبینی غیرکی از دو طرف یا حادثه خارجی غیرقابل پیشچنانچه قرارداد به علت تقصیر ی
 است. يد شده باشد، مقررات این ماده مجرگر قرارداد براي مدت نامحدود منعقاالرعایه نیست. این ماده الزم
  هرکس بر خالف واقع ادعاي نمایندگی از طرف دیگري نماید، عالوه بر جبـران خسـارات واردشـده، -108ماده

 شود.محکوم می سهبه جزاي نقدي درجه 
 

 نقلوحمل -پنجم فصل
مـل و نقـل در برابـر دیگـري تعهـد قرارداد حمل و نقل قراردادي است که به موجب آن متصـدي ح -109هماد

اشخاص ویا کاالهایی را از محلی به محل دیگر حمل کند. شخصی که به نام یا بـه حسـاب  ،کند که در مقابل اجرتمی

@M
gh
ava
nin



13 

به متصدي حمل و نقـل تحویـل داده شـده  ويوي با متصدي حمل و نقل قرارداد بسته شده یا کاال به نام یا به حساب 
 شود.باشد، گیرنده نامیده میاست، فرستنده و شخصی که مجاز به دریافت کاال در مقصد می

 قفـس یـا ، جعبـه،)کـانتینربـارگنج (گردد. درموردي که کاال در داخـل کاال شامل هرگونه مال منقول می -تبصره
، )کـانتینربـارگنج (بندي شده است، کاال شامل اي بستهگونهداده شده یا به یا هر وسیله مشابه دیگري قرار )پالت( بارکف

 تهیه شده باشد.  تندهگردد، به شرط آنکه به وسیله فرسگر نیز میو وسایل مشابه دی )پالت( بارکفجعبه، قفس، 
  ایـ ریلـی وحمل و نقل به وسیله پست و همچنین قراردادهاي اجـاره وسـایل نقلیـه زمینـی، هـوایی،  -110ماده

صورت قرارداد اجاره تنظیم شود، مشمول ایـن دریایی تابع مقررات این فصل نیست. قراردادهاي حمل و نقل، هرچند به
 فصل است.
المللی که دولت ایران به آنها پیوسـته اسـت، مشـمول مقـررات ایـن ردادهاي مشمول معاهدات بینقرا -111ماده

المللی که دولت ایران به آنها پیوسته اسـت سب مورد مقررات معاهدات بینون، ح. در موارد سکوت این قاننیستفصل 
 .است  يلی قابل اعمال باشد مجرتا حدي که بر حمل و نقل داخ

 ونقلحقوق و تکالیف متصدي حمل -لاو مبحث
متصدي حمل و نقل مکلف است کاال را به طور سالم به مقصد برساند. اگر کـاال تلـف یـا گـم شـود،  -112ماده
شـدن کـاال نقل مسؤول قیمت کاال در روز پرداخت و خسارات آن است، مگر اینکه ثابت کند تلف یا گمومتصدي حمل
العـاتی بـوده کـه یکـی از آنهـا یا اط یا ناشی از دستورات و یا گیرنده منسوب است و آن ویا تقصیر فرستنده و به جنس
تواننـد در قـرارداد بـراي میـزان رفع مسـتند اسـت. طـرفین میغیرقابلبینی پیشیا به حوادث خارجی غیرقابل  اند وداده

 خسارت، مبلغی بیشتر از قیمت کل کاال را معین کنند اما شرط تحدید خسارت به کمتر از قیمت کاال باطل است.
لیت نقل نیز کاال را بدون قید عدم مسـؤووبندي کاال عیب ظاهري داشته باشد و متصدي حملاگر بسته -113ماده

 قبول کند، مسؤول خسارت است. 
شود، اعم نقل واقع میودت حملنقل مطابق این قانون مسؤول خساراتی است که در مومتصدي حمل -114ماده

خیـر متصـدي أري را مـأمور کـرده باشـد. در صـورت باشد یا متصدي حمل و نقل دیگ نقلواز اینکه خود مباشر حمل
 .دنقل فرعی را داروه ویا متصدي حملکنندونقل حق رجوع به حملحمل

متصدي حمل و نقل فرعی متصدي حمل و نقلی است که اجراي قرارداد حمل و نقل یا اجـراي بخشـی  -تبصره
 از آن توسط متصدي حمل و نقل اصلی به او واگذار شده است.

قـل در حـدود در مورد خسارات ناشی از تأخیر تسـلیم، عیـب ویـا نقـص کـاال، متصـدي حمـل و ن -115ماده
) این قانون مسؤول است. میزان خسارات مذکور نباید از خسارات ناشی از تلف تمام کـاال تجـاوز کنـد، مگـر 112ماده(

 اینکه در قرارداد، خالف این ترتیب مقرر شده باشد.
ین دهد که کاال در مدت یا تاریخ  مورد توافق و درصـورت فقـدان چنـتأخیر در تسلیم هنگامی رخ می -1 تبصره

رود یا قبل از آن، به گیرنده تسـلیم حوال از متصدي مواظب انتظار میمتعارفی که با توجه به اوضاع و اتوافقی، در مدت 
 نشده باشد.
این ماده بیش از شصت روز سپري شده و کـاال بـه گیرنـده  )1اگر از موعد تحویل کاال مطابق تبصره ( -2 تبصره

 تواند آن را تلف یا گمشده فرض کند.تحویل نشده باشد، مدعی خسارت می
چنانچه کاال بدون هیچ قیدي توسط گیرنده قبول و کرایه آن تأدیه شود، هـیچ دعـوایی علیـه متصـدي  -116ماده
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نقـل مسـؤول خسـارات وشود. با این حال، متصدي حملتدلیس ویا تقصیر سنگین پذیرفته نمینقل جز در مورد وحمل
نقل اطالع دهد. ایـن واز مشاهده به متصدي حمل سفوریت پنکه گیرنده، آن خسارت را بهغیرظاهر است، مشروط بر ای

 گرفتن کاال ارسال شود. اطالعیه باید حداکثر تا سی روز بعد از تحویل
 نقل باید به محض رسیدن کاال به مقصد، گیرنده را مطلع کند. ومتصدي حمل -117ماده
نقـل ونکند یا در دسترس نباشد ویا مخـارج و سـایر مطالبـات متصـدي حمل اگر گیرنده کاال را قبول -118ماده

طور نقل باید مراتب را به فرسـتنده اطـالع دهـد و کـاال را بـهوبابت حمل کاال مطابق قرارداد تأدیه نشود، متصدي حمل
هاي ناشی از این امـر بـر عهـده نهامانت گذارد. در این موارد، هزی هبعنوان امانت نگهدارد یا نزد ثالثی موقت نزد خود به

 فرستنده است و متصدي حمل و نقل مسؤول خسارات ناشی از نقص و عیب نیست، مگر آنکه تقصیر او ثابت شود.
تواند از متصدي حمل و نقل بخواهد کـه کـاال را اي که بدواً از گرفتن کاال امتناع کرده است میگیرنده -119ماده

 در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.به وي تحویل دهد، مگر آنکه 
) این قانون، در مدت مناسـبی تکلیـف کـاال را 118( اگر فرستنده و یا گیرنده، در فروض موضوع ماده -120ماده

 کهتوانـد و در صـورتینقل میوحمل هایی که براي کاال شده است از قیمت آن بیشتر شود، متصديمعین نکنند یا هزینه
 حراجی بفروشد. مؤسسهکند، مکلف است آن را از طریق افع صاحب کاال اقتضاء میمن

فوریت کاال را از طریق مؤسسـه نقل باید بهوشدن سریع باشد، متصدي حملاگر کاال در معرض ضایع -121ماده
 حراجی بفروشد.

شود کـه کـاال در مبـدأ حمـل در اختیـار او، اي شروع میت متصدي حمل و نقل کاال از لحظهمسؤولی -122ماده
گیرد و تا زمانی که در مقصد در اختیار گیرنده، نماینده یا قائم مقـام وي قـرار داده شـود، مقام وي قرار مینماینده یا قائم

 ادامه دارد. 
سـال سنگین، یک ونقل، جز در موارد تدلیس و تقصیرمهلت اقامه دعاوي خسارت علیه متصدي حمل -123ماده

کاال یا تأخیر در تسلیم، روزي است که کـاال بایـد در آن روز بـه گیرنـده  شدناست. مبدأ این مدت در مورد تلف یا گم
 گیرنده تسلیم شده است.است که مال به  وزيشده به کاال، رردید و در مورد سایر خسارات واردگتسلیم می

لیه خسارات جانی مسافران است، مگر اینکه ثابت کنـد خسـارت نقل مسؤول جبران کومتصدي حمل -124ماده
هـاي رفع مستند است. در مورد خسـارات واردشـده بـر کاالبینی غیرقابلپیشبه خود مسافر ویا حوادث خارجی غیرقابل

 .ست) این قانون الزامی ا123) و (116) تا (112مسافران رعایت مواد (
 گیرنده کاالحقوق و تکالیف فرستنده و  -دوم مبحث

 نقل اطالع دهد:وفرستنده کاال باید موارد زیر را به متصدي حمل -125ماده
 هویت و نشانی دقیق گیرنده  -1
 نشانی دقیق محل تحویل کاال  -2
 بندي روش بسته ها وتعداد بسته -3
 ها وزن و محتواي بسته -4
 زمان مقرر براي تسلیم کاال به گیرنده -5
 مسیر حمل کاال  -6
 فهرست اشیاي گرانبها و قیمت آنها -7
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زا، چنانچه کاال در طول مدت حمل نیاز به مراقبت مخصوص داشته باشد، مانند کاالهاي خطرناك، آتـش -8
اي الزم بـراي شدنی، خورنده و حیوانـات، خطـرات احتمـالی ناشـی از حمـل و  نیـز دسـتورهشونده، فاسدخیرتب

 انگهداري و حمل آنه
 ءاسناد الزم براي حمل کاال در صورت اقتضا -9

رسانی نادرست آنهـا بـا یا اطالعاین قانون )  125د مذکور در ماده (خسارات ناشی از عدم اطالع  موار -126ماده
 است: هرعایت موارد زیر بر عهده فرستند

طلـع اگر متصدي از خطرات حمل کاال مطلع بوده یا عرفـاً بایـد م این قانون )125ماده ( )8(در خصوص بند  -1
 رسانی فرستنده استناد نماید.تواند به عدم اطالعباشد نمی
اگر فرستنده مسیر معینی را براي حمل تعیین نکرده باشد متصدي حمل و نقل باید بهتـرین مسـیر را انتخـاب  -2

مگر آنکـه  استخسارات وارده  مسؤولشده را بپیماید مسیر معین نیز در صورتی که خالف کند و در غیر این صورت و
خذ دستور جدید بـرایش مقـدور نبـوده أو در آن زمان امکان  نمودهفرستنده  تغییر مسیر را ایجاب میاثبات نماید منافع 

 است.
دي قـرار دهـد. چنانچه اسنادي براي حمل کاال الزم باشد، فرستنده مکلف است این اسناد را در اختیـار متصـ -3
نقص اسناد مذکور یا عدم مطابقت آن با فرستنده است. با این حال اگر متصدي از نقص یا عدم مطابقت اسناد  مسؤولیت

 نبودن یا اطالع ندادن  فرستنده استناد  نماید. کاملتواند  به باید مطلع باشد نمی مذکور مطلع بوده یا عرفاً
بندي دار خسـارت ناشـی از عیـوب بسـتههـدهبندي کنـد و عباید کاال را به طرز مناسب بسته فرستنده -127ماده

 است، ولی خسارات ناشی از بارگیري، بارچینی و تخلیه نادرست برعهده متصدي حمل و نقل است.
رج و تواند آن را بـا پرداخـت مخـاتا زمانی که کاال در تصرف متصدي حمل و نقل است، فرستنده می -128ماده

نقل متحمل شده است، مسترد کند. همچنین تا زمانی که کاال در تصـرف متصـدي حمـل و وخساراتی که متصدي حمل
کاال را دستور دهـد، بـه شـرطی کـه نسـخه اول  دهتواند توقف حمل یا تغییر مقصد یا تغییر گیرننقل است، فرستنده می

ارائه شده و هزینه دستورهاي جدید نیـز پرداخـت یـا تضـمین بارنامه که دربردارنده دستورهاي جدید است به متصدي 
دسـتورهاي  يگردد. در این صورت متصدي مکلف به رعایت دستورهاي صادرشده است، مشروط بر اینکه امکان اجـرا

همـان کاالهـاي دسـتوردهنده  کاالهایی که با ریسا رندگانیبه حقوق فرستندگان و گ ياو لطمه باشدمذکور وجود داشته 
 شوند نزند و موجب تقسیم کاالها نشود.می حمل

 ) این قانون استفاده کند:128( تواند از حق مذکور در مادهدر موارد زیر فرستنده نمی -129ماده
 باشد. به گیرنده تسلیم شده بارنامه -1
 نقل به فرستنده کاال رسیدي داده باشد و فرستنده نتواند آن را مسترد کند.ومتصدي حمل -2
 درصورتی که متصدي حمل و نقل به گیرنده اعالم کرده باشد که کاال به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.  -3
 گیرنده، پس از رسیدن کاال به مقصد، تسلیم آن را تقاضا کرده باشد. -4
 در بارنامه قید شده باشد که حق دراختیار گرفتن کاال به گیرنده منتقل شده است. -5

) این قانون باید مطابق دستور گیرنده عمل کنـد. 129صدي حمل و نقل در موارد مذکور در ماده (مت -130ماده
ونقـل نبایـد از دسـتور گیرنـده است، متصدي حمل ) ماده مذکور، مادام که کاال به مقصد نرسیده2( با این حال در بند

ه کنـد. همچنـین ئـگیرنده آن را به متصدي حمل اراو  دتبعیت کند، مگر اینکه رسید مذکور به گیرنده تسلیم شده باش
مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه باشـد، حـق موضـوع  نکهیاز گرفتن کاال امتناع ورزد، فرستنده بدون ا رندهیچنانچه گ
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توانـد از ز گـرفتن کـاال امتنـاع کـرده اسـت میاي که اخواهد داشت. در این صورت گیرنده را این قانون )128ماده (
 که کاال را تحویل وي دهد مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد. واهدصدي بخمت

