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Article Info Abstract 

Original Article 
The Commercial Code of Iran (adopted in 1932) is the most important set of 

laws related to commercial affairs in Iran, which forms the basis of Iranian 

commercial law. The vast majority of Iranian jurists consider the law 

inadequate, overly incomplete, and vague. In this regard, and accepting the need 

for amendment, we review the trade bill that has been prepared for this purpose. 

Given the complexity of the topic, we will only look at the definition of a trader 

and business practices in the new bill, which is the foundation of the 

Commercial Code and distinguishes the trader from the non-trader. For this 

purpose, we first state the main goals of the bill and then examine the success 

or failure of achieving these goals. Finally, since e-commerce oversees the use 

of electronic communications in the business process and is a means of doing 

business, it is inevitable to refer to the corresponding concept in e-commerce 

law, the concept of "supplier". After analysing the issue, we concluded that by 

comparing Articles 1 and 2 of the current Commercial Code with Article 1 of 

the bill, the fundamental changes considered by the Office of Economic Studies 

of the Deputy Minister of Planning and Economy are not visible, so it cannot 

be considered a strength listed the innovations of this amendment. 
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متناظر در قانون تجارت و قانون  میبه مفاه ینگاه با ،1391تجارت سال  ۀحیاز منظر ل  یقیشناخت تاجر حق
 یکیتجارت الکترون

 2سجاد نعیم وفا ،*1اعتماد میمر  دهیس
 رانیشهردانش، تهران، ا یحقوق یهامطالعات و پژوهش ۀمؤسس ،یحقوق خصوص یدکتر 1

 رانیاطالعات و ارتباطات برهان، تهران، ا یحقوق فناور ۀتوسع ۀاطالعات، مؤسس یارشد فناور یکارشناس ۀآموختدانش 2

 چکیده اطالعات مقاله

است که اساس حقوق  رانیدر ا یمربوط به امور بازرگان نیمدون قوان ۀمجموع نیتر( مهم1311)مصوب  رانیقانون تجارت ا پژوهشیمقالۀ 
از اندازه ناقص و مبهم  شیو ب یقانون مذکور را ناکاف یرانیدانان ابه اتفاق حقوق بی. قردهدیم لیرا تشک رانیتجارت ا

مقاله  نیشده، در ا میهدف تنظ نیکه با ا 1391تجارت سال  ۀحیاصالح، ال تضرور رشیراستا و با پذ نی. در ادانندیم
که  دیجد ۀحیدر ال یتاجر و اعمال تجار فیمقال، صرفًا تعر نیبحث، در ا یشده است. البته، با توجه به گستردگ یبررس

منظور، ابتدا  نیا ی. براستقرار گرفته ا یمورد واکاو شودیم یتلق رتاجریتاجر از غ ۀزیاساس قانون تجارت و وجه مم
 تیشده است. در انتها، با عنا یاهداف بررس نیبه ا لیدر ن تیموفقعدم ای تیشده و سپس موفق انیب حهیال یاهداف اصل

 یاست برا یالهیو وس وهیتجارت است و ش ندیدر فرا یکیناظر به استفاده از ارتباطات الکترون یکیتجارت الکترون کهنیبه ا
اشاره شده است. در بند ع  «کنندهنیتأم»مفهوم  یعنی یکیبه مفهوم متناظر در قانون تجارت الکترون ریناگز ت،انجام تجار

 ،یتجار تیاست که بنا به اهل ی( عبارت از شخصSupplier) کنندهنیتأم»آمده است:  یکیقانون تجارت الکترون 2 ۀاز ماد
 حه،یال 1 ۀبا ماد یقانون تجارت فعل 2و  1 ۀماد ۀسیموضوع و با مقا در یپس از واکاو« .کندیم تیفعال یاحرفه ای یصنف

وزارت  یو اقتصاد یزیرمعاونت برنامه یمدنظر دفتر مطالعات اقتصاد یاساس راتییدست آمده است که تغبه جهینت نیا
 .برشمرد هیاصالح نیا یهایقوت و نوآور ۀاز نقط یآن را بخش توانیو نم ستیقابل مشاهده ن یبازرگان
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 مقدمه

. دهدیم لیرا تشک رانیاست که اساس حقوق تجارت ا رانیدر ا یمربوط به امور بازرگان نیمدون قوان ۀمجموع نیترمهم رانیقانون تجارت ا
 1807قانون بر اساس قانون تجارت  نیشد. ا بیتصو یمل یدر ششصد ماده توسط مجلس شورا 1311ماه سال  بهشتیارد زدهمیقانون در س نیا

از اندازه ناقص و مبهم  شیو ب یقانون مذکور را ناکاف یرانیدانان ابه اتفاق حقوق بیشده است. قر هیبه کد ناپلئون( ترجمه و ته ففرانسه )معرو
  1.دانندیم

قانون به قوت  نیمقررات ا یۀبق ،یو ورشکستگ یمقررات مربوط به دالل یآمده و برخ 1347سال  یاصالح ۀحیچه در مقررات الآناز  ریغ
 یهاشرکت یماده برا صدیدر س یدیقانون تجارت اصالح و مقررات جد یسهام یهامقررات بخش شرکت 1347است. در سال  یخود باق

 عام و خاص وضع شده است. یسهام
با  ندهیآ نکردنینیبشیو پ یآت طینداشتن آن با شراانطباق ر،یمس نیدرست ا نکردنمیاست. ترس ریمس ۀکنندنییراه، تع ۀنقش ۀمثاببه قانون،

رفتار انسان که در قالب  تیتبع ماهبه ،یررسمیو غ یرسم ینهادها ۀبه همراه خواهد داشت. ازآنجاکه هم یموجود تبعات تیبه وضع تیعنا
از کشورها  یاریبس یاساس نیبلکه قوان ست،ین دیو بع ییاستثنا یکه تحوالت نهاد رفتیپذ دیبا نیبنابرا رند؛ییمستعد تغ گنجد،ینم ستایا یدهانها
از  یکیبرخوردارند. قانون تجارت  راتییها و مؤسسات از شمول تغرفتار انسان ینیاز تحوالت تکو یریرپذیدر تأث ینهاد رسم نیترعنوان مهمبه

منظور به نیقوان ریآن با سا یهماهنگ جادیمستلزم ا یاقتصاد یهاتیو فعال نیقوان ریتنگاتنگ آن با سا اریارتباط بس لیمادر است که به دل نیقوان
و آن اصل  ستاصل ا کیمادر  نیقوان یبرا عیوقا ۀهم ینیبشیمهم، پ نیشدن به انائل یزمان است. برا یدر ط راتییتغ نیترکم جادیممانعت از ا

ملموس است که با  تیواقع نیشده اانجام یدنظرهایاست و با وجود تجد یمیقد یقانون رانیآنجاکه قانون تجارت امورد توجه باشد. از دیبا
 رشیپذ اراستا و ب نیندارد. در ا یمطلوب ییکارا یو نوع برخوردها، قانون فعل مینوع مراودات، جرا ک،یاقتصاد و تجارت الکترون شدنیجهان

منظور، نخست  نیا یبرا 2مطالعه خواهد شد. یتاجر و اعمال تجار فیمقال، تعر نیو در ا شودیم یبررس شدهمیتنظ ۀحیضرورت اصالح، ال
 خواهد شد. یاهداف بررس نیبه ا لیدر ن تیموفقعدم ای تیسپس موفق شود،یاشاره م اتیطرح کل یبه اهداف اصل
 اند از:عبارت اتیطرح کل یاصل اهداف

 یو تجارت یجزء، با توجه به تحوالت اقتصاد ۀکسب تیوضع فیتکل نییو تع رتاجریتاجر از غ ییشناسا یمشخص برا یارهایمع ۀ( ارائالف
 .دیجد

 .یرضروریو حذف موارد غ یتجارت یهاتیمناسب اعمال و فعال یبند( دستهب
 .یرضروریو حذف موارد غ یاعمال تجارت قیمصاد ۀامکان توسع ی( بررسج
 تجار. فیمقررات ناظر به تکال لی( اصالح و تکمد
 اطالعات. یها با توجه به فناورحساب یدارکردن مقررات ناظر به دفاتر تجار و نگهروز( بهه
 ضمانت اجرا در قانون تجارت. یروزکردن و مؤثرساز( بهو
 .یتجارت یقراردادها تیبه وضع دنیبخش( سامانز

 مرتبط. نیقوان ریقانون تجارت و سا نیب یهماهنگ جادی( اح

                                                           
 (.198، ص 1393شود این نواقص بیشتر است )جعفری، در امور مربوط به حاکمیت شرکتی گفته می .1

