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 باسمه تعالي

 

 تجارتي قراردادهاي -اليحه تجارت

 مقررات عمومي –فصل اول 

 شود:مقررات اين قانون در موارد زير اعمال مي (1ماده

 كليه قراردادهاي منعقدشده بين صاحبان حرف با يكديگر .1

صاحبان حرف با مصرف كنندگان، مشروط بر آن كه قوانين و مقررات مساعدتري به نفع مصرف كليه قراردادهاي منعقدشده بين  .2

 كننده بر رابطه قراردادي بين صاحب حرفه و مصرف كننده حاكم نباشد.

ر داده ن قانون قراابع ايتر، مشروط بر آن كه طرفين قرارداد خود را صريحاً كليه قراردادهاي منعقدشده بين مصرف كنندگان با يكديگ .3

 به حكم قضيه ساكت بوده باشند.  يا قوانين مربوط نسبت

هاي اليتارچوب فعچكند مصرف كننده و شخصي كه قرارداد را در هاي شغلي خود منعقد ميشخصي كه قرارداد را خارج از فعاليت :1تبصره 

 شود. كند صاحب حرفه ناميده ميقد ميشغلي خود منع

شود، محسوب مي هاي شغلي آنانكليه قراردادهاي توزيع كنندگان كاال، ارائه كنندگان خدمات و توليدكنندگان در راستاي فعاليت :٢تبصره 

 مگر آنكه خالف آن اثبات شود. 

 .آزادند آن بر حاكم قانون تعيين و مفاد تعيين خصوصي، قرارداد انعقاد در اشخاص (٢ماده

ه متعاقدين اشد مگر آنكاشته بقرارداد تابع قانون محلي است كه با توجه اوضاع و احوال مسلم قضيه بيشترين ارتباط را با آن قرارداد د (3ماده

 آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرارداده باشند.

 لخواهد نحو به را اعمال ابلق قانون مفاد يا نمايند محدود يا استثناء قرارداد به نسبت را قانون اعمال شمول توانندمي قرارداد طرفين (4ماده

 .نيست تغيير يا تحديد استثناء، قابل قرارداد مورد در اعمال قابل آمره قاعده .دهند تغيير

 . عمومي  نظم با مرتبط لااعم قابل قواعد و اقتضائي مباحات شرعي، الزامي احكام از است عبارت آمره قاعده: بصرهت

 وسيله، هر به مور،ا اين. نيست يخاص تشريفات هيچ نيازمند هاآن اثبات و مرتبط با قرارداد ديگر عمل هر يا رادها ابراز قرارداد، انعقاد (5ماده

 .است اثبات قابل شهود، شهادت جمله از

 قابلي را بهت متهدا. قرارداد دو تعهدي قراردادي است كه به موجب آن طرفين تعباشد تك تعهدي يادو تعهدي  د ممكن استقراردا (6ماده

به عهده  عهدي راتآن يك طرف در مقابل طرف ديگر  به موجب كه گيرند و قرارداد تك تعهدي قراردادي است ينفع يكديگر به عهده م

 .به نفع متعهد به عهده گرفته باشد رامي گيرد، بدون آن كه متعهدٌله تعهد متقابلي 
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 دانعقاخاب حق انت( در دوره زماني مشخص ذينفع)به ديگري ( متعهد) است كه به موجب آن يك طرف يتعهد يك طرفه قرارداد (7ماده

 رفه در دورهطعهد يك است. لغو ت نشدهراده ذي نفع براي تشكيل آن ابراز اآن تعيين شده و فقط  يدهد كه عناصر ضرورقراردادي را مي

 عهد يك طرفهه وجود تثالث آگاه بشخص قرارداد با  نيست. تعهدشدهتعيين شده براي ذينفع جهت اعمال حق مانع انعقاد قرارداد  يزمان

 .است باطلكه به سبب آن تعهد مذكور نقض شده است، 

 .شود توجه يتجارت مقررات اعمال در رويه وحدت يجادا شامل قانون هدف و آن يتتجار ويژگي به بايد قانون اين تفسير در (8ماده

 در اين قانون: (9ماده

 لي براي اشخاص حقيقي و نام و شماره انحصاري براي اشخاص حقوقي است.شامل نام، نام خانوادگي و شماره م "هويت"

 .شود مي نيز داوري ديوان هر شامل "دادگاه"

 باشد. ملموس شكل به تكثير قابل و خود در موجود اطالعات ثبت حاوي كه است چيزي هر شامل "نوشته"

 .است انجام قابل احوال و اوضاع به توجه با دسترس در طيارتبا وسايل با متناسب قانون اين مواد در مقررشده اخطارهاي كليه (10ماده

 .است ديگر قصد ابراز يا درخواست تقاضا، بيانيه، هر اخطار از مقصود: تبصره

 پستي نشاني يا اطبمخ فعاليت محل به اخطار تحويل مخاطب، شفاهي اطالع. است اثر واجد قانوناً مخاطب به وصول زمان از اخطار (11ماده

 .است اخطار وصول مصاديق از وي

 موجب به يا مسلم حوالا و اوضاع به توجه با تحويل اخطار به محلي كه باشد، داشته فعاليت محل يك از بيش طرفين از يكي تبصره( چنانچه

 ل اخطار است.باشد از مصاديق وصو داشته آن اجراي يا قرارداد با را ارتباط نزديكترين قرارداد، انعقاد از قبل طرفين توافق

ند. طرفين ايت كنمكلفند در مذاكرات مقدماتي، انعقاد و اجراي قرارداد اصل حسن نيت و عمل منصفانه در تجارت را رع طرفين ن1٢ماده

 توانند بر خالف مفاد اين ماده توافق كنند.نمي

  مگر آنكه خالف آن اثبات شود. ،رعايت حسن نيت به وسيله طرفين مفروض است (13ماده

 است، كرده يجادا رديگ طرف براي خود كه ايتلقي با ناهماهنگ نبايد و اجراي قرارداد شخصي در مذاكرات مقدماتي، انعقاد هيچ (14ماده

 شخصي كه وضع ل گردد،هايي را متحم. اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ايجاد شده اقداماتي را انجام دهد يا هزينهكند عمل

 . مذكور را ايجاد نموده است، مسئول خسارات واردشده خواهد بود

يگر به او وي طرف داز س« اطالعات محرمانه»هر يك از طرفين مكلف است اطالعاتي را كه در جريان مذاكرات قراردادي به عنوان  ص15ماده

آنها براي  استفاده از كور ياشود حفظ نمايد، ولو آنكه مذاكرات مذكور به انعقاد قرارداد منجر نشود. در صورت افشاء اطالعات مذارائه مي

ن تا پايان آ راردادمتخلف مسئول جبران خسارات واردشده است. تعهد به عدم افشاي اطالعات مذكور، در صورت انعقاد ق مقاصد شخصي،

ه باشد. در شخص شدمو در صورت عدم انعقاد قرارداد دو سال از تاريخ مذاكرات است، مگر اين كه به موجب توافق طرفين مدت ديگري 

 هاي مذكور نيست.طرفين و عدم استفاده از آن محدود به مدتهر صورت، تكليف حفظ اسرار تجارتي 
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ا ره اطالعاتي ند كليشروع مذاكره قراردادي و ادامه آن بايد با هدف حصول توافق صورت گيرد و طرفين در طول مذاكرات مكلف هست (16ماده

ر صورتي صورت و نيز در ايننمايند. در غي كه عرفا براي اتخاذ يك تصميم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد الزم است به طرف مقابل ارائه

ه بر هاي تحميل شدزينههكه يكي از اطراف مذاكره به نحو غير متعارف، غير موجه و يك جانبه مذاكرات را قطع نمايد، مسئول خسارات و 

 طرف مقابل خواهد بود. 

اسرار تجارتي و اطالعات  ه مذاكرات با هدف دستيابي ب رود بهديگري، و با مذاكره از هدف بازداشتن طرف مقابل تبصره: شروع مذاكره صرفاً با

دون اينكه مذاكره كننده باست يا شروع مذاكره  بر شخص شروع كننده معلوم ابتدا از آن بودن نتيجهاتي كه بي شروع مذاكر مالي طرف مقابل، 

 فق محسوب است.اختيار توافق مورد نظر را داشته باشد، از مصاديق مذاكره بدون هدف حصول توا

مايندگي عطاءكننده نه با اتواند خود را در وضعيتي قرار دهد كدر كليه قراردادهايي كه موضوع آن اعطاء نمايندگي است، نماينده نمي (17ماده

 داراي تعارض منافع گردد، مگر آنكه اين امر را قبالً به اعطاءكننده نمايندگي اطالع داده باشد.

ا اعتماد باص ثالث او شناخته شود و اشخداراي اختياراتي از جانـب  ديگري نماينده يا د كهچنانچه شخصي به هر طريق موجب شو (18ماده

 دانبه فق ص ثالثشخدر مقابل  توانداصيل نمي متعارف به وضع ايجادشده با او به مانند نماينده يا شخص واجد اختيار برخورد نمايند، 

 .اسـتناد كند اختيـارات نماينـدهفقدان   نمايندگي يا

 مقابل در ورت، عزلصاين  در غير شود. آگهي و ثبت بايد استرسيده ثبت به تجارتي ثبت دفتر در او نمايندگي كه نماينده اي عزل (19ماده

 .استناد است قابل ناآگاه غير ثالث شخص

يست. اد قرارداد ناز انعقع اين امر مان ،موكول كرده باشندثالث  شخص يا ه مذاكرات بعديبرخي از مفاد قرارداد را بتعيين اگر طرفين  (٢0ماده

شود،  داد باطل نميكند، قراررا تعيين ن آنشخص ثالث نرسند يا به توافق  ذكورم مفاددر مورد بعداً طرفين در اين صورت، چنانچه 

عيين ر تآن معيا وجه بهكه معيار متعارفي براي تعيين آن مفاد وجود داشته باشد كه در اين صورت مفاد مذكور بايد با تمشروط بر اين

 گردد.

مبلغ به  تعيين اي معين تعيين شود. هرگاهتوانند توافق كنند مبلغ معامله به وسيله شخص ثالث يا بر اساس ضابطهطرفين مي (٢1ماده

عيين د مبلغ را تنتوان شخص ثالث واگذار شده باشد، شخص مذكور بايد در تعيين مبلغ به نحو متعارف عمل كند. چنانچه ثالث نخواهد يا

ه ديگر وجود كاي تعيين شود غ مذكور به نحو متعارف تعيين مي شود. چنانچه توافق شده باشد مبلغ معامله بر اساس ضابطهكند، مبل

 ندارد يا قابل دسترس نيست، نزديكترين ضابطه معادل با ضابطه مورد توافق بايد جايگزين گردد.

سوب حمغيرمنصفانه  امتعارف بين حقوق و تكاليف طرفين گردد،در موارد زير، شرط مندرج در قرارداد، چنانچه موجب عدم تعادل ن (٢٢ماده

 تواند خواهان ابطال شرط شود:مي شود و زيان ديده مي

 شرط مندرج در قرارداد بين مصرف كننده و صاحب حرفه، چنانچه شرط به زيان مصرف كننده باشد؛ .1

 شد؛يگر بادچنانچه شرط به زيان طرف  ،ر استشرط مندرج در قراردادي كه يكي از طرفين در خصوص موضوع آن داراي انحصا .2

 شرط مندرج در قرارداد نمونه ارائه شده از سوي يكي از طرفين، چنانچه شرط به زيان طرف ديگر باشد؛ .3

داد و ارر انعقاد قرل حاكم ب: در احراز عدم تعادل نامتعارف بين حقوق و تكاليف طرفين بايد به ماهيت و هدف قرارداد، اوضاع و احوا1تبصره 

 ساير شروط آن قرارداد توجه شود.
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م به تعديل ادگاه حكد: در مواردي كه زيانديده خواهان ابطال شرط است، اگر طرف مقابل قبول نمايد كه شرط مذكور تعديل شود، 2تبصره 

 شرط به نحو متعارف خواهد داد. 

آن كأن  و درج روط زير به نفع صاحب حرفه ممنوعنمايد، درج شدر قراردادهايي كه شخص صاحب حرفه با مصرف كننده منعقد مي (٢3ماده

 لم يكن محسوب است:

 محدود نمايد.يا شرطي كه مسئوليت قانوني صاحب حرفه را منتفي  -1

 دود نمايد.يا مح شرطي كه حقوق قانوني طرف مقابل را در صورت عدم اجراي جزئي يا كلي قرارداد از سوي صاحب حرفه منتفي -2

 حرفه حق فسخ دهد، چنانچه طرف مقابل در همان مورد فاقد اين حق باشد.   شرطي كه به صاحب -3

 يار بدهد.د، اختشرطي كه به صاحب حرفه در تغيير نوع انجام كار يا صفات محصول، بدون دليل منطقي بيان شده در قراردا -4

طرف مقابل  ورد بهبدون آنكه در همان م شرطي كه به صاحب حرفه در تعيين قيمت در زمان تسليم ياافزايش آن اختيار بدهد، -5

 حق فسخ داده شده باشد.

ثالثي  ئه كننده ياخص اراشرطي كه تفسير قرارداد يا داوري در خصوص مطابقت كاال يا خدمات ارائه شده با مفاد قرارداد را به ش -6

 شود واگذار كند.كه از جانب او تعيين مي

حقق آن يد كه تد، اما انجام تعهد از سوي صاحب حرفه را منوط به شرط تعليقي نماشرطي كه تعهد طرف مقابل را قطعي كن -7

 منوط به اراده خود او است.

 شرطي كه به موجب آن بار اثبات از عهده صاحب حرفه به طرف مقابل منتقل گردد. -8

و  و اوضاع آن أخير درتيا  دم اجراي تعهدبا صدمه و زيان ناشي از ع مقايسهدر . شرطي كه وجه التزام تعيين شده در قرارداد را ٩

 به نحو غيرمتعارفي بيشتر تعيين كرده باشد.احوال ديگر، 

 كند.  شرطي كه مصرف كننده را به قبول داوري ملزم نمايد كه صاحب حرفه تعيين مي -10

طرف ديگر  ه زيانبوط موضوع اين ماده در قراردادهايي كه كه يكي از طرفين در خصوص موضوع آن داراي انحصار باشد هرگاه شر تبصره:

 درج گردد، حكم اين ماده مجرا است.

 

 مقررات موجب به تنها، ،آن فسخ يا قرارداد مفاد تغيير هرگونه. است آور الزام طرفين براي است، شده منعقد صحيحا كه قراردادي هر (٢4ماده

  .باشد كرده مقرر يگريد نحو به قانون كه اين مگر است، پذير امكان جديد توافق يا قرارداد خود

 .هستند ملزم خود بين معمول هاي شيوه و ها رويه رعايت به طرفين (٢5ماده

 كه آن مگر هستند، ملزم شود، مي رعايت اشخاص وسيله به مرتبط معامالت در معمول طور به كه هايي عرف رعايت به طرفين (٢6ماده

 .باشد نامتعارف قراردادي رابطه يك خصوص در مذكور عرف اعمال

خاص،  عرف طرفين، ينو شيوه معمول ب رويه بر ترتيب در صورت فقدان قوانين آمره، به قرارداد، كليه قراردادها سكوتدر تفسير  (٢7ماده

 است. محمول تكميلي قوانين و عرف عام

 هد شد.ير خوااگر شرط مبهمي به پيشنهاد يكي از طرفين در قرارداد درج شده باشد، آن شرط به ضرر پيشنهاددهنده آن تفس (٢8ماده
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تواند با مينك از طرفين هيچ ي. از طرفين مكلف اند كليه اطالعاتي را كه عرفاً الزمه اجراي  قرارداد است به طرف مقابل ارائه نمايد هر يك ا٢9ماده

ودداري خاين تكليف  انجام استناد به اينكه اطالعات مذكور در زمره اسرار تجارتي است يا عدم ارائه آنها در قرارداد شرط شده است، از

 .نمايد

بري  خود از تعهددهنده الانجام تعهد براي انتقدريافـت نكرده است با  له مبني بر انتقال حقمتعهدً ازي تا زماني كه متعهد اخطار (30ماده

اگر حق  شد. خواهدري ب خود از تعهد اليهراي منتقلب ايفاي تعهد پس از اينكه شخص متعهد اخطار مزبور را وصول كرد، فقط با . شودمي

ري ب خود ز تعهدا خطارهاشخص متعهد با پرداخت مطابق با توالي دريافت ار متوالي به دو يا چند شخص انتقال يافته باشد، به طوواحدي 

 .شودمي

ار متعهد به له از دادگاه اجبدر موردي كه موضوع تعهد عملي است كه انجام آن جز به وسيله متعهد ممكن نيست، چنانچه متعهد (31ماده

وع ه تناسب موض، بر حكميا پس از صدو اراجع به اصل دعو حكم در ،تواند به درخواست متعهدلهدادگاه ميكند، اجراي قرارداد را تقاضا 

به  ر روز تأخيرها براي رمبلغ مزبور  ،عليه مدلول حكم قطعي را در آن مدت اجرا نكندمدت و مبلغي را معين نمايد كه اگر محكومتعهد، 

  .بپردازد لهمحكوم

 مي توانـدل مقابطرف  د،ء ننماي، نمايندگي خود در امضاي قرارداد يا هويت منوبٌ عنه را افشابه هنگام انعقاد قرارداد ،هنمايندچنانچه  (3٢ماده

 عالوه بر اصيل اجراي قرارداد را از نماينده نيز مطالبه كند.

مي ط مقابل فقرف طمايد، ه را افشاء ن، نمايندگي خود در امضاي قرارداد و هويت منوبٌ عننماينده به هنگام انعقاد قراردادچنانچه  (33ماده

 موده باشد.نتعهد  اجراي قرارداد را از اصيل مطالبه كند، مگر اين كه نماينده نيز صريحاً يا ضمناً اجراي قرارداد را توانـد

ود ات اساسي خدفين تعهوجود داشته باشد كه يكي از طر چنانچه پيش از تاريخ اجراي تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف (34ماده

جراي از ا رائه آناتا و  باشد تعهدناسب براي اجرايِ تتضمين م ارائه تواند خواستارطرف ديگر مي را در تاريخ مقرر اجراء نخواهد كرد،

 با وجود ا فسخ كند.تواند قرارداد رطرف ديگر مينشود،  ارائهمتعارف  در مدت زمان متناسبتضمين  . اگرخودداري كند خويش تعهدات

 رف ديگر ميطيست و يكي از طرفين در تاريخ مقرر قطعي باشد، تقاضاي ارائه تضمين الزم ناساسيِ  اين، چنانچه عدم اجراي تعهدات

 تواند رأساً قرارداد را فسخ كند.

ودن نقض و بر ن بادر احراز اساسي بودن تعهد نقض شده اوضاع و احوال مسلم قضيه از جمله ركن بودن تعهد نقض شده، شدت زيا تبصره:

 ناكارآمدبودن اجبار متعهد به ايفاي تعهد مناط اعتبار است. 

ام به سخ مانع الزفود حق در صورت نقض تعهدات اساسي قراردادي، متعهدٌله مي تواند رأساً قرارداد را فسخ نمايد. در اين مورد، وج (35ماده

 ايفاي تعهد و اعمال آن مانع تقاضاي جبران خسارات ناشي از نقض نيست.

