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  دل؛ همسرمزبان و همراه، همپیشکش هم

  :مقدمه
اي است بين تأليف و تدريس. بيان آن ساده و روان و مانند سـخنان  تجارت، نوشتهنامه حقوق درس

  معلمي هنگام درس دادن حقوق تجارت است. از اين رو:
شود پس از مطالعـه هـر   توان در نظر گرفت. توصيه ميهر درس را به مثابه يك جلسه تدريس مي .1

 درس، سواالت آزموني مربوط به آن پاسخ داده شود.

 درس نكات كليدي و پر اهميت برجسته و تفكيك شده است.در هر  .2

نوشته، آماده ساختن داوطلبان آزمونهاي حقوقي براي كسب نمـره قابـل    اصلي اينف اهديكي از ا .3
هـاي فكـري كـه    باشد. به همين جهت، نوعاً مباحث نظـري خـارج از قـانون و چـالش    قبول مي

 نشده است. هاي حقوقي ندارد، تعمداً مطرحكاربردي در آزمون

و گرته برداري  بوده» آزموني«همينجا بايد صادقانه اذعان داشت كه اين اثر و آثاري از اين دست،  .4
. شايسته است دانشجويان عزيز، به وقت مناسب، تالش و وقت است از آثار بزرگان حقوق تجارت

دكتـر   خود را مصروف مطالعه و ژرف انديشي در آثار بزرگان حقوق تجـارت همچـون شـادروان   
  نمايند. بزرگانستوده، دكتر صقري، دكتر اسكيني، شادروان دكتر كاوياني و ساير 

لذت بـردن از آن اسـت. بـراي لـذت      -مانند هر شاخه ديگري از دانش –كليد فهم حقوق تجارت  .5
هاي كاربردي مسائل آن را ديـد. مـثالً چنانچـه مبحـث     بردن از حقوق تجارت، بهتر است جنبه

كنم سري به سـامانه آراي قـوه قضـاييه بـه     برايتان دشوار است، توصيه ميظهرنويسي در چك 
آراي متعددي كه درباره آن صادر شده اسـت   "ظهرنويس"بزنيد و با كليدواژه  j.ijri.irنشاني 

توان با مراجعـه بـه   هاي سهامي، ميرا ببينيد. يا براي فهم بهتر قواعد مجامع عمومي در شركت
هاي بورسـي را مشـاهده كـرد. ايـن     ، صورتجلسات مجامع شركتcodal.irنشاني الكترونيك 

–هاي كاربردي و جذاب حقوق تجارت را گيرد ولي جنبهها زمان زيادي از خواننده نميكنكاش
 سازد.آشكار مي -تر استهاي حقوق برجستهكه اتفاقاً از ساير شاخه

يان گرامي، يادگيري حقوق تجـارت  گواه آن است كه معموالً براي دانشجو ،تجربه معلمي نويسنده .6
دشوار نيست ولي يادآوري آن دشوار است. به منظور كسب نتيجه خوب از هـر دو بعـد توصـيه    

ها را با يكـديگر مقايسـه كنيـد. بـه     ها، شركتتر حقوق شركتبراي يادگيري آساناوالً كنم: مي
ها در هر يـك  شركتنامه در طرح مباحث اين بخش، بر اساس مقايسه همين خاطر شيوه درس

ــت.    ــوده اس ــوعات آن ب ــاً از موض ــازي    ثاني ــرح ب ــا ط ــاري ب ــناد تج ــد اس ــي  قواع ــاي ذهن ه



شود كه در فرآيند يادگيري اين درس حتماًو مجدداً يادآور مي ثالثاًامتحان شود.  -حتي با نقاشي
 هاي پيشين را پاسخ دهيد.و پس از مطالعه هر درس، سواالت آزمون

است اما با توجه به كثـرت قـوانين 13/12/1311نامه، قانون تجارت مصوب سمباحث در محور .7
خاص تجاري، برخي از اين قوانين مانند اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصـوب

، قـانون اداره تصـفيه امـور1397، قانون صدور چك با لحـاظ اصـالحات سـال    24/12/1347
و قـانون بخـش تعـاون 1350ي تعـاوني مصـوب   ها، قانون شركت1318ورشكستگي مصوب 

ها مصوبو قانون ثبت شركت 1376، قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 1370مصوب 
 هاي اول تا چهارم كتاب و درآميخته با ساير مباحث مطرح شده است.در بخش 1310

، قـانون تجـارت1384عالوه بر اين برخي قوانين خاص مانند قانون بـازار اوراق بهـادار مصـوب     .8
قانون اساسي به صورت گزيده 44هاي اصل يا قانون اجراي سياست 1382الكترونيك مصوب 

آزموني در بخش پنجم مطرح شده است.
حتماً متن حاضر همراه با قانون مطالعه شود. .9

نگارنده تالش ميكند در حد توان، پاسخگوي مخاطبين كتاب، از مسيرهاي زير باشد: .10
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 بخش اول 
 تاجر و معامالت تجاري



  



  اول:  درس

  شناخت تاجر
***  

  ق.ت.) 1(مطالعه ماده 

اي و خاصـي  اهميت شناخت تاجر: در مواد مختلف قانون تجارت و قوانيني ديگر، احكام حرفـه  مقدمه:
بـه بعـد قـانون تجـارت، تـاجر، در       412در نظر گرفته است. مثالً مطابق مواد » تاجر«براي شخص 
شود و غير تاجر در چنين وضعي، اصـوالً معسـر   از پرداخت ديون خويش، ورشكسته ميصورت عجز 
   شود. شناخته مي

اي خاص خود را دارد كه غيـر تجـار از آن معـاف هسـتند ماننـد      همچنين تاجر تكاليف و الزامات حرفه
 16(مـاده   ) و ثبت نام در دفتر ثبت تجـارتي .ت.ق 6مكلف بودن تجار به داشتن دفاتر تجاري (ماده 

  ق.ت.) بنابر اين آغازين ماده قانون تجارت به تعريف تاجر پرداخته است.
  تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معامالت تجارتي قرار بدهد. – 1ماده 

  گفتار اول: شرایط تاجر بودن
د او شرط اختصاصي بايد در مـور  3قانون تجارت، براي اين كه كسي تاجر محسوب شود،  1مطابق ماده 

قرار بدهد. عالوه بر اين سه شـرط   معامالت تجارتي) 3 را خود) 2 شغل معمولي) 1صدق كند: 
  داشته باشد.   اهليتاختصاصي، يك شرط عمومي هم الزم است: بايد 

 شغل معمولی بودن: تاجرشرط اول  - بند اول

خص، انجام معامالت ق.ت. بيان شده اين است كه شغل معمولي ش 1اولين شرط تاجر بودن كه در ماده 
شغل، فعاليت مستمر به قصد انتفاع است. بنابر اين صرف يك يا چند بار عمل تجاري  تجارتي باشد.

شود و براي اطالق عنوان تاجر به وي، بايـد  مانند خريد به قصد فروش موجب تاجر شدن كسي نمي
شـرط بايـد بـه نكـات زيـر       ايندر رابطه با  اين عمل را به عنوان فعاليت مستمر و شغل انجام دهد.

 توجه كرد:

شغل فرعي و به  شخص نيست شغل اصلي فقطشغل معمولي،  شغل اصلي و شغل فرعي: -1نكته 
نيز شغل معمولي گفته مي شود. بنابر اين اگر شغل اصلي شخص، غيـر از تجـارت باشـد،     و جانبي

داشـته باشـد كـه تجـاري اسـت      اي مثالً كارمند يا معلم باشد ولي در كنار آن، شغل جانبي و ثانويه
  شود. مانند خريد و فروش كاال، تاجر محسوب مي



نيز شغل معمولي محسوب مي شود والزم نيست شغل معمول حتمـا آشـكارا و    شغل پنهاني -2نكته 
  افشا شده باشد.

قانونگذار در قوانين متعددي، برخي اشخاص را از تجارت كردن منع و ممنوع : شغل ممنوعه -3نكته 
قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران، سـردفتران و   15كرده است. مثالً در ماده 

قانون نظـارت بـر رفتـار قضـات،      17غال به امور تجارتي منع كرده است. يا در ماده دفتران را از اشت
يا اسناد رسمياينك تصور كنيد سردفتر  اشتغال به فعاليت تجاري را براي قضات ممنوع نموده است.