 مقاله آورده شده است. یدر انتها 1391و  1384اصالح قانون تجارت  حهیو ال 1311مواد مربوطه از قانون تجارت  .2
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 ؟یتجار  معامالتحقوق  ایحقوق تجارت، حقوق تجار . 1

در  هیدو نظر ربازیاز د ؟یحقوق معامالت تجار ایکه حقوق تجارت حقوق تجار است  میکنیرا مطرح م یپرسش سنت نیورود به بحث ا یبرا
حقوق تجارت حقوق  ،یموضوع یۀ(. بنابر نظر57 ، ص1380 ،ینی)اسک یشخص یۀو نظر یموضوع یۀاند: نظرقرار داشته گریکدیمقابل 

حقوق تجارت  ،یشخص یۀدر نظر کهی. درحالکندیم یتلق یتجارها را و آن فیاز اعمال را تعر یامجموعه انونق یعنیاست؛  یمعامالت تجار
 یۀ. هردو نظرشودیم دهیهستند که حقوق تجارت نام یتابع حقوق مخصوص شوندیکه عادتًا تاجر شناخته م یاشخاص یعنیحقوق تجار است؛ 

مشمول  یاست و کسان یشخص یۀتابع نظر باً یه تقرک 1897است؛ مانند قانون تجارت آلمان مصوب  ودهمورد توجه قانونگذاران ب ایمزبور در دن
کرده است و فقط  تیتبع یموضوع یۀکه از نظر 1885مصوب  ایقانون تجارت اسپان ن،یآمده باشد. همچن یاند که نامشان در دفتر ثبت تجارتآن

)تاجر( خارج شود  یااشخاص حرفه ۀاست که قلمرو حقوق تجارت از محدود نیبر ا شیگرا روزام یای. در دنردیگیرا دربر م یمعامالت تجارت
 لیتبد یمعامالت تجارت ایو به حقوق اعمال  دهدیرا از دست م یشغل ای یاحرفه یهایژگیکم و. حقوق تجارت کمابدی میتعم یو به افراد معمول

 (.40، ص 1396 ،ی)عرفان شودیم
دانستن  یـ در تجار یتبع یاعمال تجار ینیبشیکه با پ حیتوض نیدوگانه دارد، بد ینون فرانسه موضعاز قا تیبه تبع رانیتجارت ا قانون

ـ از س ( یـ موضوع یمختلط )شخص ستمیقانون تجارت عدول شده و در واقع س 2 ۀاتخاذشده در ماد یموضوع ستمیاعمال به تبع تاجر بودن عامل 
امور  یاگر برا یتجار، حت نیمعامالت ب 3 ۀماد یکه حسب ظاهر بندها بیترت نی(، بد39، ص 1386و همکاران،  یلیاست )دمرچ رفتهیرا پذ

تجار فقط  نینظر بود که معامالت ب نیقائل به ا دیاند بادانان متذکر شدهحقوق ی. اما همچنان که برخرودیشمار مبه یباشد، تجار یرتجاریغ
، 1386و همکاران،  یلی؛ دمرچ110، ص 1380 ،ینیانجام گرفته باشند )اسک یامور )حوائج( تجار یکه برا روندیشمار مبه یتجار یدر صورت

شاگردان و  ۀلیوسکه به ینسبت به معامالت یخاص یژگیتاجر و یمعامالت مباشرت کهنی(، با توجه به ا3 ۀ)ماد 3و  1 ی(. جمع بندها45ص 
 نبودنیقانون تجارت که امکان اثبات تجار 5 ۀو ماد 3 ۀماد گرید یبا بندها 1بند  نیب یوم وجود هماهنگندارد و لز شودیاو انجام م یخدمه برا

 است. شدهانینظر ب دیکرده مؤ ینیبشیعمل تاجر را پ
 یدفاتر تجار گرید یتاجر بر تاجر یکه در دعوا یقانون مدن 1297 ۀازجمله ماد یمواد قانون ریبا سا یهماهنگ ،یحاکم بر اعمال تجار روح

 نظر ابرازشده است. دیمؤ زیحاصل شده باشد ن یکه دعوا از محاسبات و مطالبات تجارت داندیم لیدل یتاجر را فقط در صورت

 ینیبشیرا پ ینظام مختلط، نظام موضوع یرا کنار گذاشته و به جا یتبع یاعمال تجار یعبارتو به 3 ۀماد یبه کل 1دیجد ۀحیهر حال، ال در
مربوط به حوائج  2که معامله یمعامالت تجار را جز در موارد 13 ۀمندرج در ماد یقانون ۀهمچون امار یدر موارد زین حهیکرده است. هرچند ال

قانون  دیجد ۀحیال 1 ۀو مختلط و ماد ینظام موضوع یدرون یهامؤلفان به تناقض یالبته برخ 3.داندیم یباشد تجارت نیاز طرف یکی یشخص
 (.1، ص 1393اند )سرخوش، است اشاره نموده یگاه نظام موضوعتجارت که مظهر و جلوه

                                                           
 ، تاریخ مزبور تصریح خواهد شد.1384است و درخصوص الیحۀ  1391زین پس در این مقاله هرجا از الیحه نام برده شود منظور الیحۀ  .1

شود، در جاهای مختلف رعایت شود. وگرنه موجب استفاده می« اعمال»صورت یکنواخت از یک عنوان استفاده شود و با توجه به توضیحاتی که خواهد آمد، زمانی که از واژۀ تر بود بهمناسب 2.
رسد صرفًا این واژه براساس استفاده از متن قانون تجارت از آنجا نظر میکه بهت، درحالیها استفاده کرده اسشود تصور شود قانونگذار در هرجا عامدانه و برحسب مصلحتی از یکی از آنمی

 «کلیۀ "معامالت" تجار تجارتی محسوب است، مگر...»قانون تجارت:  5برداشته شده است. متن مادۀ 
کند. قانون نظام زۀ تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، و یا عرضۀ خدمات فعالیت میتأسیس شده است و در حووکار یک واحد اقتصادی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی هر کسب .3

قانون نظام صنفی کشور  12کند. وفق مادۀ ها را تعیین میبخشی به فعالیت واحدهای اقتصادی است و قواعد و ضوابط فعالیت آنترین قانون در جهت نظام( مهم1382صنفی کشور )مصوب 
هر »این قانون، مفهوم واحد صنفی را چنین تعریف کرده است:  3کسب و حرفه، به اخذ پروانۀ کسب اقدام کنند. مادۀ تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به اند قبل از افراد صنفی موظف

قانون نظام صنفی کشور  2مادۀ «. شودشناخته میایر شده باشد، واحد صنفی سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانۀ کسب د واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیلۀ
اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی صنفی  هایفرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت»فرد صنفی را چنین تعریف کرده است؛ 

محل کسبی دایر یا وسیلۀ کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کاال، محصول یا خدمات ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران هعنوان پیشگذاری کند و بهسرمایه
 (. طبق تعریف مذکور، اشخاص143الف، ص 1400فا و اعتماد، و)نعیم« شوددارد، فرد صنفی شناخته میکننده عرضه صورت کلی یا جزئی به مصرفطور مستقیم یا غیرمستقیم و بهخود را به
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 کار گرفت؟ به دیرا با یاوهیچه ش «اتیعمل نیا» یبررس ی. برا1-1

، 1374 ،ی)ستوده تهراناند کرده یآن بررس ۀگانده یبندها بیقانون تجارت را به ترت 2 ۀموضوع ماد اتیمؤلفان مقدم حقوق تجارت عمومًا عمل
 1کنار گذاشته شود.  دیروش با نیماده است و ا نیدر ا ینظمیبر ب یدیی( که در واقع تأ8، ص 1364 ،ی؛ کاتب45، ص 1ج

 یسرکیکه  یاند و جز درخصوص اعمال خدماتنقص را هم برطرف نکرده نیا حهیال سندگانیمتأسفانه نو مینیبیم دیجد ۀحیبه ال ینگاه با
با استفاده از نقاط  دیبا اتیعمل نیا کهیصورت نگرفته است. درحال نهیزم نیدر ا یتالش گونهچیبند آورده شده است، ه کی ریپراکنده ز قیمصاد