ا به نحو رمتعهد  تواند به موجب اخطار مهلت اجراي قرارداد به وسيلهله ميمتعهدًر صورت نقض تعهدات غيراساسي قراردادي، د (36ماده

ر اجرا ر مهلت مذكود را دتمديد كند. در اين صورت، متعهدٌله مجاز به الزام متعهد به ايفاي تعهد نيست. اگر متعهد تعهدات خو متعارف

حال،  مايد. در هرنا فسخ رده است، قرارداد تواند تا زماني كه تعهد مذكور انجام نشله ميكند، متعهدًد كه اجرا نمينكرد يا اعالم نمو

م اجراء دمگر اينكه ع ه كند،تواند، حسب مورد، خسارات ناشي از عدم اجراي قرارداد يا تأخير در اجراي آن را از متعهد مطالبمتعهدًله مي

 .بيني و غير قابل رفع مستند باشدارجي غير قابل پيشيا تأخير به حادثه خ
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 دهد،مي را خسارت لكام جبران مطالبه حق ديده زيان به آن، اجراي در تأخير يا قرارداد اجراي عدم شامل قرارداد، نقض هرگونه (37ماده

 درنظرگرفته ديگر ياجراها مانتض نافي خسارت كامل جبران مطالبه حق نه. باشد مقنن صريح تجويز از ناشي قرارداد نقض كه اين مگر

 .باشد مي خسارت كامل جبران مطالبه حق نافي مذكور اجراهاي ضمانت نه و است قرارداد نقض براي شده

 خسارت، يا هزينه زا اجتناب از ناشي نفع جمله از نفع، از محروميت هر و معنوي، و مادي از اعم واردشده، ضرر هر شامل خسارت :تبصره

                                                                                                       .گرددمي

متعارف ريق به ط و طي مدت اگر يكي از طرفين قرارداد به دليل نقض تعهدات قراردادي طرف ديگر طبق مقررات معامله را فسخ و (38ماده

ز اين ات ديگر ناشي هر خسار وو مبلـغ معاملـه جايگزين  مابـه التفـاوت مبلـغ قـرارداداي جايگزين منعقد كرده باشد، مـي توانـد معامله

د وجود اجراي موضوع تعه معاملـه جـايگزيني منعقـد نكرده اما مبلغ رايجي براي اگر طرف زيان ديده .كند امر را از طرف ديگر مطالبه

أخير در اجراء يا ت اشي از عدمنهر خسارت ديگر  و قرارداد فسخمبلغ رايج در زمان  مابه التفاوت مبلغ قـرارداد ووي مي تواند ، شته باشددا

، بهمشا در اوضاع و احوال ردادموضوع قراخدمات يا  براي كاالهارفاً مبلغي است كه ع مبلغ رايج .كند اجراي قرارداد را از طرف ديگر مطالبه

 مقرر است. ،اجراي قرارداد در محل

رف افزايش ا براي يك طرهزينه اجراي تعهد به نحو فاحشي يا  زدهاساسي بر هم  ه طورقرارداد را ب تعادل كه يبروز حوادثدر صورت  (39ماده

 رهرخواست مذاككنـد. د درخواسـت مـذاكرهدر مدت متعارف و با ذكر داليل  به منظور ايجاد تعادل قراردادي طـرف زيانديـده حـق دارد

 يك از طرفينارف، هردر صورت عدم دستيابي به توافق در مدت متع. دهدـه طـرف زيانديده نميحـق خـودداري از اجـراي تعهـدات را ب

چنانچه  وخواهد داد  قرارداد حكم به تعديل دادگاه در صورت احراز موضوع اين ماده، ند تعديل قرارداد را از دادگاه تقاضا كنند.توانـمـي

 از تاريخ حكم قرارداد را ابطال خواهد كرد.حكم به تعديل نامتعارف يا تعديل ناممكن باشد، 

خواهد نماده اجرا  فاد اينچنانچه قرارداد در خصوص نحوه تعديل قرارداد، در موارد مقرر در اين ماده، متضمن مقرراتي باشد، م :1تبصره

ر در ر موارد مقردرداد، تعديل قراشد، مشروط بر آن كه مقررات مذكور غيرمنصفانه نباشد. در هر حال، طرفين نمي توانند بر عدم امكان 

 اين ماده، توافق نمايند.

نگام هيانديده به زه براي كبود، حوادثي حوادث قبل از انعقاد قرارداد كه زيانديده نسبت بدان مطلع بوده است يا بايد مطلع مي :٢تبصره

ه باشد و ر عهده گرفتن را بديده خطر احتمالي ناشي از آبيني يا كسب اطالع بوده است، بعضي از حوادثي كه زيانانعقاد قرارداد قابل پيش

 مواردي كه تأخير زيان ديده موجب آن شده است، موجب ابطال يا تعديل قرارداد نيست.

 اعطاءكننده حجر يا فوت انحالل، با نمايندگي، حسب مورد، در كليه قراردادهايي كه موضوع آن اعطاء نمايندگي است، سمت (40ماده

 را ه اموالادار ، مسؤوليتمصلحت رعايت جديد، با ضرورت، نماينده قبلي تا تعيين نماينده اقتضاي صورت لكن، در يابد،مي پايان نمايندگي

 .خواهد داشت عهده بر

اد يا گر به موجب قرارداست، م مدني دادرسي آيين قانون تابع قانون مقرر در قراردادها و اين مواعد و ها مهلت نحوه محاسبه كليه (41ماده

 .خالف آن مقرر شده باشدقانون بر 

 داللي - دوم فصل

مله با انعقاد معا د و درداللي عقدي است كه به موجب آن دالل در برابر ديگري )آمر( تعهد مي كند كه براي او طرف معامله پيدا كن (4٢ماده

 طرف مذكور وساطت نمايد.
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 دالل تكاليف و حقوق - اول مبحث

 بپردازد. تجارت به نيز شخصاً و كند داللي مختلف هايرشته در تواندمي دالل (43ماده

 است ممكن كه گريمسائل دي و موضوع اين از را آنها بايد صورت، اين در. كند آمر داللي چند براي زمان يك در تواندمي دالل (44ماده

 . كند آگاه شود آنها رأي تغيير موجب

 .است خود تقصير از ناشي خسارات مسؤول طرفين از يك هر مقابل در دالل (45ماده

 ار داللي اگر حتي كند، ئهارا معامله طرفين به داللي موضوع با مرتبط معامالت جزئيات مورد در را كاملي و صحيح عاتاطال بايد دالل (46ماده

 . دهد انجام طرفين از يكي براي فقط

 چنين ينكها مگر كند، راءاج را وي تعهدات اينكه يا و تأديه را ديني دريافت، را وجهي معامله طرفين از يكي سوي از تواندنمي دالل  47ماده

 . باشد داشته اياجازه

 يا اشياء تلف كند ثابت اينكه مگر شود،مي تسليم او به معامالت ضمن كه است اسنادي و اشياء كليه نگهداري و حفظ مسؤول دالل (48ماده

 .نيست مستند وي كاركنان يا او شخص به كه است علتي از ناشي مذكور اسناد

 . است مذكور اسناد در رجمند امضاءهاي اصالت ضامن دالل شود، بدل و رد او وسيلهبه يا و امضاء دالل، حضور در معامله اسناد هرگاه (49ماده

 . نيست شودمي منعقد او وساطت به كه معامالتي اجراي ضامن دالل (50ماده

 لداد بين طرفين دالبه موجب قرار اينكه مگر كند،مي معرفي خود آمر به معامله طرف عنوان به كه است اشخاصي اعتبار ضامن دالل (51ماده

 مقابل در لاهد بود. دالشرط عدم مسؤوليت دالل مانع از رجوع به او در صورت تقصير نخو حال، با اين. باشد شده معاف مسؤوليت اين از

 . نيست خود آمر اعتبار ضامن قرارداد، طرف

رفين دالل از اين ط بين دقراردا به موجب اينكه مگر است، در برابر آمر مسؤول معامله مورد كاالي جنس يا ارزش مورد در دالل (5٢ماده

 شرط عدم مسؤوليت دالل مانع از رجوع به وي در صورت تقصير نيست. حال، با اين .شده باشد مسؤوليت معاف

 . است معامله اجراي ولمسؤ متعهدٌله مقابل در دالل كنند، معامله دالل شخص تعهد اعتبار به آنها از يكي يا معامله طرفين هرگاه (53ماده

 صورتاين درغير ند.ك مطلع امر اين از را ناآگاه طرف بايد باشد، سهيم يا نفعذي داللي قرارداد موضوع ملهمعا در دالل چنانچه (54ماده

 .شودمي محكوم معامله مورد ارزش نصف تا دهميك از نقدي جزاي به و است واردشده خسارات مسؤول

 تعهد است. ياجرا باشد، با آمر خود متضامناً مسؤول معامله سهيم در دالل كه صورتي در (55ماده

 عرف برخالف يا اماقد معامله ديگر طرف نفع به است، داده مأموريت وي به كه شخصي برابر در خود تعهد برخالف ندارد حق دالل (56ماده

 به و نيست شدهصرف هايهزينه و اجرت مستحق دالل صورت، اين در. كند قبول را وجهي وعده يا دريافت وجهي وي از محل تجارتي

 .شودمي محكوم داللي از محروميت سال دو و 4جزاي نقدي درجه 

 دالل هايهزينه و اجرت - دوم مبحث
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 تعرفه از نبايد لدال اجرت ميزان صورت وجود تعرفه مصوب مراجع ذي صالح، در شود.مي تعيين قرارداد موجب به دالل اجرت ميزان (57ماده

 .باشد بيشتر مذكور

 . شود منعقد او وساطت هب معامله مگر كند، مطالبه را اجرت تواندنمي دالل (58ماده

 . است اجرت مستحق شرط، حصول از پس دالل باشد، تعليقي شرط به مشروط معامله هرگاه (59ماده

 .است مطالبه قابل ز،ني معامله انعقاد عدم صورت در حتي شده است، متحمل آمر اجازه يا اذن با دالل در اجراي داللي كه مخارجي (60ماده

 .باشد شده مقرر ديگري ترتيب اينكه مگر كند،مي مأمور را وا كه است طرفي عهده بر دالل مخارج و اجرت (61ماده

 اينكه بر مشروط شود،ينم سلب دالل از اجرت مطالبه حق شود، قانوني فسخ خيارات از يكي استناد به يا اقاله معامله كه صورتي در و6٢ماده

 . نباشد مستند دالل به معامله فسخ يا اقاله

 .ندارد ممنوع اجرت معامالت داللي (63ماده

 شده معين قرارداد در هك زماني يا طرفين تعهدات اجراي را تا پايان كاال نمونه بايد دالل باشد، نمونه روي از فروش كه درموردي (64ماده

 تثنا است. كاالي فاسدشدني از شمول اين حكم مس .باشد شده معاف قيد اين از دوطرف تراضي به اينكه مگر دارد، نگاه است

 در. نمايد داريخود است شده آگاه آن از خود شغل اقتضاي به وي كه معامله، طرف دو راسرا هرگونه افشاي از است مكلف دالل (65ماده

 . بود خواهد وارده خسارات جبران مسئول شخصي، مقاصد براي آنها از استفاده يا مذكور اسرار افشاء صورت

نيك در يك دفتر الكترو آن مله و طرف هاينوع و مشخصات معا ذكر با است،گرفته انجام او وساطت به كه را معامالتي كليه بايد دالل (66ماده

  .كند ثبت

 

 كاريالعملحق - سوم فصل

 ه نمايد.معامل كاري عقدي است كه به موجب آن شخصي در مقابل ديگري )آمر( تعهد مي كند كه به نام خود و حساب اوالعملحق (67ماده

 كارالعملحق تكاليف و حقوق - اول مبحث

  معامله زمان و مشخصات كرذ با را مراتب فوريتبه  معامله دادن انجام صورت در و كند آگاه خود ماتاقدا از را آمر بايد كارالعملحق (68ماده

 . دهد اطالع او به

  .باشد كرده مقرر قانون يا داده دستور آمر اينكه مگر نيست، معامله موضوع كردن بيمه به مكلف كارالعملحق (69ماده

 .شودمي ناشي يا تقلب او تقصير از هك است خساراتي كليه جبران مسؤول كارالعملحق (70ماده
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رجوع  حق حفظ براي بايد كارالعملحق باشد، داراي عيوب ظاهري شودمي ارسال كارالعملحق براي فروش منظور به كه كااليي اگر (71ماده

 خود اقدامات از را رمآ و محافظت را به نحو مقتضي كاال و انجام دهد را الزم اقدامات خسارت، ميزان تعيين و نقلوحمل متصدي به آمر

 . تقصير است اين از ناشي خسارت مسؤول صورتغيراين در كند. آگاه

 متعارف حد از بيش را كاال و كند رجوع اذن فروش از آمر يا و نشود ممكن گرددمي ارسال كارالعملحق براي كه كااليي فروش اگر (7٢ماده

 بفروشد. ه حراجيموسس طريق تواند آن را ازمي وي ،بگذارد كارالعملحق نزد

 و تواندمي كارالعملحق رود كه به منظور فروش براي حق العمل كار ارسال شده است، كااليي سريع فساد بيم در هر صورت، چنانچه (73ماده

 وشد.بفر نماينده او يا كاال استقرار محل دادستان اطالع با را كاال است مكلف كند ايجاب آمر منافع كه صورتي در

 پرداختيپيش ريد،خ براي يا بخرد سلف صورت به يا بفروشد نسيه يا اقساط به را مالي آمر رضايت بدون كارعملالحق كهدرصورتي (74ماده

 محل تجارتي عرف يا ينطرف بين رويه مطابق مذكور نحو به فروش يا خريد اگر اين، وجود با است. وي برعهده آن از ناشي ضررهاي بدهد،

 .باشد داده مخالفي دستور آمر اينكه مگر مجاز است، آن انجام به كارلالعمحق باشد، كاريالعملحق اجراي

 بخرد، است كرده معين رآم آنچه از بيش قيمتي به يا بفروشد است كرده معين آمر كه قيمتي از كمتر به را كاال كارالعملحق چنانچه (75ماده

 آمر به بيشتر ضرر ورود از جلوگيري منظور به شدهانجام معامله كند ثابت كارالعملحق اينكه مگر است، قيمت تفاوت مسؤول آمر برابر در

 . است نبوده مقدور زمان آن در وي از اجازه كسب و بوده

 حق بفروشد، استكرده نتعيي آمر كه قيمتي از بيشتر به يا بخرد استكرده معين آمر كه قيمتي از كمتر به را كاال كارالعملحق اگر (76ماده

 . كند منظور آمر حساب به را آن تفاوت بايد و ندارد را قيمت تفاوت در تصرف

 در موارد زير حق العمل كار مي تواند خود طرف معامله قرار گيرد: (77ماده

 چنانچه آمر صريحاً به حق العمل كار اذن داده باشد. .1

 گرم دارد، بازاري يا ورسيب قيمت كه باشد بهاداري اوراق ساير ويا تجارتي اسناد كاال، فروش ويا خريد به مأمور كارالعملچنانچه حق .2

 .باشد داده مخالفي دستور آمر اينكه

 گردد، مطلع رجوع اين از همعامل انجام خبر ارسال از قبل كارالعملحق و كند رجوع خود امر از آمر اگر (77)در موارد مذكور در ماده  (78ماده

  .باشد فروشنده يا خريدار خود تواندنمي ديگر

 شود.مي محسوب معامله طرف خود ،دهد اطالع آمر به معامله طرف تعيين بدون را معامله ، اگر(77)در موارد مذكور در ماده  (79ماده

 ايد.نم معرفي آمر به را معامله طرف است مكلف شود واقع معامله طرف تواندنمي خود كار العمل حق كه مواردي در (80ماده

 همعامل طرف خود يا اشدبه اعتبار نب معامله به مجاز ينكها مگر نيست، معامله طرف تعهدات اجراي مسؤول آمر مقابل در كارالعملحق (81ماده

 .بشناسد سؤولم را او محل تجارتي عرف يا باشد شده مقرر او مسؤوليت كارالعملحق و آمر قرارداد در يا باشد كرده ضمانت را

 كاريالعملحق هايهزينه و اجرت - دوم مبحث
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 اجراء معامله كه است العملحق مستحق صورتي در كارالعملحق. است مجرا نيز لالعمحق ميزان درباره قانون اين( 57) ماده مفاد (8٢ماده

 براي كارالعملحق شود،اجراء ن ديگري كه مستند به حق العمل كار نيست علل به معامله اگر. باشد مستند آمر به آن اجراي عدم يا شده

 .كندمي معين كاريالعملحق اجراي محل تجارتي و عرف كه است اجرتي مستحق فقط خود اقدامات

 مطالبه قابل نيز العملحق استحقاق عدم صورت در حتي ضروري بوده است، كاريالعملحق انجام براي كه صرف آن هزينه هايي (83ماده

 باشد. شده مقرر ديگري ترتيب قرارداد در اينكه مگر است،

 طبق را قيمت دباي و است كاريالعملحق عادي مخارج و العملحق مستحق كارالعملحق ( اين قانون،77)ماده موارد مذكور در در (84ماده

 .كند منظور كاريالعملحق انجام روز در بازار نرخ

 قيمت از مترك يا خريد قيمت از بيشتر قيمتي آمر حساب به كارالعمل حق كه موردي كار از جمله درالعملحق تقلب صورت در (85ماده

 فروشنده يا خريدار را كارالعملحق تواندمي آمر اخير دوصورت در اين، بر عالوه. نيست العملحق وي مستحق كند، محسوب فروش

 .كند محسوب

 اين با دارد؛ سحب حق است كرده أخذ كه قيمتي يا معامله موضوع اموال به نسبت آمر از خود مطالبات وصول براي كارالعملحق (86ماده

 .نمايد حبس را خود طلب از بيش تواندنمي تجزيه قابل اموال خصوص در حال

 تجارتي نمايندگي - چهارم فصل

ديگري،  حساببه و نامبه دماتخ ارائه ويا قرارداد انعقاد مقدماتي، مذاكرات انجام بازاريابي، از تعهد به است عبارت تجارتي نمايندگي (87ماده

 .باشد ديگر طرف اجير يا مستخدم نماينده، اينكه بدون به نحو مستمر،

  ي باشد.رده است، نمديگري مقرر ك ترتيب قانون در مورد آن ها كه هايي نمايندگي ات مربوط بهمقررات اين فصل مانع اعمال مقرر (88ماده

 تجارتي نمايندگي طرفين تكاليف و حقوق - اول مبحث

شده  منع ديگري ايندگينم قبول از  قرارداد موجب به اينكه مگر كند، قبول نيز را ديگر اشخاص نمايندگي تواندمي تجارتي نماينده (89ماده

 نمايندگي اءكنندهاعط با نمايندگي موضوع همان در كه بپذيرد را ديگري شخص نمايندگي تجارتي نماينده در هر حال، چنانچه. دباش

 .برساند نمايندگي اعطاءكننده اطالع به بايد را موضوع اين دارد، رقابت

 يا و كاال عرضه به دخو يا و اعطاء تجارتي گينمايند متعدد اشخاص به مشخص جغرافيايي محدوده در تواندمي نمايندگي اعطاءكننده (90ماده

 .باشد كرده توافق ديگري نحو به تجارتي نماينده با اينكه مگر كند، اقدام خدمات

 معامالت حجم خصوص رد خود بيني پيش جمله از نمايندگي انجام براي الزم اطالعات بايد نمايندگي اعطاءكننده و تجارتي نماينده (91ماده

 . كنند مبادله را نمايندگي موضوع به مربوط مدارك و ناداس كليه و آن تغييرات و

 نقص، يا تلف كند بتثا اينكه مگر دارد، تصرف در نمايندگي اعطاءكننده حساب به كه است كاالهايي نقصان يا تلف مسؤول نماينده (9٢ماده

 .است نبوده او يا اشخاص تحت امر وي به مستند

 هد شد.بت برسد. در غير اين صورت محل اجراي نمايندگي پلمب خوانمايندگي تجارتي بايد در دفتر ثبت تجارتي به ث (93ماده
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ن كه به عنوا يي استچنانچه اقامتگاه اعطاء كننده نمايندگي خارج از كشور باشد، نماينده تجارتي نيز مسؤول اجراي قراردادها (94ماده

 نماينده با اشخاص ثالث منعقد كرده است.  

