
 نويسند سوگند هب قلم و آنچه مى  

 1جزوۀ حقوق تجارت 
 1402آخرین ربوزرسانى جزوه:

 دکتر امید مالکریمی
 ( دانشگاه عضو هیأت علمیو   )وکیل پایه یک دادگستری

 بودید این جزوه است! دنبالش انگیزی کهحیرت
های مختلف، تصمیم ی این درس در دانشگاهساله! با توّجه به تدریس چندینهوکالت، قضاوتقوقی مثل  های حس در همۀ آزمونوترین در مهم از    ، تجارتکیه که ندونه درس حقوق  

ِت منابع می گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و ساده  طوِر شوند کتاِب جزوه فهم دسترسی نداشته و بعضًا درگیر َتَشتُّ
نطقِی اوون به سردرگمی تبدیل نشه. رو تهیه کنم که شرِح روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار بنشیند و مطالب به نحوی تدوین شود که نظِم مکاملی  
و کارشناسی مطالعه به دانشجویان دورۀ کارشناسی  این جزوه  آزمون ارشد و علیی  آزمون هالخصوص داوطلبان شرکت در  اسی ارشد، وکالت،  های کارشنای تخصصِی حقوقی مانند 

دم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم  انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول می ها جزوۀ َسُبک و رواِن حقوقی که به طور شگفت شود. ضمنًا باید بگم: ده ، توصیه می قضاوت
(www.mollakarimi.irبگیرید و مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا می ) !کنید 

شه و های هر سال، به روز می های آزمون های جدید و آخرین تغییرات قوانین و تست و حّتی این نوشته دائمًا با توّجه به سرفصل MollaKarimi.irدر آخر، باید بگم که جزواِت سایِت 
هاست! اسِم کارگاِه  رید بهتره مجددًا از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید. ضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاهشدۀ جزوه رو در دست داچنانچه پی.دی.اف یا نسخۀ چاپ

( رو دنبال کنید تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده omidmollakarimi@( و تلگراِم ما )vekalatyar@تونید اینستاگرام )ما، »کارگاه تولید محتوای حقوقی« است که می
 و دریافت کنید. 

برداری از آن، بدون قصد  تهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی نداشته و تکثیر و نسخه  معلم )امید مالکریمی(ها و مؤسسات آموزشی توسِط  : این جزوه برای تدریس در دانشگاهتوّجه 
آور است. نگارنده، سپاسگزاِر خوانندگانی خواهد بود که نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را پیرامون این  ونًا ضمانباشد، در غیر این صورت، قانسودجویی و »تنها با ذکر منبع« مجاز می 

 « بیان فرمایند. mollakarimi.omid@gmail.comهای فوق یا ایمیل »نوشتار از راه
های اگر بدون مثال   تجارتای که به سادگِی خوردِن یک سوپ مرغ به صورت شیوا و رسا آن را بفهمید. مفاهیم حقوق  را آموزش خواهیم داد به گونه   تجارت  به صورت چریکی، کِلّ حقوق

قدیما که دانشجوی کارشناسی بودیم،   کنیم که این قورباغه را ببوسید. ما اوونساده توضیح داده بشه مثل یک قورباغۀ زشت، تحّمِل اوون سخت است اما در این نوشته، کاری می
شدیم که ازش  حقوقی مواجه می  سلمبۀ چِقرِ صطالحات قلمبه سری اگرفتیم با یکمون می های ایشون رو دست کردند. وقتی کتاب رو معرفی می  دکتر اسکینیامون بهمون کتابای استاد

فهمیدیم، چون  های دورۀ کارشناسی نمیلبته باید گفت که مشکل از خودمون بود که اوون اصطالحات رو در سالشدیم؛ ارفت و زده میمون سر میفهمیدیم و نهایتًا حوصلهچیزی نمی
شد! در می گفت و بعد، برامون خواندِن اصطالحاِت ثقیل و دشوار، مثل خوردن هلو  های روشن برامون قّصه میدونستیم و یکی باید اّول به زبوِن داستانی و با مثال مفاهیم پایه رو نمی 

ها هستند، معلِم حقوق باید به زبون اینستاگرامی ها و هشتادی ها، دهه هفتادی های اجتماعی«، ادبیات عامیانه رو ترویج دادن و مخاطِب عمدۀ این شبکههای اخیر که »شبکه سال 
 دم!کنم؛ قول می گم و شما رو معتاد به َروِش خودم می ر کامل میگویی«؛ خالصه اینکه، مدنی رو به طوبرای اوونها تدریس کنه! اصاًل هنِر معّلمی یعنی »ساده 

 ! ؛ تقدیم هب گمنامانم نشده است ی اه تقدچ هب آنی حال ه که اتهب ى م هب تمام کسان ی تقد
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ر  بررسی و شناخت تاجر، معیا   شامل  که طبق آخرین سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   1یکی از مباحث حقوق تجارت، حقوق تجارت  
  تکالیف ،  تجاری  معامالت   اعمال ،  تجارت  قانونی  های ممنوعیت   و   هامحدودیت   تجارت،   به  اشتغال   شرایط   تاجر،   مصادیق   و   مفهوم تشخیص تاجر،  

  فکری  هایمالکیت   ،تجاری   مقامی  قائم  و  تجاری  نمایندگی  عاملیت، ،  تجاری  ثبت   دفتر  در  نام  ثبت  و   تجاری  دفاتر  داشتن   تّجار   قانونی   الزامات  و
  حق صنعتی و    فکری  های مالکیت ،  تجارت  و   پیشه  و   کسب   حق  برند،   تجاری،  عالمت   تجاری،   نام   و   تجاری  فکری هایمالکیت   تجاری   و   صنعتی

 باشد.اختراع می
 تاجر و اعمال تجاری 

 خودتان را َگرم کنید! ای شروع کنیم تا گزینه  7خواهیم با یک تسِت کنند میبر خالف همیشه که موضوع را با تعریف شروع می
 ؟ ناصحیح نیست )صحیح است(کدام فرض از حیث صحت 

 مقررات اسناد تجاری.  مگراست  تاجر تمام مقررات حقوق تجارت راجع به  ×
=    شرکت   2ها:  ق.اجرای سیاست +    شرکت   7ق.ت:  ِقسم است. )   7شده در حقوق تجارت )و نه قانون تجارت( بر  های تعریف شرکت ×

 ( شرکت  9حقوق تجارت: 
 الفاظ تاجر، کاسب و بازرگان یکی نیستند.  ×
 ها غلط است اما این جمله: »داللی حتمًا تجاری است« صحیح است.( دالل حتمًا تاجر است. )این گزینه هم مثِل باالیی  ×
 تکرار عمل مالزمه با »شغل معمول« دارد. )این هم غلط است چون مالک، امرار معاش مستمر است.(  ×
 با تصدی ندارد. )این هم غلطه چون اتفاقًا داره!(تکرار عمل مالزمه  ×

 کاری. )این گزینه صحیح است.( العملبه نام و به حساب خودبودِن عمل تجاری شرِط تاجربودن است حتی در داللی و حتی در حّق 
 ق تجارت در یک کلمه یعنی »تاجر«؛ حقو 

 نام تاجر! ست به به عبارتی همه چیز در حقوق تجارت در رابطه با شخصی 
 

 تا تجارت داشتیم:   4ما در کارشناسی 
 ق.ت (  411تا  335و  19تا  1؟ )مواد کیست  تاجر )شخص حقیقی( .1
 ( الیحه اصالح  300تا   1مواد و  قانون تجارت  222تا  94مواد +  قانون تجارت   20ماده ؟ )چیست های تجاری(تاجر )شرکت  .2
با همدیگر بررسی شد. در واقع رابطۀ َاسنادِی تجار با هم رو بررسی کردیم. البته قبلش باید تجار رو    تجار )اعم از حقیقی و حقوقی(روابِط  .3

  10قانون صدور چک + اصالحیه    23تا    1ق.ت +    234تا    223تونستیم وارِد رابطۀ آنها بشیم. اسناد تجاری )مواد  شناختیم تا میمی
 ( 1397ای ماده

ق.اداره تصفیه امور    60تا    1مواد  و    قانون تجارت  575تا    412مواد  ز حقیقی و حقوقی را بررسی کردیم )بیمارِی تاجر )ورشکستگی( اعم ا  .4
 ( ورشکستگی

 قرار دهد.   معامالت تجارتیخود را  شغل معمولیطبق این مادۀ تاجر شخصی است که قانون تجارت(:  1تعریف تاجر: )مادۀ 
 + شغل معمولی + عمل تجاری + به نام و حساب خود + به قصد انتفاع کسی=   باشد حقیقی تاجر اگر  •
 + شغل معمولی + عمل تجاری + به نام و حساب خود + به قصد انتفاع  شخصی=   باشد حقوقیتاجر اگر  •
، عمل تجاری شرط است. با هم ظاهرًا تفاوتی ندارند ولی در رابطه با »تاجِر حقوقی« فرموِل باال الزم هست ولی کافی نیست. برای تاجرشدن  

عمِل    حقیقی و حقوقی(اعم از  همه )برای    اصوالً های سهامی« الزم نیست عملیاتشون تجاری باشه! پس  الیحۀ اصالح گفته »شرکت  2مادۀ  
ا  شرطه به غیر از شرکت سهامی. اصاًل جوهِر اصلِی تاجر، انجام عمل تجاری است که هر شخصی اعم از حقیقی ی   برای تاجرشدنتجاری  

های  حقوقی اگر عمل تجاری را به شکل معمول، به نام و حساب خود، به قصد انتفاع انجام دهد تاجر است حتی کسبۀ جزء مگر شرکت
 سهامی که به هر حال تاجرند، حتی اگر هیچ کدام از آن شرایط را نداشته باشند. 
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 های تجاری( باشد. تاجر ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی )شرکت  ✓
  1اند. پس »کسبه« با همان فرمول مادۀ  ور« متفاوت گر« و »پیشه اند و با »صنعتالفاظ »تاجر«، »کاسب« و »بازرگان« همگی مترادف  ✓

مبلِغ دریافتِی ساالنۀ    و  میلیون تومان و کمتر   10  ی در کار تولید   سالیانۀ آنها میزان فروشقانون تجارت حتمًا تاجرند؛ حال اگر  
آیند.  آیند و چنانچه بیشتر باشد، کالن و کل به شمار می باشد، کسبۀ جزء به شمار می   میلیون تومان و کمتر  5  در کار خدماتی  آنها

آیند از  ! کسبۀ جزء صرفًا به خاطر اینکه یک تاجر ُخرد به شمار میتاجرسازاست و نه  ساز جزء و ُکلصرفًا  سالیانه میزان فروش پس 
شدن معاف هستند )معاف هستند یعنی مختار  ی مثل ثبت نام در دفتر تجاری و مشمول ورشکستگیتکالیف تجار مانند داشتن دفتر تجار 

 هستند(. 
و همچنین الزامی برای اشخاص تاجر به    شخص تاجر تلقی گردد، الزم نیست که اسم او در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد  آنکهبرای   ✓

 شود.معمولی یک شخص اعمال تجارتی باشد، تاجر تلقی میداشتن کارت بازرگانی نیست؛ همین که شغل 
منظور از »شغل معمولی« آن است که محل اصلی درآمد شخص، اعمال تجاری باشد. بنابراین اگر شخصی در مشاغل متعدد شاغل   ✓

صلی درآمد او از اعمال  شود که محل ا باشد که برخی از آنها تجاری و برخی دیگر غیرتجاری باشد، در صورتی این فرد تاجر محسوب می 
 تجاری باشد. 

های سهامی که حتی اگر  ی مانند: شرکت یاالصول انجام معامالت تجاری  باید شغل معمولی شخص باشد، مگر در موارد استثنا علی ✓
 شوند. شغل معمولی خود را معامالت تجاری قرار ندهند، تاجر محسوب می

 شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.« وب می ل.ا.ق.ت: شرکت سهامی شرکت بازرگانی محس ۲»مادۀ 
 شود.تاجر نباید لزومًا در تجارت مباشرت داشته باشد، اگر اجیر و کارمند هم بگیرد تاجر محسوب می ✓
ل تجاری را به  برای اینکه شخص تاجر تلقی شود الزم است که حتمًا اعمال تجاری را به نام و به حساب خود انجام دهد، نه آنکه اعما  ✓

 شود.وکالت از ناحیۀ غیر انجام دهد. بنابراین اگر شخصی به وکالت از غیر اعمال تجاری انجام دهد، تاجر محسوب نمی 
اگر شخصی که ممنوع از انجام اعمال تجاری است، با وجود منع قانونی، اعمال تجاری انجام دهد و شغل معمولی او اعمال تجاری   ✓

 شود. اجر محسوب میباشد، چنین شخصی نیز ت
 معیار تشخیص تاجر: 

طبق این معیار، شخصی تاجر است که اسم او در دفتر ثبت تجاری ثبت شده باشد. بر اساس این معیار، در مرحلۀ  معیار شخصی:   .1
شود. به عبارتی دیگر طبق این معیار،  شود و در مرحلۀ بعد به بررسی معامالت او به عنوان اعمال تجاری پرداخته میاول تاجر تعریف می 

نماید. بر اساس این معیار حقوق تجارت، »حقوق اشخاص تجار« که تاجر اقدام به آن اعمال می شوداعمال تجاری به اعمالی تلقی می 
 گردد.حول تاجر و برای بررسی اعمال صورت گرفته از سوی تاجر وضع می  یتجار است و مقررات 

تاجر شناخته می   معیار نوعی: .2 این معیار، شخصی  انجام می طبق  اول  دهد، بر اساس  شود که اعمال تجاری  این معیار، در مرحلۀ 
شود، بر اساس  شود و در مرحلۀ بعد، هر شخصی که اعمال تجاری انجام دهد، به عنوان تاجر شناخته میاعمال تجاری شناسایی می

 گردد.این معیار؛ حقوق تجارت، »حقوق اعمال تجاری« است و مقررات تجاری حول اعمال تجاری وضع می
 یران: معیار تشخیص تاجر طبق قانون ا

  یرفته پذقانون تجارت معیار شخصی را    3قانون تجارت معیار نوعی را برای تشخیص تاجر پذیرفته است، اما در مادۀ    1در حقوق تجارت ایران مادۀ  
 است؛ به عبارت دیگر حقوق تجارت ایران برای تشخیص تاجر هم معیار نوعی و هم معیار شخصی مورد قبول است.

 : یعمال تجار أ
 مختلط است؟  یا یموضوع  یا  یشخص  یستمبر س یمبتن یرانحقوق تجارت ا  یا : آسؤال

مختلط، هم شخص بازرگان و    یستم مالک است و در س   ی اعمال تجار   ی،موضوع  یستم شخص بازرگان مالک است. در س   ی، شخص   یستم س   در
ق.تجارت   2در ماده  ی اعمال تجار  یرا است ز  ی موضوع یستم بر س  یمتک  یرانحقوق. تجارت ا  ی، . بنا بر نظر اقو باشد یمالک م ی هم اعمال تجار 

 داشته باشد.   یال تجار قلمداد شده است که اشتغال به اعم  یق.تجارت تاجر کس  یک  هاند و در ماداحصاء شده
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   های اشتغال به اعمال تجاری: ممنوعیت 
اند، مانند قضات و سردفتران که به  به موجب برخی قوانین بعضی از اشخاص از اشتغال در کلیۀ امور تجارتی منع شده های مطلق:  ممنوعیت 

 اند.صورت کلی از انجام اعمال تجاری ممنوع شده 
: اشتغال به امر  2و کانون سردفتران و دفتریاران: مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: بند  قانون دفاتر اسناد رسمی    ۱۵مادۀ  

 تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.« 
از مجازات  17مادۀ    2بند   یکی  به  ارتکاب،  شرایط  و  اهمیت  به  توجه  با  ذیل  تخلفات  از  یک  هر  مرتکبان  رفتار قضات:  بر  نظارت  ای  هقانون 

تا سیزده محکوم میانتظامی به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم )ـ اشتغال هم ۲  شوند:درجه هشت  یا  ( قانون  ۱۴۱زمان  اساسی 
( قانون  ۱های تجاری موضوع ماده )، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طالق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت یدادگستر   ی رسمکارشناسی  

 تجارت.« 
امور تجارتی منع شده ممنوعیت نسبی:   به برخی  از اشتغال  از اشخاص  از مقررات، بعضی  از  به موجب برخی  اند، مانند کارمندان دولت که 

 اند.باشند، ولی از انجام اعمال تجاری دیگر منع نشده کاری منع می العملحق
 

 اعمال تجاری: 
 گیرند. مول حقوق تجارت واقع شده و در حقوق تجارت مورد بررسی قرار می شود، که مشاعمال تجاری به اعمالی اطالق می

 انواع اعمال تجاری: 
 اعمال تجاری بر سه نوع است:

، دستۀ اّول أعمالی  خود بر دو قسم است   باشند این اعمال توسط هر شخصی انجام شود، تجاری می   الف ـ اعمال تجاری ذاتی یا مطلق:  
 تجاری است و نه تصدی آنها )اصل بر این است(؛ دستۀ دوم أعمالی هستند که تصدی آنها و نه خودشان تجارِی  هستند که خود آن أعمال صرفاً 

