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 (: کتاب حقوق تجارت )کليات، معامالت تجاری، تجار و سازماندهی فعاليت تجاریدرس منبع

 دکتر ربيعا اسکينی انتشارات سمت  

 حقوق تجارت تعريف

 مفهوم تجارت

- . 

- 

.

  :خچه حقوق تجارتيتار 

 دوره باستان 

 قرون وسطی 

  جدید دروه

 دوره معاصر 

  .آن استدرک بهتر مقررات مستلزم بررسی تاریخ  -

 .حقوق تجارت در ایران سابقه زیادی ندارد ولی با حقوق دگير کشورها رابطه تنگاتنگ دارد -

 .عمده حقوق تجارت ایران از حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده است -

وق فرانسه ریشه سابقه تجارت در ایران در حد تمدن ایران است ولی حقوق تجارت ایران در حق  -

 .از حقوق روم سرچشمه گرفته استدارد که خود 

 

 

www.myjozve.com



 (١حقوق تجارت )

 

 2 | صفحه

 

 :منابع حقوق تجارت

 قانون - ١

 عمل فعاالن تجاری- ٢

 رویه قضایی- ٣

 عقاید علمای حقوق تجارت- ٤

 شأت می گيرد منابعاز آنها ناری تجررات به سرچشمه های حقوق تجارت که قوانين و اصول و مق  -

اطالق می شـود ولی در معنی خاص بـه ر قسم مقررات قانون در معنی عام بـه ه حقوق تجارت

 .مصوبات قوه مقننه قانون گفته می شود

 مهمترين قانون تجاری يا قانون تجارت

ت و ه تـصویب رسيده اسقـانونی اسـت کـه در زمينـه مسائل تجارتی بـ رینقـانون تجارت مهمت -

 .مشتمل بر انواع موضوعات تجاری است

جای  ١٣١١ه بعدها در سال به تصویب رسيد ک ١٣٣٤و  ١٣٣٣در سالهای ارت انون تجين قلاو - 

 .خود را به قانون تجارت فعلی داد

 .فرانسه می باشد ١٠٣١بازتاب ناقصی از قانون تجارت  ١٣١١قانون تجارت  - 

ن
قانو

قانون اساسی

قوانين عادی

قوانين تجاری

قوانين مدنی

کنوانسيون های بين المللی

مصوبات مراجع خاص

نظریات شورای نگهبان 

مصوبات مجمع تشخيص 

مصلحت نظام 

تصميمات هيأت وزیران

تصویب نامه ها 

آیين نامه ها 
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قانون تجارت مشتمل بر موضوعاتی مانند تعریف تاجر، معامالت تجارتی، دفاتر تجارتی، شرکتهای  -

 .جارتی، نمایندگان تجارتی، ضمانت تجارتی، ورشکستگی و ... استتجـارتی، اسناد ت

قـانون تجـارت تنهـا قـانون مربـوط بـه تجار و اعمال تجـارتی نيست و در زمينـه موضـوعات  - 

 .تجاری قوانين متعددی به تصویب رسيده است

 تجديد نظر در قانون تجارت

 ١٣٤١صالحيه اساسی این قانون مربوط به سال تنها ا ١٣١١پس از تصویب قانون تجارت در سال  -

ماده  ٣٣٣قانون تجارت تغيير یافت و قانون اصالحی حاوی  ٣٣تا  ٢١می باشد که طی آن مواد 

 .مربوط به شرکتهای سهامی جایگزین مواد مزبور گردید

م جابه همت وزارت بازرگانی تجدید نظر کلی در تمام قانون تجارت به ان ١٣٠٤در تير ماه سال  -

رسيد و پس از تصویب در هيأت وزیران به صورت الیحه به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده 

 .است. در آینده نه چندان دور شاهد تغييرات زیادی در قانون تجارت خواهيم بود

 :عمل فعاالن تجارتی

 الف( عرف و عادت تجاری 

 ب( رسم تجاری 

 .تعریف عرف و عادت تجارتی: رویه عملی تجار که در انجام معامالت تجارتی به آن پایبند هستند  -

 :تعريف رسم تجارتی 

 .رویه عملی تجار که مربوط به منطقه یا صنف خاصی از تجار است - 

 :تفاوت رسم با عرف و عادت - 

  .فراگير می باشدوط به منطقه خاص یا تجارت خاص است ولی عرف و عادت رسم مرب- ١

ر حال الزم األتباع مورد توافـق قرار گيرد ولی عرف و عادت در هه ی الزام آور است کم وقترس- ٢

 .است
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  :عرف 

 الف( عام 

 ب( خاص

 .عرف عام در خصوص همه معامالت است ولی عرف خاص مربوط به زمينه خاصی از تجارت است

 :تعارض عرف با قانون 

 قوانين امریالف( تعارض عرف با  

 ب( تعارض عرف با قوانين تکميلی 

وانين ارض عرف با قدر تعارض عرف تجارتی با قوانين امری باید قوانين را مقدم داشت ولی در تع  -

 .تکلميلی، عرف مقدم است

 دکترين )عقايد علمای حقوق تجارت( 

يم د منبع غير مستقنظریات و عقاید دانشمندان حقوق تجارت که در آثـار ایشان منتشر می شو -

 .حقوق تجارت است که در وضع قوانين، اصالح آنها، تفسير قوانين و مقررات موثر است

 .پيروی از عقاید علمای حقوق سودمند است ولی الزام آور نيست - 

 رويه قضايی 

نحوه برخورد و طرز عمل دادگاهها در رسيدگی به دعاوی را رویه قضایی می نامنـد. هـر چنـد  -

ـه قضایی محاکم مبتنی بر قانون است ولی استنباط از قانون ممکن است متفاوت باشد که منجر روی

 .به رویه های مختلف می گردد

 .وان عالی کشور استیهماهنگ نمودن رویه های قضایی دادگاهها به عهده هيأت عمومی د -

که به موجب قانون رأی هيأت عمومی دیوان عالی کشور را رأی وحدت رویه قضایی می گویند  - 

 .برای تمام دادگاهها و شعب دیوان الزم األتباع است

 .رأی وحدت رویه قضایی در حکم قانون است - 
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ی شوند از منابع حقوق تجارت محسوب مآراء وحدت رویه قضایی که در موضوعات تجارتی صادر  - 

 .می شوند

 رابطه حقوق تجارت با ساير رشته ها

 مدنی رابطه حقوق تجارت و حقوق

 .قانون مدنی قانونی عام یــا قانون مادر است و در سکوت قانون تجارت قابل استناد می باشد- ١ 

 .اصول کلی عقود و معامالت در قانون مدنی پيش بينی شده است- ٢ 

 .گاهی مقررات حقوق مدنی مانع رفع نيازهای تجارتی است- ٣ 

 .نون مدنی احاله شده استدر بسياری از مواد قانون تجارت به مقررات قا- ٤ 

 .حقوق تجارت تابع اصول خاصی است که در حقوق مدنی نيازی به آنها نيست- ٥ 

  .هـدف مقـررات حقـوق مدنی حفظ ثروت اسـت ولی هدف حقـوق تجارت گردش ثروت است- ٦ 

 .در حقوق تجارت اصل آزادی ادله پذیرفته شده بر خالف حقوق مدنی- ١

  .يش بينی شده در حقوق تجارت در حقوق مدنی سابقه نداردبرخی از موضوعات پ- ٠ 

ی در حقـوق تجـارت بـه ظاهر اعمال ا داده مـی شـود ولدر حقـوق مـدنی بـه ماهيت اعمـال به- ٣

 .توجه می شود

 .اموال غير مادی در حقوق تجارت اهميت بيشتری نسبت به حقوق مدنی دارند- ١٣ 

 .نی تحت تأثير حقوق خارجی استحقوق تجارت برخالف حقوق مد- ١١ 

 .حقوق تجارت بيش از حقوق مدنی نيازمند تحول و بازنگری است- ١٢ 

 .مقررات آمره در حقوق تجارت بيشتر از حقوق مدنی است- ١٣ 

تخطی از مقررات آمره در حقوق تجارت گاه موجب مسئوليت کيفری است برخالف حقوق - ١٤ 

 .مدنی
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 :عمومیرابطه حقوق تجارت با حقوق 

در حقــوق اساسی ساختار کلی اقتصاد کشور ترسيم شده است و اصولی چون آزادی انتخاب - ١ 

 .شغل، احترام به مالکيت و ... در آن دیده می شود

 .فعاليتهای تجارتی گاه باید تحت نظارت و گاه دخالت تشکيالت اداری و دولتی انجام می گيرد- ٢ 

 رابطه حقوق تجارت با حقوق جزا

 .تخلف از برخی مقررات تجاری دارای ضمانت اجرای کيفری است  -

 .حقوق جزای تجاری رشته ای است که به این موضوع می پردازد - 

 رابطه حقوق تجارت با حقوق کار 

معموالً تجار کارکنانی دارند که به نام و حساب تاجر فعاليت نموده و از تاجر مزد می گيرند.   -

 .تنظيم روابط ميان کارکنان زیر دست تاجر با او تابع قانون کار است

 رابطه حقوق تجارت با حقوق بين الملل  

 .در تجارت خارجی باید مقررات و موازین بين المللی مطالعه شود- ١

اگر در تجارت خارجی تعارض احتمالی ميان قــوانين وجود داشـته باشد حل تعارض در قانون - ٢ 

تجارت پيش بينی نشده باشد باید بـه قواعد حل تعــارض در حقوق بين الملل خصوصی مراجعه 

 .نمود

 رابطه حقوق تجارت و علم اقتصاد  

 .ارتباط ميان این دو رشته موضوعی است- ١

ان ایــن دو رشته بــه حدی است کــه گروهی به جای حقوق تجــارت معتقد به ارتباط ميــ- ٢ 

 .حقوق اقتصادی هستند
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 ارتباط حقوق تجارت و حقوق مالی

قسمتهای عمده مشکالت مربوط بــه بررسی دفاتر، اسـناد، ترازنامه، صورت حسابهای تاجر جهت - ١

کایات ياتی، ترتيب مطالبه ماليات، رسيدگی بــه شب متخلفين مالد یا تعقيروشن شدن ماليات بر درآم

 .و ... موجب ارتباط ميان این دو رشته شده است

 .ميزان تمبر مالياتی اسنادی چون سفته، برات و چک در قانون مالياتها پــيش بينی شده است- ٢ 

 حقوق تجارت جقوق تجار است يا حقوق معامالت تجاری؟ 

ن مجموعه ای از اعمال را تعریف و آنها را تجاری مــی شناسد. در حقوق معامالت تجاری قانو  -

 .در حقوق تجار، قانون حقوق و تکاليف اشخاص تاجر را تعيين می کند

حقــوق تجارت مبتنی بـر حقوق معامالت تجارتی اسـت در  (Objective) در نظریـه موضوعی - 

شناسـایی و حقوق و تکاليف او مطالعه می ابتدا تاجر  (Subjective) حالی که در نظریه شخصی

 .گردد

 نقاط قوت نظريه شخصی

حقـوق تجـارت، حقـوق صـنفی و نـاظر بـه تجـار اسـت. پـس معـامالت اشـخاص غيـر تاجر - ١ 

 .باید تابع مقررات حقوق مدنی باشد

 .تشخيص تاجر طبق این نظریه به سادگی و از روی دفتر ثبت تجارتی به عمل می آید- ٢

 نقاط ضعف نظريه شخصی 

 .تجار نامرئی در این نظریه شناسایی نمی شوند- ١ 

 .تمام معامالت تجار، تجارتی نيست- ٢ 

 .برخی اعمال ذاتاً تجارتی است چه به وسيله تجار یا غير تجار انجام گيرند- ٣ 

  نقاط قوت نظريه موضوعی 

قانونگذار حقوق تجــار را در ضمن حقوق حقوق تجارت بــه معنی حقوق اعمال تجارتی است و - ١

 .تجارت بيان کرده است
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 .اعمال تجارتی صرف نظر از انجام دهندگان باید تابع مقررات تجارتی باشد- ٢

 نقاط ضعف نظريه موضوعی 

ر ترک است و یافتن قانون حاکم بشبـسياری از معامالت تجارتی و غير تجارتی دارای عناوین مـ- ١

 .آنها دشوار است

 .تشخيص تاجر از غيرتاجر ساده نيست و نيازمند تحقيق و بررسی است- ٢

 وضعيت حقوق تجارت ايران 

حقوق تجارت ایران هر چند گرایش بيشتری بـه نظریه موضوعی دارد ولی در واقــع ترکيبی از  - 

 .هر دو نظریه موضوعی و شخصی در آن دیده می شود

 

 ضرورت شناسايی معامالت تجارتی

در ماده یک قانون تجارت تاجر به کسی اطالق می شود که شغل معمول خود را انجام معامالت   -

در مــاده دو  .تجارتی قرار بدهد. پس برای شناسایی تاجر ابتدا باید معامالت تجارتی را شناخت

 دقانون تجارت معامالت تجارتی در ده بند نام بـرده شده است. در برخی از این بندها یک یا چن

 .فعاليت تجارتی آمده است لذا نمی توان آنها را معامله ناميد

 پيشنهاد 

بهتر بود ماده دو قانون تجارت به جای این که مقرر دارد معامالت تجارتی از قرار ذیلند مقرر می   -

داشت عمليات تجارتی از قرار ذیلند تا هم شامل معامالت تجارتی و هم شامل فعاليتهای تجارتی می 

 .گشت

 

 

حقوق تجارت

حقوق مربوط به معامالت تجاری استبراساس نظریه موضوعی

حقوق مربوط به تجار استبراساس نظریه شخصی
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 :اقسام عمليات تجارتی

 

 عمليات تجارتی توليدی- ١

 عمليات تجارتی توزیعی - ٢ 

 عمليات تجارتی خدماتی- ٣

 .این تقسيم بندی جامع و کامل نيست ولی مناسبترین تقسيم بندی است 

آمده با هيچ یک از تقسيمات تطبيق نمی کند و عمليات مربوط  ٢ماده  ٠معامالت برواتی که در بند  

 .همان ماده می تواند در هر سه قسمت قرار گيرد ١٣کشتی در بند به 

 

عملیات تجاری

ویژگیمعامالت تجاری

جنبه اتفاقی دارد

برای انجام آن تمهید مقدماتی نظیر 

محل و خدمه و تأسیسات نیاز نیست

برای تجاری تلقی شدن نیازی به تکرار ندارد

ویژگی فعالیت تجاری

جنبه مستمر دارد

برای انجام آن تمهید مقدماتی نظیر 

محل و خدمه و تأسیسات نیاز است

برای تجاری تلقی شدن نیازی به تکرار دارد
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ی
ت تجاری ذات

معامال

معامالت برواتی 

عملیات توزیعی
خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره

تهیه و رسانیدن ملزومات

تأسیس و براه انداختن هر قسم کارخانهعملیات تولیدی

عملیات خدماتی

خدمات واسطه ای

داللی

حق العمل کاری

عاملی

تأسیساتی که برای بعضی أمور ایجاد می شود

خدمات مالی

خدمات بانکی

عملیات صرافی

عملیات بیمه

بورس

خدمات متفرقه

تصدی به حمل و نقل

تصدی به حراجی

تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی

معامالت دریایی

کشتی سازی

خرید و فروش کشتی

کشتی رانی

معامالت راجع به کشتی

خرید و فروش لوازم کشتی

اجاره کشتی

عاریه کشتی

بیمه کشتی

رهن کشتی

قرداد مربوط به خدمه کشتی

اجاره تجهیزات کشتی
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 معامالت برواتی 

 .بروات جمع برات است  -

 نام دیگر معامالت برواتی؛ معامالت تجاری حکمی یا تشبيهی )یا ذاتی( است. -

 .در قانون تجارت این سند تعریف نشده است -

که به موجب آن صادر کننده به دیگری دستور در تعریف برات می توان گفت برات سندی است  -

 .می دهد وجه مندرج در آن را در موعد مندرج در سند به دارنده آن بپردازد

تعهد نباشی از برات معتبر نيست مگر اینکه شرایط شکلی در برات رعایت شده باشد، و اگر شرایط  -

 رعایت نشده باشد حواله محسوب می شود.