 اين كه بر نامحدودبودن آن تصريح شده باشد. قرارداد نمايندگي از حيث مدت محدود است، مگر (95ماده

 . فرض مي شود السدو  نمايندگي مدت شود و اال تعيين نمايندگي قرارداد در بايد نمايندگي در قرارداد نمايندگي محدود، مدت (96ماده

ينكه اين امشروط بر د، بو خواهد واردشده خسارات مستحق پيش از موعد فسخ نمايد، نماينده اعطاكننده نمايندگي قرارداد را چنانچه (97ماده

ن حكم ز مشمول هميداد نيفسخ ناشي از تقصير نماينده نباشد. فسخ قرارداد نمايندگي نامحدود پيش از دو سال از زمان اجرايي شدن قرار

 است.

 نطرفي از يكي هوسيل به نمايندگي رابطه قطع جمله تجارتي، از نمايندگي طرفين از هريك سوي از تعهدات ايفاي عدم صورت در (98ماده

 يان ديده بايد ظرفچنانچه رابطه نمايندگي قطع شود، ز. است مقابل طرف به واردشده زيانهاي جبران مسؤول متخلف موجه، علت بدون

 يك سال از تاريخ قطع رابطه براي مطالبه خسارات واردشده اقامه دعوا كند.

 نوع مشخص، افياييجغر منطقه به بايد شرط اين. شدبا قرارداد خاتمه از پس رقابت عدم شرط متضمن است ممكن نمايندگي قرارداد (99ماده

باشد و اال  محدود شود،يم مربوط آنها به تجارتي نماينده فعاليت كه اشخاصي گروه و است نمايندگي قرارداد موضوع كه خدماتي و كاالها

 .است معتبر قرارداد خاتمه از پس سال دو تا حداكثر رقابت، عدم شرط. باطل است

 تجارتي نماينده هايهزينه و اجرت - دوم مبحث

 شود.مي تعيين قرارداد موجب به نماينده اجرت ميزان (100ماده

 ترتيب هب باشد، خدمات ائهار يا قرارداد انعقاد مقدماتي، بازاريابي ويا مذاكرات انجام نمايندگي موضوع اينكه حسب تجارتي نماينده (101ماده

 عدم چنانچه .شودمي اجرت مستحق نماينده، وسيلهبه خدمت ارائه يا قرارداد اجراي نمايندگي، اعطاءكننده وسيلهبه قرارداد انعقاد محضبه

 نآ در بايد قرارداد كه متعارفي زمان گذشت از پس مورد، حسب نماينده باشد، نمايندگي اعطاءكننده به مستند قرارداد اجراي يا انعقاد

 ديگري علل به معامله اگر. شودمي اجرت مستحق گرديدمي اجراء مدت آن در بايد قرارداد كه زماني گذشت از پس يا شدمي منعقد مدت

كند، مشروط مي عينم نمايندگي اجراي محل عرف كه است اجرتي مستحق فقط خود اقدامات براي تجارتي نماينده نشود، اجراء يا منعقد

 بر آنكه عدم انعقاد يا اجرا مستند به نماينده نباشد.

ده ساب اعطاءكنننمايندگي در حدود موضوع قرارداد ويا اشخاصي كه به ح اعطاكننده اقدامات كليه از بابت انحصاري نماينده (10٢ماده

 .بود خواهد اجرت مستحق نمايندگي انحصاري اقدام كرده اند، حوزه نمايندگي در

 مذاكرات مورد حسب نماينده كه قراردادي اجراي عدم يا انعقاد عدم از را نماينده متعارف، مدت ظرف نمايندگي اعطاءكننده اگر(103ماده

 توافق ديگري نحو هب طرفين اينكه مگر است اجرت مستحق نماينده نكند، مطلع است، كرده منعقد را آن يا داده انجام را آن مقدماتي

 .باشند كرده

 خاتمه از پس متعارفي مدت در كه قراردادهايي اجراي يا انعقاد بابت مورد، حسب تجارتي نماينده نمايندگي، قرارداد خاتمه از پس (104ماده

 .ستا اجرت مستحق شوندمي اجراء يا منعقد نمايندگي دوره طول در نماينده فعاليتهاي نتيجه در و نمايندگي قرارداد
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 ندارد، اجرت البهمط حق مورد آن در جديد نماينده باشد، اجرت مستحق سابق تجارتي نماينده قانون اين( 104)ماده طبق چنانچه (105ماده

 كه ستا بوده مؤثر قرارداد جرايا يا انعقاد در نيز او فعاليت يا كند ايجاب را اجرت استحقاق نمايندگي اعطاءكننده با وي قرارداد اينكه مگر

 شود.مي تقسيم آنان بين اجرت احوال و اوضاع و شرايط اساس بر صورت اين در

 تجارتي نماينده به را نشده پرداخت اجرتهاي فهرست اجرت، استحقاق تاريخ از ماه سه ظرف حداكثر بايد نمايندگي اعطاءكننده (106ماده

 مالي اسناد الصهخ و اطالعات همه .شده است محاسبه آنها براساس اجرت كه باشد معيارهايي همه شامل بايد فهرست اين. كند تسليم

 بايد به فهرست مذكور ضميمه شود. مربوط

 تعهدات دهند،مي ادامه را آن مدت انقضاي از پس دو طرف و است شده منعقد معين مدت براي نمايندگي قرارداد كه درموردي  (107ماده

 كمتر مهلتي به توانندنمي قرارداد طرف دو. دهد خاتمه را آن سه ماهه قبلي با اخطار طرف دو از يكي آنكه مگر است، باقي آنها قراردادي

 يمهلت از كوتاهتر بايدن نمايندگي نندهاعطاءك براي شده بينيپيش مهلت نمايند، توافق بيشتر مدت به اگر و كنند مهلت مذكور توافق از

ي غير قابل پيش بيني حادثه خارج يا طرف دو از يكي تقصير علت به قرارداد چنانچه است. شده بينيپيش تجارتي نماينده براي كه باشد

مجرا  همقررات اين ماد ،شدبا شده منعقد نامحدود مدت براي قرارداد الزم الرعايه نيست. گر ماده اين مقررات منحل شود، غير قابل رفع

 .است

 3 درجه نقدي جزاي به واردشده، خسارات جبران بر عالوه نمايد، ديگري طرف از نمايندگي ادعاي واقع خالف بر هركس (108ماده

 شود.مي محكوم

 

 نقلوحمل - پنجم  فصل

 اجرت اشخاص بلدر مقا كه ندمي ك تعهد ديگري برابر در نقل و حمل متصدي آن به موجب كه است قراردادي نقل و حمل راردادق (109ماده

 به كاال يا شده بسته قرارداد نقل و حمل متصدي با وي حساب به يا نام به كه شخصي .كند حمل ديگر محل به محلي از را كاالهايي ويا

د، گيرنده باشمي صدمق در كاال دريافت به مجاز كه است، فرستنده و شخصي شده داده تحويل نقل و حمل متصدي به وي حساب به يا نام

 .ناميده مي شود

 قرار ديگري مشابه سيلهو هر يا پالت يا قفس جعبه، كانتينر، داخل در كاال كه درموردي. مي گردد منقول مال هرگونه شامل تبصره: كاال

 به آنكه شرط به ردد،گمي  نيز ديگر مشابه وسايل و پالت قفس، جعبه، كانتينر، شامل كاال است، شده بنديبسته ايگونهبه يا شده داده

  .باشد شده تهيه فرستنده وسيله

. نيست فصل اين قرراتم تابع دريايي هوايي، ريلي ويا زميني، نقليه وسايل اجاره قراردادهاي همچنين و پست وسيله به نقل و حمل (110ماده

 است. فصل اين مشمول شود، تنظيم اجاره قرارداد صورتبه هرچند نقل، و حمل قراردادهاي

 سكوت موارد در. بود نخواهد فصل اين مقررات مشمول است، پيوسته آنها به ايران دولت كه المللي بين معاهدات مولمش قراردادهاي (111ماده

 قابل اعمال قل داخليپيوسته است تا حدي كه بر حمل و ن آنها به ايران دولت كه المللي بين معاهدات مقررات مورد حسب قانون، اين

 .است  باشد مجرا

 ونقلحمل متصدي تكاليف و حقوق - اول مبحث



 

13 

 

 قيمت مسؤول نقلوحمل متصدي شود، گم يا تلف كاال اگر. برساند مقصد به سالم طور به را كاال است مكلف نقل و حمل متصدي (11٢ماده

 منسوب گيرنده ويا فرستنده تقصير ويا آن جنس به كاال شدنگم يا تلف كند ثابت اينكه مگر است، آن خسارات و پرداخت روز در كاال

. است رفع مستندغيرقابل بينيپيش غيرقابل خارجي حوادث به ويا اند داده آنها از يكي كه بوده اطالعاتي ويا دستورات از ناشي ويا ستا

 قيمت از كمتر به سارتتحديد خ شرط اما كنند معين را كاال كل قيمت از بيشتر مبلغي خسارت، ميزان براي قرارداد در توانندمي طرفين

 .است باطل كاال

 خسارت مسؤول كند، قبول مسؤوليت عدم قيد بدون را كاال نيز نقلوحمل متصدي و باشد داشته ظاهري عيب كاال بنديبسته اگر (113ماده

 . است

 نقلوحمل باشرم خود اينكه از اعم شود، مي واقع نقلوحمل مدت در كه است خساراتي مسؤول قانون اين مطابق نقلوحمل متصدي (114ماده

 متصدي ويا كنندهحمل به رجوع حق ونقلحمل متصدي صورت اخير در. باشد كرده مأمور را حمل و نقل ديگري متصدي يا باشد

 .دارد را فرعي نقلوحمل

 نقل و حمل صديمت توسط آن از بخشي اجراي يا نقل و حمل قرارداد اجراي كه است نقلي و حمل فرعي متصدي نقل و حمل تبصره: متصدي

 .ده استش واگذار او به اصلي

 ميزان. است مسؤول قانون اين( 112)ماده حدود در نقل و حمل متصدي كاال، نقص ويا عيب تسليم، تأخير از ناشي در مورد خسارات (115ماده

 .باشد شده قررم ترتيب اين خالف قرارداد، در اينكه مگر كند، تجاوز كاال تمام تلف از ناشي خسارات از نبايد مذكور خسارات

 متعارفي مدت در فقي،توا چنين فقدان درصورت و مورد توافق تاريخ  يا مدت در كاال كه ميدهد رخ هنگامي تسليم در تأخير - 1تبصره 

 .باشد نشده تسليم گيرنده به ميرود يا قبل از آن، مواظب انتظار متصدي از حوال ا و اوضاع به توجه با كه

 مدعي باشد، نشده حويلت گيرنده به كاال سپري شده و روز بيش از شصت ماده اين (1) تبصره كاال مطابق تحويل اگر از موعد – 2 تبصره

 .كند فرض گمشده يا تلف را آن ميتواند خسارت

 تدليس مورد در جز نقلوحمل متصدي عليه دعوايي هيچ شود، تأديه آن كرايه و قبول گيرنده توسط قيدي هيچ بدون كاال چنانچه (116ماده

 خسارت آن يرنده،گ اينكه بر مشروط است، غيرظاهر خسارات مسؤول نقلوحمل متصدي حال، اين با. شودنمي پذيرفته سنگين تقصير ويا

 . شود ارسال كاال گرفتنتحويل از روز بعد سي تا حداكثر بايد اطالعيه اين. دهد اطالع نقلوحمل متصدي به مشاهده از پس فوريتبه را

 . كند مطلع را گيرنده مقصد، به كاال رسيدن محض به بايد نقلوحمل متصدي (117ماده

 ال مطابق قرارداد تأديهكا حمل بابت نقلوحمل متصدي مطالبات ساير مخارج و ويا نباشد دسترس در يا نكند قبول را كاال گيرنده اگر (118ماده

 به ثالثي نزد يا هداردنگ امانت عنوانبه خود نزد موقت طوربه را كاال و دهد اطالع فرستنده به را مراتب بايد نقلوحمل متصدي نشود،

رات ناشي از نقص و متصدي حمل و نقل مسؤول خسا و است فرستنده عهده بر امر اين از ناشي هايهزينه موارد، اين در. گذارد امانت

 عيب نيست، مگر آنكه تقصير او ثابت شود.

 آنكه مگر دهد، ي تحويلوبه  را كاال هك حمل و نقل بخواهد متصدي از تواندمي است كرده امتناع كاال گرفتن بدواً از كه اي گيرنده (119ماده

 باشد. كرده صادر مخالفي دستور فرستنده مدت اين در
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 براي كه هاييهزينه يا دنكنن معين را كاال تكليف مناسبي مدت در قانون، اين( 118)ماده موضوع فروض در گيرنده، يا و فرستنده اگر (1٢0ماده

 از را آن كلف استمتواند و در صورتي منافع صاحب كاال اقتضاء مي كند، مي نقلوحمل متصدي شود، بيشتر آن قيمت از است شده كاال

 .طريق مؤسسه حراجي بفروشد

 .وشدرا از طريق مؤسسه حراجي بفر كاال فوريتبه بايد نقلوحمل متصدي باشد، سريع شدنضايع معرض در كاال اگر (1٢1ماده

 قرار وي مقامقائم اي نماينده او، در اختيار حمل مبدأ در االك كه شودمي شروع اي لحظه از كاال نقل و حمل متصدي مسؤوليت  (1٢٢ماده

 . دارد ادامه شود، داده قرار وي مقام قائم يا نماينده گيرنده، در اختيار مقصد در كه زماني تا گيرد ومي

 مورد در مدت اين مبدأ. سال استيك ونقل، جز در موارد تدليس و تقصير سنگين،حمل متصدي عليه خسارت مهلت اقامه دعاوي (1٢3ماده

 شده وارد خسارات ساير ردمو در و گرديدمي تسليم گيرنده به روز آن در بايد كاال كه است روزي تسليم، در تأخير يا كاال شدنگم يا تلف

 .است شده تسليم گيرنده به مال كه است روزي كاال، به

 حوادث ياو مسافر خود به خسارت كند ثابت كهاين مگر است، مسافران جاني خسارات كليه جبران مسؤول نقلومتصدي حمل (1٢4ماده

( 123)و ( 116)( تا 112) مواد رعايت مسافران هايكاال بر واردشده خسارات مورد در. است مستند رفعغيرقابل بينيپيشغيرقابل خارجي

 .است الزامي قانون اين

 كاال گيرنده و فرستنده تكاليف و حقوق - دوم مبحث

 :دهد اطالع نقلوحمل متصدي به را زير موارد بايد كاال فرستنده (1٢5ماده

  گيرنده دقيق نشاني و هويت -1

  كاال تحويل نشاني دقيق محل -2

  بنديبسته روش و هابسته تعداد -3

  هابسته محتواي و وزن -4

 گيرنده به كاال تسليم براي مقرر زمان -5

  كاال حمل مسير -6

 آنها قيمت و گرانبها اشياي فهرست -7

 خورنده شدني، فاسد ،شونده تبخير آتشزا، خطرناك، كاالهاي مانند باشد، داشته مخصوص مراقبت به نياز حمل مدت طول در كاال چهچنان -8

 .آنها حمل و نگهداري براي الزم دستورهاي نيز  و حمل از ناشي احتمالي خطرات حيوانات، و

 اقتضا صورت در كاال حمل براي الزم اسناد -٩

 :است فرستند عهده بر يرز موارد رعايت با آنها نادرست رساني اطالع يا  (125) ماده در مذكور موارد  اطالع عدم از ناشي خسارات (1٢6ماده
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رساني  اطالع عدم به تواندنمي باشد مطلع بايد عرفاً يا بوده مطلع كاال حمل خطرات از متصدي اگر (125ماده ) 8 بند خصوص در  -1

 .نمايد استناد فرستنده

 نيز و صورت اين غير در و كند انتخاب را مسير بهترين بايد نقل و حمل متصدي باشد نكرده تعيين حمل براي را معيني مسير تندهفرس اگر -2

 ايجاب را مسير تغيير  دهفرستن منافع نمايد اثبات آنكه مگر بود خواهد وارده خسارات مسئول بپيمايد را شده معين مسير خالف كه صورتي در

 .است نبوده مقدور برايش جديد دستور اخذ امكان زمان آن در و نموده مي

 يا مذكور اسناد نقص يتمسئول. دهد قرار متصدي اختيار در را اسناد اين است مكلف فرستنده باشد، الزم كاال حمل براي اسنادي چنانچه -3

 به  تواندنمي باشد مطلع ايدب عرفا يا بوده مطلع مذكور اسناد مطابقت عدم يا نقص از متصدي اگر حال اين با. است فرستنده با آن مطابقت عدم

 .نمايد  استناد فرستنده  ندادن اطالع يا نبودن كامل

 از ناشي خسارات يول است، بسته بندي عيوب از ناشي خسارت عهده دار و كند بسته بندي مناسب طرز به را كاال بايد فرستنده (1٢7ماده

 .است نقل و حمل صديمت برعهده نادرست تخليه و بارچيني بارگيري،

 متصدي كه خساراتي و مخارج پرداخت با را آن تواندمي فرستنده است، نقل و حمل متصدي تصرف در كاال كه زماني تا (1٢8ماده

حمل  توقف تواندمي فرستنده است، نقل و حمل متصدي تصرف در كاال كه زماني تا همچنين. كند مسترد است، شده متحمل نقلوحمل

 ارائه متصدي به است ديدج دستورهاي دربردارنده كه بارنامه اول نسخه كه شرطي به دهد، دستور را كاال گيرنده تغيير يا مقصد تغيير يا

 است، مشروط هدستورهاي صادرشد رعايت به مكلف متصدي صورت اين در. گردد تضمين يا پرداخت نيز جديد دستورهاي هزينه شده و

ايي كه با همان كااله ساير گيرندگان و فرستندگان حقوق به ايلطمه باشد و داشته جودو دستورهاي مذكور اجراي امكان اينكه بر

 .نشود كاالها تقسيم موجب و نزند كاالهاي دستوردهنده حمل مي شوند

 :كند استفاده قانون اين( 128)ماده در مذكور حق از تواندنمي فرستنده زير موارد در (1٢9ماده

 .باشدشده تسليم گيرنده به بارنامه -1

 .كند مسترد را آن نتواند فرستنده و باشد داده رسيدي كاال فرستنده به نقلوحمل متصدي -2

 .گيرد تحويل را آن بايد و رسيده مقصد به كاال كه باشد كرده اعالم گيرنده به نقل و حمل متصدي كه درصورتي -3

 .باشد كرده تقاضا را آن تسليم مقصد، به كاال رسيدن از پس گيرنده،-4

 .است شده منتقل گيرنده به كاال گرفتن دراختيار حق قيد شده باشد كه بارنامه در -5

 ماده( 2)بند در الح اين با. كند عمل گيرنده دستور مطابق بايد قانون ( اين12٩) ماده در مذكور موارد در نقل و حمل متصدي (130ماده