 : اند )استثناء(ذاتی
 گردند و از قرار ذیل است: محض انجام بدون اینکه نیازی بدون تکرار باشد عمل تجاری قلمداد می اعمالی که به  قسم اول:

 ق.ت« 2مادۀ   1منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد: »بند خرید یا تحصیل هر نوع مال  .1
شده عمومًا تأثیری ندارد مگر اینکه میزان تصرف به حّدی باشد که اضافه ارزش حاصل ناشی تصرف در ماِل منقوِل تحصیل تصرف یا عدم  ✓

ای که ها دیگر با عمل تجاری و تاجر مواجه نیستیم بلکه با صنعت و پیشه ن حالت از آن تصرف یا صنعت یا پیشه مشخص باشد که در ای 
 ور انجام داده است؛ مثل نجاری، خیاطی، کفاشی و ... گر یا پیشه صنعت

 سوال: اگر کسی یک متر چرم بخرد و آن را تبدیل به کفش کند و بفروشد ...
 . عملش تجاری ذاتی است ولی تاجر نیست. )غلط(1
 )غلط( عملش تجاری ذاتی است و تاجر است.. 2
 )غلط( تواند تاجر باشد.. عملش تجاری ذاتی است و می3
 )صحیح( گری است.. عملش صنعت4
 
آید، خرید مال منقول به شود، بلکه آن چه عمل تجاری به حساب میبیع )فروش(، اجاره و رهن مال منقول عمل تجاری محسوب نمی ✓

 ت.اس قصد فروش یا اجارۀ آن
شــدن برای تجاری تلقی  شــدهتحصــیل وجود »قصــد فروش یا اجاره« ماِل خرید یا تحصــیل مال منقول، تجاری تلقی گردد،   آنکهبرای   ✓

 عمل تجاری است، ولو اینکه منتقل نشود. به قصد انتقالِل منقول تحصی موضوعیت دارد حتی اگر نفروشد یا اجاره ندهد.
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زمانِی همبعدًا چنین قـصدی حاـصل ـشود.   آنکهقـصد فروش یا اجارۀ مال منقول باید مقارن خرید یا تحـصیل مال منقول موجود باـشد، نه   ✓
ت اما اگر ولی آن را بفروشـد عملش تجاری نیسـ   برای خانۀ خود  بخردشـرط اسـت، پس اگر مالکریمی فرش    قصـِد انتقالو    تحصـیل

 ولی خودش استفاده کند عملش تجاری است. برای اینکه بفروشد بخردمالکریمی فرش 
ــخصــی مال منقولی را اجاره نماید، با این قصــد که آن را به دیگری  ✓ ــت. برای مثال اگر ش ــمول این بند نیس اجارۀ کردن مال منقول مش

 شود.اجاره دهد، عمل او تجاری محسوب نمی
 منقول به سبب اموری مانند ارث، وصیت و ... مشمول این بند نیست.تملک مال  ✓
در   10صـرفًا »خرید« یا »تحصـیل« به قصـد تملیِک عین یا منفعت، تجاری اسـت و نه فروش آن، یعنی بر خالف بند    2در بند یک مادۀ  ✓

تجاری اسـت و فروش آن به هر حال باب کشـتی که هم خریدش و هم فروشـش تجاری اسـت در غیرکشـتی صـرفًا تحصـیل و خریدش  
تواند مـشمول بند یک باـشد نه عمل فروـشنده، بر خالف کـشتی که هم عمل خریدار و  تجاری نیـست یعنی این عمل خریدار اـست که می

 هم عمل فروشنده مشمول أعمال تجاری است.
 ق.ت«   2مادۀ  3داللی: »بند  .2

 . ی شخص که قصد انعقاد معامله داردپیدا کردن طرف معامله برا  معامله یا برای انجام   ،در مقابل اجرت  :واسطه شدنتعریف داللی
خواهد معامالتی نماید  که میدالل کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامالتی شده یا برای کسی»  ق.ت:   335تعریف دالل: مادۀ  

 قرارداد داللی تابع مقررات راجع به وکالت است.« اصوالً  کند.طرف معامله پیدا می 
 کند. دالل در انعقاد عقد نقشی ندارد و فقط طرف معامله را پیدا می  ✓
تواند  می  هم تصدی به عمل داللیو    هم داللیآیند. پس  هر دو تجاری ذاتی به شمار می   تصدی به عمل داللیو هم    خود عمل داللیهم   ✓

 تجاری باشد. قانون تجارت    1به موجب مادۀ 
 ق.ت«  2مادۀ  3کاری: »بند العملحق .3

شود کار در برابر شخص دیگری به نام آمر متعهد می العملعقدی است که به موجب آن شخصی به نام حق  کاری )کمیسیون(:العملتعریف حق 
 العمل« دریافت کند. قو در ازاء این عمل اجرتی تحت عنوان »ح اسم خود، ولی به حساب او انجام دهدکه معامالتی را به 

العملی آمر( معامالتی کرده و در مقابل حق کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ) العمل: »حق ق.ت  357کار مادۀ  العملتعریف حق 
 دارد.«دریافت می 

 ق.ت« 2مادۀ  3عاملیت )نمایندگی(: »بند  .4
کاری که انجام امور به نام خود و به حساب  العمل ، برخالف حق نام دیگری و به حساب دیگری انجام امور به    عاملیت به معنای   : عاملیت )نمایندگی(

 باشد. دیگری می 
 ق.ت«  2مادۀ  7هر قسم عملیات صرافی و بانکی: »بند  .5

 صرافی، تبدیل پول به پول را صرافی گویند.  ✓
افتتاح حساب، گشایش حساب، اعطای وام و وصول مطالبات  هر قسم عملیات صرافی یعنی تبدیل پول به پول و عملیات بانکی اعم از  ✓

 تواند تاجر باشند. همگی تجاری ذاتی هستند. حال هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی یا اعم از بانک یا غیربانک انجام دهد می
گردند،  ی ضرب می های بانکی که توسط بانک مرکز گردد، ولی خرید و فروش سکه خرید و فروش طال و نقره، صرافی محسوب نمی  ✓

 مشمول عنوان صرافی است. 
بودن، بر خالف  ق.ت عمِل صرافی و بانکی مهم است نه صراف و بانک. آنچه مهم است عمل بانکی است و نه بانک   2ماده    7در بند   ✓

. حال  هایی مشمول قانون صدور چک هستند که به عهدۀ بانک صادر شده باشدتنها چک   1های قانون صدور چک: ماده  موضوع چک
توانند طبق  الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری می های قرض مهم نیست دولتی باشد یا غیردولتی؛ تاجر باشد یا غیرتاجر. پس، صندوق 

 دار چک باشند(. چِک مؤسسه، چک نیست ولو اینکه تاجر باشند.باشند )عهده   علیهتوانند ُمحال  اشند ولی نمی ق.ت تاجر ب  2مادۀ    7بند  
 ق.ت« 2مادۀ  9عملیات مربوط به بیمه: »بند  .6
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 شود.بیمۀ اموال غیرمنقول ذاتی، به عبارت دیگر بیمۀ امالک، عمل تجاری محسوب می  ✓
 سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معامالت راجعه به آنها. کشتی .7

 اید به عرف رجوع کرد. برای تعریف کشتی و تمایز آن از سایر وسایل حمل و نقل دریایی ب ✓
 لنج و قایق مشمول این بند نیست. ✓
 گردد. هر نوع معامله راجع به کشتی مانند اجاره و رهن کشتی، عمل تجاری تلقی می  ✓
یا اجاره باشد، خرید کشتی در هر صورت عمل   ✓ برخالف سایر منقوالت که خرید آنها فقط در صورتی تجاری است که به قصد فروش 

 شود. محسوب می
 ف سایر منقوالت که فروش آنها عمل تجاری نیست، فروش کشتی عمل تجاری است. برخال ✓
بر خالف بندهای دیگر که در مقام بیان عمل تجاری هستند، در مقام بیان مثال و مصداق برای أعمال تجاری است به    2ماده    10بند   ✓

  2ماده    1تی به قصد فروش یا اجاره« هم در بند  یا تحصیل کش  خرید(؛ »2ماده    4« کاِر تولیدی است )بند  سازیکشتی نحوی که »
خود حمل و  است )نکتۀ مهم این است که    تصدی به حمل و نقل« هم که  رانیکشتی آمده بود و گفتیم که »معاملۀ تجارتی« است؛ »

 را تجاری دانسته(. فروش کشتی هم که تجاری است.  تصدی آنرا و نه الزامًا  نقل کشتی
های موضوع  ها: »انواع شرکت قانون تملک آپارتمان   5یا محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش: مادۀ    ساختن خانه یا آپارتمان  .8

شود از انجام  پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می   قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا   ۲۰ماده  
 تلویحًا این اعمال را تجاری محسوب کرده است. قانونگذار یر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.« سایر معامالت بازرگانی غ

 است و از قرار ذیل است:  تکرار شدن آن محتاج به محسوب یعمالی که تجارتأ  قسم دوم: 
 ق.ت« 2مادۀ  2تصدی به حمل نقل از راه خشکی یا آب و هوا. »بند   .1

 صورت انجام گیرد: هوایی، زمینی و دریایی.  3حمل و نقل ممکن است به  ✓
 ای و ریلی. باشد: جاده صورت می 2حمل و نقل زمینی به  ✓

 ق.ت«  2مادۀ   4تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط به اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد: »بند  .2
کت غیرتجاری و یا حتی ممکن است وابسته به یک شخص  کارخانه ممکن است، وابسته به یک شرکت تجاری باشد، یا وابسته به یک شر  ✓

 حقیقی باشد. 
 ق.ت«  2مادۀ  5تصدی به عملیات حراجی: »بند   .3

.  1شود. عمِل حراجی تقریبًا همان مزایده است با این تفاوت که:  تجارِی ذاتی محسوب می نه خود حراجیو  تصدی به عملیات حراجی ✓
. حراجی بیشتر شفاهی صورت  2عمِل حراجی بیشتر در معامالِت شخصی کاربرد دارد، مزایده بیشتر در معامالت دولتی کاربرد دارد؛  

 ایه ندارد، مزایده قیمت پایه و مبنا دارد.  . حراجی، قیمِت پ3گیرد؛ گیرد، مزایده بیشتر کتبی صورت میمی
حراجی یعنی، شخصی که قصد فروش کاالیی دارد، آن کاال را در معرض فروش قرار دهد، با این قید که هر شخصی که بیشترین قیمت   ✓

 شود.را پیشنهاد داد، کاال به او فروخته می
کند، پس اگر مالک اموال آنها را به  لیات حراجی را اداره میمتصدی حراجی کسی است که در مقابل دریافت اجرت حراجی اموال عم ✓

 حراجی گذارد مشمول این بند نخواهد بود.  
 ق.ت« 2مادۀ  6های عمومی: »بند تصدی به هر قسم نمایشگاه .4

سینما و عمومی اعم از آن است که این محل    چون عبارت »نمایشگاه عمومی« در متن ماده به صورت مطلق ذکر شده است، نمایشگاه  ✓
 تئاتر، گالری نقاشی یا نمایشگاه ابزارها و محصوالت صنعتی باشد. 

 ق.ت«   2مادۀ  3ن ملزومات: »بند یدتصدی به رسان  .5
 شود، اما تصدی تسهیل معامالت ملکی، عمل تجاری است. معاملۀ زمین و امالک، عمل تجاری محسوب نمی ✓
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شود که در قالب  تصریح این ماده در صورتی تجاری محسوب می   عمل تسهیل معامالت ملکی، نوعی داللی است، اما طبق  اگرچه ✓
 بنگاهی و به صورت مستمر صورت گیرد، چون با عنوان »تصدی« ذکر شده است. 

 دو شرط باید جمع باشد:  تصدیبرای تحقق تحقق تصدی:  
 وجود داشته باشد.  دفتر کارییا  بنگاهبرای انجام عمل   .1
 شود.  تکرارآن عمل باید   .2

 کمی: عمال تجاری تشبیهی یا ح  أ ب ـ 
 2های ـسهامی: در ـصورتی که موـضوِع فعالیت یک ـشرکت ـسهامی، عمِل غیرتجاری باـشد، آن ـشرکت به موجب مادۀ معامالت ـشرکت .1

 الیحۀ اصالح، به حکم قانون )نه در واقع( تجاری است.
 ق.ت«  2مادۀ   8معامالت برواتی، اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد: »بند   .2
برات  ✓ از  یحت)  گرددقلمداد می   ذاتیتجارِی   عمِل مطلقًا    صدور  عمل تجاری قلمداد    صدور چک آنکه  حال    ( تاجر باشه  یر طرف غ   اگه 

 . تاجر باشه  یسو  صدور سفته از ینکهمگه ا  یشهمحسوب نم یعمل تجار  صدور سفته  گردد.نمی 
ه به عبارت »عملیات  با توّج کند.  شود و ایجاد و انتقال آن را فراهم میای است که روی بروات انجام می معامالت برواتی أعماِل حقوقی  ✓

 باشد. برات عمل تجاری می  ِت ضمان و ظهرنویسی  ،قبول ، صدور عماِل أ برواتی« کلیۀ 
یعنی معامالت برواتی اعم از    2مادۀ    8ها، بند  شوند حال در دستۀ ذاتیمیأعمال تجاری ذاتی صرفًا به دو دستۀ ذاتی و َتَبعی تقسیم   ✓

اند؛ نه اینکه به ذات خود تجاری باشند بلکه ها قرار گرفته صدور برات، ظهرنویسی و قبول برات همگی به حکم قانون در دستۀ ذاتی 
 حکمِی ذاتی هستند. 

 سؤال: معامالت اسناد برواتی ... 
 . تجاری ذاتی است. 1
 . تجاری حکمی است. 2
 . تجاری ذاتی حکمی است.3
 . تجاری ذاتی حکمی و یا تجاری َتَبعی است. 4

 صحیح است.  4گرینه 
فقط برات را    برواتی  معامالت گن  گن اما وقتی میشامل برات، سفته و چک است. به عبارتی به اسناد تجاری، اسناد برواتی می  برواتی  اسناد

 شود.گویند. معاملۀ اسناد برواتی هم شامل برات و هم سفته و چک میمی
 عی: ب  ج ـ اعمال تجاری فرعی یا ت  

وی عمل مذکور تجاری خواهد بود؛ حال اگر    ِع بَ مینکه یکی از طرفیِن معامله شخِص تاجر باشد به تَ در باب أعماِل تجارِی َتَبعی ه  3به موجب مادۀ  
وکالت(.    طرف دیگر نیز تاجر باشد به هر حال تجارِی َتَبعی است و اگر غیرتاجر باشد به شرط حوائج تجاری، تجارِی َتَبعی خواهد بود )مالک آزمون

توان گفت که چنین قیدی شرط نیست، بلکه  از نظر دکترین حقوق تجارت نمی   4و بند    1حوائج تجاری در بند  بینِی قید  رغم عدم پیش البته علی 
بودن در  شدن عمل شرط است چه تاجر با تاجر، چه تاجر با غیرتاجر و صرفًا ِمن باب تغلیب )غلبه( و بدیهیجا قید حوائج تجاری برای تجاری همه 

 ق.تجارت اعمال تجاری فرعی هستند:  3چهار مورد احصاء شده در ماده های تحلیلی(. آزمون بینی نشده است )مالک قانون پیش 
 ق.ت«  3مادۀ   1ها: »بند کلیۀ معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانک  .1

 ها« اضافه است، چون آنها نیز تاجر محسوب شده نیازی به ذکر مجدد نام آنها نیست.  »کسبه و صرافان و بانک  عبارت  ✓
ـشوند مگر اینکه ثابت ـشود معامله، مربوط به امور تجارتی نیـست  دهند، تجاری محـسوب میکلیۀ معامالتی که تّجار با یکدیگر انجام می ✓

( قانونگذار نخواـسته دامنۀ معامالت تجاری را گـسترش دهد و فقط آن دـسته از ین تاجر و غیرتاجربباـشد، چه    بین تاجر و تاجر دیگر)چه  
ــد. مثال: اگر  ــت که برای امور تجارتی باش برای جهیزیۀ دختر خود یخچالی    تاجر دیگراز   تاجریمعامالت تاجر را تجاری تلقی کرده اس
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ای انجام دهد، این معامله فقط در ـصورتی تجاری اـست معامله  ص غیرتاجریـشخبا  تاجری  گردد. اگر بخرد، این عمل تجاری تلقی نمی
 که برای حوائج تجارتی تاجر صورت گرفته باشد.

 گرفته برای حوائج غیرتجاری بوده بر عهدۀ خود تاجر است.قانون تجارت، اثبات این امر که معاملۀ انجام 5با توّجه به مادۀ 
 ق.ت«   3مادۀ  1نمایند: »بند ر برای حوائج تجارتی خود میکلیۀ معامالتی که تاجر با غیر تاج .2

غیرتاجر   ✓ با  تاجر  تلقی می  فقطمعامالت  تجاری  رفع حوائج  در صورتی  برای  نه  باشد،  تجاری  رفع حوائج  برای  این معامالت  گردد که 
 شخصی.