رد. آيا چنـين شخصـي تـاجر محسـوب     ، عليرغم منع قانوني، اشتغال به تجارت داقاضي دادگستري
  شود؟مي

همچنين قانونگذار برخي از تجارت ها را اساساً ممنوع كرده است مثالً خريد و فروش كاالي قاچـاق يـا   
نوعه باشـد، آيـا تـاجر    مواد مخدر ممنوع است. اگر شغل شخصي، خريد و فروش همين كاالهاي مم

  شود؟محسوب مي
  براي پاسخ بايد بين اقسام ممنوعيت تفكيك نمود: 

 است؛ يعني اصـل موضـوع توسـط قانونگـذار ممنـوع شـده و همـه         ممنوعيت موضوعي گاه
اشخاص را از انجام آن كار ممنوع كرده است. مثل خريد و فروش مواد مخدر. در ايـن مـورد،   

تـاجر محسـوب   دهد، ت و كسي كه چنين تجارتي انجام ميتجارت اين موضوعات باطل اس
  .شودنمي

 است؛ يعني قانونگذار اصل موضوع را ممنوع نكرده است ولي اشخاص ممنوعيت شخصي  گاه
 خاصي را از اشتغال به اين امور بر حذر داشته است. مانند:

سـردفتران و  ي و دفـاتر اسـناد رسـم    .د.ا.ر.س.د.ق 15: بـه موجـب مـاده    سردفتران و دفتريـاران  -
مشاغل زير منافي شغل سـردفتري  : «حق اشتغال به تجارت ندارند )25/4/1354(مصوب  دفترياران

  ».اشتغال به امر تجارت بنابه تعريف ماده يك قانون تجارت -2و دفترياري است: ... 
 از كيـ  هـر  مرتكبـان : « )7/8/1390مصوب (قانون نظارت بر رفتار قضات  17به موجب ماده  :قضات -

 تـا  هشـت  درجـه  انتظـامي  مجازاتهـاي  از يكـي  به ارتكاب، شرايط و اهميت به توجه با ذيل تخلفات
  .»تجارت قانون) 1( ماده موضوع تجاري فعاليتهاي به اشتغال ... ـ2 شوند: ... مي محكوم سيزده

ري در برخي مشاغل خاص تجاري مثل حق العمل كـا كارمندان گمرك برخي كارمندان دولت مانند  -
 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي). 376ماده  5گمركي (بند 

ولـي تجـارت او    نمـوده تخلـف   ،در مورد ممنوعيت شخصي از تجارت، اگر شخص ممنوع تجارت نمايـد 
  باطل نيست. پس عنوان تاجر از او سلب نمي شود و تاجر محسوب مي شود. 
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 تاجر و معامالت تجاری

 هـاي تجـاري منـوط بـه دريافـت مجـوز      غلامروزه بسياري از شـ : زبدون مجوشغل تجاري  -4نكته 
همچنـين بسـياري از مشـاغل     قانون نظام صنفي كشـور و قـوانين ديگـر).     12گرديده است. (ماده 

صـرافي بايـد در قالـب    عمليـات  اي بايد صورت گيرد. مثالً هاي از پيش تعيين شده تجاري در قالب
اجرايـي تاسـيس، فعاليـت و     دسـتور العمـل   3(ماده  شركت تضامني يا شركت سهامي خاص باشد.

  1.)1393نظارت بر صرافي ها مصوب مرداد 
آيا كسي كه بدون دريافت پروانه و مجوز، به يكي از معامالت تجاري اشتغال دارد، تـاجر محسـوب مـي    

شخصـي كـه اشـتغال بـه     شود؟ بله. تخلف صورت گرفته است ولي عنوان تجارت زائل نمي شـود و  
  2تاجر است.چنين تجارتي دارد، 

-اگر اتباع بيگانه به تجارت اشتغال داشته باشند، تاجر محسـوب مـي  : تاجر بودن اتباع بيگانه -5نكته 

شوند؛ چه از انجام آن تجارت در ايران منع شده باشند (مثل داللي يا حمل هوايي مسافران) يا منع 
  .نشده باشند

كنـد. بنـابر ايـن    زائـل نمـي   دولتي شدن يا ملي شدن يك تجارت، وصف تجاري بودن آن را  -6نكته 
بانكداري كه در حالت عادي تجارت است، اگر ملي يا دولتي شود، باز هم تجـارت محسـوب شـده و    

  بانك دولتي نيز تاجر است.
اگر شخصي قبال اشتغال به تجارت داشته و سپس تجارت را ترك كنـد، نسـبت   : ترك تجارت -7نكته 

شود و نسبت به بعد از ترك تجـارت  تاجر محسوب ميكه به تجارت اشتغال داشته است،  دورانيبه 
نموده و پس از آن سال تجارت تجارت مي 1395تا  1390تاجر نيست. مثالً اگر شخصي در سالهاي 

، تاجر است ولـي پـس از آن خيـر.    1395تا  1390را ترك نموده است، نسبت به دعاوي سال هاي 
تواند ادعاي اعسار نمي 1395تا  1390لهاي بدين ترتيب، به طور مثال، شخص نسبت به دعاوي سا

  .ممكن است نسبت به دعاوي پس از آن مدت، ادعاي اعسارنمايد ولي 
شـود و  سهامدار بودن يا شـريك بـودن در شـركت تجـارتي، تجـارت محسـوب نمـي        -مهم)( 8نكته 

  شود.سهامدار، شريك و حتي مدير، تاجر محسوب نمي

 خود بودن تجارت برایشرط دوم تاجر بودن:  -بند دوم

منظور از اين شرط آن است كه براي تاجر بودن، شخص بايد به حساب و نام خود تجارت كند. بنابر اين 
 شود. تاجر محسوب نمي و نه براي خود، تجارت كنداگر كسي به نمايندگي از ديگري 

  

                                                            
  در اين خصوص در درس دوم توضيح خواهيم داد. . 1
  هاي قانوني ر.ك. گفتار دوم همين درس (اصل آزادي اشتغال).در خصوص اقسام مجوزها و قالب . 2
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 تاجر و معامالت تجاری 18

  :اقسام نماينده عبارت است از
  ؛كتمدير شر يا ولي قهري نماينده قانوني مانند الف)

  ؛مقي ب) نماينده قضايي مانند
و نماينده ايقاعي مانند  ج) نماينده قراردادي مانند وكيل و يا قائم مقام تجارتي و شاگردان و خدمه تاجر

  وصي عهدي.
به صرف تجارت براي كسي كه از طرف او نماينـده هسـتند    هيچ يك از نمايندگان فوقبنابر شرط دوم، 
بـراي  شوند. البته ممكن است در كنار نماينـدگي  ، تاجر محسوب نميه)عليعنه يا مولي(مانند منوب

از آن جهت تاجر باشند. مثالً مدير شركت اصوالً تـاجر نيسـت چـرا     خود به تجارت مشغول باشند و
يـك شـغل تجـاري نيـز      ،ولي اگر مديري در كنار مديريت شركت ؛كه نماينده شركت تجاري است

  ر، تاجر است.داشته باشد، از جهت آن شغل ديگ
شود.م، اگر با سرمايه مولي عليه و به حساب او تجارت كند تاجر محسوب نميهمچنين قي  

باشند و يكي از ايشان با سرمايه مشترك تجارت كند، فقط كسي كه بـه   شريك مدنياگر دو نفر  نكته:
  1ده است.ا معامالت تجارتي قرار داتجارت اشتغال دارد تاجر است چرا كه شغل معمولي خود ر

-نمايد و سود تجارت را تقسـيم مـي  ، مضارب (عامل) با سرمايه مالك تجارت ميمضاربهدر عقد  بحث:

تركيبي از امانت، وكالت و مشاركت است. با اين حال جنبه مشاركت آن ؛ ماهيت عقد مضاربه نمايند
تـاجر  مضارب ند، كبا آن تجارت مضارب اگر شخصي به ديگري سرمايه بدهد و بنابر اين  غلبه دارد،

   شود و مالك تاجر نيست.محسوب مي
اگر شخصي به ديگري سرمايه بدهـد و در قالـب عقـد جعالـه     نيز به همين صورت است؛  جعالهدر عقد 

بـه   عامـل شخصـاً  شرط كند كه در صورت كسب سود، مبلغ مشخصي يا درصدي به عامل برسـد و  
  د.شوتاجر محسوب ميعامل  فعاليت موضوع عقد بپردازد،

 شرط سوم تاجر بودن: انجام معامالت تجارتی -بند سوم

ترين شرط تاجر بودن است. براي اين كـه شخصـي تـاجر باشـد، بايـد موضـوع شـغل او        اين شرط، مهم
  معامالت تجارتي باشد. اما معامالت تجارتي چيست؟ 

ن معامالت تجاري قانون تجارت به طور مفصل به اين شرط پرداخته است. با توجه به مفصل بود 2ماده 
  بررسي خواهيم كرد.ق.ت.  2ذيل ماده در درس دوم و و نكات مربوط به آن، مباحث مربوط را 

                                                            
  مقايسه كنيد با وضعيت شريك شركت تجاري كه در نكته هشتم از بند اول بيان شد. . 1
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 تاجر و معامالت تجاری

 اهلیتشرط چهارم تاجر بودن:  -بند چهارم

براي تاجر بودن الزم است شخص اهليت داشته باشد چرا كـه بـدون اهليـت، معـامالت و اشـتغال فـرد       
  اعتباري ندارد.

