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 پیشگفتار
 

تردیدي نیست كه قوانین مربوط به تجارت و امور بازرگاني از زمره مهمترین قوانین در هرر 
شود و در رشد و توسعه اقتصادي كشور ترثيیر اساسري دارد. وجرود قروانین كشوري محسوب مي

ي رشرد و پویرایي اقتصراد كشرور فرراهم هنگام، بسترهاي الزم را براتجارتي جامع، كارآمد و به
 تواند فرجامي ناخوشایند را در این عرصه رقم زند. آورد و نبود چنین قوانیني ميمي

اگرچه در نگاهي تاریخي، تجارت و بازرگاني، ریشه در معامالت عادي و رایر  میران عمروم 
است، اما امروزه، حقوق  مردم دارد و قواعد حقوقي ناظر بر تجارت، برخاسته از قواعد حقوق مدني

باشد كره قواعردي ویربه برر آن هاي علم حقوق مياي مستقل در كنار دیگر شاخهتجارت شاخه
یافته توان ارتباط دیرینه میان حقوق تجارت و حقوق مردني را گسسرتحاكم است؛ هر چند نمي

 تلقي نمود.
ذاري آغراز گردیرد. ایرن گهاي نخستین قانونوضع قانون در زمینه تجارت در ایران، از سال

امر، نشان از آگاهي قانونگذار از اقتضائات خاص عرصه تجارت داشته است. با این حرال، قرانون 
 گونه كه باید در عرصه تجارت جاي خود را بگشاید. تجارت نتوانست آن

در زمینره تجرارت، برخري قروانین بره تصرویب  1289اگرچه در نظام حقوقي ایران، از سال 
قرانون ملي وقت رسیده است، اما نخسرتین قرانون تفصریلي در ایرن خصروص،  مجلس شوراي
 هجري شمسي كمیسیون عدلیه 1304خرداد  12فروردین و  12و  1303دلو  25تجارت مصوب 

، 13/2/1311ماده بود. بره فاصرله چنرد سرال و در تراری   387مجلس شوراي ملي، مشتمل بر 
را مشتمل بر  «تجارت قانون»قانوني دیگر با عنوان كمیسیون قوانین عدلیه مجلس شوراي ملي، 

نحو صرریح، و در ماده پایاني آن، قانون پیشین و اصالحات آن را به ماده به تصویب رسانید 600
نس  كرد. شاكله اصلي این قانون، از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردید. از آن زمران تراكنون، 

ز آن، مهمترین مجموعه مدون قروانین مربروط بره امرور این قانون با اصالحات و الحاقات بعد ا
دهد. این در حالي اسرت كره بازرگاني در ایران است و اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل مي

بسیاري از حقوقدانان، قانون مذكور را ناكافي و در برخي موارد ناقص و مبهم و در حال حاضرر و 
جتماعي، اقتصادي و ... در كشور، به دور از روزآمدي با توجه به تحوالت بسیار در روابط مختلف ا

توان بره اصرول مربروط بره معرامالت دانند. از مهمترین مباحث مطرح در قانون تجارت، ميمي
العمل كاري، قرارداد هاي تجاري، اسناد تجاري و چک، داللي، حقتجاري، دفاتر تجارتي، شركت

ان تجارتي، ضمانت، ورشکسرتگي، اسرم تجرارتي و مقام تجارتي و سایر نمایندگونقل، قائمحمل
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 شخصیت حقوقي اشاره كرد.
انوني عمل آمرده، الیحره قربه ،13/2/1311قانون تجارت مصوب  مهمترین اصالحي كه در

 كمیسریون خراص مشرترج مجلسرین، 24/12/1347مصروب قانون تجرارت قسمتي از اصالح 
جدیردي  امي است كه طي آن، مقرراتهاي سهدرباره شركتتبصره  28ماده و  300مشتمل بر 
هرا تنقرانون اصرالحي،  299هاي سهامي عام و خاص وضع شده است. طبق مراده براي شركت

« هاي سرهاميشرركت» 1311قسمتي از مبحث اول فصل اول باب سوم قانون تجارت مصوب 
ده و ي مانراقبها به اعتبار خود باشد، نسبت به آن شركتمي هاي تجاريكه ناظر بر سایر شركت

هاي دولتي تابع قوانین اعالم گردیده كه شركت 300ماده مابقي نس  شده است؛ ضمن آنکه در 
هاي ساسنامهاباشند و فقط نسبت به موضوعاتي كه در قوانین و هاي خود ميتثسیس و اساسنامه