 ذکر شود. یاصول یهایبندمیها و در قالب تقسآن رکمشت

 یقانون تجارت و قانون جار  ۀحی. تاجر در ل 2

 گاهیجا میاست، منوط به ترس شیدر امر تجارت رو به افزا یبخش خصوص تیفعال ۀکه دامن یطیو نقش حقوق تجارت، خصوصًا در شرا تیاهم
که شخص آن را انجام  میهست یعمل تیماه یاز بررس ریشناخت تاجر، ناگز یآن است که برا تیحقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود. واقع

تاجربودن شخص، صفت  ،یمفهوم شخص دگاهی. از دمیاز توجه به عامل آن هست ریاگزاز موارد، ن یاریدر بس زین یعمل تجارت زیتم یو برا دهدیم
 .کندیم نیمقابل، نوع عمل،صفت شخص را مع دگاهیو از د دهدیم« عمل»را به  بودنیتجارت

 یاز نقاط ضعف قانون تجارت فعل یکی 1384در سال  یمیتنظ یوزارت بازرگان یو اقتصاد یزیرمعاونت برنامه یدفتر مطالعات اقتصاد گزارش
 موضوع پرداخته شده است. نیبه ا 2و  1 ۀماد عیبا تجم حهیو در ال داندیکرده است م فیقانون که تاجر را تعر نیا 1 ۀماد ییرا نارسا

 (هاتی)معامالت/ فعال اتیاعمال/ عمل –تاجر  فی. تعر 2-1

 یاست: تاجر شخصکرده  فیتعر نیجداگانه تاجر را چن یاقانون تجارت در ماده م،ینیبیتجارت م ۀحیال 1 ۀقانون تجارت و ماد 1 ۀماد ۀسیدر مقا
شناخت  یعام برا یدادن مالکستدبه علت صعوبت به دیشا دیجد ۀحیاما در ال 2قرار دهد. یخود را معامالت تجارت یاست که شغل معمول

 میتنظ گونهنیا 1 ۀو ماد 3نظر کردهصرف فیتعر ۀ( از ارائفینبودن تعر)ازجمله جامع و مانع دشویوارد م فیکه به تعار یراداتیتاجر و فرار از ا
در هم ادغام شده و سپس به ذکر  2و  1مواد  نیچن نیو ا« اشتغال دارد... ریاز اعمال ز کیخود به هر یاست که برا یتاجر شخص»شده است: 

 پرداخته است. قیصادم

                                                           
 ستی( نیرتجاریغ ۀمؤسس ای ی)ثبت شرکت تجار یوقحق تیشخص جادیا ازمندیلزومًا ن یاقتصاد یهاتیفعال ن،یمبادرت کنند. بنابرا یصنف یواحدها سیتأسبه  توانندیم زی)افراد( ن یقیحق
 ب(.1400و اعتماد،  وفامی)نع

اند که این وجه اشتراک در اعمال تجاری قصد جلب نفع مادی است، که بعضی گفتهاند وجه مشترکی بین اعمال تجارتی بیابند تا تعریفی از آن نمایند. چنانبعضی از نویسندگان سعی کرده .1
اجر دیگری را نماید به این طریق که پشت برات را امضا کند نمیتوان گفت حتمًا برای جا صادق نیست؛ مثاًل کسی ضمانت تاگرچه این مطلب در غالب اعمال تجاری حقیقت دارد ولی در همه

 (.9، ص1351جلب نفع مادی بوده است )اعظمی زنگنه، 
مالت را شغل خود قرار دهد تاجر محسوب قانون تجارت، به معامالت تجارتی اشاره شده است. با توجه به مصادیق مندرج در ماده، هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که این معا 2در مادۀ  2.
 (.96و  95، ص 1390شود )نوری و نخجوانی، ها تجارتی محسوب میقانون مزبور برخی معامالت هم به اعتبار تاجربودن متعاملین یا یکی از آن 3شود. البته طبق مادۀ می

شده از سوی بندی ارائهبندی این اعمال بر مبنای اقتصاد نوین و ازجمله به طبقهها، طبقهپیشگیری از پراکندگی آن بخشیدن به اعمال مزبور ومنظور انسجام ، به1384در الیحۀ تجارت سال  .3
 چنین آمده بود: 1384سازمان تجارت جهانی توجه شده بود، که در الیحۀ جدید از آن رویگردانی شده است. در الیحۀ سال 

 ند... هرگونه فعالیت توزیعي یا خدماتي، مان -الف
 هرگونه فعالیت تولیدي یا صنعتي مانند... -ب
 هرگونه فعالیت مالي مانند...  -پ
 اي مانند...هرگونه فعالیت معاضدتي و واسطه -ت

 کار رفته است ندارد.تجارت به یآنچه در سازمان جهان رینظ یگاه متضمن تکرار است و پوشش کاف زیمزبور ن ۀماد ۀگانده یبندها البته
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 رسد،ینظر متر بهشده است و مناسب «یکس» ۀواژ نیگزیکرد که جا «یشخص» ۀاشاره به واژ توانیمثبت م راتیی( درخصوص تغالف
 است. یو حقوق یقیاشخاص اعم از حق یۀکل ۀرندیچرا که دربرگ

خود شخص باشد و خطر سود و  یبرا دیگرفت که عمل با جهیاستفاده کرد و نت توانیم دیق نیاز ا 1خود( است؛ ی)برا دیبعد ق ۀ( نکتب
 یشرکت برا ریو مد هیعل یمول یبرا یول ای میکارفرما، معامالت ق یموکل، کارگر برا یبرا لیمعامالت وک رونیرا خود متحمل شود؛ ازا انیز

 نیاند، امآن آورده 10 ۀدر ماد حهیال سندگانیها نخواهد شد. هرچند بر اساس آنچه نوشدن آندست موجب تاجر شناخته نیاز ا یردشرکت و موا
تاجر  یقانون فیشمول تکال ثیاشتغال دارند صرفًا از ح 1 ۀاز اعمال موضوع ماد کیآنان به هر یمحجور که برا یقانون ۀندینما ای بیاموال غا

 .شوندیمحسوب م
 شدیرا شامل م یمعامالت استفاده شده بود )موارد ۀشده است. در قانون تجارت از واژ« معامالت» ۀواژ نیگزیجا زین 2«اعمال» ۀ( واژج

مستمر  ۀهم که جنب ییهاتیماده از فعال لی(، اما در ذیبار انجام شود؛ مثل انجام معامالت بروات کیداشته و ممکن بود فقط  یاتفاق ۀکه جنب
مذکور را دربر  ۀو هردو دست رسدینظر مدرست به حهیشده در الداده رییونقل( نام برده شده بود. هرچند تغبه حمل ی)همچون تصد دداشتن

مندرج  یشغل معمول»منظور همان  ایکند که آ جادیشبهه را در ذهن ا نیجمله ممکن است ا یدر انتها« اشتغال»اما آوردن آن با فعل  رد،یگیم
مسئله گذشت  نیاز ا توانیهمراه با مسامحه و اغماض م یری. گرچه با تفسردیگیمرتبه را هم دربر م کیصرف انجام  ایاست  «تجارتدر قانون 
 .آمدیمجزا م ۀبود که مطلب در دو ماد نیکرد، اما بهتر ا یکل یو برداشت

 یتجار  اعمال. 2-2

 .میکنیم یقانون تجارت بررس 2 ۀماد 1را در کنار بند  حهیال 1 ۀبند اول و دوم ماد ،یاعمال تجار یبررس یبرا
نشده باشد به قصد فروش،  ایشده  یچه در آن تصرفات یرمادیو غ یهرنوع مال منقول اعم از ماد لی: تحصداردیمقرر م حهیال 1 ۀماد 1بند

 .گرید یمعاوض ۀهر معامل ایاجاره و 
 ایبا اثر نقل منفعت  گریهر معامله د اینه به قصد اجاره و  ایشده باشد  یهر نوع مال منقول چه در آن تصرفات جاری: استحهیال 1 ۀماد 2 بند

 حق انتفاع. یبرقرار
 نشده باشد. ایدر آن شده  یتصرفات کهنیاجاره، اعم از ا ایهرنوع مال منقول به قصد فروش  لیتحص ای دیقانون تجارت: خر 2 ۀماد 1 بند

 ل،یبر تحصعالوه حهیال سندگانیت و نوصورت دو بند مجزا آمده اسبه حهیبند به آن پرداخته بود، در ال کیآنچه قانون تجارت در  م،ینیبیم
 اند.کرده یتلق یحق انتفاع تجار یبرقرار ایبا اثر نقل منفعت  گرید ۀهر معامل ایمال منقول را به شرط داشتن قصد اجاره و  جاریاست