 گيرنده به مذكور درسي اينكه مگر كند، تبعيت گيرنده دستور از نبايد ونقلحمل متصدي است،نرسيده مقصد به كاال كه مادام مذكور،

 اينكه بدون فرستنده ،ورزد امتناع كاال گرفتن از گيرنده چنانچه همچنين. كند ارايه حمل متصدي به را آن گيرنده و باشد شده تسليم

 كرده امتناع كاال گرفتن از كه اي گيرنده صورت اين در. داشت خواهد را( 128) ماده موضوع حق باشد، اول بارنامه نسخه ارائه به مجبور

 .باشد ردهك صادر مخالفي دستور فرستنده مدت اين در آنكه مگر دهد وي تحويل را كاال كه بخواهد متصدي از تواند مي است
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 تسليم اردند قح نكند، قبول كندمي كاال مطالبه بابت حمل نقلوحمل متصدي كه را وجوهي ساير و مخارج ميزان گيرنده اگر (131ماده

 نامتعارف شده مطالبه بلغم چنانچه. كند توديع دادگستري صندوق در اختالف ختم تا را اختالف مورد مبلغ اينكه مگر كند، تقاضا را كاال

 .كند مي خصمش را التوديع الزم مبلغ تجارتي عرف يا و مقررات طرف، دو توافقات اساس بر گيرنده تقاضاي به دادگاه باشد،

 كه دهد دستور فينطر از يكي تقاضاي به تواندمي صالح دادگاه باشد، اختالفي گيرنده و نقلوحمل متصدي بين كه يمورد هر در (13٢ماده

 صورتمجلسي تنظيم زا پس بايد فروش يا توديع. شود فروخته ضرورت درصورت يا گذاشته امانت به ثالثي شخص نزد دادرسي ختم تا كاال

 به آن سپردن يا شودمي عااد كاال بابت كه وجوهي و مخارج تمام پرداخت با.گيرد انجام االقتضاء ندع فروش ضرورت ويا كاال وضع از حاكي

 اساس بر گيرنده ايتقاض به دادگاه باشد، نامتعارف شده مطالبه مبلغ چنانچه. كرد جلوگيري كاال فروش از توانمي دادگستري صندوق

 .كند مي مشخص مبلغي را كه توديع آن الزم است، طرف دو توافقات

 بارنامه -سوم مبحث

 براي كاال مالكيت بر و شودمي صادر او نماينده يا نقل و حمل متصدي توسط فرستنده تقاضاي بر بنا كه است سندي بارنامه (133ماده

 .كندمي داللت افت آن،ازاي دري در كاال تسليم بر مبني وي تعهد و متصدي توسط كاال دريافت نقل، و حمل داد قرار وجود  آن، دارنده

 :باشد ذيل اطالعات حاوي بايد حداقل ،نقل و حمل يا مهر و امضاي متصدي عالوه بر امضاء بارنامه، (134ماده

 ؛«بارنامه»عنوان ( 1

 سند؛ صدور تاريخ و ( مكان2

 فرستنده؛ هويت( 3

 نقل؛ و حمل متصدي هويت( 4

  اگر بارنامه به نفع حامل نباشد؛ كاال، گيرنده هويت( 5 

 كاال؛ مقصد و مبدأ( 6

 كه ديگري اطالع هر و هابسته تعداد بندي،بسته كيفيت حجم، وزن،: مانند كندمي مشخص را قرارداد موضوع كاالي كه ايويژه اطالعات( 7

 .است الزم آن قيمت و كاال ماهيت تعيين براي

   ؛بارگيري تاريخ يا مدتي كه كاال بايد در آن مدت تسليم شود و كاال تحويل تاريخ( 8

 .گيرنده يا است فرستنده عهده بر كهاين بيان با ديگر هايهزينه و ونقلحمل اجرت (٩

 حدود ده،ش تعيين مسير انتخابي، وسيله نوع تخليه؛ يا بارگيري ويژه شرايط قبيل از است شده بيان نقل و حمل قرارداد در كه شرايطي( 10

 ضي؛مقت موارد در كاال بودن خطرناك صريح اعالم و هامسئوليت

 كاال. ظاهري وضعيت( 11
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سليم فرستنده ت ه است، بهبارنامه به صورت الكترونيك صادر و يك نسخه چاپي از آن كه به امضاء يا مهر و امضاي صادركننده رسيد -1تبصره 

 مي شود. در صورت تعارض بين مفاد نسخه چاپي و نسخه الكترونيك، مفاد نسخه الكترونيك معتبر است.

  نقل و حمل متصدي و است فرستنده عهده بر هاهزينه ساير و اجرت كه است اين بر اماره بارنامه، در «٩» بند مفاد كرذ عدم -٢ تبصره

 مطالبه نمايد. را هاهزينه ساير و است، اجرت يافته انتقال او به بارنامه كه ناآگاهي ثالث شخص از تواندنمي

 اد كند، بهو نقل ايج الكترونيك به وسيله متصديان حمل متمركزي براي صدور بارنامه وزارت راه و شهرسازي مكلف است سامانه – 3تبصره 

 نحوي كه امكان استعالم اصالت بارنامه براي دريافت كنندگان نسخه چاپي آن فراهم باشد.

ه مي شود، مگر آنك ببارنامه قابل انتقال محسو. شود صادر «انتقال قابل غير» يا «انتقال قابل» صورت به است بارنامه ممكن (135ماده

 خالف آن در بارنامه تصريح شده باشد.

 كه صورتي ود. درش حامل صادر به نفع يا كرد شخص معين حواله به است ممكن فرستنده تقاضاي بنابر «انتقال قابل» بارنامه (136ماده

 شده صادر لحام نفع به كه ايبارنامه. است انتقال با امضاي دارنده در ظهر بارنامه قابل باشد شده صادر كرد شخص معين حواله به بارنامه

   .است انتقال قابل اقباض و قبض با باشد

 .تنيس ماده اين مشمول آن انتقال و نقل و الزامي است گيرنده نام ذكر «انتقال قابل غير» بارنامه در (137ماده

 كاال و در دريافت به عدم هگيرند جمله ناآگاه از ثالث شخص برابر در تواندنمي نقل و حمل متصدي بارنامه، انتقال صورت در (138ماده

 .نمايد استناد بارنامه وفق آن بارگيري عدم به «شده بارگيري» بارنامه خصوص

 و وزن جنس، انندم كاال مشخصات مورد در بارنامه در درج براي كه است اظهاراتي مسئول نقل و حمل متصدي برابر در فرستنده (139ماده

 فرستنده اظهارات ودنب واقع خالف به ناآگاه ثالث شخص برابر در تواندنمي نقل و حمل متصدي صورت هر در. است كرده ارائه آن تعداد

 .نمايد استناد

 ماده «7» بند در مذكور اظهارات صحت عدم خصوص در موجه و قوي ظن او نماينده يا نقل و حمل متصدي كه صورتي در (140ماده

 و وزن تعيين يا ناساييش امكان كاال، بنديبسته نحوه يا شدن بارگيري قبيل از مواردي دليل به و باشد داشته فرستنده، سوي از( 134)

 به همراه داليل اردد آن صحت عدم به ظن كه مواردي را بايد او نماينده متصدي حمل و نقل يا باشد، نداشته وجود آن خصوصيات ساير

 موارد خصوص در يادعاي خسارات مسئول ثثال شخص و فرستنده برابر در نقل و حمل متصدي صورت اين در. نمايد قيد بارنامه در خود

 .است شده گرفته ويلتح بارنامه در مذكور نحو به كاال كه دارد اين بر داللت قيدي، هيچ بدون بارنامه صدور بود. نخواهد شده قيد

 بارنامه ذيرشپ ورتص در. است آن در مندرج موارد پذيرش معناي به آن مفاد به اعتراض عدم و فرستنده سوي از بارنامه دريافت (141ماده

 .  بود خواهد ملع مالك بارنامه در مندرج شروط باشد، مغاير نقل و حمل قرارداد شرايط با بارنامه شرايط اگر فرستنده سوي از

 كاالي دريافت رب مبني شده امضا رسيدي بخواهد ونقلحمل متصدي از تواندمي فرستنده  باشد، صادرنشده بارنامه كهصورتي در (14٢ماده

 صدور هنگام به و داشته طرفين بين نقل و حمل قرارداد وجود بر داللت مذكور رسيد. دهد تحويل وي به را ونقلحمل قرارداد موضوع

 .گردد مسترد او نماينده يا حمل متصدي به بايد بارنامه
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 كه باشد حمل تاريخ رجد با بارگيري يادداشت شامل بارنامه اينكه مگر شد، خواهد تلقي حمل تاريخ عنوان به بارنامه صدور تاريخ (143ماده

 تنظيم هنگام ارنامهب صادركننده صورتيكه در. شد خواهد تلقي حمل تاريخ عنوان به بارگيري يادداشت در شده درج تاريخ صورت اين در

 .بود خواهد تاريخ تغيير اين بعلت وارده خسارات كليه مسئول كاال گيرنده تحويل مقابل در بگذارد صدور تاريخ بر مقدم آنرا تاريخ بارنامه

 انبار عمومي در گذاري امانت قرارداد -فصل ششم

 و قبض انبار قبض رصدو قبال در را كااليي كندمي تعهد  انباردار آن موجب به كه است قراردادي عمومي انبار در گذاريامانت (144ماده

 .كند نگهداري مذكور اسناد دارندگان يا دارنده حساب به و گيرد تحويل وثيقه

ه اي صادركنندو امض وثيقه به صورت الكترونيك صادر و يك نسخه چاپي از هريك از آنها كه به امضاء يا مهر قبض انبار و قبض (145ماده

 نامهينآي موجب به آن ورصد نحوه و باشد انحصاري شماره بايد داراي وثيقه قبض و انبار رسيده است، به امانت گذار تسليم مي شود. قبض

 شد. خواهد عيينت قانون اين (177)ماده موضوع اجرايي

 :باشد زير اطالعات حاوي بايد يا مهر و امضاي متصدي انبار عمومي، حداقل عالوه بر امضاء قبض انبار، (146ماده

 ؛"قبض انبار"عنوان  .1

 گذار؛امانت كامل هويت .2

 هويت شخصي كه قبض به نام ويا به حواله كرد او صادر مي شود؛ .3

  گذار؛امانت كامل نشاني .4

 و ارزش كاال؛تعداد  يا مقدار وصف، جنس، .5

 كاال؛ توديع تاريخ .6

 آن؛ متصدي هويت و عمومي انبار نشاني و نام .7

 عمومي؛ انبار گربيمه شركت اقامتگاه و هويت .8

 شده؛توديع كاالي ايبيمه پوشش ميزان .٩

 دولتي؛ حقوق تأديه عدم يا تأديه .10

 .آن پرداخت مسئول و پرداخت شيوه انباردار، اجرت .11

بايد به صورت  ماده قبل است و (10)تا  (2)بندهاي  در مذكور موارد بر مشتمل "وثيقه قبض"عالوه بر عنوان  وثيقه قبض (147ماده

 الكترونيك به قبض انبار ضميمه شود.

 صورت تعارض بين مفاد نسخه چاپي و نسخه الكترونيك، مفاد نسخه الكترونيك معتبر است. (148ماده

 ناقص يا گم تلف، شدهتوديع كاالي اگر. است شده سپرده وي به كه است كااليي نگهداري و حفظ مسؤول عمومي انبار متصدي (149ماده

 از خسارت ورود كند ثابت كهاين مگر است، انبار قبض در شده اظهار ارزش ميزان به خسارت جبران مسؤول عمومي انبار متصدي شود،

 .است بوده مربوط كاال خودِ بنديبسته به عيوب ويا شده ناشي رفع غيرقابل بينيپيشغيرقابل خارجي حوادث

ر مكلف ي انباچنانچه در كاالي توديع شده تغييراتي حاصل شود كه نگهداري آن موجب افزايش هزينه نگهداري باشد، متصد (150ماده

 است اين امر را به مالك كاال اطالع دهد.
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ا به نها رضايي آمتصدي انبار مكلف است هرگونه ادعاي اشخاص ثالث در خصوص مال به وثيقه گذاشته شده يا هرگونه توقيف ق (151ماده

 گذار برساند. اطالع وديعه

 باشد، كرده قبول وثيقه قبض و انبار قبض در مسؤوليت عدم قيد بدون را كاال عمومي انبار و داشته ظاهر عيب بنديبسته اگر (15٢ماده

 .خسارات است مسؤول

 توديع كاالهاي هك يصورت در. كند شدن، آتش سوزي، سرقت بيمهدر قبال مفقود  را شده توديع كاالي بايد عمومي انبار متصدي (153ماده

 اين كه صورتي در يا ذكورم بيمه زمان شدن سپري از بعد مگر ندارد كاالها كردن بيمه بر تكليفي انبار متصدي باشد، شده قبال بيمه شده

 .باشد ناكافي احتمالي ضررهاي دادن پوشش براي بيمه

 خسارات به نسبت وثيقه قبض و انبار قبض دارنده ي،عموم انبار متصدي شود، ناقص يا گم تلف، شدهتوديع كاالي كه صورتي در (154ماده

 د.داشتن كاالها خود به نسبت كه داشت خواهند را حقوقي شده ازجمله خسارات تأديه شده به وسيله بيمه همانتأديه

 الرعايهون الزماين قان( 121) باشد و استيذان از دارنده قبض انبار مقدور نباشد، ماده سريع تضييع معرض در شدهتوديع كاالي اگر (155ماده

 .است

 يا و انبار در شده يعتود كاالهاي به نسبت كاال، نگهداري اجرت بابت كاال صاحب از خود مطالبات ميزان به عمومي انبار متصدي (156ماده

 .دارد حبس حق فصل، اين در شده تعيين موارد در كاال فروش حاصل

 صورت هر در. اشدب شده تصريح آن خالف بر اينكه مگر ست،ا انبار متصدي عهده بر عمومي انبارهاي در كاال بارگيري و تخليه (157ماده

 .شود وارد انبار در كاالها نادرست چيدن از كه بود خواهد خساراتي مسئول انبار متصدي

 موضوع كه پردازدب تجارتي فعاليت به ديگري، حساب به يا خود حساب به خواه عنوان، هيچ تحت تواندنمي عمومي انبار متصدي (158ماده

ور ت به محروميت از صدانبار و وثيقه براي آنهاست. در غير اينصور قبض صدور به مجاز وي كه باشد كااليي همان نوع از كاالهايي آن

 انبار يمتصد ركتش سهامداران ويا شركا. شودقبض انبار و قبض و ثيقه به مدت شش ماه تا دوسال و جزاي نقدي درجه چهار محكوم مي

باشند. در غير يم ممنوع موضوع همان در تجارتي فعاليت انجام از دارند را شركت شده ثبت مايهسر درصد ده از بيش كه عمومي نيز

 شود.اينصورت به محروميت از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتي و جزاي نقدي درجه چهار محكوم مي

دفتري  است، روريض مقررات و نقواني موجب به آنها دارينگه و تنظيم كه دفاتري بر عالوه مكلفند عمومي انبارهاي متصديان (159ماده

 كليه و انبار بضق شماره. دهند گيرند، اختصاصمي تحويل عمومي انبار در نگهداري براي كه كاالهايي كليه ثبت به الكترونيك را

و قبض  نباراصالت قبض ا متصدي انبار عمومي بايد امكان استعالم الكترونيك .گردد ثبت دفتر اين در تاريخ ترتيب به بايد آن مندرجات

 راهم نمايد.ف( اين قانون 177اي را كه صادر كرده است، براي متقاضي دريافت آن مطابق آيين نامه اجراي موضوع ماده )وثيقه

تصديان سيله مومتمركزي براي صدور قبض انبار و قبض وثيقه الكترونيك به  وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است سامانه (160ماده

 م باشد.ن فراهند، به نحوي كه امكان استعالم اصالت قبوض مذكور براي دريافت كنندگان نسخه چاپي آانبارهاي عمومي ايجاد ك

 كاالي بنديبسته ينحوه و ارزش و ساير خصوصيات مؤثر در تعيين ماهيت كاال تعداد، يا مقدار نوع، جنس، بايد گذارامانت (161ماده

 .برساند عمومي انبار متصدي اطالع به را شدهتوديع
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 مانتا به انبار در كه الييكا وضعيت از انبار، كاري ساعت از زمان هر در دارد حق او مقام ويا قائم گذار، دارنده برگ وثيقهامانت (16٢ماده

 .باشد داشته جودو ديگري توافق طرفين، بين  خصوص اين در آنكه مگر نمايد؛ بررسي را آن از اينمونه و كرده حاصل اطالع گذاشته

 با را آن تواندمي گذارامانت باشد، مثلي اشياء از شده دريافت آن وثيقه قبض و انبار قبض كه ايشده شتهگذا امانت كاالي هرگاه (163ماده

 دارنده حقوق مهه صورت اين در. كند عوض شده تصريح هاآن به وثيقه قبض و رسيد قبض در كه وصف همان با و نوع همان از كااليي

 .گيردمي تعلق جديد كاالي به هاآن امتيازات و وثيقه قبض و انبار قبض

 وثيقه قبض و رانبا قبض مذكور هايمجموعه از هريك براي و تجزيه متعدد هايمجموعه به را خود كاالي تواندمي گذارامانت (164ماده

 يعتود با هوثيق قبض نبود رتصو در و وثيقه قبض و انبار قبض ارائه با تواندمي او مقام قائم يا گذارامانت همچنين. كند درخواست جداگانه

 دريافت كاالها از خشيب يا تمام خصوص در جديد وثيقه قبض و انبار قبض انبار، صندوق نزد وثيقه قبض دارنده احتمالي متفرعات و طلب

 .نمايد

 مورد در جز عمومي باران متصدي هيچ دعوايي عليه كند تأديه راآن مخارج و قبول قيدي هيچ بدون را كاال انبار قبض دارنده اگر (165ماده

گيرنده كاال  اينكه رب مشروط است، غيرظاهر خسارات مسؤول انبار عمومي متصدي حال، اين با. شودنمي پذيرفته سنگين تقصير يا تدليس

 سي حداكثر تا بايد طالعيها اين حال هر در. باشد رسانده عمومي انبار متصدي اطالع به كتبي صورت به فوراً را مراتب كاال تسليم از پس

ر اين ه شود. در غيدعاوي خسارت عليه متصدي انبار عمومي حداكثر بايد ظرف يكسال اقام .شود ارسال كاال تحويل گرفتن از پس روز

لت مذكور مول مهصورت مفاد اين  ماده در خصوص مسووليت متصدي انبار عمومي مجرا نخواهد بود. موارد تدليس و تقصير سنگين مش

 نخواهد بود.

 او ويا حواله كرد نام به انبار قبض كه شخصي. شودمي كرد او صادر حواله به ويا نام به گذارامانت درخواست حسب انبار قبض (166ماده

ير غر به صراحت به صورت كند، مگر آنكه قبض انبا واگذار ديگري به انبار قبض ظهرنويسي با را شدهتوديع كاالي تواندمي است شده صادر

تقال يا اتب مربوط به انو درج مر ظهرنويس امضاي و اليهمنتقل هويت و تاريخ درج با ظهرنويسي قبض انبار. قابل انتقال صادر شده باشد

 درخواست توانديم شده است ظهرنويسي وي نفع به انبار قبض كه شخصي .آيدمي عمل عدم انتقال قبض وثيقه به همراه قبض انبار به

 ردد.گ ثبت انبار دفتر ظهرنويسي در مفاد كه نمايد

 زد. نخواهد ايلطمه است شده ظهرنويسي او نفع به وثيقه قبض كه كسي حقوق به مورد هيچ در كاال مالكيت انتقال: تبصره

 ،تاريخ درج ابض وثيقه شده را از طريق ظهرنويسي آن به وثيقه دهد. ظهرنويسي قبكاالي توديع تواندوثيقه مي صرفاً دارنده قبض (167ماده

، در قبض ذاشته مي شودتواند مبلغي را كه كاال از بابت آن به وثيقه گآيد. ظهرنويس ميمي عمل به ظهرنويس امضاي و اليهمنتقل هويت

ه رزش اظهارشداست با وثيقه درج نمايد. در غير اين صورت، چنين فرض مي شود كه مبلغي كه كاال از بابت آن به وثيقه گذاشته شده ا

 آن در قبض انبار و وثيقه برابر است. 