، تغییرر يیرجزالح استثناي چند اصاز آن پس، بهشوند. نشده تابع مقررات این قانون مي آنها ذكر
 به وجود نیامده است. 1311چنداني در قانون تجارت مصوب 

تروان تنهرا را نمي 1347و اصرالحیه آن مصروب  1311در عین حال، قانون تجرارت مصروب 
، ات تجراريانست، چرا كه به دلیل گستردگي عنراوین و موضروعقوانین مربوط به عرصه تجارت د

ک، چ، بورس، ها، ورشکستگيقوانین خاصي نیز در این موضوعات )همانند امور داللي، يبت شركت
 اره نمود:د زیر اشتوان به موارامور بانکي، بیمه و...( تصویب شده است. از زمره این قوانین مي

 .1310مصوب سال ها قانون راجع به يبت شركت -1
 .7/12/1317مصوب قانون راجع به دالالن  -2
 .24/4/1318مصوب قانون اداره تصفیه امور ورشکستگي  -3
 .7/8/1386مصوب  و عالیم تجاريهاي صنعتي ، طرحقانون يبت اختراعات -4

اسب تن هاي اخیر و بهو باالخره یکي از مهمترین و جدیدترین قوانین این عرصه كه در سال
قررانون تجررارت الکترونیکرري مصرروب  هاي بشررري برره تصررویب رسرریده،تحرروالت و پیشرررفت

یز بیان شده، گونه كه در ماده یک آن نماده است. این قانون همان 81مشتمل بر  17/10/1382
نیکي هاي الکترومجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ایمن اطالعات در واسط

 رود. كار ميهاي ارتباطي جدید بهسیستم و با استفاده از

جمهور در راستاي انجرام معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رییس
 401هاي قوانین و مقررات موضوعي منقح، با استفاده از كدوظیفه خود براي تهیه و انتشار مجموعه

باشد، در چنرد نوبرت، بره تهیره و انتشرار فاده مي( كد موضوعي مورد است91كه یکي از نود و یک )
كه شامل تمامي قروانین و « ها، عالیم و اختراعاتمجموعه قوانین و مقررات تجارت، يبت شركت»

باشد، مبادرت كررده اسرت. حجرم ها، عالیم و اختراعات ميمقررات مربوط به تجارت، يبت شركت
ررات متعدد و همچنین آرا و نظرات گوناگون در زیاد مجموعه موصوف كه ناشي از درج قوانین و مق

جا و توسرط همره اي در عرین غنراي براال، در همرهباشد، موجب شده كه چنرین مجموعرهآن مي
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مندان قابل استفاده بهینه نباشد؛ لذا تصمیم گرفته شد كه با تغییراتي چند در مجموعه مرذكور عالقه
با محوریت قرار دادن قرانون تجرارت مصروب از طریق حذف و خالصه كردن برخي از مندرجات و 

و قانون تجرارت  24/12/1347مصوب ، الیحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت 13/2/1311
اي تهیره گرردد ترا مخاطبران عرام و خراص چنرین ، مجموعره17/10/1382الکترونیکي مصروب 

خسرت ایرن مجموعره، در چراپ ن 1388مند شوند. بر این اساس، در سال هایي از آن بهرهمجموعه
چاپ سروم آن )در قطرع رقعري( و در سرال  1393چاپ دوم )در قطع جیبي( و در سال  1389سال 
چاپ پنجم )ویرایش چهارم( منتشر گردیرد و در  1395چاپ چهارم )ویرایش سوم( و در سال  1394

 شود.حال حاضر چاپ ششم )ویرایش پنجم( این اير تقدیم عالقه مندان مي
باشد كره يهاي دیگري نیز معالوه بر ویبگي شکلي مورداشاره، داراي ویبگي این مجموعه
رنر  یافرت خرورد یرا بره نردرت و كمعنوان موجود در كشور، به چشرم نميدر اغلب كتب هم

 هاي مذكور بدین شرح است:شود. اهم ویبگيمي
نون تجرارت اقرقسرمتي از الیحه قانوني اصالح  299با توجه به اینکه به موجب ماده  اول:

هاي شرركت» 1311، مبحث اول فصل اول باب سوم قانون تجارت مصروب 1347مصوب سال 
عتبرر باشد، مرواد مها است، منسوخ مياستثناي موادي از آن كه ناظر به سایر شركتبه« سهامي

 ها درج گردیده است. قانون مقدم، در پاورقي مواد مربوط به سایر شركت
جموعه كه با محوریت قانون تجارت و با هدف كم كردن حجرم آن با توجه به نوع م دوم:

تواند در توسعه و تضییق احکرام ایرن تهیه گردیده است، به سایر قوانین و مقررات مرتبط كه مي
اهمیرت زیراد دلیرل قانون مؤير باشد، عمدتاً ارجاع داده شده است. در عین حال در مرواردي بره 

