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  قواعد حاكم بر تعھد تجاري در حقوق ایران

  
  

  مقدمھ 
) معامالت تجارتي(تاجر را كسي معرفي مي كند كھ شغل معمولي خود را  ١٣١١ب ماده اول قانون تجارت ایران مصو

قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول بھ قصد  ٢معامالت تجارتي در ماده . قرار بدھد
براي بعضي امور فروش یا اجاره ،تصدي بھ حمل و نقل ،داللي ،حق العمل كاري ،عاملي ، تصدي بھ تاسیساتي كھ 

ایجاد شده از قبیل تسھیل معامالت ملكي ،پیداكردن خدمھ یا تھیھ و رسانیدن ملزومات ،تاسیس كارخانھ براي امور 
تولیدي ، تصدي بھ عملیات حراجي ،تصدي بھ ھر قسم نمایشگاھھاي عمومي ، عملیات بانكي و صرافي ،معامالت 

  . ومعامالت راجع بھ آنھا برواتي ،عملیات بیمھ ،كشتي سازي و كشتي راني
  

معامالت تجارتي ((تدقیق در مصادیقي كھ قانونگذار از معامالت تجارتي ارائھ داده است نشان مي دھد كھ عنوان 
تحصیل (بھ مفھوم حقوقي كلمھ اند))معاملھ ((بعضي از این عملیات .نیست ٢مناسب ھمھ عملیات ردیف شده در ماده ))

و بعضي عملیات مصداق شغلند )از مصادیق بارز آن صید ماھي بھ منظور فروش است مال منقول بھ منظور فروش كھ 
تصدي بھ حمل و نقل كھ شغل است و البتھ متضمن انعقاد قرارداد حمل و نقل (اگرچھ متضمن انجام معامالت نیز ھستند

بھتر بود قانونگذار از )) معامالت تجارتي((در نتیجھ ،بھ نظر ما، بھ جاي استعمال عبارت ).با مشتریان نیز ھستند
  . قانون تجارت استفاده مي كرد ٢براي معرفي فعالیتھا و معامالت منعكس در ماده ))عملیات تجارتي ((عبارت 

مي پردازد، تاجر  ٢بھ ھرحال ،ھمان طور ماده یك قانون تجارت مقرر كرده است ،كسي كھ بھ عملیات منعكس در ماده 
قانون تجارت  ٢ارتي است ،چھ این تعھدات ،خود تجارتي باشند، یعني مشمول ماده است و چون تاجر است تعھداتش تج

  . باشند و چھ مدني باشند لیكن بھ مناسبت انجام عملیات موضوع ماده اخیر، ایجاد شوند
كیك اما تفكیك تعھدات تجاري از تعھدات مدني ،كھ قانونگذار برقرار كرده است چھ ھدفي را دنبال مي كند؟ آیا این تف

در واقع ، بر تعھدات تجاري ھمان مقرراتي .صرفا براي تشخیص تاجر از غیر تاجر است ؟ پاسخ، البتھ منفي است 
حاكم نیست كھ بر تعھدات مدني تعھدات نوع اول ،البتھ ،علي االصول تابع ھمان قواعد و مقرراتي ھستند كھ بر اعمال 

فرانسھ ، مقررات خاصي نیز براي معامالت تجاري وضع شده كھ لیكن در قانون ایران ،مانند قانون . مدني حاكمند
لیكن ،قبل از ورود در این بحث .شناخت و معرفي آنھا ضروري مي نماید و مادر این جا بھ بررسي آنھا مي پردازیم 

  : باید بھ دو قاعده كلي ، كھ بھ تعھدات تجاري مربوط مي شود اشاره كنیم 
ما، برخالف حقوق فرانسھ ،تضامني بودن تعھدات ناشي از امور تجاري وجود ندارد، قاعده اول این است كھ در حقوق 

مثل مسؤولیت تضامني در شركتھاي تضامني یا تعھد تضامني (مگر آن كھ قانون آن را صراحتًا پیش بیني كرده باشد
در حقوق ایران ، در )جارت قانون ت ۴٠٣ماده (و یا، بھ موجب قرارداد برقرار شده باشد)امضاء كنندگان اسناد تجاري 

واقع ، قانونگذار اصل مفروض بودن مسؤولیت تضامني تاجر را كھ در حقوق فرانسھ دنبال مي شود نپذیرفتھ و در این 
  . مورد خاص فرقي بین حقوق تجارت و حقوق مدني وجود ندارد

خواه طرف معاملھ با او تاجر باشد قاعده دوم این است كھ ،تعھدات تاجر بھ سبب انجام امور تجارتي ، تجارتي است ،
خواه نباشد ھرگاه معاملھ تاجر با غیر تاجر باشد، تنھا تعھد تاجر تجارتي است و بنابراین تنھا بر تعھد او مقررات 

فایده تفكیك تعھداتي كھ طرفین آن تاجرند از تعھداتي كھ تنھا یك طرف آن تاجر است در بحث راجع . تجارتي خواھدبود
   ٢٢در واقع ،بھ موجب ماده . ادگاه رسیدگي كننده بھ دعوي ناشي از چنین تعھداتي ھویدا مي شودبھ صالحیت د

مدعي مي تواند بھ دادگاه محلي رجوع كند كھ عقد یا قرارداد در آن ))در دعاوي بازرگاني ((قانون آئین دادرسي مدني 
تاجر و بھ سبب تعھدي تجاري مطرح شود، طرف غیر اگر دعوي علیھ . جا واقع شده و یا تعھد در آن جا باید انجام شود

برعكس ھر گاه دعوي .تاجر مي تواند دادگاه خود را انتخاب كند، چھ دعوي علیھ تاجر یك دعواي بازرگاني است 
  . بازرگاني علیھ غیر بازرگان جنبھ مدني دارد

د تجاري ،اجراي تعھد تجاري و محو آن با ذكر این مقدمھ ،براي بررسي رژیم حقوقي تعھد تجاري ،بھ ترتیب ایجاد تعھ
  . را مورد مطالعھ قرار مي دھیم 

  
  ایجاد تعھد تجاري  :بخش اول 

تعھد تجاري ،مانند ھر تعھد قراردادي ،مبتني بر شرایط ماھوي و شكلي است آن چھ ما در این جا مطرح مي كنیم ،البتھ 
جاري وتعھد مدني تابع شرایط ماھوي و شكلي ،شرایط اختصاصي تعھد تجاري است واال در اغلب موارد، تعھد ت

  . واحدند كھ ،بحث راجع بھ آنھا ، موضوع حقوق مدني است 
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  مبحث اول 
  شرایط ماھوي ایجاد تعھد تجاري 