برای رفع حوائج تجاری صادر شود،  شود، ولی اگر توسط تاجر و  صدور سفته و چک با وجود این که عمل تجاری اصلی محسوب نمی  ✓
 شود. محسوب می  عی بَ عمل تجاری تَ  ،طبق این بند 

 نماید. خود می  ارباِب  تجارتِی   تاجر برای امورِ   کلیۀ معامالتی که اجزاء یا خدمه یا شاگردِ  .3
تلقی می ✓ تجاری  تاجر در صورتی  اجزاء و خدمه و شاگردان  به دستور  معاملۀ  را  این معامالت  و  گردد که  او منعقد نموده  برای  و  تاجر 

 همچنین برای رفع حوائج تجاری باشد. 
 عبارت »اجزاء« به معنی کارمندان تاجر است.  ✓

 های تجاری.کلیۀ معامالت شرکت  .4
 

 نکته:معاملۀ تجارِی َتَبعی همان معاملۀ تجارِی ُحکمی نیست. 
ق.تجارت در هیچ صورتی عمل تجاری قلمداد    4منقول با توجه به ماده  اصل غیرتجاری بودن معامالت غیرمنقول: معاملۀ راجع به اموال غیرنکته:

بنابراین در سؤاالت مطروحه در این    باشد.  کننده شرکت سهامیکننده تاجر باشد و حتی اگر معاملهحتی اگر معامله  )چه ذاتی و چه تبعی(  گرددنمی 
به شکل پیشوند   معاملۀ غیرمنقول قبل از عبارت   2کی از أعمال تجاری مادۀ زمینه هر نوع سؤالی را باید حمل بر غیرتجاری نمود مگر اینکه »ی

 مطرح شده باشد که تجاری ذاتی است« چرا که سؤال اصاًل از معاملۀ غیرمنقول مطرح نشده است مثل داللی غیرمنقول و ... 
های سهامی عام باشد مگر  ری است حتی اگر بین شرکت هر پسوندی آورده شد اهمیتی ندارد و غیرتجا   معاملۀ غیرمنقول  بعد از عبارت  اما اگر  

ها احراز شود تجاری ذاتی محسوب  تملک آپارتمان 5ها باشد که در این صورت اگر نّص مادۀ  قانون تملک آپارتمان   5اینکه پسوند مربوط به مادۀ  
های سهامی( به قصد ساخت و ساز خانه یا آپارتمان  تهای تجاری )نه الزامًا شرکشود و آن زمانی است که یک غیرمنقول توسط یکی از شرکت می

 شود.یا محّل سکونت یا کسب یا پیشه یا اجاره یا فروش باشد که در این صورت، تجاری ذاتی می 
 سوال: عمل تجاری که شرط تاجرشدن است در کدام حالت مدنظر است؟ 

 فقط عمل تجاری ذاتی   ✓
 فقط عمل تجاری َتَبعی  ×
 َتَبعی عمل تجاری ذاتی و   ×
 عمل تجاری ذاتی یا َتَبعی  ×

با شرایط خاص آن است پس اگر عمِل تجارِی ذاتی مفقود باشد، تاجربودن حتمًا منتفی    انجام عمل تجاری ذاتی نکته: جوهِر اصلِی تاجرشدن  
به  و    نام و حساب خودبودن  به،  بودنمعمولاست اما اگر عمل تجاری ذاتی موجود باشد، تاجربودن احتمالی است و با وجود سایر شرایط یعنی  

 شود.  ، تاجربودن نیز قطعی میبودنقصد انتفاع 
کار، عامل،  العملق.ت حتمًا عمل تجاری ذاتی است ولی دالل، حّق   2کاری، عاملی، تصدی حمل و نقل و ... در مادۀ  العملنکته: داللی، حّق 

 انجام دهند تاجرند.  برای خود و  به قصد انتفاع به شکل معمولهای تجاری فوق را  متصدی حمل و نقل و ... اگر عمل
کند که به طور مستقل و به نام و به حساِب خوِد شخص باشد؛ همیشه به نام و به حساب خود  شخص را تاجر می   عمل تجاری معمول نکته: زمانی  

، حتی در  (کندکس معامله نمی هیچ حساب  داللی )به نام و  ، حتی در  کند(عاملی )به نام و حساب دیگری معامله میبودن شرط است، حتی در  
. مستقل بودِن عمِل تجاری، شرِط تاجرشدن است. پس اعمال که شاگرد، خدمه،  (کنددیگری معامله میحساب    به  وخود  کاری )به نام  العملحّق 
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کند چون به نام و حساب  کند بلکه ارباب یا رئیِس آنها را تاجر میدهند آنها را تاجر نمی های تجاری و ... انجام میمقام تجاری، مدیران شرکت قائم 
ت شود به نام و حساب خود بودِن  آن

ّ
َخلط نشود، چرا که دالل و عامل و متصدی اصاًل برای خود    گرفتهمعاملۀ صورت با    اری عمِل تج هاست. دق

 الزحمه، کمیسیون باید برای خود شخص باشد. مثل حّق  های تجارِی آنها در آن معامالت و ماحصل ناشی از آنعمل کنند بلکه معامله نمی 
ت. البته ممکن است که یک شخص، چندتا از اوونها رو داشته باشه، یعنی چند مورد  الزم اس 2های مادۀ  کروموزومنکته: برای تولِد تاجر یکی از  

است اما منعی نیست که یک شخص از چند جهت و    2در یک نفر جمع شود. شرط الزم برای تاجرشدن صرفًا انجام یکی از أعمال مذکور در مادۀ  
 با چند عمل تجاری، تاجر شود. 
ولو سودآور عمل    2در مقام بیان أعماِل تجارِی ذاتی جنبۀ حصری و استثنایی دارد و هر عملی خارج از مادۀ    2نکته: بندهای مذکور در مادۀ  

 شود و تاجرساز نیست. تجاری محسوب نمی
 سؤال: معاملۀ غیرمنقول بین دو شرکت سهامی عام: 

 تجاری ذاتی است.  ×
 تجاری تبعی است.  ×
 تجاری ذاتی یا تبعی است.  ×
 اری تبعی است.نه تجاری ذاتی و نه تج ✓

های سهامی به هر حال تاجرند اما این دلیلی بر این نیست که همه أعمالشان هم  الیحۀ اصالح، شرکت  2نکته: درست است که به موجب مادۀ  
 تجاری باشد. 

است؛ بلکه طبق   تاجربودن شخص اماره بر است و این به این معنی نیست که   بودن معامالت تاجراماره بر تجاری ظاهر و  5نکته: به موجب مادۀ 
 است.  بودن عمل تاجرتجاری اصل بر  5است و در صورت احراِز تاجربودن طبق مادۀ  تاجرنبودن شخصاصل عدم، اصل بر 

، شرط نیست؛  تکراراز آن طریق باشد.    امرار معاش مستمر شخصنکته: شغل معمولی که یکی از عناصر سازندۀ تاجر است، شغلی است که  
  تکرارشرط است. حواستون باشه که در »تصدی« هم    امرار معاش به شکل مستمرهم شرط نیست؛ بلکه صرفًا    مباشرترط نیست؛  ، شانحصار

ت شود  استمرارالزم است و هم  
ّ
الزامًا مالزمه با تکرار ندارد مگر اینکه شغِل معمول، یکی از    بودنمعمولیمالزمه با تکرار دارد ولی    تصدی . دق

 . تکرارشرط است و هم  امرار معاشاست هم  تصدی حمل و نقل باشد یعنی کسی که شغل معمولش    2مادۀ  ی هگونأعماِل تصدی 
قصد  او را تاجر نماید، باید    به نام و به حساِب شخصو    معمولمعنا نیست. برای اینکه عمِل تجارِی  نکته: »قصد انتفاع« با »کسب انتفاع« هم 

وجود داشته باشد    کسب انتفاعشرط نیست ولو اینکه    قصد انتفاعوجود نداشته باشد؛ پس در غیرتجار    کسب انتفاعداشته باشد ولو اینکه    انتفاع
ت شود  

ّ
شرط نیست و این بدین معنا نیست که ممنوع    غیرتجار در    قصد انتفاعمثل مؤسسات فرهنگی، آموزشی، ورزشی، ادبی، هنری و ... ؛ دق

 توانند نداشته باشند ولی مؤسسات تجاری باید قصد انتفاع داشته باشند. توانند قصد انتفاع داشته باشند و میغیرانتفاعی می  است. مؤسسات
 وظایف تجار 

 وظیفۀ اول: تنظیم دفاتر تجاری
 ی از قرار ذیل است: قانون تجارت همۀ تجار غیر از کسبۀ جزء مکلف به داشتن دفاتر تجاری هستند، دفاتر تجاری اجبار   6مطابق ماده 

 !شود . همه چیز قید میق.تجارت(  7گردد )ماده : دفتری است که داد و ستد روزانه تاجر در آن درج می )روزانه(  روزنامه دفتر  .1
گردد این امر  می : دفتری است که کلیه معامالت تاجر از دفتر روزنامه استخراج و با توجه به نوع آن در دفتر کل درج بار(روز یک  7) کلدفتر  .2

 بندی شده! . همه چیز طبقه ق.تجارت( 8)ماده   بار باید صورت بگیرد ای یک هفته  حداقل
: دفتر دارایی بیالن مالی تاجر اســت. تاجر باید کلیه دارایی اعم از اموال منقول و غیرمنقول و کلیۀ قروض خود را خود )ســاالنه( داراییدفتر   .3

فروردین ماه سـال بعد این امر انجام شـده باشـد    15بار این اقدام را به عمل آورد و بایسـتی تا  تاجر بایسـتی سـالی یکرا در این دفتر قید نماید.  
 شخص است. مطالباِت )+(و  (-دیون )دهندۀ دارایی ظرفی است که تشکیل ق.تجارت(. 9)ماده 

ــت اما  ــتن معادِل کنونِی دفتِر دارایی، ترازنامه اس ــت. فی  ترازنامهداش ــتِن دفتِر دارایی نیس الیحه    232المثل به موجب مادۀ  رافع تکلیِف داش
 اصالح، تنظیم ترازنامه ضروری است. یعنی شرکت سهامی عالوه بر دفتر دارایی، حتمًا باید ترازنامه هم تنظیم کند.
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قید    در دفتر کپیهبه ترتیب تاریخ صــدور  تاجر    ۀصــادر   یهاحســابصــورتمراســالت و مخابرات و   ۀ: کلی(الزمه! )هر وقت که  کپیهدفتر   .4
 رافع تکلیِف داشتِن دفتِر کپیه نیست. داشتن دفتر اندیکاتورمعادِل کنونِی دفتِر کپیه، اندیکاتور است اما  .شودمی

ضبط    در لفاف مخصوصیق.ت به ترتیب تاریخ ورود  10تاجر مطابق تبصره ماده  واردۀ   یهاحسابصورتنکته: مراسالت مخابرات و 
 . شوند()ثبت نمی خواهد شد

. امضای  ق.ت( 11در آن نوشته شود بایستی از طرف نمایندۀ اداره ثبت امضاء گردد )ماده  کهاالشعار غیر از دفتر کپیه قبل از آننکته: دفاتر فوق 
 الزامی نیست  نمایندۀ ثبت فقط در دفتر کپیه 

ق.تجارت بین تجار در امور تجاری قابلیت استناد دارد و   14نکته: چنانچه مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد، مستندًا به ماده 
 چنانچه مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم نشده باشد، فقط علیه آن تاجر قابلیت استناد دارد. 

 اری چیست؟ سؤال: ضمانت اجرای نداشت دفاتر تج
 از ناحیه نمایندۀ اداره ثبت چیست؟ ضمانت اجرای آن جزای نقدی است.  11ضمانت اجرای عدم امضای دفاتر تاجر ماده 

االشعار یعنی نداشته دفتر تجاری و یا عدم امضای دفتر از ناحیه نمایندۀ اداره ثبت، در هیچ صورتی موجب  نکته: بنابراین در دو سؤال فوق 
باشد اما باید توجه داشت اگر  ق.تجارت تنها دلیل ورشکستگی تاجر توقف در تأدیه دیون می  412شود زیرا مطابق ماده ورشکستگی تاجر نمی

  542تاجری، متوقف در تأدیه دیون خود باشد و دفاتر تجاری نداشته باشد و یا دفاتر تجاری او مرتب نباشد، در این صورت با توجه به ماده 
ق.تجارت به    15ت از یک طرف تاجر محتمل است به مجازات جرم ورشکسته به تقصیر محکوم گردد و از طرف دیگر با توجه به ماده  ق.تجار 

 شود. جزای نقدی محکوم می
 . نمایدالرأس برای او تعیین می نکته: تاجری که فاقد دفاتر تجاری باشد یا دفاتر تجاری او مرتب نباشد، ادارۀ دارایی مالیات علی

 نکته: دفتر کپیه وجودش الزامی است، امضای نمایندۀ ثبت الزامی نیست. 
 نکته: وجود امضای نمایندۀ ثبت در همۀ دفاتر الزامی است مگر دفتر کپیه. 

 وجود هر چهار دفتِر تاجر الزامی است. 6به موجب ماده نکته: 
 نکته: وجود امضای تاجر در دفتر الزامی نیست مگر در دفتر دارایی.

 راجع به دالالن(. 3و  1دفتر + دفتر مخصوص داللی )م  4ته: دالل باید پنج تا دفتر داشته باشه؛ آن  نک 
داد باید به  نکته: بر خالف اعداد و مبالِغ اسناد تجاری که بهتر است به حروف باشد )یعنی اگر به حروف نباشد هم ِاشکالی ندارد!( ولی در دفاتر، اع

 حروف باشد )الزامی است(.
 ته: نمرۀ ترتیبی در هر چهار دفتر الزامی است.نک 

ه  تاجر بدون شرط قابل استناد است؛ چون وقتی تاجر خودش در دفترش نوشته نوعی اقرار است ولی    به نفع دیگران نکته: دفاتر تاجر همیشه  
 
  ل

 . تجارتی باشدراجع به امور  +  دعوا بین دو تاجر باشد +   مطابق مقررات باشددر صورتی قابل استناد است که:  
الزامی   ثبِت ناِم تاجر در دفتر ثبت تجاری ق.ت هم    19تا    16دارد. به موجب مواد    ضمانت اجرای کیفری گه نداشتن دفاتر  ق.ت می  15نکته: ماده  
اجرای کیفری  الزامی است و در هر دو حالت )هم عدم ثبت و هم عدم تصریح( ضمانت    شماره ثبت در اسناد و اوراق   تصریح به آناست و هم  

کنند باید کمتر از یکصد  گه کسبۀ جزء اینان: اگر کار تولیدی می ق.ت می   19نامۀ ماده  نظام   دارد. کسبۀ جزء تاجرند اما از تکالیف تجار معافند؛ 
 کنند باید کمتر از پنجاه میلیون ریال درآمد سالیانه داشته باشند. میلیون ریال و اگر کار خدماتی می

 نام در دفتر ثبت تجارتی وظیفۀ دوم: ثبت 
ت کنید:    ، به استثناء کسبۀ جزء. ایرانی و خارجی  تجارنام    ثبت تجارتی، دفتری است برای ثبِت   ق.ت دفتر   16به استناد مادۀ   ✓

ّ
ثبت  دق

اصواًل اختیاری است مگر در موارد خاص الزامی شناخته    ثبت نام تجاری یا اسم تجارتی همیشه الزامی است ولی    نام و اسم تاجر 
نامش کنید )مثِل  خواهید ثبت گویید »ثبت نام« یعنی تاجری دارید که میشود. ثبِت ناِم تاجر، باعِث ایجاِد شخِص تاجر نیست؛ وقتی می 

شود ولی تا زمانی که ثبت نام ص، تاجر میق.ت، شخ  1ای که شناسنامه ندارد!(. ثبت نام، تاجرساز نیست؛ صرفًا با فرموِل ماده  بچه 
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های خاص  نکرده عالوه بر اینکه مجازات کیفری دارد از برخی از حقوق تجار مثل داشتن کارت بازرگانی، صادرات و واردات، معافیت 
 شود.مالیاتی و ... محروم می 

باید در این دفتر ثبت شوند؛ حتی در صورتی که شرکت   دهند، ق.ت تمامی تجار که در ایران فعالیت تجاری انجام می  18به استناد مادۀ  ✓
 نام کند. ها ثبت شده باشد، باز هم باید در این دفتر ثبت تجاری در دفتر ثبت شرکت

 نام تاجر در این دفتر موجب پرداخت جزای نقدی است. ق.ت عدم ثبت  16بر اساس مادۀ  ✓
 وظیفۀ سوم: اعالم ورشکستگی 

دادگاه اطالع دهد و صورت دارایی    دفتر روز از توقف در تأدیۀ دیون خود، این توقف در تأدیۀ دیون را به    3باید ظرف    ق.ت تاجر   413به استناد مادۀ   
 ق.ت ورشکسته به تقصیر معرفی شود.  542و کلیۀ دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه تحویل  دهد. در غیر این صورت ممکن است طبق مادۀ  

 
 نام بازرگان:  ثبت
نامه،  تصویب شده است مطابق مندرجات این آئین   1325نامه در سال  نامه واگذار نموده است. این آئین نام بازرگان را به آئین ق.تجارت ثبت   17ماده  