 تی؛ویژگی های تعهدات برا -

 تفاوت این اسناد با یک تعهد مدنی در خصوص تأمين خواسته. -١

اگر دعوا مدنی باشد به تاجر مهلت پرداخت داده می شود و اگر تعهد براتی باشد به مدیون  -٢

 مهلت داده نمی شود.

اگر تعهد مدنی باشد تجزیه دین ممکن نيست و اگر تعهد براتی باشد دین تجزیه می شود. )جایز  -٣

 (است

 اگر مبلغی از برات پرداخت شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویس ها بری می شوند. -

 هيچ دادگاهی نمی تواند بدون رضایت دارنده برات برای پرداخت وجه آن به مدیون مهلت بدهد. -

، منظور از معامالت برواتی اعمالی است که روی این سند انجام می شود، مانند صدور، قبول -

 .ظهرنویسی و ضمانت

 .هر کس این چهار مورد را انجام دهد تاجر محسوب می شود 
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 برای امور تجاریمگر اینکه  .شود معامالت تجاری محسوب نمی سفته و چکمعامالت راجع به  -

 شده باشند. داده

 

 تجارتی بودن معامالت برواتی علت

 .استفاده شده استاین سند از ابتدا ميان تجار و در معامالت تجارتی - ١

 .تعهدات ناشی از این سند به دليل ماهيت خاصی که دارد مورد نياز غيرتجار نيست- ٢ 

 عمليات تجارتی توزيعی 

فروشــنده عمده به  اده یمنظور مجموعـه اعمالی است که موجب رساندن کاال از توليد کنن - 

 .فروشنده جزء و در نهایت به مصرف کننده می شود

 عمليات تجارتی توزيعیاقسام 

خرید یا تحصيل هـر نـوع مال منقول به قصد فــروش یـا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن - ١

 .شده یا نشده باشد

 تهيه و رساندن ملزومات- ٢

 2ماده 

را  ورشکستگیتجار حقيقی را بشناسيم و رژیم حقوقی  اوالًق.ت این امکان را می دهد که  ٢ماده  -

مالکی برای تشخيص تشکيالت غيرتجارتی از شرکت های تجارتی  ثانياًدر مورد آنها اعمال کنيم 

 است.

 

اسناد تجاری

قبض انبارعمومیعام

خاص

ذاتاً تجاری استبرات

ذاتاً تجاری نيستسفته

ذاتاَ تجاری نيستچک
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 2ماده  نکات قابل توجه در بند يک

  .خرید از جمله روشهای تحصيل مال است -

لح، عقد ص :)مانندتحصيل اعم از خرید است که ممکن است از طریق انجام اعمال حقوقی متنوعی -

 .صورت پذیرد (و... هبه، معاوضه، حيازت مباحات

هر چند خرید رایج ترین روش تحصيل مال در تجارت است ولی با آوردن قيد تحصيل طرق  -

دیگری چون معاوضه مشمول تعریف قرار می گيرند و هم تجار نمی توانند با انجام معامالتی به غير 

 .نداز خرید از شمول مقررات تجارتی بگریز

ته وجود داش خرید یا تحصيل حينقصد فروش یا اجاره آنچه خریداری یا تحصيل می شود باید  -

 .باشد

هر چند در حقوق ابزاری برای احراز قصد واقعی وجود ندارد ولی می توان از شواهد قرائن و امارات  -

  .به آن پی برد

است ولی فروش یا اجاره از اعمال  ذاتیخرید یا تحصيل به قصد فروش یا اجاره عمل تجاری  -

است یعنی تجارتی است چون تاجر آن را انجام می دهد و اگر خرید یا تحصيل تجاری  تبعیتجارتی 

 .نمی شودنباشد عمل فروش یا اجاره نيز تجاری تلقی 

 ما دو نوع تصرف داریم: -

تصرف حقوقی مانند عقد اجاره، رهن، عاریه..... -١

 د استفاده از ماشين یا خانه و.... تصرف فيزیکی مانن -٢

 ِبه قرینه آن که مقرر داشته تصرفاتی ؛٢در بند یک ماده  منقولِ مقصود قانونگذار از اموال 

 .است )عينی( اموال مادی ،در آن شده یا نشده باشد )تصرفات فيزیکی(

  اری معامله باشد تجاگر سود به واسطه عمل شخص باشد تجاری نيست و اگر به واسطه قرارداد و

 است.
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 ه ن دانست صنعتگرخریداری شده باشد باید او را  در مالِ  از تصرفِ ،اگر حاصل درآمد شخص

 .تاجر

  ق.ت می توان گفت عبارت تصرف را باید با توجه به عبارت )قصد  ٢ماده ١با توجه به بند

رد تصرف در آن قصد دا فروش( تفسير کرد و باید گفت عمل کسی که مالی را می خرد و با وجود

از فروش آن سود ببرد تجاری است! )ولی ميزان تصرف در مال، در تجاری بودن عمل نقش دارد(؛ 

یعنی عمل کسی که مالی را می خرد و در آن تصرف می کند اما قصد ندارد از فروش آن سود ببرد، 

د خياط، نمی شود. مانن بلکه در آمدش حاصل از تصرفی می باشدکه در مال داشته است، تجاری تلقی

 نجار یا نقاش )منظور پيشه وران است که حاصل عمل خود در مال را دریافت ميکنند(.

با آوردن قيد منقول برای مال نتيجه می شود که خرید یا تحصيل مال غير منقول هر چند به قصد  -

  .ه باشد تجارتی نيسترفروش یا اجا

 کند به قصد استفاده شخصی ولی چند روز بعد از خرید به علت  مثال: فردی ماشينی خریداری می

زیرا در آن قصد فروش و  نمی باشدتنگدستی آن ماشين را اجاره می دهد این معامله خرید تجاری 

 ! ندارداجاره وجود 

 ق.( ٤و ماده  ٢نبط بند اول ماده مست) ند.به هيچ وجه تجاری نيست غير منقولمعامالت  -

 انجام دهد، این معامالت  غيرمنقول معامالت به قصد انتفاء )عام یاخاص(ی اگر شرکت سهام

 (.١٣٤١اصالحی  ٢است)مستنبط ماده  تجاری

  که به قصد  ق.ت( ٢٣)موضوع ماده  اعمال شرکتهای ١٣٤٣قانون تملک آپارتمانها  ٥ماده طبق

تشکيل می شوند در زمره  ( برای فروش یا اجارهخانه و آپارتمان و محل کسب) سازی ساختمان

 .اعمال تجارتی می باشند

  ٢٣معامالت اموال غير منقول؛ مدنی محسوب می شوند! چنانچه توسط شرکت های موضوع ماده 

ق.ت انجام شوند، در صورتی تجاری است که خرید زمين به منظور ساخت آپارتمان و به قصد اجاره 

 و فروش صورت بگيرد.
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  تجاریشود مثال خرید و فروش ساختمان  عمل تجاری محسوب نمیاگر ساخت و ساز نباشد 

 .تجاری استولی ساختن و فروختن ساختمان اگر توسط این شرکت ها انجام شود  نيست

  تملک  ٥آیا خرید و فروش اموال غير منقول برای عملی غير از ساختن آپارتمان که در ماده

 ی صورت گيرد عمل تجاری است؟ آپارتمان ها آمده است، چنانچه توسط شرکت سهام

  ین مورد نظر )در ا و از نظر سایر اساتيد پاسخ مثبت استاز نظر دکتر اسکينی پاسخ منفی است

 سایر اساتيد مالک کنکور است(.

گفته شده معامالت اموال غير منقول به هيچ وجه تجاری محسوب نمی شود و در بند  ٤در ماده  -

اشاره  ٢ماده  ١است، از طرفی بند  تسهيل معامله ملکیق. ت یک استثناء آمده و آن هم  ٢ماده  ٣

رده تسهيل معامالت ک ه بهاراش ٢ماده  ٣ولی در بند  ،کرده است خرید یا تحصيل هر نوع مال منقول

ار می کند و این ک تسهيلبلکه این معامالت را  ،کند ير منقول نمیغمعامله  یعنی شخص خودش

 .تجاری است ! و فقط صاحب این تأسيسات )صاحب بنگاه( تاجر محسوب می شود

  پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد. باید توجه  ١٣٤١مصوب  ٥٤طبق ماده

می  ١٣٤١اصالحی  ٢ی مخصوص شرکت سهامی عام می باشد، از طرفی ماده داشت که پذیره نویس

گوید شرکت سهامی)عام یا خاص( شرکت بازرگانی)تجاری( محسوب می شود؛ یعنی هر معامله ای 

در نتيجه پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه توسط شرکت انجام دهد تجاری محسوب می شود؛ 

 .سهامی تجاری محسوب نمی شود

 2ماده نکات قابل توجه در بند دو 

 .تهيه و رساندن ملزومات در قالب موسسه عمل تجارتی است -

 .موسساتی که در ازای دریافت مزد کاالهایی را به مشتریان می رسانند تاجرند -

اگر آنچه توزیع می شود توسط موسسه خریداری و به مشتری فروخته شود مشمول بند قبلی قرار   -

 .می گيرد

 .تصدی به مفهوم تکرار است -
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 عمليات تجاری توليدی

ه کاالی جدید ب تبدیل قصد فروشبا  منظور از عمليات تجارتی توليدی عملياتی است که مواد اوليه -

 .می گردد

 جموضوع بحث است و نباید برای حوائ توليد کارخانهاین نکته اشاره دارد که  هب ٢ماده  ٤بند -

 .عمل تجاری نيست ساز یا فروش خود کارخانهساخت و شخصی باشد وگرنه 

هر چند این عمليات ممکن است تحت شمول بند یک ماده دو قانون تجارت قرار گيرد ولی در  - 

 .تحت عنوان تأسيس و به کار انداختن هر قسم کارخانه آمده است ٤بند 

 در مـاده یـک ـدبن صـورت ایـن در نباشـد کارخانـه صـاحب مـال اوليـه مـواد اسـت ممکـن -

 .است تجارتی عمل ماده همان ٤ بند طبق ولی نشده آن شامل

هر چند تأسيس و به کار انداختن کارخانه بعيد است برای استفاده شخصی باشد، با این حال در  -

 .نمی داندچنين فرض نادری قانونگذار کارخانه داری را تجارتی 

 وسيله یک نفر دائر گردد، این عمل تجارتی بوده و هرگاه کارخانه به صورت شرکت نبوده و به

 صاحب آن تاجر است!

 تفاوت کارخانه دار با صنعتگر

کارخانـه دار معمواًل از کـار دیگران که در کارخانه کار می کنند سـود می برد ولی صنعتگر - ١ 

 .حاصل دست رنج خود را بدست می آورد

د ولی کارخانه دار از فروش کاالی هانجام می دسود صنعتگر بيشتر از محل کاری اسـت که - ٢ 

 .ساخته شده سود می برد

 ولی پيشه ور خير. استتاجر مشمول قوانين ورشکستگی  -٣

 ق.ت( داشته باشد ولی پيشه ور نيازی به دفتر ندارد.. ١٦دفاتر تجاری )ماده  بایدتاجر  -٤
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 عمليات تجارتی خدماتی

 .عملياتی است که طی آن تاجر خدمتی به مشتری ارائه می دهدمنظور از عمليات تجارتی خدماتی  -

 

 :اقسام عمليات تجارتی خدماتی

 خدمات واسطه ای - ١ 

 خدمات مالی- ٢

 خدمات متفرقه- ٣ 

 :اقسام عمليات تجارتی خدماتی واسطه ای 

 داللی- ١ 

 حق العمل کاری )کميسيون(- ٢ 

 عاملی- ٣ 

 .امور ایجاد می شوندتأسيساتی که برای انجام برخی - ٤ 

تعریف تاجر واسطه ای: تاجری که با خدمات خود امور مشتریانِ )تاجر یا غيرتاجر( خود را تسهيل  -

 می کند.