  انون امور حسبيق 86و  85 موادنكته: 
-اساتيد معتقدند قاعده فوق يك استثنا دارد و در مواردي استثنايي محجورين تاجر محسوب مي برخي

لـذا   1با شرايطي اجازه اشتغال به محجورين را داده است. ق.ا.ح. 86و  85ماده بدين شرح كه شوند؛ 
اشته باشد، پس تاجر بودن او نيز با تواند با اجازه ولي يا قيم اشتغال به كار يا پيشه داگر محجور مي

  2اين شرط ممكن است.
به نظر  3توانند تاجر باشند.چنانكه دكتر ستوده به درستي بيان داشته است، محجورين مطلقاً نمياما هم

-زگار است؛ چرا كه تجارت امر حرفهنگارنده نظر مرحوم دكتر ستوده كامالً با روح حقوق تجارت سا

شـوند. مـثالً   هاي زيـادي را متحمـل مـي   يف سختي بر دوش دارند و مسئوليتاي است و تجار تكال
يكـي از تكـاليف تـاجران اسـت و در      -اي استكه امري دشوار و حرفه–تنظيم نكردن دفاتر تجاري 

منطقي نيست كه محجور را تاجر  وليت كيفري دارند. بنابراينتكليف مسئاين صورت قصور در انجام 
  تلقي كنيم.

و نظرات اساتيد بايد چنـين جمـع بنـدي كـرد: محجـورين       ق.ا.ح. 86و  85ل با توجه به ماده با اين حا
ولي  اذن و يا اجازهولي انجام عمل و پيشه تجاري توسط ايشان با شوند تاجر محسوب نميمطلقاً 

  دارد. محجور مميزصحيح است. همچنين اداره اموال توسط خود محجور فقط اختصاص به 
رط دوم تاجر بودن گفتيم كه اگر قيم، به حساب مولي عليه تجارت كنـد تـاجر   ياد آوري: در ش

شود (چون نماينده است). در اينجا هم گفتيم كه خود مـولي عليـه نيـز تـاجر     محسوب نمي
 شود (چون محجور است).محسوب نمي

  گفتار دوم: اصل آزادی اشتغال
مجوزي براي  ،ف داشتن شرايط چهارگانه فوقصرتواند اشتغال به تجارت داشته باشد و هر كسي ميآيا 

، قاعده اي مطرح كرده است كه به عنـوان اصـل آزادي   ق.ا. 28ه تاجر باشند؟ اصل اشخاص است ك
                                                            

اي تواند در صورتي كه مقتضي بداند به محجور اجازه اشتغال به كار يا پيشهولي يا قيم مي«ا.ح.: ق. 85ماده  . 1
  »بدهد و در اين صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن كار يا پيشه خواهد بود

يا قيم  تواند اموال و منافعي را كه به سعي خود او حاصل شده است با اذن وليمحجور مميز مي«ق.ا.ح.:  86ماده 
  ».اداره نمايد

  .110اسكيني، حقوق تجارت: كليات، ص . 2
  .114، ص 4ستوده تهراني، حقوق تجارت، ج . 3
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هر كس حق دارد شغلي را كه بـدان مايـل اسـت و مخـالف اسـالم و مصـالح       «شناسيم: اشتغال مي
  زادي اشتغال در ايران است.بدين ترتيب اصل بر آ». عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند

  هاي چندي دارد:اما اين اصل محدوديت
ان كه از اشتغال مانند قضات، سردفتران و دفتريارهستند؛  ممنوعبرخي اشخاص از تاجر بودن  )1

 . به تجارت ممنوع هستند، كه پيش از اين به آن پرداختيم

 است و مجوز هاي تجاري نيازمند اخذبرخي فعاليت )2

ماننـد شـركت سـهامي يـا      هاي مشخصقالبري نيز مستلزم رعايت برخي برخي مشاغل تجا )3
 شركت تضامني است.

-هـاي قـانوني مـي   هاي مستلزم اخذ مجوز و مستلزم رعايـت قالـب  در ادامه به بررسي تجارت

  پردازيم.

  بند اول: اخذ مجوز (پروانه)
ي مصـوب  قـانون نظـام صـنف    12بـه موجـب مـاده     مجوز مبتني بر قانون نظام صـنفي: الف) 

كسـب و   افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صـنفي يـا اشـتغال بـه    « 12/06/1392
 ».حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند

بدين ترتيب ق.ن.ص. در حكمي عام، همه افراد صنفي را مكلف بـه اخـذ پروانـه، قبـل از فعاليـت      
 شغلي نموده است. 

هـر شـخص   «، فرد صنفي را چنين تعريـف كـرده اسـت:    ق.ن.ص. 2 مقصود از فرد صنفي كيست؟ ماده
اعـم از توليـد، تبـديل، خريـد، فـروش، توزيـع،        صنفي هاي  حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت

ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خـواه بـه    عنوان پيشه كند و به  گذاري خدمات و خدمات فني سرمايه
بي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كاال، محل كس شخصه يا با مباشرت ديگران 

خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صـورت كلـي يـا جزئـي بـه مصـرف        محصول يا خدمات
  »شود. دارد، فرد صنفي شناخته مي كننده عرضه

توليد يا توزيع  كه در يكي از فعاليت هايآن اولمطابق اين تعريف، فرد صنفي سه ركن و ويژگي دارد: 
 شـرط  كه محل كار يا وسيله كسـب فـراهم نمـوده و   آن دوم ؛يا خدمات سرمايه گذاري نموده است

  كند.عرضه مينهايي به مصرف كننده محصول يا خدمات خود را است كه  اين سوم
 شود كه هر تاجري، فرد صنفي محسوب نشود. مثالً كسي كه به وارداتاين شرايط باعث مي نكته مهم:
فروشد، تاجر هست ولي فـرد صـنفي محسـوب    پردازد و به صورت عمده به شبكه توزيع ميكاال مي

   شود؛ چرا كه متصل به مصرف كننده نهايي نيست.نمي
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مثالً تعميركار خودرو (مكانيك)، فرد صنفي هسـت   شود.متقابالً هر واحد صنفي هم تاجر محسوب نمي
شـوند و در نتيجـه بايـد از    ان فرد صنفي نيز محسـوب مـي  ولي تاجر نيست. با اين حال بيشتر تاجر
  اتحاديه مربوطه، پروانه كسب اخذ كنند.

  به طور كلي رابطه منطقي فرد صنفي و تاجر، عموم و خصوص من وجه است.
ترين مجوزهاي ديگري كه براي برخي مشاغل تجاري الزامي شده، عبارت مهم ساير مجوزها: ) ب

 است از:

  حمل و نقل:  -2-1
آيين نامه حمـل   2و  1ماده  ←(وزارت راه و شهرسازي  اي كاال و مسافرنقل داخلي جاده حمل و -

  )6/9/1378بار و مسافر (مصوب 
آيين نامه اجرايي مـاده   2ماده  2تبصره  ←(شهرداري  مسافر حمل و نقل درون شهريتصدي به  -

آيـين نامـه مصـوب     – 1372مصـوب  هاي مسافربري و ... قانون اصالح اليحه قانوني احداث پايانه 6
7/3/1381(.  