فتر مخصوصی های تجاری، دها و بنگاه نام بازرگانان و شرکتها تشکیل شده یا بشود. برای ثبت در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت شرکت 
گذاری یا  وجود خواهد داشت. دفتر مذکور قبل از آنکه چیزی در آن ثبت شود توسط رئیس دادگستری یا نمایندۀ او شماره  دفتر ثبت تجاریبه نام  

خود در دفتر ثبت  نام  شود. هر تاجری از تاریخ شروع به کار ظرف یک ماه مکلف است اقدام به ثبت گذاری شده و مهر و امضاء مینمایندۀ او شماره 
 نام، جزای نقدی است. تجاری بنماید. ضمانت اجرای عدم اقدام برای ثبت 

 نام بازرگانی )اسم تجاری(: ثبت
نام بازرگان اختیاری است ولی چنانچه شخصی اقدام به ثبت اسم تجاری  نام بازرگانی محتمل است خود بازرگان یا اسم مستعار یا فرضی باشد. ثبت 

وانتقال  باشد. اسم تجاری قابل نقلتجدید میکند. این مدت قابل سال معتبر است و برای آن شخص حق انحصاری ایجاد می   5دت  خود بنماید به م
 ق.تجارت(.  587الی  582است خواه با سند رسمی خواه با سند عادی زیرا قانون تجارت الزامی در خصوص انتقال با سند رسمی ندارد )مواد 

 
 یون(:کاری )کمیسالعمل حق

کار در برابر شخص دیگری به نام آمر متعهد  العملعقدی است که به موجب آن شخصی به نام حق  کاری )کمیسیون(:العمل تعریف حق 
 العمل« دریافت کند. و در ازاء این عمل اجرتی تحت عنوان »حق اسم خود، ولی به حساب او انجام دهدشود که معامالتی را به می

آمر( معامالتی کرده و در مقابل  کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ) العمل»حق  : ق.ت 357کار مادۀ العمل تعریف حق 
 دارد.«العملی دریافت میحق

 کاری: العمل های حقویژگی 
 وض و إذنی است.کاری عقدی عهدی، معالعملحق ✓
 کاری باید مانند عقود دیگر شرایط صحت عقد رعایت شود.العملدر عقد حق ✓
 باشد.کار میالعملکاری آمر و حقالعملطرفین عقد حق ✓
 قانون تجارت عملی تجاری است. 2کاری طبق مادۀ العملحق ✓
عقد وکالت در قانون مدنی است. یعنی در موارد سکوت ق.ت و به دلیل إذنی بودنش، تابع مقررات   358کاری طبق مادۀ  العملعقد حق ✓

 کنیم.کاری، به قواعد عقد وکالت در قانون مدنی رجوع میالعملقانون تجارت راجع به عقد حق
 کار:العمل اختیارات و وظایف حق 

گاه نمودن آمر از اقدامات خود: مادۀ   ✓  مخـصوـصاً  و داـشته  مـستحـضر خود  اقدامات  جریان از  را  آمر  باید کارالعملحقق.ت: »  359لزوم آ
 «.دهد اطالع اوه ب فوریته ب را  نکته این مأموریت انجام صورت در
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وع که  اموالی کردن  بیمه  به  مکلف کارالعملحقق.ت: »  360کار به بیمه کردن: مادۀ العملعدم تکلیف حق ✓ ت معامله  موـض ت اـس  نیـس
 «.باشد داده دستور آمر اینکه مگر

ــوع مـعامـله: ـمادۀ العـملحقتـکالیف  ✓ ــورت وجود عـیب ـظاهری در موضـ فروش نزد   یـکه برا   ایهالتـجاراگر ـمالق.ت: » 361ـکار در صـ
ده دارا العملحق ال ـش د حق  یظاهر   یوبع  یکار ارـس تن حق رجوع  یبرا   یدکار باالعملباـش حمل و نقل و   یمتـصد   یهبر عل محفوظ داـش

خود  از اقداماتالتجاره اقدامات الزمه بعمل آورده و آمر را و محافظت مال  یهمقتضـــ   یلوســـابه  (  یآوار )  یخســـارات بحر  یزانم  یینتع
گاه( مستحضر  «غفلت خواهد بود. یناز ا  یهول خسارات ناشؤکند و اال مس )آ

فروش ارـسال   یکار برا العملرود که نزد حق  هالتجار مال  یعفـساد ـسر   یماگر بق.ت: »  362التجاره در ـصوت فـساد آن: مادۀ فروش مال ✓
)دادســتان(   العمومیالتجاره را با اطالع مدعکند مکلف اســت مال  یجابا  منافع آمر که  یدر صــورت یو حت تواندیکار مالعملشــده حق

 «فروش برساند.ه او ب یندهنما یاالتجاره در آنجا است که مال یمحل
ه کرده ب  ینکه آمر مع  یمتیرا به کمتر از حداقل ق  هالتجار کار مالالعملاگر حقق.ت: » 363  مســؤولیت نســبت به تفاوت قیمت: مادۀ ✓

آمر در موقع مقدور  ۀاجاز   یلتحصـ  و احتراز کرده  یـشتریـضرر باز    یدنماثابت    ینکهخواهد بود مگر ا »قیمت«  ول تفاوت  ؤفروش رـساند مسـ 
 «.نبوده است

 یتکه از عدم رعا  یزن یخسـارات  یهاز عهده کل  یدکرده باشـد با  یرکار تقصـ العملاگر حقق.ت: »  364مسـؤولیت در صـورت تقصـیر: مادۀ   ✓
 .«یدشده برآ یدستور آمر ناش

ــتـفاده از تـفاوت قیـمت: مادۀ   ✓  یاکرده بخرد و   ینکه آمر مع  یمتیرا به کمتر از ق  هالتـجار کار مالالعـملاگر حقق.ت: » 365ممنوعـیت اسـ
)تفاوت را در حســاب آمر محســوب دارد. آن  یداســتفاده از تفاوت نداشــته و با نموده بفروش رســاند حق  یینمر تعکه آ  یمتیاز ق  یشــتربه ب

 قیمت متعلق به آمر است.(«
ه که ب  یکرده و مخصـوصـًا در مورد  ینادرسـت  ، ]کاِر[کارالعملاگر حقق.ت: »  370مجازات در صـورت اسـتفاده از تفاوت قیمت: مادۀ   ✓

عالوه در دو صورت ه  ب  العمل نخواهد بود  دارد مستحق حق  فروش محسوب  یمتکمتر از ق  یاو    یدخر   یمتعالوه بر ق  یمتیحساب آمر ق
 « و همچنین ممکن است به جرم خیانت در امانت محکوم گردد.فروشنده محسوب کند. یا یدارکار را خر العملحق تواندیآمر م یراخ
 یرانجام ـسا  یاو   پرداخت وجوهول  ؤکار در مقابل آمر مسـ العملحق: »367: مادۀ  پرداخت وجوه و  انجام تعهداتعدم مـسؤولیت نـسبت به   ✓

بلد   یعرف تجارت یاو   ـشخـصًا ـضمانت طرف معامله را کرده یاو   اعتبار نبودهه  ب  ۀمجاز در معامل  ینکها  مگر  یـستنطرف معامله    تعهدات
. معاملۀ اعتباری  1تعهداِت طرِف مقابل در برابر آمر نیسـت مگر اینکه:ایفای  کار اصـواًل مسـؤوِل العملحّق « پس  .او را مسـئول قرار دهد
 .عرف تجاری محل/بلد او را مسؤول بداند .3؛ شرِط ضمانت شده باشد. 2بدون اذن کرده باشد؛ 

)آمر( و  آمر از اجازه فروش رجوع کرده  یااگر فروش مال ممکن نشـــده و  ق.ت: »  372موارد جواز فروش مال بدون رضـــایت آمر: مادۀ  ✓
 یا  )دادـستان(  محل  یتبدا  العمومیعآن را با نظارت مّد   تواندیکار مالعملحق کار بگذاردالعملاز حد متعارف نزد حق  یشالتجاره را بمال
فروِش اموال الزامی اســت ولی حضــوِر او در رســانی به آمر برای  « نظر به این ماده، اطالعفروش برســاند.ه  ب  یدهمزا   یقطر ه  او ب  یندهنما

 رسانی نیز شرطیت ندارد.الفساد، اطالعمحل الزامی نیست البته در اموال سریع
ــط حق ✓ ــورتی که حقالعملمنع فروش مال توس ــیه: در ص ــورت نس ــد یا العملکار به ص ــیه بفروش ــایت آمر، مالی را به نس کار بدون رض

 ناشی از این عمل خواهد بود.قسط دهد؛ مسؤول جبران ضررهای یشپ
 قوۀ قاهره را ثابت کند. است مگرکاری العملتعهدات حّق  ایفای مسؤول در برابر آمرکار العملحّق  ✓
ــؤول   در برابر طرف مـعامـلهـکار  العـملحّق  ✓ ــاب آمربودِن مـعامـله ـبه طرِف مـعامـله   هســـت حتی اگرتعـهدات مـعامالت  ایـفای  مسـ ـبه حسـ

ود.  اب آمر بودناطالع داده ـش ود. اطالع  الزم  به حـس ت به طرِف معامله گفته ـش انی حّق نیـس اب آمر بودکار از العملرـس معامله  ِن به حـس
 نه شرطیت دارد و نه در صورت اطالع، تأثیری در میزان مسؤولیت دارد.

ــؤولـیت قراردادی اعم از تـجاری ـیا  ✓ ــؤولـیت قراردادی. هیچ نوع مسـ ــؤولـیت تـجاری دارـند و ـنه مسـ آمر و طرِف مـعامـله در برابر هم ـنه مسـ
 معامالتی ندارند و تنها ممکن است مسؤولیت مدنی متصور باشد. 
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 کار با خود:  العمل معاملۀ حق 

 ست به خودش بفروشد؟ تواند مالی را که مسؤول فروش آن ا کار میالعملآیا حق 

 تواند کاالی خودش را برای آمر خریداری کند؟ کار، در صورتی که مأمور خرید کاالیی برای آمر باشد، میالعملآیا حق 

ــناد تجارت  یاالتجاره  فروش مال  یا  یدخر ه  کار مأمور بالعملاگر حقق.ت: »  373طبق نِصّ مادۀ  ✓ ــا  یاو   یاس ــد که   یاوراق بهادار   یرس باش
که  را   یزیچ  یابکند و   یمعنوان فروشــنده تســله  آن بوده خود شــخصــًا ب  یدخر ه  را که مأمور ب  یزیچ  تواندیم دارد  یبازار   یا  یورســ مظنه ب
« تنها در اموالی که مظنۀ بورـسی و داده باـشد. یآمر دـستور مخالف ینکهمگر ا  دارد  نگاه  یدارعنوان خر ه  فروش آن بوده ـشخـصًا به  مأمور ب

 تواند خود شخصًا طرِف معامله با آمر شود.کار صحیح است و میالعملمعامله با خود حّق بازاری دارد 
ــ   ۀرا بر طبق مظن  یمتق  یدکار باالعملفوق حق  ۀدر مورد ماد  :۳۷۴ ۀمادطبق  نِصّ   ✓ که وکالت خود را انجام   ینرخ بازار در روز   یا  یبورسـ

 «کار را برداشت کند.العمل حق یهالعمل و هم مخارج عادحقحق خواهد داشت که هم  منظور دارد و دهدیم
تحّق دریافت  العملحق ورتو همچنین    کاریالعملاجرت حّق کار مـس ت. چه   گرفته برای معاملهمخارج ـص در   مخارج، چه  اجرتاـس

بگوید با   عرفیا    شـرط شـودالل اسـت مگر د با   مخارجبه عهدۀ آمر اسـت مگر در داللی:    تصـدی حمل و نقل،  کاریالعملحّق ،  داللی
 آمر است.

فروشــنده واقع شــود اگر انجام معامله را به آمر بدون   یا  یدارخر  تواندیکار شــخصــًا مالعملحق که  یدر هر مورد: »۳۷۵ طبق نِصّ مادۀ ✓
رسـانی ندارد و « نظر به این ماده، معامله با خود، نیاز به اطالعطرف معامله محسـوب خواهد شـد.  ،خودطرف معامله اطالع دهد    یینتع

 شود.له با خود محسوب میای که مظنۀ بورسی و بازاری دارد انجام شود و طرِف معامله تعیین نشود، معامکه معاملههمین
ــال خبر انجام معامله از ا العمل  ز امر خود رجوع کرده و حقاگر آمر ا ق.ت: »  376طبق نِصّ مادۀ  ✓ ــر  ینکار قبل از ارس ــتحض رجوع مس

گاه(   اـست )مظنۀ   خواد بگه در اموری که معامله با خود مجاز« این ماده میفروـشنده واقع ـشود.  یا  یدارخر  ـشخـصاً   تواندینم  یگرگردد د)آ
کار قبل از ارسال خبر انجام معامله مانع معامله با خود خواهد بود )هرچند مظنه بورسی العملآمر از امر خود و اطالع حّق بورسی( رجوع  
 داشته باشد(. 

 کار:العمل اجرت حق 

 کار پرداخت گردد:العملق.ت، آنچه از سوی آمر باید به حق 368و  357طبق مواد  ✓
 کار باید به او پرداخت .العملحق اجرت .1
 کارالعملالزمۀ صورت گرفته برای معامله از سوی حق مخارج .2
کار به حـساب آمر انجام شده است و برای معامله و نفع آمر الزم بوده است، اصاًل و منفعتًا باید  العملـسایر مخارجی که از ـسوی حق .3

 کار داده شود.العملبه حق
 فعل آمر باشد.ه آن مستند ب یعدم اجرا  یاکه معامله اجرا شده و  شودیالعمل مکار مستحق حقالعملحق یوقتق.ت: » 369مادۀ  ✓

بت ده حق  یرپذانجام  یگریعلل د  یجهدر نت که  یامور ه  ب  نـس تحق اجرت  یکار برا العملنـش خواهد بود که عرف و  یاقدامات خود فقط مـس
 ق.ت: 369« نکات حائز اهمیت مادۀ .نمایدمی ینمع المثل()اجرت عادت محل

 کار تعهد به نتیجه است.العملتعهد حق •
ـکار از العـملـکاری امتـناع کـند، ـتا ابـتدا اجرت را درـیاـفت کـند، بـنابراین حقالعـملتواـند از انـجام تعـهدات حقـکار نمیالعـملحق •

ــتـقانون ـمدنی بی 377حبس ـمذکور در ـمادۀ  حّق  ـکار در مـقاـبل آمر العـملـقانون تـجارت »حق 371دۀ اـما مـطابق ـما؛ بهره اسـ
حّق حبس خواهد  قیمتی که اخذ کردهو یا نـسبت به    اموالی که موـضوع معامله بودهبرای وـصول مطالبات خود از او نـسبت به  

 داشت.«
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ــ در صورتی که 2ود.  ــ در صورتی که معامله انجام ش1گردد: شده میالُمَسمی تعیینکار مستحّق اجرتالعملدر دو حالت حّق  •
 کار درصدد انعقاد آن است، به دلیل فعل آمر اجراء نگردد.العملای که حّق معامله

کار درصــدد انعقاد آن اســت، به دلیل امور دیگری غیر از فعل آمر غیرقابل اجراء شــده العملای که حّق در صــورتی که معامله •
 باشد.نماید، میالمثل( معّین میف و عادت محل )اجرتکار مستحّق اجرتی خواهد بود که عر العملباشد، حّق 

 العمل نخواهد بود.کار، در اجراء تعهدات خود مرتکب تقلب شود، مستحّق حّق العملق.ت، در صورتی که حق 370طبق مادۀ  ✓

 کاری و عاملی:  العمل تفاوت حق 

العمل به اسـم خود کار کسـی اسـت که در مقابل حّق العملحّق  اسـت.کاری انجام معامالت، به نام خود و به حسـاب دیگری  العملحق ✓
 کند.معامله می دیگری )آمر(ولی به حساب 

 عاملی انجام معامالت، به نام دیگری و به حساب دیگری است. ✓

   

 داللی: 
 .قصد انعقاد معامله داردی شخص که پیدا کردن طرف معامله برا  برای انجام معامله یا ،در مقابل اجرت شدنواسطه :تعریف داللی

خواهد معامالتی  که میدالل کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامالتی شده یا برای کسی»  ق.ت:  335تعریف دالل: مادۀ 
ت که ...«؛  تونست بگه: »دالل شخصی اسالبته می  قرارداد داللی تابع مقررات راجع به وکالت است.« اصوالً  کند. نماید طرف معامله پیدا می 

 تواند شخص حقوقی باشد.  دالل می 
 کند.دالل به نام و حساب هیچکس معامله نمی کند.دالل در انعقاد عقد نقشی ندارد و فقط طرف معامله را پیدا می ✓
 های داللی: ویژگی 
 عقدی عهدی، معوض و إذنی است. داللی ✓
 باید مانند عقود دیگر شرایط صحت عقد رعایت شود. داللیدر عقد  ✓
 باشند.طرفین عقد داللی آمر و دالل می ✓
 قانون تجارت عملی تجاری است. 2داللی طبق مادۀ  ✓
 داللی برخی از معامالت نیاز به مجوزهای خاص دارد، مانند داللی معامالت بورسی یا داللی معامالت ملکی. ✓