 (1)یز در پاورقي آمده است.قوانین و مقررات مرتبط، متن آن ن
سرط االتبراع آن توچون یکي از انواع تفسیر قانون، تفسیر قضایي است كه نوع الزمسوم: 

ري الت ادارویه( و هیثت عمومي دیوان عردعالي كشور )در قالب رأي وحدتهیثت عمومي دیوان
قي شرد، در پراورباگیرد، سعي شده تمامي آراي مذكور كه به قانون تجارت مرتبط ميصورت مي

 مواد مربوط درج گردد.
جلرس به علت اهمیت نظرات شوراي نگهبان در خصوص قوانین قبل از تشکیل م چهارم:

ورد میز حسب نشوراي اسالمي كه مبتني بر اصل چهارم قانون اساسي ابراز شده، نظرات مرتبط 
 در پاورقي درج شده است.

حیرث قروانین اصرلي و نظررات شروراي  ویبه ازبره 1398مجموعه تا فروردین ماه  پنجم:
عالي كشور و هیثت عمومي دیوان عردالت اداري رویه هیثت عمومي دیواننگهبان و آراي وحدت

 
براي مالحظه تمامي قوانین و مقررات مرتبط، به سامانه ملي قوانین و مقررات جمهروري اسرالمي ایرران كره  ـ 1

سترسي رایگران برراي عمروم ذیل قابل د هاي اجرایي، از طریق نشانيعالوه بر سایت اینترانتي دولت براي دستگاه
 . www.qavanin.ir باشد مراجعه شود:مردم و عالقمندان مي

http://www.qavanin.ir/
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  باشد.هنگام ميمرتبط با این قوانین، به
وعه برا براي حصول اطمینان مضاعف، در حد امکان متن قانون مندرج در این مجم ششم:

 مجموعره وانین موضوعه و مصوبات دوره هشتم قانونگرذاري متن قانون تجارت در مجموعه قو
قابلره مقوانین بیست و دومین دوره قانونگذاري مجلس شروراي ملري وقرت و روزنامره رسرمي 

ضریح الزم ورقي توگردیده و در موارد اختالف و اشتباه، مورد صحیح در متن درج گردیده و در پا
 داده شده است. 

نامره ، واژهع در دسترسي مخاطبان عزیز به مواد مرورد نظرربه منظور تسهیل و تسری هفتم:
 بتنري بررممفهومي قانون تجارت و الیحه قانوني اصالح قسرمتي از قرانون تجرارت،  -تفصیلي
 هاي كلیدي و مهم تهیه و در پایان مجموعه گنجانده شده است. واژه

نرد موعره، چبراي تسهیل و تسریع در دسترسي مخاطبان محترم به منردرجات مج هشتم:
  باشد در ابتداي مجموعه درج شده است:شرح زیر ميفهرست كاربردي كه اهم آن به

 1311فهرست ابواب و فصول قانون تجارت مصوب  -1
 1347تجارت مصوب از قانون اصالح قسمتي قانوني الیحه هاي بخشفهرست  -2
 1382فهرست ابواب و فصول قانون تجارت الکترونیکي مصوب  -3
 هافهرست تاریخي قوانین و مقررات مندرج در زیرنویس -4
 فهرست نظرات شوراي نگهبان -5
 عرالي كشرور و هیرثت عمروميیه هیثت عمرومي دیوانروحدتفهرست تاریخي آراي و -6

 دیوان عدالت اداري.
ود، شرصورت كامل اجرا براي اینکه وظیفه روشنگري در تهیه این مجموعه تا حد امکان به 
مقرررات  وانین وقواردي كه بیان نظر توضیحي و یا تنقیحي معاونت تدوین، تنقیح و انتشار در م

( در ت)درباره موضوعي ضرورت داشته، نظر مذكور با درج نشران و عالمرت اختصراري معاونر
 ها آمده است. زیرنویس

حو بایسته نبه این كتابنظران و عموم مردم از ن، كارگزاران نظام، صاحبالمسؤو امید است
، مرا را در ارتقراي كیفري ها و پیشنهادهاي خویشه نظرات، راهنمایيیو با ارا برداري نمایندبهره

 (1)هاي بعدي، راهنما و یاور باشند.مجموعه
 عيا جنيدی ل                                                                              

 جمهورعاون حقوقي رييسم                                                                                
 
عصرر)ع (، قبرل از تقراطع جمهروري اسرالمي، خیابران ولي -نظر، انتقاد و پیشنهاد خود را به نشراني: تهرران ـ 1