، نماينـدگي  و كشـتيراني، انـواع تخليـه و     حمل و نقـل دريـايي  كارگزاري ترابري دريايي از قبيـل   -
بنـد   ←رساني و ... (سازمان بنادر و كشـتيراني  بارگيري و بارشماري و باربندي و آبرساني و سوخت

  .)17/10/1393رت راه و ترابري مصوب قانون تغيير نام وزارت راه به وزا 7ماده  13
خدمات دفاتر مسافرت هوايي، خدمات مسافرتي و هر گونه خدمات در خصوص  ،حمل و نقل هوايي -

  .قانون هواپيمايي كشور) 15ماده  ←خدمات ترابري هوايي و ... (سازمان هواپيمايي كشور 
تبصـره يـك    ←اسـالمي ايـران    داخلي و خارجي بار و مسافر (راه آهن جمهوري حمل و نقل ريلي -

  .)6/7/1384ماده يك قانون دسترسي آزاد به حمل و نقل ريلي مصوب 
شـامل صـندوق سـرمايه گـذاري و بازنشسـتگي و       نهادهاي مالي در بازار سرمايه (بـورس)  –2-2

صندوق سرمايه گذاري مشترك، كارگزار، بازارگردان، مشاور سرمايه گذاري، موسسـه رتبـه بنـدي،    
ازش اطالعات مالي و هر شخص حقوقي كه به تحليل بازار، فراهم آوردن تسهيالت بـراي  شركت پرد

قـانون   2مـاده   ←معامالت، تعهد پذيره نويسي و امور مشابه بپردازد (سازمان بورس و اوراق بهادار 
قـانون بـورس و اوراق بهـادار جمهـوري      25و مـاده   1388توسعه ابزارها و نهادهاي مـالي مصـوب   

  .)1384يران مصوب اسالمي ا
قانون تأسيس بيمه مركـزي ايـران    38و  37(ماده  بيمهتصدي به خدمات بيمه اي و نمايندگي  -2-3

  .)30/3/1350مصوب 
و شـركت هـاي واسـپاري     صـرافي ، موسسـه اعتبـاري،   بانكنهادهاي پولي و اعتباري از قبيل  -2-4

قانون  1ات بانكي بدون ربا و ماده قانون عملي 2ماده  ←(ليزينگ) (بانك مركزي جمهوري اسالمي 
  .تنظيم بازار غير متشكل پولي)
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قـانون   13مـاده   1تبصـره   ←(شركت پسـت جمهـوري اسـالمي ايـران     خدمات پستي عرضه  -2-5
  .)1366تشكيل شركت پست مصوب 

ت ، ارائه تسهيالت به جويندگان كار و ايجاد ارتباط بين كارجو و كارفرما (وزاركاريابيتصدي به  -2-6
تعاون، كار و رفاه اجتماعي (قانون مجازات اشتغال به كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشـتن پروانـه   

  .)1380كار مصوب 
آيين نامه اجرايـي ضـوابط    ←(وزارت صنعت، معدن و تجارت  بازاريابي اينترنتي و شبكه اي -2-7

  .)10/3/1390صدور پروانه كسب براي فروشگاه هاي الكترونيك مصوب 
، درمانگـاه، تيمارسـتان و ... (وزارت   داروخانه، كارخانه داروسـازي و هرگونـه بيمارسـتان    -2-8

قانون مربـوط بـه مقـررات امـور پزشـكي و       14و  3، 1مواد  ←بهداشت و درمان و آموزش پزشكي 
  )1334دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 

تصدي به هر نوع داللـي منـوط بـه    « :7/12/1317قانون راجع به دالالن مصوب  1(ماده  داللي -2-9
  »)داشتن پروانه است

  های قانونیند دوم: رعایت قالبب
هاي مشخصي نيز براي فعاليت تجاري معـين كـرده اسـت و تـاجر بايـد      در برخي موارد قانونگذار، قالب

  ترين موارد عبارت است از:حتما در همين قالب فعاليت كند. مهم
هـاي كلـي   قانون اجراي سياست 5(ماده  ← وني سهامي عامسهامي عام يا تعاشركت  ← بانك .1

 )8/11/1386قانون اساسي مصوب  44اصل 
 اشخاص حقيقيو ب)  شركت سهامي خاصصرفاً در قالب  موسسات اعتباريالف)  ← صرافي .2

هـا  (دستورالعمل اجرايـي تأسـيس، فعاليـت و نظـارت بـر صـرافي       .شركت تضامنيفقط در قالب 
 .)1393مرداد مصوب 

شركت تأمين و  سبدگردان، بازارگردان، كارگزار/معامله گر، كارگزارشـامل   هادهاي بورسين .3
قانون بـازار اوراق بهـادار جمهـوري     1(ماده شخص حقوقي و عموماً سهامي خاص  ←سرمايه 

 و دستورالعمل هاي سازمان بورس) 1384اسالمي ايران مصوب 
شوراي عـالي بيمـه) و ب)    40ن نامه شماره آيي 2(ماده  بيمه : شركت سهامي عامالف)  ← بيمه .4

آيين نامه  6(ماده  سهامي خاص يا شركت تضامني يا شركت تعاوني: شركت نمايندگي بيمه
 شوراي عالي بيمه) 75شماره 

انبار عمومي مطابق تصويب نامه قانوني مربوط به تاسيس انبارهاي عمومي مصوب  ←انبار عمومي  .5
 تشكيل شود. شركت سهاميبايد در قالب  1340
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  بند سوم: اشتغال خارجیان
بر آزادي اشتغال اتباع بيگانه در ايران است. با اين حـال خارجيـان بـراي اشـتغال در ايـران بـا دو        اصل

  محدوديت اصلي  مواجهند:
  هاالف) ممنوعيت

  اتباع بيگانه از اشتغال به برخي اعمال تجاري در ايران ممنوع هستند:
 به دالالن) قانون راجع 2داللي (ماده  .1
 برخي نهادهاي بورسي مانند كارگزاري بورس .2
 قانون هواپيمايي كشور) 9حمل و نقل هوايي مسافر در داخل ايران (ماده  .3
 قانون پولي و بانكي كشور) 31بانك (ماده  .4
  آيين نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه) 5بيمه (چه خود بيمه و چه نمايندگي بيمه . ر.ك. ماده  .5

  ب) مجوز
اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول بـه كـار شـوند مگـر آن كـه اوال      «قانون كار:  120ماده  مطابق

داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده ، ثانيا مطابق قوانين و آيين نامه هـاي مربوطـه ، پروانـه    
  انه كار داشته باشند.بنابر اين اتباع خارجه براي اشتغال در ايران اصوالً بايد پرو». كار دريافت دارند

اگر اتباع خارجه در مشاغل تجاري كه ممنوع است يا بدون پروانه، اشتغال داشته باشـند، تخلـف    نكته:
  شود ولي تاجر هستند.محسوب مي

  گفتار سوم: اقسام تاجران
در ايـن مـاده   » كسـي «واژه ...». اسـت كـه    كسـي تاجر «قانون تجارت بيان شده است كه  1در ماده 

ديد شده است كه آيا تاجر فقط شخص حقيقي است يا اشـخاص حقـوقي نيـز بـا رعايـت      موجب تر
شوند؟ همچنين آيا هر كس كه شرايط ماده يك را داشته باشـد و  ، تاجر محسوب مي1شرايط ماده 

اي تجار را رعايت كند؟ به منظـور پاسـخ گفـتن بـه ايـن سـواالت دو       تاجر باشد، بايد الزامات حرفه
  شود.اجران مطرح ميتقسيم بندي از ت

  بند اول: تاجر حقیقی و حقوقی
  هم شامل اشخاص حقيقي است و هم اشخاص حقوقي.  ق.ت. 1ماده 

تـاجر   ق.ت. 1در صورت داشـتن شـرايط مـاده     -غيرتجارتيموسسات حتي –اشخاص حقوقي بنابر اين 
هاي تجـاري  هـاي تجـاري. شـركت   يك استثنا در اين مورد وجود دارد: شركتشوند. اما محسوب مي

  مطلقاً تاجر هستند حتي اگر فعاليت تجاري مستمر نداشته باشند.
شوند با اين حال بايد از اين جهـت بـين دو دسـته از    هاي تجاري، تاجر محسوب ميهمه شركت بحث:

. يعنـي حتـي اگـر    هسـتند تـاجر  شـكالً   و شركت تعاوني شركت سهامي )1شركتها تقكيك نمود: 
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 ل.ا.ق.ت.).  2(مـاده   هسـتند  غير تجاري باشد (مثالً آموزش)، باز هم تاجر امور هاموضوع فعاليت آن
ق.ت.؛ شركت تضامني: ماده  94ي تجاري (يعني شركت بامسئوليت محدود: ماده هاساير شركتاما 