 اختیارات و وظایف دالل: 
 «تجارت کند. یزنموده و شخصًا ن یمختلف دالل یهادر رشته تواندیدالل مق.ت: » 336مادۀ  های مختلف:جواز داللی در رشته ✓
 یمختلف دالل  یهارشته  یارشته    یکچند آمر در    یدر زمان واحد برا   تواندیدالل مق.ت: »  341جواز داللی برای آمرین مختلف: مادۀ   ✓

 «.یدآنها شود مطلع نما یرأ  ییرکه ممکن است موجب تغ یگرید و امور یبترت ینرا از ا  ینآمر  یدبا صورت یندر ا  یکند ول
ــدر مادۀ   ✓ ــحت و از رو   یتدر نها  یددالل باق.ت: » 337تکلیف مطلع کردن طرفین معامله از جزئیات معامله: ص ــداقت طرف  یص   ینص

 .«بکند ینطرف از یکی یرا فقط برا  یدالل ینکهبه معامله مطلع سازد ولو ا  راجع یاتمعامله را از جزئ
 .«باشدیخود م یراتول تقلب و تقص ؤمس یناز طرف یکدالل در مقابل هر ق.ت: » 337مسؤولیت مدنی در ازاء تقصیر: انتهای مادۀ  ✓
 ـیاو   ـیدنـما یند ـیهـتأد  ـیامـعامـله قبض وـجه   ینطرفاز    یکیعوض    تواـندیدالل نمق.ت: »  338منع از اجراء تعـهدات طرف مـعامـله: ـمادۀ   ✓

« دلیل این امر آن است که دالل در این باره کسب داشته باشد. ینامه مخصوصاجازه  ینکهاجرا گذارد مگر ا   موقع  بهتعهدات آنها را  آنکه
 قانون مدنی است،  665و  663وکالت ننموده است، این ماده با عباراتی متفاوت، تکرار مواد 

او داده ـشده ه  اـست که در ـضمن معامالت ب  یو اـسناد  یاءول تمام اشـ ؤدالل مسـ ق.ت: »  339مـسؤولیت نـسبت به اـشیاء و اـسناد: مادۀ  ✓
قانون    666« اگر چه طبق مادۀ شــخص او نبوده اســت.ه  مزبوره مربوط ب اســناد  یا  یاءتلف شــدن اشــ   یا  یعکه ضــا  یدثابت نما  ینکهمگر ا 
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ـست، و فقط در ـصورتی مـسؤول خـسارات وارده به موکل اـست، که تقـصیر او اثبات ـشود، ولی در قانون تجارت  مدنی، ید وکیل، ید امانی ا 
 دالل مسؤول تلف اشیاء و اسناد شناخته شده است، مگر آنکه ثابت کند که تلف آنها مربوط به او نبوده است.

التجاره را تا موقع ختم معامله نمونه مال  یدنه باشـد دالل بانمو  یفروش از رو   که  یدر موردق.ت: »  340داللی معامله طبق نمونه مادۀ   ✓
 «معاف دارند. یدق یناز ا معامله او را  ینطرف ینکهنگاه بدارد مگر ا 

آنها ـشود    یرأ   ییرکه ممکن اـست موجب تغ...  امور ...  را از    ینآمر   یدبا...   داللق.ت: » 341لزوم مطلع کردن آمرین از امور مهم: مادۀ   ✓
 «.یدمطلع نما

 ،راجع به آن معامله  یتوسط دالل واقع و نوشتجات و اسناده  هر گاه معامله بق.ت: »  342مسؤولیت دالل نسبت به اعتبار اسناد: مادۀ   ✓
امن اند دالل ضـ توسـط او معامله را کردهه  باشـد که ب  یاشـخاصـ ه  راجع بامضـاها   که  یتوسـط او رد و بدل شـود در صـورته  ب  ینطرف  ینب

 «نوشتجات و اسناد مزبور است. یصحت و اعتبار امضاها
 یآنها دالل  یکه برا  یدالل ضــامن اعتبار اشــخاصــ ق.ت: »  343کننده: صــدر مادۀ  عدم مســؤولیت نســبت به اعتبار اشــخاص معامله ✓

 «.یستن...  کندیم
«  . یـستن ـشودیکه توـسط او م  یمعامالت یـضامن اجرا ... دالل    ق.ت: »  343عدم مـسؤولیت نـسبت به اجراء مفاد معامله: انتهای مادۀ  ✓

رسـد و دالل مسـؤولیتی نسـبت به تعهدات ناشـی از آن معامله به عبارت دیگر پس از آنکه معامله منعقد شـد، تعهدات دالل به اتمام می
 ندارد.

که مورد معامله بوده    هالتجار جنس مال  یادالل در خصــوص ارزش  ق.ت: »  344عدم مســؤولیت در خصــوص موضــوع معامله: مادۀ  ✓
 )است(« بوده. )دالل( از جانب او یرثابت شود تقص  ینکهمگر ا  یستول نؤمس

ــورت انـجام مـعامـله ـبه اعتـبار تعـهد او: ـمادۀ   ✓ ــؤولـیت دالل در صـ اعتـبار تعـهد  ه از آنـها بـ   یکی ـیامـعامـله   ینهر ـگاه طرفق.ت: »  345مسـ
ت. خص دالل معامله نمود دالل ضـامن معامله اـس ت که دالل به هر نحو انجام تعهدات یکی از طرفین را « این ـش حالت در صـورتی اـس

 مورد تضمین قرار دهد.
  یمـسه  یادالل در نفس معامله منتفع    که یدر ـصورتق.ت: »  346لزوم اطالع به طرفین معامله در ـصورت ـسهیم بودن در معامله: مادۀ   ✓

 )خواهد بود(« ول خسارات واردهؤاال مسو اطالع دهد  داندینکته را نم ینکه ا  یطرفه ب یدباشد با
دالل در  که  یدر صـورتق.ت: » 347مسـؤولیت تضـامنی با آمر برای انجام تعهدات قراردادی در صـورت سـهیم بودن در معامله: مادۀ   ✓

 «تعهد خواهد بود. یول اجرا ؤباشد با آمر خود متضامنًا مس یممعامله سه
گرفته به ترتیب   هر دالل باید دفتری داشته و کلیه معامالتی را که به داللی او انجامق.ت: »  356موظف به داشتن دفتر داللی: مادۀ   ✓

 :ذیل در آن ثبت نماید
تسلیم موضوع معامله فوری    ینکها شرایط معامله با تشخیص به  ـ  4 نوع معامله ـ  3 مالی که موضوع معامله استـ  2  اسم متعاملینـ   1

التجاره یا  است یا مال  فوری است یا به وعده است وجه نقد  ینکها عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص  ـ  5 است یا به وعده است
باشد  برات  که  صورتی  در  وعده  برات  به  یا  است  رؤیت  نظامـ  6 به  مقررات  مطابق  معامله  طرفین  عدلیهامضاء  وزارت   .نامه 

 « .تر داللی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی استدف
 اجرت داللی: 

« . تمام شده باشدوساطت او    یا ی راهنمائه  ب معامله  که  یرا مطالبه کند مگر در صورت  یحق دالل  تواندی دالل نمق.ت : »  348مادۀ   ✓
 ( گه با انعقاد قراردادساکت است اما قانون مدنی می متصدی حمل و نقل: ق.ت در این خصوص ؛ کاری: با اجرای معاملهالعملحّق )

 نکات این ماده:  
 تعهد دالل تعهد به نتیجه است.  •
 انجام تعهدات داللی امتناع ورزد، تا ابتدا اجرت را دریافت کند.  از  تواندی نمدالل حِقّ حبس ندارد، یعنی   •
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کاری حّق حبس نسبت به اموال موضوع معامله یا قیمت آن داریم؛ در تصدی حمل و نقل دو العملدر داللی حّق حبس نداریم؛ در حّق  ✓
 إَلیه. . حّق حبس در برابر مرسل  2. حّق حبس در برابر مرِسل؛ 1جور حّق حبس داریم:  

ین اگر  بنابرا «  پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.  دالل ،  باشد   یقیشرط تعل ه  هر گاه معامله مشروط بق.ت: »  350مادۀ   ✓
  : بودِن ملک منعقد شود، سپس معلوم شود که ملک، معارض داشته  است، دالل مستحّق اجرت نیست. دالل بالمعارض معّلق به    همعامل

  َعَلیه زمان با حصول معّلق  هم عّلق که  است مگر عقد م  همان زمان انعقاد عقد به محض اتمام معامله یعنی زمان ایجاد اثر حقوقی که غالبًا  
پس از اجرای  کار خودش یک طرِف معامله است باید معامله را اجرا کند، لذا  العملکار از آنجایی که حّق العملاست و در خصوص حّق 

 مستحّق اجرت است. معامله
از    یدالل  ۀ مطالب  فسخ بشود حّق   یقانون   یارات از خ  یکیواسطه  ه  ب  یا  )اقاله(   ین طرف   یت رضاه  معامله ب  که   ی در صورتق.ت: »  352مادۀ   ✓

 .«  فسخ معامله مستند به دالل نباشد ینکهمشروط بر ا   شودی دالل سلب نم
« چون داللی این گونه معامالت به دلیل نامشروع بودن موضوع معامله باطل  معامالت ممنوعه اجرت ندارد.  ِی داللق.ت: »  353مادۀ   ✓

 است.
که دالل یک معاملۀ منجِز مشروع منعقد کرد مستحّق داللی است: ولو اینکه فسخ شود، ولو اینکه اقاله شود،  گه:همین می دو مادۀ باال  

 ولو اینکه منفسخ شود. 
  یب ترت  ینا   یرغ  یقرارداد خصوص  ینکهاست که او را مأمور انجام معامله نموده مگر ا   ی طرف  ۀعهده دالل ب  ۀالزحمحق ق.ت »  354مادۀ   ✓

 « بدارد.را مقرر 
الزحمه بر اساس تعرفۀ قانونی است. به  قانون دالالن نسخ شده است و جایگزین آن تعیین حّق   13با توّجه به مادۀ    356و    355مواد   ✓

تواند قراردادی باشد به شرط اینکه متجاوز از تعرفه نباشد و همینطور در خصوص دفتر، دفتر مخصوص داللی الزحمه میعبارتی حّق 
 باید امور راجع به داللی در آن قید شود. الزم است که 

  بر  یاو    ید معامله اقدام نما  یگرِ د  طرِف   نفِع ه  داده ب   یت او مأمور ه  که ب  یخود نسبت به کس  ۀ یفخالف وظ  اگر دالل بر ق.ت: »  349مادۀ   ✓
که کرده نخواهد بود    یاجرت و مخارج  را قبول کند مستحّق   یوجه  ۀوعد   یاو    یافتدر   یمحل از طرف مزبور وجه  ِی تجارت  خالف عرِف 

 .... «؛  
کاری و متصدی حمل و نقل را تابع وکالت دانسته  العمل، قانونگذار اصواًل داللی، حّق 378و   258و مواد    335نکته: با توّجه به قسمت اخیر مادۀ  

 هیچ کدام شبیه وکالت نیستند. در نتیجه مقصود از  است و این در حالی است که با یک نگاه ظاهری به همان مفاهیِم أعماِل تجارِی فوق شکالً 
بودن و از  بودن، معوض بودن، اذنی بودن عقد، عهدی المثل از حیث لزوم و جواز، رضایی تبعیت از وکالت ناظر به مقررات ماهوی وکالت است. فی

 تر از حیث مسؤولیت امانی، تابع وکالت هستند.    همه مهم 
ت در مواد : یِد امانِی وکیل به نکته

ّ
غالبًا با این وضع مواجهیم   394تا   335این معنی است که وکیل مسؤول نیست مگر تقصیر او ثابت شود. با دق

تقصیر یا قوۀ قاهره را ثابت کند. حواستون باشه: یکسری از اوونهایی که    مسؤول هست مگرکار و متصدی حمل و نقل  العملکه دالل، حّق 
مسؤول هست حتی  بودِن ید است در حالی که یِد ضمانی حالتی است که »شخص،  ...« ضمانی   ل هست مگرمسؤو   گن این »...تعطیلن می 

ر خالف  عدم تقصیر یا قوۀ قاهره را ثابت نماید«. واقعیت این است که در این سه مقوله، قانونگذار همان یِد امانی را به شکل تعهد به نتیجه )ب اگر
نتیجه  بینی کرده است.  بینی کرده است و به نوعی فرض مسؤولیت کرده ولی امکاِن رفِع مسؤولیت را نیز پیش وکالت که تعهد به وسیله است( پیش

 اینکه یِد دالل، امانی است مثل وکالت و تعهد به نتیجه است بر خالف وکالت. 
 خالف آن را ثابت کند. هست مگرشده ضمن معامله  : دالل، مسؤول اسناد و اشیاِء سپرده 339ماده 
 خالفش ثابت شود.  مگر  هست: دالل، ضامن صحت و اعتبار امضای نوشتجات و اسناد راجع به معامله 342مادۀ 
 خالف آن ثابت شود.  هست مگر : دالل، ضامن تقصیر و تقلب خود 337مادۀ 

بینی  تقصیر یا قوۀ قاهره پیش چون اثبات خالف آنها به واسطۀ اثبات عدم    بودنضمانی است و نه    تعهد به نتیجه همۀ »هست«های فوق، گویای 
 شده است. 
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  است مگر کار، تعهد به نتیجه است )بر خالف وکیل( یعنی وی نیز مسؤول العملباشد )مثل وکیل(؛ تعهد حّق کار امانی میالعمل: ید حّق نکته
گه: می   366ماده    الف آن را ثابت نماید. کار مسؤول تقصیرات خود هست مگر خالعملگه: حّق می   364الَمَثل ماده  خالف آن را ثابت نماید. فی 

کار مسؤول تفاوت قیمت  العملگه: حّق می  370ماده    خالف آن ثابت شود.   هست مگر کار مسؤول ضررهای ناشی از فروش نسیه  العملحّق 
ت کنید همۀ »... هست مگر ...«های فوق، بیانگر امانی  هست مگر

ّ
کار در مقابل آمِر قرارداِد  العملبودِن به نتیجۀ یِد حّق خالف آن ثابت شود. دق

 کاری است و نه ید ضمانی.العملحّق 
  370،  ر فروِش نسیه بدون اذند  366،  مسؤولیت تفاوت قیمت در فروش کمتر از حداقل قیمت   363،  اصِل مسؤولیِت امانی  361نظر به مواد:  

کار، آن هم با تعهد به  العمل؛  که همگی نشانگر یِد امانِی حّق انجام یا اقدام هر کار نادرست مثل اعالم قیمتی بیش از خرید یا کمتر از فروش 
عالوه بر این مسؤولیِت مفروض دو    370کار مسؤول هست مگر خالف آن ثابت شود. ضمنًا در مادۀ  العملنتیجه است یعنی در تمام این موارد حّق 

 کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند. العملتواند خوِد حّق . آمر می2. عدم استحقاق کمیسیون؛ 1بینی شده است: ضمانت اجرا نیز پیش 
مسؤول بیمه ندانسته و ثانیًا مسؤوِل    کار را العمل کار به تصریح قانون به صورت قاعدۀ تکمیلی اواًل حّق العملحّق   367و    360: نظر به مواد  نکته

داند مگر اینکه در باب بیمه، دستور آمر باشد و در باب تعهداِت طرف، شرط ضمانت شده یا معامله بدون  تعهداِت طرِف معامله در مقابل آمر نمی
 اذن به صورت نسیه انجام شده یا عرِف تجاری شخص را مسؤول بداند.  

