
 قانون راجع به دالالن

 ۱۳۱۷اسفند ماه  ۷مصوب 

 .منوط به داشتن پروانه است یبه هر نوع دالل یتصد - ۱ماده 

 که  شودیداده م یفقط به اشخاص یمحل اجاتیاحت تیبا رعا یپروانه دالل - ۲ ماده

 :باشند  ریز طیشرا یدارا

 ای تیمعاف نامهیداشتن گواه ای فهیو پنج سال تمام و انجام خدمت وظ ستیداشتن ب - ۱

 .به خدمت آماده

 .رانیا تیتابع - ۲

 .برابر آن ی دادن امتحان ایو  ییسال ششم ابتدا نامهیداشتن گواه - ۳

 .آنها هستند یدار داللکه عهده یمتناسب با امور یداشتن اطالعات فن - ۴

 .یعدم شهرت به نادرست - ۵

 در انتیو خ یو کالهبردار ریبه تقص یو ورشکستگ تیبه ارتکاب جنا  تینداشتن محکوم - ۶

 .کند یم نیمع یدادگسترکه وزارت یمقام ی و سرقت به گواه امانت

 .۳مطابق ماده  قهیوث اینامه ضمانت ایالضمانه دادن وجه  - ۷

 اشتغال داشته و  یقانون به شغل دالل نیا یکه دو سال قبل از اجرا یکسان - تبصره

 شوند که در ظرف دو پروانه متعهد افتیدر موقع در دیماده باشند با نیشرط سوم ا فاقد

 دیو اال پروانه آنها تجد اورندیآموزش سالمندان را ب ییامتحانات نها نامهیگواه سال

 .شد نخواهد

 ۴۵داشته و سن آنها از  یدالل نهیشیقانون ده سال پ نیا یاجرا خیکه در تار یکسان

 .تبصره معاف خواهند بود نیماده و ا نیکمتر نباشد از شرط سوم ا سال

 که ممکن است  یجبران خسارات یبرا دینما یبه دالل یتصد خواهدیکه م یکس - ۳ ماده

 :بدهد نی تأم ریاز طرق ز یکیبه  دیاو متوجه اصحاب معامله شود با اتیاز عمل قانوناً

 .الضمانه پرداخت وج - ۱

 .سهام ایمنقول و  ر یغ قهیدادن وث - ۲



 .بانک ایاز تجار معتبر  یکی ضمانت  - ۳

 آن با در نظر گرفتن دیتجد  بیو مبلغ ضمانت و مدت و ترت قهیالضمان و وثوجه  زانیم

 .خواهد شد نییتعرسدی م ران یوز أتیه بی که به تصو یانامهنییدر آ یدالل نوع

 که از جهت مداخله دالل  یکسان قهیوث اینامه ضمانت ایالضمان نسبت به وجه  - ۴ ماده

 یبستانکاران دالل ریسااند بر در امور مربوطه به آنان بستانکار شده یعنوان دالل به

 .خواهند داشت رجحان

 رد خواهد شد که دالل از یدر صورت قهیوث اینامه ضمانت ایالضمان وجه - ۵ ماده

 صورت حساب او باکند و در هر دو یریگکناره یخود او از دالل ایممنوع شده و  یدالل

 .شده باشد هیاند تسوبه او مراجعت کرده یکه از جهت دالل یکسان

 که یقبالً به مقام دیکند با یریگکناره یکه بخواهد از کار دالل یهر دالل - ۶ ماده

 و  یرسم مجلهله یکتباً اطالع بدهد تا به وس شودیم  نیقانون مع نیا ۱۱موجب ماده  به

 شده و ضمناً متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هر کس یها قصد او آگه از روزنامه یکی

 ۱۱را که به موجب ماده  یدارد مقام ییادعایبه او از جهت امور مربوطه به دالل نسبت

 محفوظ بماند در هر حال تا حق او طبق ماده قبل دیمستحضر نما شودی م نیقانون مع نیا

 .محل اقامت دالل خواهد بود تیدادگاه بدا سییر بیبنا بر تصو الضمانوجهاسترداد

 معامالت یو برا  الیر ستیدو یمعامالت ملک یدالل یحق صدور پروانه برا - ۷ ماده

 در  الیصد ر کی  یامور شهر ریسامعامالت خواربار و  یو برا الیصد و پنجاه ر کی یتجارت

 .خواهد بود سال

 هر  ینامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و برا یاز سه نوع دالل کیبه هر  یتصد

 .خواهد شد  افتیدر حدهیحق عل پروانه

 است  یکه معلوم شود عمل او معموالً برخالف مقررات مربوطه به دالل یهر دالل - ۸ ماده

 یواقع و از شغل دالل شودیمنیمعقانون  نیا ۱۱که به موجب ماده  یمقام بیتعق مورد

 نباشد ممنوع و پروانه او ابطال شتریسال ب کی که از سه ماه کمتر و از  یمدت یبرا

 در دادگاه صالح مورد  یحقوق ای ییجزا نیقوانکه دالل طبق ستیمانع ن نیو ا شودیم

 .خسارات وارده محکوم گردد هیبا تأد ی قرار گرفته و به مجازات قانون بیتعق



 قبل از انقضاء ایمشغول گردد و  یهر کس که بدون اخذ پروانه به شغل دالل - ۹ ماده

 دو سال با به غرامت از از شش ماه تا  یبیاشتغال ورزد به حبس تأد یبه دالل تیممنوع

 .محکوم خواهد شد الیتا پنج هزار ر الیهزار ر کی

 اشتغال دارد مکلف است  یقانون به شغل دالل نیاجراء ا خیهر کس که در تار - ۱۰ ماده

 ن یا ۱۱به موجب ماده  کهی قانون تقاضانامه به مقام نیظرف سه ماه طبق مقررات ا در

 شده و  یداده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقض شودی م نیمع قانون

 و مجازات شده و  بیتعق ۸ادامه دهد طبق ماده  یدالل تقاضانامه او رد شود و به شغل  ای

 .داده نخواهد شد یبه او پروانه دالل گرید

 ریصدور پروانه و سا یرا که برا یمقام یبر حسب نوع دالل رانیوز أتیه - ۱۱ ماده

 .خواهند کرد نیدارد مع ت یقانون صالح نیمذکور در ا وظائف

 اتیثبت عمل یکه دالل برا یو دفتر یتقاضانامه و پروانه دالل میطرز تنظ - ۱۲ ماده

 که به او   یو کس اونیب دیالزحمه دالل که باو قرارداد حق دینما ینگاهدار دیبا خود

 الزحمه دالل کهحق  زانیو مبادله شود و م میتنظ  تیداده قبل از انجام مأمور تیمأمور

 نیا یاجرا یمقررات الزم برا ریساباشد و  یدر تعرفه رسم نیمع زانیزائد بر م دینبا

 خواهد  شودیم میتنظ ۱۱که از طرف مقام مذکور در ماده  ییهانامهن ییمطابق آ قانون

 .بود

 مربوط به  یهانامهنییقانون تجارت پس از انتشار آ ۳۵۶و  ۳۵۵مواد  - ۱۳ ماده

 .و دفاتر نسخ خواهد شد الزحمهحق

 و  صدیهزار و س کیماده است در جلسه هفتم اسفند ماه  زدهیمشتمل بر س قانون که نیا

 .دیرس  یمل یمجلس شورا بیبه تصو هفده

 یاریحسن اسفند - یمل یمجلس شورا سییر  نواب