 انبار دفتر رد مراتب قبض مذكور درج اظهار با بايد است شده ظهرنويسي نفع وي به بار اولين براي وثيقه قبض كه صيشخ (168ماده

 باشد شده ويسيظهرن آنان نفع به وثيقه قبض ايادي بعدي كه .بخواهد عمومي انبار متصدي از را قبض روي بر آن تأييد و عمومي

 گردد.  ثبت انبار دفتر در ظهرنويس اقامتگاه همراه به نويسيظهر مفاد كه نمايند درخواست توانندمي

 همراه به ظهرنويسي مفاد كه نمايد درخواست تواندمي باشد شده ظهرنويسي وي نفع به وثيقه قبض يا انبار قبض كه كسي (169ماده

 .گردد ثبت انبار دفتر در ظهرنويس اقامتگاه
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 آنكه بر مشروط ند،ك مسترد را كاال از بخشي يا تمام تواندمي نيست وي تصرف در قبض همان وثيقه قبض كه انباري قبض دارنده (170ماده

 .كند يعتود انبار صندوق نزد است رسيده ثبت به انباردار نزد شده و گذاردهوثيقه به آن بابت وثيقه قبض كه مبلغي را

 ثبت انبار قبض يا موميع انبار فاترد در كاال بودنوثيقه و شود ارايه عمومي انبار متصدي به وثيقه قبض بدون انبار قبض هرگاه (171ماده

و  كثيراالنتشار روزنامه رد متقاضي هزينه و به كرده ثبت انبار دفاتر در را كاال استرداد تقاضاي بايد عمومي انبار باشد، متصدي نشده

 را االك بايد وي نشود، رايها وميعم انبار متصدي به انتشار از پس روز سي تا وثيقه قبض اگر. نمايد منتشر سامانه الكترونيك انبار عمومي

 ثيقهو قبض كننده ارايه ابلمق در انبار مسؤوليتي قبض دارنده ناآگاه عمومي و انبار متصدي صورتاين در. كند مسترد انبار قبض دارنده به

 .داشت نخواهند

 وثيقه قبض ندهدار نشود، ختپردا مقرر موعد در است شده گذاشته وثيقه به آن قبال در شده توديع كاالي كه طلبي چنانچه (17٢ماده

 بق صدر مادهطبفروشد، مشروط برآنكه مراتب نخستين ظهرنويسي قبض وثيقه  را شدهتوديع كاالي از طريق مؤسسه حراجي تواندمي

تي احتمالي و كسر حقوق دول از پس فروش حاصل محل از خود طلب وصول براي وثيقه قبض دارنده. ( اين قانون ثبت شده باشد168)

 .است مقدم كارانبستان ساير بر فروش و انبارداري هاينههزي

 تواندمي وي شود، ترمبلغي كه كاال از بابت آن به وثيقه گذاشته شده است كم از مخارج كسر از پس وثيقه فروش قيمت هرگاه (173ماده

طلب  سررسيد زمان از روزسي فظر حداكثر كهآن بر مشروط كند، رجوع وثيقه قبض ظهرنويسان از هريك به ما به التفاوت وصول براي

 رجوع حق مذكور، واعدم رعايت عدم صورت در. باشد نشده سپري روز پانزده از بيش آن فروش و از كرده شده را تقاضاتوديع كاالي فروش

 .داشت و فقط مي تواند به يد ماقبل خود رجوع نمايد نخواهد را ظهرنويسان به

مازاد توسط  ت،از مبلغي شود كه كاال از بابت آن به وثيقه گذاشته شده اس بيش مخارج كسر از پس وثيقه فروش قيمت اگر (174ماده

انبار  صندوق در ورمذك مبلغ نباشد، حاضر كاال فروش هنگام به وي كه صورتي در و شودمي تسليم انبار قبض دارنده به مؤسسه حراجي

 .شد خواهد توديع

 عمومي انبار متصدي د،نكنن اقدام شدهتوديع كاالي استرداد به گذاريامانت مدت انقضاء از پس وي مقامانقائم يا گذارامانت اگر (175ماده

 از ساليك گذشت از پس باشد، مدت فاقد گذاريامانت قرارداد كه صورتي در. رساند فروش به از طريق مؤسسه حراجي را آن تواندمي

 تجديد يا كاال ترداداس سال، يك انقضاء از قبل انبار قبض دارنده كهاين مگر است، اجراء قابل مذكور ترتيب شدهتوديع كاالي تسليم

 الفسادعسري كاالي روشف مورد در. بخواهد يا در قرارداد به نحو ديگري مقرر شده باشد عمومي انبار متصدي را از گذاريامانت قرارداد

 .بود خواهد ( اين قانون مجرا121ماده ) در مقرر ترتيب

نسخه  صدور ومي بهتواند الزام متصدي انبار عممي شود، استفاده غيرقابل يا گم تلف، او ثيقهو قبض يا انبار قبض كه شخصي (176ماده

 تا كرد اهدخو مكلف را قاضيمت دادگاه. نمايد دادگاه محل انبار عمومي تقاضا دادخواست از وثيقه را به موجب قبض ويا انبار قبض المثناي

 صورت اعتراضي دوم آگهي انتشار از روز ده ظرف تا اگر. نمايد منتشر روز ده فاصله به كثيراالنتشار روزنامه در نوبت دو در را موضوع

 زا بعد اگر. نمود هدالمثني خوا نسخه صدور به حكم وثيقه، يا معتبر ضامن و دريافت پس از احراز صحت ادعاي متقاضي دادگاه نگيرد،

 كاال گيريبازپس براي كسي گذاري، امانت تاريخ باشد دو سال از مدت بدون گذاري امانت چنانچه و امانت سررسيد يك سال از گذشت

 .شودمي آزاد وثيقه يا بري ضامن ذمه نكرد، اقدام
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 شرايط. است منوط تجارت و معدن صنعت، وزارت از مجوز كسب به فصل اين موضوع عمومي انبارهاي از برداريبهره و تأسيس (177ماده

 هيأت تصويب هب و تهيه مذكور وزارت وسيلهبه ماهشش ظرف كه است اينامهآئين جبمو و نظارت بر انبارهاي عمومي به مجوز صدور

 .رسدمي وزيران

 اخذ به نامه مذكور در ماده قبلآيين ابالغ از پس ماه شش ظرف مكلفند كنندمي فعاليت عمومي انبار عنوان به كه انبارهايي كليه (178ماده

 ويا تأسيس مذكور مهلت انقضاي از پس. دهند تطبيق آن مقررات با را خود وضع يا كنند اقدام تجارت و معدن صنعت، وزارت از مجوز

 انبار در كه هاييكاال قيمت نصف معادل نقدي جزاي به متخلف و ممنوع قانون اين مقررات خالف بر عمومي انبارهاي از برداريبهره

 در آن در موجود كاالهاي توديع و انبار تعطيلي دستور محكوميت، حكم صدور ضمن است مكّلف دادگاه. شودمي محكوم كندمي نگهداري

 جديد انباردار تعيين متضمن هك دادگاه رأي عالوهبه. كند صادر را كاالها صاحبان به آنها استرداد فعاليت يا مجوز داراي انبارهاي از يكي

 .شود منتشر كثيراالنتشار هايروزنامه از يكي و رسمي روزنامه در است بايد

 وثيقه تجارتي -تمهف فصل

 . گرفت وثيقه توان تعهد مي يا دين هر بابت از (179ماده

 .دهد قرار دين يا تعهد ديگري وثيقه را خويش مال تواند مي ثالث شخص (180ماده

 .باشد شده ايجاد آن سبب يا موجود كه است صحيح دين يا تعهدي از وثيقه (181ماده

 در. باشد شده توافق يديگر نحو به آنكه مگر كند، تسليم پذيروثيقه به را وثيقه مورد مال عقد انعقاد محض به بايد گذاروثيقه (18٢ماده

 اين مگر دادگاه بخواهد، از را وثيقه رسمي سند تنظيم به گذاروثيقه الزام تواندمي صرفاً پذيروثيقه است رسمي سند داراي كه اموالي مورد

  .باشد شده شرط نيز مال آن مادي تسليم كه

 اخذ آن مقابل در قهوثي كه ديني شرايط و اوصاف مقدار، به علم و شودمي گذاشته وثيقه هب كه مالي مقدار و وصف جنس، به علم (183ماده

 . نيست عقد صحت شرط شودمي

 كهاين بر مشروط رد،گي قرار وثيقه مورد تواندمي سرقفلي اختراع و حق ورقه مطالبات، منقولي مانند حكم در يا منقول مال هر (184ماده

 به غير باشد. واگذاري قابل

 بود. نخواهد ذاتي منقول غير اموال رهن شامل فصل اين مقرارت - تبصره

 وثيقه عنوان به ار خود مال ثالثي گاه هر. باشد شده شرط آن بر خالف مگر است، محسوب آن متفرعات و طلب كل درمقابل وثيقه (185ماده

 .بود خواهد نيز قهوثي مورد مال بر متفرعات تعلق توقف اصلي موجب دين به طلب متفرعات تعلق توقف باشد، داده

 وثيقه به كه يزيچ ماهيت آن در كه دهد رسيدي او به بايد گذار وثيقه درخواست به پذير، ويدر صورت تسليم وثيقه به وثيقه (186ماده

 .باشد شده بيان كننده آنمشخص صفات ديگر و مقدار و نوع است و شده گذاشته

 پذيروثيقه آن از شودمي گذاشته فروش به كه مالي تعيين حق باشد، شده گذاشته وثيقه به مال از بابت يك دين يا تعهد چند اگر (187ماده

 . باشد شده توافق ديگري گونه به كه اين است، مگر
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 كه صورتي در. كند عوض وعن همان از ديگر مالي با را وثيقه مورد مال تواندمي گذاروثيقه شود، گذاشته وثيقه به مثلي مالي هرگاه (188ماده

 . كند عوض را وثيقه مورد مال تواندمي پذيروثيقه رضايت با گذاروثيقه باشد، قيمي مال

ريفات مقرر در اين تش رعايت بدون را وثيقه مال آن سررسيد در دين پرداخت عدم صورت در دهد حق پذيروثيقه به كه توافقي هر (189ماده

 .  است باطل قانون بفروشد يا تملك كند،

 استناد قابل ثالث صاشخا مقابل در وثيقه نرسد ثبت به رسمي طور به مال نبود وثيقه چنانچه رسمي، سند داراي اموال مورد در (190ماده

 ثبت به آن در مذكور سنادا كه دفتري بايد در ظهرنويسي، بر سهام و قبوض وثيقه، عالوه اوراق قبيل از نام با اسناد گذاريوثيقه. نيست

 صوصخ در. نيست تناداس قابل ثالث اشخاص مقابل در وثيقه االو تأييديه ثبت در دفاتر مذكور بر روي سند منعكس گردد و  رسيده ثبت

 به شود مي ايجاد منظور اين هب سازمان ثبت اسناد و امالك كشور كه نزد متمركز ايسامانه در بايد وثيقه قرارداد اموال، ساير گذاري وثيقه

 بر مذكور سامانه در وثيقه قرارداد ثبت باشد. دسترس قابل عموم مال، جنس، وصف و مقدار آن براي بودن وثيقه در مراتب و برسد ثبت

 راياج نحوه. نيست تناداس قابل ثالث اشخاص مقابل در مذكور سامانه در ثبت بدون وثيقه پس از ايجاد اين سامانه .گذاراستوثيقه عهده

 شدن االجرا الزم از پس يكسال ظرف و يهته كشور امالك و اسناد ثبت سازمان وسيله به كه بود خواهد اينامه آيين موجب به ماده اين

 رسد. مي قضاييه قوه رييس تصويب به قانون اين

 وثيقه گذاري اسناد براتي )برات، سفته و چك( مشمول مقررات اين فصل نيست.تبصره: 

 .است مقدم هر سال بر هر طلب موثقي حقوق حداقل برابر پنج سقف تا كارگران حقوق (191ماده

 عنوان به را مذكور الم بدل تواند تسليممي پذير وثيقه نكند، تنفيذ را عقد مالك و درآيد للغير مستحق مال مورد وثيقه هرگاه (19٢ماده

 كند. اگر تسليم بدل به هر نحوي ممكن نشود، دين حال مي شود. درخواست طرف ديگر وثيقه از

 موارد سكوت اين فصل بر مقررات قانون مدني در باب رهن محمول است. (193ماده

 روشف به حراجي هموسس طريق از را وثيقه مورد مال پذير مي تواندن تا سي روز پس از سررسيد، وثيقهدر صورت عدم تأديه دي (194ماده

 . رساند

 

 معامله از طريق حراجي -هشتمفصل 

 رخط.ي ويا بقيمت پايه مشخص و فروش آن به باالترين قيمت پيشنهادي به صورت حضور حراجي عبارت است از عرضه مال با (195ماده

 .رساندتجارتي است كه اموال منقول اشخاص را از طريق حراجي به فروش ميمؤسسه حراجي شركتي  (196ماده

صنعت،  ز وزارتبه كسب مجوز ا و هرگونه اشتغال به عمليات حراجي موضوع اين فصل مؤسسات حراجيبرداري از تأسيس و بهره (197ماده

ؤسسه مه اجرت حراجي و همچنين تعرف و نحوه نظارت، نحوه فعاليت و برگزاري جلسهمعدن و تجارت منوط است. شرايط صدور مجوز 

 .رسدزارت مذكور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميوسيله وماه بهظرف ششاي است كه نامهبه موجب آئينحراجي 
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فتر هويت در اين دمؤسسه حراجي مكلف است عالوه بر دفاتر قانوني دفتر الكترونيك ديگري به نام دفتر حراجي داشته باشد.  (198ماده

وش، در خصوص فر ئه شدهروش اموال، نوع اموال، تصوير اسناد ارائه شده براي اثبات مالكيت يا استحقاق متقاضي، آگهي ارامتقاضيان ف

( در آن 1٩7)نامه موضوع ماده نتيجه برگزاري عمليات حراجي و هويت خريدار در صورت فروش كاالها، به ترتيب وقوع و مطابق آيين 

 ثبت و ضبط شود. 

 وي درجه اول اي سببمدير يا مديران و كاركنان آن، اقرباي نسبي درجه اول و دوم از طبقات اول و دوم و اقرب مؤسسه حراجي، (199ماده

يه مؤسسه د سرمادوم آنان، اشخاص حقوقي كه مؤسسه حراجي بيش از پنج درصد سهم آن را دارا باشد و اشخاصي كه بيش از پنج درص

ا سسه حراجي رريق مؤمستقيم، حق شركت در مزايده كاالهاي به فروش گذاشته شده از ط حراجي را دارا باشند، به شكل مستقيم يا غير

د. كليه واهد شخندارند. در غير اين صورت، مؤسسه حراجي عالوه بر لغو مجوز به جزاي نقدي به ميزان مال خريداري شده محكوم 

 معامالت موضوع اين ماده باطل است.

حراجي و  شريفاتتاستيالء بر آن به نحوي كه قابل تسليم به خريدار باشد، حق اجراي  مؤسسه حراجي قبل از دريافت مال يا (٢00ماده

تقاضي از مز سوي افروش آن را ندارد. همچنين مؤسسه حراجي بايد در حدود متعارف اطمينان حاصل نمايد كه طبق اسناد ارائه شده 

قانوني بر  قتضاء مانعربط عنداالقبض وثيقه و نيز استعالم از مراجع ذيقبيل سند مالكيت، فاكتور خريد، سند وثيقه، بارنامه، قبض انبار و 

راجي از مقررات اين ح( ضروري است. در صورت تخلف مؤسسه 1٩0انتقال مال وجود ندارد. در هر حال، استعالم از سامانه موضوع ماده )

 ماده، وي مسئول خسارات واردشده خواهد بود.

ش ن قانون فرودر اي الك مال متقاضي فروش باشد با توافق او تعيين خواهد شد. در مواردي كهتعيين قيمت پايه در صورتي كه م (٢01ماده

 وكاليف تمال به موسسه حراجي ارجاع شده است، تعيين قيمت پايه برعهده موسسه حراجي است. در اين خصوص، مؤسسه حراجي 

 مسؤوليت كارشناس رسمي دادگستري را خواهد داشت.

 شده بيني يشپ قانون در مورد حسب كه هايي هزينه ساير و حراجي هزينه كسر از پس را فروش از صلحا مبلغ حراجي مؤسسه (٢0٢ماده

نتقال اموال مشمول اصورتي كه نقل و  در .كندمي اخذ را آن رسيد قبض  و پرداخت نفع ذي ( اين قانون به218با رعايت ماده ) است،

 اهد بود.داخت خوبه كسر آن اقدام خواهد كرد در غير اين صورت مسئول پرماليات باشد، مؤسسه حراجي قبل از پرداخت مبلغ نسبت 

 زير مؤسسه حراجي در مقابل ذي نفع مسئول پرداخت خسارات است:در موارد  (٢03ماده

 گرديده به عمل آيد. فروش در غير روز و ساعت معين يا در غير محلي كه به موجب آگهي تعيين -1

 .خواسته است رد نمايد خريد كسي شود و يا باالترين قيمتي را كهبدون جهت قانوني مانع  موسسه حراجي -2

 ساند.مواردي كه اطالع  يا اذن دادستان ضروري است كاال را بدون اطالع دادستان يا اذن او بفروش بردر  -3 

 ممنوع از خريد بوده باشد. (1٩٩)خريدار طبق ماده  4
 ي باشد.ه حراجتعارف در مواردي كه تعيين قيمت بر عهده موسستعيين قيمت پايه به ميزان نامتعارفي كمتر از قيمت م 5

 مؤسسه حراجي با ديگران براي اخالل در عمليات حراجي به هر نحو تباني كرده باشد. 6

اري ت خوددتواند از فروش اموالي كه طبق قوانين و مقررات فروش آن به موسسه حراجي ارجاع شده اسموسسه حراجي نمي (٢04ماده

 باشد.نوع مي، مجوز فعاليت موسسه لغو و مؤسسه حراجي تا سه سال از ثبت خود در دفتر ثبت تجارتي ممنمايد. در صورت تخلف



 

25 

 

رديده هايي كه موسسه حراجي تشكيل نشده و حسب قوانين و مقررات فروش به موسسه حراجي ارجاع گدر شهرستان (٢05ماده

وارد، واحد مر اين دمالك مستقر در محل درخواست نمايد. است، متقاضي حراج مي تواند فروش كاال را از واحد اجراي ثبت اسناد و ا

 اجراي ثبت با رعايت مقررات و تشريفات بيان شده در اين فصل كاالها را خواهد فروخت.