گه: »متصدی  می  386المثل: م  نیز امانِی به نتیجه است یعنی مسؤول هست مگر خالف آن را ثابت نماید. فی : یِد متصدِی حمل و نقل  نکته
تلف  مسؤول  گه: »متصدی  می   387م    ...«؛   هست مگر  مسؤول مفقودی گه: »متصدی  می  386قسمت اخیر م    ...«؛   هست مگر   مسؤول 

  خسارت آواری مسؤول  گه: »متصدی  می  387م    ...«؛   هست مگر  مسؤول نقص کاالگه: »متصدی  می   387م    ...«؛  هست مگر   خسارت تأخیر 
ت کنید همۀ »... هست مگر ...«های فوق، بیانگر امانی  ...«؛ هست مگر

ّ
 بودِن به نتیجۀ یِد متصدی است و نه ید ضمانی. دق

ت کنید همۀ »هست«های فوق، با اثباِت    :نکته
ّ
شود. هم دالل، هم متصدی  تبدیل به »نیست« می  قوۀ قاهره یا    ارادۀ شخصامور خارج از  دق

 کار، مسؤولیِت امانِی به نتیجه دارند. العملحمل و نقل و هم حّق 
متصدی حمل و نقل پس از تحویل کاال و اخذ کرایه و یا پس از انقضای مرور زماِن یکساله دیگر مسؤول نیست،    393و    391: نظر به مواد  نکته
گرفتن  روز پس از تحویل   8ای باشد و یا عیوب غیرظاهری باشد که منتها ظرف  ( تدلیس یا تقصیر عمده 391اینکه در حالت تحویل کاال )  مگر
صرفًا در باب دعوای خسارت چه بحری چه غیربحری، پس از یک سال مرور زمان دیگر    393التجاره باید اطالع داده شود؛ اما به موجب مادۀ  مال

 ی خسارتی پذیرفته نیست.  هیچ دعوا 
. بارنامه به  1استرداد کاال را دارد، به شرط پرداخت مخارج و خسارات مگر:   کننده( اصواًل حّق ُمرِسل )ارسال  383و  382: به موجب مواد نکته

  . پس از وصوِل 4گرفته باشد یا  . اعالم وصولی کاال به مقصد صورت3موجود نزد مرِسل قابل تحویل نباشد یا   . رسیدِ 2إلیه تسلیم شده یا مرسل  
 حالت، حّق استرداد منتفی است. 4تقاضای تسلیم شده باشد. در این  ، کاال در مقصد

تواند آن  شود و متصدی میإَلیه سبب ایجاد امانت )رابطۀ امانی( در نزد متصدی می عدم انجام تعهدات توسط مرسل   384: به موجب مادۀ نکته
های چنین وضعیت  ه صورت امانی نگاه دارد و یا با اطالع دادستان آن را به فروش برساند، به هر حال مسؤولیت را نزد خود یا نزد ثالث ب

 کننده/آمر( است. بالتکلیفی به عهدۀ مرِسل )ارسال 

کن نیست( در صورت  تواند به تقاضای یکی از طرفین )رأسًا مم)بدون آنکه نیاز به اطالع دادستان باشد( دادگاه صالح می  392به موجب مادۀ 
جلسه شده و با  صورت  عّلت فروشإلیه یا رأی به امانت و یا رأی به فروش صادر کند به شرط اینکه در فروش اختالف بین متصدی و مرسل  

 پرداخت مخارج و وجوه از آن جلوگیری نشده باشد. 

 شود. تجاری محسوب نمی  حمل و نقل با پستقانون پست،   4: به موجب مادۀ نکته

کند. در این سه موضوع قانونگذار  کند؛ متصدی حمل و نقل نتیجۀ معامله را حمل می کار معامله میالعملکند؛ حّق : دالل مقدمه را فراهم مینکته
اصل  توانید خالفش را ثابت کنید. از آنچایی که هیچ اسم و رسمی از دالل و متصدی در معامله نیست  فرض را بر وجود مسؤولیت گذاشته ولی می
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ندارند. هر کجا که اسم و رسمی از اینها در معامله پیدا شد،    در معامله بر این است که دالل و متصدی نقشی در معامله ندارند پس مسؤولیتی هم  
امله کنند  شون به اعتبار تعهد دالل معدارند؛ مثاًل وقتی دالل سهیم باشد یا منتفع باشد یا طرفیِن معامله یا یکی  مسؤولیت معامالتیاین دو  

)ضمانت ضمنی( و یا طبق اصول حقوقی چنانچه شرط ضمان برای دالل شده باشد؛ طبیعی است که در این حاالت، دالل، مسؤولیت معامالتی  
 خواهد داشت. اینهایی که گفتیم مثال است و حصری نیست. هر جا سر و کّلۀ دالل در معامله پیدا شد، مسؤول است.  هم

، جنس  معامله، ارزش موضوع معامله، اجرای معامله ، اعتبار طرفین معاملهدارند دالل در نیز اذعان می  344و  343مواد همانگونه که بیان شد و 
 شدن[ و یا مگر تقصیر وی ثابت شود. بودن، منتفع ]معامله به اعتبار دالل، سهیم   347تا    335های مواد  ضامن نیست، مگر یا حالت   معامله موضوع  

راجع به مسؤولیت صحت    342مادۀ  و    شده در ضمن معاملهکه مسؤولیت اشیاء و اسناد سپرده   339مادۀ    اصل مسؤولیت امانی  که  337نظر به مواد  
دارد    مسؤولیت  امانی  به نتیجهباشد، دالل با توّجه به فرض مسؤولیت در این سه ماده  می   شده در معاملهو اعتبار اسناد و نوشتجات رد و بدل

 آنکه عدم مسؤولیت خود را به واسطۀ عدم تقصیر یا قوۀ قاهره اثبات نماید.  هست مگریعنی مسؤول 
حمل دیگری جهت حمل بسپارد و در نتیجۀ  : اگر متصدی حمل و نقل که حمل کاالی شخص الف را بر عهده گرفته است، آن را به مأمور  سوال 

 حمل، خسارتی  به کاال وارد شود: 
 اند. هم متصدی هم مأمور حمل مشترکًا مسؤول ×
 اند.هم متصدی هم مأمور حمل به نسبت مسؤول  ×
 اند.هم متصدی هم مأمور حمل متضامنًا مسؤول  ×
 متصدی مسؤول است و حّق رجوع به مأمور حمل را دارد.  ✓

این    (متصدی حمل  دیگریا    راننده )اعم از  مأمور حملاین کار را انجام دهد یا توسط    مباشرتاً :متصدی حمل و نقل مسؤول است اعم از  نکته
دوم هیچ نقشی در مسؤولیت متصدی اّول در برابر فرستنده ندارد؛ متصدی اّول به هر    ی متصد   یا اعم از راننده    مأمور حملکار را انجام دهد. وجود  

ضامن است. متصدی به هر حال مسؤول کّل خسارت هست )بدون نیاز به اثبات تقصیر(. مأمور حمل از حیث ضمان قهری )با اثبات تقصیر(    حال
مسؤول کل خسارت هست. مسؤولیت تضامنی استثناء است، اصل بر مسؤولیت اشتراکی یا ِنسبی است. مسؤولیت تضامنی نیاز به تصریح دارد  

ای که در مورد گزینۀ سوم باید بگیم اینه: در سؤاالت اگر هر چهار گزینه راجع به نوع مسؤولیت بود  ریح نشده است. نکته تص   388ولی در مادۀ  
  388ای بود که بحث حّق رجوع را مطرح کرده بود طبق تصریح ماده  ها گزینه الجرم باید »مسؤولیت تضامنی« را بزنیم ولی اگر در کنار گزینه 

  388تمًا بر گزینۀ مسؤولیت تضامنی ارجح است(. حّق رجوِع متصدی به مأمور حمل به هر حال پابرجاست. به موجب مادۀ  زنیم )ح همان را می 
باشد بدون آنکه نیاز به اثبات تقصیر باشد چون فرض مسؤولیت است و از  صاحب کاال هم حّق مراجعه به متصدی برای کّل خسارت را دارا می

 )اعم از راننده یا متصدی دوم( برای کّل خسارت از باب ضمان قهری )اتالف یا تسبیب( مراجعه کند.  تواند به مأمور حمل سویی می 
تواند  : در سؤاالت کانون حمل اشخاص )مسافر( تابع قرارداد حمل و نقل مدنی است اما در سؤاالت تحلیلی مثل ارشد، حمِل اشخاص نیز می نکته

 تجاری به شمار آید.  
توان گفت قراردادی است که بین صاحب کاال با متصدی حمل و نقل در دو  رغم عدم تعریف در قانون تجارت میو نقل علی : قرارداد حمل  نکته

بار و مسافر )اشیاء و اشخاص( در حمل و نقل  تنظیم میمقولۀ  یا ریلی  با  های دریایی، هوایی، زمینی  شود. اسِم قرارداِد حمل و نقل در رابطه 
بار،   با موضوع مسافر،  نامیده می  رسید باریا  بارنامه  موضوع  رابطه  شود. بارنامه یک سند  نامیده می   بلیط شود. اسِم قرارداِد حمل و نقل در 
 انتقال نیست و قائم به خود فرد )به اسم شخص( است.ها( اما بلیط سند قابل انتقال است )همۀ بارنامه مالکیت قابل 

که    به نام خودکاری )العمل، حّق گری معامالِت ملکی، تجاری و سایر معامالت()ماهیت: واسطهداللی    378و    358،  335: نظر به مواد  نکته
کند( و تصدی حمل و  چون دالل اصاًل معامله نمی  که وجه تمایز با داللی است  کردن معامله کاری داریم + به حساب دیگرِی العملفقط در حّق 

رغم اینکه شباهت ظاهری به وکالت ندارند اما از حیث مقررات »ماهوی« تابع  خواد( علیمی   التابزار و تشکی،  مؤسسه و بنگاه،  تکرارنقل  )که  
ر فرض  وکالت هستند؛ از این روی، مسؤولیت آنها مسؤولیت امانی است و نه ضمانی. البته با توّجه به اینکه آنها موضوعات تجاری هستند قانونگذا 

 دانسته است )تقصیر را قانونگذار فرض کرده مگر اینکه عدم تقصیر را ثابت کند(. مسؤولیت نموده و آنها را متعهد به نتیجه 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 ! دیارسال کن  هارسانامیپ قی تان را از طر درخواست ای د یبده امیپ  09352213175به  یحقوق  ی هاجزوات آزمون افتیجهت در ؛  مالکریمیدکتر  1جزوه حقوق تجارت 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

 

19 
 

بینی شده  رسانی در باب چندآمری، جزئیات معامله، منتفع یا سهیم بودن پیشتنها در داللی اطالع  346و    347،  341،  336: نظر به مواد  نکته
رسانی  کاری و تصدی اطالعالعملرسانی شرط نیست بلکه در حّق است اما اطالعکاری و تصدی هرچند این تعددها مجاز  العملاست اما در حّق 

العموم رسانی به مّدعیاطالع   362و همینطور طبق مادۀ    رسانی راجع به جریان اقداماتاطالع  359الَمَثل: طبق  در موضوعات دیگر شرط است فی 
رسل به متصدی حمل و نقل از آدرس، محّل تسلیم، وزن کاال و  رسانی توسط مُ ع اطال 378و به موجب مادۀ  الفسادالتجارۀ سریع برای فروش مال 

 اند.بینی شده هایی هستند که پیش رسانی . اینها همگی اطالعیه از وصول کااللَ إ رسل  رسانی به مُ اطالع 389و به موجب  ...
 ق.آ.د.م(. 36ق.ت و مادۀ   338داده شده و تصریح شود )ماده نامۀ مخصوص  نکته: دالل همانند وکیل حّق اجرا ندارد مگر اینکه اجازه 

 عالمت تجاری: 
باشد و هر تجدید  سال است و مبدأ آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه می  10داشتن عالمت تجاری اختیاری است. مدت اعتبار ثبت عالمت تجاری  

وانتقال است ولی اعتبار انتقال منوط به ثبت  مت تجاری قابل نقل کند. عالسال حق انحصاری مزبور را برای صاحب آن تضمین می  10ثبت برای  
 است.

 ثبت اختراع: 
نماید باید هزینه  سال است و تعیین این مدت مخترع است و برحسب مدتی که انتخاب می  20و حداکثر    15و یا    5،10مدت اعتبار ورقه اختراع  

 است.  انتقال قابل ع کاًل یا جزئًا  گردد. حق اخترا بپردازد. مدت اعتبار در خود ورقه قید می
های عمومی تهران است. خواه اقامتگاه خوانده تهران یا شهر  دادگاه صالح حقوقی و کیفری در خصوص حق اختراع و عالمت تجاری دادگاه

 دیگری باشد و خواه محل وقوع جرم تهران یا شهر دیگری باشد. 
مقام تجارتی اّواًل خود یک عمل تجاری نیست )بر  خانه است. قائم محّل تجارِت رئیِس تجارت خانه شرکت نیست،  : تجارت مقام تجارتیقائم

خانه  خانه، او را در امور مربوط به تجارت وقت تاجر نیست بلکه کسی است که رئیس تجارتمقام هیچ کاری( پس قائم العملخالف داللی و حّق 
ت شود تجارت 

ّ
(.  395خانه تاجر است )ماده  یک شخصیت حقوقی مستقل ندارد و تاجر نیست بلکه رئیس تجارت خانه  نائِب خود قرار داده است. دق

 مقام به ثبت رسیده و اعالم شده باشد، تجدید اختیارش هم مستلزم ثبت و اعالن است. زمانی که نصب قائم  396با توّجه به مادۀ 
  397ت اجتماعی در صورت تعدد وکیل بود در حقوق تجارت به موجب مادۀ  قانون آیین دادرسی مدنی که اصل بر وکال  44: به موجب مادۀ  نکته
ها اصل بر استقالل و انفراد آنها است  مقاممقامِی اجتماعی مستلزم ثبت و اعالن است این یعنی در صورت تردید در اجتماع یا استقالل قائم قائم 

 مگر ثبت و اعالن شده باشد. 
مقام  د قواعد آیین دادرسی مدنی که وکالت در توکیل مستلزم اذن و تصریح موکل بود، گرفتن نائب توسط قائم و همانن 398: با توّجه به مادۀ نکته

 خانه ممکن است. پس در جزئی از کارها نیابت بدون اذن مجاز است.نیز در کلیۀ کارها با اذن رئیس تجارت
اری که نیابتش به ثبت رسیده و اعالن شده صرفًا با ثبت و اعالن در مقابل  مقام تجقانون آیین دادرسی مدنی، عزل قائم   37: بر خالف ماده  نکته

 ثالث معتبر است. 
تر اینکه  شود و عجیببود با فوت یا حجِر رئیس منعزل نمی   خانهنائب رئیس تجارت مقامی که  عجیب است که قائم   400: با توّجه به مادۀ  نکته

محسوب شده است )اصل این است که وقتی اصیل بمیرد، نایب    مقامبرابر با انعزال قائم شرکت  خانه یک شرکت به شمار آمده و انحالل آنتجارت 
 خانه است(. خانه نیست، نایب رئیس تجارت مقام، نایب تجارت شود؛ قائم هم منعزل می 

بطۀ نمایندگِی دیگر مثل وکالت، مثل رابطۀ  مقام است که رابطۀ نیابتش تابع قانون تجارت است و ااّل هر نوع را صرفًا قائم 401: نظر به مادۀ نکته
 مخدومی و شاگردی هر کدام تابع قواعد عمومی خود است.   -خادم

   
 یه جور  خوبی می ، در ذهنبا خواندن نکات زیر، مطالب 

ً
 تون! وجودتون مق  ع  توی  شینه تان تثبیت خواهد شد و اصال

 
 عمال تجاری أتجار و 
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 .(مؤسساتها و شرکت) یحقوقتاجر و  تاجر حقیقیتجار بر دو قسم هستند:  :1نکته 

این  منظور    .قرار بدهد  یرا معامالت تجارت  خلد  :شخل  عممل اس ت ک     یتاجر کس  قانون تجارت    1 ماده  وفقاشخاا  قیقی::   :2نکته 

 ....« است ک  :كستاجر » گفت : چون اوّلش اشخاص حقیقی است صرفاً ماده

شغل   ،انجام آن  ک درصورتی  البت  .است قانون تجارت  2انجام اعمال مذکور در ماده    ؛تاجر  شناسایی   یقانون تجارت ضابط    1  ماده  وفق :3نکته 

 فرد باشد.  عمملل

دهند ک  کس باش ، شغلِ معمولیش عمل باش ، اونم واس  خودش باش ، ب  دنبال  فرمول تاجرسازی از نظر مالکریمی: لباسِ تاجر را ب  کسی می 
 ش باش . کسی + شغل معمول + عمل + خود + سودسود

،  وجود پروان  )در داللی(تواند تاجر باشد. طبق این نص،  ق.ت هر شخصی ک  شغل معمولی خود را عمل تجارتی قرار دهد می   1ب  موجب مادۀ  
کدام شرط تاجرشدن نیست. لذا اگر در کانون سؤال دادند ب   هیچ  های خاصرعایت محدودیت و  وجود مجوز )نمایش فیلم، آژانس مسافرتی و ...(

توانند تاجر باشند. اما اگر در ارشد سؤال دادند واقعیت این است ک  اطالق  پروان ، سردفتر و ... میرسد حتی افرادی مثل قاضی، دالل بی نظر می 
دهندۀ  هایی ممکن است تجاری باشند ولی شخصِ انجام رچند چنین عمل ها نیست پس هقانون تجارت دلیلی بر جواز عدم رعایت محدودیت   1مادۀ  

 تواند تاجر باشد. آن نمی 

 انجام دهد.  به قساب خلد را   یشود ک  اعمال تجار ی تاجر قلمداد م یشخص زمان انجام اعمال مذکور با  :4نکته 

شوند چون ب  حساب  یدهند تاجر شناخت  نمی انجام م  ی عمل تجار   یگر یاز د  ی ندگیابت و نمایک  ب  ن  ی ا ولیم  یو ق  یمقام تجار قائم :5نکته 
 . ستیخودشان ن

مبادرت    یذات  ی ب  اعمال تجار  میقا  ی  یاذن ولن اشخاص مجازند با  ی ا  لذا   .م معامل  کنندیا قی  یتوانند با اذن ولی م    یسفو    زیر ممیصغ :6نکته 
 . اختالفی است() شوندی تاجر شناخت  م متعاقباً ورزند و 

شغل معمول   ک ی درصورت  . ن گرددیید شغل معمول او تع یبا  ،ا نبودن ین تاجر بودن  یی چند شغل داشت  باشد ب  منظور تع  ی چنانچ  شخص :7نکته 
 شود. ی باشد، تاجر قلمداد نم یرتجار یغ  ک ی درصورتباشد، تاجر خواهد بود و   یتجار 