  
  . اھلیت و رضایت : درمیان شرایط ماھوي تجاري دو شرط قابل بررسي و ذكرند

اما، . اھلیت انجام امور تجارتي را نیز دارد. قاعدتًا ھركسي كھ اھلیت انجام امور مدني را داشتھ باشد –اھلیت  –الف 
تدقیق در سیستم حقوقي ایرلن ما را بھ یك نتیجھ گیري عجیب مي رساند و آن این است كھ ،در حقوق ما ،قانونگذار 

ري كمتري كرده است درحالي كھ در حقوق فرانسھ قاعده عكس ،براي انجام امور تجاري ،در باب اھلیت ،سختگی
براي توضیح مطلب بھتر است اول بھ سیستم حقوقي فرانسھ در این مورد اشاره اي داشتھ باشیم و سپس بھ .حكمفرماست 

  . سیستم حقوقي ایران بپردازیم 
  
تواند بھ عمل تجارت بپردازد،  در حقوق این كشور، ھیچ كس نمي–رژیم حقوقي اھلیت در حقوق تجارت فرانسھ -١

سال تمام  ١٨پس صغیر ،یعني كسي كھ از.یعني سن معین شده براي رشد ،را داشتھ باشد . مگر آن كھ ھیجده سال تمام
كمتر دارد ،نمي تواند یك قرار داد تجاري منعقد كند ،حتي اگر صغیر غیر محجور باشد، یعني صغیري كھ بیش از 

در چنین شرایطي، صغیر غیر محجور نمي تواند تاجر .د رس او در دادگاه ثابت شده است شانزده سال دارد و رشد زو
،این است كھ ،گفتھ مي شود كھ ھر عمل )قانون تجارت فرانسھ  ٢ماده (شود حتي اگر مبادرت بھ اعمال تجاري كند 

مجحور براتي را صادر یا تجاري كھ صغیر غیر مجحور مي كند ،ارزش یك عمل مدني را دارد و مثال اگر صغیر غیر 
و حتي ،در مقابل دارنده حق ایراد عدم اھلیت را )قانون تجارت فرانسھ  ١١۴ماده (قبول كند ،عملش تجاري نیست 

معذالك، نباید تصور كرد كھ صغیر نمي تواند در زندگي تجاري دخالت .خواھد داشت اگرچھ دارنده با حسن نیت باشد 
یا سھامدار یك شركت تجاري باشد ،ولي . د ،بھ عنوان مالك مایھ تجارتي آنرا بھ اجاره دھدداشتھ باشد ،در واقع او میتوان

ندارد مگر بھ سن ھیجده سال تمام برسد ))اھلیت تجاري (( ھیچ یك از این اعمال بھ او وصف تاجر نمي دھد چراكھ او
نسھ ،علي االصول ھر كسي كھ داراي در حقوق ایران نیز، مانند فرا–رژیم حقوقي اھلیت در حقوق تجارت ایران - ٢.

بالغ و ((اھلیت باشد، عمل تجاري نیز مي تواند انجام دھد و اگر اھلیت نداشتھ باشد نمي تواند و اھلیت كسي دارد كھ 
  ) قانون مدني  ٢١١ماده (باشد ،))عاقل و رشید 

نقالب بحثھاي زیادي را موجب شده بدون آن كھ بخواھیم وارد جزئیات بحث اھلیت در حقوق ایران بشویم ،كھ پس از ا
باید بگوییم كھ بر خالف حقوق تجارت فرانسھ ،در حقوق ایران ،معاملھ تجاري صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقي .است 

توضیح مطلب این است . نمي شود بلكھ غیر نافذ است و با اجازه قبلي قیم داراي نفوذ وبا اجازه بعدي او قابل تنفیذ است
صغیر ممیز و (قانون امور حسبي ،رژیم حقوقي خاصي براي اھلیت در امور تجاري محجور ممیز  ٨۶و ٨۵كھ ،مواد 

قانون اخیر بھ ولي یا قیم اختیار داده است كھ  ٨۵در واقع ماده .برقرار كرده اند كھ قابل امعان نظر است )سفیھ 
 ۵۶ماده .رزد و لوازم آن پیشھ را فراھم كند یعني اشتغال و))پیشھ ((درصورت اقتضاء بھ محجور ممیز اجازه دھد ،بھ

این قانون نیز مقرر كرده است كھ محجور ممیز مي تواند اموال و منافعي را كھ خود بھ دست آورده است با اذن ولي یا 
سفیھ  كھ صغیر ممیز یا.این مواد حكایت از آن دارد .قیم اداره نماید و اعمال حقوقي الزم را براي اداره آنھا انجام دھد 

چون انجام چنین اعمالي .،اگر بھ امور تجاري بپردازد ،اعمالش نافذ است مشروط بھ این كھ با اجازه ولي یا قیم باشد 
توسط قانونگذار ایران اجازه داده شده است ،پس در صورتي كھ توسط محجور تا از ممیز انجام شوند ،وصف تجاري 

د را روزنامھ فرو شي قرار دھد ،خرید روز نامھ از جانب او براي مثال اگر صغیري شغل خو.آنھا از بین نمي رود 
قانون تجارت ،در حالي كھ ھمین عمل ،براي یك صغیر غیر محجور  ٢فروش عمل تجارتي است با بند یك از ماده 

  . فرانسوي ،مدني است 
جارتي را شغل خود قراردھد، نتیجھ وضعیت قانونگذاري ایران این مي شود كھ ، محجور ممیز را بتوانیم ،اگر امور ت

تاجر تلقي كنیم ،در نتیجھ ،اگر قادر بھ پرداخت دیون خود نشود، او را بھ ورشكستگي عادي یابھ تقصیر و تقلب محكوم 
قانون امور حسبي دو سئوال عمده را بھ ذھن  ٨۶و  ٨۵اما، مواد)بھ بعد قانون تجارت  ۵٣۶ونیزمواد۴١٢ماده .(كنیم 

  . آنھا پاسخ داده شود مي آورند كھ باید بھ
سؤال اول این است كھ آیا، براي این كھ محجور ممیز بتواند تعھد تجاري قبول كند الزم است در ھر معاملھ یي اجازه 
ولي یا قیم خود را داشتھ باشد یا اجازه كلي بھ انجام پیشھ او را از این امور معاف مي كند؟ بھ نظر ما جواب این سؤال 

واحد بھ اشتغال از جانب ولي یا قیم كافي است تا اعمال تجاري صغیر ممیز صحیح تلقي شوند، زیرا این است كھ اجازه 
قانون مورد اشاره ذكرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شي اذن در لوازم آن  ٨۵كھ در ماده ))پیشھ ((در لفظ 

د معامالت او در اجراي این پیشھ صحیح است و نیز ھست لذا، اگر بھ صغیر اجازه داده شد كھ بھ پیشھ یي اشتغال ورز
  . نیاز بھ اجازه ولي یا قیم در ھر مورد ندارد

