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  (. در این قسمت 356تا  335ماده به مبحث داللی اختصاص یافته است )از ماده  22در قانون تجارت

 این مواد آورده خواهند شد.ابتدا 

 فصل اول: کلیات

 یبااا ا ایااا شاااده یمعاااام ت انجاااا  واسااا ه اجااا ت مقابااا  در هکااا اسااات یساااک دالل :335 مااااده

 تاااب  یداللاا قاا ارداداصااوال   .کنااد ماای دایااپ معاملااه طاا   نمایااد معااام تی خواهااد ماای هکاا یسااک

 .است التکو به راج  مق رات

 .ندک تجارت زین شخصا و نموده یدالل مختلف یها رشته در تواند یم دالل: 336 ماده

 اتیااااجزئ از را معاملااااه نیطاااا ف صااااداقت یرواز  و صااااحت تیاااانها در دیاااابا دالل: 337 ماااااده

 دالل ناادکب نیطاا ف از یکاای یباا ا فقاا  را یداللاا هکاانیا ولااو سااازد م لاا  معااام ت بااه راجعااه

 .باشدی م خود  اتیتقص و تقلب مسئول نیط ف از یکه  مقاب  در

 دیاانما نیااد هیااتاد ایاا وجااه قااب  معاملااه نیطاا ف از یکاای عااو  توانااد ینماا دالل: 338 ماااده

 داشااته یمخصوصاا نامااه اجااازه هکاانیا مگاا  گاارارداجاا ا  موقاا ه باا را آنهااا تعهاادات هکااآن ایاا و

 .باشد

 داده او باااه معاااام ت ضااامن در هکااا اسااات یاساااناد و اءیاشااا تماااا  مسااائول دالل: 339 مااااده

 شااح  بااه م بااو  مزبااور اسااناد ایاا اءیاشاا شاادن تلااف ایاا  یضااا هکاادینما ثاباات هکاانیا مگاا  شااده

 .است نبوده او

 تاااا را التجااااره ماااال نموناااه دیااابا دالل باشاااد نموناااه یرو از فااا و  هکااا یماااورد در: 340 مااااده

 .دارند معا  دیق نیا از را او معامله نیط ف هکنیا مگ  بدارد نگاه معامله ختم موق 

 هاااای  رشااته  ایااا رشااته  یااک  در آمااا  چنااد  یبااا ا واحااد  زمااان  در تواناااد یماا  دالل :341 ماااده 

 هکاا یگاا ید امااور و بیاات ت نیااا از را نیآماا  دیاابا صااورت نیااا در یولاا ناادک یداللاا مختلااف

 .دینما م ل  شود آنها یرا  ییتغ موجب است نکمم

 احسان نصوحینگارنده:               داللیمبحث:                       جزوه حقوق تجارت

   http://lawgostar.com سایت حقوق گستر                            ناشر: 
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 معاملااه  آن بااه راجاا  یاسااناد و نوشااتجات و واقاا   دالل توساا  بااه معاملااه ه گاااه :342 ماااده

 دباشاا یاشخاصاا بااه راجاا  امضاااها هکاا یصااورت در شااود باادل و رد او توساا  بااه نیطاا ف نیباا

 و نوشاااتجات یامضااااها اعتباااار و صاااحت ضاااامن دالل اناااد  دهکااا را معاملاااه او توسااا  باااه هکااا

 .است مزبور اسناد

 یاجااا ا ضاااامن و نااادک یمااا یداللااا آنهاااا یبااا ا هکااا یاشخاصااا اعتباااار ضاااامن دالل :343 مااااده

 .ستین شود یم او توس  به هک یمعام ت

 باااوده معاملاااه ماااورد هکااا یا التجااااره ماااال اجنسیااا ارز  خصاااوص در دالل - 344 مااااده

 .بوده او جانب از  یتقص شود ثابت هکنیا مگ  ستین مسئول

 نمااود معاملااه دالل شااخ  تعهااد اعتبااار بااه آنهااا از یکاای ایاا معاملااه نیطاا ف ه گاااه :345 ماااده

 .است معامله ضامن دالل

 هکاا یط فاا بااه دیاابا باشااد میسااه ایاا منتفاا  معاملااه نفااس در دالل هکاا یصااورت در: 346 ماااده

 پانصااد بااه عاا وهه باا و بااوده وارده خسااارات مساائول اال و دهااد اطاا   دانااد ینماا را تااهکن نیااا

 .شد خواهد و کمح ینقد یجزا الیر هزار سها ت

 مسااائول متضاااامنا خاااود آمااا  باااا باشاااد میساااه معاملاااه در دالل هکااا یصاااورت در :347 مااااده