که باشد؛ خواه از  یقیآمده که منظور از آن تملک مال است به هر طر «لیتحص»صرفًا  «لیتحص ای دیخر»عبارت  یبه جا دیجد ۀحیال در
 ع،یعقود و معامالت )مانند ب قیعسل با جلب زنبور به کندو( و خواه از طر دیتول ایمنظور فروش به دیمروار ای یماه دی)مانند ص ازتیح قیطر

 نیا گری. از طرف درسدینظر ماصالح موجه به نیاست، ا لیتحص یخود نوع زین «دیخر» کهنیبا توجه به ا ب،یترت نی(. به اصلحمعاوضه، 
نداشته باشد و  لیعدم صدق عنوان تحص ۀواسطنشناختن عمل تاجر به یدر تجار یریمعامالت تأث یحقوق تیماه شودیباعث م یعنوان کل

 خارج کنند. 1 ۀمعامالت در قالب صلح و... خود را از شمول ماد دادناشخاص نتوانند با انجام
موجب آن، شرط شده است که به لیتبد «گرید یمعاوض ۀهر معامل ایقصد فروش، اجاره »به « اجاره ایقصد فروش » ن،یبراعالوه

 . ونددیوقوع بپبه زیقصد لزومًا در عالم واقع ن نیا ستیاست، هرچند الزم ن لیتحص نیداشتن قصد فوق ح لیتحص بودنیتجار

                                                           
 منظور کسب منفعت مادي، براي خود به فعالیت تجارتي اشتغال دارد.، تاجر شخصي است که به1384الیحۀ  1هم آمده بود. طبق مادۀ  1384این قید در الیحۀ  .1

 گیرد.بر عقود، ایقاعات را نیز دربر میای عام است که عالوهاعمال مذکور واژه 2.



 ...1391تجارت سال  ۀحیاز منظر ال یقیشناخت تاجر حق /اعتماد و نعیم وفا 

25 

قصد فروش و اجاره هم  ۀرندیدربرگ یمعاوض یاقصد انجام معامله کهنیاند و با ادست برنداشته دیزهم از آوردن زوابا سندگانینو البته
 اند.جداگانه به ذکر آن پرداخته شود،یم

نشده است و ابهام موجود در آن )درخصوص  جادیدر ماده ا یرییعمل است، که تغ بودنینکته هم نقش تصرف در مال در تجار نیآخر
 است. یباشد( همچنان باق شتریمال ب متیکه ارزش کار به نسبت ق یتصرف، و فرض زانیم ریتأث

 شدهلینوع مال تحص. 2-2-1

باشد. درخصوص قانون تجارت  1مال موردمعامله منقول کهنیهم الزم است و آن ا یگریشود، شرط د یتلق یتجار لیعمل تحص کهنیا یبرا
 .ردیگیرا هم دربر م یرمادیغ یایاش ایاست  یماد یاینظر بود که منظور از مال منقول صرفًا اشاختالف نیا

 یمال منقول تلق زی( را نیتجارت یۀما ای)مانند حق اختراع  یرمادیحقوق غ ریفرانسه اوراق بهادار )سهام و اوراق قرضه( و سا ییقضا یۀرو
هرنوع مال منقول؛ »عبارت  انیبا ب سندگانینو رسدینظر مبه د،یجد ۀحیمحسوب کرده است. در ال یها را به قصد فروش تجارآن دیکرده و خر

ها نبه آمعامالت راجع جهیکنند و در نت یمال منقول تلق زیرا ن یدهند و حقوق مال انیاختالف پا نیاند به اقصد داشته «یرمادیو غ یماد ازاعم 
 یالشرکه و حقوق معنوسهم ون،یمانند د گرید یاسناد در وجه حامل، حقوق ماد ،یبر اموال منقول مادعالوه ز،ین انیبدانند. دکتر کاتوز یرا تجار

 (.60، ص 1384 ان،ی)کاتوز کندیم یمال منقول تلق زی( را نیاثر ادب ۀسندی)حق اختراع و حق نو

 اي. اعمال معاضدتي و واسطه2-2-2

 ای یدالل اتیقانون تجارت هر قسم عمل 2 ۀماد 3اشاره دارد و بند  یتجار یندگیو نما یکارالعملحق ،یبه دالل حهیال 1 ۀبند سوم ماد
 داکردنیپ ای یمعامالت ملک لیتسه لیاز قب شود،یم جادیامور ا یانجام بعض یکه برا یساتیتأس نیو همچن یعامل ای( ونیسی)کم یکارالعملحق

 .داندیم یرا تجار ره،یملزومات و غ دنیو رسان هیته ایخدمه 
دست نداده از آن به یفیو قانونگذار تعر دیآیشمار معامل استفاده کرده بود که در حقوق تجارت ما از واژگان مبهم به ۀتجارت از واژ قانون

دانند که مانند نظر ندارند. برخي عامل را کسي ميمفهوم عامل اتفاق ۀدانان هم درباررا مشخص نکرده است. حقوق یو یحقوق تیو وضع
کار، عامل براي شخص معیني العملدهد؛ با این تفاوت که برخالف حقدر مقابل اجرت به نمایندگي از دیگري عملي را انجام مي کارعملالحق

بازرگان واحد و معیني  ۀدانان معتقدند که عامل معمواًل نماینداز حقوق(. برخي دیگر 48، ص 1، ج1374 ،یکند )به نقل از ستوده تهرانکار نمي
بیني شده باشد. اي پیشاست و حق انجام معامله براي سایر اشخاص را ندارد، مگر در مواردي که طبق شرایط مقرر بین عامل و آمر چنین اجازه

و طبق مقررات و شرایط مقرر  کندیو کاال و اجناس را شخصًا خریداري م اي داردکار، عامل اصواًل از خود سرمایهالعملهمچنین برخالف حق
بودن تجاري یژگیدانند که باید ودانان عاملي را تقریبًا نوعي وکالت با اجرت ميرساند. برخي دیگر از حقوقو فروشنده به فروش مي عاملبین 

 تواندیاما عامل نم دانند،یفروشنده م یاکار و عدهالعملاو را حق یعض( و ب41و  40، ص 1386و همکاران،  یلیآن درنظر گرفته شود )دمرچ
کار بود، العملاز عامل جدا کرده است. اگر عامل همان حق 3کار را در بند العملقانونگذار حساب حق رایفروشنده باشد؛ ز ای کارالعملقح

مستقل باشد، چرا که وضع فروشنده در بند  ۀفروشند تواندیعامل نم گر،یکند. از طرف د انیرا با دو واژه ب یمعن کیضرورت نداشت قانونگذار 
 تفاوت دارد. فروشدیو م کندیم دیشده است و عامل با فروشنده که به نام و حساب خود خر ینیبشیقانون مذکور پ 2 ۀماد 1

 ۀکه در ماد Agence ۀواژ زی. در قانون فرانسه نکندیمعامله م یگریکه به نام و به حساب د میبدان یاست که عامل را کس نیا ماندیم آنچه
 ازمباحث  نیا ۀخاتم یبرا دیجد ۀحیدر ال رونی. ازادهدیمعنا را م نیترجمه کرده است هم «یعامل»به آن اشاره شده و قانونگذار ما آن را  632

                                                           
است.  یتجارت رمنقولیاموال غ دوفروشیازجمله فرانسه خر شرفتهیپ یموردمعامله را به اموال منقول قبول ندارند و معتقدند در حال حاضر در کشورها از استادان منحصرکردن مال یالبته برخ .1

تجارت مغفول مانده است  دیجد ۀحیامر در ال نیا کهیدرحال دهد،یم لیتشک سازوو ساخت یسازبرج ،یسازاز اقتصاد، صنعت و تجارت را بخش ساختمان یابخش عمده زین رانیدر ا
 (.1393خرداد  26(، سنای)ا رانیا انیدانشجو یخبرگزار یوگو با خبرنگار حقوقچکاب در گفت یضی)ف
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 یاخانهتجارت ایتاجر  لیرا وک یو دیبا رسدینظر ماستفاده کرده است که بهـ  1هم آمده بود 1384تجارت  ۀحیـ که در ال «یتجار ۀندینما» ۀواژ
 خود قرار داده است.  ۀندیکرد که او را نما یتلق

 یو اعتبار  یمال یهاتی. فعال2-2-3

قانون تجارت از عبارت هر  2 ۀماد 7اشاره دارد و بند  یو صراف یبانک اتیعمل لیاز قب یو اعتبار یمال تیبه هرنوع فعال حهیال 1 ۀبند چهارم ماد
 استفاده کرده است. یو بانک یصراف اتیقسم عمل