 داللی 

 .آمده است ٣٥٦تا  ٣٣٥مقررات مربوط به داللی در قانون تجارت از ماده   -

وب مص "قانون راجع به دالالن"عالوه بـر قانون تجارت، داللی دارای قانون مستقلی تحت عنوان   -

 .و آیين نامه های مربوط به آنست ١٣١١

کاسب

دعوای اعسار پذیرفته نمی شودمکلف است دفتر داشته باشدتاجر

دعوای اعسار پذیرفته می شودمکلف نيست دفتر داشته باشدپيشه ور

دعوای اعسار پذیرفته می شودمکلف نيست دفتر داشته باشدزارع
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 تعريف دالل 

قانون تجارت دالل کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامالتی شده یا  ٣٣٥طبق ماده   -

 .برای کسی که می خواهد معامالتی نماید طرف معامله پيدا می کند

 .را ایفا نموده و خود در انعقاد معامله نقشی ندارد دالل ميان طرفين معامله نقش واسطه - 

 .دالل ضامن انجام معامله یا اجرای آن نيست - 

 .وقتی معامله انجام شد دالل استحقاق دریافت اجرت را پيدا می کند - 

دالل در صورتی در معاملـه مسئوليت می یابد که یـا ضامن یکی از دو طرف در برابر دیگری  - 

  .در معامله سهيم باشدشود یا خود 

 حق العمل کاری )کميسيون( 

 .در قانون تجارت وارد شده است ٣١٦تا  ٣٥١مقررات مربوط به حق العمل کاری از ماده  -

  تعريف حق العمل کار )کميسيونر( 

قـانون تجـارت حـق العمـل کـار کـسی اسـت کـه بـه اسـم خـود ولـی بـه  ٣٥١طبـق مـاده  -

 .مر( معامالتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می داردحساب دیگری )آ

 .کارگزاران بورس حق العمل کار هستند 

 لعمل کار مسئوليت حق ا

چون حق العمل کار به نام خود معامله می کند لذا در برابر طرف معامله مسئول است. حق العمل  -

 .معامله را به انجام رساندکار باید تابع دستورات آمر بوده و چنانکه او گفته است 

 .حق العمل کار در معامالت باید مصلحت آمر را رعایت کند -

 .حق العمل کار وقتی مستحق کميسيون می گردد که معامله اجرا شده باشد -

حـق العمل کار نمی تواند شخصاً مالی را به عنوان فروشنده به آمر بدهد یا خود خریدار کاالهای  - 

که چنين اختياری از سوی آمر داشته باشد یا مأمور خرید یا فروش کاالیی باشد  آمر باشد مگر این

 .که دارای مظنه بورسی یا بازاری است
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 عاملی

 .برخالف دالل و حق العمل کار، عامل در مقررات ما تعریف نشده است  -

 .کار، به صورت درصد معين ميشود اجرت عامل، غالبًا مانند دالل و حق العمل -

 تعريف عامل 

 .در تعریف عامل ميان حقوقدانها اختالف نظر دیده می شود  -

بـه معنی نماینده است و او کــسی است که به نام  Agence به نظر می رسد عامل ترجمه لفظ - 

 .و حساب دیگری معامله می کند

 .در حقيقت عامل وکيل آمر بوده و تابع مقررات وکالت است - 

 جای خاصی باشد و هر جایی می تواند فعاليت کند.عامل نياز نيست در  -

 آمِر نياز نيست حتماً تاجر باشد، آمر هر کسی می تواند باشد. -

ل کار
ق العم

سه دالل و ح
مقای

شباهت

هر دو واسطه هستند

هر دو در قبال اخذ اجرت کار می 

کنند

تفاوت

حق العمل کار در مقابل طرف مقابل اصيل است

ولی دالل اصيل نمی باشد

طرف مقابل در معامله حق رجوع مستقيم به آمر را ندارد و 

فقط به حق العمل کار باید رجوع کند ولی در داللی آمر و 

طرف معامله حق دعوا عليه همدیگر دارند

حق العمل کار اصوالً مسئول اجرای صحيح قرارداد نيست

مگر در سه مورد

هرگاه اجازه معامله غير نقدی نداشته 

باشد و معامله غير نقدی انجام دهد 

هرگاه ضمانت طرف معامله را کرده باشد

هرگاه عرف تجاری محل حق العمل کار را 

مسئول اجرای صحيح قراداد بشناسد
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 عامل می تواند برای هر تعداد آمر فعاليت کند. -

 وارد مامله می شود. نمایندهعامل به عنوان  -

 تأسيساتی که برای انجام بعضی امور ايجاد می شوند  

 .قانون تجارت کلی و مبهم است ٢قانونی در ماده این عبارت  -

 .قانوگذار مفهوم این عبارت را با ذکر سه مثال روشن نموده است -

تسهيل معامالت ملکی، پيدا کردن خدمه و تهيه و رساندن ملزومات دارای وجه اشتراک هستند.  -

 .هر سه عمل خدماتی می باشند

مشاغلی که به دانش و  ق.ت نمی شود، چرا که تسهيل  ٢ماده  ٣تسهيل هر أمری مشمول بند  -

 نياز دارد شامل این بند نمی شود. تخصص خاصی

 نتيجه 

 .تصدی به هر قسم تأسيساتی که خدماتی باشند تجارتی خواهند بود -

 تأسياست مربوط به آن -٢تصدی  -١شرط دارد:  ٢ تسهيل معامالت ملکی -

 ق. ت دو بخش دارد: ٢ماده  ٣بند  -

کاری و عاملی است که حتی با یک بار انجام دادن  مربوط به عمليات داللی، حق العمل بخش اول 

 تاجر محسوب می شود  صاین عمليات شخ

مربوط به تصدی تأسيساتی است که برای انجام بعضی أمور ایجاد می شود مانند تسهيل  بخش دوم

 معامالت ملکی و.... )یعنی باید این مشاغل مستمر و تکراری باشند تا شخص تاجر محسوب شود(
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 :اعمال تجارتی خدماتی مالی

 عمليات بانکی- ١ 

 بيمه گری- ٢ 

 صرّافی- ٣ 

  تعريف عمليات بانکی 

 .عمليات بانکی در مقررات ما تعریف نشده است -

 .تشخيص عمليات بانکی به عهده شورای پول و اعتبار که از ارکان بانـک مرکزی است می باشد - 

 اقسام عمليات بانکی

 :اقسام عمليات بانکی را می توان از قرار زیر دانست 

 و سپرده گذاری های مدت دار افتتاح انواع حساب- ١ 

 وام و اعتباراعطای - ٢ 

تاجر استبه نام و به حساب خود معامله کنداگر شخص 

دالل است به نام و به حساب دیگری معامله کند اگر شخص 

حق العمل کار است به نام خود و به حساب دیگری معامله کند اگر شخص 

اگر شخص 
به نام و به حساب دیگری ولی به نمایندگی 

خودش معامل کند 
عامل است 
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 قبول و نگهداری امانات- ٣ 

 اجاره صندوق امانات- ٤ 

 صدور و تأئيد و قبول ضمانت نامه های ریالی و ارزی- ٥ 

 قالب ارائه خدمات بانکی 

 دليل عمل تجاری است:  ٢عمليات بانکی به  -

 ق.ت که هر قسم عمليات بانکی را عمل تجاری به حساب می آورد ٢ماده  ١بند  -١

ام بانک ها وظيفه دارند به شکل شرکت سهامی تشکيل شوند و از آنجایی که شرکت سهامی تم -٢

 فعاليت هایش تجاری است بانک هم اعمالش تجاری محسوب می شود.

پس از انقالب و با تصویب قانون عمليات بانکی بدون ربا، خدمات بانکی در قالب عقود  -

 )عمليات مدنی سنتی( .ی شودارائه م )مضاربه، جعاله، مزارعه ...(اسالمی

عمليات مدنی سنتی یا همان عقود اسالمی در حال حاضر تجاری به حساب می آیند نه به این  -

خاطر که عمل بانکی هستند، بلکه بدین علت که بانکها آنها را انجام می دهند و به آنها عمليات 

 بانکی اسالمی می گویند.

و فقط زمانی کـه توسط بانکها انجام شوند تجارتی تلقی می  عقود اسالمی ذاتًا تجارتی نمی باشند -

 .گردند

  صندوق ، "بانک ها در اختيار دولت هستند"قانون اساسی که مقرر داشته  ٤٤با توجه به اصل

 .نمی باشند بانکو...  ، بانک کارآفرینقرض الحسنه، موسسه مالی اعتباری

  بــوده و خدمات مالی ارائه می کنند در دو صورت موسسات مالی و اعتباری کـه شــبيه بانک ها

 :تاجر محسوب می شوند

 .در صورتی که به شکل شرکتهای سهامی تشکيل شوند- ١ 

 .در صورتی که مبادرت به انجام اعمال تجارتی نمایند- ٢ 
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 صرّافی

بـه معنی تبدیل کردن اسـت و صراف کسی است که در ازای مبلغی پولی را (change) صرف  -

 .به واحد پولی دیگر تبدیل می کند

خـدماتی کـه صـرافان ارائـه مـی کننـد فقـط تبـدیل واحـد پـولی بـه واحـد پـولی دیگـر نبـوده  - 

و خــدماتی چــون خریــد و فــروش چــک هــای مسافرتی، صدور حوالجات، انتقــال ارز و ... 

 .را نيز در بر می گيرد

 دليل عمل تجاری است:عمليات صرافی به دو  -

 ق.ت عمليات صرافی را عمل تجاری معرفی می کند. ٢ماده  ١بند  -١

 صرافی نوع خاصی از حل العمل کاری است. -٢

  محسوب می شوند ذاتاً تجاریعمليات صرافی و بانکی جزو عمليات. 

 علت عدم رونق شغل صرافی  

 .بانک ها نيز ارائه می نماینداغلب خدماتی را که صرافان ارائه می کنند اکنون - ١

 تغيير مقررات ارزی- ٢ 

 عمليات بيمه 

بيمه عقدی است که در آن یک طرف در ازای دریافت مبلغی تحت عنوان حق بيمه جبران تمام  -

 .یا قسمتی از خسارت احتمالی طرف دیگر را در مدت معين تعهد می کند

  تشکيل شوند! اصشرکت سهامی خشرکت های بيمه حتماً باید به شکل 

ارکان بيمه

متعهد به جبران خسارت استبيمه گر

پرداخت کننده حق بيمه استبيمه گذار

مال یا شخصی که بيمه می شودموضوع بيمه

وجهی که بيمه گر به بيمه گذار می پردازدحق بيمه
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 اقسام بيمه 

لی تقسيم شده است و بحری و غيربحریدر قانون به لحاظ اهميت بيمه دریایی اقسام بيمه بــه  -

  .تقسيم کرد اشخاص و اشياءمی توان بيمه را به بيمه 

 .در بيمه اشخاص موضوع تعهد بيمه گر جبران خسارت جانی است -

  .جبران خسارت مالی استدر بيمه اشياء موضوع تعهد بيمه گر  -

تمام موسسات  ١٣٥٠طبق الیحه قانونی ملی شدن موسسات بيمه و موسسات اعتباری مصوب  -

 .بيمه کشور ملی شد و فعاليت نمایندگيهای بيمه خارجی در ایران ممنوع گردید

در وضع فعلی موسسات بيمه به صورت شرکتهای دولتی بوده و اخيرًا مجوز تأسيس شرکتهای  - 

 .مه خصوصی نيز صادر می شود که تمامًا زیر نظر بيمه مرکزی فعال هستندبي

  ت ، در شرکبه شکل سهامی خاص می باشدو ازطرفی  بيمه در ایران دولتی استاز آنجایی که

 .بيمه پذیره نویسی صورت نمی گيرد

 شورای عالی بيمه« شرکت بيمه مرکزی  -

 :وظایف شورای عالی بيمه 

 بيمههدایت أمر  -١

 فعاليت موسسات بيمه -٢

 بورس

 بورس محلی است که در آن اوراق بهادار داد و ستد می شود. -

 محسوب نمی در بورس اگر توسط غير تاجر صورت بگيرد عمل تجاری  خرید و فروش سهام

 خرید و فروش زیرا است. عمل تجاری تبعیو اگر توسط تاجر آن هم برای امور تجاری باشد  شود

 .محسوب نمی شودسهام در بورس عمل تجاری ذاتی 
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 :اعمال تجارتی خدماتی متفرقه 

 تصدی به حمل و نقل- ١ 

 تصدی به عمليات حراجی - ٢ 

 تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی- ٣

 تصدی به حمل و نقل  

 .حمل و نقل الزمه تجارت است -

 .است که هر قسم برای خود مقررات خاصی داردحمل و نقل دارای اقسام متنوعی  -

  .حمل و نقل ممکن است داخلی یا بين المللی باشد - 

حمل و نقل از راه خشکی ممکن است  .حمل و نقل ممکن است از طریق خشکی، دریا یا هوا باشد -

 .جاده ای یا ریلی باشد

  .حمل و نقل ممکن است ترکيبی باشد  -

 .مربوط به نقل و انتقال کاال یا مسافر باشدحمل و نقل ممکن است  -

 .پيش بينی شده است ٣٣٤تا  ٣١١مقررات قرار داد حمل و نقل در قانون تجارت از ماده  - 

ماده م تصدی به حمل و نقــل از انـواع اجاره شــمرده شــده اســت ولــی در .ق ٥١٣ماده در  - 

 .از اقسام وکالت است ق.ت ٣١٥

کارگزاران بورس

اگر به نام خود و به حساب دیگری 

سهام خرید و فروش کنند 

نوعی حق العمل کاری است 

و عمل ذاتاً تجاری محسوب می شود

اگر به نام خود و به حساب خود 

سهام خرید و فروش کنند 

عمل تجاری محسوب نمی شود

(از نظر دکتر اسکينی این کار تجاری تبعی است)
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هواپيمایی و کشتيرانی از أموری هستند که در اختيار دولت قرار دارد؛ لذا حمل و نقل راه آهن،  -

اگر  و نمی تواند شغل افراد قرار بگيرد ،آبی، هوایی و زمينی در صورتی که عنوان دولتی پيدا کند

 باشد یعنی در حوزه عمل تجارت دریایی باشد، تجاری محسوب می شود قصد انتفاعمبتنی بر 

انی ممکن است برای حمل مسافر یا کاال باشد در هر دو فرض عمل متصدی کشتيرانی جنبه کشتير -

 تجارتی دارد.

 تعريف تصدی 

تصدی وقتی استفاده می شــود کـه کاری در قالـب یک سـازمان، موسسه، بنگاه، تشکيالت و ...   -

 .انجام گيرد

 تعريف متصدی حمل و نقل  

 که ابزارمالک بنگاه یا موسسه ای است  ،متـصدی حمـل و نقـلقانون تجارت  ٣١١طبـق مـاده  -

 .به أمر حمل و نقل می پردازددر مقابـل اجـرت  وخاصی دارد 

بدیهی است هدایت کننـده وسـيله حمـل و نقـل ماننــد راننده یـا خلبان مورد نظــر قانونگذار  -

 نمی باشند.زیرا در قالب بنگاه و تأسيسات خاص حمل و نقل  نبوده است

 !صاحب این تأسيسات متصدی حمل و نقل محسوب ميشود نه افراد و خدمه او 

 آیا اصوالً متصدی حمل و نقل مسئول تلف مال است؟  -

می گوید؛ متصدی حمل و نقل امين محسوب می شود ) و امين تا تعدی  ٥١٦قانون مدنی در ماده  -

قانون تجارت اصل بر مسئوليت متصدی حمل  ٣٠٦و تفریط نکرده باشد مسئول نيست(. اما در ماده 

و نقل است مگر اینکه خالف آن ثابت بشود. و چون قانون تجارت قانون خاص است به قانون تجارت 

 عمل می شود. 

ون ریال عالوه بر خرجی يميل ٢٣گر ساالنه ا لیوشوفر، گاریچی و مُکاری جزو کسبه جزء هستند  -

 وب می شوند! حسشند تاجر مکه داشته اند پس انداز کرده با
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هزار ریال تجاوز نکند کسبه جزء محسوب  ١٢متصدیان حمل و نقل اگر اگر عایدی ساالنه آنها از  -

 می شوند.