یرا نشراني اینترنتري  1316767451كدپسرتي  -وانین و مقررراتین و تنقریح و انتشرار قرمعاونرت تردو 1158شماره
law@iripo.ir  نیرز  0098 -21- 64455511و تلفن  0098 -21-66492707رنگارارسال فرمایید. در ضمن دو

 .باشدنظران ميمندان و صاحبه آماده دریافت و استماع نظرات عالق



 

 

 

 

 
 

 
 هافهرست

 

 

 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان
 4 پيشگفتار 

 9 1311فهرست ابواب و فصول قانون تجارت مصوب  

 12 1347هاي اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب فهرست بخش 

 13 1382نيكي مصوب انون تجارت الكتروقابواب و فصول  فهرست 

 15 هاات مندرج در زيرنويسمقرر تاريخي قوانين و فهرست 

 19 ات شوراي نگهبانيظرنتاريخي فهرست  

 19 كشورعالييواندموميع تيه هيأروحدتآراي وتاريخي فهرست  

 19 رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (فهرست) 

 19 قضاييهيس قوهيبخشنامه ر (فهرست) 

 19 قضاييهقوهوانين قاداره كل حقوقي و تدوين نظر مشورتي  (فهرست) 

 20 كميسيون قوانين عدليه 13/2/1311 مصوب قانون تجارت 

 127 كميسيون خاص مشترك مجلسين 24/12/1347مصوب  اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت 

 193 17/10/1382مصوب  نيكيقانون تجارت الكترو 

 226 مفهومي -نامه تفصيليواژه 
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 1311ول قانون تجارت مصوب فهرست ابواب و فص

 صفحه مواد عنوان

 20 1ـ  5 تجار و معامالت تجارتي ل ـباب او

 21 6ـ  19 دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي م ـباب دو

 21 6ـ  15 ل ـ دفاتر تجارتيفصل او

 25 16ـ  19 م ـ دفتر ثبت تجارتيفصل دو

 30 20ـ  222 هاي تجارتيشركت باب سوم ـ

 30 20ـ  194 ها و قواعد راجع به آنهال ـ اقسام مختلفه شركتفصل او

 31 21 ـ 93 (1)ل ـ شركت سهاميمبحث او

 32 94ـ  115 دليت محدوم ـ شركت با مسؤومبحث دو

 35 116ـ  140 مبحث سوم ـ شركت تضامني

 39 141ـ  161 مبحث چهارم ـ شركت مختلط غير سهامي

 41 162ـ  182 پنجم ـ شركت مختلط سهاميمبحث 

 47 183ـ  189 مبحث ششم ـ شركت نسبي

 48 190ـ  194 توليد و مصرفنيتعاوهايهفتم ـ شركت مبحث

 50 195ـ  201 هانامهها و نشر شركتشركت م ـ در مقررات مختلفه راجع به ثبتفصل دو

 54 202 ـ 218 هافصل سوم ـ در تصفيه امور شركت

 56 219ـ  222 فصل چهارم ـ مقررات مختلفه

 58 223ـ  319 برات ـ فته طلب ـ چك باب چهارم ـ

 58 223ـ  306 ل ـ براتفصل او

 58 223ـ  227 ل ـ صورت براتمبحث او

 59 228 ـ 238 م ـ در قبول و نكولمبحث دو

 60 239 ـ 240 مبحث سوم ـ در قبولي شخص ثالث

 60 241ـ  244 عده براتمبحث چهارم ـ در و

 61 245 ـ 248 مبحث پنجم ـ ظهرنويسي

 61 249 ـ 251 ليتمبحث ششم ـ مسؤو

 62 252ـ  269 مبحث هفتم ـ در پرداخت

 65 270ـ  273 اسطه شخص ثالثبرات به و جهديه وتأـ  هشتم مبحث

 
  ل باب سوم قانون تجارت مراجعه شود.به زيرنويس مبحث او ،در مورد نسخ موادي از اين مبحث  ـ 1
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 صفحه مواد عنوان