قرر شده حكام مدر خصوص اموال منقولي كه فروش آن طبق اين قانون به مؤسسات حراجي ارجاع شده است، رعايت تشريفات و ا (٢06ماده

 ( اين فصل ضرورري است.220)( تا 207در مواد )

مانه شود و يا ساهاي موسسه حراجي در آن قيد مياي كه آگهيهآگهي فروش بايد درروزنامقبل از انجام هر گونه حراجي،  (٢07ماده

كه در  ه نحويبالكترونيك موسسه حراجي، و نيز سامانه يكپارچه حراجي منتشر شود. همچنين آگهي حراجي بايد در مؤسسه حراجي 

 باشد، تا اتمام عميات حراجي الصاق گردد. آگهي مذكور بايد حاوي اطالعات زير باشد:  ديد عموم

 مشخصات موسسه حراجي؛ـ 1

 ؛و توصيف اجمالي آن موضوع حراجي مالنوع  -2

 حراجي؛روز و محل و ساعت شروع  -3

 شود.از آن شروع مي حراجيقيمتي كه  -4

حراجي،  نه يكپارچهي ساماحداكثر ظرف يكسال از الزم االجرا شدن اين قانون، با راه انداز تبصره: وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است

هم نمايد. اشد فرابرا به نحوي كه اطالعات آن به شكل روزآمد براي عموم قابل دسترسي  مادهامكان ثبت آگهي هاي حراج موضوع اين 

 روي سامانه قابل دسترس باشد.   آگهي هاي مندرج در سامانه بايد تا اتمام عمليات حراجي بر

ه تبليغ قاضي مايل بك يا متافراد مالچنانچه فاصله انتشار آگهي تا روز حراج نبايد از پانزده روز كمتر و از يك ماه بيشتر باشد.  (٢08ماده

، ردر صورت اخي د.ماينتوانند به هزينه خود در جرايد و غيره آگهي نبيشتري براي اموال مورد حراج باشند با نظارت مؤسسه حراجي مي

  هاي انجام شده نبايد متفاوت با آگهي منتشر شده از سوي مؤسسه حراجي باشد.مفاد آگهي

گهي طبق آدرجات مؤسسه حراج مكلف است قبل از فروش مال از طريق حراجي مراقبت كامل نمايد كه تشريفات الزم به ويژه من (٢09ماده

باني بين توجود  يت تشريفات موجب ابطال عمليات حراج نيست، مگر اين كهمقررات صحيحاً انجام شده باشد. در هر صورت، عدم رعا

 ر با سوءنيتخريدا مؤسسه حراجي و خريدار محرز گردد. مسئوليت خسارات ناشي از عدم رعايت تشريفات مقرر بر عهده مؤسسه حراجي و

 خواهد بود. 

براي  توان محل ديگريك و متقاضي فروش، ميبين مالدر صورت تراضي حراج بايد در محل مؤسسه حراجي صورت گيرد.  (٢10ماده

 حراجي تعيين نمود.

ر تشريفات، د رعايت حراج اموال فاسدشدني، حيوانات، طيور و اموالي كه داراي قيمت بازاري يا بورسي هستند، مي تواند بدون (٢11ماده

 با اطالع دادستان يا نماينده او  به عمل آيد.و  محل وقوع اموال

شركت در عمليات حراجي براي عموم  .شودبرگزار مي و در وقت ادارياست و در يك جلسه  ر خطويا ب حضوري حراجي به نحو (٢1٢ماده

آزاد است. موسسه حراجي مكلف است پنج روز قبل از تاريخ تعيين شده براي فروش مال، آن را به نحو مناسب و متعارفي به رؤيت 

پذيرفته  اموال موضوع حراجي فروشدر  براي تقدم و تأخرراجي متقاضي ح مالك يا درخواست كنند برساند.مشترياني كه مراجعه مي

  شود.مي
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شود واقع مي باالترين قيمت خريدار ارائه پيشنهاددر نتيجه شخصي كه  فروش از طريق مؤسسه حراجي به صورت نقدي است. (٢13ماده

قبول  روش نسيه رافذي نفع  فروش نسيه كند وتسليم كند. اگر خريدار از پرداخت وجه خودداري نمايد يا تقاضاي بايد تمام قيمت را نقداً 

ف دد به مستنكراج مجحتواند براي هزينه نكند، مال با رعايت تشريفات مقرر مجدداً به حراج گذارده ميشود. در اين صورت متقاضي مي

ه ت عدم فروختر صورود و دتري به فروش رسد، خريدار مستنكف، مسئول تفاوت خواهد برجوع كند. به عالوه چنانچه مال به قيمت پايين

ه جهت بش مال شدن مال مبلغ يك دهم پيشنهادي به عنوان مجازات در حق ذي نفع از مستنكف قابل وصول است. در مواردي كه فرو

 تواند در حدود طلب خود فروش به وعده را اجازه دهد.تسويه دين باشد متقاضي حراجي صرفاً مي

احب كاال صلحت صكند ويا در صورتي كه مي كه نگهداري آن هزينه نامتناسبي تحميل ميالفساد يا اموالدر خصوص اموال سريع (٢14ماده

زه اشد، با اجابداشته نچنين اقتضا نمايد و دسترسي به صاحب كاال در موارد مذكور وجود نداشته باشد، هرگاه امكان فروش نقدي وجود 

 داد.  قرار بهاي اموال را به وعدهتوان پرداخت دادستان يا نماينده او مي

 ( نخواهد بود.1٩٩اموال مذكور در اين ماده در صورت اذن دادستان مشمول ممنوعيت  ماده ) -تبصره 

 د. فروش بردار اشي ازهاي پرداخت شده را از عوايد نتواند پس از فروش مال هزينههزينه حراج بر عهده متقاضي است. متقاضي مي (٢15ماده

هاي بعدي نيز تابع تشريفات مقرر در تواند مجدداً تقاضاي حراج كند. حراجضي مياگر مال مورد حراج به فروش نرسد، متقا (٢16ماده

 تواند هزينه بيش از دوبار حراج را از محل فروش مال مطالبه كند.اين قانون خواهد بود، لكن متقاضي نمي

ل مورد ماتواند تقاضي مينانچه در حراجي دوم نيز مال به فروش نرسد، مدر مواردي كه فروش مال براي وصول طلب است، چ (٢17ماده

  نمايد.قبول است، را به قيمتي كه ارزيابي شده حراجي 

كند و يمؤسسه حراجي پس از فروش مال، طلب متقاضي و هزينه هاي حراج را از محل حاصل فروش به متقاضي پرداخت م (٢18ماده

ط به صندوق ب مربوحراز مالكيت وي در حسااي باقي بماند، آن را به مالك و در صورت عدم حضور مالك يا عدم اچنانچه مبلغ اضافه

 ي دهد. طالع ممؤسسه حراجي نزد يكي از بانكهاي مجاز دولتي به نام ذي نفع، به صورت كوتاه مدت توديع و مراتب را به وي ا

ك از ر يهخصوص  توانند در هر زمان با حضور در مؤسسات حراجي از جزييات اقدامات مؤسسه دردادستان يا نمايندگان او مي (٢19ماده

  گردد. معامالت و عمليات هاي حراجي كسب اطالع كنند. اين امر نبايد موجب اخالل در روند عادي فعاليت مؤسسه حراجي

ز فروش از قبل در مواردي كه حسب قوانين و مقررات فروش به موسسه حراجي ارجاع گرديده است، مؤسسه حراجي بايد پنج رو (٢٢0ماده

بق مستندات طلك را ب را به اطالع مالك برساند. متقاضي فروش بايد اطالعات مربوط به ماو فوراً پس از فروش به نحو مقتضي مرات

  موجود به مؤسسه حراجي اعالم نمايد.

 ليزينگ() تمليك شرط به اجاره - منه فصل 

 تأمين اردادقر بقط را كه مالي يا خود به متعلق مال شخصي آن طبق كه است قراردادي( ليزينگ) تمليك شرط به اجاره قرارداد (٢٢1ماده

 يابد، تحقق قرارداد در مندرج شروط كه زمان هر يا اجاره مدت پايان در كه نحوي به دهد،مي اجاره ديگري به است شده واگذار او به

 .گردد مالك را مورد اجاره مستأجر

اجاره دادن  قصد به دارد، نام تأمين كننده كه ديگري شخص از را مالي شخصي آن به موجب كه است قراردادي تأمين : قرارداد1تبصره 

 خريداري كرده است. تمليك شرط آن به
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ن اجاره به آه عنوان : هر قرارداد ديگري نيز كه متضمن نتيجه اجاره به شرط تمليك باشد، تابع مقررات اين فصل است، اگرچ2تبصره 

 شرط تمليك نباشد.

 . اشتغال به عمليات ليزينگ منوط به كسب مجوز از بانك مركزي است (٢٢٢ماده

مين كننده از تأ قرارداد اجاره به شرط تمليك بدون تأمين كننده فرض مي شود، مگر اين كه ثابت شود موجر مورد اجاره را (٢٢3ماده

 خريداري كرده است. 

ي گردد. همچنين هر مال درج آن مال مالكيت سند در بايد موضوع باشد، اين كرده تهيه تأمين طبق قرارداد را مال چنانچه موجر (٢٢4ماده

 ردد.كند اين موضوع بايد در سند مالكيت آن مال درج گر خصوص آن قرارداد اجاره به شرط تمليك منعقد ميكه موجر د

 :باشد زير موارد شامل بايد حداقل تمليك، شرط به اجاره قرارداد (٢٢5ماده

 موجر؛ هويت -1

 مستأجر؛ هويت -2

 وجود؛ صورت در كننده تأمين هويت -3

 اجاره؛ مورد مال مشخصات -4

 قرارداد؛ تمد -5

 .آن پرداخت شيوه و اجاره مبلغ -6

باشد. در غير  تركم قرارداد موضوع متعارف عمر درصد 30 از تواندنمي مدت طرفين است، لكن اين قرارداد برعهده مدت تعيين (٢٢6ماده

آن  ا متناسب بابها ر دهد و اجارهاين صورت، دادگاه، به درخواست مستأجر، مدت قرارداد را تا حداقل مذكور در اين ماده افزايش مي

 نمايد.تعيين مي

 رطش به اجاره قرارداد انعقاد صورت در است، گرفته عهده بر تأمين در مقابل خريدار قرارداد طبق كننده تأمين كه تعهداتي كليه (٢٢7ماده

 جاره به شرط تمليكا قرارداد ضميمه به را تأمين قرارداد از نسخه يك است مكلف موجر. است مطالبه قابل نيز مستأجر سوي از تمليك،

 .دهد تحويل مستأجر به

 رد مستأجر حقوق با كه تأمين را قرارداد از مفادي توانندنمي كننده تأمين و موجر تمليك، شرط به اجاره قرارداد انعقاد از پس (٢٢8ماده

 . مستأجر رضايت با مگر دهند، تغيير است ارتباط

در  باشد،مي وجرم عهده بر مقررات مربوط به اجاره و قوانين بقط كه تكاليفي انجام همچنين و نگهداري و تعمير هايهزينه (٢٢9ماده

 .بود خواهد مستأجر عهده اجاره به شرط تمليك بر قرارداد

 براي مناسب رصتيف داشتن از پس يا دهد اطالع موجر به را قرارداد با مال انطباق مستأجر كه گيردمي صورت زماني مال قبول (٢30ماده

 ننمايد. رد را آن آزمايش
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 اشخاص يا كنندهتأمين يا موجر عهده را توافق مورد شرايط با مورد اجاره انطباق يا قرارداد مفاد از تخلف تشخيص كه شرطي هرگونه - تبصره

 .است باطل قراردهد، آنان سوي از شده تعيين ثالث

به هر آنچه  توانديم ستأجرم انتقال حقوق مزبور، صورت در .است غير به انتقال قابل مستأجر رضايت بدون موجر قراردادي حقوق (٢31ماده

 باشد داشته افاتمن مستأجر حق با كه حدي در موجر تصرفات. كند استناد نيز اليهمنتقلٌ عليه كند تمسك موجر عليه توانستمي كه

 .است باطل

رود ضرر به وجب ومكه انتقال  مواردي در تواندنمي معذالك مستأجر. مستأجر رضايت با مگر نيست، واگذاري قابل موجر تعهدات (٢3٢ماده

 . نمايد مخالفت انتقال اين با شود،نمي او عايد انتقال عدم از نفع متعارفي او نيست يا

 تواندنمي موجر. ثثال اشخاص حقوق رعايت و موجر رضايت با مگر نيست، غير به انتقال قابل مستاجر قراردادي تعهدات و حقوق (٢33ماده

 .نمايد مخالفت قالانت اين با شود،نمي او عايد از عدم انتقال متعارفي فعن كه انتقال موجب ورود ضرر به او نيست يا مواردي در

 اجاره هستند. مورد مال درك كل ضمان مسئول در برابر مستأجر مستقالً كنندهتأمين و هريك از موجر (٢34ماده

 تعيين مال دارينگه رايب خاصي قرارداد دستورالعمل طبق چنانچه. نمايد برداريبهره متعارفي نحو به مورد اجاره از بايد مستأجر (٢35ماده

 غير تواندنمي دارينگه براي شده توافق دستورالعمل صورت هر در. نمايد عمل مذكور دستورالعمل طبق است مكلف مستأجر باشد، شده

 .است عرف مال دارينگه از مستأجر تخلف معيار دستورالعمل، اين بودن متعارف غير صورت در و باشد متعارف

 در سارت از مستأجرخ دريافت براي كه ديگري عنوان هر يا ديركرد جريمه تأخير، خسارت تعهد، اجراي عدم يا تأخير التزام وجه (٢36ماده

 شوراي تصويب و زيمرك بانك پيشنهاد به كه هايينرخ سقف از تواندنمي شود و ميزان مبلغ پيش پرداخت مستأجرمي بيني پيش قرارداد

 لي موجب بطالن قراردادواست،  باطل شده اعالم هاينرخ از بيشتر توافقي هرگونه .باشد بيشتر شودمي تعيين منظور اين به اعتبار و پول

 .نمي شود

هار قسط متوالي چ مستأجر اجاره مدت در طول چنانچه. نمايد اقدام اقساط پرداخت به نسبت قرارداد مطابق است مكلف مستاجر (٢37ماده

طالن است، ولي موجب ب اطلب كند، مقرر را تري گيرانهسخت در اين مورد شرايط كه توافقي هر. دارد را قرارداد فسخ حق را نپردازد، موجر

 .قرارداد نمي شود

اين  لت مذكور دربه مه چنانچه عدم پرداخت اقساط به دليل حادثه غير قابل پيش بيني غير قابل رفع باشد، مدت بروز حادثه مذكور تبصره:

 گردد.ماده اضافه مي

 رد مستأجر متعارف ستفادها با نبايد شرط اين لكن نمايد، شرط را مورد اجاره از بازديد و بازرسي امكان ردادقرا در تواندمي موجر (٢38ماده

 .بود خواهد وجرم عهده بر مورد اجاره از بازرسي و بازديد هزينه. نمايد تحميل او بر را متعارفي غير تكاليف يا بوده تعارض

 اطالع موجر سي روز به مدت در شده است، مورد اجاره ارزش شديد كاهش به منجر كه اتفاقي را هرگونه است مكلف مستأجر (٢39ماده

  دهد.
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 كندمي معرفي او هك شخصي يا مستأجر نام به مورد اجاره مالكيت اسناد تنظيم به نسبت است مكلف اجاره، موجر مدت پايان در (٢40ماده

قابل عهدات غيرمتتانجام  عهد استنكاف يا انجام آن را بهموجر جز در موارد مصرح در اين فصل نمي تواند از انجام اين ت .نمايد اقدام

  مستأجر، همانند پرداخت خسارت و جريمه، موكول نمايد.

 مستأجر كيتمال حصول از قبل مستأجر بستانكاران. است موجر بستانكاران حق بر مقدم مستأجره عين به نسبت مستأجر حق (٢41ماده

 .ندارند عين آن به نسبت حقي مستأجره عين به نسبت

 مگر است، تأجرمس برعهده مورد اجاره بر وارده خسارت هرگونه جبران مستأجر سوي از آن قبول و مورد اجاره تحويل از پس (٢4٢ماده

ق مستاجر نشده باشد و در قرارداد شرط مسؤوليت مطل مستند رفعغيرقابل بينيپيش غيرقابل خارجي به حوادث وارده خسارت اينكه

 باشد.

ل رفع باشد، بينيِ غير قاب حادثه غير قابل پيش اثر هرگاه تلف مورد اجاره بر. شودمي منفسخ قرارداد د،شو تلف مورد اجاره چنانچه (٢43ماده

از  كند و چنانچه مطالبه پرداخت شده قبلي را هايالمسمي اجرت تواندندارد، لكن نمي تلف عين مستأجره قبال در مسئوليتي مستأجر

 باشد، بايد تسويه نمايد. بابت اجرت المسماي ايام تصرف مبلغي بدهكار

 تواندست و نميشده به عين مستأجره اهاي واردجبران زيان مسئول هرگاه تلف مورد اجاره مستند به مستأجر باشد، مستأجر (٢44ماده

 د.تسويه نماي اشد، بايدمطالبه كند و چنانچه از بابت اجرت المسماي ايام تصرف مبلغي بدهكار ب پرداخت شده قبلي را هايالمسمي اجرت

 هر در. كند جبران را مستأجر و موجر به شده وارد خسارات است وي مكلف باشد، ثالث به منتسب مورد اجاره تلف چنانچه (٢45ماده

 .باشد بيشتر شده تلف مال كل قيمت از تواندنمي ثالث شخص سوي از پرداختي خسارات مجموع صورت،

 .دكن قرارداد را شرط فسخ حق فصل، اين رراتمق مطابق مستأجر تكاليف رعايت عدم مورد در جز تواندنمي موجر (٢46ماده

 بطالن. است بالاثر و باطل كند، مقرر فصل اين در مندرج مزاياي از مزايايي كمتر مستأجر براي كه قرارداد در شرط هرگونه درج (٢47ماده

  .شودنمي قرارداد بطالن سبب شرط

 موارد سكوت در اين فصل تابع عقد اجاره است.  (٢48ماده

 نمايندگي توزيع – همد فصل

شخصي كه تامين كننده ناميده مي شود در برابر شخص ديگر كه توزيع كنند  آن موجب به كه است قراردادي نمايندگي توزيع (٢49ماده

 شده توافق جغرافيايي منطقه در را هااو تأمين كند تا وي بتواند آن براي مستمر، نحو كند كاال يا كاالهايي را، بهميناميده مي شود تعهد 

  .رساند فروش به خود حساب و نام به

 عد نمايندگي توزيطبق قراردا كه صورتي در .گردد منعقد انحصاري غير يا انحصاري شكل به تواندمي توزيع قرارداد نمايندگي (٢50ماده

 ندگي توزيعقرارداد نماي»دشده قرارداد منعق نمايد، مستقيماً عرضه را كاال توافق مورد جغرافيايي منطقه در مجاز باشد كه نيز كنندهتأمين

 .شودمي ناميده «مشترك

 محل كشور لليالمبين توزيع قراردادهاي در باشد، نشده جغرافيايي عرضه كاال تعيين قلمرو چنانچه در قرارداد نمايندگي توزيع (٢51ماده

 .است محسوب «جغرافيايي عرضه كاال قلمرو» عنوانبه كننده اقامت توزيع محل شهر داخلي توزيع قراردادهاي در و كننده توزيع اقامت
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 . است مجرا نيز نمايندگي توزيع قرارداد خصوص در (107( و )٩8) تا (٩3) مواد (٢5٢ماده

 كنندهتوزيع وكالت رب خاص مورد آن در اينكه مگر دهد، انجام كنندهمينتأ ويا حساب نام به اقدامي هيچ نيست مجاز كنندهتوزيع (٢53ماده