 تصدی به حمل و نقل مسافر 

قانون تجارت تصدی بـه حمل و نقـل مطلق است و از طرفـــی حقوقــدان هــا  ٢چون در ماده  -

سد تصدی به حمل و ی رمسافر را تجاری می داننـد لذا بـه نظـر مـ در نظریات خـود حمل و نقل

 .نقل مسافر نيز شغلی تجاری محسوب می شود

 انبار عمومی

انبار عمومی محلی است که برای قبول امانات و نگهداری اوليه محصوالت صعنتی و کشاورزی به  -

 صورت شرکت سهامی تأسيس می شود

 بازرگانی محسوب می شود.موسسه انبار عمومی، موسسه  -

 است عامقبض انبار عمومی جزو اسناد تجاری  -

 تصدی به عمليات حراجی 

متصدی حراج کسی است که کاال را به باالترین قيمت پيشنهادی در محل حراج می فروشد. اگر   -

می شود پس به نظر می رسد منظور  ٢یک ماده  اموال فروشی از آن خود متصدی باشد مشمول بند

 .قانونگذار فرضی است که اموال به متصدی حراج تعلق ندارد

 شرط تجاری بودن حراجی؛ فروش مال دیگران به روش مزایده در محلی مشخص می باشد() -

 .ایجاب از طرف مردم و قبول از طرف متصدی حراجی صورت ميگيرد -

 تفاوت حراج با مزايده 

 .در حالی که مزایده کتبی است حراج فی المجلس و به طور شفاهی انجام ميگيرد -

 .این عمل تجارتی به عنوان یک شغل معمولی در ایران رایج نيست  -
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 تصدی به هر قسم نمايشگاه عمومی 

نمایــشگاه بـه محلی گفتــه می شـود که اثــری هنـری، تاریخی، طبيعی، فرهنگی، صنعتی و ...  -

 .در معرض بازدید عالقمندان قرار می گيرد

 .درآمد متصدی نمایشگاه معموالً از محل فروش بليط برای بازدید است - 

 .کسی که آثارش به نمایش درآمده تاجر نيست - 

، باغ وحش، حمام سونا، تأسيسات ورزشی مثل سوارکاری، تنيس، اماکنی مانند سينما، سيرک، تئاتر - 

 .نمایشگاه محسوب می شوندشنا، بازیهای رایانه ای 

نمایشگاه عمومی یعنی نمایـشگاهی کـه اختـصاص بــه صــنف یــا قــشر خاصی  منظــور از - 

 .نداشته و همگان امکان بازدید از آن را داشته باشند

 :عمليات مربوط به کشتی 

 کشتی سازی - ١

 خرید و فروش - ٢

 )غير از کشتيرانی نظامی(   کشتيرانی- ٣

بيمه، خرید و فروش لوازم کشتی، قرارداد دستمزد )اجاره، رهن، هرگونه معامله مربوط به کشتی -٤

 خدمه، عاریه(

چــون کــشتی  دقــانون تجـارت می گنج ٢مــاده  ٤کشتی سـازی معمــوالً در قالب بنــد   -

 .در یک کارخانه توليد کشتی و شناور ساخته می شود

قـانون  ٢یـک مـاده خریـد یـا تحـصيل کـشتی بـه قـصد فـروش یـا اجـاره نيـز در بنـد  - 

 .عمل تجارتی محسوب می شود ٢ماده  ٢تجـارت قرار می گيرد. کشتيرانی هم مطابق بند 

قانون تجارت هرگونه معامله مربوط به کشتی مانند عاریه آن نيز تجارتی  ٢ماده  ١٣طبق بند  - 

ن نکات یاست و نيز فروش کشتی طبق این بند جزء معامالت تجارتی ذاتی محسوب می شود که ا

 .از سایر بندها به دست نمی آید
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  خصيصه مشتری و هدف او از حمل و نقل محموله در تجاری بودن عمل حمل و نقل کشتی

 تأثيری ندارد.

هرگاه دولت به منظور رساندن ملزومات به جبهه جنگ از کشتی های تجاری استفاده کند قرارداد  -

 است ! حمل و نقل برای متصدی حمل و نقل عمل تجاری 

و در سطح بين المللی  ١٣٤٣مهمترین قانون داخلی حاکم بر حقوق دریایی قانون دریایی مصوب  - 

 .به آن پيوست ١٣٤٤کنوانسيون بروکسل یا الهه است که ایران در سال 

 تعريف تاجر 

 .ماده یک قانون تجارت تاجر را تعریف کرده است -

 خـود را انجام معامالت تجارتی قرار بدهد. معمولیشغل طبق ماده مذکور تاجر کسی است که  -

 عای ار اداز تجزیرا اد در بحث ورشکستگی می باشد)اهميت اثبات تاجر و غير تاجر بودن افر

 اعسار پذیرفته نمی شود(.

 :در خصوص تعریف قانونی تاجر چند نکته حائز اهميت است -

 .قی باشدتاجر لزوماً شخص حقيقی نيست و ممکن است شخص حقو- ١

 .انجام شود و امرارمعاش کسب درآمدشغل به فعاليتی اطالق می شود که برای - ٢ 

ـد ای تاجر شـناختن شـخص بایمنظور از صفت معمولی برای شـغل آن است که شغل مستمر بر- ٣ 

 .راز شود هر چند مستمر بودن فعاليـت تجارتی از مفهوم شغل استنباط می شوداح

قانون تجارت  ٢از معامالت تجارتی همان معامالت تجارتی ذاتی مندرج در ماده مراد قانونگذار  -٤ 

 .است

 .برای این که شخص تاجر شناخته شود باید معامالت تجارتی را به نام و حساب خود انجام دهد -٥

معامالت تجاری باید برای خود شخص باشد و خطر سود و زیان را خودش متحمل شوددر نتيجه  -٦

يل برای موکل، کارگر برای کارفرما، قيم برای مولی عليه، مدیر برای شرکت ... تجاری معامالت وک

 نيست ) حتی داللی برای دیگری نيز شخص را تاجر نمی کند چون شغل معمولی قرار نگرفته است( 
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ق. ت به شخص وصف تاجر  ٢ق. ت باید گفت در صورتی فعاليت های ماده  ١با توجه به ماده  -١

حتی اگر به قصد  نيستبه تنهایی کافی  ٢می دهد که شغل آنها باشد. و تکرار اعمال مزبور در ماده 

 فروش یا خرید باشد.

معامله تجاری انجام  ق.ت را انجام دهد تاجر نمی شود زیرا فقط یک ٢اگر کسی معامالت ماده  -٠

 قرار دهد. ٢داده است و برای تاجر شدن باید شغل معمولی اش را موضوعات ماده 

در حقوق ما اعمال صدور، ظهرنویسی، قبول و ضمانت برات از اعمال تجاری است؛ ولی کسی که  -٣

 .تاجر محسوب نمی شودبه این اعمال می پردازد  صورتی غير حرفه ایبه 

 بت تاجر بودنامارات قضايی مث

 داشتن کارت بازرگانی -١

 ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری -٢

 داشتن دفاتر بازرگانی -٣

 قرارداشتن محل اشتغال وی در منطقه تجاری -٤

 داشتن کد اقتصادی -٥

 صدور اسناد تجاری )چک، سفته، برات به منظورهای تجاری( -٦

قرارداد اجاره نشان دهد محل برای عمل در صورت مستأجر بودن در حالی که در مندرجات  -١

 تجاری اجاره شده است

 اقرار شخص -٠

 شهادت شهود بر فعاليت تجاری شخص -٣

 تنظيم دفاتر تجاری -١٣
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  :نکته

  صرف ثبت نــام در دفتر ثبت تجارتی، داشتن کارت بازرگانی، داشتن کد اقتصادی، تنظيم دفاتر

 .جر بودن شخص نيستبر تا دليل قطعیتجارتی و ... هيچ یک 

 ابت شود مگر اینکه ث )اصل بر تجاری بودن است(قانون کليه معامالت بين تجار را تجاری دانسته

 .برای رفع حوائج شخصی بوده است

  ق.ت قرار دهد تاجر محسوب می شود حتی اگر  ٢اگر شخص شغل معمولی اش را موضوع ماده

ممنوع باشد یا اگر عمل تجاری را به صورت پنهان یا به موجب قانون از انجام دادن اعمال تجاری 

 قاچاق انجام دهد یا به وسيله اشخاص دیگری که به ظاهر به نام خود و به حساب او عمل می کنند!

 اشخاص حقوقی تاجر 

 

 

 

 

 

 

ی 
ص حقوق

شخا
ا

حقوق خصوصی

تشکيالت غيرتجارتی
اگر فعاليت تجاری آنها بر فعاليت معنوی شان 

غلبه داشته باشد تاجر محسوب می شوند

شرکت های تجارتی

سهامی
در همه حاالت تاجر محسوب می 

شوند

غير سهامی
اگر موضوع فعاليت آنها تجاری 

باشد تاجر محسوب می شوند

حقوق عمومی

تاجر محسوب نمی شونددولت و موسسات دولتی

تاجر محسوب می شوندشرکت های دولتی

شرکت های تجاری

شرکت اشخاص

شرکت های تضامنی

شرکت های نسبی

شرکت های مختلط سهامی شرکت با مسئوليت محدود

شرکت های سهامی

عام

خاص

مختلط سهامی شرکت های تعاونی
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 .معمواًل اشخاص حقوقی در قالب شرکتهای تجارتی به فعاليت می پردازند -

تجارتی  فعاليته کشور هستند بر فرض که دراین راستا رعهده دار ادادولت یا موسسات دولتی که   -

نمی شوند اما شرکتهای دولتی که به اعمال تجارتی اشتغال دارند تاجر تلقی می  بنمایند تاجر تلقی

الیحه اصالحی  ٣٣٣طبق ماده قانون خاص،  شوند ولی تابع قانون خاص خود بوده و در موارد سکوت

 .قررات تجارتی خواهند بودقانون تجارت تابع م

 تشکيالت و مؤسسات دولتی شخصيت حقوقی ندارند. -

 بر اموال شرکت ندارند. حق عينیوقتی یک شرکت تشکيل می شود شرکا دیگر  -

ثبت نام شرکت در دفتر ثبت تجارتی موجد شخصيت شرکت نيست، زیرا تشکيل هر شرکتی بسته  -

 به نوع آن در زمان خاصی ایجاد می شود!

 شرکت های تجاری از چه زمانی از نظر قانون ایجاد می شوند؟ -

  شرکت با مسئوليت محدود، تضامنی و نسبی زمانی که تمام سرمایه نقدی آنها تأدیه و سهم

 شده باشد شخصيت حقوقی پيدا می کنند.  تسيلمالشرکه غير نقدی تقویم و 

 و احراز پذیره نویسی کند و  شرکت سهامی عام زمانی که مجمع عمومی مؤسس تشکيل شود

د و آنان سمت خود را قبول نمایند تشکيل ناساسنامه را تصویب و مدیران و بازرسان را انتخاب ک

 حقوقی می دهد

  مرجع ق.ت را به  ٢٣شرکت سهامی خاص هر گاه اظهارنامه به ضميمه مدارک مندرج در ماده

 .ارائه کند شخصيت حقوقی اش شکل می گيرد ثبت شرکت ها

  سرمایه آن تأدیه و در صورتی که سرمایه به صورت نقدی و  یک سومشرکت تعاونی هرگاه

 جنسی باشد تقویم و تسيلم شده باشد. شخصيت حقوقی اش شکل می گيرد.

شرکت های تجاری )حتی سهامی( باید شکل های مندرج در قانون تجارت را داشته باشند وگرنه  -

 شرکت تضامنی تلقی می شوند.

www.myjozve.com



 (١حقوق تجارت )

 

 33 | صفحه

 

شرکت های اشخاص شرکت هایی هستند که در آن شرکاء حق ندارند سهم الشرکه خود را به  -

 دیگران انتقال دهند إال با رضایت سایر شرکاء.

امنی تشکيل با مسئوليت تض بين دو یا چند نفرشرکت تضامنی شرکتی است که برای امور تجارتی  -

اشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت می شود و اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض کافی نب

 همه قروض شرکت است.

  اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء در برابر تمام

طلبکاران وظيفه پرداخت قروض را دارند به این صورت که ابتدا باید ورشکستگی شرکت ثابت شود 

وض شرکت پرداخت شود اگر بدهی باقی ماند حاال و بعد اموال شرکت به فروش گذاشته شود و قر

سراغ شرکا می رویم به هر کدام می شود مراجعه کرد، )باید دقت کرد که شرکت نمی تواند ادعای 

 اعسار کند ولی شرکاء برای خودشان می توانند ادعا کنند(.

 رشرکت تضامنی بارزترین نوع شرکت اشخاص است؛ چرا که در آن شخصيت اشخاص از نظ 

 ایجاد شخص حقوقی و انحالل آن اهميت دارد.

 شرکت نسبی با توجه به حقوق اسالم و توسط ایران ابداع شده است. -

 ویژگی شرکت نسبی؛ -

 نفر است  ٢حداقل شرکاء در آن  -٢برای امور تجاری تشکيل می شود  -١

 نتواند دیون و قروض خود را بپردازد )اول شرکت ورشکسته اعالم می شود،  نسبی اگر شرکت

خود مسئول  بعد از فروش اموال شرکت هرچه از بدهی باقی ماند شرکا نسبت به سهم)سرمایه(

 هستند.پرداخت 

بدهی شرکت

نسبی
اعالم ورشکستگی و فروش اموال و 

پرداخت بدهی شرکت 

هر یک از شرکا به نسبت سرمایه

خود مسئول بدهی شرکت است

تضامنی
اعالم ورشکستگی و فروش اموال و 

پرداخت بدهی شرکت 

هر یک از شرکا مسئول

کل بدهی شرکت است
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 نوع شریک دارد: ٢شرکت مختلط غير سهامی؛  -

 بعضی مسئوليت محدود دارند -بعضی مسئوليت تضامنی دارند 

  مدیران شرکت مختلط غير سهامی فقط از ميان شرکا تضامنی انتخاب می شوند، برخالف شرکت

 مختلط سهامی سرمایه در آن به صورت سهام تقسيم و انتشار نمی یابد.

  یاد می شود ضامناز شریک تضامنی در شرکت مختلط غير سهامی تحت عنوان. 

کت مسئول پرداخت به شر حد آورده شان دردر شرکت با مسئوليت محدود شرکاء فقط فقط  -

خالف شرکت های اشخاص برای تحقق انتقال سهم الشرکه، رضایت تمام شرکا دیون هستند و بر

 چهارم سهم شرکت متعلق به آنهاست باید باشد(.الزم نيست)حداقل عده ای از شرکا که سه 

  شرط: ٢در این شرکت، شریک حق فروش سهم الشرکه ندارد مگر به 

 حداقل عده از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آنها است رضایت دهند  -١

 نفر( ١٣نفر از  ٦مثالً اکثریت عددی هم داشته باشند.) -٢

شرکت مختلط سهامی بين یک عده شرکای سهامی)سهامدار( و یک یا چند نفر شریک  -

اوی یا قطعات سهام متسضامن)شریک( تشکيل می شود، شرکای سهامی سرمایشان به صورت سهام 

ه اش به صورت سهم یالقيمه در آمده و تا ميزان همان سهام مسئوليت دارند و شریک ضامن سرما

 در نيامده و مسئول کل قروض است

  در این شرکت شرکای سهامی حق دارند بدون رضایت دیگران سهم الشرکه خود را به دیگری

 قی ندارند!انتقال دهند، در حالی که شرکای ضامن چنين ح

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود  -

 به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

  نفر باشند و در شرکت سهامی خاص حداقل شرکاء  ٣در شرکت سهامی عام حداقل شرکا باید

 نفر باید باشند. ٥
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  بازرگانی است؛ حتی اگر موضوع فعاليتش تجاری شرکت سهامی برخالف سایر شرکتها، شرکت

 نباشد.