 65 274 ـ 292 راتظايف دارنده بمبحث نهم ـ حقوق و و

 68 293ـ  297 تست(مبحث دهم ـ در اعتراض )پرو

 69 298ـ  304 مبحث يازدهم ـ برات رجوعي

 70 305 ـ 306 ازدهم ـ قوانين خارجيمبحث دو

 71 307ـ  309 م ـ در فته طلبفصل دو

 71 310ـ  317 فصل سوم ـ چك

 74 318ـ  319 ر زمانفصل چهارم ـ در مرو

 74 320ـ  334 جه حاملاسناد در و باب پنجم ـ

 76 335ـ  356 داللي باب ششم ـ

 76 335ـ  347 ل ـ كلياتفصل او

 77 348ـ  355 م ـ اجرت دالل و مخارجفصل دو

 78 356 فصل سوم ـ دفتر

 79 357ـ  376 العمل كاري )كميسيون(حق باب هفتم ـ

 81 377ـ  394 مل و نقلقرارداد ح باب هشتم ـ

 84 395ـ  401 سايرنمايندگان تجارتيقائم مقام تجارتي و باب نهم ـ

 85 402ـ  411 ـ ضمانت باب دهم

 86 412ـ  540 رشكستگيدر و باب يازدهم ـ

 86 412 ل ـ در كلياتفصل او

 86 413ـ  426 اثرات آن رشكستگي وو اعالن درـ  مدوفصل

 92 427ـ  432 سوم ـ در تعيين عضو ناظرفصل 

 92 433ـ  439 رشكستهليه نسبت به وموم و ساير اقدامات او ـ در اقدام به مهر و فصل چهارم

 93 440ـ  442 فصل پنجم ـ در مدير تصفيه

 95 443ـ  475 ظايف مدير تصفيهفصل ششم ـ در و

 95 443ـ  450 ل ـ در كلياتمبحث او

 96 451ـ  455 توقيف و ترتيب صورت داراييرفع م ـ درمبحث دو

 97 456ـ  460 صول مطالباتش اموال و ومبحث سوم ـ در فرو

 98 461 مينيهث چهارم ـ در اقدامات تأحمب

 98 462ـ  475 پنجم ـ در تشخيص مطالبات طلبكارهامبحث

 100 476ـ  513 رشكستهتاجر وفصل هفتم ـ در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب 

 100 476ـ  478 مجمع عمومي آنها و ل ـ در دعوت طلبكارهامبحث او
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 صفحه مواد عنوان

 100 479ـ  503 م ـ در قرارداد ارفاقيمبحث دو

 100 479ـ  488 ل ـ در ترتيب قرارداد ارفاقيفقره او

 102 489ـ  491 م ـ در اثرات قرارداد ارفاقيفقره دو

 102 492ـ  503 م ـ در ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقيفقره سو

 104 504ـ  513 رشكستگيو عمل ختم و حساب تفريغ مبحث سوم ـ در

 105 514ـ  521 يك از آنها فصل هشتم ـ در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر

 105 514ـ  517 ل ـ در طلبكارهايي كه رهينه منقول دارندمبحث او

 106 518ـ  521 ارندحق تقدم د م ـ در طلبكارهايي كه نسبت به اموال غيرمنقولمبحث دو

 109 522ـ  527 ش اموال منقولفرو فصل نهم ـ در تقسيم بين طلبكارها و

 110 528ـ  535 فصل دهم ـ در دعوي استرداد

 111 536ـ  540 ورشكستگي فصل يازدهم ـ در طرق شكايت از احكام صادره راجع به

 112 541ـ  560 رشكستگي به تقلبرشكستگي به تقصير و ودر و ازدهم ـباب دو

 112 541ـ  548 رشكستگي به تقصيرل ـ در وفصل او

 113 549ـ  550 رشكستگي به تقلبم ـ در وفصل دو

رشكسـته در امـر فصل سوم ـ در جنحه و جناياتي كـه اشـخاص غيـر از تـاجر و
 شوندرشكستگي مرتكب ميو

 114 551ـ  558

گي بـه در صورت ورشكسترشكسته اموال تاجر و كردن اداره چهارم ـ در فصل
 تقصير يا به تقلب

 115 559ـ  560

 116 561ـ  575 در اعاده اعتبار باب سيزدهم ـ

 118 576ـ  582 اسم تجارتي باب چهاردهم ـ

 121 583ـ  591 شخصيت حقوقي باب پانزدهم ـ

 121 583ـ  587 ل ـ اشخاص حقوقيفصل او

 124 588ـ  591 تابعيت شخص حقوقي و اقامتگاه ظايف وو م ـ حقوق ودو فصل

 125 592ـ  600 مقررات نهايي باب شانزدهم ـ
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 هاي اليحه قانونيفهرست بخش