 یو اعتبار یمال تیهر نوع فعال حهیاشاره شده بود اما در ال مهیو ب یو صراف یبانک اتیفقط به عمل یخدمات مال انیدر قانون تجارت، از م 
 ،یو بانک یقانون پول 30 ۀهرچند بر اساس بند ب ماد مینیبیآن آمد، م حیکه توض «تیفعال»از مبحث مربوط به  ریشده است. غ یتلق یتجار
 اتیها را عملموارد را استخراج کرد و آن نیا توانیبدون ربا م یبانک اتیپول و اعتبار است، اما طبق قانون عمل یبا شورا یبانک اتیعمل صیتشخ
 دانست: یبانک

 8 یوام و اعتبار بدون ربا )بندها یدار و اعطامدت یگذارهیسرما یهاانداز( و سپردهو پس یالحسنه )جارقرض یهاانواع حساب افتتاح
 یقیاز اشخاص حق یبها و اوراق بهادار و اسناد رسمگران یایامانات طال و نقره و اش یداربدون ربا(، قبول و نگه یبانک اتیقانون عمل 2 ۀماد 9و 

مذکور(، صدور  ۀماد 15و  14 ی)بندها انیمشتر یبرا یالیو ر یارز یهانامهو قبول ضمانت دییصندوق امانات و صدور و تأ ۀو اجار یو حقوق
 ها و... .نامهو قبول ضمانت دییتأ

دار را وکالتًا در مدت یگذارهیسرما یهاسپرده توانندیها مشده است که بانک ینیبشیصراحت پقانون مذکور به 3 ۀماد ۀدر تبصر زین و
کار برند معامالت سلف و جعاله به م،یمستق یگذارهیمزارعه، مساقات، سرما ،یمعامالت اقساط ک،یمشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملامور 
 .شودیمحسوب م یعمل تجار دهند،یها را انجام مها آنبانک نو چو

را استثنا کرده است(،  یاجتماع یهامهیاشاره کرده و ب نیجداگانه به ا 5در بند  حهی)که البته ال مهیب اتیو عمل یصراف اتیعمل ن،یبراعالوه
شده  ینیبشیهمچون بورس که مقررات آن خارج از قانون تجارت پ یموارد نیشده است. بنابرا یتلق یتجار یو اعتبار یمال یهاتیفعال ریسا

 .ردیگیرا هم دربر م ودب

 مهیب اتی. عمل2-2-4

 اتیعمل»قانون تجارت عبارت  2 ۀماد 9اشاره شده است و در بند  «یاجتماع یهامهیجز ببه یامهیب اتیهر نوع عمل»به  حهیال 1 ۀماددر بند پنجم 
علت که  نیاست اشاره نشده است؛ بد یعمل تجار مهینکته که ب نیقانون تجارت فرانسه به ا 632 ۀآمده است. در ماد «یربحریو غ یبحر ۀمیب

قانون تجارت که  633 ۀبا مفاد ماد اسیفرانسه در ق ییقضا یۀرو حال،نیچندان رواج نداشته است. باا مهیب اتیقانون، عمل نیا بیدر زمان تصو
 محسوب کرده است. یاز هرنوع را تجار مهیب یهاکرده، شرکت یتلق یرا عمل تجار یبحر ۀمیعمل ب

قانون تجارت( اما  2 ۀماد 9)بند  کندیم یتلق یـ را تجار یربحریغ ای یـ اعم از بحر مهیب اتیصراحت هر نوع عملبه رانیتجارت ا قانون
 دانسته است. یرا تجار یاجتماع یهامهیجز ببه یامهیب اتیهرنوع عمل حهیال

 یوجوه ایپرداخت وجه  یدر ازا کندیطرف تعهد م کیموجب آن است که به یعقد مهی: ب07/02/1316مصوب  مهیقانون ب 1 ۀماد طبق
طرف تعهد را  ،«گرمهیب»بپردازد. متعهد را  ینیوجه مع ایبروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده  ایدر صورت وقوع  گریاز طرف د

                                                           
 شوند:هاي ذیل ذاتًا تجارتي محسوب مي: فعالیت1384 ۀحیال 2 ۀبر اساس ماد .1

کاري، نمایندگي تجارتي و عملیات العملعملیات داللي و تسهیل معامالت منقول یا غیرمنقول. همچنین تصدي به هر قسم حقاي مانند تصدي به هرگونه فعالیت معاضدتي و واسطه -ت
 .حراجي
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 نیکه به چن یا. هر مؤسسهنامندیم «مهیموضوع ب» شودیم مهیو آنچه ب «مهیحق ب» پردازدیم گرمهیبه ب گذارمهیرا که ب یهوج ،«گذارمهیب»
 .شودیم یتلق مهیب ۀمبادرت کند، مؤسس یعمل

و  بودنیتجار یژگیو هامهینوع ب نیا ایسؤال دارد؛ آ یاند جااستثنا کرده یرا از اعمال تجار یاجتماع یهامهیب ۀحیال سندگان  ینو کهنیا اما
 یرتجاریغ ای یتجار یبرا یاو ازآنجاکه ضابطه ستیاند مشخص ناستثنا داشته نیا یبرا یهیچه توج کهنیاست؟ ا یکسب منفعت درشان اعتبار

 وارد مباحث مستدل و مستند به مواد شد. توانیدانستن اعمال ارائه نشده است، نم

 یاسناد تجار  یرو ی. انجام اعمال تجار 2-2-5

 8اشاره کرده است و بند « هاچک، سفته و برات و قبول آن نیو تضم یسیصدور، ظهرنو»به  حهیال 1 ۀبند هفتم ماد ،یدرخصوص اسناد تجار
 «.باشد رتاجریغ ایتاجر  نیب کهنیاعم از ا یمعامالت بروات»: داردیقانون تجارت مقرر م 2 ۀماد

 یعنی کند؛یو انتقال آن را محقق م جادیو ا شودیبرات انجام م یاند که رودانسته یرا اعمال حقوق یمنظور از معامالت بروات سندگانینو
کشور، معامالت  یعال وانید یعموم ئتیه 12/09/39-2783 ۀشمار یاصرار یو ضمانت. هرچند، بر اساس رأ یسیظهرنو ،یصدور، قبول

و  باشدیبروات م دوفروشیقانون تجارت، خر 2 ۀماد 8مذکور در بند  یمنظور از معامالت بروات»...شده است:  فیتعر نینچ یدرستبه یبروات
و عنوان آن  شودیمحسوب نم یوجه نقد برات بدهد، بروات یبه جا داریاز برات باشد، اگرچه خر ریغ ییایکه مورد معامله کاال و اش یمعامالت

 ئتیه 12/09/1339-2783 ۀشمار یاصرار یقانون تجارت و رأ 314 ۀو ماد 2 ۀماد یبا توجه به بندها رو،نیازا. «باشدیمعامالت اعتبار م
چک،  نیو تضم یسیصدور، ظهرنو حهیال سندگانی. اما نوشودیمحسوب نم یکشور: صدور سفته و چک ذاتًا عمل تجار یعال وانید یعموم

 .انددانسته یسفته و برات و قبول آن را تجار
 لیها را تشکآن جادیکه اساس ا یاتیاست، نه عملاسناد  نیشکل ا دهدیم یتجارت تیماه یمعتقدند، آنچه به اسناد تجار ینیاسک دکتر

پول محل صدور  لیتبد ۀلیوس ۀمنزلسند به نیعلت بود که از ا نیبه ا شدندیجدا م گریکدیاز  یرتجاریو غ یتجار ۀسفت ی. اگر روزگاردهدیم
 نیاست. ا موردیب یرتجاریو غ یتجار ۀسفت کیتفک رود،یکار نممنظور به نیاما در حال حاضر که سفته بد شد،یاستفاده م داختبه محل پر

توسط آن  ایاستفاده شود  یامور تجارت یبرا ایتوسط تاجر  کهنیچک هم برحسب ا کیتفک شانیصادق است و به نظر ا زیچک ن ۀاستدالل دربار
 یچک سند بانک کهنیبا توجه به ا رایز. ستین یمنطق ردیبه خود بگ یمدن ای یتجار یژگیاساس و نیگرفته شود و بر ا کارهب رتاجریاشخاص غ