کند قبول نقل بابت حمل کاال مطالبه میواگر گیرنده میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدي حمل -131ماده
ي تودیـع الف را تا ختم اختالف در صندوق دادگسترکاال را تقاضا کند، مگر اینکه مبلغ مورد اخت نکند، حق ندارد تسلیم
قررات و یـا عـرف به تقاضاي گیرنده بر اساس توافقات دو طرف، م اهشده نامتعارف باشد، دادگکند. چنانچه مبلغ مطالبه

 کند.التودیع را مشخص میتجارتی مبلغ الزم
توانـد بـه تقاضـاي باشد، دادگاه صالح مینقل و گیرنده اختالفی ودر هر موردي که بین متصدي حمل -132ماده

یکی از طرفین دستور دهد که کاال تا ختم دادرسی نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته یـا درصـورت ضـرورت فروختـه 
االقتضـاء انجـام ویـا ضـرورت فـروش عند المجلسی حاکی از وضع کاشود. تودیع یا فروش باید پس از تنظیم صورت

توان از فروش شود یا سپردن آن به صندوق دادگستري میارج و وجوهی که بابت کاال ادعا میبا پرداخت تمام مخ گیرد.
شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضاي گیرنده بر اساس توافقات دو طرف مبلغـی جلوگیري کرد. چنانچه مبلغ مطالبهکاال 

 کند.است، مشخص میرا که تودیع آن الزم 
 بارنامه -سوم مبحث

شـود بارنامه سندي است که بنا بر تقاضاي فرستنده توسط متصدي حمل و نقل یا نماینده او صادر می -133ماده
داد حمل و نقل، دریافت کاال توسط متصدي و تعهد وي مبنـی بـر تسـلیم کاال براي دارنده آن،  وجود قرارو بر مالکیت 

 کند.کاال در ازاي دریافت آن، داللت می
 بر امضاء یا مهر و امضاي متصدي حمل و نقل، حداقل باید حاوي اطالعات ذیل باشد: بارنامه، عالوه -134ماده

 ؛»بارنامه«عنوان  -1
 مکان و تاریخ صدور سند؛ -2
 هویت فرستنده؛ -3
 هویت متصدي حمل و نقل؛ -4
 هویت گیرنده کاال، اگر بارنامه به نفع حامل نباشد؛  -5 
 مبدأ و مقصد کاال؛ -6
بندي، تعـداد کند مانند: وزن، حجـم، کیفیـت بسـتهي که کاالي موضوع قرارداد را مشخص میااطالعات ویژه -7
 ها و هر اطالع دیگري که براي تعیین ماهیت کاال و قیمت آن الزم است.بسته

 تاریخ تحویل کاال یا مدتی که کاال باید در آن مدت تسلیم شود و تاریخ بارگیري؛   -8
 که بر عهده فرستنده است یا گیرنده.اي دیگر با بیان اینهونقل و هزینهاجرت حمل -9

؛ نـوع وسـیله شرایطی که در قرارداد حمل و نقل بیان شده است از قبیل شـرایط ویـژه بـارگیري یـا تخلیـه -10
 ها و اعالم صریح خطرناك بودن کاال در موارد مقتضی؛مسؤولیتشده، حدود انتخابی، مسیر تعیین

 .وضعیت ظاهري کاال -11
 بارنامه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از آن که به امضاء یا مهر و امضـاي صـادرکننده -1 تبصره

شود. در صورت تعارض بین مفاد نسـخه چـاپی و نسـخه الکترونیـک، مفـاد نسـخه رسیده است، به فرستنده تسلیم می
 الکترونیک معتبر است.

ها بـر عهـده در بارنامه، اماره بر ایـن اسـت کـه اجـرت و سـایر هزینـه ) این ماده9(عدم ذکر مفاد بند  -2 تبصره
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تواند از شخص ثالث ناآگاهی که بارنامه به او انتقـال یافتـه اسـت، اجـرت و فرستنده است و متصدي حمل و نقل  نمی
 ها را مطالبه نماید.سایر هزینه
الکترونیک به وسـیله متصـدیان  دور بارنامهمتمرکزي براي ص رت راه و شهرسازي مکلف است سامانهوزا -3 تبصره

 کنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.تعالم اصالت بارنامه براي دریافتحمل و نقل ایجاد کند، به نحوي که امکان اس
د. بارنامه قابل انتقال محسوب صادر شو» قابل انتقالغیر«یا » قابل انتقال«بارنامه ممکن است به صورت  -135ماده

 مگر آنکه خالف آن در بارنامه تصریح شده باشد. شود،می
کرد شخص معـین یـا بـه نفـع حامـل قاضاي فرستنده ممکن است به حوالهبنابر ت» قابل انتقال«بارنامه  -136ماده
کرد شخص معین صادر شده باشد با امضاي دارنده در ظهر بارنامه قابل انتقـال د. در صورتی که بارنامه به حوالهصادر شو
 و اقباض قابل انتقال است.   بضاي که به نفع حامل صادر شده باشد با قبارنامه است.

 ذکر نام گیرنده الزامی است و نقل و انتقال آن مشمول این ماده نیست.» قابل انتقالغیر«در بارنامه  -137ماده
آگاه از جملـه گیرنـده تواند در برابر شخص ثالث نادر صورت انتقال بارنامه، متصدي حمل و نقل نمی -138ماده

 به عدم بارگیري آن وفق بارنامه استناد نماید.» شدهبارگیري«کاال و در خصوص بارنامه به عدم دریافت 
اظهـاراتی اسـت کـه بـراي درج در بارنامـه در مـورد  مسـؤولفرستنده در برابر متصدي حمل و نقل  -139ماده

توانـد در برابـر است. در هر صورت متصدي حمـل و نقـل نمیمشخصات کاال مانند جنس، وزن و تعداد آن ارائه کرده 
 شخص ثالث ناآگاه به خالف واقع بودن اظهارات فرستنده استناد نماید.

در صورتی که متصدي حمل و نقل یا نماینده او ظن قوي و موجه در خصوص عدم صحت اظهارات  -140ماده
فرستنده، داشته باشد و به دلیل مواردي از قبیل بارگیري شدن یـا نحـوه از سوي این قانون ) 134ماده ( )7(مذکور در بند 

باشد، متصدي حمل و نقل یا نماینـده  داشتهبندي کاال، امکان شناسایی یا تعیین وزن و سایر خصوصیات آن وجود نبسته
ر ایـن صـورت متصـدي او باید مواردي را که ظن به عدم صحت آن دارد به همراه دالیل خود در بارنامه قیـد نمایـد. د

. صدور بارنامـه نیستشده خسارات ادعایی در خصوص موارد قید مسؤولحمل و نقل در برابر فرستنده و شخص ثالث 
 داللت بر این دارد که کاال به نحو مذکور در بارنامه تحویل گرفته شده است. یدي،بدون هیچ ق
دریافت بارنامه از سوي فرستنده و عدم اعتراض به مفاد آن بـه معنـاي پـذیرش مـوارد منـدرج در آن  -141ماده

است. در صورت پذیرش بارنامه از سوي فرستنده اگر شرایط بارنامه با شرایط قرارداد حمل و نقل مغایر باشـد، شـروط 
 .  استمندرج در بارنامه مالك عمل 

ونقـل بخواهـد رسـیدي توانـد از متصـدي حملنشده باشد،  فرسـتنده می رکه بارنامه صاددر صورتی -142ماده
ونقل را به وي تحویـل دهـد. رسـید مـذکور داللـت بـر وجـود شده مبنی بر دریافت کاالي موضوع قرارداد حملءامضا

 گردد.قرارداد حمل و نقل بین طرفین داشته و به هنگام صدور بارنامه باید به متصدي حمل یا نماینده او مسترد 
بـا  يریبـارگ ادداشتیبارنامه شامل  نکهی، مگر اشودمی یحمل تلق خیصدور بارنامه به عنوان تار خیتار -143ماده
در . شـودمی یحمل تلقـ خیبه عنوان تار يریبارگ ادداشتیشده در درج خیصورت تار نیحمل باشد که در ا خیدرج تار
کـاال  رنـدهیگلیصدور بگذارد در مقابـل تحو خیرا مقدم بر تارآن خیاربارنامه ت میصادرکننده بارنامه هنگام تنظ کهیصورت
 .باشدمی خیتار رییتغ نیعلت اهخسارات وارده ب هیکل مسؤول

 گذاري در انبار عمومیقرارداد امانت -ششم فصل
کـاالیی را در قبـال  کندیاست که به موجب آن انباردار  تعهد م يقرارداد یگذاري در انبار عمومامانت -144ماده

@M
gh
ava
nin



18 

 صدور قبض انبار و قبض وثیقه تحویل گیرد و به حساب دارنده یا دارندگان اسناد مذکور نگهداري کند.
قبض انبار و قبض وثیقه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از هریک از آنها که به امضـاء  -145ماده
داراي شـماره  دیـبا قـهیشـود. قـبض انبـار و قـبض وثتسلیم می گذاري صادرکننده رسیده است، به امانتیا مهر و امضا

 .دشومی) این قانون تعیین 177( ماده وعی موضئنامه اجراصدور آن به موجب آیین انحصاري باشد و نحوه
 قبض انبار، عالوه بر امضاء یا مهر و امضاي متصدي انبار عمومی، حداقل باید حاوي اطالعات زیر باشد: -146ماده

 ؛»قبض انبار«عنوان  -1
 گذار؛هویت کامل امانت -2
 شود؛کرد او صادر میشخصی که قبض به نام ویا به حوالههویت  -3
  گذار؛کامل امانت ینشان -4
 جنس، وصف، مقدار یا تعداد و ارزش کاال؛ -5
 تاریخ تودیع کاال؛ -6
 آن؛ يو هویت متصد ینام و نشانی انبار عموم -7
 ؛یگر انبار عموماقامتگاه شرکت بیمههویت و  -.8
 شده؛تودیع يکاال يامیزان پوشش بیمه -9

 ؛یحقوق دولت هیعدم تأد ای هیتأد -10
 پرداخت آن. مسؤولاجرت انباردار، شیوه پرداخت و  -11

 )146(  ) مـاده10) تا (2مشتمل بر موارد مذکور در بندهاي ( »قبض وثیقه«قبض وثیقه عالوه بر عنوان  -147ماده
 است و باید به صورت الکترونیک به قبض انبار ضمیمه شود.

 صورت تعارض بین مفاد نسخه چاپی و نسخه الکترونیک، مفاد نسخه الکترونیک معتبر است.در  -148ماده
 يسپرده شده اسـت. اگـر کـاال يکاالیی است که به و يمسؤول حفظ و نگهدار یانبار عموم يمتصد -149ماده

شـده در قـبض ارزش اظهار زانیـمسؤول جبران خسارت بـه م یشده تلف، گم یا ناقص شود، متصدي انبار عمومتودیع
یـا بـه  شـده ورفـع ناشیغیرقابـل  یبینیشپغیرقابـل یکه ثابت کند ورود خسارت از حوادث خارجانبار است، مگر این

 کاال مربوط بوده است. خود يبندعیوب بسته
شده تغییراتی حاصل شود که نگهداري آن موجـب افـزایش هزینـه نگهـداري ه در کاالي تودیعچنانچ -150ماده

 باشد، متصدي انبار مکلف است این امر را به مالک کاال اطالع دهد.
شـده یـا گذاشته متصدي انبار مکلف است هرگونه ادعاي اشخاص ثالث در خصوص مـال بـه وثیقـه -151ماده

 گذار برساند. به اطالع ودیعه ی آنها رائهرگونه توقیف قضا
کاال را بدون قید عدم مسؤولیت در قبض انبار و قـبض  یبندي عیب ظاهر داشته و انبار عموماگر بسته -152ماده

 وثیقه قبول کرده باشد، مسؤول خسارات است.
سرقت بیمه کنـد.  و سوزيشدن، آتششده را در قبال مفقود عیتود يمتصدي انبار عمومی باید کاال -153ماده
کردن کاالهـا نـدارد مگـر بعـد از  مهیبر ب یفیانبار تکل يشده باشد، متصد مهیب شده قبالًعیتود يکه کاالها یدر صورت

 ناکافی باشد. یدادن ضررهاي احتمال پوششسپري شدن زمان بیمه مذکور یا در صورتی که این بیمه براي 
شده تلف، گم یا ناقص شود، متصدي انبار عمومی، دارنـده قـبض انبـار و تودیع يکه کاال یدر صورت -154ماده
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را خواهنـد داشـت کـه  یشده به وسیله بیمه همان حقوقشده ازجمله خسارات تأدیهت تأدیهقبض وثیقه نسبت به خسارا
 نسبت به خود کاالها داشتند.