ق.ت. و  162ق.ت.؛ شـركت مخـتلط سـهامي: مـاده      141ق.ت.؛ شركت مختلط سهامي: ماده  116
تشكيل شـوند   براي امور تجارييعني بايد  باشندميتاجر موضوعاً  ق.ت.) 183شركت نسبي: ماده 

  شوند.و در غير موضوعات تجاري اصال تشكيل و ثبت نمي

  دوم: کسبه جزء بند
تـاجر هسـتند    واقعـاً هستند بنابر اين ق.ت.  1كنند و مشمول شرايط ماده برخي از اشخاص تجارت مي

اي تجـار ماننـد   انونگذار، ايشان را از تكـاليف حرفـه  ولي درآمد ايشان ناچيز است و به همين سبب ق
مسـتثنا و  ) ق.ت. 16ق.ت.) و ثبت نام در دفتـر ثبـت تجـارتي (مـاده      6داشتن دفاتر تجارتي (ماده 

شـود  هستند. همچنين با وجود اين كه تاجر در صورت عجز از پرداخت ديون، ورشكسته مـي  معاف
  1.ق.آ.د.م.) 512شود (ماده نها اعمال نميق.ت.)، اما احكام ورشكستگي بر آ 412(ماده 

ق.ت.، تشخيص كسبه جزء مطابق آيين نامه رييس قـوه قضـاييه    19مطابق ماده  كسبه جزء كيست؟
توسط رييس قوه قضاييه صادر شده، مالك كسبه جـزء   1380خواهد بود. آخرين نظامنامه در سال 

  عبارت است از:
كسبه، پيشه وران ، توليدكنندگان و نظاير آنهـا كـه ميـزان    ): (كساني كه كار توليد و فروش دارندالف) 

  .فروش ساالنه آنان از مبلغ يكصد ميليون ريال تجاوز نكند
ارائه دهندگان خدمات در هر زمينه اي كه مبلغ دريـافتي آنهـا   دهند): (كساني كه خدمات ارائه مي ب)

  .ل تجاوز نكنددر قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه ميليون ريا
فقط اشخاص حقيقي ممكن است كسبه جزء باشند و اشخاص حقوقي تاجر، كسبه جزء محسوب  نكته:

  شوند.نمي

                                                            
 بايدبايد توجه داشت كه كسبه جز حق ادعاي ورشكستگي ندارند و در صورت ادعاي ناتواني از پرداخ ديون  . 1

  دادخواست اعسار تقديم كنند.



 دوم:  درس

 معامالت تجاري ذاتي

***  
  )ق.ت.آ. 5و ماده  .ا.ق.ت.ل 2، ماده .ت.ق 4و  2(مطالعه مواد 

 
تـرين شـرط ايـن بـود كـه      . مهـم در ماده يك ديديم كه براي تاجر بودن چند شرط الزم استمقدمه: 

موضوع اشتغال شخص، معامالت تجارتي باشد. بنابر اين براي تـاجر شـناخته شـدن نـه بـه درآمـد       
 2شخص توجه داريم نه سرمايه و ... بلكه معيار و مالك، اشتغال به معامالت تجارتي مذكور در ماده 

   قانون تجارت است.
و به خـودي خـود    ذاتاًي را نام برده است كه اين اعمال، به طور مبسوط ده عمليات تجارق.ت.  2ماده 

  شود.تجاري هستند و اگر شغل كسي انجام اين امور باشد، تاجر محسوب مي

 تجارتي از قرار ذيل است: معامالت -2ماده 

 درآن يتصرفات كه نيازا اعم اجاره اي فروش قصد به منقول مال هرنوع ليتحص اي ديخر .1
 باشد. نشده اي شده

 كه باشد. يا هوا به هر نحويا آب ي يبه حمل و نقل از راه خشك يتصد .2

به هر  ين تصديو همچن يا عامليون) و يسيكمي (ا حق العمل كاري يات دالليهر قسم عمل .3
 اي يملك معامالت ليتسه ليشود از قبيجاد ميامور ا يانجام بعض يكه برا يساتينوع تاس

 ره.يوغ وماتدن ملزيرسان و هيته اي خدمه داكردنيدر اپ

ـ  حـوائج  رفع يبرا كه نيبر ا مشروط كارخانه هر قسم س و به كار انداختنيتاس .4  يشخص
 نباشد.

 ي.حراج اتيبه عمل يتصد .5

 .يعموم يهاشگاهينما به هر قسم يتصد .6

 .يو بانك يصراف اتيعمل هر قسم .7

 رتاجر باشد.يغ ايتاجر  نيب كه نياز ا اعم يبروات معامالت .8

 ي.بحر ريو غ يبحر مهيب اتيعمل .9
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 بـه  راجعـه  ومعـامالت  يخارج اي يداخل يران يوكشت يكشت وفروش ديوخر يساز يكشت
  آنها.

بـه  ق.ت.  2اند مثالً اعمال تجاري مـاده  را از جهات گوناگون تقسيم كردهق.ت.  2معامالت تجاري ماده 
خـدمات   و 9و  7: بنـد  (شامل خدمات مالي خدماتي، )4بند ( توليدي، )5و  1بند ( توزيعيعمليات 
  تقسيم شده است. )، 8(بند  برواتي) و معامالت 3و  2: بند غير مالي

اي ولو سودآور بنابر اين هيچ معامله حصري است، نه تمثيلي.ق.ت.  2معامالت تجاري در ماده  -1نكته 
  ق.ت. بيان شده باشد. 2كه در ماده تجاري نيست مگر اين

استفاده كرده است ولي برخـي از  » معامالت تجارتي«رت ، از عباق.ت. 2اگر چه در صدر ماده  -2نكته 
رسد معامله در اينجا بـه  نيست؛ مانند بند چهارم. به نظر مي» معامله«، شامل ق.ت. 2بندهاي ماده 

  1معناي خاص حقوق قراردادها به كار نرفته و منظور از آن، عمل و فعاليت تجاري است.

فروش یا اجاره اعم از این که در آن تصرفاتی  بند اول: خرید یا تحصیل مال منقول به قصد
  شده یا نشده باشد.

  شود:معامله تجاري كه در اين بند بيان شده، داراي چند عنصر است كه به شرح زير بيان مي

  خريد يا تحصيل به قصد فروش يا اجارهالف) 
  است: ي بند اول در چهار حالت قابل فرضق.ت.، معامله تجار 2 با توجه به منطوق ماده

 (مانند خريد كفش به قصد فروش) خريد به قصد فروش .1

 خريد به قصد اجاره (كرايه اتومبيل، ليزينگ يا واسپاري) .2

 تحصيل به قصد فروش (صيد، جمع آوري گياهان دارويي) .3

 شود).هاي عروس انجام مي(دوخت لباس عروس به قصد اجاره كه در مزونتحصيل به قصد اجاره  .4

اكتسـاب  بـه  ..؛ و ، كشاورزي، معاوضه، صـلح مالك شدن با اراده است مانند صيد، مال تحصيلمقصود از 
 گويند.تحصيل نمي يا مالكيت ناشي از هبه،ارث مالكيت ناشي از مانند مال غير ارادي 

در بند اول، قصد فروش يا اجاره شرط تجاري بودن است. اگر كسي به قصد فروش يـا اجـاره،    -1نكته 
 صيل كند ولي فروش يا اجاره نرود، باز معامله تجاري است.كااليي را بخرد يا تح

                                                            
قانون  632ق.ت. به اشتباه ترجمه شده است و در ماده  2در صدر ماده » يمعامالت تجارت«ظاهراً عبارت  . 1

 actes de «قانون تجارت ايران است از عبارت  2فرانسه كه سرچشمه ماده  1807تجارت مصوب 
commerce « است.» اعمال تجاري«استفاده شده كه ترجمه درست آن، عبارت  
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كااليي را بخرد ولي بعدا بفروشد، معامله تجـاري نيسـت. مـثالً     بدون قصد فروش يا اجارهمتقابالً اگر 
اگر تاجر كااليي را براي مصرف در خانه خود بخرد، عمل تجاري نيست. و اگر براي فروش نخرد ولي 

تجاري اگر چه در اين مورد به داليل ديگر  ذاتاً تجاري نيستاه بخرد باز براي تزئين دكور فروشگ
  خواهيم گفت.ق.ت.  3است كه ذيل ماده تبعي 

در بند اول فقط خريد و تحصيل، عمل تجاري تلقي شده است نه فروش يا اجاره ولي از بـاب   -2نكته 
  1غلبه چنين بيان كرده است و فروش و اجاره نيز عمل تجاري است.