(. 6، ص 1392 ،ینیکند )اسک دایپ یذات یتجارت یژگیهمچون برات و دیبا رود،یکار مو به شودیم میها تنظبانک یاست و عمدتًا از سو
نظر قابل انتقاد است، چرا که  نیا کهیاند. درحالکرده یتلق یموارد را تجار نیعمل پوشانده و تمام ا ۀمطلب جام نیابه  زین حهیال سندگانینو
 داده شده است. یتسر یبه افراد عاد یو ورشکستگ یالزامات تجار ۀموجبات دامن بیترت نیبد

 یخدمات تی. فعال2-2-6

تصدي به هر نوع تأسیساتي که براي انجام بعضي »قانون تجارت  2 ۀماد 3و بند  «یخدمات تیهر نوع فعال یتصد» حهیال 1 ۀماد 8بند  ۀسیدر مقا
 ،ی)بانک ی(، خدمات مالیعامل ،یکارالعملحق ،ی)دالل یااز خدمات واسطه ریدر قانون تجارت غ شودی، خاطرنشان م«شودمي امور ایجاد

آورده  2 ۀماد 3(، در بند یعموم یهاشگاهیبه نما یتصد ،یحراج اتیبه عمل یونقل، تصدبه حمل ی( و خدمات متفرقه )تصدمهیب ،یصراف
 .شودیم جادیامور ا یانجام بعض یکه برا یساتیبه هر نوع تأس یاست: تصد

آن را ذکر کند، بدون  قیاز مصاد ییهااست نمونه دهیاست، هرچند قانونگذار کوش یمبهم و کل اریبس« امور یانجام بعض یبرا» عبارت
 دنیو رسان هیته ایخدمه  داکردنیپ ،یمعامالت ملک لیاند از تسهعبارت قیمصاد نیمتن را برطرف سازد. ا تیو کل طور کامل ابهامکه بهآن

 نشود. قیمصاد بودنیکرده است تا تصور حصر دیقرا  «رهیو غ» یعبارت کل زیبند مذکور ن انیدر پا گذارملزومات. قانون
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 یساتیتأس زیو ن رد؛یدربر گ زیاشخاص را ن انیانعقاد انواع قراردادها م لیاموال و تسه ۀمتنوع است و ممکن است ادار اریبس یخدمات امور
 ییهااهبنگ ای یعموم یهاشگاهیتئاتر و نما یبرا تیفروش بل یهابنگاه ،یمسافرت یهابنگاه پردازند،یم یتجار غاتیکه به امور تبل ییهاچون بنگاه

که کار فرد  ییدر جاها یامور مشتر ۀکنندلیبتوان گفت موارد تسه دی. شاکندیم دایپ شهیو تئاتر هنرپ نمایو کارگردانان س کنندگانهیته یکه برا
 حه،یال سندگانینو رسدینظر م(. بهیمشاوران فن ای یدادگستر ی)مثل وکال ردیگیبند قرار نم نیاست در ا یداشتن دانش و تخصص خاص ازمندین

 است: یاند، که از چند بعد قابل بررسکرده یخدمات یهاتیفعال قیمصاد یاقدام به ذکر برخ ،ییزداابهام یدر راستا
 یتصد»در عبارت « به»حذف  ستیمشخص ن «یخدمات تیهرنوع فعال یتصد»اند: بند داده نیاست که در ظاهر عبارت ا یرییتغ اول،

 مراد چه بوده است. ریعامدانه و در فرض اخ ایسهوًا صورت گرفته « به
 زیجهت ن نیمسئله از ا نیوجود خواهد آورد. ابه میرا که در قسم اول اشاره کرد یهمان مشکالت زیقسم ن نیدر ا ارینبود مع ن،یبراعالوه

 یچرا که افراد با تصد ست؛یشکل به مصلحت ن نیبد یخدمات یهاتیآنهم در قسم فعال یتجار یهاتیفعال ۀاست که گسترش دامن تیحائز اهم
در  کهنیا ژهیوآنان خواهد شد. به ری)چون داشتن دفتر( دامنگ ی( و الزاماتیآن )ازجمله ورشکستگ نیو آثار سنگ شوندیم یتاجر تلق رامو نیبه ا

با اذن  تواندیم زیمحجور مم ،یقانون امور حسب 85 ۀموجب مادهم ممکن است تاجر محسوب شوند، چرا که به زیمحجوران مم یحقوق ما حت
 زین یلیتمث ۀ)که با توجه به صدر عبارت، جنب یخدمات یهاتیمفهوم گسترده از فعال نیانتخاب کند، و با توجه به ا شهیپ ایکار  دخو میق ای یول

 یاعمال انیم نیکه در ا ژهیواست. به بودن اعمال در تعارض یرتجاریبا اصل غ نیو ا ابدییم یفزون اریبند بس نیدارند( احتمال قرارگرفتن در ا
آمده  12است، طبق مورد  یداشتن دانش و تخصص خاص ازمندیکه کارشان ن یمثاًل مشاوران فن خورد؛یچشم مدارند به یرتجاریغ ۀجنبهم که 
دست که  نیاز ا یو موارد یخبررسان یهابنگاه ای هایخبرگزار ۀادار ای شودیمحسوب م یرا ذکر کرده است، تجار یخدمات فن ۀکه ارائ 8در بند 

 .ستیغالب ن شانیتجار ۀالاقل در کشور ما جنب رسدینظر مبه

 هوا ای آب ،یخشک قیطر  از مسافر ای کال ونقل حمل

 گرید بارکی را آب قیطر از ونقلحمل تجارت قانون مثل حهیال سندگانینو همچنان است، 1 ماده 12 بند تابع ییایدر ونقلحمل به یتصد گرچه
 یفرانسو اصطالح ۀترجم واژه نی. ااندباز از آن استفاده کرده یتصد ۀواژ در موجود ابهاموجود  با حهیال سندگانینو و اندآورده 1- 8 بند در هم

enterprise (زیانتروپر )تکرار نیبنابرا .دهندیم انجام را یخاص اتیعمل ابزار یتعداد یریکارگبه با که شودیم اطالق یالتیتشک به و است 
 و لیقب هر از یمکار و یچیگار و شوفر جهی. درنتاست امر نیا صیتشخ عوامل از شدهدادهسازمان التیتشک نیا از استفاده با خاص یاتیعمل

 ۀماد به ناظر یدادگستر وزارت ۀنامنییآ 3 و 2 بند اساس بر نکند، تجاوز الیر هزار12 ازها آن ۀساالن یدیعا که یدرصورت ونقل،حمل انیمتصد
 .شد خواهند محسوبجزء  ۀکسب تجارت، قانون 19

 اطالق یتاجر ای کاسب به ونقلحمل یمتصد گفت دیبا نیبنابرا. اندبرده کاربه را واژه نیهم باز حهیال سندگانینو مینیبیم درهرحال
 ۀحیال در کهنیا خصوص نیا در نکته نیآخر. ستین شودیم انجام ونقلحمل عمل آن با که یاهینقل لهیوس ۀرانند و کندینم عمل تنها که شودیم

 اساس بر. است برداشته انیم از بود تجارت قانون 377 ۀماد از یناش که را سابق ۀشبه و است شده اضافه یدرستبه هم «مسافر ونقلحمل» دیجد
 .ردیگیم عهده به را «اءیاش حمل» اجرت مقابل در که است یکس ونقلحمل یمتصد مزبور، ۀماد

 یکیالکترون تجارت قانون در کنندهنیتأم مفهوم. 3

قواعد  وکننده از مصرف تیل مربوط به حماواست. ازآنجاکه در فص یکیالکترون تجارت حقوق در یدیواژگان کل از «کنندهنیتأم»اصطالح 
 تیمسئول یو یقانون تعهدات از تخلف یبرا وگذار قرار گرفته است قانون حیصر خطاب مورد بارها و بارها یکیالکترون تجارت قانون از غیتبل

 دن،یدتدارک یبه معان یدارد و از نظر لغو یعرب ۀشیر نیتأم. میامقوله نیا به موشکافانه ورود از ریناگز است، شده ینیبشیپ یفریک و یحقوق
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 د،یداشتن )عمتی(، امن1410 ،یدیفراه ؛1377 ،اعتمادکردن )دهخداپنداشتن، نی(، ام1371 ن،یمع ؛1377 ،نمودن )دهخداکردن و امنحفظ
 ( آمده است.1358

 یکیقانون تجارت الکترون 2 ۀاز ماد« ع». اما در بند شودیکردن اموال و حفظ ادله استفاده مفیتوق یبرا واژه نیاز ا یدر اصطالح حقوق
« م»بند  اساس بر. «کندیم تیفعال یاحرفه ای یصنف ،یتجار تیاست که بنا به اهل ی( عبارت از شخصSupplier) کنندهنیتأم»آمده است: 