 1347اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب  

 فحهص مواد عنوان

 127 1ـ  300 هاي سهامي شركت ـ لمبحث او 

 127 1ـ  23 ـ تعريف و تشكيل شركت سهامي  1بخش  

 135 24ـ  42 ـ سهام  2بخش  

 138 43ـ  50 ـ تبديل سهام  3بخش  

 140 51ـ  71 راق قرضه ـ او 4بخش  

 144 72ـ  106 ـ مجامع عمومي  5بخش  

 150 107ـ  143 ه ت مديرـ هيأ 6بخش  

 157 144ـ  156 بازرسان ـ  7بخش  

 161 157ـ  198 تغييرات در سرمايه شركت  ـ 8بخش  

 169 199ـ  231 انحالل و تصفيه  ـ 9بخش  

 174 232ـ  242 هاي شركت ـ حساب 10بخش  

 177 243ـ  269 ـ مقررات جزايي  11بخش  

 184 270ـ  300 هاي سهامي به شركتـ مقررات مختلف مربوط  12 بخش 
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 ابواب و فصول  فهرست

 1382نيكي مصوب انون تجارت الكتروق

 صفحه مواد عنوان

 193 1ـ  30 مقررات عمومي  ل ـباب او 

 193 1ـ  5 در كليات ل ـمبحث او 

 193 1 ل ـ قلمرو و شمول قانون فصل او 

 195 2 م ـ تعاريففصل دو 

 197 3ـ  4 تفسير قانون فصل سوم ـ 

 197 5ـ  9 فصل چهارم ـ اعتبار قراردادهاي خصوصي  

 197 6ـ  9 امضاي اصل ،نوشتهـ  «داده پيام»احكام در م ـمبحث دو 

 200 10ـ  16 مطمئن« داده پيام» مبحث سوم ـ 

 200 10ـ  11 نيكي مطمئنل ـ امضا و سابقه الكتروفصل او 

 200 12ـ  16 نيكي مطمئنارزش اثباتي و آثار سابقه و امضاي الكترو، پذيرش -مفصل دو 

 201 17ـ  32 «داده پيام»مبادله  مبحث چهارم ـ 

 201 17 طرفين عقد و اراده ،«داده پيام»ل ـ اعتبار قانوني ارجاع در فصل او 

 201 18ـ  21 «داده پيام»م ـ انتساب فصل دو 

 202 22ـ  25 يق دريافت فصل سوم ـ تصد 

 202 26ـ  32 «داده پيام»دريافت  فصل چهارم ـ زمان و مكان ارسال و 

 203 31ـ  32 نيكي ر گواهي الكتروخدمات صدودفاتر ـ مدوباب 

 210 33ـ  66 در قواعد مختلف  باب سوم ـ 

 210 33ـ  61 نيكيوالكتر مبادالت بستر انحصاري در هايحمايت ل ـاومبحث 

 210 33ـ  49 كننده ل ـ حمايت از مصرففصل او 

 214 50ـ  57 م ـ در قواعد تبليغفصل دو 

 215 58ـ  61 )حمايت از داده( هاي شخصي«پيامداده»فصل سوم ـ حمايت از  

 215 62ـ  66 نيكيدر بستر مبادالت الكترو« داده پيام»ـ حفاظت از  ممبحث دو 

 215 62ـ  63 در بستر مبادالت الكترونيكي ل ـ حمايت از حقوق مؤلففصل او 

 217 64ـ  65  م ـ حمايت از اسرار تجاريفصل دو 

 217 66 فصل سوم ـ حمايت از عاليم تجاري  

 217 67ـ  77 ها مجازات جرايم و باب چهارم ـ 

 217 67 كالهبرداري كامپيوتري ل ـمبحث او 
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 صفحه مواد عنوان

 218 68 جعل كامپيوتري م ـمبحث دو 

 218 69ـ  73 نيكنقض حقوق انحصاري در بستر مبادالت الكترو مبحث سوم ـ

 218 69ـ  70 كننده و قواعد تبليغل ـ نقض حقوق مصرففصل او 

 219 71ـ  73 ، حمايت از داده هاي شخصي«داده پيام»از  حمايتم ـ نقضدوفصل 

 219 74ـ  81 كي الكترونيمبادالت  بستر در« پيامداده» از تظافنقض ح ـ چهارممبحث 

 219 74 ل ـ نقض حق مؤلففصل او 

 220 75 م ـ نقض اسرار تجاريفصل دو 

 220 76 فصل سوم ـ نقض عاليم تجاري  

 220 77 فصل چهارم ـ ساير 

 220 78 جبران خسارت باب پنجم ـ 

 221 79ـ  81 متفرقه باب ششم ـ 
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 هامقررات مندرج در زيرنويس تاريخي قوانين و فهرست