سؤال دوم این است كھ آیا اموال صغیر ممیز را، در اجراي اجازه یي كھ براي اشتغال بھ پیشھ بھ او داده مي شود ،مي 
قانون مدني است كھ در تاریخ ١٢١٠ز ماده ا ٢توان بھ تصرف او داد ؟طرح این سؤال در واقع بھ سبب وجود تبصره 

اموال صغیري را كھ بالغ شده است در صورتي مي توان بھ : ((بھ موجب این تبصره .بھ تصویب رسیده است ٨/٧٠/١۴
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قانون امور حسبي ما را الزاما بھ نتیجھ گیري زیر  ٨۵جمع تبصره این ماده و ماده )).او داد كھ رشد او ثابت شده باشد
اگر بھ صغیر ممیز اجازه اشتغال بھ تجارت داده شود، بھ تصرف دادن اموال او بھ او بال مانع است چھ : كندھدایت مي 

الزمھ انجام تجارت این است كھ ، اگر صغیر نیاز بھ سرمایھ داشتھ باشد، اموال در اختیار او گذاشتھ شود و این كار 
شد و ھنوز اموال در اختیار او قرار داده نشده باشند، بھ تصرف اما، اگر صغیر بالغ شده با.براي ولي یا قیم مجاز است 

  . دادن اموال بھ او منوط بھ این است كھ حكم رشد او صادرشود
چگونھ مي توان قبول كرد كھ طفل قبل از بلوغ با ھمان شرط و احتماًال با عقلي .راه حل فوق بھ وضوح نامعقول است 

چون از قانونگذار، وضع قاعده نامعقول انتطار نمي رود پس باید این گونھ تلقي پیشرفتھ تراز چنین امري ممنوع باشد؟ 
قانون مدني راجع بھ این مورد خاص نیست كھ بھ صغیر ممیز اجازه ١٢١٠ماده ٢كنیم كھ قاعده عام منعكس در تبصره 

رت در تصرف او داده مي شود تجارت كند، در این مورد خاص اگر اموال طفل قبل از بلوغ بھ سبب اجازه تجا
قرارگرفتھ است ،بعد از بلوغ، از تصرف او خارج نمي شود و بعد از بلوغ ھم ،بھ طریق اولي ،اگر طفل قوه درك و 
تمیز در امور مالي خود را داشتھ باشد و بھ او اجازه تجارت داده شود، مي تواند اموال خودش را در تصرف بگیرد، 

یعني خارج از –قانون امور حسبي  ٨۶و ٨۵در خارج از موارد منعكس در ماده  .بدون آن كھ نیاز بھ اثبات رشد اوباشد
قانون مدني الزم الرعایھ ١٢١٠ماده ٢قواعد عام منعكس در تبصره  -مواردي كھ بھ طفل اجازه كار یا پیشھ داده مي شود

  . ن حكومت مي كنداست كھ خود بحثھاي دیگر بھ دنبال دارد كھ در حقوق مدني مطرح مي شود و قواعد عام برآ
اما آیا . مانند قرارداد مدني ، قرارداد تجاري در صورتي وجود دارد كھ طرفین بھ آن رضایت داده باشند –رضایت  - ب

رضایت براي آن كھ مؤثر در صحت قرارداد باشد، الزم است اعالم شود یا سكوت در مقابل ایجاب یكي از طرفین 
م رضایت است ؟نھ در قانون مدني و نھ در قانون تجارت قاعده عامي در این براي طرفي كھ سكوت كرده بھ معني اعال

خصوص وجود ندارد ولي مي توان گفت كھ تا رضایت اعالم صریح یا ضمني نشود قرارداد نمي تواند وجود داشتھ 
مجلس عقد، سكوت مالك ولو با حضور در ((قانون مدني در باب معامالت فضولي مقرر كرده است كھ  ٢۴٩ماده . باشد

  . از این ماده مي توان این اصل كلي را استنباط كرد كھ در حقوق ما سكوت دلیل رضا نیست ))اجازه محسوب نمي شود
اصل فوق در حقوق تجارت ھم علي االصول حكم فرما است ، جزء در موردي كھ قانون صراحتًا سكوت را دلیل رضا 

مثال . نھ یي باشد كھ بتوان سكوت را بھ منزلھ اعالم رضایت تلقي كرددانستھ و یا اوضاع و احوال حاكم بر سكوت بھ گو
قانون تجارت آمده است كھ راجع است بھ اعالم  ١٣٩بارز تصریح قانوني بھ این كھ سكوت دلیل رضا است در ماده 

  . رضایت شركاء و قائم مقام شریكي كھ عضو یك شركت تضامني بوده و فوت كرده است 
است كھ براي بقاي شركت پس از فوت یكي از شركاء، شركاء بازمانده و قائم مقام شریك باید در مدت در این ماده آمده 

یك ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود راجع بھ بقاء شركت را كتبا اعالم نمایند و قسمت آخر ماده مقرر مي 
ال اوضاع و احوالي كھ در آن سكوت رامي توان مث))سكوت تا انقضاي یك ماه در حكم اعالم رضایت است : ((كند كھ 

این امر در حقوق مدني ھم . دلیل رضایت تلقي نمود وقتي است كھ دو نفر با یكدیگر روابط قراردادي مستمر دارند
مثل مشتركي كھ مدتھا خریدار مجلھ خاصي بوده است و پس از انقضاي قراردادي كھ با مجلھ داشتھ است  - مصداق دارد
آن ادامھ مي دھد و چیزي نمي گوید اما مصداق غالب آن در امور تجاري و میان دو تاجر است كھ یكي  بھ دریافت

پیوستھ براي دیگري كال امي فرستد و او دریافت كرده و بھاي آن رامي پردازد، سكوت او در یك مقطع خاص در مقابل 
كاالھا را دریافت كرده لیكن رضایت بھ ارسال  ارسال كننده ،دلیل رضایت اوست نمي تواند بھ بھانھ این كھ ،اگرچھ

معذالك ،با توجھ بھ اصل كلي كھ درباال بیان كردیم ھرگاه . آنھارااعالم نكرده است، از پرداخت بھاي آنھا خودداري كند
  .تردید شود كھ سكوت دلیل رضا نمي شود

   
  مبحث دوم 

  شرایط شكلي ایجاد تعھد تجاري
  
و بھ طور كلي تر اعمال حقوقي كھ در قانون تجارت مورد اشاره اند تابع شرایط شكلي در موارد عدیده ،اعمال تجاري  

  . خاصي ھستند كھ بعضًا مؤثر در اعتبار عملند و بعضا مؤثر در اثبات آن 
  

  شرایط شكلي مؤثر در اعتبار عمل تجاري –الف 
مثال، برات . ھد تجاري وجود پیدا نمي كندپاره یي از عملیات تجاري تابع شرایط شكلي ویژه یي ھستند كھ بدون آنھا تع