ک     یمقدار زمان   بنابراین  .ك از مشاغل استیزان درآمد شخص از هر  ینظر غالب، م  بنا بر رمعمول  یص شغل معمول از غ یار تشخیمع  :8نکته 
 ست. یمؤثر ن رمعمولیغ ص شغل معمول از یکند در تشخی ن مشاغل صرف می شخص جهت اشتغال ب  ا

  با   .اندممنوع   یذات  ی اعمال تجار  یعنیاز اشتغال ب  تجارت    یو سران دفاتر اسناد رسم  ی قضات دادگستر  از جمل مشاغل    یصاحبان برخ :9نکته 
 . ن اشخاص را تاجر قلمداد کندی ست ک  دادگاه در صورت اشتغال ب  تجارت این نی ت مانع از این ممنوع ی تخلف از ا ،نی وجود ا

قانون تجارت   2مگر آنک  ش غل معمول آنها ش خص اً اعمال تجاری مص ر  در ماده    ش وندنمیتاجر محس وب    ،ش رکای ش رکت تجاری :10نکته 

وکیل برای موکل یا مدیر ش رکت برای    یمعامل   ج یدرنت .ش ودمی  انجام  به قسخاب خلد وی  خود ش خص واعمال تجاری برای    انجام  .باش د

 .شلد:نمشرکت و مواردی از این قبیل موجب تاجر قلمداد شدن شخص محسوب 

 ل در مقابل موکل است.یت وکیمقام در مقابل آمر مانند موقعقائم موقعیت .خود فعالیت کند مقامقائمیا توسط  شخصاًتواند می تاجر :11نکته 

ح نش   ود برخالف وکالت هر کدام از یمقامان تص   راین حالت اگر ب  اجتماعی بودن قائم  در  .تواند واحد یا متعدد باش   ندمی  مقامقائم  :12نکته 
 اصل بر استقاللی بودن است. یعنی؛ خان  استامور تجارت یندگینما یارات الزم برایاخت یقالً دارامقامان مستقائم

  ثبت  ینک  طبق مقررات وزارت عدلیس ت مگر ایمؤثر ن  اطالعیبد در مقابل اش خاص ثال   ین قیبودن، ا یح ب  اجتماع یدر ص ورت تص ر  :13نکته 
 شده باشد. یو آگه 

کلقائم :14نکته  نک   یست مگر ایارات او در مقابل اشخاص ثال  معتبر نیرا دارد و محدود کردن اخت  ی تجار   یندگیارات نمای  اختیمقامِ اصوالً 

 . ستین ی جز اعمال تجار ی کارالعمل و حق یتجاری برخالف دالل یمقامقائم  .ثال  از آن مطلع بوده است  ثابت شلد

در مقابل اشخاص    یمقام در صورتده باشد عزل قائمیب  ثبت رس  یمقامقائم ن اگر  ی وجود ا  با  .است  ییجزو عقود رضا   یمقام تجارتقائم :15نکته 
 . نک  طرف ثال  از عزل او مطلع باشدیده باشد مگر ای   ب  ثبت رسی ن وزارت عدلی ثال  معتبر است ک  عزل، مطابق قوان

 عی بَفرعی یا تَ - 3 حکمی یا تشبیهی -2 ذاتی یا مطلق -1: اندقسم اعمال تجاری بر سه  :16نکته 

 است.   تجاری ذاتیعمل ق ت   2ماده  1تحصیل مال منقول ب  قصد فروش یا اجاره موضوع بند  :17نکته 
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است ب  شرط آنک  ب  قصد فروش یا اجاره باشد اعم از آنک    و معوض   دو طرف    یعمل حقوقق  یتملك مال از طر  ؛تحصیل مالاز  منظور   :18نکته 
 .تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد

ی  از واقع    ی ل مال ناشیتحص  بنابراین   . معوض باشد  ی دو طرف    یاست ک  منشأ آن عمل حقوق  یلیص ، تح1ل در بند  یمنظور از تحص :19نکته 
 .شودی شناخت  نم یست لذا ذاتاً عمل تجار یق.ت ن  2ماده  1رمعوض مانند هب  مشمول بند یغ  ی، مانند ارث یا عمل حقوقیحقوق

، ت کلی مال فروخت  یا اجاره داده شودااست اما اگر تغییرات کلی و اساسی باشد و پس از ایجاد تغییر جزئی تصرفات  ، تصرفات منظور از  :20نکته 
 . اعمال تجاری نخواهد بود  مصادیق از

ب  حمل و نقل اعم از اینک  حمل و نقل مسافر یا اشیا    تصدی   ک  باشد عمل تجاری ذاتی است.  یتصدی ب  حمل و نقل ب  هر طریق :21نکته 
 قانون تجارت ویژه حمل و نقل اشیاء است.  393تا  377موضوع مواد  ونقلحملولی قواعد قرارداد باشد تجاری است 

 . شوندمی  محسوب ذاتی  عمل تجاری  ، کاریالعمل حقعملیات داللی و  :22نکته 

امر   یاو در انعقاد قرارداد برا  یانجام معامل  است و اراده  ین است ک  دالل اصوالً واسط  ی در ا یبا دالل یکار العملی حق تفاوت عمده :23نکته 
 است.  مؤثری او در صحت قرارداد اراده  و  کندی کار ب  حساب آمر قرارداد منعقد مالعمل حق ی ست ولیمؤثر ن

 رمستمر است. یا غ ی ی ر بنگاهیغ  ی از اقسام معامالت تجار یکار العملو حق  ی ز مانند داللیت نیعامل :24نکته 

سس  انجام شوند هرچند  ؤباید در پوشش یك ماست ک   ت عمل تجاری ذاتی  .ق  2  یماده   3تأسیسات خدماتی مندرج در بند  تصدی ب    :25نکته 
اما تسهیل معامالت آن    شوندنمی ت عمل تجاری محسوب  .ق  4  یموضوع آن خدمات تجاری نباشد مانند معامالت ملکی ک  ب  صراحت ماده 

 باشد. می  عمل تجاری

  ل بنگاه باشد. یاست ک  در قالب تشک  یتجار   ذاتاً   یونقل در صورتحمل  لذا  .ا مستمر استی  یبنگاه  یذات   یاعمال تجارحمل و نقل از   :26نکته 
ست و عمل او هم  یگران اجاره داده است، تاجر نیا مسافر ب  دیک  آنها را ب  منظور حمل بار    ی ا سواری  یمالك چند دستگاه خودرو اعم از بار   پس

 ست. ی ن ی ذاتاً تجار

بلک  منظور عملیات ساخت یا تکمیل یك کاال ب  منظور فروش یا ب     باشدنمی ت  . ق  2  یماده   4أسیس کارخان  ب  تنهایی مشمول بند  ت :27نکته 
 . مانند سایر اعمال تجاری وجود قصد انتفاع در ایجاد آن ضروری است عالوه ب    .باشدمی  کار بردن آن در کاالی دیگر در کارخان 

ن و مقررات خاص ب  منظور  ی است ک  مطابق آی  یعمل  یات حراجیاز عمل  منظور  ،ت.ق  2  ی ماده  5در خصوص حراجی موضوع بند   :28نکته 
 رد.یگی گران صورت میفروش اموال د

 . عملیات حراجی را انجام دهد ،یافت حق حراجیمتصدی باید در مقابل در وحراجی باید ب  همراه تصدی باشد  :29نکته 

اگر برگزاری نمایشگاه ب  قصد انتفاع نباشد و یا ب  همراه تصدی    ،ت.ق  2  ی ماده  6تصدی ب  نمایشگاه عمومی موضوع بند    خصوص   در :30نکته 
 . و مستمر نباشد، عمل تجاری نیست

برپایی نمایشگاه آثار    در نتیج   .است  یگردد ذاتاً عمل تجار   یتصدک  ب  آن    یدر صورت  یبا هر موضوع   یشگاه عمومیهر قسم نما :31نکته 

 هنری نیز در صورت جمع شرایط فوق عمل تجاری ذاتی است. 

؛  بپردازند  وجهش گذاشت  شده است  ی آنچ  ب  نما  ی تماشا  ی است ک  عموم برا   ی ذاتاً عمل تجار   یدر صورت  یشگاه عمومیب  نما   یتصد :32نکته 

 است(.  یشگاه عمومیاقسام نما  ... از  ها وی ها و گالرنما و تئاتر و موزه یس  یهاگان نباشد )سالن یش رایموضوع نما ی عبارت دیگر تماشا ب 

 شوند.می   تبدیل پول کشوری ب  پول کشور دیگر است و عملیات صرافی و بانکی نیز مطلقاً تجاری محسوب ،صرافیعملیات  :33نکته 

 شود. یک  وجوه و اعتبار مجازاً کاال تلق یست مگر در صورتیباشد و گردش کاال مطر  نی وجوه و اعتبار م یا بانکدار، واسط  یصراف   :34نکته 

ارز و معامالت راجع ب  آن، خریتبد :35نکته  ا  یوام و اعتبار    ی، قبول سپرده تحت ضوابط خاص، اعطا ید و فروش سهام ب  دستور مشتر یل 
)ق.ت(    2  یماده  7موضوع بند    ی و بانک  یات صرافیق عملیبدون ربا، مبادل  و معامل  بروات از مصاد  یات بانکیموضوع قانون عمل  ی الت بانکیتسه 

 .است

ات  یل و ب  عملیر مقررات مربوط تشکیها و ساامور بانك   ی اداره   یح  قانونی، ال یکو بان  ی است ک  بر طبق قانون پول  یا بانك موسس   :36نکته 

مقنن  ب  استناد حکم  یمنظور شده است لکن قوه  یدر بخش دولت یبانکدار  ی چ  طبق اصل چهل و چهارم قانون اساس اگر  .اشتغال ورزد  یبانک

 .ن، مجاز اعالم نموده استیرا تحت ضوابط مع  یردولتیغ بانك  س یتأسل اصل مذکور یمقرر در ذ

 ن گردد.یی پول و اعتبار تع  ید توسط شورا یبا  یات بانکیق عملیکشور، مصاد یو بانک یمطابق قانون پول :37نکته 
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  برای  . ردیانجام پذ  عام  :شركت سهاع در قالب     زوعا  د  یدر حال حاضر با   یات بانکیکشور، عمل  ی و بانک  یبا توج  ب  قانون پول :38نکته 

نک  مجوز را از بانك  یتواند آن را ثبت کند مگر ای ها نمپول و اعتبار برسد و مرجع ثبت شرکت   ی د ب  شورا ین شرکت اساسنام  آن بای ل ایتشک
 اخذ کند.   یمرکز

سند    علضلع عماعلهمعامالت مربوط ب  سند برات است و در صورتی است ک    است  عمل تجاری ذاتی ک     منظور از معامالت برواتی :39نکته 

 . برات باشد

 . ( استیه ی)تشب یکمح   ی، عمل تجار یمعامالت بروات :40نکته 

 .شودمی   محسوب  2ماده    8آن بروات باشد مشمول بند    علرد عماعله ک     ای معامل    پس  شود.نمی معامالت اسناد سفت  و چك را شامل   :41نکته 

 . کن است بین تاجر یا غیر تاجر باشدمعامالت برواتی مم :42نکته 

  یل شرکت سهامیدر قالب تشک یات بانکید مانند عملیبا  یگرم  یو ب ی م  مرکزیس بیدر حال حاضر مطابق قانون تأس ایم  یات بیعمل :43نکته 
 رد. یعام انجام پذ

 است. ران یا  یی مرکز م  یم ، مطابق قانون فوق در حال حاضر مستلزم اخذ پروان  از بیات بیانجام عمل :44نکته 

  ینظر از قصد طرف، ذاتاً تجار صرف  یی اقسام معامالت راجع ب  کشتهم   ،ماده  10موضوع بند    یرانیکشتو    یسازیکشتدر خصوص   :45نکته 

 اند.یذاتاً تجار یهمگ ی  کشتیا عاریع  یا معاوض  و ودی یی کشتب  عنوان مثال اجاره .است

تجاری ک  باید   اعمال  و شوند می  اعمال تجاری ک  ب  محض انجام تجاری تلقی  : اعمال تجاری بر دو قسم هستنددر یك تقسیم دیگر   :46نکته 
 در قالب بنگاه و تکرار انجام شود.

ب  قصد    و تحصیل مال منقول  خرید  ،کاریالعملحق،  داللیشامل    ک   شوندمی   ب  محض انجام تجاری قلمدادتجاری    اعمالبرخی   :47نکته 
 د.باشنمی   صرافی و بانکی و بیم فروش و عملیات  

تصدی ب  عملیات حراجی و تصدی ب    ،تصدی ب  حمل و نقلشامل ک    شوندمی  تجاری قلمداد  تکرار  صورت   تجاری در اعمال برخی  :48نکته 

 . باشندمی  بکار انداختن کارخان  عمومی و تصدی ب  رسانیدن ملزومات و تأسیس و   های نمایشگاه 

اما قانونگذار بنا ب     شوندنمی تجارتی محسوب    اً ذات  ، در مورد اعمال تجاری  شدهپذیرفت  با توج  ب  ضوابط    ، اعمال تجاری قکم: :49نکته 

 مصالحی احکام و آثار اعمال تجاری را بر آنها بار نموده است. 

معامالت  عالوه    ب   شوندمی   : تصدی ب  هر نوع تأسیساتی ک  برای انجام برخی از امور ایجاد از  اند عبارتاعمال تجاری قکم:   :50نکته 

 برواتی. 

 . بند احصاء گردیده است  4ت در .ق  3 ی اعمال تجاری فرعی یا تبعی است ک  در ماده  ، سوم اعمال تجاری یدست  :51نکته 

  باشد می   موضوعی  یشخصی و ضابط    ی تلفیقی از ضابط   یعنی  ؛باشدمی   تشخیص تجاری بودن ضابط  مختلط  یدر این ماده ضابط   :52نکته 
 . ، ضابط  شخصی است ن  مختلط(برخی  نظرالبت  ب  )

است و اثبات خالف آن با کسی است ک     قانلن:  یاعاره شود و این امر  می   محسوب  تجاری  معامالت تجار؛  کلی :  قانلن:  یاعاره  :53نکته 

 ادعای غیرتجاری بودن معامل  را دارد. 

 غیرمنقول حتی اگر توسط تاجر و برای حوائج تجاری باشد مگر معامالت    شودنمی تجاری محسوب    وج هیچ ب    عماعالت غقرعنیلل :54نکته 

 کنند. می  ساخت و ساز ساختمان ک  زمین را برای ساخت و فروش خریداری های شرکت

دفاتر ن ی ا مقامقائم   ب  موجب نظامنام  یرا ک  وزارت عدل ی گریا دفاتر دیل  یی جزء مکلف است دفاتر ذکسب  ی به استثنا  یهر تاجر :55نکته 

 . دهد داشت  باشدی قرار م

 . شوند اما الزامی ب  داشتن دفاتر تجاری ندارندمی  جزء تاجر محسوب  یکسب   :56نکته 

جزء    یال تجاوز نکند کسب  یون ریلی م  100ی آنها از مبلغ  ان  ی زان فروش سالیم  ک ی درصورتر آنها  یدکنندگان و نظایوران، تولش  یکسب ، پ :57نکته 
 هستند.