تیذان از دارنده قبض انبار مقدور نباشـد، مـاده شده در معرض تضییع سریع باشد و استودیع ياگر کاال -155ماده
 الرعایه است.) این قانون الزم121(

اري کـاال، نسـبت بـه متصدي انبار عمومی به میزان مطالبات خود از صاحب کاال بابت اجـرت نگهـد -156ماده
 دارد.فصل، حق حبس  نیشده در انییشده در انبار و یا حاصل فروش کاال در موارد تعکاالهاي تودیع

تخلیه و بارگیري کاال در انبارهاي عمومی بر عهده متصدي انبار است، مگر اینکه بر خالف آن تصریح  -157ماده
 شود.مینادرست کاالها در انبار وارد  دنیکه از چ است یخسارات مسؤولانبار  يشده باشد. در هر صورت متصد

خواه به حسـاب خـود یـا بـه حسـاب دیگـري، بـه تواند تحت هیچ عنوان، متصدي انبار عمومی نمی -158ماده
فعالیت تجارتی بپردازد که موضوع آن کاالهایی از نوع همان کاالیی باشد که وي مجاز بـه صـدور قـبض انبـار و وثیقـه 

ماه تا دوسـال و جـزاي ثیقه به مدت ششبض انبار و قبض وصورت به محرومیت از صدور قست. در غیر اینا براي آنها
 )%10(درصـددي انبار عمـومی نیـز کـه بـیش از دهشود. شرکا ویا سهامداران شرکت متصار محکوم مینقدي درجه چه
صـورت بـه . در غیـر اینباشـندیدر همـان موضـوع ممنـوع م یتجارت تیشده شرکت را دارند از انجام فعالسرمایه ثبت

 شود.ثبت تجارتی و جزاي نقدي درجه چهار محکوم می رنام در دفتمحرومیت از ثبت
داري آنهـا بـه موجـب قـوانین و عالوه بر دفاتري که تنظیم و نگهـ متصدیان انبارهاي عمومی مکلفند -159ماده

گیرنـد، مقررات ضروري است، دفتري الکترونیک را به ثبت کلیه کاالهایی که براي نگهداري در انبار عمومی تحویـل می
باید به ترتیب تـاریخ در ایـن دفتـر ثبـت گـردد. متصـدي انبـار اختصاص دهند. شماره قبض انبار و کلیه مندرجات آن 

راي متقاضی دریافـت اي را که صادر کرده است، بعمومی باید امکان استعالم الکترونیک اصالت قبض انبار و قبض وثیقه
 ) این قانون فراهم نماید.177ی موضوع ماده (ئنامه اجراآن مطابق آیین

متمرکزي براي صدور قبض انبار و قـبض وثیقـه  ارت مکلف است سامانهوزارت صنعت، معدن و تج -160ماده
م اصـالت قبـوض مـذکور بـراي الکترونیک به وسیله متصدیان انبارهاي عمومی ایجاد کند، به نحوي کـه امکـان اسـتعال

 کنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.دریافت
و سایر خصوصیات مؤثر در تعیـین ماهیـت کـاال و  گذار باید جنس، نوع، مقدار یا تعداد، ارزشامانت -161ماده

 برساند. یشده را به اطالع متصدي انبار عمومتودیع يکاال يبندبسته ينحوه
 تیانبـار، از وضـع يگذار، دارنده برگ وثیقه ویا قائم مقام او حق دارد در هر زمان از ساعت کارامانت -162ماده

خصـوص   نیـمگـر آنکـه در ا د؛ینما یاي از آن را بررسع حاصل کرده و نمونهکاالیی که در انبار به امانت گذاشته اطال
 وجود داشته باشد. يگریتوافق د ن،یطرف نیب

اي که قبض انبار و قبض وثیقه آن دریافت شده از اشـیاء مثلـی باشـد، شدههرگاه کاالي امانت گذاشته -163ماده
ها تصـریح شـده ه در قبض رسید و قبض وثیقه به آنبا همان وصف ک تواند آن را با کاالیی از همان نوع وگذار میامانت

 گیرد.ها به کاالي جدید تعلق میوثیقه و امتیازات آن قبضعوض کند. در این صورت همه حقوق دارنده قبض انبار و 
ذکور مـ يهاهریک از مجموعه يمتعدد تجزیه و برا يهاکاالي خود را به مجموعه تواندیگذار مامانت -164ماده

با ارائه قبض انبار و قـبض  تواندیقائم مقام او م ایگذار امانت نیقبض انبار و قبض وثیقه جداگانه درخواست کند. همچن
نزد صندوق انبار، قـبض انبـار  قهیدارنده قبض وث یطلب و متفرعات احتمال عیبا تود قهیو در صورت نبود قبض وث قهیوث
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 .دینما افتیاز کاالها در یبخش ایدر خصوص تمام  دیجد قهیو قبض وث
را تأدیه کند هیچ دعوایی علیـه متصـدي  اگر دارنده قبض انبار کاال را بدون هیچ قیدي قبول و مخارج آن -165ماده

شود. با این حال، متصدي انبـار عمـومی مسـؤول خسـارات تدلیس یا تقصیر سنگین پذیرفته نمیانبار عمومی جز در مورد 
کاال مراتب را فوراً بـه صـورت کتبـی بـه اطـالع متصـدي انبـار  لیمط بر اینکه گیرنده کاال پس از تسغیرظاهر است، مشرو

عمومی رسانده باشد. در هر حال این اطالعیه باید حداکثر تا سی روز پـس از تحویـل گـرفتن کـاال ارسـال شـود. دعـاوي 
صـورت مفـاد ایـن  مـاده در  د. در غیـر ایـنسال اقامه شویکمدت خسارت علیه متصدي انبار عمومی حداکثر باید ظرف 

 .نیست. موارد تدلیس و تقصیر سنگین مشمول مهلت مذکور باشدنمی يولیت متصدي انبار عمومی مجرؤخصوص مس
کـه قـبض  ی. شخصـشودیکرد او صادر مگذار به نام ویا به حوالهامانت قبض انبار حسب درخواست -166ماده

واگذار کند،  يقبض انبار به دیگر یشده را با ظهرنویستودیع يکاال تواندیصادر شده است مکرد او انبار به نام ویا حواله
قـبض انبـار بـا درج تـاریخ و  یصادر شده باشـد. ظهرنویسـ قالقابل انتقبض انبار به صراحت به صورت غیر مگر آنکه

انتقال قبض وثیقه بـه همـراه قـبض انبـار بـه الیه و امضاي ظهرنویس و درج مراتب مربوط به انتقال یا عدم هویت منتقلٌ
 در یسـیکه مفـاد ظهرنو دیدرخواست نما تواندیشده است م یسیظهرنو يآید. شخصی که قبض انبار به نفع وعمل می

 دفتر انبار ثبت گردد.
 ياشده اسـت لطمـه یسیبه نفع او ظهرنو قهیکه قبض وث یمورد به حقوق کس چیکاال در ه تیانتقال مالک -تبصره

 .زندنمی
شـده را از طریـق ظهرنویسـی آن بـه وثیقـه دهـد. کـاالي تودیع توانـدیصرفاً دارنـده قـبض وثیقـه م -167ماده
تواند مبلغـی را آید. ظهرنویس میالیه و امضاي ظهرنویس به عمل میقبض وثیقه با درج تاریخ، هویت منتقلٌ یظهرنویس
شـود کـه نماید. در غیر این صورت، چنـین فـرض می درجشود، در قبض وثیقه  از بابت آن به وثیقه گذاشته میکه کاال

 مبلغی که کاال از بابت آن به وثیقه گذاشته شده است با ارزش اظهارشده آن در قبض انبار و وثیقه برابر است. 
شده است باید بـا اظهـار قـبض مـذکور  یظهرنویس يکه قبض وثیقه براي اولین بار به نفع و یشخص -168ماده

بخواهـد. ایـادي بعـدي کـه قـبض  یقبض را از متصدي انبار عموم يو تأیید آن بر رو یدرج مراتب در دفتر انبار عموم
در  سیبه همـراه اقامتگـاه ظهرنـو یسیمفاد ظهرنو که ندیدرخواست نما توانندیشده باشد م یسیبه نفع آنان ظهرنو قهیوث

 گردد.  دفتر انبار ثبت
که مفـاد  دیدرخواست نما تواندیشده باشد م یسیظهرنو يبه نفع و قهیقبض وث ایکه قبض انبار  یکس -169ماده
 در دفتر انبار ثبت گردد. سیبه همراه اقامتگاه ظهرنو یسیظهرنو

تمام یا بخشی از کـاال را  تواندینیست م يکه قبض وثیقه همان قبض در تصرف و يدارنده قبض انبار -170ماده
گذارده شده و نزد انباردار به ثبت رسیده است نـزد مسترد کند، مشروط بر آنکه مبلغی را که قبض وثیقه بابت آن به وثیقه

 صندوق انبار تودیع کند.
انبـار  بودن کـاال در دفـاتره شود و وثیقهئوثیقه به متصدي انبار عمومی ارا هرگاه قبض انبار بدون قبض -171ماده

باشد، متصدي انبار عمومی باید تقاضاي استرداد کاال را در دفاتر انبـار ثبـت کـرده و بـه  عمومی یا قبض انبار ثبت نشده
. اگر قبض وثیقه تا سـی روز پـس از دیالکترونیک انبار عمومی منتشر نما انهو سام راالنتشاریدر روزنامه کث یمتقاض نهیهز

صورت متصـدي انبـار ه نشود، وي باید کاال را به دارنده قبض انبار مسترد کند. در اینئاراانتشار به متصدي انبار عمومی 
 .ندارندکننده قبض وثیقه هئقبض انبار مسؤولیتی در مقابل اراعمومی و دارنده ناآگاه 
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ت گذاشته شـده اسـت در موعـد مقـرر پرداخـ قهیشده در قبال آن به وثعیتود يکه کاال یچنانچه طلب -172ماده
شده را بفروشد، مشروط برآنکه مراتب نخسـتین تودیع ياز طریق مؤسسه حراجی کاال تواندینشود، دارنده قبض وثیقه م

وصـول طلـب خـود از  ي. دارنده قبض وثیقه براباشد) این قانون ثبت شده 168ظهرنویسی قبض وثیقه طبق صدر ماده (
 کاران مقدم است.و فروش بر سایر بستان يانباردار يهاهمحل حاصل فروش پس از کسر حقوق دولتی احتمالی و هزین

هرگاه قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج از مبلغی که کاال از بابت آن به وثیقه گذاشته شده اسـت  -173ماده
کـه قبض وثیقـه رجـوع کنـد، مشـروط بـر آنالتفاوت به هریک از ظهرنویسان وصول مابه يبرا تواندیم يتر شود، وکم

را تقاضا کرده و از فروش آن بیش از پانزده  شدهتودیع يطلب فروش کاال دیاز زمان سررس روزیسمدت حداکثر ظرف 
تواند بـه یـد و فقط می نداردرا  سانیمواعد مذکور، حق رجوع به ظهرنو تینشده باشد. در صورت عدم رعا يروز سپر

 ماقبل خود رجوع نماید.
وثیقه پس از کسر مخارج بیش از مبلغی شود که کاال از بابت آن بـه وثیقـه گذاشـته اگر قیمت فروش  -174ماده

به هنگـام فـروش کـاال  يکه و یشود و در صورتشده است، مازاد توسط مؤسسه حراجی به دارنده قبض انبار تسلیم می
 حاضر نباشد، مبلغ مذکور در صندوق انبار تودیع خواهد شد.

شده اقـدام تودیع يگذاري به استرداد کاالمدت امانت يپس از انقضا يمقامان وقائمگذار یا اگر امانت -175ماده
کـه قـرارداد  یتوانـد آن را از طریـق مؤسسـه حراجـی بـه فـروش رسـاند. در صـورتمی یانبـار عمـوم ينکنند، متصد

بل اجـراء اسـت، مگـر شده ترتیب مذکور قاتودیع يسال از تسلیم کاالگذاري فاقد مدت باشد، پس از گذشت یکامانت
 یانبـار عمـوم يگذاري را از متصدسال، استرداد کاال یا تجدید قرارداد امانتکی يه دارنده قبض انبار قبل از انقضاکاین

) ایـن 121قرر در ماده (الفساد ترتیب مسریع يبخواهد یا در قرارداد به نحو دیگري مقرر شده باشد. در مورد فروش کاال
 .دباشمی يقانون مجر
تواند الزام متصـدي انبـار غیرقابل استفاده شود، می ایکه قبض انبار یا قبض وثیقه او تلف، گم  یشخص -176ماده

عمومی به صدور نسخه المثناي قبض انبار ویا قبض وثیقه را به موجب دادخواست از دادگاه محل انبـار عمـومی تقاضـا 
دو نوبت در روزنامه کثیراالنتشـار بـه فاصـله ده روز منتشـر  دررا مکلف خواهد کرد تا موضوع را  ی. دادگاه متقاضدینما
و  یمتقاضـ يدادگاه پس از احراز صـحت ادعـا رد،یصورت نگ یدوم اعتراض ی. اگر تا ظرف ده روز از انتشار آگهدینما
و  امانتسال از سررسید ر بعد از گذشت یکخواهد نمود. اگ حکم به صدور نسخه المثنی قه،یوث ایضامن معتبر  افتیدر

گیري کـاال اقـدام نکـرد، ذمـه گذاري، کسی بـراي بـازپسمدت باشد دو سال از تاریخ امانت گذاري بدونچنانچه امانت
 شود.آزاد می قهیوث ایضامن بري 
نعت، معـدن برداري از انبارهاي عمومی موضوع این فصل به کسب مجوز از وزارت صـتأسیس و بهره -177ماده

مـدت اي است کـه ظـرف نامهینیارت بر انبارهاي عمومی به موجب آو تجارت منوط است. شرایط صدور مجوز و نظ
 رسد.وسیله وزارت مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میماه بهشش

ماه پـس از ابـالغ شـشمـدت کنند مکلفنـد ظـرف لیت میکلیه انبارهایی که به عنوان انبار عمومی فعا -178ماده
خذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند یا وضع خود را بـا مقـررات آن أنامه مذکور در ماده قبل به آیین

برداري از انبارهاي عمومی بـر خـالف مقـررات ایـن قـانون یا بهره تطبیق دهند. پس از انقضاي مهلت مذکور تأسیس و
شـود. دادگـاه کنـد محکـوم میمی نصف قیمت کاالهایی که در انبـار نگهـداري ممنوع و متخلف به جزاي نقدي معادل

لف است ضمن صدور حکم محکومیت، دستور تعطیلی انبار و تودیع کاالهـاي موجـود در آن در یکـی از انبارهـاي مک
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تعیین انبـاردار جدیـد  عالوه رأي دادگاه که متضمنیا استرداد آنها به صاحبان کاالها را صادر کند. به یتداراي مجوز فعال
 هاي کثیراالنتشار منتشر شود.است باید در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه

 
 وثیقه تجارتی -هفتم فصل
 از بابت هر دین یا تعهد می توان وثیقه گرفت.  -179ماده
 تواند مال خویش را وثیقه دین یا تعهد دیگري قرار دهد.شخص ثالث می -180ماده
 یا سبب آن ایجاد شده باشد.بوده از دین یا تعهدي صحیح است که موجود  قهیوث -181ماده
پذیر تسـلیم کنـد، مگـر آنکـه بـه نحـو گذار باید به محض انعقاد عقد مال مورد وثیقه را به وثیقهوثیقه -182ماده

گـذار بـه تنظـیم ام وثیقهتواند الزپذیر صرفاً میدیگري توافق شده باشد. در مورد اموالی که داراي سند رسمی است وثیقه
 سند رسمی وثیقه را از دادگاه بخواهد، مگر این که تسلیم مادي آن مال نیز شرط شده باشد. 