  اگر موضوع فعاليت شرکت سهامی تجاری باشد، هم موضوعاً هم شکالً تجاری است و اگر فعاليتش

 مدنی باشد شکالً تجاری محسوب می شود.

  در شرکت سهامی عام مؤسسين شرکت می توانند قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش

 مين نمایند.سهم تأ

 .در شرکت سهامی خاص همه سرمایه شرکت باید توسط مؤسسين تأمين شود 

  ميليون ریال  ٥ميليون ریال و در شرکت سهامی عام  ١حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص

 است.

تاجر بودن شرکت های شکالً تجاری یعنی شرکت های سهامی عام و خاص اثری ق.ت در  ٢ماده  -

تجاری این نوضع شرکت ها نتيجه شکل آنهاست و فعاليت آنها ممکن است از مصادیق . وصف ندارد

  ق.ت باشد یا نباشد. ٢ماده 

ص
ی عام و خا

سهام
ت 

شرک
ت 

تفاو

از حيث تعداد سهامداران

نفر3سهامی خاص حداقل 

نفر5سهامی عام حداقل 

از حيث ميزان سرمایه

ميليون ریال1سهامی خاص حداقل 

ميليون ریال5سهامی عام حداقل 

از حيث تأمين سرمایه اوليه

توسط مؤسسين

سهامی خاص تمام سرمایه منحصراً موقع تأسيس 

توسط مؤسسين تأمين می شود 

شرکتسهامی عام قسمتی از سرمایه در موقع تأسيس

از طریق فروش سهام به مردم تأمين می شود
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 شرکت های سهامی؛ سهامشان در بازار بورس خرید و فروش می شود. -

 

 قانون تجارت تنها در مورد شرکت تعاونی اجرا نمی شود. -

 توزیعی -شرکت های تعاونی دو دسته هستند؛ توليدی  -

 در شرکت تعاونی تنها اشخاص حقوقی می توانند عضو شرکت باشند 

ماهيت شخص حقوقی ایجاد شده با نام انجمن را باید با توجه به اساسنامه اش معين کرد که  -

 تجاری. شرکت شخص حقوقی، تشکيالت غيرتجاری است یا

 ظاهر تجاری اش، حتی اگر ثبت  اگر فعاليت اصلی انجمنی اعمال تجاری باشد، می توان با وجود

 ق.ت آنرا تاجر تلقی کرد. ١شده باشد؛ به حکم ماده 

  ودنخواهد بالبته؛ پيش بينی سود برای تشکيل دهندگان شخص حقوقی مالک تشخيص ! 

  هستند و این شرکت ها تا آنجا که در اساسنامه شان قيد نشده باشد  تاجرشرکت های دولتی

 .دارندشکل شرکت های سهامی را 

سرمایه شرکت متعلق به دولت  %٥٣مالک دولتی بودن یک شرکت این است که حداقل بيش از  -

باشد چه اینکه از اول دولت آن را تشکيل داده باشد یا اینکه از اول خصوصی بود و بعداً به دولت 

 قانون محاسبات عمومی( ٤منتقل شود)ماده 

ایجاد می شود یا با حکم دادگاه صالح به دولت منتقل  شرکت دولتی یا با اجازه قانون)قوه مقننه( -

 می شود.

 

شرکت های تجاری

سهامی
تجاری است حتی اگر فعاليتش 

ت نباشد.ق2موضوع ماده 

دیگر شرکت ها
تجاری نيستند مگر اینکه موضوع فعاليتشان 

ت باشد.ق2موضوع ماده 
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 اعمال تجارتی تبعی

 

 

 .اعمال تجارتی تبعی اعمالی است که به تبع انجام دهندگان آن تجارتی تلقی می شود

 :قانون تجارت نام برده شده اند و عبارتند از ٣اعمال تجارتی تبعی در ماده  

 .باید برای حوائج تجاری باشد کسبه و صرافان و بانکهاکليه معامالت بين تجار و  -١ 

 .می نماید برای حوائج تجارتی خودکليه معامالتی که تاجر با غير تاجر  -٢ 

 .کليه معامالتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجـارتی ارباب خـود می نماید- ٣ 

 .کليه معامالت شرکتهای تجارتی- ٤

ی
دامنه اعمال تجاری تبع

در حقوق فرانسه

اعمال ارادی تاجر عمل تجاری تبعی است

عمل تجاری تبعی است( مثالً ایفاء ناروا)شبه قراردادهای تاجر 

تعهدات ناشی از جرم و شبهه جرم

تعهدات ناشی از مالیات

در حقوق ایران

فقط لفظ معامله به کار رفته ولی می توان از کلیه مواد قانون تجارت و مدنی 

معامله را تعهد تلقی نمود و کلیه تعهدات تاجر را عمل تجاری تبعی دانست ولی 

مشروط به اینکه برای رفع حوائج تجاری تاجر باشد
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  بين  معامالت تمامق.ت ذکر شده دليل محکمی است بر اینکه  ٥فرض قانونی ای که در ماده

کليه معامالت تجار تجارتی محسوب است، مگر "به موجب این ماده: . تجارتی نيست مطلقاً تجار

قانون گذار در مورد معامالت تاجر به نحو مطلق می  "اینکه ثابت شود معامله به امور تجارتی نيست

ين تاجر شود، چه ب پذیرد که اگر ثابت شود معامله به امور تجارتی مربوط نيست، تجاری تلقی نمی

و تاجر دیگر باشد، چه بين تاجر و غيرتاجر )یعنی ممکن است بعضی از معامالت تاجر مدنی باشند و 

 بعضی تجاری(

 

 

 

 

ی
ی فرع

اعمال تبع

صدور، قبولی، ظهرنویسی و ضمانت 

برات
عمل ذاتاً تجاری است

صدور، قبولی، ظهرنویسی و 

ضمانت سفته
عمل تجاری ذاتی نیست

اگر برای أمور تجاری باشد عمل تجاری 

تبعی است وگرنه مدنی است

صدور، قبولی، ظهرنویسی و 

ضمانت چک
عمل ذاتاً تجاری نیست

اگر برای أمور تجاری باشد عمل تجاری 

تبعی است وگرنه مدنی است

(مال وثیقه است)رهن دین 

شخص وثیقه )ضمانت از دین 

(است
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 معامالت بين دو تاجر برای رفع حوايج غير تجارتی 

ممکن است بـه استناد بند یـک ماده سـه قـانون تجارت ایـن معامالت، تجارتی تلقی شــوند و  -

 ٢گفته شود که اگر قانونگذار رفع حوایج تجارتی را در این قسم معامالت الزم می دید به مانند بند 

 :نظریه پذیرفته نيست، زیراهمان ماده ذکر می کرد ولی این 

 وده اسـت نباید آن را تجاریبور تجارتی نمای اراگر ثابت شـود معامله ميان تجار ب ٥طبق ماده - ١ 

 .تلقی نمود

رطی قابل جار در ميان ایشان به شقانون مدنی دفاتر ت ١٢٣١قانون تجارت و ماده  ١٤طبق ماده - ٢ 

د پس ممکن است اختالف ميان دو تاجر مربوط به استناد است که مربوط به دعاوی تجاری باش

 .مسائل مالی غير تجارتی باشد

به منظور ( وثیقه قراردادن مال)اگر رهن 

تضمین پرداخت دین تجاری باشد

اگر با اموال غیر منقول صورت بگیرد عمل 

مدنی است

اگر با اموال منقول صورت بگیرد

اگر از جانب غیر تاجر باشد مدنی است

اگر بین دو تاجر برای امور تجاری باشد، 

تجاری تبعی است

اگر از جانب شرکت تجاری باشد، 

تجاری تبعی است

اگر ضمانت به منظور تضمین پرداخت 

دین تجاری باشد

اگر با اموال غیر منقول صورت بگیرد عمل 

مدنی است

اگر با اموال منقول صورت بگیرد

اگر از جانب غیر تاجر باشد مدنی است

اگر بین دو تاجر برای امور تجاری باشد، 

تجاری تبعی است

اگر از جانب شرکت تجاری باشد، 

تجاری تبعی است
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در رویه قضایی کشور فرانسه تعهد ميان تجار وقتی تجارتی شمرده می شود که مربوط به نيازهای - ٣ 

 .تجارتی باشد

  :نکته 

 رج از قراردادات خاار استفاده می شود ولـی الزامهـر چند صفت تجارتی اغلب برای معامالت تج -

 .تاجر نيز ممکن است تجارتی یا غيرتجارتی باشد

 مالک عام تجاری بودن اعمال تجاری

 مالک های عام تشخيص اعمال تجاری از مدنی)از نظر نویسندگان فرانسوی کالسيک(؛ -

  )مالک جستجو و منفعت. -مالک گردش ثروت )نظریه تالر 

 .برای پيدا کردن مالک عام تجاری بودن نيست مالک کافیگردش ثروت ناشی از واسطه گری  -

 رژيم حاکم بر اعمال تجارتی  

رژیم حقوقی حاکم بر اعمال تجارتی در حقوق ایران همان است که در حقوق مدنی پيش بينی شده  -

 .است مگر این که در حقوق تجارت شاهد مقررات خاص باشيم

 دو مورد:اجرای تعهدات تجاری مثل تعهدات مدنی است مگر در  -

 .در خصوص اجرای موقت حکم بدوی مبنی بر ورشکستگی تاجر -١

 .در خصوص تعهد ناشی از اسناد براتی)برات، سفته، چک( -٢

 :حالت دارد ٤وقتی حکم قطعی صادر نشده باشد تأمين خواسته  -

 دعوا مستند به سند رسمی باشد. -١

 خواسته در معرض تضيع و تفریط باشد. -٢

 .رده تقاضای تأمين شودوبرات که در فرجه قانونی واخواست شده یا برگشت خ چک و سفته و -٣

 خواهان خسارت احتمالی به طرف مقابل را نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. -٤
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ی 
وق

حق
م 

ژی
ر

ال
عم

ا
ری

جا
ت

ایجاد تعهدات تجاری

شرایط ماهوی 

ایجاد تعهدات تجاری

اهلیت

رژیم حقوقی اهلیت

در حقوق تجارت فرانسه

رژیم حقوقی اهلیت

در حقوق تجارت ایران
رضایت

شرایط شکلی 

ایجاد تعهدات تجاری

شرایط شکلی مؤثر در اعتبار عمل تجاری

ریشراطیط شکلی مؤثر در اثبات عمل تجا

اجرای تعهدات تجاری

مقررات خاص در 

دعاوی تجاری

تعهدات برواتی

تأمین خواسته

اعطای مهلت پرداخت به مدیون

تجزیه دین

محو تعهدات تجاری

مهلت های تجاری

مرور زمان تجاری

رژیم حقوقی مرور زمان در حقوق تجارت

مرور زمان تجاری و نظر شورای نگهبان
رژیم حقوقی اعمالی که برای یکی از 

طرفین تجاری است
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 و محکوم له درخواست تأمينچک ، سفته و برات اگر در فرجه قانونی واخواست یا برگشت خورده  -

محسوب می شود. و قرار تأمين خواسته صادر می شود بدون نياز به پرداخت  سند رسمی ،باشدکرده 

خسارت احتمالی و اگر در فرجه قانونی واخواست یا برگشت نخورده باشد سند عادی محسوب می 

 شود. و از محکوم له خسارت احتمالی گرفته می شود.

 

حالت  ٢واخواست شده باشد وقتی دعوا مستند بر چک، سفته و برات باشد و در فرجه قانونی  -

 مفروض است:

وقتی خواهان توقيف اموال خوانده را ميخواهد، خسارت احتمالی را به صندوق دادگاه پرداخت  -١

 نمی کند.

پیش از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست یا در حین رسیدگی باشدتأمین خواسته اگر

در دعاوی مدنی 

یانباشدرسمیسندبهمستنددعویاگر

تهخواستفریطوتضیعاحتمالنتواندخواهان

مدعیآنکهمگرباشدنمیممکنکندثابترا

صندوقبهاحتمالیخسارتعنوانبهمبلغی

بپردازددادگاه

در دعاوی تجاری

یاوباشدرسمیسندبهمستنددعویاگر

دباشچکسفته،برات،بهمربوطدعاویاینکه

پرداختبهنیازبدوناستمکلفدادگاه

دکنصادرخواستهتأمینقراراحتمالیخسارت

سند

عادی
تجاری

چک

سفته

برات مدنی

رسمی
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باشد تقاضای تأمين احتمالی از طرف خوانده پذیرفته نمی دعوا مستند به این اسناد  موضوعوقتی  -٢

  شود.

پردازد، دادرسی متوقف می شود و اگر تا مدت مقرر در قرار دادگاه تا وقتی که خواهان تأمين را ن -

برای پرداخت تأمين منقضی شود و خواهان تأمين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست 

 صادر می شود.

در تمام دعاوی مدنی، مدعی عليه می تواند برای تأدیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حق  -

ن است مدعی محکوم شود از دادگاه تقاضای نماید. و اگر دادگاه تقاضای او را موجه بداند الوکاله ممک

 قرار تأمين صادر می کند. )به این مورد قرار تأمين واهی می گویند(

 نيز سکوت دليل بر رضا نيست؛  قانون تجارتسکوت دليل بر رضا نيست، در  قانون مدنیدر  -

 مگر دو حالت:

 قانون به صراحت سکوت را دليل بر رضا دانسته باشد.موردی که  -١

 اوضاع و احوال حاکم بر سکوت به گونه ای باشد که بتوان سکوت را به منزله رضا تلقی کرد. -٢

 در حقوق ایران چه مدنی چه تجارت، اثبات ادعا با هر دليلی )شفاحی یا کتبی( ممکن است. -

ات تجاری همان مقرراتی است که در حقوق مدنی آمده ؛ مقررات راجع به اجرای تعهدعلی االصول -

 است.

در تعهدات تجارتی رعایت دو اصل سرعت و اطمينان ضرورت دارد. مثالً عدم اعطای مهلت به  -

مدیون و حذف استمهال از مقررات چک یا پذیرش مسئوليت تضامنی در تعهدات تجارتی برای 

 .رعایت این اصول است

تجاری )مانند برات، سفته، چک( صاحب حق باید مهلت های کوتاهی را در  در پاره ای از تعهدات -

 مطالبه از حق مراعات کند، وگرنه حق تجاری اش ساقط می شود.

عهد تچک، سفته و برات؛ اسناد براتی ناميده می شوند، حال اگر تعهدی ناشی از این اسناد باشد،  -

 ناميده می شود. براتی
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 ،رنسبت به تعهدات تاج ؛تاجر با غيرتاجر صورت گيرد به نظر می رسداگر معامله ای ميان یک  -

 .باشد تابع قواعد عمومی در حقوق مدنی ،و نسبت به غير تاجرتابع رژیم اعمال تجاری 

 در حقوق ایران مسئوليت تضامنی ناشی از امور تجارتی وجود ندارد، مگر آنکه قانون آن را به

در واقع قانون گذار اصل صراحت پيش بينی کرده باشد و یا به موجب قرارداد ایجاد شده باشد. 