 .باشد شده توافق

 او از را كاال مستقيماً ات نمايد معرفي كنندهتأمين به را مشترياني كنندهتوزيع قرارداد نمايندگي توزيع، اجراي مدت طول در اگر (٢54ماده

 در. باشد شده توافق نآ خالف بر قرارداد در اينكه مگر بود، خواهد تجارتي نماينده شرايط طبق متعارف اجرت مستحق خريداري نمايند،

 .دهدنمي تغيير  تجارتي نماينده به را او موقعيت كنندهتوزيع اقدام اين صورت هر

 ايبر عرضه كاال ييجغرافيا منطقه تواند درنمي كنندهتأمين باشد، شده منعقد انحصاري قرارداد نمايندگي توزيع كه در صورتي (٢55ماده

 در. بفروشد مذكور قهمنط مشتريان به مستقيم غير يا مستقيم شكل به را كاال خود كند يا كاال تأمين كنندهتوزيع از غير ديگري شخص

 كتبي اجازه بدون تواندنيز نمي كنندهبود. همچنين توزيع خواهد كننده توزيع به وارده خسارات جبران مسئول صورت اين غير

 عرضه كاال جغرافيايي نطقهم در است قرارداد موضوع كاالهاي رقيب كه كااليي نوع هر فروش يا و بازاريابي توليد، رائه،ا به كنندهتأمين

 موضوع كاالي رقيب ند كهكاالهاي ديگري نيز عرضه ك باشد يا داشته فعاليت منطقه مذكور از خارج در كنندهتوزيع چنانچه .نمايد اقدام

  .دهد قرار خود فعاليت جريان در را كننده تا سي روز پس از وقوع اين امر، تأمين بايد نشود، محسوب قرارداد نمايندگي توزيع

 و مشخصات نيز قرارداد هنگام به و داشته سابق از عرضه كاال جغرافيايي منطقه در را خاصي مشتريان كنندهتأمين كه صورتي در :1تبصره

 ادهم اين حكم از شده اعالم ميزان به مزبور مشتريان براي كاال تأمين استمرار باشد، كرده ماعال كننده توزيع به را آنان به فروش ميزان

 است. مستثنا

 ييكاال مستقيم غير يا و مستقيم فروش يا بازاريابي توليد، ارائه، به اقدام قرارداد توزيع انعقاد زمان در كنندهتوزيع چنانچه (٢56ماده

 يعتوز مذكور جغرافيايي منطقه در كنندهتأمين كه صورتي در همچنين. تسليم نمايد كنندهتأمين و به تهيه را آنها فهرست بايد نمايد،مي

 .  برساند كنندهيعتوز اطالع به را امر اين بايد نمايد،مي توزيع را كاالي موضوع قرارداد مستقيماً خود ويا ديگري دارد كننده

كليه  كلف استخدمات پس از فروش ارائه مي كند، نماينده توزيع مچنانچه تأمين كننده در منطقه جغرافيايي عرضه كاال  (٢57ماده

از  ال خدمات پسرضه كاعتمهيدات الزم براي ارتباط مشتري با واحد مذكور را فراهم نمايد. چنانچه تأمين كننده در منطقه جغرافيايي 

 .است اطلب ماده ينا خالف مفاد توافقي هرگونهفروش ارائه نمي كند، نماينده توزيع مكلف است خريدار را از اين امر مطلع نمايد. 

 خاصي نوع كنندهتأمين اينكه مگر است، كنندهتوزيع اختيارات از عرضه كاال جغرافيايي منطقه در آن محتواي و تبليغ نحوه تعيين (٢58ماده

 هر  در .نده اعالم كرده باشدنماي را به خود بازاريابي سياست يا شهرت حسن با مذكور يا مخالفت تبليغات ممنوع قرارداد در را تبليغات از

 .نمايد ارسال كننده تأمين براي را آن نمونه تبليغ به اقدام از قبل است مكلف كنندهتوزيع صورت

 كه آن مگر بود، خواهد او خود عهده به طرفين قرارداد از يك هر سوي از شده انجام تبليغات هزينه و هانمايشگاه در شركت هزينه (٢59ماده

 .باشد شده بينيپيش قرارداد در ديگري ترتيب

 توزيع سفارشات د. ردنماي تأمين را كنندهتوزيع سوي از شده داده سفارش كاالهاي كليه قرارداد، طبق بر است مكلف كنندهتأمين (٢60ماده

 .شد خواهد تلقي كنندهتأمين تعهدات نقض متعارف غير نحو به كننده
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 براي متعارف الشت بايد طرفين صورت اين در. نمايند بينيپيش راردادق در را شده تضمين فروش ميزان حداقل توانندمي طرفين (٢61ماده

 آورند. عمل را به شده تضمين فروش حداقل به رسيدن

گر مگيرد،  بكار رضه كاالعجغرافيايي  منطقه در كاال فروش و توزيع كار براي را نمايندگاني يا و كنندهتوزيع تواندمي كنندهتوزيع (٢6٢ماده

 رد است شده تعيين كنندهتأمين سوي از اصلي كنندهتوزيع براي كه شرايطي كليه ا از اين كار منع كرده باشد.كننده او راينكه تأمين

 هدهع فرعي بر ايندگاننم ويا كنندگانتوزيع مسئوليت. است الرعايهالزم نيز توزيع كننده اصلي نمايندگان و كنندگان فرعيتوزيع خصوص

 .دهد اطالع كننده تأمين به را مذكور مراتب است مكلف كنندهيعبود. توز خواهد اصلي كننده توزيع

 و در قوانين تغيير ههرگون است مكلف كنندهتوزيع باشد، نداشته ايشعبه يا اقامتگاه ايران كاال در كنندهتأمين كه مواردي در (٢63ماده

  . برساند او اطالع به يستيز محيط و ايمني و فني گمركي، مقررات و قوانين قبيل از است قرارداد موضوع با مرتبط نحوي به را كه مقرراتي

 نحوي به او گذاريتقيم يا شده توافق آن خالف بر اينكه مگر دارد، عمل آزادي آن فروش براي كاال گذاريقيمت در كنندهتوزيع ا٢64ماده

حسب مورد  نهاآ ايندگاننم و و فرعي اصلي كننده توزيع اخير، صورت در. شود كاال اعتبار و شهرت شدن دار خدشه موجب كه باشد

 .باشندمي كننده توافق شده يا اعالم شده از سوي تأمين هايقيمت رعايت به مكلف

 هكنند توزيع .است منوعم كننده توزيع براي جغرافيايي منطقه از خارج در نمايندگي واگذاري يا بازاريابي تبليغ، فروش، هرگونه (٢65ماده

همچنين . كند سالار كننده تأمين نمايد، بهمي دريافت جغرافيايي عرضه كاال منطقه از بيرون را كه هاييدرخواست كليه است مكلف

 حكم طبق است جغرافيايي منطقه از خارج در توزيع آنان هدف دارد اطالع كه مشترياني درخواست خصوص در است كننده موظفتوزيع

 .نمايد عمل ماده اين

 منظور به صرفا را كاال كنندهتأمين به مربوط ديگر عاليم نوع هر يا و تجارتي اسامي تجارتي، عاليم كليه است مجاز كنندهتوزيع (٢66ماده

 اتمهخ نوع هر يا انقضا زا پس مذكور استفاده حق. دهد قرار استفاده مورد جغرافيايي عرضه كاال در منطقه كاالها، تبليغات و شناساندن

 نزد كنندهنتأمي تجارتي عالئم اب كه مي تواند كااليي را قرارداد نيز انقضاء اي ختم از پس كنندهتوزيع وجود اين، با. شودمي منتفي قرارداد

 .به فروش رساند است موجود او

 فكري مالكيت حقوق اب ارتباط در ثالث اشخاص سوي از كه دعوايي را هرگونه بايد عرضه كاال، جغرافيايي منطقه در كنندهتوزيع (٢67ماده

 .دهد اطالع كنندهتأمين به باشد مذكور مالكيت نقض يا تهديد كه اقدامي را گونههر همچنين و شده است مطرح قرارداد موضوع

 را يدكي آن لوازم و تامين كننده توليدات از كافي موجودي قرارداد مدت طول تمام در و خود هزينه به است مكلف كنندهتوزيع (٢68ماده

يزان باالتر از م را ذكورم ميزان موجودي توانندمي طرفين. يدنما نگهداري است الزم عرضه كاال جغرافيايي منطقه عادي نيازهاي براي كه

 .نمايند تعيين متعارف

 بدون و متعارف حد در را قرارداد توزيع مطلوب اجراي به و مربوط الزم اطالعات و مدارك اسناد، كليه هستند مكلف طرفين (٢69ماده

 . دهند قرار يكديگر اختيار در ايهزينه گونه هيچ دريافت

 كننده توزيع اشد،ب ساكت كاالها قيمت ليست به نسبت كننده توزيع براي خاص تخفيف مورد در د نمايندگي توزيعقراردا چنانچه (٢70ماده

 .كنديم اعطا مشابه با كيفيت كاالهايي براي و كنندگانتوزيع ساير به كنندهتأمين كه بود خواهد تخفيفي همان مستحق
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 در كنندهتأمين كه هايي راهنمون و مدارك و اسناد ساير و تبليغاتي ابزار كليه تاس مكلف كنندهتوزيع قرارداد، خاتمه يا انقضاء با (٢71ماده

 .نمايد عودت است داده قرار وي اختيار

تجارتي  وجوه ويا اسناد ومرجوع نمايد  را كنندهتوزيع كاالي موجود نزد كليه بايد كنندهتأمين يا خاتمه قرارداد، انقضاء از پس  ٢7٢ماده

 به كنندهتأمين توسط وزهن كه باشد محصوالتي از دسته آن جزء كاالها از نوع اين اينكه بر دهد، مشروط عودت شده بابت آنها رادريافت

 و ردادقرا اساس بر را اندهكاالهاي باقيم تواندمي كنندهدر هر حال توزيع. باشد اوليه بنديبسته داراي و مناسب شرايط در و رسدمي فروش

تي اسناد تجار ن وجوه ويااين حكم مانع الزام تأمين كننده به استرداد كاالهاي باقيمانده و بازپس داد .رساند فروش به متعارف شرايط

 دريافت شده مطابق مقررات اين ماده نيست. 

 به واردشده، ساراتخ پلمب محل نمايندگي و جبران بر عالوه نمايد، ديگري طرف از توزيع نمايندگي ادعاي واقع خالف بر هركس (٢73ماده

 .شودمي محكوم 3 درجه قدين جزاي

 ضمانت -دهمياز فصل

 ضمانت بر دو قسم است: ضمانت تبعي و ضمانت مستقل. (٢74ماده

 تبعي ضمانت -اول مبحث

 براي تواندمي ربستانكا باشند، واحدي دين ايفاي مسؤول مستقل طوربه قانون يا قرارداد موجب به شخص چند كه مورد هر در (٢75ماده

 از يكي به ابتداء در باشدشده مكلف قرارداد يا قانون مطابق اينكه مگر كند، رجوع مسؤوالن از يك هر به خود طلب از بخشي يا تمام وصول

 .كند رجوع ديگري به طلب وصول عدم صورت در و مراجعه مسؤوالن

 اين از حال ضمان. شود حال دين اصلي فوت، مانند سببي به اگر حتي نيست، تأديه به ملزم اصلي دين اجل رسيدن از قبل ضامن (٢76ماده

 .  است حكم مستثني

 است.  يالزام نيز ضامن به نسبت شرط آن رعايت باشد، قبلي اخطار مانند شرطي به مشروط اصلي دين مطالبه حق اگر (٢77ماده

 از شده اقطس بخش يا دين تمام به نسبت مورد حسب نيز ضامن گردد، ساقط نحو هر به اصلي دين از بخشي يا تمام چنانچه (٢78ماده

 .شودمي بري مسؤوليت

 و الزم عنهمضمون هب ضامن رجوع براي كه را مداركي و اسناد تمام بايد لهمضمون كرد، پرداخت را اصلي دين ضامن آنكه از پس (٢79ماده

 باشد،داشته نقولغيرم وثيقه اصلي دين اگر. كند تسليم ضامن به را آن باشد،داشته وثيقه اصلي دين اگر و بدهد او به است مفيد

 .دهد جامان است، ضامن به عنوان وثيقه گيرنده جديد الزم به وثيقه انتقال براي كه را ريفاتيتش است مكلف دهندهوثيقه

 . ندارد را عنهمضمون به رجوع حق ،كند ضمانت تبرعي صورت به كه ضامني (٢80ماده

 مستقل ضمانت -دوم مبحث

 به نيمعي مبلغ پرداخت (عنه مضمون) ديگري درخواست به( ضامن) شخصي آن موجب به كه است قراردادي مستقل ضمانت (٢81ماده

 .گيرديم بر عهده عنه و مضمونً لهقرارداد و مستقل از رابطه مبنايي بين مضمونً در مقرر شرايط رعايت با را( لهمضمونٌ) شخص ثالث 
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 شود.ناميده مي مستقل نامهمستقل ضمانت سند حاكي از قرارداد ضمانت (٢8٢ماده

نامه كند. ضمانت به موجب ضمانت نامه، از مضمونً عنه تقاضايبه  اخت شدهپرد براي تضمين بازپرداخت مبالغتواند مي ضامن (٢83ماده

 د مصرح تابعر مواردنامه متقابل نام دارد و جز شود ضمانتعنه يا به درخواست وي صادر مياين ضمانت نامه كه به وسيله خود مضمون

  نامه مستقل است.  احكام ضمانت

 و است اصلي دقراردا از ناشي كه متقاضي و نفعذي متقابل تعهدات از مستقل باب، اين موضوع نامهضمانت از ناشي تعهدات (٢84ماده

نفع و ذي ت متقابلتعهدااشاره اي كه در ضمانت نامه به هرگونه  است. معتبر ،صادركننده برابر در متقاضي تعهد از مستقل همچنين

  وارد نخواهد كرد. ضمانت نامهبودن مستقل  خللي به ،متقاضي ناشي از قرارداد اصلي گردد

 :باشد زير موارد بر مشتمل صادركننده امضاي و مهر بر عالوه بايد مستقل نامهضمانت (٢85ماده

 سند روي بر «مستقل نامهضمانت» عبارت درج - 1

 (عنهمضمونٌ) متقاضي نشاني و هويت - 2

 (ضامن) صادركننده نشاني و هويت - 3

 (لهمضمونٌ) نفعذي نشاني و هويت - 4

 سال و ماه و روز به صدور تاريخ - 5

 نامهضمانت مبلغ - 6

 نامه؛نامه يا واقعه منتج به خاتمه اعتبار ضمانتتاريخ خاتمه اعتبار ضمانت – 7

 تاريخ و شرايط مطالبه مبلغ و مدارك الزم براي احراز شرايط عنداالقتضاء؛ - 8

 نامهشرايط تغيير مفاد ضمانت - ٩

 مشخصات قرارداد اصلي -10

 مشخصات ضمانت نامه متقابل در صورت وجود، -11

 قابليت تمديد يا عدم تمديد ضمانت نامه و بيان نحوه تمديد در صورت قابل تمديد بودن. -12

ست. تمديد منوع اهر گونه شرطي مبني بر پرداخت وجه ضمانت نامه بدون درخواست ذي نفع، يا تمديد آن به نحو خود به خود م تبصره:

 ر هر حال منوط به موافقت صادركننده است.نامه دضمانت

 انت نامه متقابل فاقدچنانچه ضم .دارد اعتبار صدور تاريخ از سال پنج تا نشود ذكر آن در مستقل نامهضمانت اعتبار تاريخ اگر (٢86ماده

 مدت باشد، مدت اعتبار آن برابر با يك سال پس از تاريخ اعتبار ضمانت نامه اصلي خواهد بود.

 .است اثربي دهد تغيير مستقل را نامهضمانت قاللاست كه شرطي هر (٢87ماده
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 حتا اگر صريحاً در آن قيد نشده باشد. است، برگشتغيرقابل صدور محض به مستقل نامهضمانت (٢88ماده

 نامهضمانت در آنكه مگر شود،مي محسوب صادرشده شد، تسليم وي نماينده يا متقاضي به مستقل نامهضمانت اينكه محض به (٢89ماده

 .است تسليم حكم در وي نماينده يا متقاضي براي نامهضمانت ارسال. شود افقتو ديگري نحوبه

 در هآنك مگر كند، مطالبه را آن مبلغ نامهضمانت ارائه با تواندمي نفعذي و تا قبل از انقضاء اعتبار آن به محض صدور ضمانتنامه (٢90ماده

 .شود تعيين مطالبه براي خاصي شرايط يا و زمان نامهضمانت

ن شرط، آتحقق  نامه نبايد حاوي شرطي باشد كه نتوان براي احرازه جز درج تاريخ يا قيد گذشت زمان معين، ضمانتب تبصره:

د ضامن نيز جود نزمدركي ارايه كرد. در صورت وجود چنين شرطي يا در مواردي كه مدرك احراز شرط معين نشده باشد و سوابق مو

نوط نامه نبايد ممانتد بدون توجه به آن شرط وجه را پرداخت كند. همچنين پرداخت ضنتواند تحقق شرط را اثبات نمايد، ضامن باي

 به ارايه مدركي شود كه متقاضي صادر كننده انحصاري آن است.

قاضا غيير آن را تبيني شده است تنامه پيشتواند با رعايت شرايطي كه عنداالقتضاء براي تغيير ضمانتهر يك از ذي نفع و متقاضي مي (٢91ماده

ر صورت دكند.  مايد. در اين صورت ضامن مكلف است درخواست تغيير را براي طرف ديگر ارسال كرده و موافقت كتبي وي را درخواستن

شود، مگر آنكه در متن شده تلقي مينامه اصالح( اين قانون، ضمانت28٩نفع يا متقاضي، از لحظه صدور اصالحيه وفق ماده )موافقت كتبي ذي

اي كه باشد، از لحظهردهصورت كتبي با اصالحيه موافقت نكنفع يا متقاضي در گذشته و بهنحو ديگري توافق گردد. چنانچه ذيموافقتنامه به 

مگر آنكه بر . شوديشده تلقي منامه اصالحكند، ضمانتنفع يا متقاضي را دريافت ميوسيله ذيپذيرش اصالحيه به نامه اعالميهصادركننده ضمانت

 .    توافق شده باشدخالف آن 

ين چنانچه . با وجود ازم استدر مواردي كه تغيير ضمانت نامه، تعهدات صادركننده را تغيير دهد، موافقت صادركننده براي تغيير ال تبصره:

كلف كننده م ادرردد، صگنامه يا سررسيد شدن تاريخ يا واقع شدن شرايط مندرج در آن تقاضا تغيير به دليل پرداخت بخشي از وجه ضمانت

 .به تغيير است

 دهتأييدكنن. باشدكرده موافقت كتبي طوربه وي اينكه مگر ندارد، نامهضمانت كنندهتأييد زيان به تأثيري مستقل نامهضمانت تغيير (٢9٢ماده

 .كندمي تعهد را ضامن وسيلهبه نامهضمانت مفاد اجراي كه است شخصي نامهضمانت

با موافقت  نامهضمانت التقال است كه صراحتاً عبارت قابل انتقال در آن درج شده باشد. انتقدر صورتي قابل ان مستقل نامهضمانت (٢93ماده

ست اه پايه شده ر رابطدگيرنده جانشين حقوق و تعهدات او صادر كننده و پس از اخطاريه انتقال دهنده به ضامن مبني بر اينكه انتقال

 محقق خواهد شد.