رایط شود و علـم بـه مقـدار، اوصـاف و شـعلم به جنس، وصف و مقدار مالی که به وثیقه گذاشته می -183ماده
 شود شرط صحت عقد نیست. خذ میأدینی که وثیقه در مقابل آن 

تواند مورد وثیقه قـرار میهر مال منقول یا در حکم منقولی مانند مطالبات، ورقه اختراع و حق سرقفلی  -184ماده
 که قابل واگذاري به غیر باشد.گیرد، مشروط بر این

 .نیستمنقول ذاتی ت این فصل شامل رهن اموال غیررارمق -تبصره
وثیقه درمقابل کل طلب و متفرعات آن محسوب است، مگر بر خالف آن شرط شـده باشـد. هـر گـاه  -185ماده

ثالثی مال خود را به عنوان وثیقه داده باشد، توقف تعلق متفرعات طلب به دین اصلی موجب توقف تعلـق متفرعـات بـر 
 باشد.میمال مورد وثیقه نیز 

دهـد کـه در آن به او رسـیدي  دیگذار باوي به درخواست وثیقه ر،یپذقهیدر صورت تسلیم وثیقه به وث -186ماده
 کننده آن بیان شده باشد.گذاشته شده است و نوع و مقدار و دیگر صفات مشخص قهیماهیت چیزي که به وث

اگر چند مال از بابت یک دین یا تعهد به وثیقه گذاشته شده باشـد، حـق تعیـین مـالی کـه بـه فـروش  -187ماده
 است، مگر این که به گونه دیگري توافق شده باشد.  پذیرقهید از آن وثشوگذاشته می
را بـا مـالی دیگـر از همـان  قهیمال مورد وث تواندیم گذارقهیگذاشته شود، وث قهیهرگاه مالی مثلی به وث -188ماده

 ورد وثیقه را عوض کند. تواند مال مپذیر میبا رضایت وثیقه گذارقهیکه مال قیمی باشد، وث ینوع عوض کند. در صورت
را بـدون  قـهیدر سررسید آن مال وث نیحق دهد در صورت عدم پرداخت د ریپذقهیهر توافقی که به وث -189ماده

 رعایت تشریفات مقرر در این قانون بفروشد یا تملک کند، باطل است.  
به ثبت نرسد وثیقه در مقابـل  در مورد اموال داراي سند رسمی، چنانچه وثیقه بودن مال به طور رسمی -190ماده

بایـد  ،یسیاوراق سهام و قبوض وثیقه، عالوه بر ظهرنو لیاسناد با نام از قب يگذارقهیاشخاص ثالث قابل استناد نیست. وث
و تأییدیه ثبت در دفاتر مـذکور بـر روي سـند مـنعکس گـردد و اال  تثب دهیکه اسناد مذکور در آن به ثبت رس يدر دفتر

اي گذاري سایر اموال، قرارداد وثیقـه بایـد در سـامانهقابل استناد نیست. در خصوص وثیقهل اشخاص ثالث وثیقه در مقاب
شود به ثبت برسد و مراتب در وثیقه بودن مـال، ك کشور که به این منظور ایجاد میمتمرکز نزد سازمان ثبت اسناد و امال

گذاراسـت. رارداد وثیقه در سامانه مذکور بر عهـده وثیقهجنس، وصف و مقدار آن براي عموم قابل دسترس باشد. ثبت ق
حوه اجـراي ایـن پس از ایجاد این سامانه وثیقه بدون ثبت در سامانه مذکور در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. ن
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پـس از سـال و ظـرف یکشـود میکه به وسیله سازمان ثبت اسناد و امالك کشور تهیه  استاي نامهماده به موجب آیین
 رسد.یه میئیس قوه قضائشدن این قانون به تصویب ر ءااالجرالزم

 گذاري اسناد براتی (برات، سفته و چک) مشمول مقررات این فصل نیست.وثیقه -تبصره
 حقوق کارگران تا سقف پنج برابر حداقل حقوق هر سال بر هر طلب موثقی مقدم است. -191ماده
تواند تسلیم بـدل مـال پذیر میو مالک عقد را تنفیذ نکند، وثیقهللغیر درآید ستحقٌهرگاه مال مورد وثیقه م -192ماده

 شود.ه هر نحوي ممکن نشود، دین حال میمذکور را به عنوان وثیقه از طرف دیگر درخواست کند. اگر تسلیم بدل ب
 موارد سکوت این فصل بر مقررات قانون مدنی در باب رهن محمول است. -193ماده
 قیـرا از طر قهیتواند مال مورد وثمی ریپذقهیدر صورت عدم تأدیه دین تا سی روز پس از سررسید، وث -194ماده
 حراجی به فروش رساند.  مؤسسه
 

 معامله از طریق حراجی -هشتم فصل
حراجی عبارت است از عرضه مال با قیمت پایه مشخص و فروش آن به باالترین قیمت پیشنهادي بـه  -195ماده

 حضوري ویا برخط.صورت 
مؤسسه حراجی شرکتی تجارتی است کـه امـوال منقـول اشـخاص را از طریـق حراجـی بـه فـروش  -196ماده

 رساند.می
برداري از مؤسسات حراجی موضوع این فصل و هرگونه اشتغال به عملیات حراجی بـه تأسیس و بهره -197ماده

صـدور مجـوز و نحـوه نظـارت، نحـوه فعالیـت و  کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط است. شرایط
از ماه شـشمدت اي است که ظرف نامهینیعرفه اجرت مؤسسه حراجی به موجب آبرگزاري جلسه حراجی و همچنین ت

 رسد.و به تصویب هیأت وزیران میشود میوسیله وزارت مذکور تهیه بهتاریخ تصویب این قانون 
ه بر دفاتر قانونی دفتر الکترونیک دیگري به نام دفتر حراجی داشـته مؤسسه حراجی مکلف است عالو -198ماده

شـده بـراي اثبـات مالکیـت یـا اسـتحقاق ل، نوع اموال، تصویر اسناد ارائهباشد. در این دفتر هویت متقاضیان فروش اموا
حراجـی و هویـت خریـدار در صـورت فـروش  لیاتشده در خصوص فروش، نتیجه برگزاري عممتقاضی، آگهی ارائه

 در آن ثبت و ضبط شود. این قانون ) 197نامه موضوع ماده (ها، به ترتیب وقوع و مطابق آیینکاال
مؤسسه حراجی، مدیر یا مدیران و کارکنان آن، اقرباي نسبی درجـه اول و دوم از طبقـات اول و دوم و  -199ماده

سهم آن را دارا باشـد و  )%5(درصدحقوقی که مؤسسه حراجی بیش از پنجاشخاص اقرباي سببی درجه اول و دوم آنان، 
ر مسـتقیم، حـق شـرکت دارا باشند، به شکل مستقیم یـا غیراشخاصی که بیش از پنج درصد سرمایه مؤسسه حراجی را د

حراجی عالوه بـر شده از طریق مؤسسه حراجی را ندارند. در غیر این صورت، مؤسسه مزایده کاالهاي به فروش گذاشته
 . کلیه معامالت موضوع این ماده باطل است.شودمیشده محکوم جزاي نقدي به میزان مال خریداري لغو مجوز به
بر آن به نحوي که قابل تسلیم به خریـدار باشـد، حـق  ياجی قبل از دریافت مال یا استیالمؤسسه حر -200ماده

ن حاصـل نمایـد اجراي تشریفات حراجی و فروش آن را ندارد. همچنین مؤسسه حراجی باید در حدود متعارف اطمینـا
خرید، سند وثیقه، بارنامه، قبض انبار و قبض وثیقـه  ورشده از سوي متقاضی از قبیل سند مالکیت، فاکتکه طبق اسناد ارائه

ربط عنداالقتضاء مانع قانونی بر انتقال مـال وجـود نـدارد. در هـر حـال، اسـتعالم از سـامانه و نیز استعالم از مراجع ذي
 مسـؤولضروري است. در صورت تخلف مؤسسـه حراجـی از مقـررات ایـن مـاده، وي این قانون ) 190موضوع ماده (
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 .باشدمیواردشده  خسارات
ي . در مـواردشودمیتعیین قیمت پایه در صورتی که مالک مال متقاضی فروش باشد با توافق او تعیین  -201ماده

سسـه حراجـی اسـت. در ؤم سسه حراجی ارجاع شده است، تعیین قیمت پایه برعهـدهؤکه در این قانون فروش مال به م
 .داردرا  تريرشناس رسمی دادگساین خصوص، مؤسسه حراجی تکالیف و مسؤولیت کا

هایی کـه حسـب همؤسسه حراجی مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه حراجی و سـایر هزینـ -202ماده
خـذ أنفـع پرداخـت و  قـبض رسـید آن را ) این قـانون بـه ذي218عایت ماده (بینی شده است، با رمورد در قانون پیش

قبل از پرداخت مبلغ نسبت بـه کسـر آن  اجیل مشمول مالیات باشد، مؤسسه حرکند. در صورتی که نقل و انتقال اموامی
 .باشدمیپرداخت  مسؤولدر غیر این صورت  کندمیاقدام 

 پرداخت خسارات است: مسؤولنفع ارد زیر مؤسسه حراجی در مقابل ذيدر مو -203ماده
 .دیبه عمل آ دهیگرد نییتع یکه به موجب آگه یمحل ریدر غ ای نیروز و ساعت مع ریفروش در غ -1
 .دیرا که خواسته است رد نما یمتیق نیباالتر ایشود و  یکس دیمانع خر یسسه حراجی بدون جهت قانونؤم -2
 ذن او بفروش برساند.إان یا ذن دادستان ضروري است کاال را بدون اطالع دادستإدر مواردي که اطالع  یا  -3 
 بوده باشد. دیممنوع از خراین قانون ) 199طبق ماده ( داریخر -4
سسـه ؤمواردي کـه تعیـین قیمـت بـر عهـده م تعیین قیمت پایه به میزان نامتعارفی کمتر از قیمت متعارف در -5

 حراجی باشد.
 مؤسسه حراجی با دیگران براي اخالل در عملیات حراجی به هر نحو تبانی کرده باشد. -6

حراجـی  مؤسسـهفروش اموالی که طبق قوانین و مقررات فـروش آن بـه تواند از سسه حراجی نمیؤم -204ماده
لغو و مؤسسه حراجی تا سـه سـال از ثبـت  مؤسسهارجاع شده است خودداري نماید. در صورت تخلف، مجوز فعالیت 

 باشد.خود در دفتر ثبت تجارتی ممنوع می
 مؤسسـهحراجی تشکیل نشده و حسب قـوانین و مقـررات فـروش بـه  مؤسسههایی که در شهرستان -205ماده
تواند فروش کاال را از واحد اجراي ثبت اسناد و امالك مسـتقر در محـل رجاع گردیده است، متقاضی حراج میحراجی ا

 شـده در ایـن فصـل کاالهـا رابیان فاتدرخواست نماید. در این موارد، واحد اجراي ثبت بـا رعایـت مقـررات و تشـری
 .فروشدمی

اسـت، در خصوص اموال منقولی که فروش آن طبق این قانون بـه مؤسسـات حراجـی ارجـاع شـده  -206ماده
 ري است.) این فصل ضرو220) تا (207شده در مواد (رعایت تشریفات و احکام مقرر

ی در آن حراجـ مؤسسـههـاي اي که آگهیقبل از انجام هر گونه حراجی، آگهی فروش باید درروزنامه -207ماده
حراجی، و نیز سامانه یکپارچه حراجی منتشر شود. همچنـین آگهـی حراجـی  مؤسسهشود و یا سامانه الکترونیک قید می

حراجی الصاق گردد. آگهی مذکور باید حـاوي  میاتباید در مؤسسه حراجی به نحوي که در دید عموم باشد، تا اتمام ع
 اطالعات زیر باشد: 

 حراجی؛ مؤسسهـ مشخصات 1
 آن؛ یاجمال فینوع مال موضوع حراجی و توص -2
 روز و محل و ساعت شروع حراجی؛ -3
 .شودیکه حراجی از آن شروع م یمتیق -4
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شـدن  ءاالجـراالزم تـاریخ سال ازیکمدت لف است حداکثر ظرف وزارت صنعت، معدن و تجارت مک  -تبصره
هاي حراج موضوع این ماده را به نحوي کـه اطالعـات ثبت آگهیه یکپارچه حراجی، امکان اندازي ساماناین قانون، با راه

هاي منـدرج در سـامانه بایـد تـا اتمـام عملیـات ل دسترسی باشد فراهم نماید. آگهیآن به شکل روزآمد براي عموم قاب
 حراجی بر روي سامانه قابل دسترس باشد.  

ماه بیشتر باشد. چنانچه افـراد مالـک از پانزده روز کمتر و از یک دیتا روز حراج نبا یفاصله انتشار آگه -208ماده
خـود در  نـهیبـه هز تواننـدیاموال مورد حراج باشند با نظارت مؤسسه حراجـی م يبرا يشتریب غیبه تبل لییا متقاضی ما

شده از سوي مؤسسه رشده نباید متفاوت با آگهی منتشانجام هايآگهیخیر، مفاد أ. در صورت ندینما یآگه رهیو غ دیجرا
 حراجی باشد. 