 .مفروض بودن مسئوليت تضامنی تاجر را نپذیرفته است

 ادر می ص بیک چک برای شخص  الفشخص  ؛جاریمثالی برای مسئوليت تضامنی در اسناد ت

آن را با ظهرنویسی به  جمی دهد و شخص  جبا ظهرنویسی آن را به شخص  بکند و شخص 

چک را برگشت بزند می تواند از هر کدام از سه نفر مبلغ را  دمی دهد حال اگر شخص  دشخص 

ی م جطلب کند شخص  جچه به صورت جمعی چه فردی( از طرفی اگر مبلغ چک را از ) طلب کند

یک اصلی وجود دارد که اگر چند نفر ) مراجعه کند و .... فالو  بتواند بعد از پرداخت به شخص 

ملزم به پرداخت بدهی باشند قاضی پول را از کسی می گيرد که افراد بيشتری را بری الذمه کند( 

زیرا خودش چک را مراجعه کند  جوجه را پرداخت دیگر نمی تواند به شخص  بحال اگر شخص 

ق.ت دقت شود محدود به  ٢٤٣مراجعه کند. )ماده  الفظهر نویسی کرده ولی می تواند به شخص 

 برات نيست و شامل چک و سفته هم می شود(.

مبنی بر عدم مشروعيت مرور زمان در دعاوی مدنی قابل  ١٢١٥آیا نظر شورای نگهبان به شماره  -

 تسری به همه دعاوی تجاری است؟ 

شورای نگهبان تمام مرور زمان ها را خالف شرع اعالم نکرده است )فقط مرور زمان مدنی را  -١

 خالف شرع اعالم کرده است(.

با دقت در مرور زمان های دعاوی تجاری به این نتيجه می رسيم که مرور زمان دعاوی تجاری  -٢

ایی در اسناد تجاری جزو مرور زمان هایی نيست که موجب حق می شوند بلکه موجب اسقاط مزای

 می شود.

را مطلق تلقی نکرده و شامل  ١٢١٥مفاد نظریه  ٣٥٣٦شورای نگهبان در نظریه دیگری به شماره  -٣

 دعاوی اشخاص حقيقی و یا حقوقی که در قوانين کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است نمی شود.
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 يد شورای نگهبان قرار نگرفته استاز آنجایی که مرور زمان قانون تجارت به طور صریح مورد تأی ٤

 باید گفت مرور زمان باید در دادگاه ها مورد توجه قرار بگيرد.

 سقوط تعهد ظهرنویس: -

 ظهرنویس، یعنی دائنی که طلب خود را به دیگری منتقل می کند دیگر مسئوليتی ندارد. -١

 تاریخ برات مطالبه نمایددارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی برات را ظرف یکسال از  -٢

وگرنه حق رجوع به ظهرنویس ها و برات دهند ای که وجه برات را به محال عليه رسانيده است 

 نخواهد داشت.

 در صورت عدم اعتراض دارنده برات در مدت مقرر قانونی. -٣

 اگر دو طرف دعوا غيرتاجر باشند خواهان باید در محل اقامت خوانده اقامه دعوا کند. -

دعوا تجاری باشد اگر هر دو تاجر باشند

دادگاه محل اقامت خوانده 

دادگاه محل وقوع عقد

محل اجرای تعهد دادگاه 

اگر هر دو غیرتاجر باشند
دادگاه محل خواندهدعوا مربوط به اموال غیرمنقول نباشد

دادگاه محل مال غیر منقول دعوا مربوط به اموال غیرمنقول باشد

،خوانده غیر تاجراگر خواهان تاجر باشد

دادگاه محل اقامت خواندهدعوا  مدنی باشد

دعوا تجاری باشد

دادگاه محل وقوع عقد

دادگاه محل اجرای عقد

دادگاه محل اقامت خوانده

اگر خواهان غیر تاجر و خوانده تاجر باشد

دادگاه محل وقوع عقد

دادگاه محل اجرای عقد

دادگاه محل اقامت خوانده
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اگر هر دو تاجر باشند و دعوا تجاری باشد خواهان می تواند به دادگاه محل وقوع عقد محل اجرای  -

 تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده رجوع کند.

 اگر یک طرف دعوا )دعوای مدنی( غير تاجر باشد و طرف دیگر تاجر باشد -

 سازماندهی فعاليت تجاری

 بازرگانیوزارتخانه مهم ارائه دهنده خدمات  سه -

 وزارت بازرگانی -١

 وزارت امور اقتصادی و دارایی -٢

 وزارت صنایع و معادن -٣

 

 

 نکته 

یکی از وظایف شورای بورس این است که آئين نامه ها ومقررات الزم را برای اجرای قانون تأسيس  -

 بورس اوراق بهادار به تصویب برسناد.

ت کننده و کنترل کننده تجار
ی هدای

ی دولت
شکل ها

ت

سازمان های وضع کننده 

آئین نامه یا تصویب نامه 

ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار

شورای بورس

شورای پول و اعتبار

شورای عالی بیمه

تشکل های مشورتی
شورای پول و اعتبار

شورای عالی بانک ها

تشکل های کمک کننده
سازمان گسترش و نوسازی ایران

سازمان صنایع ملی ایران
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 توسط شورای بورس و با تأیيد اکثریت دو سم ،سابقدر هر گونه تصویب یا تغيير آئين نامه ها؛  -

 ، هيئت وزیران اینگونه تصویبات را انجام می دهند.در حال حاضراعظاء شورا قابل اجرا بود. 

 رکن بانک مرکزی است. ٥شورای پول و اعتبار یکی از  -

 

شورای پول و اعتبار
ف 

ظای
و

تصویب آئین نامه های 

موضوع قانون پولی و بانکی 
آئین نامه های معامالت بانکها

مضاربه

مشارکت مدنی

مشارکت خصوصی

قرض الحسنه

سرمایه گذاری 

مستقیم

معامالت سلف

فروش اقساطی

فروش اقساطی 

لوازم یدکی

فروش اقساطی 

ابزارکار

فروش اقساطی

مسکن

ارائه نظر مشورتی

در مورد مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور

در مورد لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار

هر موضوع مربوط به قانون پولی و بانکی کشور 

که از طرف رئیس بانک مرکزی به این تکیالت ارجاع شود
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 وظایف شورای عالی بانکها -

 خصوص مدیر عامل بانک هاارائه نظر مشورتی به مجمع عمومی بانکها در  -١

تهيه آئين نامه استخدامی، مالی، اداری و معامالتی مربوط به بانک ها جهت تصویب در مجمع  -٢

 عمومی بانک ها

به بانک ها تکليف کرد که تمام معامالت  )به عنوان مرجع تکليف کننده(شورای پول و اعتبار -

ت را این معامال عنوان مرجع تنظيم کننده( )به اسالمی را باید تصویب کند؛ شورای عالی بانک ها

 هم آن را تصویب کرد. )به عنوان مرجع تصویب کننده( تنظيم کرد؛ و مجمع عمومی بانک ها

 

 

بازارتنظیمبرنامهپشتیبانیستادوظایف

.کشورضروریوحساسواساسیکاالهایتوزیعوتأمیندرریزیبرنامه•

.کشورضروریووحساساساسیکاالهایتوزیعوتأمیندرپشتیبانی•

.کشورضروریوحساسواساسیکاالهایتوزیعوتأمیندرهماهنگیایجاد•

.کشورضروریوحساسواساسیکاالهایتوزیعوتأمیندرنظارت•

.شودمیمعینبازرگانیوزارتجانبازکهاساسیکاالهایازبعضیگذاریقیمتتصویب•

بازارتنظیمبرنامهپشتیبانیستاداعظاء

معدنوصنعتاقتصاد،کشاورزی،جهاددادگستری،کشور،بازرگانی،نفت،)وزیر7•

اجراییاموردرجمهوررئیسمعاون•

مرکزیبانککلرئیس•

بازارتنظیمبرنامهپشتیبانیستادتصمیمات

استپذیرفتهآراءاکثریتبا•

استوزیرانهیأتوجمهوررئیسحکمدر•

اساسیکالاهایازبعضیگذاریقیمتتصویب•
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ت تجاری
ی حرفه ای فعالی

سازمانده

اتاق بازرگانی و صنایع و معادنتشکل دولتی

تشکل حرفه ای

داخلی

خصوصی

اتحادیه اصناف

اتحادیه مرکزی صنفی

مجمع امور صنفی

هیأت نظارت عالیدولتی

کمیسیون نظارتنیمه دولتی

ICCاتاق بازرگانی بین المللی بین المللی

ریتشکل های کمک کننده به موسسات تجا-

ان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایر

بررسی علمی و صنعتی 

صنایع و معادن کشور

تهیه و تربیت کادر مدیریت

صنایع و معادن کشور

تأسیس شرکت صنعتی و 

معدنی

مشارکت در شرکت های 

صنعتی

کمک و راهنمایی فنی به 

واحد های صنعتی و معدنی

سازمان صنایع ملی ایران

تنظیم برنامه و خط مش 

برای صنایع ملی شده

ع ایجاد تسهیالت برای صنای

ملی شده در زمینه 

تأمین اعتبار مواد اولیه مورد نیاز

زتأمین اعتبار قطعات یدکی مورد نیا

تأمین کادر فنی مورد نیاز
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تاق بازرگانی و صنایع و معادن وظایف خود را به نمایندگی از طرف بازرگانان انجام ميدهد و ا -

 است.متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن 

 منابع مالی اتاق بازرگانی  -

 سهم دریافی از ماليات  -١

 ورودیه اعضاء -٢

 حق عضویت اعضاء -٣

 وظایف اتاق بازرگانی: -

 ایجاد هماهنگی و همکاری بين بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن -١

مقررات راجع به ارائه نظر مشورتی و همکاری با دستگاه های دولتی و عمومی در تهيه لوایح و  -٢

 امور بازرگانی

 داوری و رفع اختالفات بين بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن -٣

تشکيل و اداره نمایشگاه های بازرگانی و صنعتی، تشکيل کنفرانسها، شرکت در نمایشگاه های بين  -٤

 المللی.

یع ریزی های توليد و توز راهنمایی بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن در زمينه ميریت و برنامه -٥

 و بازاریابی

 ایجاد آموزشگاه های حرفه ای و تربيت کارشناسان بازرگانی -٦

 ٢٥برای تشکيل اتاق بازرگانی در شهرستان ها باید تعداد بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن به  -

 برسد. نفر

ست تشان از یک نوع اصنف، به گروهی از اشخاص حقيقی و حقوقی می گویند که طبيعت فعالي -

 یک فرد صنفی است.مانند، قصاب، بقال، کفاش 
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تعریف صنفی: کسی است که در یکی از فعاليت های توليدی یا خرید و فروش یا توزیع یا ارائه  -

خدمات سرمایه گذاری می کند. و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، شخصاً یا با 

یا وسيله کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کاال یا محصول یا مباشرت دیگران محل کسبی دایر 

 خدمات را به طور مستقيم به مصرف کننده عرضه نماید.

تأسيس هر نوع محل کسب و اشتغال به هرنوع کسب و حرفه مستلزم اخذ پروانه از اتحادیه صنفی  -

 مربوطه خواهد بود.

های منطقه ای صنفی )اگر اتحادیه مرکزی صنفی نمایندگان منتخب اتحادیه مرکزی یا اتحادیه  -

 ( می توانند مجمع أمور صنفی تشکيل دهند.نشده باشد ایجاد

  این مجمع یا تشکل از اتحادیه های توليدی و خدمات فنی است، یا متشکل از اتحادیه های توزیعی

 و خدماتی.

 صنفی است همچنين به  وظایف این مجمع نظارت بر اجرای مقررات مربوط به شرایط واحدهای

 تنظيم و تصویب آئين نامه های صنفی می پردازد.

کميسيون نظارت در ارتباط با أمور حرفه ای اصناف و اتحادیه های صنفی ایجاد شده است که  -

 أعضای آن هم رسمی هستند و هم خصوصی، به همين خاطر نيمه دولتی نام دارد. 

  کاالها یا خدمات است.وظيفه کميسيون نظارت؛ قيمت گذاری 

در سطحی باالتر از کميسيون نظارت، هيئت عالی نظارت قراردارد و اعظاء آن از ميان وزرا انتخاب  -

 می شود؛ که وظيفه اش تصویب قوانين نظام صنفی است.

، یک موسسه خصوصی جهانی است که در سطح بين الملل روابط ICCاتاق بازرگانی بين الملی  -

 صل اختالفات بکار گرفته می شود.تجاری و حل و ف

  دو سند مهمICC اینکوترمز )مجموعه ای از اصطالحات حقوقی( و قواعد و مقررات راجع به :

 اعتبار اسنادی
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 شرايط اشتغال به تجارت

ر کس می تواند شـغل دلخواه خود غل است و هبر طبق قـانون اساسی اصل بر آزادی انتخاب ش -

انتخاب نماید با ایـن حال در خصوص گروهی بنا به مالحظاتی امکان تجارت و از جمله تجارت را 

 .وجود ندارد

 تجارت محجورين 

براساس قانون امور حسبی اگر محجور مميز باشد می تواند با اجازه ولی یا قيم خود به فعاليتهای  -

نمایندگان  .نندتجارتی پرداخته و تاجر تلقی شودولی محجورین غير مميز نمی توانند تجارت ک

 .محجورین نيز حق تجارت کردن از جانب ایشان را ندارند

 

سه
ص در حقوق فران

شخا
ت ا

اهلی

سال 18باالتر از 
حق انجام اعمال تجاری و مدنی 

دارند

سال18کمتر از 

فقط حق انجام اعمال مدنی دارنداز دادگاه حکم رشد گرفته اند

نه حق انجام اعمال مدنی و نه تجاری دارنداز دادگاه حکم رشد نگرفته اند 

ن
ص در حقوق ایرا

شخا
ت ا

اهلی

حق انجام اعمال تجاری و مدنی دارندسال 18باالتر از 

سال18کمتر از 

حق انجام اعمال تجاری و مدنی دارنداز دادگاه حکم رشد گرفته اند

از دادگاه حکم رشد نگرفته اند 

با اجازه ولی به یک پیشه اشتغال ندارند؛ 

نه حق اعمال تجاری نه اعمال مدنی ندارند

با اجازه ولی به یک پیشه اشتغال دارند 

حق اعمال تجاری و مدنی دارند
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برای اینکه محجور مميز بتواند تعهد تجاری قبول کند الزم نيست در هر معامله ای اجازه ولی یا  -

قيم خود را داشته باشد و اجازه واحد به اشتغال از جانب ولی یا قيم کافی است تا اعمال صغير مميز 

 قی می شود.صحيح تل

اگر به صغير مميز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادن اموالش به او بالمانع است،  -

اما اگر صغير بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختيار او قرار داده نشده باشد، به تصرف دادن اموال 

غ، از تصرف او خارج نمی به او منوط به این است که حکم رشد گرفته باشد و اموالش پس از بلو

شود به شرط آنکه او در امور مالی خود قوه درک و تمييز داشته باشد و به او اجازه تجارت داده 

 شود.