 صفحه تصويب تاريخ عنوان رديف

 الف ـ قوانين
 57 11/3/1310 هااز قانون ثبت شركت  1

 108-23 26/12/1310 از قانون ثبت اسناد و امالك  2

-87-24 1313و1314 از قانون مدني  3

125 

 106 24/4/1318 تگياز قانون اداره تصفيه امور ورشكس  4

 91 22/4/1337 شدههاي تضميناز قانون چك  5

 89 1/5/1337 از قانون آيين دادرسي كيفري  6

7  
قانون اجازه اجراي موقـت اليحـه اصـالح قسـمتي از قـانون 

 تجارت پس از تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين
19/9/1343 192 

 90 20/8/1347 مدني از قانون اصالح بعضي از مواد قانون آيين دادرسي  8

 76 30/3/1350 گريسيس بيمه مركزي ايران و بيمهاز قانون تأ  9

 63 18/4/1351 از قانون پولي و بانكي  10

 72 16/4/1355 از قانون صدور چك  11

 90 1/8/1356 از قانون اجراي احكام مدني  12

 152 7/4/1358 هااليحه قانوني اصالح قانون ملي شدن بانك  13

 150 12/9/1358 اسي جمهوري اسالمي ايراناز قانون اس  14

 21 8/6/1362 )بهره( ن ربااز قانون عمليات بانكي بدو  15

 191 1/6/1366 از قانون محاسبات عمومي كشور  16

 3/12/1366 هاي مستقيماز قانون ماليات  17
28-30-

125-199 

 150 11/10/1373 از قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل  18

19  
ن در آ لـت و مصـرفبرخـي از درآمـدهاي دو صولاز قانون و

 موارد معين
28/12/1373 23 

-114-58 2/3/1375 از قانون مجازات اسالمي  20

115 

 129 14/9/1375 يگانهباز قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطالحات   21

 56 21/8/1376 هاي خارجيقانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت  22

23  
مـور هاي عمـومي و انقـالب در ايين دادرسي دادگاهاز قانون آ

 مدني
21/1/1379 

25-49-

68-87-
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 صفحه تصويب تاريخ عنوان رديف

90 

 169 28/4/1383 از قانون مبارزه با قاچاق انسان  24

 217 11/6/1383 ا.انگي ج.از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فره  25

 199 3/11/1383 مناقصات يقانون برگزاراز   26

 132 1/9/1384 جمهوري اسالمي ايران راق بهاداراواز قانون بازار   27

 176 8/7/1386 از قانون مديريت خدمات كشوري  28

 118 7/8/1386 هاي صنعتي و عاليم تجارياز قانون ثبت اختراعات، طرح  29

30  
( 44هاي كلي اصـل چهـل و چهـارم )از قانون اجراي سياست

 قانون اساسي
8/11/1386 128 

 20 7/8/1390 ا فساد اء سالمت نظام اداري و مقابله بقانون ارتق 9ماده از   31

 193 22/8/1390 از قانون امور گمركي  32

 71-46 1/2/1392 مجازات اسالمي از قانون  33

 88 4/12/1392 دادرسي كيفرياز قانون آيين  34

35  
ــه ــين تعرف ــانون تعي ــارت ق ــعه تج ــز توس ــدمات مرك هاي خ

 الكترونيكي
20/3/1393 225 

-92-88 15/7/1393 هاي مالياجراي محكوميتاز قانون نحوه   36

97-127 

 88 16/9/1394 از قانون شوراهاي حل اختالف  37

 30 8/8/1395 هاي سياسيقانون نحوه فعاليت احزاب و گروهاز   38

39  
شـي قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكـز آموزشـي و پروراز 

 غيردولتي
14/9/1395 121 

-86-21 10/11/1395 اي توسعه كشورهقانون احكام دائمي برنامهاز   40

193 

41  
و  ششـم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعيساله پنجبرنامه  از قانون
 (1396- 1400) جمهوري اسالمي ايران فرهنگي

14/12/1395 194 

 هانامهب ـ آيين

 50 15/3/1311 قانون تجارت 199و  197، 196راجع به مواد  نظامنامه  1

2  
امـور  خصـوص تصـفيه تجـارت دراز قـانون  موادي نامهآيين

 رشكستگانو
16/3/1311 93 

 26 1325 دفتر ثبت تجارتي نامهآيين  3

 121 1337 و مؤسسات غير تجارتيتشكيالت ثبت اصالحي نامه آيين  4



 هاقوانين و مقررات مندرج در زيرنويستاريخي  فهرست  
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 صفحه تصويب تاريخ عنوان رديف