قانون تجارت ،عالوه بر امضاي صادركننده ، متضمن تاریخ تحریر، نام محال علیھ ،مبلغ  ٢٢٣باید، بھ موجب ماده 
قانون تجارت  ٢٢۶واال، مطابق ماده . برات ،تاریخ تادیھ و مكان تادیھ و شرایط دیگري كھ در ماده اخیر آمده باشد

نمي شود، یا شركتھاي نسبي ، با مسئولیت محدود و مختلط باید شكلھاي منعكس در قانون تجارت را داشتھ  ،برات تلقي
شركتھاي سھامي عام و خاص نیز باید شكل منعكس )قانون تجارت  ٢٢٠ماده (باشند و اال شركت تضامني تلقي مي شوند

نشده و مؤسسین آنھا مسئولیت تضامني خواھندداشت را داشتھ باشند و اال شركت تجارتي تلقي  ١٣۴٧در الیحھ قانوني 
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  دكتر ربیعا اسكیني :نویسنده 
  
 
باالخره ،اوراق سھام شركتھاي سھامي و اوراق قرضھ راجعھ بھ آنھا نیز باید شكل ). ١٣۴٧الیحھ قانوني ٢٣ماده (

  . بخصوص داشتھ باشند و االورقھ سھم و یا ورقھ قرضھ تلقي نمي شوند و تابع قواعد عام حقوق مدني خواھندبود
. ه از اعتبار شرایط شكلي در حقوق تجارت ریشھ در ضرورت امنیت حقوقي در معامالت تجاري دارداین انداز

اشخاصي كھ در یك فضاي تجاري عمل مي كنند باید مطمئن باشند كھ ، اگر عملي حقوقي انجام دادند كھ از قواعد شكلي 
عتباري عمل ناشي از قواعد ماھیتي مواجھ خاص تبعیت مي كند و اگر آنھا آن قواعد را رعایت كردند، با مشكل بي ا

مثال كسي كھ براتي را بھ دست مي آورد كھ بھ صرف صورت درست است مطمئن خواھد بود با ایراد . نخواھند شد
بعدي ناشي از عدم وجود رضایت یا اھلیت یكي از امضاء كنندگان روبرو نخواھدشد و یا اگر روبرو شود، بھ موجب 

دیگر امضاء كنندگان و حداقل كسي كھ برات را بھ او واگذار كرده است در مقابل او مسؤول  اصل استقالل امضائات،
  . خواھد بود وقس علیھذا

در حقوق فرانسھ ،در روابط میان تجار دلیل آزاد است در واقع ،ماده –شرایط شكلي مؤثر در اثبات عمل تجارتي  - ب
ارتباط با تجار، عملیات تجادي با ھر دلیلي قابل اثبات ھستند در : ((قانون تجارت این كشور مقرر مي كند كھ  ١٠٩

علت وضع این قاعده نیز در ضرورت تسریع در امور تجارتي و ))،مگر آن كھ قانون ترتیب دیگري مقرر كرده باشد
ده عمدتا نتیجھ این قاع. حفظ دفاتر تجارتي توسط تجار است كھ تردید در دیون و مطالبات تاجر را از میان بر مي دارد

فرانك فرانسھ است ،دلیل كتبي الزم  ۵٠٠٠این است كھ ، در حقوق تجارت ،براي اثبات ادعایي كھ مبلغ آن بیش از
نیست ،درحالي كھ در حقوق مدني ،اثبات دعوایي كھ موضوع آن بیش از این مبلغ باشد باید باشند كتبي صورت 

  ) قانون مدني فرانسھ ٣۴١ماده .(پذیرد
این وضعي است كھ پس از .در حقوق مدني و چھ در حقوق تجارت ،اثبات ادعا با ھر دلیل ممكن است در ایران ،چھ 

  . قانون مدني پیش آمده است ١٣١٠پیروزي انقالب اسالمي و حذف ماده 
اگر موضوع دعوایي بیش از پانصد ریال باشد نمي : كھ مقرر مي كرد١٣١۴قانون مدني مصوب ١٣٠۶در واقع ،ماده 

چیزي كھ بھ معني این بود كھ مي باید سند كتبي وجود داشتھ باشد یا مدعي  -را فقط با شھادت شھود اثبات كردتوان آن 
این است كھ ،چھ در حقوق مدني وجھ در حقوق . حذف گردید١۴/٨/٧٠بھ موجب قانون اصالحي  -علیھ اقراركند

یث بین دعاوي تجاري و مدني تفاوتي وجود تجارت ،براي اثبات ادعاعلي االصول سند كتبي الزم نیست و از این ح
  . ندارد

اما در ارتباط با اثبات ادعا در حقوق تجارت یك ویژگي اساسي وجود دارد و آن این است كھ مابین تجار ،در صورتي 
كھ دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دفاتر تجارتي دلیل محسوب مي شود مشروط بر این كھ 

این وضع نسبت بھ )قانون تجارت  ١۴قانون مدني وماده  ١٢٩٧ماده (ور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشددفاتر مزب
حقوق مدني ،جنبھ استثنائئ دارد ، زیرا در حقوق مدني ،اظھار كسي بھ نفع او و بھ ضرر دیگري دلیل نمي شود در 

  . قابل استناد است  حالي كھ اظھار تاجر در دفاتر تجارتي خود او بر علیھ تاجر دیگر
  

  بخش دوم 
  اجراي تعھد تجاري 

  
معذالك ،درباره یي .مقررات راجع بھ اجراي تعھدات تجاري علي االصول ھمان است كھ درحقوق مدني آمده است 

موارد، مقررات راجع بھ اجراي تعھدات تجاري ازحدت و شدت بیشتري برخوردارند و این ،یك باردیگر، نشان مي دھد 
ر اجراي تعھدات تجاري و تضمین اجراي آنھا خارج از چارچوب مقررات مدني مورد نظر قانونگذار ایران كھ تسریع د

معذالك ،باید اذعان كرد كھ قانونگذار ایران ،جز در یك مورد خاص ،كھ بھ كل دعاوي بازرگاني مربوط .ھم بوده است 
  . ري كرده است مي شود، حدت و شدت مقررات تجاري را محدود بھ برات و اسناد تجا

  
  مبحث اول 

  مقررات خاص دعاوي تجاري 
در واقع درحالي كھ احكام مدني ،براي الزم االجرا شدن نیاز بھ قطعي شدن دارند .این مطلب نیاز بھ توضیح زیاد ندارد 

ادرسي قانون آئین د ١٩٠ماده ۵بند .(، كلیھ احكامي كھ در دعاوي بازرگاني صادر مي شوند، قابل اجراي موقت ھستند
بعالوه اگر تاجر قادر بھ پرداخت دیون خود نباشد و محكوم بھ ورشكستگي شود ،حكم ورشكستگي ،بدون آنكھ ) مدني 

و این خالف اصول )قانون تجارت  ۴١٧ماه (نیاز بھ این باشدكھ درمرحلھ باالتر نیز تایید شود ، موقتا اجراء مي شود
  . حاكم بر احكام مدني است 