و حکم رشد هم نگرفته است، اجازه  سال نرسيده ١٠به است، ولی  سال ١٥بيش از مثال؛ یک پسر 

است، اجازه  سال ١٥کمتر از اموالش را در اختيارش گذاشت. ولی یک پسر  می توانپيشه دارد؛ 

 اموالش را در اختيارش گذاشت. می توانپيشه دارد 

 تجارت اتباع بيگانه 

 .طبق قانون کار شرایط اشتغال اتباع بيگانه در ایران معين شده است -

 .تجارت اتباع بيگانه در ایران با محدودیتهایی مواجه است -

اتباع بيگانـه برای اشتغال در ایران باید رویداد بــا حق کار مشخص داشته و از وزارت کار پروانه  - 

 .کار اخذ نمایند

 منوط به داشتن تابعيت ایران است. اعطاء پروانه داللی -

 کاری در گمرک منوط به داشتن تابعيت ایران است حق العمل -

منوط به معامله متقابل دولت های متبوع برای بازرگان  اعطاء کارت بازرگانی به بازرگانان خارجی -

 .ایرانی است

مهم ترین امتياز اعطاء کارت بازرگانی این است که امکان اشتغال بازرگانان به بازرگانان بين المللی  -

  .را فراهم ميکند
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 تجارت انحصاری

ولت نایع بزرگ در انحصار دبرخی از اقسام تجارت مانند بانکداری، هواپيمایی، بازرگانی خارجی، ص -

 .است و اشخاص نمی توانند در این زمينه ها به تجارت بپردازند

  دادن امتياز تشکيل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی، صعنتی، کشاورزی، معادن و خدمات

)منظور از تشکيل شرکت اعم است از اینکه شخص خارجی بخواهد  مطلقاً ممنوع استبه خارجيان 

 ( این اصل مانع از این نيست که شرکتشرکت دخالت و مشارکت کند یا خير در تشکيل ابتدایی

 .خود را در ایران، به عنوان شرکت خارجی به ثبت برساند شعبههای خارجی بتوانند 

 عضویت داشته باشند.های بازرگانی  بيگانگان نمی توانند در اتاق -

 .البته امکان فعاليت در زمينه های انحصاری با صدور مجوز دولتی ممکن است - 

 .است هواپيمایی ایرانیحمل و نقل هوایی مسافر، بار و محصوالت پستی منحصر به  -

و در موارد  %٢٥تملک نمایند  سهامی عامحداکثر سهامی که خارجيان ميتوانند در شکرت های  -

 است. %٣٥استثنائی 

 ممنوعيت از تجارت 

ـا احتمال سوء اسـتفاده از موقعيـت شغلی از ئونات یصاحبان برخی مـشاغل بـه دليل رعایت ش -

تجارت کردن ممنوع شـده اند. مثالً قـضات بــه دليل رعایت شأن منصب قــضا و کارمنــدان 

گمرک به دليل احتمال سوء استفاده  ری درادولت از برخی فعاليتهای تجارتی نظير حق العمل ک

 .ممنوع هستند

 نباید سابقه کيفری داشته باشد. اگر کسی بخواهد کارت بازرگانی داشته باشد -

 تجارت با اخذ پروانه و مجوز خاص  

، لمخاص هستند مثل نمایش في بعضی از فعاليتهـای تجارتی نيازمنـد اخذ پروانه یا مجوز از مراجع -

 نقل هوائی، تأسيس انبارهای عمومی.داللی، آژانس های مسافرتی، حمل و ، تأسيس داروخانه

 این اجازه نامه ها جنبه شخصی دارد و قابل انتقال نيست. 
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 ثبت تجارتی  

قانون تجارت پـيش بينـی شـده اسـت. ثبت نام همه  ١٣الی  ١٦ دموضوع ثبت تجارتی در موا -

 .تجار و شرکتهای تجارتی در دفتر ثبت تجارتی الزامی است

 تعهدات تاجر در قانون تجارت: -

محل ق.ت( در اداره ثبت  ١٣الی  ١٦ دموضوع مواثبت نام خود در دفاتر ثبت تجارتی ) -١

 .فعاليتِ)خود تاجر(

 دفاتر تجارتی.حفظ و نگهداری  -٢

 هدف قانون گذار از ملزم کردن تاجر به انجام این تعهدات: -

 حفظ حقوق اشخاص ثالث. -١

 تسهيل کنترل فعاليت تاجر به وسيله مقامات رسمی. -٢

 :استثناء 

 .کسبه جزء از این ثبت نام معاف هستند -

 :فايده ثبت نام تجار در دفاتر ثبت تجارتی 

 .که به تجارت مشغولندتعيين تعداد اشخاصی - ١ 

 اماره ای بر تاجر شناخته شدن اشخاص ثبت نامی- ٢ 

 کسب اطالع از وضعيت تجار- ٣ 

 برخورداری از بعضی امتيازات- ٤ 

 نظارت دولت بر فعاليت های تجاری- ٥ 

 محل ثبت نام در دفاتر ثبت تجارتی

اید در نظور می شد ولی تاجر بهر چند بهتر بود یک دفتر ثبت تجارتی ملی واحد برای تمام تجار م -

در  ت تجارتیدفاتر ثبدفتر ثبت تجارتی محلی که در آن اشتغال دارد اقدام به ثبت تجارتی بنماید. 
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تهران واقع در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی بوده و در شهرستانها ادارات ثبت اسناد محل می 

 .باشد

 شماره ثبت تجارتی 

 .مشخصات تاجر ثبت می شود شماره ثبت تجارتی ناميده می شودشماره ای که تحت آن  -

 ثبت شرکتها

در دفتر ثبت تجارتی با ثبت آنها در دایره ثبت شرکتها متفاوت است  ثبت نام شرکتهای تجاری -

 .که ثبت مجدد شرکتهای تجارتی لغو به نظر می رسد

 نحوه ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی 

رتی به موجب اظهار نامه ای که باید به اداره ثبت تقدیم شود به عمل ثبت نام در دفتر ثبت تجا -

نظيم ت شروع فعاليت تجارتیتأسيس یا ظرف یک ماه از تاریخ  بایدمی آید. این اظهار نامه حداکثر 

 .و تقدیم شود

 .در دفتر خود ثبت نماید ظرف ده روزاست مفاد اظهارنامه را  مکلفتجارت  ثبتمتصدی دفتر  -

تجار حقوقی و حقيقی ایرانی، تجار حقيقی و حقوقی که یا در ایران تجارت خانه داشته باشند  کليه -

یا اینکه در خارج باشند و در ایران شعبه داشته باشند ملزم به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجاری 

 هستند.

 نامه کند.اگر کسی دارای تابعيت بيگانه باشد، باید پروانه اقامت خود را ضميمه اظهار  -

اگر متقاضی درخواست متصدی ثبت را در ارائه شناسنامه یا پروانه اقامت قبول نکند، متصدی حق  -

 دارد در خواست متقاضی را برای ثبت رد کند.

  در صورت عدم توجه به تقاضای متقاضی ثبت یا رد تقاضای او، متقاضی می تواند به دیوان عادلت

 جعه کند.اداری یا بخش تخلف انتظامی مرا
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 اعالمی بودن مندرجات دفتر ثبت تجارتی 

اطالعاتی که به وسيله تاجر در اختيار اداره ثبت گذاشته می شود توسط مأمور ثبت به طور شکلی  -

کنترل می شود و لذا ثبت تجارتی به مفهوم صحت مندرجات دفتر ثبت نمی باشد به همين دليل 

 .تجارتی جنبه اعالمی دارداست که گفته می شود مندرجات دفاتر ثبت 

 تغيير محل مرکز اصلی شرکت یا شعبه آن و محل تجارت خانه یا بنگاه. -١

 توقف و انحالل اظهار کننده. -٢

 فوت قائم مقام مدیر شرکت یا شخص بازرگانان یا رئيس بنگاه )ظرف شش ماه(. -٣

 کت.رچيده شدن شروضعيت شرکت یا بنگاه بعد از فوت نسبت به تعيين هيأت مدیره یا ب -٤

از آنجایی که نحوه ثبت نام در دفتر ثبت تجاری به گونه ای است که با اقدام خود شخص متقاضی  -

صورت می گيرد و حدود کنترل متصدی دفتر ثبت تجارتی هم محدود است، این امکان وجود دارد 

 باشد.ی نکه اسم متقاضی در دفتر ثبت تجارتی، ثبت بشود. حتی اگر شغل معمولی اش تجار

 ضمانت اجرای عدم ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی  

)دویست تا دو هزار  ضـمانت اجـرای عـدم ثبـت نـام در دفتـر ثبـت تجـارتی جـزای نقـدی -

 .قانون تجارت پيش بينی شده است ١٦اسـت کـه در مـاده  ریال(

 ميزان جریمه با گذشت زمان و افزایش نرخ تورم اندک است. 

دفاتر روزنامه، کل، دارایی؛ دفاتر حساب موسسه تجاری هستند. و دفتر کپيه؛ دفتر ضبط ممکاتبات  -

 و مراسالت شرکت است.

 دفاتر تجارتی

دفاتر تجاری

دفتر کپیهدفتر داراییدفتر کلدفتر روزنامه
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تنظيم  ارتیقـانون تجارت تمام تجار بـه استثنای کسبه جـزء بایـد دفـاتر تج ٦ماده  ببـه موج -

 .کنند

 ولی از نگهداری دفاتر معافند. کسبه جزء تاجر می باشند 

 فايده تنظيم دفاتر تجارتی 

 .با تنظيم دفاتر تجارتی، تاجر بر تجارتخانه خود نظارت نموده و بر آن اشراف پيدا ميکند -١ 

 .با تنظيم دقيق دفاتر تجارتی می توان ميزان ماليات بر درآمد تاجر را براساس دفاتر تعيين نمود -٢ 

 .عنوان سند تحت شرایطی در دادگاه قابل استناد هستند دفاتر تجارتی به -٣ 

 آثار خاص ثبت نام تاجر در دفتر تجارتی:  -

بعضی فعاليت های بازرگانی مانند صادرات و واردات کاال منوط به ثبت نام تاجر در دفتر ثبت  -١

 تجارتی است. که مستلزم أخذ کارت بازرگانی می باشد.

 کارت بازرگانی مربوط به کسانی است که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشند  - ٢

 :انواع دفاتر تجارتی

 دفتر روزنامه- ١ 

 دفتر کل- ٢ 

 دفتر دارایی- ٣ 

  دفتری کپيه- ٤ 

دفاتر دیگری به نام های؛ دفتر صندوق، دفتر انبار، دفتر فروش وجود دارد که دفاتر معين نام  -

 ند.دار

اتر واع و اقسام مختلفی است ولی دفندفاتر تجارتی دارای اقانونی؛  -دفاتر دو گونه هستند، تجاری -

، لزم به تنظيم آنها می باشد چهار دفتر روزنامه، کزء ملسبه جه اسـتثنای کقانونی که هر تاجری ب

 .و کپيه می باشد یدارای
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 دفتر اندیکاتور تجاری نمی باشد. -

 دفتر روزنامه  

 تنظيم می کندو به به طور روزانهقانون تجارت دفتر روزنامه دفتری است که تاجر  ١طبق ماده  -

ث تاریخ از حيترتيب تاریخ روز کليه اعمال تجارتی را در آن به ثبت می رساند. پس دفاتر روزنامه 

 .گزارشگر فعاليت روزانه تاجر استمرتب بوده و  انجام معامالت

  تنظيم می شودبر اساس نظم زمانی. 

 دفتر کل  

قـانون تجـارت دفتر کل دفتری است که در آن انواع و اقسام معامالت از یکدیگر  ٠طبق ماده  -

ز روی ا هر هفته یک باراجر ت می شود. تتفکيــک شده و هر نوعی در صفحه مخصوص به خود ثب

 .دفتر روزنامه، دفتر کل را تتظيم می کند

  تنظيم می شودبر اساس نظم موضوعی. 

 سته بندی انواع معامالت تاجر است.دفتر د 

 دفتر دارايی 

تنظـيم می شـود دفتری روردین سـال بعـد ف ١٥تـا پایـان  یک مرتبهسال کـه هـر ی ایدفتـر دار  -

 پده و بــه امضای او می رسد.اموال و دارایی تاجر نوشته ش هاست که در آن صورت جامعی از کلي

 .قانون تجارت آمده است ٣دفتر در ماده  تعریف این -

  در عمل به جای دفتر دارایی، ترازنامه تنظيم می شود. 

 دفتر کپيه 

قانون تجارت دفتر کپيه دفتری اسـت کـه در آن تاجر کليه اسناد خــود را ثبت  ١٣طبق ماده   -

 .بایگانی می کند به ترتيب شمارهکرده و 
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 طرز تنظيم دفاتر تجارتی 

ده اسـت. طبـق قانون تجارت پيش بينی شـ ١٣تا ماده  ١١طرز تنظيم دفاتر تجارتی از ماده  -

ته پيش از آنکه چيزی در دفاتر نوش هواد پس از تهيه دفاتر تجارتی به جز دفتر کپين مررات ایمق

تجارتی مام دفاتر . تمزبور برای دفتر کپيه الزم نيست( امضا) امضاء شودتوسط نماینده ثبت د بای شود

شی شـود و مـأمور ثبـت پـس از شـمارش ان کد قيطتر بایفحه داشته باشد. دفاباید شماره ص

 داد صـفحات با قيد تاریخ وی کند. جمع تعربی منگنه مر سـصـفحات دو طـرف قيطـان را بـا مه

 .فحه اول و آخر نوشته شده توسط مأمور مثبت و امضاء می شودصاحب دفتر در صنام 

 تجدید ساالنه هر دفتر رعایت شود. دامات باید در موقعاین اق -

 اریخ الزم است به حروف نوشته شود.کليه اعداد حتی ت -

 .داشته باشندن... ی ويدگی، الک گرفتگوردگی، تراشنظم و مرتب تنظيم شوند و خط خد مدفاتر بای -

 .شتن بين سطور ممنوع استوحاشيه نوشتن یا ن -

 .دفتر یا نبودن فاصله بين سطرها نباید صورت گيردگذاشتن جای سفيد در  -

 تجارتی وه تنظيم دفاترحو ن عدم رعايت تشريفاتو  ضمانت اجرای عدم تنظيم دفاتر تجاری

یا  ر تنظيم نکندقانون تجارت اگر تاجری علی رغم پرداختن به شغل تجاری دفت ١٥طبق ماده   -

 .ننماید جریمه می شودود را چنانچه در قانون آمده تنظيم دفاتر خ

 .ميزان جریمه دویست تا ده هزار ریال است که امروزه مبلغی ناچيز است - 

قانون تجارت اگر تاجری ورشکست شود و ثابت شود دفــاتر تجارتی  ٥٤٢مـاده  ٣مطابق بند  - 

 تقصيرسته به ورشکتنظيم نکرده یـا دفاتر او ناقص بوده یا بی ترتيب تنظيم شده است ممکن است 