 یهیحال بدنی. بااآنان کنترل تحت یاانهیرا یهاستمیس ای یو حقوق یقیاعم است از شخص حق زین( Personشخص )منظور از  ز،یماده ن نیهم
پردازش خودکار  یهابرنامه یاجرا قیکه از طر یافزارو نرم یافزارمتصل سخت یهااز دستگاه یاعنوان مجموعهبه «یاانهیرا یهاستمیس» است

 یمعنیب زیگفتن از اعمال مجازات بر آن نو سخن نداردنظر را مورد جرائم ارتکاب تیقابل یقید، بدون دخالت شخص حقنکنیم عمل امیپداده
 (. 99، ص 1393 ،یدریاست )ح

مجمل است  یفیتعر «کنندهنیمتأ»از  2 ۀماد« ع»در بند  مندرج فیتعر مینیبیشرح داده خواهد شد، م لیکه در ادامه به تفص طورهمان
 ۀماد ییاجرا ۀنامنییآ و یکیکننده قرار دهد. در قانون تجارت الکترونکه آن را در مقابل مصرف استبوده  نیقصد مقنن صرفًا ا رسدینظر مو به
 تیاست که بنا به اهل یو حقوق یقیاعم از هر شخص حق کنندهنیمزبور، تأم ۀنامنییاستفاده شده است. مطابق آ «کنندهنیتأم»آن از اصطالح  48

 یکیالکترون تجارت قانون در مربوطه مواد به ینگاه کنندهنیتأم اصطالح مفهوم و معنا قیدق نییتب ی. براکندیم تیفعال یاحرفه ای یصنف ،یتجار
کار رفته است که به به یکیالکترون تجارت قانون از یمتعدد مواد در کنندهنیتأم. داشت میخواه کنندهنیتأم به مربوط یقانون الزامات و فیتکال و

هرنوع  راه دور عبارت ازل ارتباط از یوسا»آمده است:  یکیقانون تجارت الکترون 2 ۀماد« ف»در بند  ،مثال یبراها اشاره خواهد شد. از آن یبعض
 ۀماد« ص»بند . «شودیفروش کاال و خدمات استفاده م کننده جهت" و مصرفکنندهنیهمزمان "تأم یکیزیاست که بدون حضور ف یالهیوس

 با کنندهمصرف و" کنندهنی"تأم نیخدمات ببه کاالها و و قبول راجع جابیعقد از راه دور ا»: داردیعقد از راه دور مقرر م فیدر تعر زیمزبور ن
 .دانندیم عقد نیکننده را طرفصرفم و کنندهنیتأم ماده دو نیپر واضح است ا«. ل ارتباط از راه دور استوساز از استفاده

مورد حکم  کنندگاننیتأم فیاز تکال یبعض 43،2 41،1، 40، 39، 38، 36، 34، 33مواد  ۀکنندمصرف از تیدر مواد بعد و در مبحث حما
 فیاز تکال یکی 34 ۀماد ،نمونه یرا. برندیگیم یجا یتعهدات قرارداد ۀطیدر ح یو برخ یقراردادشیناظر به تعهدات پ یکه برخ ،واقع شده است

ندرج در بند اطالعات م ،یاطالعات مقدمات دییضمن تأ ،جداگانه دیبا کنندهنیتأم ،ماده نی. طبق اداندیرا ارسال اطالعات م کنندگاننیتأم
 .کندرا ارسال « د»تا « الف»

 میکننده ارتباط مستقگاه با مصرفچیکه ه یاکنندهنیکننده بود. تأمبا مصرف کنندهنیضرورت ارتباط تأم نییتب مزبورمراد از اشاره به مواد 
در  تیهو ی، معرف34 ۀعمل بپوشاند؟ ارسال اطالعات مندرج در ماد ۀجام مزبور مواد در مندرج فیتواند به تکالیاست چگونه م نداشته
 صورت، نیا ریاجرا است در غقابل یارتباط نیدر صورت بودن چن فقطاست که  یفیهمه و همه تکال رهیعودت وجه و غ ،یتماس صوت یبرقرار

شده هم وجود نخواهد ینیبشیپ یفریک یاجراهاضمانتتبع امکان اعمال خارج است و به کنندگاننیتأم ۀاست که از عهد یطاقیماال فیتکل
که توسط  3یکیدرخصوص تجارت الکترون ترالیآنس هکار رفته است. قانون نموناصطالح به نیا یبرا ییهامعادل یالمللنیاسناد ب درداشت. 

 ندارد،آور الزام ۀجنب قانون نی. هرچند اشد بیتصو 1996دسامبر  16سازمان ملل متحد( مورخ  یالمللنیحقوق تجارت ب ونیسی)کم ترالیآنس
(. ازآنجاکه در متن 31، ص 1390 ،)زرکالم اندرفتهیپذ یقواعد عمل ۀمنزلسسات آن را بهؤاز کشورها و م یو تعداد دارد یتوجهانیشا یگذارریتأث

 5مورخ  ECC/93/13 4دستورالعمل  پاارو یۀدتحاا رايشو. است امدهین زین آن از یفیکننده پرداخته نشده، تعرو عرضه کنندهنیقانون به تأم نیا
                                                           

 کنندهنیتأم ۀبه عهدارجاع  ۀنیو هز شودیخدمات ارجاع داده م ایکاال و  د،یمخاطب ارسال نما یتعهد را برا ای از موضوع معامله ریغ یگریخدمات د ایکاال  کننده،نیکه تأم ی: درصورت41 ۀماد. 1
 است...

 کند. یو تیکننده را حمل بر رضاسکوت مصرف دینبا کنندهنی: تأم43 ۀماد. 2
3. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. 

4. Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts. 
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: داردیمقرر م 2 ۀماد از سوم قسمت در دستورالعمل نیا 1.کرد بیتصو« مصرف يهااردادقردر  غیرمنصفانه یطاشر»را با عنوان  1993 لیآور
seller or supplier مقاصد مربوط به  یدستورالعمل، برا نیتحت پوشش ا یاست که در قراردادها یحقوق ای یقیهر شخص حق یبه معنا

منعقده را از  یقراردادها نیصراحتًا طرف زین 1 ۀدر ماد 2د.کنیعمل م یخصوص ایباشد  یبخش دولت تیخود، تحت مالک ۀحرف ایتجارت، شغل 
 انیشادو طرف عقد است.  انیم میمستق ۀرابط ۀدهندکه خود نشان 3است کردهکننده عنوان مصرف گرید یو از سو seller or supplierسو  کی

 کسانیطور و به 4درج شده است or supplier( استفاده شده بالفاصله عبارت sellerدستورالعمل که از اصطالح فروشنده ) یذکر است در هرجا
 .است شده بار هاآن بر یکسانیاند و تعهدات قرارگرفته خطاب مورد

برخالف آنچه  است، مشخص کنندهنیشده بر تأمبار فیتکال و تعهدات زین و یکیالکترون تجارت قانون در کنندهنیتأم گاهیجا به تیبا عنا
پرکردن  ایکاال  نیکه مبادرت به تأم ستندین یحقوق ای یقیاشخاص حق کنندهنیمنظور از تأم است، جیرا حوزه نیا یتخصص یدر عرف و قراردادها

همان تاجر است که تعهدات  ظاهراً  یکیمدنظر قانون تجارت الکترون ۀکنندنیتأم گذشت، که طورهمان بلکه کنندیکننده مانبار عرضه یموجود
 ص ،1398)اعتماد،  داشت خواهد یفریک و یحقوق تیکننده دارد و در صورت نقض تعهدات هم اوست که مسئولدر قبال مصرف یمشخص

 (.34و  33

 یر یگجهینت

 خود یداخل نیقوان تا کوشندیمکشورها  شدن،یجهان یجهان تجارت به سو حرکتو  یجهان تجارت سازمان در جهان کشور 146 تیعضو با
 یالمللنیسازمان مهم ب نیبه ا وستنیپ رانیا یاسالم یجمهور یتجار اندازچشم آنجاکه. ازکنند نیتدو یالمللنیب نیقوان با انطباق جهت در را

به  که چرا کرد،تالش  یالمللنیب نیقوان ریسا و یجهان تجارت سازمان نیقوان با کشور تجارت قانون ساختنهمگن در دیبا اکنونهم از است،
 بر) میابوده هاآن به وستنیپ درصدد که باشد ییهاسازمان نیقوان با تناقض در که کرد نیتدو یقانون تجارت توانیمن هاآن یریناپذکیتفک علت