  
  مبحث دوم 

  تعھدات براتي 
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مصداق )برات ،سفتھ ،و چك (صالبت مقررات حقوق تجارت بھ نسبت مقررات مدني بیشتر در خصوص اسناد براتي 
دارد ،كھ دارندگان آنھا ،اگر رعایت مھلتھاي مقرر در قانون را براي مطالبھ طلب خود كرده باشند ، از امتیازات 

نمونھ ھایي . ند كھ طلبكار مدني نمي تواند از آنھا برخوردار شودخاصي در اجراي تعھدات مسؤولین برخوردار مي شو
  : از این مقررات بھ قرار زیر است 

در دعاوي مدني ،تامین خواستھ ،قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع بھ اصل دعوي –تامین خواستھ –الف 
آن نتواند ثابت كند كھ خواستھ در معرض تضییع و  یا در جریان دادرسي ،اگر مستند بھ سند رسمي نباشد و یا خواھان

قانون  ٢٢۵ماده (تفریط است ،ممكن نیست مگر آنكھ مدعي مبلغي بھ عنوان خسارت احتمالي بھ صندوق دادگاه بپردازد
در دعاوي راجع بھ برات و سفتھ و چك ،برعكس ،دادگاه مكلف است بھ محض تقاضاي دارنده )آئین دادرسي مدني 

بھ پرداخت خسارت از ناحیھ وي ،قرار تامین خواستھ ،معادل وجھ برات را از اموال خوانده بھ عنوان تامین  ،بدون نیاز
مكرر قانون آئین دادرسي مدني ،در كلیھ دعاوي مدني ٢٢۵بعالوه ،بھ موجب ماده )قانون تجارت  ٢٩٢ماده (توقیف كند

دادرسي و حق الوكالھ ممكن است مدعي محكوم شود از  ،مدعي علیھ مي تواند براي تادیھ خسارتي كھ از بابت ھزینھ
در دعاوي كھ .دادگاه تقاضاي تامین نماید و دادگاه در صورتي كھ تقاضاي او راموجھ بداند باید قرار تامین صادر كند 

  ). مكرر٢٢۵قسمت اخیر ماده .(مستند آن برات یا سفتھ یا چك باشد تقاضاي تامین پذیرفتھ نمي شود
در حقوق مدني ،ھرگاه بدھكار تقاضا كند ،دادگاه مي تواند مطابق اوضاع و احوال –ت پرداخت بھ مدیون اعطاي مھل- ب

درحالي كھ ھیچ )قانون مدني  ۶۵٢و٢٧٧مواد(براي او مھلت پرداخت معین كند یا مقرر كند كھ بھ اقساط بپردازد
قانون  ٢۶٩ماده .(دیون مھلت اعطاء كنددادگاھي نمي تواند بدون رضایت دارنده برات براي پرداخت وجھ آن بھ م

  ) تجارت 
در حقوق مدني ،تجزیھ دین ،بھ این معني كھ مدیون بتواند، قسمتي از دین خود را بپردازد و قسمتي را –تجزیھ دین -ج

جھ نتی)قانون مدني  ٢٧٧ماده (بعدا بپردازد ،ممكن نیست و طلبكار مي تواند ،چنین پیشنھادي را از جانب مدیون رد كند
چراكھ دائن از دریافت آن  -این قاعده این است كھ ھر گاه مدیون قسمتي از دین را در صندوق دادگستري بسپارد 

در رابطھ بابرات ،برعكس )قانون مدني  ٢٧٣ماده (نسبت بھ قسمت پرداخت شده بري الدمھ مي گردد -خودداري مي كند
  ) قانون تجارت  ٢۶٨ماده )).(بھ بقیھ مي تواند اعتراض كند اگر مبلغي از برات فقط نسبت((،تجزیھ دین ممكن است ،و

  
  بخش سوم 

  محو تعھد تجاري 
  

  . تعھد تجاري ،مانند ھر تعھد قراردادي ،مطابق قواعد عام ساقط مي شود
ما قصد برسي این قواعد را كھ در حقوق مدني بررسي مي شوند نداریم و فقط اشاره مي كنیم كھ آن چھ در ماده 

دني بھ عنوان اسباب سقوط تعھدات آمده است ،یعني ،وفاي بھ عھد، اقامھ ، ابراء ، تبدیل تعھد ، تھلتر و قانون م٢۶۴
  . مالكیت ما في الذمھ ،علي االوصول در خصوص تعھد تجاري نیز الزم الرعایھ ھستند

عني اسبابي كھ تعھد آن چھ ،برعكس ،ما باید بررسي كنیم ،امري است كھ اختصاص بھ حوزه عمل حقوق تجارت دارد، ی
بررسي این اسباب نشان مي دھد كھ ،قانونگذار ، دروضع آنھا ،اصل سرعت را مد نظر داشتھ . تجاري را زایل مي كند 

  . است 
از یك طرف ،در پاره یي تعھدات تجاري ،صاحب حق باید مھلتھاي كوتاھي را در مطالبھ حق مراعات كند و االحق 

و از طرف دیگر صاحب حق حتي با رعایت این مھلتھا ، باید در مدت زمان كوتاھي تجاري تجاري وي ساقط مي شود 
،براي احقاق حق خود بھ مرجع قضائي مراجعھ كرده طرح دعوي كند و االدعواي او مشمول مرور زمان مي گردد 

  . مي كنیم  بحث از مھلتھاي مراجعھ ونیز مرور زمان دعوي تجاري موضوع این مبحث است كھ در دو گفتار بررسي.
  

  مبحث اول 
  مھلت ھاي تجاري 

شدت عملي كھ قانون تجارت نسبت بھ تعھد تجاري بھ كار گرفتھ براي ایجاد امنیت بیشتر در حوزه عمل حقوق تجارت 
در قبال این سختگیري نسبت بھ متعھد ،قانونگذار صاحب حق را بھ مراعات این قاعده مكلف مي كند كھ دین .است 

  . مطالبھ شود تجاري باید سریعا
جلوه خاصي پیدا كرده است و او را ترغیب بھ )برات ،سفتھ ،و چك (این طرز تلقي قانونگذار در ارتباط با اسناد براتي 

  : وضع مھلتھاي كوتاه و غیر قابل احتراز كرده است در واقع 
بھ بعد قانون تجارت آمده ٢٧۴اد در مورد برات ،دارنده حق براتي باید در مھلتھاي قانوني ،یعني مھلتھایي كھ در مو-١