کـه تشـریفات  دیـمکلف است قبل از فروش مال از طریق حراجی مراقبت کامـل نما یمؤسسه حراج -209ماده
انجام شده باشد. در هر صـورت، عـدم رعایـت تشـریفات موجـب  حاًیطبق مقررات صح یالزم به ویژه مندرجات آگه

خسـارات  تیمسـؤولگـردد.  رزابطال عملیات حراج نیست، مگر این که وجود تبانی بین مؤسسه حراجی و خریدار مح
 . باشدمیناشی از عدم رعایت تشریفات مقرر بر عهده مؤسسه حراجی و خریدار با سوءنیت 

ؤسسه حراجی صورت گیرد. در صورت تراضی بین مالـک و متقاضـی فـروش، حراج باید در محل م -210ماده
 توان محل دیگري براي حراجی تعیین نمود.می

توانـد قیمت بازاري یا بورسـی هسـتند، می و اموالی که داراي وریط وانات،یح ،یحراج اموال فاسدشدن -211ماده
 او  به عمل آید. ندهییا نما در محل وقوع اموال و با اطالع دادستان فات،یبدون رعایت تشر

. شـرکت شـودیجلسه و در وقت اداري برگزار م کیخط است و در یا بر و يحراجی به نحو حضور -212ماده
شـده بـراي فـروش است پنج روز قبل از تاریخ تعیین حراجی مکلف مؤسسهعموم آزاد است.  يدر عملیات حراجی برا

کنند برساند. درخواست مالک یا متقاضی حراجی رؤیت مشتریانی که مراجعه میمال، آن را به نحو مناسب و متعارفی به 
 . شودیم رفتهیتقدم و تأخر در فروش اموال موضوع حراجی پذ يبرا

فروش از طریق مؤسسه حراجی به صورت نقدي است. شخصی که در نتیجه ارائـه پیشـنهاد بـاالترین  -213ماده
قیمت را نقداً تسلیم کند. اگر خریدار از پرداخت وجه خودداري نماید یا تقاضـاي شود باید تمام خریدار واقع می ،قیمت

شـود. در تشریفات مقرر مجدداً به حراج گـذارده می ایتنفع فروش نسیه را قبول نکند، مال با رعذي فروش نسیه کند و
تري نانچه مال به قیمت پـایینتواند براي هزینه حراج مجدد به مستنکف رجوع کند. به عالوه چاین صورت متقاضی می

دهم پیشنهادي بـه م فروخته شدن مال مبلغ یکو در صورت عد استتفاوت  مسؤولبه فروش رسد، خریدار مستنکف، 
نفع از مستنکف قابل وصول است. در مواردي که فروش مال بـه جهـت تسـویه دیـن باشـد مجازات در حق ذي عنوان

 طلب خود فروش به وعده را اجازه دهد.تواند در حدود متقاضی حراجی صرفاً می
کند ویـا در صـورتی الفساد یا اموالی که نگهداري آن هزینه نامتناسبی تحمیل میدر خصوص اموال سریع -214ماده

نماید و دسترسی به صاحب کاال در موارد مذکور وجود نداشته باشد، هرگـاه امکـان  ءکه مصلحت صاحب کاال چنین اقتضا
 اموال را به وعده قرار داد.  يتوان پرداخت بهااو می ندهفروش نقدي وجود نداشته باشد، با اجازه دادستان یا نمای

 باشد.این قانون نمی) 199ذن دادستان مشمول ممنوعیت  ماده (إموال مذکور در این ماده در صورت ا -تبصره
شـده را از هاي پرداختفروش مال هزینهتواند پس از هزینه حراج بر عهده متقاضی است. متقاضی می -215ماده

 عواید ناشی از فروش بردارد. 
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هاي بعدي نیز تابع ند مجدداً تقاضاي حراج کند. حراجتوااگر مال مورد حراج به فروش نرسد، متقاضی می -216ماده
 تواند هزینه بیش از دوبار حراج را از محل فروش مال مطالبه کند.، لکن متقاضی نمیاستتشریفات مقرر در این قانون 

در مواردي که فروش مال براي وصول طلب است، چنانچه در حراجی دوم نیز مال به فـروش نرسـد،  -217ماده
 شده است، قبول نماید.  یابیکه ارز یمتیتواند مال مورد حراجی را به قمتقاضی می
هاي حراج را از محـل حاصـل فـروش بـه از فروش مال، طلب متقاضی و هزینهمؤسسه حراجی پس  -218ماده

اي باقی بماند، آن را به مالک و در صورت عـدم حضـور مالـک یـا عـدم کند و چنانچه مبلغ اضافهمتقاضی پرداخت می
نفـع، بـه مجاز دولتـی بـه نـام ذي ايبه صندوق مؤسسه حراجی نزد یکی از بانکهاحراز مالکیت وي در حساب مربوط 

 دهد. اطالع می مدت تودیع و مراتب را به ويصورت کوتاه
یـات اقـدامات ئن با حضـور در مؤسسـات حراجـی از جزتوانند در هر زمادادستان یا نمایندگان او می -219ماده

ت حراجی کسب اطالع کنند. این امر نبایـد موجـب اخـالل در رونـد مؤسسه در خصوص هر یک از معامالت و عملیا
 عادي فعالیت مؤسسه حراجی گردد. 

حراجـی ارجـاع گردیـده اسـت، مؤسسـه  مؤسسـهدر مواردي که حسب قوانین و مقررات فروش به  -220ماده
حراجی باید پنج روز قبل از فروش و فوراً پس از فروش به نحو مقتضی مراتـب را بـه اطـالع مالـک برسـاند. متقاضـی 

 نماید.  عالمفروش باید اطالعات مربوط به مالک را طبق مستندات موجود به مؤسسه حراجی ا
 
 اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) -فصل نهم  
قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) قراردادي است که طبق آن شخصی مال متعلق به خود یا مـالی  -221دهما

دهد، به نحوي که در پایان مدت اجاره یا هـر زمـان را که طبق قرارداد تأمین به او واگذار شده است به دیگري اجاره می
 را مالک گردد. رهجاکه شروط مندرج در قرارداد تحقق یابد، مستأجر مورد ا

کننـده نـام ی مالی را از شخص دیگري کـه تأمینقرارداد تأمین قراردادي است که به موجب آن شخص -1 تبصره
 دارد، به قصد اجاره دادن آن به شرط تملیک خریداري کرده است.

هر قرارداد دیگري نیز که متضمن نتیجه اجاره به شرط تملیک باشد، تابع مقـررات ایـن فصـل اسـت،  -2 تبصره
 اگرچه عنوان آن اجاره به شرط تملیک نباشد.

 منوط به کسب مجوز از بانک مرکزي است.  )لیزینگواسپاري(اشتغال به عملیات  -222ماده
مـورد  مـوجرشود، مگر این کـه ثابـت شـود کننده فرض مید اجاره به شرط تملیک بدون تأمینقراردا -223ماده

 کننده خریداري کرده است. اجاره را از تأمین
 تهیه کرده باشد، این موضوع بایـد در سـند مالکیـت آن مـال ،مال را طبق قرارداد تأمین موجرچنانچه  -224ماده

کند این موضوع بایـد در تملیک منعقد میدر خصوص آن قرارداد اجاره به شرط  موجردرج گردد. همچنین هر مالی که 
 سند مالکیت آن مال درج گردد.

 قرارداد اجاره به شرط تملیک، حداقل باید شامل موارد زیر باشد: -225ماده
 ؛موجرهویت  -1
 هویت مستأجر؛ -2
 کننده در صورت وجود؛هویت تأمین -3
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 مشخصات مال مورد اجاره؛ -4
 مدت قرارداد؛ -5
 اجاره و شیوه پرداخت آن.مبلغ  -6

متعـارف  عمـر )%30(درصـدسیتواند از تعیین مدت قرارداد برعهده طرفین است، لکن این مدت نمی -226ماده
در غیر این صورت، دادگاه، به درخواست مستأجر، مدت قرارداد را تا حداقل مـذکور در ایـن  موضوع قرارداد کمتر باشد

 نماید.متناسب با آن تعیین می دهد و اجاره بها راماده افزایش می
کننده طبق قرارداد تأمین در مقابل خریدار بـر عهـده گرفتـه اسـت، در صـورت کلیه تعهداتی که تأمین -227ماده

مکلف اسـت یـک نسـخه از قـرارداد  موجرانعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، از سوي مستأجر نیز قابل مطالبه است. 
 دهد. تحویلاجاره به شرط تملیک به مستأجر  تأمین را به ضمیمه قرارداد

تـأمین را  توانند مفادي از قـراردادکننده نمیو تأمین موجرد قرارداد اجاره به شرط تملیک، پس از انعقا -228ماده
 که با حقوق مستأجر در ارتباط است تغییر دهند، مگر با رضایت مستأجر. 

بـه اجـاره  همچنین انجام تکالیفی که طبـق قـوانین و مقـررات مربـوطهاي تعمیر و نگهداري و هزینه -229ماده
 باشد، در قرارداد اجاره به شرط تملیک بر عهده مستأجر خواهد بود.می موجرعهده بر

پـس از  ایـاطـالع دهـد  موجرر انطباق مال با قرارداد را به که مستأج ردیگیصورت م یقبول مال زمان -230ماده
 .دیآن را رد ننما شیآزما يمناسب برا یداشتن فرصت
عهـده بر هرگونه شرطی که تشخیص تخلف از مفاد قرارداد یا انطباق مورد اجاره با شرایط مورد توافق را  -تبصره

 دهد، باطل است. شده از سوي آنان قرارکننده یا اشخاص ثالث تعیینتأمینیا  موجر
مستأجر قابل انتقال بـه غیـر اسـت. در صـورت انتقـال حقـوق  تیبدون رضا موجرحقوق قراردادي  -231ماده

 مـوجرالیه نیز استناد کند. تصرفات تمسک کند علیه منتقلٌ موجرتوانست علیه تواند به هر آنچه که میمزبور، مستأجر می
 در حدي که با حق مستأجر منافات داشته باشد باطل است.

توانـد در مـواردي لک مسـتأجر نمیذمستأجر. مع تیر با رضانیست، مگ يقابل واگذار موجرتعهدات  -232ماده
 شود، با این انتقال مخالفت نماید. که انتقال موجب ورود ضرر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقال عاید او نمی

و رعایـت حقـوق  موجر تیجر قابل انتقال به غیر نیست، مگر با رضاأحقوق و تعهدات قراردادي مست -233ماده
تواند در مواردي که انتقال موجب ورود ضرر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقـال عایـد نمی موجراشخاص ثالث. 

 شود، با این انتقال مخالفت نماید.او نمی
 ند.ضمان درك کل مال مورد اجاره هست مسؤولکننده در برابر مستأجر مستقالً و تأمین موجرهریک از  -234ماده
رارداد دسـتورالعمل . چنانچـه طبـق قـدیـنما يبـرداراز مورد اجاره به نحو متعـارفی بهره دیمستأجر با -235ماده

داري مال تعیین شده باشد، مستأجر مکلف است طبق دستورالعمل مذکور عمل نماید. در هـر صـورت خاصی براي نگه
العمل، معیـار متعارف بودن این دستورو در صورت غیر دباشمتعارف تواند غیرشده براي نگهداري نمیدستورالعمل توافق

 داري مال عرف است.تخلف مستأجر از نگه
وجه التزام تأخیر یا عدم اجراي تعهد، خسارت تأخیر، جریمه دیرکرد یا هر عنـوان دیگـري کـه بـراي  -236ماده
توانـد از سـقف خـت مسـتأجر نمیاشـود و میـزان مبلـغ پـیش پردبینی میخسارت از مستأجر در قرارداد پیش دریافت
شـود بیشـتر باشـد. هرگونـه این منظور تعیین می بههایی که به پیشنهاد بانک مرکزي و تصویب شوراي پول و اعتبار نرخ
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 شود.است، ولی موجب بطالن قرارداد نمیشده باطل توافقی بیشتر از نرخهاي اعالم
داخت اقساط اقدام نماید. چنانچه در طول مدت اجاره جر مکلف است مطابق قرارداد نسبت به پرأمست -237ماده

کـه در ایـن مـورد شــرایط حـق فســخ قـرارداد را دارد. هـر تـوافقی  مـوجرمسـتأجر چهـار قسـط متـوالی را نپـردازد، 
 شود.است، ولی موجب بطالن قرارداد نمیتري را مقرر کند، باطل گیرانهسخت

رفع باشد، مدت بروز حادثه مـذکور بینی غیرقابلحادثه غیرقابل پیشقساط به دلیل چنانچه عدم پرداخت ا -تبصره
 گردد.به مهلت مذکور در این ماده اضافه می

تواند در قرارداد امکان بازرسی و بازدید از مورد اجاره را شرط نماید، لکن این شرط نباید بـا می جروم -238ماده
استفاده متعارف مستأجر در تعارض بوده یا تکالیف غیر متعارفی را بر او تحمیل نماید. هزینه بازرسی و بازدیـد از مـورد 

 خواهد بود. جروماجاره بر عهده 
هرگونه اتفاقی را که منجر به کاهش شدید ارزش مـورد اجـاره شـده اسـت، در  مستأجر مکلف است -239ماده

 اطالع دهد.  موجرمدت سی روز به 
مکلف است نسبت به تنظیم اسناد مالکیت مورد اجاره به نـام مسـتأجر یـا  موجردر پایان مدت اجاره،  -240ماده

تواند از انجام این تعهد اسـتنکاف ر این فصل نمیجز در موارد مصرح د موجرکند اقدام نماید. شخصی که او معرفی می
 پرداخت خسارت و جریمه، موکول نماید.  نندیا انجام آن را به انجام تعهدات غیرمتقابل مستأجر، هما

است. بستانکاران مسـتأجر قبـل از  موجرحق مستأجر نسبت به عین مستأجره مقدم بر حق بستانکاران  -241ماده
 حصول مالکیت مستأجر نسبت به عین مستأجره حقی نسبت به عین آن ندارند.