 .بود خواهد تعهد یاج ا

 مخارج و دالل اجرت: دوم فصل

 باااه معاملاااه هکااا یصاااورت در مگااا  نااادک م الباااه را یداللااا حااا  تواناااد ینمااا دالل :348 مااااده

 .باشد شده تما  او وساطت ای یراهنمای

 نفاا ه باا داده تیاامامور او بااه هکاا یسااک بااه نساابت خااود فااهیوظ باا خ   دالل اگاا  :349 ماااده

 یوجهاا مزبااور طاا   از محاا  یتجااارت عاا   باا خ   ایاا و دیاانما اقاادا  معاملااه گاا ید طاا  

 .بااود نخواهااد  دهکاا هکاا یمخااارج و اجاا ت مسااتح  ناادک قبااول را یوجهاا وعااده ایاا و افااتیدر

 .شد خواهد امانت در انتیخ یب ا مق ر مجازات به و کمح ع وهه ب

 شااا   حصاااول از پاااس دالل باشاااد یقااایتعل شااا   باااه مشااا و  معاملاااه ه گااااه :350 مااااده

 .بود خواهد اج ت مستح 
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 دالل شاااود داده او باااه نااادک یمااا دالل هکااا یمخاااارج باشاااد شاااده شااا   اگااا  :351 مااااده 

 یماااورد در بیاا ت ت نیهماا  . دیساا نگ  معاملاااه هکاا  آن ولااو  بااود  خواهاااد مخااار   اخاار  مسااتح  

 .ندک مکح  دهک دالل هک یمخارج پ داخت به مح  یتجارت ع   هک است یجار زین

 یقااانون اراتیااخ از یکاای واساا ه بااه ایاا نیطاا ف تیرضااا بااه معاملااه هکاا یصااورت در :352 ماااده

 معاملااه فساا  هکاانیا باا  مشاا و  شااود ینماا ساالب دالل از یداللاا م البااه حاا  بشااود فساا 

 .نباشد دالل به مستند

 .ندارد اج ت ممنوعه معام ت یدالل - 353 ماده

: حاا  الزحمااه دالل بااه عهااده ط فاای اساات کااه او را مااامور انجااا  معاملااه نمااوده            354 مااواد

 مگ  این که ق ارداد خصوصی غی  این ت تیب را مق ر بدارد.

 ناماااه نیآئااا و 1317 ساااال مصاااو  دالالن قاااانون 13 مااااده باااه توجاااه باااا : 356و  355مااااده 

 .دیگ د نس  ،یبعد های  اص حیه با1319 سال  مصو کیمل معام ت دالالن

 توضیحات: 

دالل کسی است که در مقاب  اج ت، واس ه انجا  معام تی شده یا ب ای کسی که می خواهد  : 1نکته 

 معام تی نماید، ط   معامله پیدا کند.

 سه نو  داللی داریم:  : 2نکته 

 و ام ک است(؛ داللی ب ای معام ت ملکی )م ج  صدور این پ وانه اداره ک  ثبت اسناد .1

 داللی ب ای معام ت تجارتی )م ج  صدور این پ وانه وازرت امور اقتصاد و دارایی است(؛ .2

 داللی ب ای خواروبار و سای  امور شه ی. .3

شخ  می تواند در رشته های مختلف داللی کند ولی باید ب ای ه  یک از آنها، پ وانه جداگانه  : 3نکته 

 اخر کند.

 شخصا نیز می تواند تجارت کند.دالل ع وه ب  شغ  داللی،  : 4نکته 

داللی دالالن بدون پ وانه باط  نیست و تصدی به ه  نو  داللی منو  به داشتن پ وانه است ولی  : 5نکته 

 دالل بدون پ وانه مستح  اج ت نیز خواهد بود.

 داللی به ممنوعیت انقضاء از قب  یا و گ دد مشغول داللی شغ  به پ وانه اخر بدون که کس ه  : 6نکته 

 محکو  ریال هزار پنج تا ریال یک هزار از غ امت به با سال دو  تا ماه شش از تأدیبی حبس به ورزد اشتغال

 .شد خواهد
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 عملیات از قانونا  است ممکن که خساراتی جب ان ب ای نماید داللی به تصدی خواهد می که کسی : 7نکته 

 : بدهد تأمین زی  ط ق از یکی به باید شود معامله اصحا  متوجه او

 . الضمان وجه پ داخت ا1

 . سها  یا و منقول غی  وثیقه دادن ا2

  . بانک یا معتب  تجار از یکی ضمانت ا3

 دادن وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه از ش ای  صدور پ وانه داللی است. : 8نکته 

 در داللی به عنوان دالل مداخله جهت از که کسانی وثیقه یا نامه ضمانت  یا الضمان  وجه به نسبت : 9نکته 