 فقط ثالث اشخاص يا ضمانت هايطرف ساير به خود اختيارات و وظايف انجام براي تواندمي مستقل، نامهضمانت اطراف از يك هر (٢94ماده

 .دهد وكالت رسمي طوربه

 بر مبني اياطالعيه نفعذي سوي از كند، پرداخت را نامهضمانت مبلغ بايد كه ديگري شخص هر يا صادركننده كه درصورتي (٢95ماده

 از نميزا همان به بپردازد، وي به را نامهضمانت مبلغ از بخشي يا تمام آن براساس و كند دريافت ثالث شخص به نامهضمانت انتقال

 .شودمي بري نامهضمانت از ناشي تعهدات
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 مبلغ پرداخت ايتقاض. شود انجام قانون اين و نامهضمانت در مندرج شرايط رعايت با بايد نامهضمانت مبلغ پرداخت تقاضاي (٢96ماده

 :است زير موارد به نفعذي اقرار منزلهبه نامهضمانت

 و غير واقعي نيست؛ مجعول آنها از يكهيچ و است مقررات با منطبق شدهارائه اسناد كليه -1

 .است نشده انجام شدهارائه اسناد يا تعهد پرداختي درباره پرداخت هيچ -2

نامه نتجه ضماودريافت مطالبه  نفع آن مبني براي از طرف ذينامه متقابل بايد همراه اخطاريهتقاضاي پرداخت ضمانت (٢97ماده

 مستقل مروط مطابق با شرايط آن است.

صدور آن از  محل در و نامهضمانت اعتبار مدت انقضاي روز تا حداكثر بايد آن در مندرج اسناد ارائه و نامهضمانت مبلغ پرداخت (٢98ماده

 .گردد رمقر ديگري نحوبه نامهضمانت در اينكه مگر شود، تقاضا او نماينده يا صادركننده

ر دو ذكر شود هاگر  شود. موكول معيني شرط تحقق به يا باشد مشخصي تاريخ در است ممكن مستقل نامهضمانت اعتبار انقضاي (٢99ماده

 .، مگر بر خالف آن توافق شده باشدخواهد بودنامه ضمانتاعتبار انقضاء هر يك زودتر اتفاق افتد تاريخ 

 در امر اين آنكه بر مشروط ،است ممكن مرحله چند در آن مبلغ رداختپ يا نامهضمانت مبلغ از بخشي پرداخت تقاضاي (300ماده

ر بخش از هازپرداخت نامه به صادركننده داده باشد، با با باي در خصوص ضمانتدر صورتي كه متقاضي وثيقه. شود بينيپيش نامهضمانت

كيك ه قابليت تفكه وثيقدن وثيقه خود گردد مشروط برآنتواند به نسبت، خواهان آزاد شمبالغي كه ضامن به مضمونً له پرداخته است مي

 داشته باشد.

 آن ضميمه اسناد و سند اصل اصالت عرف، حدود در و كند بررسي را آن ضميمه اسناد و نفعتقاضاي پرداخت ذي بايد صادركننده (301ماده

 تاريخ از ماهيك تا حداكثر الملليبين روابط در و هفته يك تا حداكثر داخلي روابط در را نامهضمانت در ذكرشده اسناد با آنها مطابقت و

 حسب است، ممكن و شودمي محقق نامهضمانت در مندرج مبلغ تأديه با تعهد ايفاي. كند ايفا را خود تعهد و احراز پرداخت، درخواست

  .گيرد انجام آن امثال يا برات پرداخت و قبول حواله، صدور ازطريق نفع،ذي دستور

 نفع، ذي سطتو نامه ضمانت مطالبه وجه صورت در نباشد، مدارك و اسناد ارايه بر دال شرطي متضمن نامه ضمانت هچنانچ :1تبصره

 .پرداخت نمايد نفع ذي به نامه راضمانت ساعت مبلغ 48تا  مطالبه، درخواست وصول پس از است موظف صادركننده

اضي و طالع متقنفع اين موضوع را به موجب اخطار به اامه از سوي ذينصادركننده مكلف است به محض تقاضاي پرداخت ضمانت: ٢تبصره

 ضامن متقابل در صورت وجود برساند. 

 تشخيص مغاير نامهانتضم در ذكرشده اسناد با را شدهارائه اسناد صادركننده و شود منوط اسنادي ارائه به مبلغ مطالبه چنانچه (30٢ماده

 ار اسناد اصل نفعذي اضايتق به بايد صادركننده. برساند نفعذي اطالع بهرد به صورت كتبي همراه داليل  را مراتب روز سه ظرف بايد دهد،

 كند.  مسترد

 د.الث منوط شوشخص ث نامه يا امضاءقبول هيچ يك از اسناد به وسيله صادركننده نبايد به امضاء يا تاييد متقاضي صدور ضمانت (303ماده

 .شودمي متوقف وجه پرداخت باشد، محرز آنها مورد در ميجر وقوع يا مجعول شدهارائه اسناد كه درمواردي (304ماده
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 شده ارايه مدارك و اسناد ظاهر بر مبناي اعتباري مؤسسه باشد، مدارك و اسناد ارايه بر دال شرطي متضمن نامه ضمانت چه چنان (305ماده

 :ندارد زير موارد جمله از خصوص اين در يا مسئوليتي تعهد گونه هيچ و نمايد مي عمل بانكداري عرف حد در

 شده؛ ارايه اطالعات و اسناد مدارك، امضا، هرگونه صحت و اصالت - 1

 شده؛ ارايه اسناد و مدارك خصوص در خاص يا كلي اظهارات هرگونه -2

 و ناداس در كه آماري يا اجرايي كارهاي و  ساير آنها ارزش و تحويل بسته بندي، كيفيت، وزن، مقدار، شرح، همچنين و خدمات يا كاال وجود -3

 است؛ شده اشاره آنها به مدارك،

 .مدارك و اسناد صادركننده شخصي و مالي اعتبار فعل، ترك يا فعل نيت، حسن -4

 كليه جبران به مملز كند، رد قبول قابل توجيه بدون را نفعذي پرداخت تقاضاي يا شدهارائه اسناد ،صادركننده كه درصورتي (306ماده

 .است متقاضي و نفعذي به واردشده خسارات

 وي به را زير لغمبا بايد متقاضي كند، پرداخت نامهضمانت شرايط مطابق را مستقل نامهضمانت مبلغ صادركننده، كه درصورتي (307ماده

 :بپردازد

 .است شده پرداخت نفعذي به كه سقفي تا نامهضمانت در مندرج مبلغ -1

 .شده باشد معين پرداخت براي است ممكن كه كارمزدي -2

 مبلغ بر توانند دراين خصوصمي طرفين. است شده متحمل نامهضمانت از ناشي تعهدات انجام اثر در صادركننده كه خساراتي و هاهزينه -3

 .كنند توافق خسارت عنوانبه مقطوعي

مثني( يا ين )النفع ملزم به صدور نسخه جايگزنامه صادركننده به تقاضاي ذيدر صورت فقدان، سرقت يا از بين رفتن ضمانت (308ماده

وي ربر « ي(نسخه جايگزين )المثن»باشد. در صورت صدور نسخه جايگزين بايد عبارت نامه ميعنداالقتضاء پرداخت مبلغ ضمانت

 نامه درج گردد.ضمانت

 كند:نفع خودداري ميصادر كننده ضمانت نامه در موارد زير از پرداخت وجه به ذي (309ماده

 چنانچه اسناد ارايه شده صحيح نباشد يا مجعول باشد، -1

 نامه طبق شرايط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد،چنانچه وجه ضمانت -2

 چنانچه مطالبه وجه هيچ مبناي ممكن و قابل تصوري نداشته باشد مانند موارد زير: -3

 شد،رخ نداده با ت مسلماًنفع در برابر آن صادر شده اسنامه مستقل به منظور حمايت ذيواقعه يا خطري كه ضمامنت -3-1

ت پوشش نيز تح هد پايه توسط دادگاه باطل اعالم شده باشد، مگر اينكه در ضمانت نامه تصريح شده باشد بطالن تعهد پايهتع -3-2

 نامه قرار دارد.ضمانت

 نفع اجرا شده باشد.تعهد پايه بدون ترديد با رضايت ذي -3-3

 شد.به تشخيص دادگاه تقصير ذي نفع آشكارا مانع اجراي تعهد پايه شده با -3-4
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ت ا با سوء نيرجه آن نامه مستقل مربوط، ونامه متقابل، هرگاه ذينفع ضمانت نامه متقابل به عنوان صادركننده ضمانتدر مورد ضمانت -4

 پرداخته باشد. 

بر عدم پرداخت  موقت مبني اين ماده از دادگاه صدور دستور (3) و (2(، )1)تواند در موارد مذكور در بندهاي متقاضي ضمانت نامه مي تبصره:

 نامه را تقاضا نمايد.ضمانت

ت د مبلغ ضماننتوان در صورتي كه صادركننده به دليل حوادث خارجي غير قابل پيش بيني و غير قابل رفع يا دستور مقام قضايي (310ماده

ذكور معتبر وارد ممنامه تا سي روز پس از رفع را پرداخت كند و مدت اعتبار ضمانت نامه نيز در اين مدت منقضي شده باشد، ضمانت

به رخواست مطالدداخت، از تاريخ وصول دستور مقام قضايي مبني بر عدم پرنفع پيش از تاريخ بروز حادثه يا پيشخواهد بود. چنانچه ذي

نون، اررات اين قابق مقكننده يا ضامن ارايه نموده باشد، صادركننده موظف است پس از رفع موارد مذكور مطنامه را به صادروجه ضمانت

 نفع پرداخت نمايد.نامه را به ذيوجه ضمانت

نامه و ضمانت نامه آن را وصول كند، به جزاي نقدي از نصف تا كل مبلغهر كس با علم به بالجهت بودن وصول مبلغ ضمانت (311ماده

 ديده محكوم خواهد شد.جبران خسارت زيان

ت اشي از سياسانكي نل اجرايي ناظر بر ضمانت نامه هاي بمقررات اين فصل نافي اختيارات مراجع ذي صالح در تنظيم دستورالعم (31٢ماده

 هاي پولي و بانكي نيست.

 اعطاي امتياز كسب و كار )فرانچايز( –ازدهم دوفصل 

ز مالكيت فكري خود در آن، دارنده يك كسب و كار حق استفاده ا موجب به اعطاء امتياز كسب و كار )فرانچايز( قراردادي است كه (313ماده

مان نام و عالمت و با ههمان كسب و كار تحت  اندازي و انجام نام و عالمت تجارتي و دانش فني را به منظور راه آن كسب و كار مانند

 كند. جغرافيايي معين به ديگري اعطاء مي محدوده شرايط معين و با كمك و تحت نظارت مستمر خود در

 كند. امتياز گيرنده مستقل بوده و به نام و حساب خود فعاليت مي (314ماده

به ثبت  امالك كشور سناد واطرفين قرارداد موظف هستند تا قرارداد اعطاء امتياز و هر نوع تغيير در مفاد آن را  نزد سازمان ثبت  (315ماده

 شود،  حداقل بايد شامل موارد زير باشد:برسانند. قراردادي كه براي ثبت به مرجع ثبت ارائه مي

 ( هويت طرفين قرارداد؛1

 ر؛( نام و مشخصات كسب و كا2

 هاي مرتبط از قبيل هزينه تبليغات، هزينه ارتقاء ؛ازاي امتياز اعطاء شده و هزينه( مابه3

 ( تعهدات امتيازدهنده؛4

 ( تعهدات امتيازگيرنده؛5

 ( مشخصات مالكيت فكري اعطاء شده؛6
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 ( تعيين تكليف در خصوص امكان واگذاري كسب و كار به شخص ديگر و شرايط آن در صورت امكان؛7

 هاي اعطائي از سوي امتياز دهنده؛نوع و مشخصات كمك (8

 ( مدت زمان قرارداد و شرايط راجع به تمديدآن؛٩

 ( حقوق و تكاليف طرفين پس از خاتمه يا انقضاء قرداد؛10

 ( انحصاري يا غير انحصاري بودن قرارداد؛11

 ( تعيين تكليف كسب و كار در صورت فوت امتيازگيرنده؛12

 داد در صورت تغيير يا انقضاء مالكيت فكري در طول مدت قرارداد؛(  تكليف قرار13

 ( نحوه تبليغات به خصوص امكان يا عدم امكان تبليغ در خارج از حوزه جغرافيايي.14

يرنده پلمب گمتياز ااعطاي امتياز كسب و كار بايد در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسد. در غير اين صورت محل كسب و كار  (316ماده

 ( است.315ثبت مذكور منوط به ارايه گواهي ثبت قرارداد اعطاء امتياز مطابق ماده )خواهد شد. 

ا در روزنامه رسمي منتشر ( و هر نوع تغيير در خصوص آنها ر315(  ماده )11( و )٩(، )7(، )6(، )2(، )1هاي )مرجع ثبت، مفاد بند (317ماده

 يند.اص ثالث نااگاه به مفاد قرارداد استناد نماتوانند به ضرر اشخكند. در صورت عدم ثبت قرارداد، طرفين نميمي

 ر مواردي كهده و دامتيازدهنده بايد حقوق مالكيت فكري موضوع قرارداد اعطاء امتياز كسب و كار را به شكل قانوني كسب كر (318ماده

  است. ادالزام به ثبت آن وجود دارد، آن را به ثبت برساند. امتياردهنده ضامن اعتبار اين حقوق در طول دوره قرارد

وعا ام دهد كه نتي انجهرشخص بدون انعقاد قرارداد امتياز طبق اين قانون، خود را منتسب به شبكه كسب و كار نموده يا اقداما (319ماده

دي زاي نقموجب گمراهي مردم در خصوص انتساب آن به يك شبكه كسب و كار مشخص باشد، عالوه بر جبران خسارات وارده به ج

 محكوم خواهد شد. 4درجه 

 متيازدهنده مكلف است قبل از انعقاد قرارداد  اطالعات زير را در اختيار متقاضي امتياز، قرار دهد:ا (3٢0ماده

 ( اطالعات شبكه كسب و كار از قبيل ساختار و وسعت شبكه و سوابق آن؛1

 ( حق مالكيت فكري مرتبط و هرگونه دعواي طرح شده در خصوص آن؛2

 گان تجارتي آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت پنج سال اخير؛( دعاوي مطرح عليه امتيازدهنده يا وابست3

 ( سابقه ورشكستگي يا توقف در پنج سال اخير؛4

 ( مشخصات امتيازگيرندگان نزديك به منطقه جغرافيايي متقاضي؛ 5

 اري.علت قطع همك اند با بيان( اطالعات امتياز گيرندگاني كه در پنج سال اخير با شبكه كسب و كار قطع همكاري كرده6

 

تيازدهنده الف واقع امعات خهرگونه توافقي بر خالف اين ماده كأن لم يكن تلقي خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطالعات يا ارائه اطال تبصره:

 تواند قرارداد را فسخ نمايد.مسئول جبران خسارات طرف مقابل است. عالوه بر اين امتيازگيرنده ناآگاه مي
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ر رائه دهد. دا يرنده هاي الزم براي راه اندازي كسب و كار را به امتيازگمكلف است اطالعات، دانش فني و آموزش امتيازدهنده (3٢1ماده

دانش  ه اطالعات وه ارائصورتي كه در طول اجراي قرارداد، اطالعات و دانش فني، تصحيح، توسعه و يا تكميل يابد، امتيازدهنده موظف ب

 جديد است.

ز الوگيري فكري موضوع قرارداد از سوي شخص ثالث نقض گردد، امتيازدهنده مكلف است نسبت به جدر صورتي كه مالكيت  (3٢٢ماده

ي از سوي اقدام نقض مذكور اقدامات الزم را انجام دهد. در صورت تقاضاي امتيازگيرنده مبني بر جلوگيري از نقض و عدم انجام

هاي متحمله و ينهورت هزتواند عليه ثالث اقامه دعوا نمايد. در اين صامتيازدهنده، امتيازگيرنده در محدوه جغرافيايي خود، شخصا مي

 خسارات ناشي از عدم اقدام بر عهده امتيازدهنده خواهد بود.

هاي مذكور تا لورالعمهاي صادره از سوي امتيازدهنده را رعايت نمايد. دستامتيازگيرنده متعهد است روش تجارتي و دستورالعمل (3٢3ماده

 ( خللي وارد نشود. 314بود كه به مستقل بودن امتياز گيرنده طبق ماده )مقداري نافذ خواهد 

ت ردها و كيفيستاندااموظف به نظارت بر شيوه عملكرد امتيازگيرنده است تا كاالي ارائه شده از سوي او برخالف  امتيازدهنده (3٢4ماده

 . كاالهاي اصلي نباشد

اصل ه اطمينان حازدهندامتيازدهنده فراهم نمايد به نحوي كه امتي امتيازگيرنده بايد حق دسترسي به محيط فعاليت خود را براي (3٢5ماده

را به  كه كسب وكاربار شبدهد كه شهرت و اعتهاي صادره عمل نموده و اقدامي انجام نميكند امتيازگيرنده بر طبق قرارداد و دستورالعمل

 مايد.نهنده فراهم متيازدالي مربوط به قراداد را براي اخطر اندازد. همچنين امتيازگيرنده بايد حق دسترسي به دفاتر و ساير اسناد م

تقيم م يا غير مسمستقي تواند در منطقه جغرافيايي مورد توافق، به شكلامتيازدهنده در صورت انحصاري بودن قرارداد امتياز نمي (3٢6ماده

  عقد نمايد. گري منطاء امتياز دياقدام به رقابت با امتيازگيرنده نمايد يا با شخص ديگري در خصوص موضوع قرارداد، قرارداد اع

ر شبكه هرت و اعتباشرتقاء هاي تبليغاتي را در جهت حفظ و اامتيازدهنده بايد كليه اقدامات الزم و متعارف به ويژه طراحي برنامه (3٢7ماده

شود، ممنوع  رب وكاكسب وكار انجام دهد. انجام هرگونه اقدامي توسط امتيازگيرنده كه موجب خدشه به اعتبار و حسن شهرت شبكه كس

 است.

به با و كاري مشا اندازي كسبگيرنده تا مدتي بعد از انقضاء قراداد از راهتواند در قرارداد شرط كند كه امتيازامتيازدهنده مي (3٢8ماده

 اشدء قرارداد بانقضا تواند بيش از دو سال پس ازموضوع قرارداد در همان منطقه جغرافيايي ممنوع باشد، در هر صورت مدت مذكور نمي

اد دارد  و ور در قرارديط مذكبعد از انقضاي مدت قرارداد، امتيازگيرنده حق فروش اموالي كه نزد او باقي مانده است را با همان شرا (3٢9ماده

ه در روز باشد ك ه قيمتگردد؛ مگر اينكه امتيازدهنده خود خواهان خريد كاالهاي مذكور باين امر نقض مالكيت امتيازدهنده محسوب نمي

 امتيازگيرنده بايد از فروش كاالهاي مذكور به غير خودداري كند.  اين صورت

 شود. الزم االجرا شدن اين قانون قوانين زير و ساير قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسخ ميتاريخ از  (330ماده

 1311( قانون تجارت مصوب 411( الي )335مواد ) – 1

 .با اصالحات و الحاقات بعدي 6/6/1340ومي مصوب تصويب نامه قانوني مربوط به تاسيس انبارهاي عم -2

 الزم االجرا است. 1/1/1400مفاد اين قانون از تاريخ  (331ماده
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