الزم نيست عمليات خريد يا تحصيل قبل از فروش يا اجاره صورت گيرد بلكه اگر تـاجر ابتـدا    -3كته ن
 .استصورت گرفته كاال را بفروشد و بعد آن را بخرد (چنانچه متداول نيز هست)، باز معامله تجاري 

  مال منقول ب) موضوع معامله:
  . است كه موضوع آن اموال منقول باشدبيان شده اين  1معامالتي كه در بند شرط تجارتي بودن 

تجـارتي   به هيچ وجه معامالت غير منقول« مجدداً به اين نكته تصريح نموده است كه ق.ت. 4ماده 
  ».شودمحسوب نمي

اشيايي كه نقل آن از محلي به محـل ديگـر ممكـن    « :داردبيان مي مال منقول ق.م. در تعريف 19ماده 
 ».منقول است ،آن خرابي وارد آيد باشد بدون اينكه به خود يا محل

مال منقول شامل اموال منقول مادي مانند كاالهاي قابل جابجايي و اموال منقول غيـر مـادي    -1نكته 
مانند سهام و اوراق بهادار و حقوق مالكيت فكري مثل امتياز اختـراع و حـق سـرقفلي و حتـي ديـون و      

اي بـورس نيـز تـاجر    ت. پـس معاملـه گـران حرفـه    شود و معامله اين اموال نيز تجاري اسـ مطالبات مي
 2شوند.محسوب مي

خريد مال منقول به قصد فروش، عمل تجاري نيست: مطابق ماده  تنها در يك مورد استثنائي -2نكته 
 . »باشدميخريد اوراق قرضه، عمل تجاري ن نويسي وپذيره«ل.ا.ق.ت.:  54

ال غير منقول به قصد فروش تجـاري نيسـت امـا    در قانون تجارت، خريد يا تحصيل م -)مهم( 3نكته 
داللي يا بيمه اموال غير منقول قطعا تجاري است. حتي تصدي به معـامالت غيـر منقـول يعنـي ايجـاد      

  موسسه اي براي تسهيل و نمايندگي در معامله اموال غير منقول، تجاري است.

                                                            
  .63، ص1حقوق تجارت، ج؛ عبدي پور، 46، ص 1ستوده، حقوق تجارت، ج . 1

، عرفاني، 60، ص1؛ عبدي پور، همان، ج45، ص1؛ ستوده، همان، ج41كاتوزيان، حقوق اموال و مالكيت، ش . 2
  .68. نظر مخالف ر.ك. اسكيني، ص24، ص1حقوق تجارت، ج
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) به قصـد فـروش يـا اجـاره،     .مق. 17رمنقول حكمي (موضوع ماده خريد يا تحصيل اموال غي -4 نكته
صرفاً از جهت توقيف و صالحيت محكمه در  ،شود؛ چرا كه اموال غير منقول حكميتجاري محسوب مي

 و از ساير جهات منقول است. بودهحكم غير منقول 

ق.ت. معـامالت غيرمنقـول بـه هـيچ وجـه تجـاري        4همچنانكه بيان شد مطابق ماده  (مهم): 5نكته 
  آمده است.  هاقانون تملك آپارتمان 5يك استثنا دارد كه در ماده  نيست. اما اين حكم

تواند ساخت خانه و هاي تجاري ميبه صورت ضمني اشاره نموده است كه موضوع شركت ق.ت.آ. 5 ماده
قانون تجارت كه به قصد ساختمان آپارتمـان   20هاي موضوع ماده انواع شركت: «5آپارتمان باشد. ماده 

شـود از انجـام سـاير    منظور سكونت يا كسب يا پيشه يا اجاره يـا فـروش تشـكيل مـي    و محل كسب به 
 ».معامالت بازرگاني غير مربوط به كارهاي ساختماني ممنوع اند

بـراي امـور   ق.ت.  20از طرفي در مواد مختلف تصريح شده است كه برخي شركت هـاي تجـاري مـاده    
با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو  شركت: «.ت.ق 93شوند مانند ماده تجاري تشكيل مي

ق.ت. در مـورد شـركت تضـامني بيـان      116يا ماده ...» يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده 
  ». شودشركتي است كه در تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي ... تشكيل مي«دارد: مي

ق.ت.  4و  2هـا اسـتثنائي بـر مـاده     ارتمانقانون تملك آپ 5اند كه ماده به همين دليل حقوقدانان گفته
  1است و چنين معامالتي (ساخت آپارتمان با شرايط آن ماده)، معامله تجارتي ذاتي است.

ق.ت.آ. بيـان شـده) و فـروش يـا      5بايد توجه داشت كه فقط ساختن (كه با عبارت ساختمان در مـاده  
ابر اين صرف خريـد زمـين يـا سـاير     هاي تجاري، عمل تجاري است. بنتوسط شركت آپارتماناجاره 

  شود.اموال غيرمنقول به قصد فروش توسط شركت تجاري، عمل تجاري محسوب نمي
اگر شركت سهامي معامله غير منقول انجام  معامله اموال غير منقول توسط شركت سهامي: :بحث

ايـن بـاره    دهد، آيا آن معامله تجاري است؟ دليل ترديد اين اسـت كـه مـا بـا دو مـاده مختلـف در      
شـركت  «دارد: ل.ا.ق.ت. بيـان مـي   2ل.ا.ق.ت.؛ مـاده   2ق.ت. و يكـي مـاده    4مواجهيم. يكي مـاده  

بـا  ». شود ولو اين كه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشـد سهامي شركت بازرگاني محسوب مي
تجـارتي   وجود اين دو ماده نبايد ترديد نمود كه معامله غير منقول توسط شـركت سـهامي، معاملـه   

  ل.ا.ق.ت.). 2شود. (ماده ) ولي شركت همچنان تاجر محسوب ميق.ت. 4نيست (ماده 
                                                            

ي است؛ آقاي ق.ت.آ. معامله تجاري تبع 5شادروان دكتر كاتوزيان بر اين باور بودند كه معامالت موضوع ماده  . 1
دانند و آقاي دكتر عبدي پور اساساً اين ق.ت.آ. را معامله تجاري ذاتي مي 5دكتر اسكيني معامالت موضوع ماده 

). به نظر نگارنده از نظر لفظي، تفسير آقاي دكتر 30، ص1پور، حقوق تجارت داند. (عبديمعامالت را تجاري نمي
معتقديم از ديدگاه اقتصادي، تجاري نبودن معامله اموال غيرمنقول عبدي پور اقوي است ولي با توجه به اين كه 

ق.ت. دانسته و بلكه آن  4ق.ت.آ را استثنائي بر ماده  5در قانون تجارت ايران اشتباه بوده، پس بهتر است ماده 
  را توسعه دهيم. لذا نظر آقاي دكتر اسكيني مقبول است.
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همچنين اگر معامله غيرمنقول بين دو تاجر و حتي براي رفع حوايج تجاري انجام شـود، بـاز هـم عمـل     
  تجاري نيست.

  تصرف در مال منقول پ)
ف نكـردن تـأثيري در وصـف تجـاري     ق.ت. تصريح شده است كه تصرف كردن يا تصر 2ماده  1در بند 

-كسي كه چرم ميخرد و بـا آن كيـف مـي   عمل خريد يا تحصيل به قصد فروش و اجاره ندارد. بنابر اين 

  دوزد به قصد فروش، عمليات تجارتي انجام داده است (خريد به قصد فروش همراه با تصرف). 
البـاً  غو  و مواد اوليه زيـاد رمايه سبدون صرف  برخي صاحبان مشاغل مانند خياط يا كفّاش وري:پيشه

د نكنيا اگر از مال خود چيزي توليد مي ندكندر جنس ديگران تصرف مي ،در قبال دريافت مزد و اجرت
شود؛ مثل كسي كه در قبال دريافت خوانده مي ورپيشهصرفاً در راستاي همان شغل است، تاجر نبوده و 

  جارت نيست؛ دوزد. پس خياطي تاجرت، پارچه ديگري را مي
بـاز هـم   پارچه اي نيز از دارايي خود به آن اختصـاص دهـد،   براي دوخت لباس خياط، ور مثالً اگر پيشه

عمل تجاري انجام نداده است، چون خريد پارچه به قصد فروش نيست بلكه براي تكميـل كـار خيـاطي    
  دهد.عمل تجاري انجام نميباز هم و لذا  است
وري مفهومي مستقل از تجارت اسـت. بنـابر ايـن بـر خـالف      و پيشه نيست ور موضوعاً تاجرپيشه: نكته

ور موضوعاً تاجر نيست پيشهاستثنا شده (خروج حكمي)، كسبه جزء كه واقعاً تاجر بوده و از احكام تاجر 
 (خروج موضوعي).