 .داشت خواهند رجحان داللی بستانکاران سای   ب  اند شده بستانکار آنان به م بو  امور

ب ای دالل در خصوص اشیاء و اسنادی که در ضامن معاام ت در یاد او قا ار داده شاده، فا          : 11نکته 

مسئولیت شده است؛ یعنی دالل مسئول تلف اسناد و اشیاء مزبور است و تنها با اثباات ایان کاه ایان تلاف      

 او نبوده از مسئولیت معا  خواهد شد.م بو  به 

 استحقاق دریافت اج ت داللی مش و  به دو ش   است: : 11نکته 

 به راهنمایی یا وساطت او تما  شده باشد.معامله  .1

 معامله از نو  معام ت ممنوعه نباشد. .2

 (، سه حالت ممکن است رخ دهد:7پس از اینکه دالل مستح  دریافت اج ت گ دید )نکته  : 12نکته 

 جز بوده و انجا  یافته باشد که در این صورت دالل استحقاق اج ت کام  را دارد.معامله ق عی و من .1

معامله با رضایت ط فین )اقاله( و یا به علت خیاری بودن فس  شود که در این صورت دالل مستح   .2

 اج ت خواهد بود مش و  ب  این که فس  معامله مستند به دالل نباشد.

که در این صورت دالل پس از حضول ش   مستح  اج ت خواهد معامله مش و  به ش   تعلیقی باشد  .3

 بود.

ط فین ق ارداد داللی نمی توانند ب خ   قانون دالالن و آیین نامه م بو  به آن، میزان ح   : 13نکته 

 الزحمه بیشت ی ب ای دالل معین نماید.

مزبور بین اگ  دالالن دو نف  باشند ه  کدا  مستح  داللی در حدود تع فه نخواهند بود بلکه ح   : 14نکته 

 آنها تقسیم خواهد شد.

در صورتی که ط فین معامله ه  دو به دالل م اجعه نموده و ق ارداد بسته باشند، ح  داللی  : 15نکته 

بالمناصفه به عهده ط فین است و در غی  این صورت تما  ح  داللی به عهده ط فی است که به دالل 

 م اجعه ک ده است.
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و دالل فق  مستح  ح  الزحمه داللی است ولی در  اصوال هزینه های دالل ب  عهده خود اوست : 16نکته 

 دو حالت دالل مستح  مخار  داللی است:

 اگ  ش   شده باشد مخارجی که دالل می کند به او داده شود ولو اینکه معامله س  نگی د. .1

 ع   تجاری مح  به پ داخت مخارجی که دالل ک ده حکم کند. .2

قانون تجارت ملز  به نگهداری می باشد  6ماده  دالل موظف است ع وه ب  دفات  تجاری که طب  : 17نکته 

 دفت  مخصوصی هم ب ای عملیات داللی داشته باشد.

 سواالت تستی در مبحث داللی:

 قرارداد داللی اصوال تابع مقررات راجع به ...... است. .1

 ح  العم  کاری (1

 اجاره اشخاص (2

 وکالت (3

 مق رات عمومی ق اردادها. (4

 دالل می تواند: .2

 مختلف داللی نماید ولی نمی تواند شخصا تجارت کند.در رشته های  (1

 در رشته های مختلف داللی نموده و شخصا نیز تجارت کند. (2

 فق  در یک رشته داللی کند. (3

 فق  در یک رشته داللی نموده و شخصا نیز تجارت کند. (4

 اگر دالل بدون اجازه آمر دین او را پرداخت کند، پرداخت باطل..... .3

 است. (1

 دالل ح  م البه وجه پ داخت شده را ندارد.نیست، ولی  (2

 نیست. (3

 نیست، اگ  آم  وجه پ داخت شده را به او مست د دارد. (4

آمر در ضمن معامله مالی را در اختیار دالل قرار می دهد و هنگام مطالبه، دالل مدعی می شود  .4

ادگاه چه مال مذکور به دلیلی که مربوط به او نیست تلف شده است. در دعوای آمر بر دالل د

 تصمیمی اتخاذ می کند؟
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 دالل را مسئول نمی داند مگ  اینکه آم  تعدی و تف ی  وی را ثابت کند. (1

 دالل را در صورتی که نتواند ثابت کند که تلف مستند به وی نیست مسئول می داند. (2

 دالل را فق  در صورتی مسئول نمی داند که استناد تلف به فع  آم  را ثابت کند. (3

 در صورتی مسئول نمی داند که ثابت کند قوه قاه ه سبب تلف شده است. دالل را فق  (4

 دالل ضامن اجرای تعهداتی که توسط او می شود: .5

 است. (1

 است در صورتی که آم  عاجز از آن باشد. (2

 نیست. (3

 است چنانچه در معامله منتف  باشد. (4

 : از عبارتند سوال شماره ترتیب به صحیح پاسخ
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