پس از تحویل مورد اجاره و قبول آن از سوي مستأجر جبران هرگونه خسارت وارده بـر مـورد اجـاره  -242ماده
در رفع مسـتند باشـد و بینـی غیرقابـلپیشبرعهده مستأجر است، مگر اینکه خسارت وارده به حوادث خارجی غیرقابـل 

 جر نشده باشد.أقرارداد شرط مسؤولیت مطلق مست
بر اثـر حادثـه غیرقابـل  شود. هرگاه تلف مورد اجارهچنانچه مورد اجاره تلف شود، قرارداد منفسخ می -243ماده

هاي لمسـمیاتوانـد اجرتکـن نمیتأجره نـدارد، لی در قبال تلف عین مسـمسؤولیترفع باشد، مستأجر قابلبینی غیرپیش
 المسماي ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه نماید.رتشده قبلی را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجپرداخت

ین شـده بـه عـهـاي واردجبـران زیان مسـؤولهرگاه تلف مورد اجاره مستند به مستأجر باشد، مستأجر  -244ماده
المسـماي ایـام طالبه کند و چنانچـه از بابـت اجرتشده قبلی را ماختهاي پردالمسمیاجرتتواند مستأجره است و نمی

 تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه نماید.
و  مـوجرچنانچه تلف مورد اجاره منتسب به ثالث باشد، وي مکلـف اسـت خسـارات وارد شـده بـه  -245ماده

توانـد از قیمـت کـل مـال لـث نمیت پرداختی از سوي شخص ثامستأجر را جبران کند. در هر صورت، مجموع خسارا
 شده بیشتر باشد.تلف

تواند جز در مورد عدم رعایت تکالیف مستأجر مطابق مقررات این فصل، حق فسخ قـرارداد نمی موجر -246ماده
 را شرط کند.
ج در این فصل مقرر کنـد، درج هرگونه شرط در قرارداد که براي مستأجر مزایایی کمتر از مزایاي مندر -247ماده

 شود. باطل و بالاثر است. بطالن شرط سبب بطالن قرارداد نمی
 موارد سکوت در این فصل تابع عقد اجاره است.  -248ماده
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 نمایندگی توزیع -دهم فصل
شـود در برابـر کننـده نامیـده میمینأادي است که به موجب آن شخصـی کـه تنمایندگی توزیع قرارد -249ماده

اي او تـأمین کنـد تـا وي کند کاال یا کاالهایی را، به نحو مستمر، بـرشود تعهد مینامیده می هکننددیگر که توزیعشخص 
 خود به فروش رساند.  حسابشده به نام و بتواند آنها را در منطقه جغرافیایی توافق

منعقد گردد. در صورتی کـه طبـق انحصاري تواند به شکل انحصاري یا غیرمی قرارداد نمایندگی توزیع -250ماده
کننده نیز مجاز باشد که در منطقه جغرافیایی مورد توافـق کـاال را مسـتقیماً عرضـه نمایـد، قرارداد نمایندگی توزیع تأمین

 شود.نامیده می »قرارداد نمایندگی توزیع مشترك«قرارداد منعقدشده 
ایی عرضه کـاال تعیـین نشـده باشـد، در قراردادهـاي چنانچه در قرارداد نمایندگی توزیع قلمرو جغرافی -251ماده

عنوان کننـده بـهتوزیع داخلی شهر محـل اقامـت توزیعکننده و در قراردادهاي المللی کشور محل اقامت توزیعبینتوزیع 
 محسوب است.» قلمرو جغرافیایی عرضه کاال«

 است.  يندگی توزیع نیز مجرقرارداد نمای در خصوصاین قانون ) 107) و (98) تا (93مواد ( -252ماده
کننده انجام دهد، مگـر اینکـه در آن مـورد کننده مجاز نیست هیچ اقدامی به نام ویا حساب تأمینتوزیع -253ماده

 کننده توافق شده باشد.خاص بر وکالت توزیع
کننده معرفی نماید کننده مشتریانی را به تأمیناگر در طول مدت اجراي قرارداد نمایندگی توزیع، توزیع -254ماده

تا مستقیماً کاال را از او خریداري نمایند، مستحق اجرت متعارف طبق شرایط نماینده تجارتی خواهد بود، مگـر اینکـه در 
کننـده موقعیـت او را بـه نماینـده تجـارتی  تغییـر این اقدام توزیع ورتقرارداد بر خالف آن توافق شده باشد. در هر ص

 دهد.نمی
توانـد در منطقـه کننـده نمیرتی که قرارداد نمایندگی توزیع انحصاري منعقد شده باشـد، تأمیندر صو -255ماده

ود کـاال را بـه شـکل مسـتقیم یـا کننده تأمین کـاال کنـد یـا خـجغرافیایی عرضه کاال براي شخص دیگري غیر از توزیع
جبران خسارات وارده به توزیع کننـده خواهـد  مسؤول تمستقیم به مشتریان منطقه مذکور بفروشد. در غیر این صورغیر

کننده به ارائه، تولید، بازاریابی و یا فروش هر نـوع کـاالیی تواند بدون اجازه کتبی تأمینکننده نیز نمیبود. همچنین توزیع
خـارج از در  نـدهکنکه رقیب کاالهاي موضوع قرارداد است در منطقه جغرافیایی عرضه کاال اقدام نمایـد. چنانچـه توزیع

منطقه مذکور فعالیت داشته باشد یا کاالهاي دیگري نیز عرضه کند که رقیب کـاالي موضـوع قـرارداد نماینـدگی توزیـع 
 کننده را در جریان فعالیت خود قرار دهد. ی روز پس از وقوع این امر، تأمینمحسوب نشود، باید تا س

طقه جغرافیایی عرضه کاال از سابق داشته و بـه هنگـام کننده مشتریان خاصی را در مندر صورتی که تأمین -تبصره
کننده اعالم کرده باشد، استمرار تأمین کاال براي مشتریان مزبـور میزان فروش به آنان را به توزیع قرارداد نیز مشخصات و

 است. یشده از حکم این ماده مستثناعالمبه میزان 
زاریابی یا فروش مسـتقیم و یـا داد توزیع اقدام به ارائه، تولید، باکننده در زمان انعقاد قرارچنانچه توزیع -256ماده

در  کنندهکننده تسلیم نماید. همچنین در صورتی که تأمیننماید، باید فهرست آنها را تهیه و به تأمینمستقیم کاالیی میغیر
نماید، باید این امـر داد را توزیع میدیگري دارد ویا خود مستقیماً کاالي موضوع قرار ندهکنمنطقه جغرافیایی مذکور توزیع

 کننده برساند.  را به اطالع توزیع
کند، نماینده توزیـع کاال خدمات پس از فروش ارائه می کننده در منطقه جغرافیایی عرضهچنانچه تأمین -257ماده

کننـده در منطقـه مینور را فـراهم نمایـد. چنانچـه تأمکلف است کلیه تمهیدات الزم براي ارتباط مشتري با واحـد مـذک

@M
gh
ava
nin



30 

کند، نماینده توزیع مکلف است خریدار را از این امر مطلع نماید. کاال خدمات پس از فروش ارائه نمیجغرافیایی عرضه 
 هرگونه توافقی خالف مفاد این ماده باطل است.

کننده است، مگـر تعیین نحوه تبلیغ و محتواي آن در منطقه جغرافیایی عرضه کاال از اختیارات توزیع -258ماده
کننده نوع خاصی از تبلیغات را در قرارداد ممنوع یا مخالفت تبلیغات مذکور با حسن شـهرت یـا سیاسـت اینکه تأمین

به تبلیغ نمونـه آن را ننده مکلف است قبل از اقدام کتوزیع ورتصهر به نماینده اعالم کرده باشد. دربازاریابی خود را 
 کننده ارسال نماید.براي تأمین
شده از سوي هر یک از طرفین قـرارداد بـه عهـده ا و هزینه تبلیغات انجامهههزینه شرکت در نمایشگا -259ماده

 بینی شده باشد.خود او خواهد بود، مگر آن که ترتیب دیگري در قرارداد پیش
کننـده را تـأمین شده از سوي توزیعرارداد، کلیه کاالهاي سفارش دادهکننده مکلف است بر طبق قتأمین -260ماده

 کننده تلقی خواهد شد.متعارف نقض تعهدات تأمینکننده به نحو غیرتوزیعنماید. رد سفارشات 
نماینـد. در ایـن صـورت بینـی شـده را در قـرارداد پیشتوانند حداقل میزان فروش تضمینیطرفین م -261ماده

 شده را به عمل آورند.براي رسیدن به حداقل فروش تضمین طرفین باید تالش متعارف
کننده و یا نمایندگانی را براي کار توزیع و فروش کاال در منطقه جغرافیـایی تواند توزیعکننده میتوزیع -262ماده
کننده اصـلی از کار منع کرده باشد. کلیه شرایطی که براي توزیع نیاو را از ا کنندهنیتأم نکهیکار گیرد، مگر اهعرضه کاال ب
الرعایـه کننـده اصـلی نیـز الزمفرعـی و نماینـدگان توزیعکنندگان توزیع صوصکننده تعیین شده است در خسوي تأمین

کلـف اسـت کننـده مد. توزیعکننده اصلی خواهد بـویا نمایندگان فرعی بر عهده توزیع کنندگان وتوزیع مسؤولیتاست. 
 کننده اطالع دهد.مراتب مذکور را به تأمین

کننـده مکلـف اسـت اي نداشـته باشـد، توزیعکننده کاال در ایران اقامتگاه یا شـعبهدر مواردي که تأمین -263ماده
و مقررات گمرکی، فنـی هرگونه تغییر در قوانین و مقرراتی را که به نحوي مرتبط با موضوع قرارداد است از قبیل قوانین 

 و ایمنی و محیط زیستی به اطالع او برساند.  
گذاري کاال براي فروش آن آزادي عمل دارد، مگر اینکه بر خالف آن توافق شـده کننده در قیمتتوزیع -264ماده
کننـده عخیـر، توزیأهرت و اعتبار کاال شـود. در صـورت دار شدن شري او به نحوي باشد که موجب خدشهگذایا قیمت

کننـده  شـده از سـوي تأمینشـده یـا اعالمقتواف هـايتاصلی و فرعی و نمایندگان آنها حسب مورد مکلف به رعایت قیم
 باشند.می

کننـده ج از منطقه جغرافیایی بـراي توزیعهرگونه فروش، تبلیغ، بازاریابی یا واگذاري نمایندگی در خار -265ماده
هایی را کـه از بیـرون منطقـه جغرافیـایی عرضـه کـاال دریافـت ممنوع است. توزیع کننده مکلف است کلیه درخواسـت

است در خصوص درخواست مشتریانی که اطـالع دارد  موظفکننده نماید، به تأمین کننده ارسال کند. همچنین توزیعمی
 حکم این ماده عمل نماید. هدف آنان توزیع در خارج از منطقه جغرافیایی است طبق

م دیگـر مربـوط بـه ئـی، اسـامی تجـارتی و یـا هـر نـوع عالم تجارتئکننده مجاز است کلیه عالتوزیع -266ماده
به منظور شناساندن و تبلیغات کاالها، در منطقه جغرافیایی عرضه کاال مورد اسـتفاده قـرار دهـد.  کننده کاال را صرفاًتأمین

کننـده پـس از خـتم یـا توزیع شود. با وجـود ایـن،منتفی می دادیا هر نوع خاتمه قرار ءانقضاحق استفاده مذکور پس از 
 کننده نزد او موجود است به فروش رساند.تواند کاالیی را که با عالئم تجارتی تأمینقرارداد نیز می يانقضا

کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کاال، باید هرگونه دعـوایی را کـه از سـوي اشـخاص ثالـث در توزیع -267ماده
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ارتباط با حقوق مالکیت فکري موضوع قرارداد مطرح شده است و همچنـین هرگونـه اقـدامی را کـه تهدیـد یـا نقـض 
 کننده اطالع دهد.مالکیت مذکور باشد به تأمین

رارداد موجـودي کـافی از تولیـدات ت به هزینه خود و در تمام طـول مـدت قـکننده مکلف استوزیع -268ماده
کننده و لوازم یدکی آن را که براي نیازهاي عادي منطقه جغرافیایی عرضه کاال الزم است نگهـداري نمایـد. طـرفین مینأت
 نمایند. عیینتوانند میزان موجودي مذکور را باالتر از میزان متعارف تمی

 مکلف هستند کلیه اسناد، مدارك و اطالعات الزم و مربوط به اجراي مطلوب قرارداد توزیـع راطرفین  -269ماده
 اي در اختیار یکدیگر قرار دهند. گونه هزینهدر حد متعارف و بدون دریافت هیچ

سـت قیمـت کننـده نسـبت بـه لییع در مورد تخفیف خاص بـراي توزیعچنانچه قرارداد نمایندگی توز -270ماده
کنندگان و براي کاالهـایی کننده به سایر توزیعکننده مستحق همان تخفیفی خواهد بود که تأمینساکت باشد، توزیع کاالها

 کند.می ءبا کیفیت مشابه اعطا
کننده مکلف اسـت کلیـه ابـزار تبلیغـاتی و سـایر اسـناد و مـدارك و با انقضاء یا خاتمه قرارداد، توزیع -271ماده

 کننده در اختیار وي قرار داده است عودت نماید.نهایی را که تأمینمونه
کننده را مرجوع نمایـد و کننده باید کلیه کاالي موجود نزد توزیعپس از انقضاء یا خاتمه قرارداد، تأمین -272ماده
از شده بابت آنها را عودت دهد، مشروط بر اینکـه ایـن نـوع از کاالهـا جـزء آن دسـته یا اسناد تجارتی دریافت وجوه و

بندي اولیه باشد. در هر رسد و در شرایط مناسب و داراي بستهمی شکننده به فرومحصوالتی باشد که هنوز توسط تأمین
تواند کاالهاي باقیمانده را بر اساس قرارداد و شرایط متعارف به فروش رساند. این حکم مـانع الـزام کننده میحال توزیع

مطـابق مقـررات ایـن مـاده  شدهیا اسناد تجارتی دریافت مانده و بازپس دادن وجوه وکننده به استرداد کاالهاي باقیتأمین
 نیست. 

 )پلمـبمهـر و موم(هرکس بر خالف واقع ادعاي نمایندگی توزیع از طرف دیگري نماید، عـالوه بـر  -273ماده
 شود.محکوم می سهمحل نمایندگی و جبران خسارات واردشده، به جزاي نقدي درجه 

 
 ضمانت -یازدهم فصل
 ضمانت بر دو قسم است: ضمانت تبعی و ضمانت مستقل. -274ماده

 ضمانت تبعی -اول مبحث
طور مستقل مسؤول ایفاي دین واحـدي باشـند، در هر مورد که چند شخص به موجب قرارداد یا قانون به -275ماده
مسؤوالن رجوع کند، مگر اینکـه مطـابق قـانون یـا تواند براي وصول تمام یا بخشی از طلب خود به هر یک از بستانکار می

 و در صورت عدم وصول طلب به دیگري رجوع کند. راجعهباشد در ابتداء به یکی از مسؤوالن م قرارداد مکلف شده
ضامن قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تأدیه نیست، حتی اگر به سببی مانند فـوت، دیـن اصـلی  -276ماده

 ل از این حکم مستثنی است.  شود. ضمان حا حال
اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به شرطی مانند اخطار قبلی باشد، رعایت آن شرط نسبت به ضـامن  -277ماده

 نیز الزامی است. 
چنانچه تمام یا بخشی از دین اصلی به هر نحو ساقط گردد، ضامن نیز حسب مـورد نسـبت بـه تمـام  -278ماده

 شود.مسؤولیت بري میشده از ن یا بخش ساقطدی
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له باید تمام اسناد و مدارکی را که براي رجـوع پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت کرد، مضمونٌ -279ماده
باشد، آن را به ضـامن تسـلیم کنـد. اگـر عنه الزم و مفید است به او بدهد و اگر دین اصلی وثیقه داشتهضامن به مضمونٌ

است تشریفاتی را که براي انتقال وثیقـه بـه ضـامن بـه عنـوان  لفدهنده مکباشد، وثیقههدین اصلی وثیقه غیرمنقول داشت
 وثیقه گیرنده جدید الزم است، انجام دهد.