  که باشد. یا هوا به هر نحویا آب ی یبه حمل و نقل از راه خشک یتصدبند دوم: 
دارد چـرا كـه در    ق.ت. 2عبارت تصدي اهميت بسيار زيادي در تفسـير مـاده    »:تصدي«مفهوم الف) 

تكرار شده است. حقوقدانان به درستي عقيـده دارنـد كـه تصـدي بـه معنـاي        6و  5، 3، 2بندهاي 
دهـد،  است. با اين معني، كسي كه شخصا حمل و نقل انجام مـي  بنگاه و موسسهفعاليت در قالب 

ده است ولي فعاليت بنگاه باربري يا حمل كاال يا مسافر توسط موسسه حمل و عمل تجاري انجام ندا
  نقل، عمل تجاري است.

ور ده وسيله نقليه تاجر نيست و پيشـه تاجر است ولي رانن ؤسسهسسه باربري، صاحب مؤدر يك م نكته:
 شود.محسوب مي

طالق دارد و هم شامل ، در خصوص موضوع حمل و نقل اق.ت. 2ماده  2بند موضوع حمل و نقل: ب) 
 ،ق.ت.، موضوع قـرارداد حمـل و نقـل تجـاري     377مطابق ماده از طرفي  .شود و هم مسافركاال مي

  فقط كاال است. 
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رسـد  بـه نظـر مـي   كه آيا حمل مسافر عمل تجاري است يا خير، اختالف نظر اسـت.  در خصوص اين لذا
 ق.ت. 377ام متصدي حمل در مواد ا مشمول احكام ،تصدي به حمل و نقل مسافر هم تجارت است

 به بعد نيست.

عاملی و همچنین  یا  سیون) و  کاری (کمی حق العمل  یا  یات داللی  هر قسم عمل سوم:  ند  ب
 تسهیل تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل

  وغیره. رسانیدن ملزومات و تهیه یا خدمه یا پیداکردن ملکی معامالت
) تصـدي بـه   4) عـاملي و  3كـاري،  ) حق العمل2) داللي، 1عمل تجاري بيان شده است:  4در اين بند، 

تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور مانند تسهيل معامالت ملكي ايجـاد شـده اسـت. بـا توجـه بـه       
ت مفهوم تصدي كه پيش از اين بيان شد، سه معامله اول بدون وجود بنگاه و موسسه نيز تجارت اس

  باشد.ولي عمل چهارم، مستلزم وجود موسسه و بنگاه مي
ق.ت.)  335داللي يعني واسطه انجام معامله شدن در قبال دريافت اجـرت (مـاده    مفهوم داللي:الف) 

بدين ترتيب كه براي كسي كه قصد انعقاد قراردادي دارد، طرف معامله پيدا كند. قانون تجـارت بـه   
  1شود.بيان مي ده است كه بعداًتفصيل از قواعد داللي صحبت كر

به نام خـود ولـي   كار شخصي است كه در قبال دريافت اجرت، العملحق مفهوم حق العمل كاري:ب) 
  2نمايد.اقدام به معامله مي به حساب ديگري

-كارگزار بورس، شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آنها معامله مـي  نكته:

) بنابر اين تعريـف، بـه   1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي مصوب  1ماده  13كند (بند 
  شود.مفهوم حق العمل كاري نزديك است و در هر صورت تاجر محسوب مي

بيان شده است ولي مفهوم و ق.ت.  2عاملي يا نمايندگي، عنواني است كه در ماده  مفهوم عاملي:پ) 
امده است. با اين حال با توجه به عرف تجاري، به نظر مي رسـد عامـل   قواعد آن در قانون تجارت ني

كند. مثـل عامـل فـروش يـك شـركت تجـاري       كسي است كه به نام و به حساب ديگري معامله مي
معروف. تفاوت عاملي با وكالت قانون مدني در اين است كه عـاملي اصـوالً قـرارداد الزم اسـت ولـي      

تـري  باشد و وكالت موضوع گستردهاملي، انجام امور تجاري ميوكالت عقد جايز. همچنين موضوع ع
  دارد.

مفهوم تصدي به تأسيساتي كه براي بعضي امـور از قبيـل تسـهيل معـامالت ملكـي يـا       ت) 
در اين بند با ذكر دو مثال اشاره كرده است كه تصدي بـه  قانونگذار پيداكردن خدمه ايجاد شده: 

ملـك   اي كـه سسـه كاريـابي، مؤسسـه   ؤتجاري اسـت. م مل ، ععمليات خدماتي تسهيل كننده امور
                                                            

  ز همين بخش.ق.ت. و درس ششم ا 356تا  335ر.ك. مواد  . 1
  ق.ت. و درس هفتم از همين بخش. 376تا  357ر.ك. مواد  . 2
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هايي كه يك خدمت را به صورت آناليـن ارائـه   استارتاپسسه گردشگري، ؤديگري را اجاره دهد يا م
  از مصاديق اين ماده است. دهند مي

تسهيل معامالت ملكي با داللي معامله ملكي متفاوت است؛ داللي يعني وصل كردن دو طرف قـرارداد و  
تواند اجرت داللـي  دالل زماني مي به همين خاطر. مانند مشاورين امالك ه انجام معامله شدنواسط

) ولي در تسهيل معامالت ق.ت. 348را دريافت كند كه قرارداد به واسطه او منعقد شده باشد. (ماده 
قرارداد از  گيرد مثل تبليغات يا انعقادتر شدن معامله صورت ميهايي براي آسانملكي، صرفاً فعاليت

  طرف مالك يا حق العمل كاري خريد يا فروش ملك يا اعطاي تسهيالت خريد ملك و ...
عملياتي است كه خود ذاتاً تجاري نيست. قانون تجارت دو مثال  ،سساتؤكته جالب آنكه موضوع اين من

 مطرح كرده است كه هيچ يك عمل تجاري نيست؛ اول، تسـهيل معاملـه امـوال   براي اين مؤسسات 
-كه اين مؤسسات آن را تسهيل مي يپس موضوع فعاليتغير منقول و دوم، قرارداد استخدام كارگر. 

 اين امور، عمل تجاري ذاتي است. گرولي تصدي به موسسه تسهيلكنند، عمل تجاري نيست، 

 حوائج رفع یبرا که نیبر ا مشروط کارخانه هر قسم س و به کار انداختنیبند چهارم:  تاس

  د.نباش یشخص
اما تعريف قانوني از كارخانه نداريم. با اين حال كارخانـه   1قانون كار، كارگاه تعريف شده است 4ر ماده د

اي به ماده ديگر يا ساخت يا تكميل كاالي مصـرفي تعريـف   توان به مكان و تأسيسات تبديل مادهرا مي
 كرد.

قي شده است. بنابر اين و با توجه به كارخانه عمل تجاري تل »سيس و به كار انداختنأت«ر بند چهارم، د
همراه بـا فعاليـت    منطق حاكم بر حقوق تجارت، صرف تاسيس كارخانه عمل تجاري نيست و بايد حتماً

 باشد.

نيست. تصدي به معنـاي فعـاليتي   » تصدي«سيس و به كار انداختن كارخانه از اعمال تجاري مستلزم تأ
اي نيـز  لي كارخانه حتي به طور شخصي و غير موسسهاي صورت گيرد واست كه بايد به صورت موسسه

 شود.فعاليت تجاري محسوب مي

، حوايج شخصي غير تجـاري اسـت. بنـابر ايـن اگـر      ق.ت. 2ماده  4در بند » حوايج شخصي«قصود از م
اي را تأسيس و راه اندازي كند، اين عمـل نيـز تجـاري اسـت.     شخصي براي حوايج تجاري خود كارخانه

ك كارخانه خودروسازي براي تأمين قطعات خود، كارخانـه توليـد قطعـات تأسـيس و راه     مثل اين كه ي
 اندازي كند.