است ، حق خود را از متعھدین براتي مطالبھ كند و اال برحسب مورد ،حق او علیھ براتكش یا حتي محال علیھ ساقط 
در خصوص چگونگي این مھلتھا و مقررات حاكم بر آنھا در بحث مربوط بھا سناد براتي صحبت شده است . خواھد شد
صاحب )) حق تجاري((ھ اشاره مي كنیم كھ آن چھ پس از گذشتن این مھلتھا قابل وصول نیست تنھا بھ این نكتدر اینجا 
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حق یعني حق او بھ موجب قانون تجارت است واال ، حق مدني او، یعني حق او بھ موجب قانون مدني، بھ جاي خود 
ن باید در ایران بھ رؤیت تأدیھ نسبت بھ برواتي كھ وجھ آ((قانون تجارت مقرر مي كند كھ ٢٧۴مثالً ،ماده. باقي است

آنرا در ) در مورد برات بھ وعده از رؤیت(یا قبولي )در مورد برات بھ رؤیت(دارنده برات مكلف است پرداخت...شود
ظرف یك سال تاریخ برات مطالبھ نماید واال حق رجوع بھ ظھر نویسھا و ھمچنین بھ برات دھنده یي كھ وجھ برات وجھ 

مدني ، ظھر نویس ،كھ در ھمان طور كھ میدانیم ، از دید حقوق «ھ رسانیده است نخواھد داشتبرات را بھ محال علی
توسط ظھر نویس یك واقع دیني است كھ طلب خود را بھ دیگري منتقل میكند ، مسؤولیتي ندارد و مسؤولیت پرداخت 

وجود ندارد مگر در مورد ا براین امر استثنایي است كھ قانون تجارت بر عھده این متعھد تجاري گذاشتھ است و بن
شود واال از بین مي رود اجراي دین ناشي از تعھد تجاري باید بھ سرعت مطالبھ ).یا سفتھ ، یا چك، برحسب مورد(برات

مطالبھ از ظھرنویس این قاعده مخالفتي با شرع ندارد ،چھ حق .،یعني گذشت مھلت موجب سقوط این تعھد تجاري است 
موارد دیگر ھم سقوط تعھد ظھرنویس در . ارد تا سقوط آن، با گذشت زمان، خالف شرع تلقي شوددر شرع وجود ند

  : مصداق دارد از جملھ
  ) ت.ق ٢٧٧- ٢٧۶-٢٧۵مواد (عدم مطالبھ قبولي برات در مدت معین توسط دارنده -
  ). ت.بھ بعد ق٢٨۶مواد (ھرگاه دارنده در مدت قانوني اعتراض نكرده باشد-

این چنین است اگر، پس از انقضاي مواعد . رنده برات ممكن است حتي در مقابل براتكش ھم زایل شودحق تجاري دا
بھ بعد قانون تجارت، دارنده علیھ بر اتكش اقامھ دعوي كند و ثابت شود كھ بر اتكش در سر وعده ٢٨۶مقرر در مواد 

دارنده برات فقط «:میكند كھ در چنین فرضي قانون تجارت مقرر ٢٩٠ماده . وجھ برات را بھ محال علیھ رسانیده است
یعني تعھد پرداخت (این عبارت بھ معني این است كھ تعھد تجاري بر اتكش »حق مراجعھ بھ محال علیھ خواھد داشت

،فقط تا یك سال وجود دارد و نھ بیشتر )حتي در صورتي كھ بر اتكش محل برات را قبالً  بھ محال علیھ رسانیده باشد
ن این مھلت، بر اتكش تنھا در صورتي كھ وجھ برات ھنوز نزد او است ، و در نتیجھ بموجب قانون مدني پس از گذشت.

  . بدھكار است ،مكلف بھ پرداخت خواھد شد
  در مورد سفتھ نیز ،حق دارنده بھ موجب قانون تجارت تنھا در صورتي است كھ وجھ آن -٢

صدور سفتھ ذاتاً عمل تجاري نیست و . بتھ، ھمان طور كھ گفتھ شدال. در مواعد مقرر در قانون اخیر مطالبھ شده باشد
معذالك قانونگذار مقررات حاكم بر این . تعھد راجع بھ آن در صورتي تجاري است كھ براي امور تجارتي داده شده باشد

كھ مثالً  بتواند علیھ این است كھ دارنده سفتھ نیز براي آن . سند را تابع برات قرارداده، چھ سفتھ تجاري باشد چھ نباشد
 ٢۴٩ناظر بھ ماده  ٣٠٩ماده(ظھر نویس اقامھ دعوي كند، باید ظرف مھلت ده روز از تاریخ وعده سفتھ اعتراض كند 

بھ بعد قانون ٢٨۶ناظر بھ مواد ٣٠٩ماده .(و پساز اعتراض ھم باید ظرف یك سال علیھ او اقامھ دعوي كند) ت.ق
  ) تجارت 

اگر چك «:در خصوص چك قانونگذار رژیم حقوقي خاصي براي مھلت مراجعھ دارنده بھ متعھدان مقرر كرده است -٣
در ھمان مكاني كھ صادر شده است باید تأدیھ گردد، دارنده چك باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ،وجھ آنرا 

. ظرف چھل و پنج روز از تاریخ صدور چك مطالبھ شودمطالبھ كند و اگر از یك نقطھ دیگر صادر شده باشد باید در 
اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در این ماده پرداخت وجھ آن را مطالبھ نكند دیگر دعوي او برعلیھ ظھر نویس 
مسموع نخواھد بود و اگر وجھ چك بھ سببي كھ مربوط بھ محال علیھ است از بین برود دعوي دارنده چك برعلیھ صادر 

این مھلت ھاي متفاوت بھ خاطر طبیعت خاص چك است كھ وسیلھ پرداخت فوري »نده نیز در محكمھ مسموع نیستكن
است و نھ، آن طور كھ در مورد برات و سفتھ صدق مي كند، وسیلھ اعطاي مھلت و اعتبار و بھ ھر حال گذشتن این 

ده چك است، فرقي نمي كند كھ تعھد امضاءكننده مھلتھا ،مانند مورد برات و سفتھ، موجب سقوط تعھد مسؤول امضاء كنن
  . بھ سبب یك دین تجاري باشد یا دین مدني

  
  مبحث دوم 

  مرور زمان تجاري 
این »مرور زمان ،عبارت از گذشتن مدتي است كھ بھ موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوي شنیده نمي شود«

پس از بررسي مرور .در حقوق تجارت نیز مصداق دارد  قانون آئین دادرسي مدني آمده است٧٣١قاعده كھ در ماده 
  زمان در حقوق تجارت ،خواھیم دید كھ آیا ،ممنوعیت اعمال مرور زمان تجاري نیز صدق مي كند یا خیر؟ 

قانون تجارت ایران قاعده یي كلي در خصوص مرور  –رژیم حقوقي حاكم بر مرور زمان در حقوق تجارت –الف 
در چنین شرایطي، .ھ در پاره یي موارد بھ گونھ یي خاص ،مرور زمانھایي را معین كرده است زمان تجاري ندارد، بلك