 .شناخته شود

اگر  .سال حبس دارد ٢ماه تا  ٦ورشکستگی به تقصير جرم بوده و طبق قانون مجازات اسالمی  - 

ه شده و یک تا شناخت ورشکسته به تقلبتاجر ورشکسته ای دفاتر خود را مفقود نموده یا از بين ببرد 

 .پنج سال حبس دارد
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( دادگاه ها الزم اإلجرا هستند، اما به طور استثنائی آراء و احکام قطعی احکام قطعی )مدنی و تجاری -

 بدون نياز به تأیيد در مرحله باالتر بطور موقت اجرا می شود. ورشکستگیدر مورد 

 مدت نگهداری از دفاتر تجارتی  

سـال بـود و  ١٣چون در قانون آیين دادرسی مدنی سابق مرور زمان مربوط به دعاوی منقول  -

قانون تجــارت  ١٣پـس از گذشـت ایـن مدت و بـا ایراد خوانـده دعوی مـسموع نبـود لـذا مـاده 

 نگهداری از دفاتر را پيش بينی کـرده است ولی اکنون که مرور زمان خالف شرع شناخته سال ١٣تا 

 .باید دفاتر برای هميشه نگهداری شودشده و در قانون آیين دادرسی مدنی فعلی حذف شده است 

 سنديت دفاتر تجارتی 

 .دفاتر تجارتی ممکن است در دادگاه به ضرر یا به نفع تاجر مورد استناد قرار گيرد  -

ش دفاتر تجاری
نق

در دعاوی تجاری

خواهان تاجر است

خوانده تاجر است
دفتر به نفع خواهان 

قابل استفاده است

خوانده تاجر نیست

ت .دفتر مطابق ق

تنظیم شده باشد

دفتر فقط به نفع خواهان 

قابل استفاده است

ت .دفتر مطابق ق

دتنظیم نشده باش

دفتر فقط بر علیه خواهان 

قابل استفاده است

خوانده تاجر است

خواهان تجار است
به نفع خواهان قابل 

استفاده است

خواهان تاجر نیست

ت .دفتر مطابق ق

تنظیم شده باشد

دفتر فقط به نفع خوانده 

قابل استفاده است

ت .دفتر مطابق ق

دتنظیم نشده باش

دفتر فقط بر علیه خوانده 

قابل استفاده است

در دعاوی غیر تجاری
دفتر تاجر به نفع وی سندیت ندارد و فقط ممکن 

است جزء قرائن و شواهد محسوب شود
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می  دليل محسوب اگر دعوای بين تجار ناشی از محاسبات و مطالبات تجاری باشد؛ دفاتر تجاری -

شوند، مشروط بر آنکه این دفاتر مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشند. این وضع نسبت به حقوق 

مدنی جنبه استثنائی دارد؛ زیرا در حقوق مدنی اظهار کسی که به نفع او و به ضرر دیگرای باشد دليل 

خود او بر ضد تاجر دیگر قابل استناد  اظهار تاجر در دفاتر تجاریمحسوب نمی شود، در حالی که 

 است.

هرگاه دعوی غير تجاری باشد، دفتر تاجر له او سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قرائن و  -

 امارات قبول شود.

 ق.م موارد ذیل دفتر تجاری را از عِداد دالیل خارج می کند. ١٢٣٣طبق ماده  -

 ر داخل شده است یا دفتر تراشيدگی دارد.در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفت -١

 وقتی که در دفتر بی ترتيبی اغتشاشی کشف شود که به نفع صاحب دفتر باشد. -٢

 وقتی که بی اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از ججهات در محکمه مدلل شده باشد. -٣

 سنديت دفاتر تجارتی بر عليه تاجر 

 کتبی تاجر است لذا در هر حال بر عليه تاجر سند  چون مندرجات دفاتر تجارتی در حکم اقرار

 .محسوب می شود

 سنديت دفاتر تجارتی به نفع تاجر  

و  ١٢٣١بـرای ایـن کـه بتـوان بـه دفـاتر تـاجر بـه نفـع خـود او اسـتناد نمـود براسـاس مـواد  -

  :قانون تجارت باید ١٤قانون مدنی و ماده  ١٢٣٠

 .مقررات تنظيم شده باشنددفاتر تجارتی طبق - ١

 .طرف دعوی تاجر نيز تاجر باشد- ٢ 

 .دعوی مربوط به معامالت تجارتی باشد- ٣ 
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اگـر هـر دو طـرف دعـوی تـاجر بـوده و بـه دفـاتر خـود اسـتناد نماینـد و ميـان دفـاتر تعـارض  -

 دليلـی بـر تـرجيح یکی وجـود داشـته باشد هر دو از عـداد دالیل خارج مـی شـوند مگـر ایـن کـه

 .بر دیگری وجود داشته باشد

قانون مدنی اگر کسی به دفاتر تاجر استناد کرد نمی تواند مندرجات آن را  ١٢٣٠طبق ماده  - 

 .تفکيک کند

اگر به دفاتر تاجری در دادگاه استناد شود او باید دفاتر را در دادگاه ابراز یا تلف آنها را ثابت کند  - 

 .صورت قرینه بر صحت ادعای طرفی است که به دفاتر استناد می کنددر غير این 

 نکته 

است. و اگر یک اماره  اماره قانونیهر جا در مقرره قانونی، یک یک موضوع اماره شناخته شود آن  -

 ماره قضاییادر قانون پيش بينی نشده باشد ولی در حل اختالف توسط قاضی تأثير داشته باشت آن 

است. اماره مطلق  اماره نسبیاست. اما در جایی از قانون که خالف یک اماره تجویز شده باشد آن 

 هم در قانون خالفش تجویز نشده است.

 ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی، اماره قضایی نسبی تاجر بودن آن است. -

 شيوه ارائه دفاتر در دادگاه

می شود تاجر باید عين دفاترش رادر دادگاه ابراز کند ولی در اصوالً وقتی به دفاتر تاجر استناد   -

  :مواردزیر مندرجات مورد استناد توسط رئيس یا مدیر دفتر دادگاه خارج نویس می شود

 .امکان ابراز دفتر در دادگاه نباشد- ١

ان رابراز دفاتر خـالف نظم یـا عفـت عمومی یـا مصالح عامه یـا حيثيت اصحاب دعوی یـا دیگ- ٢ 

 .باشد

 ارائه خالصه دفاتر  

ابد اتر تاجر دست یفدر فرانسه مواردی که خواهان دعوی می تواند مستقيماً و شخصاً به اسناد و د -

نام برده شده مثل دعاوی مربوط به ارث یا ورشکستگی و در سایر موارد قاضی می تواند خوانده را 

 .به ارائه خالصه اسناد و دفاتر الزام کند
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 .حقوق ایران چنين تفکيکی وجود ندارددر  - 

 تعريف کسبه جزء 

ت تجارتی را صرفاً برای رفع نياز مالی جهت گذراندن ه فعاليکسبه جزء اشخاص حقيقی هستند ک -

  .زندگی انجام می دهند

 کسبه جزء 

امالتی که انجام می عهـر چند کسبه جزء تاجر محسوب می شوند ولی به دليل آن کـه حجم م -

 ف شده اند مثل معافيت از ثبت تجارتی یا تکليفاچشمگير نيست از برخی تکاليف تجار معدهند 

 .تنظيم دفاتر تجارتی

 .کسبه جزء مشمول مقررات ورشکستگی قرار نمی گيرند -

 مالک تشخيص کسبه جزء 

 :زیر از مصادیق کسبه جزء محسوب می شوند افراد حقيقی  -

کصد ن از مبلغ یاو نظایر آن که ميزان فروش ساليانه آنـ کسبه، پيشه وران، توليد کنندگان- ١ 

 .ميليون ریال تجاوز نکند

ارائه دهندگان خدمات در هـر زمينه ای که مبلغ دریافتی آنها در قبال خدمات ارائه شده در - ٢ 

 .سال از مبلغ پنجاه ميليون ریال تجاوز نکند

 مالکيت تجارتی و صنعتی

کليه حقوقی که در نتيجه فعاليت تجارتی به تاجر تعلق می گيرد مالکيت تجارتی می نامند مانند   -

حقی که تاجر نسبت به عالمت تجارتی خود دارد و منظور از مالکيت صنعتی کليه حقوقی است که 

 .ران تعلق می گيرد مثل حق اختراعدر نتيجه فعاليت صنعتی به صنعتگ

 مالکيت علمی

مالکيت علمی  .لمی نيز به مانند مالکيت تجارتی و صنعتی از جمله حقوق غير مادی استمالکيت ع -

 .ممکن است هنری یا ادبی باشد
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قی که هنرمنـدان بر آثار هنری خود دارند مالکيت هنری و حقوقی کـه مولفـان بر تأليفات قوح - 

 .خود می یابند مالکيت ادبی می گویند

 .الی و هم غير مالی دارندمالکيتهای علمی هم جنبه م - 

 .مالکيتهای تجارتی، صنعتی و علمی از انواع حقوق معنوی محسوب می شوند - 

مالکيتهای مذکور موجب حق بهره برداری انحصاری مالک می شوند و در صورتی که مالکيت  - 

 .تجارتی و صنعتی به ثبت برسند مالک مورد حمایت قانونی قرار می گيرد

  .و صنعتی محدود به زمان و مکان می باشند مالکيت تجارتی - 

در خصوص حمایت از مالکيت تجارتی و صنعتی قراردادهایی ميان دولت ها به امضا رسيده است.  -

 .که ایران عضو آن است ١٠٠٣مثل قرارداد اتحادیه پاریس 

 مايه تجارتی  

بهره برداری قــرار می گيرد رت مورد ابــه مجموعـه اموال اعم از مادی و غيرمادی که برای تج -

 .مایه تجارتی یا حقوق تجارتی می گویند

 عناصر متشکله مايه تجارتی 

عناصر تشکيل دهنده مایه تجارتی ممکن است مادی یا غيرمادی باشد مثل حسن شهرت یا اثاثيه   -

 .و محل کار

 اسم تجارتی 

  .اسمی است که فعاليت تجارتی تحت آن انجام می پذیرند  -

 .مکن است اسم تجارتی همان نام تاجر باشد یا نام دیگری باشدم -

قانون تجارت را به خود اختصاص داده است. با گذشت  ٥٠٢تا  ٥١٦مقررات اسم تجارتی از ماده  - 

چندین دهه از تصویب قانون هنوز آیين نامه اجرایی آن تدوین نشده و لذا اسم تجارتی به تنهایی 

 .عنوان عالمت تجارتی به ثبت می رسد قابل ثبت نيست و عمالً به
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 عالمت تجارتی و صنعتی 

هـر چنـد مفهـوم عالمـت تجـارتی و صـنعتی بـه هـم نزدیـک اسـت ولـی عالمـت تجـارتی  -

بــرای معرفــی کاالهای مختلف یــک شـرکت یاکارخانه بــه کار می رود در حالی کــه عالمت 

 .محصول خاص استفاده می شودصنعتی عالمتی است که برای معرفی 

قانون مجازات اسالمی عالمت تجارتی مورد حمایت کيفری قانونگذار قرار گرفته  ٥٢٣درماده  - 

 .است

 .جهت حمایت بين المللی از عالئم تجارتی و صنعتی معاهدات بين المللی وجود دارد - 

 .مراجعه کرددر حقوق داخلی می توان به قانون ثبت عالئم تجارتی و اختراعات  - 

 انواع عالمت  

  .عالمت ممکن است نقش، تصویر، رقم، مهر، لفاف، برچسب و یا موزیک خاص باشد -

 :ويژگی های عالمت تجارتی

 .عالمت باید تازگی داشته باشد- ١ 

 .عالمت باید وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد- ٢ 

 .عالمت نباید گمراه کننده باشد- ٣

 :عالئم ممنوعه 

رچم ایران و هر پرچمی که دولت ایران استعمال آن را به عنوان عالمت تجارتی منع کند و پ- ١ 

 .مدالها و نشانها و انگ های دولت ایران

 .کلمات و عباراتی که موهم انتساب به مقامات دولتی و رسمی باشد- ٢ 

 .عالئم موسسات رسمی مثل هالل احمر- ٣ 

 .یا منافی عفت باشدعالئمی که مُنحل انتظامات عمومی - ٤ 

 .ثبت عالئم تجارتی اختياری است مگر در موارد خاص مثل مواد غذایی یا بهداشتی و دارویی - 
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محل ثبت عالئم تجارتی اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی در تهــران و ادارات ثبت اسناد در  - 

 .شهرستانها می باشد

 .تشر می شودعالمت تجارتی پس از ثبت در روزنامه رسمی من - 

 .اعتبار ثبت عالمت تجارتی در ایران ده سال است و باید تقاضای تجدید ثبت داده شود - 

  .رسيدگی به دعاوی مربوط به مالکيت صنعتی در محاکم تهران به عمل می آید - 

 حق اختراع 

  .حق اختراع یعنی حق انحصاری استفاده از اختراع برای مخترع -

 .تراع ایجاد می شودحق اختراع با ثبت اخ -

 .مدت استفاده از حق اختراع بيست سال است که همه ساله باید ثبت آن تمدید شود -

حـق اختـراع ظـرف پـنج سـال بایـد اسـتفاده شود یا پيشنهاد اسـتفاده آن بـه دیگـران داده  -

 .شود، واال از بين می رود

 .ای متبوع ایشان استثبت اختراع خارجيان مشروط به رفتار متقابل دولته - 

 .تصميم مرجع ثبت اختراع در دادگاه قابل اعتراض است -

  .اختراع پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود -

 .در ازای ثبت اختراع ورقه اختراع صادر می شود -

 .در صورت تکلميل اختراع ورقه اختراع تکميلی صادر خواهد شد - 

 .تکميلی مانند ورقه اختراع استمدت اعتبار ورقه اختراع  - 

اگر تکميل اختراع توسط شخصی غير از مخترع انجام گيرد به وی اجازه استفاده از اختراع را نمی  - 

 .دهد
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 موارد ابطال ورقه اختراع

 .اختراع جدید نباشد- ١ 

 .اختراع از موارد ممنوع الثبت باشد- ٢ 

 .اختراع صرفاً جنبه علمی داشته باشد- ٣ 

 .سال استفاده نشده باشد ٥از اختراع ظرف - ٤ 

 .ثبت اختراع تمدید نشده باشد- ٥ 

  .از تاریخ ثبت بيست سال گذشته باشد- ٦ 

 .دعاوی مربوط به حق اختراع در محاکم تهران رسيدگی می شود -

 رقابت تجارتی 

 .رقابت از اصول و مبانی تجارت است -

 :رقابت 

 مشروع- ١ 

 نامشروع- ٢ 

  .مشروع یا مکارانه هم دارای جنبه کيفری و هم حقوقی استرقابت نا  -

ی مشتری صورت گيرد یا با انحراف تفاهم و گمراه وءایجاد سـ رقابت مکارانه ممکن است با -

 .مشتری دیگران به سمت خود محقق گردد
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