 عنه را ندارد. ، حق رجوع به مضمونٌضامنی که به صورت تبرعی ضمانت کند -280ماده
 ضمانت مستقل -دوم مبحث

عنه) ه موجب آن شخصی (ضامن) به درخواست دیگري (مضمونٌمستقل قراردادي است که ب ضمانت -281ماده
مسـتقل از رابطـه مبنـایی بـین له) را با رعایت شرایط مقرر در قـرارداد و پرداخت مبلغ معینی به شخص ثالث  (مضمونٌ

 گیرد.له بر عهده میعنه و مضمونٌمضمونٌ
 شود.نامیده می نامه مستقلضمانت ،مستقل سند حاکی از قرارداد ضمانت -282ماده
نه عنٌبـه موجـب ضـمانتنامه، از مضـموشـده اي تضمین بازپرداخت مبـالغ پرداختتواند برضامن می -283ماده

متقابل  ضمانتنامهشود عنه یا به درخواست وي صادر میکه به وسیله خود مضمونٌ ضمانتنامهکند. این  ضمانتنامهتقاضاي 
 مستقل است.    ضمانتنامهنام دارد و جز در موارد مصرح تابع احکام 

نفع و متقاضی که ناشـی از موضوع این باب، مستقل از تعهدات متقابل ذي ضمانتنامهتعهدات ناشی از  -284ماده
کـه در  يااشـاره، معتبـر اسـت. هرگونـه کنندهقرارداد اصلی است و همچنین مستقل از تعهـد متقاضـی در برابـر صـادر

وارد  ضـمانتنامهاصـلی گـردد، خللـی بـه مسـتقل بـودن  ردادنفع و متقاضی ناشی از قرابه تعهدات متقابل ذي ضمانتنامه
 نخواهد کرد. 

 مستقل باید عالوه بر مهر و امضاي صادرکننده مشتمل بر موارد زیر باشد: ضمانتنامه -285ماده
 سند بر روي» مستقل ضمانتنامه«درج عبارت  - 1
 )عنههویت و نشانی متقاضی (مضمونٌ - 2
 )هویت و نشانی صادرکننده (ضامن - 3
 )لهنفع (مضمونٌهویت و نشانی ذي - 4
 تاریخ صدور به روز و ماه و سال - 5
 ضمانتنامهمبلغ  - 6
 ضمانتنامهیا واقعه منتج به خاتمه اعتبار  ضمانتنامهتاریخ خاتمه اعتبار  – 7
 زم براي احراز شرایط عنداالقتضاءشرایط مطالبه مبلغ و مدارك التاریخ و  - 8
 ضمانتنامهشرایط تغییر مفاد  - 9

 مشخصات قرارداد اصلی -10
 متقابل در صورت وجود ضمانتنامهمشخصات  -11
 .ه تمدید در صورت قابل تمدید بودنو بیان نحو ضمانتنامهقابلیت تمدید یا عدم تمدید  -12

نفع، یا تمدید آن به نحـو خـود بـه بدون درخواست ذي ضمانتنامهی مبنی بر پرداخت وجه گونه شرطهر -تبصره
 در هر حال منوط به موافقت صادرکننده است. ضمانتنامهخود ممنوع است. تمدید 

سـال از تـاریخ صـدور اعتبـار دارد. چنانچـه مستقل در آن ذکر نشود تا پنج ضمانتنامهاگر تاریخ اعتبار  -286ماده
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 اصلی خواهد بود. ضمانتنامهسال پس از تاریخ اعتبار شد، مدت اعتبار آن برابر با یکمتقابل فاقد مدت با ضمانتنامه
 .اثر استمستقل را تغییر دهد بی ضمانتنامههر شرطی که استقالل  -287ماده
 د نشده باشد.اگر صریحاً در آن قی یبرگشت است، حتمحض صدور غیرقابل مستقل به ضمانتنامه -288ماده
شود، مگـر مستقل به متقاضی یا نماینده وي تسلیم شد، صادرشده محسوب می ضمانتنامهبه محض اینکه  -289ماده

 براي متقاضی یا نماینده وي در حکم تسلیم است. ضمانتنامهنحو دیگري توافق شود. ارسال به ضمانتنامهآنکه در 
مبلـغ آن را  ضمانتنامهتواند با ارائه نفع میاعتبار آن ذي يانقضادور ضمانتنامه و تا قبل از به محض ص -290ماده

 زمان و یا شرایط خاصی براي مطالبه تعیین شود. ضمانتنامهمطالبه کند، مگر آنکه در 
اي احـراز نباید حاوي شرطی باشد کـه نتـوان بـر ضمانتنامهبه جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معین،  -تبصره

ه کرد. در صورت وجود چنین شرطی یا در مواردي که مدرك احراز شرط معین نشده باشـد ئارا تحقق آن شرط، مدرکی
باید بدون توجه به آن شـرط وجـه را پرداخـت  ضامنو سوابق موجود نزد ضامن نیز نتواند تحقق شرط را اثبات نماید، 

 کننده انحصاري آن است.ره مدرکی شود که متقاضی صادئنباید منوط به ارا ضمانتنامهکند. همچنین پرداخت 
بینی پیش ضمانتنامهتواند با رعایت شرایطی که عنداالقتضاء براي تغییر نفع و متقاضی میهر یک از ذي -291ماده

شده است تغییر آن را تقاضا نماید. در این صورت ضامن مکلف است درخواست تغییر را براي طرف دیگر ارسال کـرده 
نفع یا متقاضی، از لحظه صدور اصالحیه وفـق مـاده ذي بیو موافقت کتبی وي را درخواست کند. در صورت موافقت کت

شود، مگر آنکه در متن موافقتنامه به نحو دیگري توافق گـردد. چنانچـه شده تلقی میاصالح ضمانتنامه) این قانون، 289(
 ضـمانتنامهاي کـه صـادرکننده باشـد، از لحظـهصورت کتبی با اصالحیه موافقت نکردهنفع یا متقاضی در گذشته و بهذي

شود. مگر آنکه بر تلقی می شدهاصالح ضمانتنامهکند، نفع یا متقاضی را دریافت میوسیله ذيپذیرش اصالحیه به اعالمیه
 خالف آن توافق شده باشد.    

، تعهدات صادرکننده را تغییر دهد، موافقـت صـادرکننده بـراي تغییـر الزم ضمانتنامهدر مواردي که تغییر  -تبصره
یط ایا سررسید شدن تاریخ یا واقع شدن شـر ضمانتنامهاست. با وجود این چنانچه تغییر به دلیل پرداخت بخشی از وجه 

 کننده مکلف به تغییر است.مندرج در آن تقاضا گردد، صادر
طور کتبی موافقـت ندارد، مگر اینکه وي به ضمانتنامهکننده مستقل تأثیري به زیان تأیید ضمانتنامهتغییر  -292ماده

 کند.وسیله ضامن را تعهد میبه ضمانتنامهاست که اجراي مفاد  یشخص ضمانتنامهباشد. تأییدکننده کرده
مستقل در صورتی قابل انتقال است که صراحتاً عبارت قابل انتقـال در آن درج شـده باشـد.  ضمانتنامه -293ماده

گیرنده جانشین حقـوق دهنده به ضامن مبنی بر اینکه انتقالبا موافقت صادرکننده و پس از اخطاریه انتقال ضمانتنامهانتقال 
 شد. واهددر رابطه پایه شده است محقق خو تعهدات او 

هـاي ظایف و اختیارات خـود بـه سـایر طرفتواند براي انجام ومستقل، می ضمانتنامههر یک از اطراف  -294ماده
 طور رسمی وکالت دهد.ضمانت یا اشخاص ثالث فقط به

اخـت کنـد، از سـوي را پرد ضـمانتنامهدرصورتی که صادرکننده یا هر شخص دیگري که بایـد مبلـغ  -295ماده
 ضـمانتنامهبه شخص ثالث دریافت کند و براساس آن تمام یا بخشی از مبلـغ  ضمانتنامهاي مبنی بر انتقال نفع اطالعیهذي

 شود.بري می ضمانتنامهرا به وي بپردازد، به همان میزان از تعهدات ناشی از 
و این قـانون انجـام شـود.  ضمانتنامهندرج در باید با رعایت شرایط م ضمانتنامهتقاضاي پرداخت مبلغ  -296ماده

 :نفع به موارد زیر استمنزله اقرار ذيبه ضمانتنامهتقاضاي پرداخت مبلغ 
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 واقعی نیست؛یک از آنها مجعول و غیرست و هیچشده منطبق با مقررات اکلیه اسناد ارائه -1
 .ده استشده انجام نشهیچ پرداخت یا تعهد پرداختی درباره اسناد ارائه -2

نفع آن مبنی بـر دریافـت مطالبـه اي از طرف ذيمتقابل باید همراه اخطاریه ضمانتنامهتقاضاي پرداخت  -297ماده
 وط مطابق با شرایط آن است.بمستقل مر ضمانتنامهوجه 

و  ضـمانتنامهو ارائه اسناد مندرج در آن باید حداکثر تا روز انقضاي مدت اعتبـار  ضمانتنامهپرداخت مبلغ  -298ماده
 نحو دیگري مقرر گردد.به ضمانتنامهدر محل صدور آن از صادرکننده یا نماینده او تقاضا شود، مگر اینکه در 

مستقل ممکن است در تاریخ مشخصی باشد یا به تحقق شرط معینی موکـول  ضمانتنامهانقضاي اعتبار  -299ماده
خواهد بود، مگر بـر خـالف آن توافـق  ضمانتنامهانقضاء اعتبار  خیزودتر اتفاق افتد تار کیشود. اگر هر دو ذکر شود هر 

 شده باشد.
، مشروط بر یا پرداخت مبلغ آن در چند مرحله ممکن است ضمانتنامهتقاضاي پرداخت بخشی از مبلغ  -300ماده

بـه صـادرکننده داده  ضـمانتنامهاي در خصـوص بینی شود. در صورتی که متقاضی وثیقـهپیش ضمانتنامهآنکه این امر در 
د شدن وثیقه تواند به نسبت، خواهان آزاله پرداخته است میمونٌباشد، با بازپرداخت هر بخش از مبالغی که ضامن به مض

 که وثیقه قابلیت تفکیک داشته باشد.خود گردد مشروط برآن
و در حدود عرف، اصـالت نفع و اسناد ضمیمه آن را بررسی کند صادرکننده باید تقاضاي پرداخت ذي -301ماده

را در روابط داخلی حداکثر تا یک هفتـه و در  ضمانتنامهاصل سند و اسناد ضمیمه آن و مطابقت آنها با اسناد ذکرشده در 
درخواست پرداخت، احراز و تعهد خود را ایفا کند. ایفاي تعهد با تأدیه مبلـغ  خیماه از تارالمللی حداکثر تا یکروابط بین
نفع، ازطریق صدور حواله، قبول و پرداخـت بـرات شود و ممکن است، حسب دستور ذيمحقق می نتنامهضمامندرج در 

 یا امثال آن انجام گیرد. 
 ضـمانتنامهه اسناد و مدارك نباشد، در صورت مطالبه وجه ئمتضمن شرطی دال بر ارا ضمانتنامهچنانچه  -1تبصره
را بـه  ضـمانتنامهساعت مبلغ  چهل و هشتنفع، صادرکننده موظف است پس از وصول درخواست مطالبه، تا توسط ذي

 نفع پرداخت نماید.ذي
نفـع ایـن موضـوع را بـه از سـوي ذي ضـمانتنامهصادرکننده مکلف است به محض تقاضاي پرداخـت  -2تبصره

 اند. موجب اخطار به اطالع متقاضی و ضامن متقابل در صورت وجود برس
شـده را بـا اسـناد ذکرشـده در چنانچه مطالبه مبلغ به ارائه اسنادي منوط شود و صادرکننده اسـناد ارائه -302ماده
نفـع سه روز مراتب را همراه دالیل رد به صـورت کتبـی بـه اطـالع ذيمدت مغایر تشخیص دهد، باید ظرف  ضمانتنامه

 کند.  رداد را مستنفع اصل اسنبرساند. صادرکننده باید به تقاضاي ذي
 يیا امضا ضمانتنامهیید متقاضی صدور أه صادرکننده نباید به امضاء یا تقبول هیچ یک از اسناد به وسیل -303ماده

 شخص ثالث منوط شود.
شده مجعول یا وقوع جرمی در مورد آنها محرز باشد، پرداخت وجـه متوقـف درمواردي که اسناد ارائه -304ماده

 شود.می
بر مبنـاي ظـاهر ه اسناد و مدارك باشد، مؤسسه اعتباري ئمتضمن شرطی دال بر ارا ضمانتنامهچنان چه  -305ماده

ی در این خصـوص از جملـه مسؤولیتگونه تعهد یا نماید و هیچشده در حد عرف بانکداري عمل میهئاسناد و مدارك ارا
 موارد زیر ندارد:

 شده؛هئاطالعات ارا، مدارك، اسناد و ءاصالت و صحت هرگونه امضا - 1
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 شده؛هئا خاص در خصوص مدارك و اسناد اراهرگونه اظهارات کلی ی -2
و ارزش آنها و  سایر کارهـاي بندي، تحویل ین شرح، مقدار، وزن، کیفیت، بستهوجود کاال یا خدمات و همچن -3
 ی یا آماري که در اسناد و مدارك، به آنها اشاره شده است؛ئاجرا