جز در موارد خاص تعیین شده در قانون تجارت ،مرور زمان عام ،یعني مرور زماني كھ در امور مدني نیز وجود 
در واقع بھ موجب .ه سال است مرور زمان عام، در حقوق ایران د. دارد، در مورد تعھدات تجاري نیز اعمال مي شود

در كلیھ دعاوي راجعھ بھ اموال اعم از منقول و غیر منقول و حقوق و دیون و «:قانون آئین دادرسي مدني  ٧٣٧ماده 
و دعاوي دیگر مدت مرور زمان ده سال است بھ استثناي مواردي كھ در این قانون یا سایر قوانین مدت دیگري ...منافع 

این ماده شامل دعاوي تجاري نیز مي شود و در نتیجھ جز در مواردي كھ مرور »داده شده است براي مرور زمان قرار
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زمان خاص براي یك دعواي تجاري بھ موجب قانون پیش بیني شده ،دعوي تجاري ظرف ده سال مشمول مرور زمان 
شروع .دعوي مدني مي شود ،یعني دیگر قابل طرح در دادگاه نیست ،چھ بھ صورت دعوي تجاري و چھ بھ صورت 

  . قانون آئین دادرسي مدني معین مي شود٧۴مدت ده سال مزبور نیز با توجھ بھ بندھاي مختلف ماده 
  : موارد خاص مرور زمان تجاري را قانون تجارت معین نموده است و از آن جملھ اند

  
پس از انقضاء پنج سال از  دعاوي راجعھ بھ برات و سفتھ و چك كھ از طرف تجار یا براي امور تجارتي صادرشده-١

  ً تاریخ صدور اعتراض نامھ با آخرین تعقیب قضائي در محاكم مسموع نیست مگر آن كھ در ظرف این مدت رسما
درصورت عدم :اقرار بھ دین واقع شده باشد كھ در این صورت مبداء مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است 

  ) قانون تجارت  ٣١٨ماده (؛.ت اعتراض شروع مي شود اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاي مھل
در مواردي كھ (مدت مرور زمان در دعواي اشخاص ثالث علیھ شركا ء یا وارث آنھا راجع بھ معامالت شركت -٢

مبداء مرور زمان روزي است كھ انحالل شركت یا .پنج سال است )قانون شركاء یا وارث آنھا را مسئول قرارداده 
در صورتي كھ طلب . ك یا اخراج او از شركت در اداره بھ ثبت رسیده و در مجلھ رسمي اعالن شده باشدكنارگیري شری

ماده .(پساز ثبت و اعالن قابل مطالبھ باشد ،مرور زمان از روزي شروع مي شود كھ طلبكار حق مطالبھ پیدا كرده است 
  ) قانون تجارت  ٢١٩

مبداء این مرور زمان . سال مشمول مرور زمان مي شود دعوي خسارت علیھ متصدي حمل و نقل ظرف یك-٣
درصورت تلف یا گم شدن مال التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزي است كھ تسلیم باید یستي در آنبھ عمل آید و در مورد 

مرور زمتنھاي خاص، ).قانون تجارت  ٣٩٣ماده (روزي كھ مال بھ مدسل الیھ تسلیم شده است )آواري (خسارت بحري 
پنج سال و (ملتھاي اخیر .یعني مرور زمانھاي كمتر از ده سال ،مانع طرح دعوي صاحب حق ناشي از این ملتھا نیست 

ملتھایي است كھ ظرف آنھا دعئي را مي توان بھ عنوان دعوي تجاري مطرح كرد و از مزایاي قانون تجارت )یك سال 
تن این ملتھا ،دعوي رنگ تجاري خود را از دست مي دھد پس از گذش.كھ براي صاحب حق قرار داده شده استفاده كرد 

فرض كنیم دعوایي بھ طرفیت محال علیھ براتي اقامھ شده در حالي كھ پنج سال و یك .و تابع مرور زمان مدني است 
دعوي تجاري راجع بھ برات مشمول مرور زمان است ،لیكن صاحب حق .روز از تاریخ اعتراض نامھ گذشتھ است 

در این صورت از . سال ھم اقامھ دعوي كند۵طرفیت محال علیھ، مطابق مقررات حقوق مدني پس از گذشتن  میتواند بھ
سال و یك روز  ۵سال و یك روز كم میشود و صاحب حق میتواند از این تاریخ تا۵مدت دھسالھ مرور زماني مدني 

ي ایران دعوي مدني مشمول مرور زمان نمي البتھ در شرایط قانونگذاري فعل. دیگر دعوي خود را در دادگاه مطرح كند
آن چھ قابل بحث است .نظر شوراي نگھبان كھ حاال در مورد آن صحبت مي كنیم در این خصوص صریح است .شود 

این است كھ آیا مي توان گفت كھ قبول شمول مرور زمان تجاري با شرع و نظر شوراي نگھبان در تعارض است یا 
  خیر؟ 

تا قبل از پیروزي انقالب اسالمي ،مرور زمانھایي كھ بند الف این :و نظر شوراي نگھبان مرور زمان تجاري  - ب
مبحث بیان كردیم قابل اعمال بودند و بنابراین در خصوص این كھ مرور زمان در حقوق مدني یا حقوق تجارت قابل 

جمھوري اسالمي ایران این  پس از پیروزي انقالب و تصویب قانون اساسي. اعمال است یا خیر بحثي وجود نداشت 
مسألھ مطرح شد كھ آیا تأسیس مرور زمان در سیستم حقوقي ایران میتواند ادامھ داشتھ باشد یا بھ سبب مخالفت آن با 

  . موازین شرعي باید كنار گذاشتھ شود
و مقررات كلیھ قوانین «:قانون اساسي جمھوري اسالمي ایران مقرر مي كند كھ ١٠۴توضیح مطلب این است كھ اصل 

این اصل بر . مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، فرھنگي ،نظامي ،سیاسي و غیر اینھا باید براساس موازین اسالمي باشد
اطالق یا عموم ھمھ اصول قانون اساسي و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عھده فقھاي 

: چنین اظھارنظر كرده اند كھ ٢٧/١١/١٣۶١-٧٢۵٧شماره فقھاي شوراي نگھبان در نظریھ »شوراي نگھبان است 
سال ١٠(قانون آئین دادرسي مدني بھ بعد در مورد مرور زمان كھ مقرر مي دارد پس از گذشتن مدتي  ٧٣١مواد «
البتھ ،این نظربارأي . دعوي در دادگاه شنیده نمي شود مخالف با موازین شرع است)سال ،یك سال و غیره ٣سال ،٢٠،

فقھاي شوراي نگھبان اتخاذ شده و نشان مي دھد كھ بعضي از آنان با رأي اكثریت موافقت نداشتھ اند، اما بھ  اكثریت
  . ھرحال، نظریھ شورا الزم االتباع است 

مسئلھ یي كھ مطرح مي شود این است كھ آیا این نظریھ بھ مرور زمانھاي تجاري نیز، كھ در باال بھ آن اشاره كردیم 
یا خیر؟ بھ نظر ما نظریھ شوراي نگھبان را نمي توان بھ مرور زمانھاي تجاري تسري داد ،زیرا صرف تسري مي یابد 