ال تجاوز یون ریلیم  50در سال از    شدهارائ  آنها در قبال خدمات    یافت ینک  مبلغ دریا  مشروط بر  ی ان  یدهندگان خدمات در هر زمارائ    :58نکته 
 . جزء هستند ینکند کسب  
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دفتری است روزان  و تاجر باید کلی  مطالبات و دیون و معامالت تجاری و برواتی و جمیع واردات و صادرات را و وجوه    ،روزناعهدفتر   :59نکته 

 . برداشتی برای مخارج شخصی خود را در این دفتر وارد نماید

 . ج و در آن وارد کنداز دفتر روزنام  استخرا   باریك  ایهفت  دفتر هفتگی است و تاجر باید کلی  معامالت خود را   ،ك  دفتر  :60نکته 

 .شودمی  دفتری سالیان  است و بیالن مالی تاجر محسوب دارای:دفتر  :61نکته 

  یدفتر نیاز ب  پلمپ توسط نماینده   این   .تاجر است و باید ب  ترتیب تاریخ تنظیم شود  یدفتر مراسالت و مخابرات صادره   كپقهدفتر   :62نکته 

 شوند.می  در لفاف پیچیده وارده نیاز ب  دفتر ندارد و های نام  . ثبت ندارد ی اداره 

 . خ در صفحات مخصوص  نوشت  شودی ب تارید ب  ترتی  معامالت و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق با یکل :63نکته 

ن سطور نوشتن  ی ا بی  و  یمعمول است و در حاش  ی سیک  در دفترنو  ش از آنچهقبد گذاشتن  یسف  ین جای دن، حك کردن و همچنیتراش :64نکته 

 . ممنوع است

 . نگهداری نماید سال  10 مکلف است این دفاتر را از ختم هر سال ب  مدتتاجر  :65نکته 

 باشد. می  الرأسجزای نقدی و اخذ مالیات ب  صورت علی  :ضمانت اجرای نداشتن دفاتر تجاری یا عدم رعایت مقررات مربوط ب  آن  :66نکته 

اگر نداشتن دفاتر با قصد تقلب باشد دادگاه   ،چنانچ  تاجری دفاتر نداشت  یا دفاتر وی نامنظم باشد و در عملیات وی توقف حاصل شود  :67نکته 
تواند وی را ب  ورشکستگی ب  تقصیر محکوم  می   نماید اما اگر قصد تقلبی وجود نداشت  باشد دادگاه می   وی را ب  ورشکستگی ب  تقلب محکوم

 . ورشکستگی ب  تقصیر اختیاری(ب  نظر برخی و ) نماید

دا کنند  یباشد و مندرجات آنها با هم اختالف پ  یمیو تنظ  یط شکلی  شرای تاجر باشند و دفتر هر دو واجد کل  یدو طرف دعو  ک ی درصورت :68نکته 
خود را با استناد ب  ادل     یادعا و خواست    ید مدع یشوند و بای ت خارج میاز دفاتر ب  عنوان سند قابل استناد نخواهد بود و هر دو از سند  کدامچیه
 گر ب  اثبات برساند. ید

تب ش ده مر  ن قانلنیعطابق عیررات اک   ی  برند در ص ورتیخود بکار م  یامور تجارت  یک  تجار برا  یر دفاتریسخادفاتر مذکور و   :69نکته 

در مقابل  عالوه  ب  .  ص احب آن معتبر خواهد بودیص ورت فقط بر عل نیر اقدر غت خواهد داش ت و  یس ند  :در اعلر تجارت،  ن تجارقبباش د  

 .توانند قرین  محسوب شوندمی  غیرتاجر

 .باشندمی عادی اسناد ،دفاتر تجاری :70نکته 

ک  در آن نقاط ب  شغل  ی   اشخاصی س کند کلیتأس ی دانست  دفتر ثبت تجارت ی   مقتضیک  وزارت عدل  ی در نقاط  : :دفتر ثبت تجارت  :71نکته 

ب  ثبت برسانند واال    :دفتر ثبت تجارتد در مدت مقرر اسم خود را در یبا ی جزءب  استثناء کسب   یو خارج یران یاشتغال دارند اعم از ا یتجارت

 ال محکوم خواهند شد. یر   2000تا  200از   ینقد  ی ب  جزا 

م و  ی مرجع تنظ  بنابراین  .شودی م  ی م و نگهداریی ثبت تنظاست زیرا توسط اداره  ی، سند رسمیدفتر ثبت تجارت  یبرخالف دفاتر بازرگان :72نکته 
 ، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور است. یدفتر ثبت تجارت ی نگهدار 

ی چاپی مخصوص تنظیم ی ثبت نام را در نسخ  اظهارنام  ؛  سیتأسب  کار یا   یک عاه از شروع باید ظرف   هاشرکت کلی  بازرگانان و  :73نکته 

 .و ب  دفتر ثبت تجاری تقدیم کنند تا نام ایشان را در دفتر ثبت کنند 

قانون تجارت با عالمت    576تجاری مقرر در ماده    اسم  .: محتمل است تاجر برای خود نام تجاری برگزیندنام و عالعت تجاری :74نکته 

 باشند. می  تجاری و نام شرکت تجاری کامالً متفاوت

نام و مشخصات واقعی و سجلی خود را ب  عنوان یك    : تاجراست  عتفاوت   هاشركت   ثبت  دفتر  در   تاجر   نام   با  تجاری  نام :75نکته 

 تواند هر عنوان یا نامی متفاوت از نام واقعی تاجر باشد. می   کند اما نام تجاریمی تاجر در دفتر ثبت تجاری ثبت 

شخص حقیقی یا حقوقی باشد و الزامی ندارد ک  نام تجاری    ی کنندهمشخص نام تجاری، عبارت است از هر اسم یا عنوانی ک  معرف و    :76نکته 
 .تاجر با نام خانوادگی وی یکی باشد

انتخاب کند ک  موهوم وجود شرتجارتخان    ی برا  یاسم  تلاند:نمتاجر   :77نکته  باشدیی خود  نام    تواندنمی عنوان مثال آقای »ب«    ب   .ك 

 تجارتخان  خود را و نام تجاری خود را تجارِ شریف قرار دهد چون اسم جمع است. 

  شده ثبت   یاسم تجارت  نکهیو ل اخود قرار دهد    یتواند اسم تجارتینم  در همان عح    ی گرید  چ شاص قهرا    شدهثبت   ی اسم تجارت :78نکته 
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 باشد.   یکیاو   یبا اسم خانوادگ

 است و قابل تمدید است.  پنج سال یر ثبت اسم تجارتاست و مدت اعتبا  انتقالقابل  ی اسم تجارت :79نکته 

  .ک  بتواند کاالها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد  یتی رؤقابل هر نشان    عبارت است از  :عالعت تجاری :80نکته 

 ... آدیداس، نایك، چی توز و ی هامارك عالمت  مثل .عالمت تجاری هستند ... همان و یخانگلوازم های لباس یا یا مارك   برندها

کنند مانند شرکت دیده گستراِن می  : اصوالً عنوان یا عبارات س  سیالبی است ک  شرکاء برای شرکت انتخاب نام شركت تجاری :81نکته 

 .فردا

 ی ندارد اما چنانچ  شخص   ی ت قانونیممنوع   یو عالمت تجار   یبودن اسم تجار   یکی:  واقد  یانتااب عالعت و اسم تجار اعکان   :82نکته 

 . ثبت کند  ی ك عالمت و اسم تجار یك را ب  طور جداگان  ب  عنوان ید هریا بالعکس، با یهم باشد  ی و  یاش، عالمت تجار ی بخواهد اسم تجار 

فاقد   ( یتجار  ی)اسام  مؤسساتا  یها  شرکت   یاسام  اما   ده سال است  یعالمت تجار نام تجاری پنج سال است و مدت اعتبار  مدت اعتبار   :83نکته 
 ها پس از انحالل، اعتبار دارد. سال  یمنحل نشده و حت  یک  شخص حقوق ی تا زمان مدت اعتبار هستند و 

ب  ثبت    مستقالًاست و نام شرکت نیز    هادر اداره ثبت شرکت   ،یثبت نام تجار  مرجع  .است  یت صنعتی مالک  یاداره مرجع ثبت عالمت،   :84نکته 
 . رسدمی  ، نام شرکت نیز ب  ثبتهاشرکت ی ثبت ره بلک  در ضمن ثبت شرکت در ادا  رسدینم

تواند ب  شکل اسم و با  می  تجاری نیز عالمت  . تواند یك یا دو یا چند سیالبی باشد ولی نام شرکت باید س  سیالبی باشدمی  نام تجاری  :85نکته 
 . باشد ولی نام شرکت باید معنادار و فقط با حروف باشد یمعنی بیا    معنادارحروف و عدد و یا ب  صورت اشکال 

 . اما در خصوص نام تجاری و نام شرکت چنین نصی وجود ندارد است  ابطالقابل حداقل س  سال استفاده نشود، قانوناً یاگر از عالمت :86نکته 

ار  یخود اخت  ی برا   ی ك نام تجار یش از  یتواند بی کس نمچ یه  متعدد از سوی یك شخص منع قانونی ندارد اما   ی تجار  ی هاعالمت ثبت   :87نکته 

 .کند

است و    رممکنیغ  باًیتقر ی انتقال نام تجار  اما(  یبردار ا بهرهی)قرارداد فروش  باشدی می ا دائمیب  طور موقت  انتقالقابل  یعالمت تجار  :88نکته 
 .شودی شناخت  م یاز آن باشد ک  با نام تجار  ی ا بخشید همراه با انتقال شرکت یبا  یز انتقال نام تجار یدر صورت امکان ن

 .است ی اجبار  ، ك نام ب  هنگام ثبت شرکتی ار یاخت اما  ست ی ن یاجبار  قانوناً یانتخاب و ثبت عالمت تجار  :89نکته 

 وجود دارد. را نقض کنند    یا نام تجار ی صاحب عالمت  ی ک  حقوق انحصار ی ب اشخاصیحق تعق عتماقبا و   یحق استفاده انحصار  :90نکته 

الفاظ  یسینومعادل   . البت  ممنوع است  و نام شرکت   ی ا عالمت تجار ی ب  عنوان نام  هازبان ر  یگان ، استفاده از الفاظ سایاستفاده از الفاظ ب :91نکته 

 .، مجاز استبا داشتن کارت بازرگانی  یداخل یصادرات کاالها ی برا  یگان  و استفاده از الفاظ خارجیب  خط ب یفارس

بر اساس ضوابط قانونی توسط وزارت    است ک مستلزم داشتن کارت بازرگانی    ،صادرات و واردات کاال ب  طور تجاریمبادرت ب  امر   :92نکته 
 . گرددمی  بازرگانی صادر 

 

ــاـنه خلصـ ــت ـکه انر ی: از بهترین راهـیه توصــــیۀ م  ــتـیابی ـبه اـهداف این اسـ ــش ـبه دیگران متمرکز کنیم. اگر میـهای دسـ خواهیم  ـمان را در بخشـ
خواهیم باید در  اندیشـــی میمان را باال ببریم. اگر حس امیدواری و مثبتنفس خودمان بیشـــتر شـــود، ســـعی کنیم اعتماد به نفس اطرافیانبه اعتماد

. این »اثر دیگران« است بر زندگی  خواهیم برای دیگران هم بخواهیماگر موفقیت را برای خودمان میها را القا کنیم و  شخِص دیگری این
دوســتی« خواهیم  ترین ذینفع این »نوعمان به آنها این اســت که خودمان بزر جِی کمک به دیگران و بخشــیدِن ســخاوتمندانۀ وقت و انر یما! اثِر مو

 باشــد، لذا با بهبود وضــع اطرافیان در واقع زندگی خودمان را به ها بر زندگی هر کس اطرافیانش میبود. وقتی هم آموختیم یکی از تأثیرگذارترین بخش
ــمت خوبی تغییر داده ــده، آن را به من هدیه کند،  س ــت و از آن متأثر ش ــتم جزوۀ حقوق مدنی را خوانده اس من به ایم. اثر دیگران یعنی اینکه اگر دوس

 با نوشـتن مطلبی دربارۀ این جزوه، دیگران را تشـویق به خواندن آن کنم تا هم خودم ل ت ببرم، هم جامعهیا   دیگری هدیه کنم
ــدهو اطرافیا ــاس کنند. من متوّجه ش ــتنم هم موجی از لذت و تغییِر مثبت را احس خواهم  ام میآوردن چیزهایی که در زندگیام بهترین راه برای به دس

  ام را روی بخـشش به دیگران متمرکز کنم. اگر این جزوه به تو کمک کرده اوون رو برای پنج نفر بفرـست؛ چون بدوِن تو حتی ممکناین اـست که انر ی
 نبود آن را پیدا کند.
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ــهو بــا موارد سـ غــافــل مــانــده  اگر در حین مطــالعــه  از آن  ــانی دیگر کــه مــا  یــا خطــاهــای انســ ــدیــد؛ از طریق ایمیـل  قلم و  ایم، مواجــه شــ
mollakarimi.omid@gmail.com  مختصــر   های این جزوه از کتاببا ما در میان بگذارید تا اصــالح نماییم. در نگارش بعضــی از قســمت«

 ایم.کمک گرفته «پاشایی دکتر تجارت حقوق» کتاب و «فالح علی دکتر تطبیقی نظم در تجارت حقوق» کتاب ،دکتر توکلی« تجارتحقوق 

 omid_mollakarimi           :اینستاگرام      1402 روزرسانی جزوه:به  

ارشـد شـدم؛ البته باید بگم که یه کاِر ثابت هم های حقوق وارد دورۀ کارشـناسـیآموختهبعد از اینکه لیسـانسـم رو گرفتم مثل خیلی از دانشداسـتان نویسـنده: 
ارشد  ه اگه بخوام اینجوری ادامه ِبدم دسِت آخر بعد از دریافت مدرک کارشناسیگرفتم. رفته رفته به این نتیجه رسیدم کداشتم که ماهانه یه حقوِق ثابت از اوون می

ــاید برای خیلیو یا حّتی دکتری در بهترین حالت می ــم که نهایتًا یه حقوق خوب دریافت کنم. ش ــطِح باال توو یه اداره بش ــیدن به یه حقوِق خوام یه کارمنِد س ها رس
دیدم. همیـشه دوـست داـشتم مثل قهرمانای این فیلما به  ـسوب بـشه اما من رـسیدن به یه حقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نمیکارمندِی خوب نقطۀ اوِج آرزوهاـشون مح

های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کّلی غرور و کماِل رضــایت از مفید بودِن خودم یه نفس عمیق بکشــم و بگم »تونســتم!«. از این فیلما که آدمایی که توو موقعیت 
واخر اسـفند  ذاِت زندگِی آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از »یه جا نشـسـتن« یا همون »صـبح به صـبح کارت زدن توو یه محیط اداری« فراری باشـد. خالصـه ا  بگذریم

وزان ب  تیاِق ـس روع کنم به خوندن! البته این اـش م و از اّول فروردین ـش میم گرفتم عطای حقوِق ثابت را به لقایش ببخـش اید اّوِل اّول توو خوِد آدم ایجاد  ماه بود که تـص
کنن  خوای بـشینی و بخونی که چی!«؛ یا بگن: »ـصد و ده  هزار تا ـشرکت میبـشه و حتی اگه دوـستان و اطرافیان با تمـسخر بهت بگن: »تو که کاِر ثابت داری، می

الله«  داـشتم که به موفقیت برـسم اما با خودم عهد کردم که اّول فروردین »بـسمهدارن و تو بدوِن ـسهمیه ُعمرًا ـشانـسی نداری!« اطمینان ن و نهایتًا ـسه هزار تا َور می
ــم از خانواده ــت ماه یه کم توقع و انتظارشــون رو از من کم کنن. من بگم و با همۀ توانم پیش ِبرم؛ البته قبلش ــیر کمکم کنن و این هش ــتم که توو این مس ام خواس

ی خدا ام راـضی بودم!«. جملۀ یه بندهده بودم؛ خالـصش کنم برات: »با وجوِد تماِم ترـسی که از ـشکـست داـشتم، از تـصمیمای رو آغاز کر ریـسِک ـشیریِن بلندپروازانه
ــینه  اوومد توو ذهنم که می ــته باش که به ماش ــینی که توو رویاته تهّیه کن و یقین داش ــوئیچی برای ماش ــین بخری، اّول برو یه جاس گفت اگر آرزوت اینه که یه ماش

زنن تهیه کردم. تا  های کانون همیشـه روی ُکت یا مانتوشـون میسـینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو داره و وکیلسـی! منم بدون معّطلی، رفتم یک سـنجاقر می
بعد از ظهر بود   ۶ اوونجا تا  ُاومد. مثاًل با مســؤول یه کتابخونه صــحبت کردم و با وجود اینکه ســاعِت کارِ های خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام میشــروع کردم کمک

ــم فردا از   ۱۱تونی با نگهباِن مجموعه هماهنگ کنی و تا  بهم گفت: می ــتم اگر امروز زحمت بکش ــه اینکه ایمان داش ــتفاده کنی! خالص ــب هم از کتابخونه اس ش
ـشحالم از اینکه که امروز که این متن رو نوشتم در وضعیتی هستم ـشم؛ به فرموده قرآن: »فان َمع الُعـسر، ُیـسرا«. خومند مینتیجه و میوۀ ـشیریِن اوون زحمات بهره

خوام متنم رو با یه جمله تموم کنم: »تووی  های حقوقی )وکالت، قـضاوت، ارـشد، دکتری( قبول ـشدم و به عـضویت »هیأت علمی« رـسیدم و میکه در تمامِی آزمون
 سکوت تالش کن و اجازه بده صدای موفقیتت همه جا بپیچه!«

 مالکریمی )پایان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.(  امیدموفقیِت تو؛  امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم

Telegram: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com 
Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

کنندۀ قبولی شما  که تضمین تا تمام جزواتی ها درخواست بدین رسانیا از طریق پیام بدین و  پیام 09352213175به شماره  
 !مبرایتان ارسال کن است را های حقوقی  در آزمون

ارزشِ اصل:ِ عن در زندگ:، كمک به دیگران و تأثقرگذاری بر    !  ۶0عتل دِ دهۀ  پَرتِ  اعقد عالكریم: هستم؛ یه قلاس 

كنم  ی زیادی دارم. ا بته همه تالشم را ع:هایم با دیگران عالقهگذاشتن آعلخته زندگ: آنهاست. به یادگقری و اشتراک

بمد از افزودن تجربقات خلدم، آنها را به    كنند یاد بگقرم وهای: را كه به افزایشِ كقفقتِ یادگقری كمک ع: تا روش 

»ساده  روش  با  قیلق  رشتۀ  در  نلیسندگ:  و  آعلزش  قلزۀ  در  بدهم.  انتیال  هم  بردن دیگران  كار  »به  و  نلیس:« 

خلاه: باید به دیگران كمک كن: تا  عن به این جمله ایمان دارم: »اگر علفیقتِ بقشتری ع:   های روان« عتفاوتم!عثال 

 یابند.«  علفیقت بقشتری دستبه 
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