 یا ترك فعل، اعتبار مالی و شخصی صادرکننده اسناد و مدارك.حسن نیت، فعل  -4
نفـع را بـدون توجیـه قابـل قبـول رد شده یا تقاضاي پرداخت ذي، اسناد ارائهدرصورتی که صادرکننده -306ماده

 نفع و متقاضی است.کند، ملزم به جبران کلیه خسارات واردشده به ذي
پرداخـت کنـد، متقاضـی  ضـمانتنامهمستقل را مطابق شرایط  ضمانتنامهدرصورتی که صادرکننده، مبلغ  -307ماده

 باید مبالغ زیر را به وي بپردازد:
 نفع پرداخت شده است.تا سقفی که به ذي ضمانتنامهمبلغ مندرج در  -1
 کارمزدي که ممکن است براي پرداخت معین شده باشد. -2
. طـرفین متحمـل شـده اسـت ضـمانتنامهعهـدات ناشـی از ها و خساراتی که صادرکننده در اثر انجـام تهزینه -3

 عنوان خسارت توافق کنند.توانند دراین خصوص بر مبلغ مقطوعی بهمی
نفـع ملـزم بـه صـدور صادرکننده بـه تقاضـاي ذي ضمانتنامهدر صورت فقدان، سرقت یا از بین رفتن  -308ماده

باشـد. در صـورت صـدور نسـخه جـایگزین بایـد می تنامهضـماننسخه جایگزین (المثنی) یا عنداالقتضاء پرداخت مبلغ 
 درج گردد. ضمانتنامهبر روي » نسخه جایگزین (المثنی)«عبارت 

 کند:نفع خودداري میدر موارد زیر از پرداخت وجه به ذي ضمانتنامهکننده صادر -309ماده
 شده صحیح نباشد یا مجعول باشد،هئچنانچه اسناد ارا -1
 طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد، ضمانتنامهچنانچه وجه  -2
 چنانچه مطالبه وجه هیچ مبناي ممکن و قابل تصوري نداشته باشد مانند موارد زیر: -3

نفع در برابـر آن صـادر شـده اسـت مسـلماً رخ نامه مستقل به منظور حمایت ذيواقعه یا خطري که ضمانت -3-1
 نداده باشد،
تصریح شده باشد بطالن تعهد پایـه  ضمانتنامهدادگاه باطل اعالم شده باشد، مگر اینکه در  تعهد پایه توسط -3-2

 قرار دارد. ضمانتنامهنیز تحت پوشش 
 شده باشد. ءنفع اجراتعهد پایه بدون تردید با رضایت ذي -3-3
 نفع آشکارا مانع اجراي تعهد پایه شده باشد.به تشخیص دادگاه تقصیر ذي -3-4

مستقل مربوط، وجه  ضمانتنامهمتقابل به عنوان صادرکننده  ضمانتنامهنفع متقابل، هرگاه ذي ضمانتنامهد در مور -4
 نیت پرداخته باشد. آن را با سوء
) این ماده از دادگاه صـدور دسـتور 3) و (2)، (1تواند در موارد مذکور در بندهاي (می ضمانتنامهمتقاضی  -تبصره

 را تقاضا نماید. انتنامهضمموقت مبنی بر عدم پرداخت 
قابل رفـع یـا دسـتور مقـام بینی و غیردرکننده به دلیل حوادث خارجی غیرقابل پیشدر صورتی که صا -310ماده

تـا  ضـمانتنامهنیز در این مدت منقضی شـده باشـد،  ضمانتنامهی نتواند مبلغ ضمانت را پرداخت کند و مدت اعتبار ئقضا
از تـاریخ وصـول یشنفع پیش از تاریخ بروز حادثه یا پـذي هسی روز پس از رفع موارد مذکور معتبر خواهد بود. چنانچ

ه نموده باشـد، ئکننده یا ضامن ارارا به صادر ضمانتنامهی مبنی بر عدم پرداخت، درخواست مطالبه وجه ئدستور مقام قضا
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 نفع پرداخت نماید.را به ذي ضمانتنامهور مطابق مقررات این قانون، وجه صادرکننده موظف است پس از رفع موارد مذک
آن را وصول کند، به جزاي نقدي از نصف تـا  ضمانتنامههر کس با علم به بالجهت بودن وصول مبلغ  -311ماده

 دیده محکوم خواهد شد.و جبران خسارت زیان ضمانتنامهکل مبلغ 
ی نـاظر بـر ئـالعمل اجراصـالح در تنظـیم دسـتوررات مراجـع ذيایـن فصـل نـافی اختیـا مقـررات -312ماده
 هاي پولی و بانکی نیست.هاي بانکی ناشی از سیاستضمانتنامه
 

 اعطاي امتیاز کسب و کار (فرانچایز) -دوازدهم فصل
امتیاز کسب و کار (فرانچایز) قراردادي است که به موجب آن، دارنده یک کسـب و کـار حـق  ياعطا -313ماده

اندازي و انجـام  استفاده از مالکیت فکري خود در آن کسب و کار مانند نام و عالمت تجارتی و دانش فنی را به منظور راه
ت نظـارت مسـتمر خـود در محـدوده همان کسب و کار تحت همان نام و عالمت و با شرایط معین و بـا کمـک و تحـ

 کند. به دیگري اعطاء می نیمع ییایجغراف
 کند. گیرنده مستقل بوده و به نام و حساب خود فعالیت میامتیاز -314ماده
امتیاز و هر نـوع تغییـر در مفـاد آن را  نـزد سـازمان ثبـت  يرداد موظف هستند تا قرارداد اعطاطرفین قرا -315ماده

شود،  حـداقل بایـد شـامل مـوارد زیـر اسناد و امالك کشور به ثبت برسانند. قراردادي که براي ثبت به مرجع ثبت ارائه می
 باشد:

 هویت طرفین قرارداد؛ -1
 نام و مشخصات کسب و کار؛ -2
 هاي مرتبط از قبیل هزینه تبلیغات، هزینه ارتقاء ؛هزینهشده و ازاي امتیاز اعطاءمابه -3
 تعهدات امتیازدهنده؛ -4
 تعهدات امتیازگیرنده؛ -5
 شده؛مشخصات مالکیت فکري اعطاء -6
 تعیین تکلیف در خصوص امکان واگذاري کسب و کار به شخص دیگر و شرایط آن در صورت امکان؛ -7
 دهنده؛نوع و مشخصات کمکهاي اعطائی از سوي امتیاز -8
 آن؛ مدت زمان قرارداد و شرایط راجع به تمدید -9

 داد؛ارقر يالیف طرفین پس از خاتمه یا انقضاحقوق و تک -10
 انحصاري یا غیر انحصاري بودن قرارداد؛ -11
 تعیین تکلیف کسب و کار در صورت فوت امتیازگیرنده؛ -12
 مالکیت فکري در طول مدت قرارداد؛ يرداد در صورت تغییر یا انقضاقرا تکلیف  -13
 نحوه تبلیغات به خصوص امکان یا عدم امکان تبلیغ در خارج از حوزه جغرافیایی. -14

اعطاي امتیاز کسب و کار باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد. در غیر این صورت محـل کسـب و  -316ماده
امتیاز مطـابق مـاده  يه گواهی ثبت قرارداد اعطائخواهد شد. ثبت مذکور منوط به ارا )پلمبموم( مهر وکار امتیاز گیرنده 

 است.این قانون ) 315(
و هـر نـوع تغییـر در این قـانون ) 315)  ماده (11) و (9)، (7)، (6)، (2)، (1هاي (مرجع ثبت، مفاد بند -317ماده
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توانند به ضرر اشخاص ثالث نمیکند. در صورت عدم ثبت قرارداد، طرفین خصوص آنها را در روزنامه رسمی منتشر می
 گاه به مفاد قرارداد استناد نمایند.آنا

امتیاز کسب و کـار را بـه شـکل قـانونی  يمالکیت فکري موضوع قرارداد اعطا امتیازدهنده باید حقوق -318ماده
دي که الزام به ثبت آن وجود دارد، آن را به ثبت برساند. امتیاردهنده ضامن اعتبـار ایـن حقـوق در کسب کرده و در موار

 طول دوره قرارداد است. 
هرشخص بدون انعقاد قرارداد امتیاز طبق این قانون، خود را منتسب به شبکه کسـب و کـار نمـوده یـا  -319ماده

ر خصوص انتساب آن به یک شبکه کسـب و کـار مشـخص باشـد، موجب گمراهی مردم د اقداماتی انجام دهد که نوعاً
 محکوم خواهد شد. چهارعالوه بر جبران خسارات وارده به جزاي نقدي درجه 

 امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد  اطالعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز، قرار دهد: -320ماده
 تار و وسعت شبکه و سوابق آن؛اطالعات شبکه کسب و کار از قبیل ساخ -1
 شده در خصوص آن؛ت فکري مرتبط و هرگونه دعواي طرححق مالکی -2
 خیر؛أسال باط با موضوع قرارداد در مدت پنجدعاوي مطرح علیه امتیازدهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارت -3
 خیر؛أسال قه ورشکستگی یا توقف در پنجساب -4
 مشخصات امتیازگیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی؛  -5
اند با بیان علـت قطـع خیر با شبکه کسب و کار قطع همکاري کردهأسال عات امتیاز گیرندگانی که در پنجاطال -6
 همکاري.

یـا ارائـه یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطالعـات لمونه توافقی بر خالف این ماده کأنهرگ -تبصره
توانـد جبران خسارات طرف مقابل است. عالوه بر این امتیازگیرنـده ناآگـاه می مسؤولاطالعات خالف واقع امتیازدهنده 

 قرارداد را فسخ نماید.
اندازي کسـب و کـار را بـه هاي الزم براي راهش فنی و آموزشامتیازدهنده مکلف است اطالعات، دان -321ماده

دهد. در صورتی که در طول اجراي قرارداد، اطالعات و دانش فنی، تصحیح، توسعه و یا تکمیل یابـد، امتیازگیرنده  ارائه 
 امتیازدهنده موظف به ارائه اطالعات و دانش جدید است.

در صورتی که مالکیت فکري موضوع قرارداد از سوي شخص ثالث نقض گـردد، امتیازدهنـده مکلـف  -322ماده
است نسبت به جلوگیري از نقض مذکور اقدامات الزم را انجام دهد. در صورت تقاضاي امتیازگیرنده مبنی بر جلوگیري 

توانـد علیـه ثالـث می افیایی خود، شخصـاًجغر محدوهاز نقض و عدم انجام اقدامی از سوي امتیازدهنده، امتیازگیرنده در 
 هاي متحمله و خسارات ناشی از عدم اقدام بر عهده امتیازدهنده خواهد بود.نماید. در این صورت هزینه ياقامه دعو

هاي صـادره از سـوي امتیازدهنـده را رعایـت امتیازگیرنده متعهد است روش تجـارتی و دسـتورالعمل -323ماده
ایـن قـانون ) 314گیرنده طبـق مـاده (اهد بود که به مستقل بودن امتیازي مذکور تا مقداري نافذ خوهانماید. دستورالعمل
 خللی وارد نشود. 

شـده از سـوي او امتیازگیرنـده اسـت تـا کـاالي ارائهامتیازدهنده موظف به نظارت بر شـیوه عملکـرد  -324ماده
 برخالف استانداردها و کیفیت کاالهاي اصلی نباشد. 

امتیازگیرنده باید حق دسترسی به محیط فعالیت خود را براي امتیازدهنده فراهم نمایـد بـه نحـوي کـه  -325ماده
هاي صـادره عمـل نمـوده و اقـدامی انجـام امتیازدهنده اطمینان حاصل کند امتیازگیرنده بر طبق قـرارداد و دسـتورالعمل
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چنین امتیازگیرنده باید حق دسترسی به دفاتر و سـایر . همازددهد که شهرت و اعتبار شبکه کسب وکار را به خطر اندنمی
 اسناد مالی مربوط به قراداد را براي امتیازدهنده فراهم نماید.

ورد توافـق، بـه تواند در منطقه جغرافیـایی مـامتیازدهنده در صورت انحصاري بودن قرارداد امتیاز نمی -326ماده
صـوص موضـوع قـرارداد، ازگیرنده نماید یا بـا شـخص دیگـري در خمستقیم اقدام به رقابت با امتیشکل مستقیم یا غیر

 امتیاز دیگري منعقد نماید.   يقرارداد اعطا
تبلیغاتی را در جهـت حفـظ و  هايامتیازدهنده باید کلیه اقدامات الزم و متعارف به ویژه طراحی برنامه -327ماده

ه اقدامی توسط امتیازگیرنده که موجب خدشه به اعتبار شهرت و اعتبار شبکه کسب وکار انجام دهد. انجام هرگون يارتقا
 شود، ممنوع است.و حسن شهرت شبکه کسب وکار 

انـدازي داد از راهرقـرا يگیرنده تا مدتی بعد از انقضایازتواند در قرارداد شرط کند که امتامتیازدهنده می -328ماده
توانـد ایی ممنوع باشد، در هر صورت مـدت مـذکور نمیکسب و کاري مشابه با موضوع قرارداد در همان منطقه جغرافی

 قرارداد باشد يبیش از دو سال پس از انقضا
بعد از انقضاي مدت قرارداد، امتیازگیرنده حق فروش اموالی که نزد او بـاقی مانـده اسـت را بـا همـان  -329ماده

گـردد؛ مگـر اینکـه امتیازدهنـده خـود میشرایط مذکور در قرارداد دارد  و این امر نقض مالکیت امتیازدهنده محسـوب ن
خواهان خرید کاالهاي مذکور به قیمت روز باشد که در این صورت امتیازگیرنده باید از فروش کاالهاي مذکور بـه غیـر 

 خودداري کند. 
 :شودنسخ میزیر  مواردشدن این قانون  ءاالجرااز تاریخ الزم -330ماده

 با اصالحات و الحاقات بعدي 13/2/1311) قانون تجارت مصوب 411( تا) 335مواد ( -1
 با اصالحات و الحاقات بعدي. 6/6/1340سیس انبارهاي عمومی مصوب أتصویبنامه قانونی مربوط به ت -2

 است. ءاالجراالزم 1/1/1400ین قانون از تاریخ مفاد ا -331ماده
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