بھ بعد قانون آئین دادرسي مدني اشاره دارد و مرور  ٧٣١نظر از این كھ نظریھ فقط بھ مرور زمانھاي منعكس در مواد 
مانھایي نیست كھ حق صاحب حق را بھ طور زمان تجاري را مطرح نكرده است ،مرور زمان تجاري، از نوع مرور ز
اگر توجھ داشتھ باشیم كھ خصیصھ تجاري .مطلق ساقط كند بلكھ موجب محو خصیصھ تجاري حق و دعوي است 

معامالت و دعاوي براي متعھدلھ امتیازاتي دارد كھ خارج از امتیازات مندرج در شرع اسالم است و توجھ كنیم كھ 
متیازات را ساقط مي كند حفظ مرور زمانھاي تجاري تضادي با موازین اسالمي پیدا نمي مرور زمان تجاري تنھا این ا



  قواعد حاكم بر تعھد تجاري در حقوق ایران: عنوان مقالھ 
  

  دكتر ربیعا اسكیني :نویسنده 
  
 

  . كند كھ الزم بشود بھ حكم اصل چھارم قانون اساسي ،متروك گردد
  

خود ٢٧/١١/۶١مفاد نظریھ / ٣۵٠۶بھ شماره ١١/۵/٧١باید اضافھ كرد كھ شوراي نگھبان، در نظریھ دیگري در تاریخ 
شامل دعاوي اشخاص حقیقي و یا حقوقي كھ در قوانین و «بھ عقیده خود شورا، نظریھ مزبور.ده است را مطلق تلقي نكر

از طرفي ،چون غیر شرعي بودن مرور زمانھاي قانون »مقررات كشورشان مرور زمان پذیرفتھ شده است ،نمي شود
جعي جز شوراي اخیر حق اعالم تجارت ،مورد تأیید صریح شوراي نگھبان قرار نگرفتھ است و نظربھ اینكھ ھیچ مر

غیر شرعي بودن قوانین و یا عدم انطباق آنھا را با قانون اساسي ندارد، درشرایط فعلي حقوق موضوعھ كشور باید گفت 
  . كھ ایراد مرور زمانھاي قانون تجارت باید دردادگاه مورد توجھ قرارگیرد

  
  نتیجھ 

  
ي گفتیم خالصھ كرده واز بحث نتیجھ اي بگیریم باید بگوییم كھ اگربخواھیم آن چھ راجع بھ قواعد حاكم برتعھد تجار

درسیستم حقوقي ایران ،مانند نظام حقوقي فرانسھ ،تعھد تجاري ،كھ در یك معني وسیع بھ ھر تعھدي گفتھ مي شود كھ 
كھ با در نظام حقوق تجارت از آن بحث مي شود ،وجودمستقلي ازتعھدات مدني دارد وتابع قواعد ویژه تجاري است 

وچھ دربحث مربوط )اھلیت ورضایت (ماھیت این نوع تعھد منطبق است این امر كھ در بحث مربوط بھ قواعد ماھیتي 
ادلھ اثباط دعوي ،قابلیت اجراي موقت احكام ،صالحیت محلي : قواعد راجع بھ رسیدگي بھ دعوي (بھ قواعد تشریفاتي 

حتي دیدیم كھ در بعضي موارد شكل مؤثر در اعتبار تعھد .رد مصداق دا)دادگاھھا، مھلت اقامھ دعوي ومرور زمان 
ونھ این كھ ،آن طوركھ در موردتعھد مدني صدق مي كند، شكل وسیلھ اثبات وجود تعھد )اسناد تجاري (تجاري است 

  . باشد
ضرورت وضع این قواعد خاص ریشھ درتاریخ حقوق تجارت دارد وازگذشتھ ھاي دوربھ ما رسیده است ،علت وضع 

سرعت وامنیت معامالت تجاري ،یعني اجراي سریع واعتماد بھ ظاھر آنھا :آنھا نیز درد و ضرورت خالصھ مي شود
،كسي كھ براتي را دریافت مي كند، نباید مجبور باشد بھ دنبال ماھیت پنھان تعھدات امضاءكنندگان برود، ھمین كھ 

كسي كھ باشركت تضامني معاملھ مي كند نباید بھ صورت سند اوراازوجودتعھدات براتي مطمئن مي كندكافي است ،
جستجوي روابط میان شركاءوتعھدات آنھا نسبت بھ یكدیگرباشد،ھمین كھ شركت تضامني است ،اومطمئن است كھ 

وجودقواعدخاص حاكم بر تعھدات موضوع .شركاءدرمقابل اوتعھد تضامني بھ پرداخت دیون شركت دارندوقس علیھذا
درنتیجھ این گفتھ بعضي .ست برضرورت شناخت معامالت تجاري وتفكیك آنھا ازمعامالت مدني قانون تجارت تأییدي ا

مبني براین كھ تنھا فایده تمیز معامالت تجاري ومدني ازیكدیگر –كھ ازآنھادرابتداي این مقالھ یاد كردیم –نویسندگان 
شرایط فعلي قانونگذار در مبناي  شناخت تاجر از غیر تاجر و اعمال قواعد ورشكستگي در مورد تاجر است، در

  . محكمي ندارد
آنچھ باقي مي ماند پاسخ بھ این سؤال است كھ آیا قانونگذار ایران اصالً  آن را داردكھ رژیم حقوقي معامالت تجاري را 

ست تابع حقوق مدني كند؟ بررسي تحول قانونگذاري ایران بعد انقالب اسالمي ھیچ نشاني از این قصد قانونگذار بھ د
برعكس، درپاره یي از موارد ما شاھد حركت معكوس قانونگذاریم در این ارتباط كافي است كھ بھ قانون . نمي دھد

راجع بھ شركت تعاوني اشاره كنیم كھ عدم قدرت شركتھاي تعاوني بھ پرداخت دیونشان و تقسیم اموال آنھا بین طلبكاران 
قانون بخش تعاوني  ۵۴ازماده  ۶بند( ه است و نھ افالیا اعساررا تابع مقررات ورشكستگي ،یعني حقوق تجارت كرد

،درحالي كھ بعضي ازاین شركتھا ،بھ سبب موضوع آنھا،ممكن است )١٣٧٠اقتصاد جمھوري اسالمي ایران مصوب 
قبول تأسیس ورشكستگي توسط قانونگذار اسالمي ،دلیل بارزي است براین كھ قانونگذار ایران .حتي تجاري ھم نباشند 

یز، مانند بسیاري كشورھا ،ویژگي امور تجارتي و اختالفات آنھا را با امور مدني مدنظرداردوقبول مي كند كھ براین ن
  .امور ،بایدقاعدخاص حاكم باشد
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