منطبق و هماهنگ  دیکشور با یقانون تجارت داخل نیحاکم بر تدو نشیب ن،یبنابرا. میهست هاآن عضو اکنونهم ای( 1404 اندازچشم سند اساس
 اصالحات است گذشته چهبا توجه به آن دیبا قانونگذار وباشد  یالمللنیب یهاسازمان ریو سا یحاکم بر سازمان تجارت جهان نشیبا فلسفه و ب

 .دهد انجام را یبعد
و  یزیربرنامه معاونت یاقتصاد مطالعات دفتر مدنظر یاساس راتییتغ جادیا حهیال 1 ۀماد با یفعلقانون تجارت  2و  1 ۀماد ۀسیمقا با
از  یدر بخش ن،ی. همچنبرشمرد هیاصالح نیا یهاینوآور وقوت  ۀنقط از یبخش را آن توانیمو ن شودینم مشاهده یوزارت بازرگان یاقتصاد

 .است شده پرداخته تجارت قیمصاد نیتریجزئ به گاه و ییگویکل به گاه شود،یمشخص تاجر شناخته  آن   ۀواسطمشاغل که به یمعرف
 نکردنحذف و فیضع عبارات رندادنییتغ بود، رفته کاربه اشتباه به تجارت قانون در که یموردیب یتکرارها آوردن مبهم، واژگان کاربردنبه

 که یدرشت و زیر موارد ریسا و شدیم صحبت آن ۀدربار بارها واست  داشته وجودها سال نیا یط که یابهامات از یاریبس گذاشتن پاسخیب د،یزوا
 توجه با و یکل یابیارز در اما دارد، زین یمثبت نکات هرچند. دانست وارد حهیال نیا به توانیم که است یراداتیا از همه و همه شد، اشارهها آن به
 ندارد،( راداتشیا ۀهم با) تجارت قانون بر یحیترج چیه د،یجد راداتیا و ابهامات جادکردنیا بلکه و سابق راداتیا از یاریبس نکردنرفع به

 و مثبت نکات آشکارشدن و تجارت قانون مواد درخصوص متعدد مقاالت ۀارائ و یبررس و قیتحق سال انیسال از پس رفتیم انتظار کهیدرحال

                                                           
ها انتظار، لسااز  پس ان،یردر ا برسانند. تصویب بهرا  زمال نیناقو ف،مصر يهااردادقردر  النهدناعا وطشر با مقابله رمنظوبه شدند مکلف عضوهای دستورالعمل مزبور، دولت سساا . بر1

 (.174، ص 1391تصویب رسید )امینی و همکاران، به  1388در مهر ماه « کنندگانحمایت از حقوق مصرف»باالخره قانون موسوم به 
2. ‘seller or supplier’ means any natural or legal person who, in contracts covered by this Directive, is acting for purposes relating to his trade, 

business or profession, whether publicly owned or privately owned. 
3. “… contracts concluded between a seller or supplier and a consumer”. 

 شده.از دستورالعمل اشاره 7، 6 ،3، 2، 1. ر. ک به مواد 4
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 واست  نبوده صالح به تیوضع نیا با حهیال بیتصو رسدیم نظربه ن،یبنابرا. داشتیم بر جلو به گام کی دیجد قانون آن، یخألها و یمنف
 .داشت خواهد تیارجح آن «رییتغ» بر قانون «اصالح»

اروپا آمده  یۀاتحاد یهاو دستورالعمل ییاروپا نیاست که در قوان supplierاز  یابرگردان و ترجمه رانیا حقوق در کنندهنیاصطالح تأم
تنها با مفاد انجام شده است. معادل مناسب که نه یو قرارداد یتجار ،یالزامات عرف تیاست. در مصوبات مزبور، انتخاب واژه با رعا

 است. «کنندهعرضه»دارد، اصطالح  یخوانعرصه هم نیموجود در ا یکه با عرف و قراردادها ،شده در قانونینیبشیپ

 منابع

 .ششم چاپ سمت،: تهران (.1 جتجارت ) حقوق(. 1380) عایرب ،ینیاسک

 .هجدهم چاپ سمت،: تهران. حقوق تجارت: برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک(. 1392) عایرب ،ینیاسک

. اروپااتحادیه  یهادستورالعمل در یتطبيق مطالعه با سایبر یفضا در یبازرگان تبليغات بر حاکم یحقوق اصول(. 1398) میمر دهیس اعتماد،
 .تهران قاتیتحق و علوم دانشگاه ،حقوق ۀدانشکد ،یخصوص حقوق یدکتر ۀرسال

 .چهارم چاپ جا،یب: تهران. یبازرگان حقوق(. 1351) دیعبدالحم ،زنگنه یاعظم

و سکوت قانون حمایت  یبا شروط ناعادالنه قرارداد یحقوق یها(. نحوه مقابله نظام1391) نهیسک ،یو کرم نیرحسیم ان،یعابد منصور، ،ینیام
 (.59)15، یحقوق قاتيتحق. رانیکنندگان در ااز حقوق مصرف

 ،یحقوق یهاپژوهش. دیجد تجارت قانون ۀحیال یبازنگر ضرورت و رانیا حقوق در یشرکت تیحاکم نظام تی(. وضع1393) نیام ،یجعفر
13(26 ،)، 197-204. 

 ،مجلس و راهبرد. یکیکننده در تجارت الکترونمصرف حقوق هیعل جرائم قبال در ینیتقن یفریک استی(. نقد س1393) مرادیعل ،یدریح
21(79 ،)95-122. 

 چاپ ششم.  عدالت، ثاقیم: تهران. یکنون حقوق نظم در تجارت قانون(. 1386محسن ) ،یو قرائ یعل ،یحاتم محمد، ،یلیدمرچ
 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. ۀسسؤ. تهران: منامه دهخدالغت(. 1377) اکبریدهخدا، عل

 یحقوق یهامطالعات و پژوهش ۀسسؤدو بلفوند. تهران: م نانیل هیزو. کيحقوق تجارت الکترون(. 1390( )قیتحق و)ترجمه  ستار زرکالم،
 شهردانش.

 . تهران: نشر دادگستر.(1 ج) تجارت حقوق(. 1374حسن ) ،یتهران ستوده

. یحقوق خصوص ارشدیکارشناس ۀنامانیپا. تجارت قانون دیجد حهیبر ال یبا نگرش یتجار و معامالت تجار(. 1393) یعل یموس سرخوش،
 واحد کرمانشاه. ،یدانشگاه آزاد اسالم حقوق. ۀدانشکد

 .زانیم: تهران. ساده زبان به تجارت حقوق(. 1396محمود ) ،یعرفان

 .ریرکبی. تهران: امديعم یفرهنگ فارس(. 1358) حسن د،یعم

 قم: منشورات الهجره. (.4و  2)ج  نيالع(. 1410محقق ) احمد بن لیخل ،یدیفراه

 . بیتصو شرف در یاحهیال به تجارت حقوق مدرس کی یجد راداتی(. ا1393) ینبغالم چکاب، یضیف
http//www. isna.ir/fa/news/93032613857 

 .دوم چاپ فرزان، انتشاراتتهران:  .تجارت حقوق(. 1364) ینقلیس، حیکاتب
 .دهم چاپ زان،یم انتشارات: تهران. تيمالک و اموال(. 1384) ناصر ان،یکاتوز
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 .ریرکبیانتشارات ام ۀسسؤ. تهران: منيفرهنگ مع(. 1371) محمد ن،یمع

 .دوم چاپ دانش، گنج: تهران. یکيالکترون تجارت حقوق( 1390رضا ) ،یو نخجوان یمحمدعل ،ینور

 ،. تهرانینترنتیا یوکارهاکسب و کيالکترون تجارت یکاربرد مقررات و نيمجموعه قوان(. الف1400) میمر دهیس اعتماد،و  سجاد وفا، مینع
 شهردانش. یحقوق یهامطالعات و پژوهش ۀسسؤم

حقوق . رانیا در ینترنتیا یکسب وکارها یحاکم بر صدور مجوز برا ینظام حقوق ی(. بررسب1400) میمر دهیس اعتماد،و  سجاد وفا، مینع
 . 246-221(، 2)2 ،نینو یهایفناور

 و نیتدو اصول و ندیافر - تجارت قانون اصالح حهیال(. 1384) یاقتصاد مطالعات دفتر ،یاقتصاد امور و یزیربرنامه معاونت ،یبازرگان وزارت
 .هاینوآور

Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts. 

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. 

 