5  
سمتي قانوني اصالح ق اليحه 144 ماده تبصره اجرايي نامهآيين

 از قانون تجارت
13/11/1349 157 

 89 18/7/1363 م قانون توزيع عادالنه آبه فصل دونامآيين از  6

 129 6/9/1375 ميت عموها، اماكن و مؤسسانامه نامگذاري شهرها، خياباناز آيين  7

8  
 ونامـه اجرايــي قــانون بـه كــارگيري اســامي، عنــاوين از آيين

 اصطالحات بيگانه
19/2/1378 119 

 28 9/11/1380 قانون تجارت 19نظامنامه جديد ماده   9

 213 2/5/1384 نيكيالكترو تجارت قانون 48 ماده اجرايي نامهآيين  10

 120 24/2/1386 هانامه ثبت شركتاصالحي آيينطرح از اصالحيه  11

 203 11/6/1386 لكترونيكيا تجارت قانون 32ماده اجرايي نامه آيين  12

13  
گي سيدر االجرا و طرزنامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزماز آيين

 به شكايت از عمليات اجرايي
11/6/1387 90 

 194 6/12/1391 نامه اجرايي قانون امور گمركيآييناز   14

15  
وع هاي تكميلي موضـبه نحوه اجراي مجازاتنامه راجعآييناز 

 1/2/1392قانون مجازات اسالمي مصوب  23ماده
26/11/1393 71 

 195 29/9/1395 منشور حقوق شهروندي از  16

17  
هـاي ( اصـالحي قـانون ماليات77نامه اجرايـي مـاده )ينآياز 

 – 1394مصوب  –مستقيم 
17/3/1396 125 

18  
اب و ( قـانون نحـوه فعاليـت احـز13نامه اجرايي ماده )آييناز 

 هاي سياسيگروه
23/2/1397 30 

 هاتصويبنامه –ج 

 22 10/3/1311 مقررات راجع به پلمب دفاتر تجارتي  1

 23 9/12/1312 ه پلمب دفاتر تجارتي در والياتتصويبنامه راجع ب  2

3  
نـد و ب 38تصويبنامه اتخاذ تصميماتي در خصوص بند د مـاده 

 قانون تجارت الكترونيكي 42الف ماده 
9/10/1383 211 

4  
هاي تصــويبنامه در خصــوص انجــام كليــه معــامالت دســتگاه

ركات سـامانه تـدا»اجرايي اعم از خريد، مناقصـه و مزايـده در 
 «رونيكي دولتالكت

10/2/1396 198 

 اساسنامه –د 

 222 4/6/1388 اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي  1



 انون تجارتقتنقيحي مجموعه 

 

18 

 صفحه تصويب تاريخ عنوان رديف

2  
ي تصويبنامه در خصوص تعيين مركز توسعه تجارت الكترونيكـ

اجرايــي طــرف عضــويت در مشــاركت  بــه عنــوان دســتگاه
 )كنسرسيوم( زير ساخت كليد عمومي آسيا

17/6/1395 195 

 124 1/12/1395 وزه انقالب اسالمي و دفاع مقدساساسنامه ماز   3
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  نظرات شوراي نگهبانتاريخي فهرست 

 صفحه ماده شماره/ تاريخ رديف

 49 (1)1ق32 12/4/1364ـ  8345 1

 140 (2)2ق52 28/11/1385 – 20518/30/85 2

 كشور عالييواندموميع تيه هيأروحدتآراي وتاريخي فهرست 

 صفحه ماده خشماره/ تاري رديف

 61 1ق 249 11/7/1341 – 12 1
 74 1ق 318 20/4/1345ـ  623 2
 106 1ق 518 14/12/1347ـ  155 3
 89 1ق 418 17/9/1350ـ  290 4
 25 1ق 14 11/11/1351ـ  62 5
 62 1ق 252  4/10/1353ـ  90 6
 83 1ق 386  28/8/1363ـ  29 7
 72 1ق 314 10/7/1369ـ  536 8
 88 1ق 423  28/3/1370ـ  561 9
 67 1ق 286  12/2/1374ـ  597 10
 73 1ق 314 23/3/1385 - 688 11
 86 1ق 413 9/8/1396 - 763 12

 رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 صفحه ماده شماره/ تاريخ رديف

 153 2ق125 6/8/1380 -250 1

 قضاييهيس قوهيبخشنامه ر

 صفحه ماده شماره/ تاريخ رديف

 90 1ق419 15/11/1378ـ  13396/78/1بخشنامه   1

 اداره كل حقوقي قوه قضاييهمشورتي  نظر

 صفحه ماده شماره/ تاريخ رديف

 88 1ق415 30/1/1395- 121/95/7 نظر 1

 
 
، اليحه قانوني اصالح قسمتي از «2ق»و منظور از  1311، قانون تجارت مصوب «1ق»منظور از  ـ  2 و 1

  باشد.مي 1347قانون تجارت مصوب 