                                                            
از قبيل  ،كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند - 4ماده. 1

 موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و
  .امثال آنها
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يشه ور ممكن است فعاليت خود را در كارگاه انجام دهـد ولـي آن فعاليـت، تاسـيس و بـه كـارپ نكته:
ت كـهشود. چرا كه درآمد پيشه ور مبتني بر كار شخصي او و اجرتي اسـ انداختن كارخانه محسوب نمي

 هاي كارخانه.شود نه از ارزش افزوده كارگران و دستگاهبه عنوان مزد زحمت او تعيين مي

  بند پنجم: تصدی به عملیات حراجی
يك نوع مزايده خصوصي است. به اين معنا كه شخصي (متصدي حراجي)، كـااليي را1عمليات حراجي ،

دهنـد و در نهايـتخريـد پيشـنهاد مـي   گذارد و متقاضيان خريد، قيمتي را بـراي  به معرض فروش مي
شود.پيشنهاد دهنده باالترين قيمت، به عنوان خريدار شناخته مي

گـذارد و اگـر امـوال خـود رارا بـه فـروش مـي    اموال ديگرانمتصدي حراجي در مقابل دريافت اجرت، 
 شود.ميق.ت.  2مشمول عنوان حراجي نيست بلكه مشمول بند يك ماده  ،بفروشد

  های عمومیتصدی به هر قسم نمایشگاهبند ششم: 
آيـد. در برخـيهـا بـه نمـايش در مـي    ها و سـرگرمي مايشگاه مكاني است كه كاالها، آثار هنري، بازين

آيد مانند موزه ها و در برخي پـس ازها، درآمد نمايشگاه از هزينه بازديد مشتريان به دست مينمايشگاه
-و صاحب نمايشگاه اجاره يا درصدي از فروش را دريافـت مـيگيرد اي صورت مينمايش كاالها، معامله

كند.
هـا نيـز مصـداقي ازها، باغ وحش و سيركأسيسات ورزشي مانند استاديومعالوه بر موارد فوق، سينما، ت

 نمايشگاه است.

مل تجاري تصدي به نمايشگاه بايد در قالب موسسه باشد. با توجه به عبارت تصدي، بايد تشـكيالت وع
نمايشـگاه تلقـي -مثال براي خيريه–تار مستمري براي نمايش فراهم باشد و صرف يك بار نمايش ساخ
 شود.نمي

شود. مقصود از نمايشـگاه خصوصـي، نمايشـگاهر برابر نمايشگاه عمومي، نمايشگاه خصوصي مطرح ميد
جويان يـكمثـل نمايشـگاه آثـار هنـري بـراي دانشـ       اي اسـت، براي افراد معدود و از پيش تعيين شده

 نمايشگاه خصوصي، عمل تجاري نيست.تصدي به دانشكده. 

1. Auction
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 تاجر و معامالت تجاری

  بند هفتم: هر قسم عملیات صرافی و بانکی

  الف) عمليات صرافي
حوالــه  انجام عمليات مربـوط بــه  ) 2، خريد و فروش نقدي ارز) 1عمليات صرافي عبارت است از: 

ي برون مـرزي از طريق كارگزاران در ارايه خدمات ارز) 3و  از طريق مؤسسات اعتباري هـاي ارزي
شده توسـط بانـك   خريـد و فروش مسكوك طالي ضرب) 4چارچوب قـوانين و مقـررات ارزي و 

 28/5/1393دستور العمل اجرايي تاسيس، فعاليـت و نظـارت بـر صـرافي هـا مصـوب        1(ماده  مركزي
  .شوراي پول و اعتبار)

هاي طـالي ضـرب شـده توسـط بانـك مركـزي جـزء        كهبا توجه به تعريف باال، خريد و فروش س :نكته
  شود ولي خريد و فروش طال خير.عمليات صرافي محسوب مي

مؤسسـات اعتبـاري، صـرفاً در    با مجوز بانك مركزي ممكن اسـت؛ همچنـين   تأسيس صرافي  يادآوري:
انجـام عمليـات    قالب شركت سهامي خاص و اشخاص حقيقـي فقـط در قالـب شـركت تضامني امكـان 

  افي دارند.صر

  عمليات بانكيب) 
) و تجهيـز منـابع  هاي بانكي عبارت است از افتتاح حساب و قبـول سـپرده مـردم (   مهمترين عمليات

). مطابق قانون عمليات بانكي بدون ربا، اين دو تخصيص منابعاعطاي وام و تسهيالت به مشتريان (
ايـن  له و ... صورت گيرد. عـالوه بـر   عمليات بايد در قالب عقود اسالمي مانند مشاركت، مضاربه، جعا

، صدور حواله بـانكي،  3هاي بدهيو كارت 2هاي اعتباري، صدور كارت1موارد، گشايش اعتبار اسنادي
ضمانتنامه هاي بانكي، پرداخت وجه چك و برات، نگهداري امانت و اجـاره صـندوق امانـت، تنزيـل     

 شود.برات و ... نيز جزء عمليات بانكي محسوب مي

 از مصـاديق عمليـات بـانكي اسـت. (مقدمـه دسـتورالعمل اجرايـي         صندوق قرض الحسنهت فعالي
موسسـات مـالي و   ). 20/5/1388هـاي قـرض الحسـنه مصـوب     تأسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق

 شوند.به عمليات بانكي مشغولند و تاجر محسوب مي -گرچه نام بانك ندارند ولي–نيز  اعتباري

 قـانون پـولي و    34ماده و امور بنگاهداري ممنوع هستند.  ام ساير اعمال تجاريها از انجاصوالً بانك
 ها ممنوع است:انجام اعمال زير براي بانك: «داردمقرر مي 1351بانكي كشور مصوب 

 خريد و فروش كاال به منظور تجارت.  .1

                                                            
1. LC: Letter of Credit 
2. Credit Card 
3. Debit Card 
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 تاجر و معامالت تجاری 34

  معامالت غير منقول جز براي بانكهايي كه هدف آنها انجام معامالت غيرمنقول است. .2
خريد سهام و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت و يا خريد اوراق بهادار داخلـي يـا خـارجي بـه      .3

هـاي خـاص    نامه مركزي ايران به موجب دستورها يا آيين حساب خود به ميزاني بيش از آنچه بانك
 تعيين خواهد كرد ...

تعاوني سهامي و يا م سهامي عا: تأسيس بانك فقط با مجوز بانك مركزي و در قالب شركت يادآوري
 ). 8/11/1386مصوب  .44ا.س.ق.ا. 5ممكن است (ماده  عام

يـا تعـاوني    عـام  ميسـها   غيرمستقيم براي هر شـركت  طور مستقيم يا به بانك، سقف مجاز تملك سهام
%) و براي اشخاص حقيقي و ساير 10( درصد  ده ،غيردولتي عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي  سهامي

  .)44ا.س.ا.قانون  5است. (ماده %) 5پنج درصد ( ،اشخاص حقوقي

توسط اتباع ايراتي هاي موجود سقف تملك سهام بانك: ها توسط اشخاص خارجيمالكيت بانك
خارجي و اشخاص حقوقي خارجي و همچنين حداكثر ميزان مشاركت آنها در تاسيس بانك در ايران، به 

  زير است:شرح 
وافقت كميسيون اعتباري بانك مركزي و تاييد رئيس كل بانـك  درصد سهام، منوط به م 40تا سقف  .1

 مركزي؛

درصد سهام، بنا به موافقت كميسيون اعتباري بانك مركزي، تصويب هيئت عامـل بانـك    40بيش از  .2
مقررات نـاظر بـر مشـاركت اشـخاص خـارجي در       7. (ماده ركزي و تاييد رئيس كل بانك مركزيم

 شوراي پول و اعتبار). 1390ها مصوب شهريور سرمايه بانك

ها توسط اتباع خارجي دو محدوديت ديگر حاكم البته بايد توجه داشته كه در خصوص تملك بانك
 5% براي اشخاص حقوقي (موضوع ماده 10% براي اشخاص حقيقي و 5است: اوالً سقف تملك 

اعضاي هيئت عامل مدير عامل، رئيس هيئت مديره و اكثر اعضاي هيئت مديره و ) و ثانياً 44ا.س.ق.ا.
مقررات ناظر بر  10(ماده  .بانك هايي كه داراي سهامدار خارجي هستند، بايد از اتباع ايراني باشند

 ها).مشاركت اشخاص خارجي در سرمايه بانك

  رتاجر باشد.یغ ایتاجر  نیب که نیاز ا اعم یبروات بند هشتم: معامالت
دهد كـه بـه دارنـده ايـن سـند مبلـغ       تور ميبرات سندي است كه به موجب آن شخصي به ديگري دس

معيني بپردازد. به صادر كننده، براتكش و به شخصي كه برات بر عهده او صادر شده، براتگير و به كسي 
 گويند.كه سند را در اختيار دارد، دارنده برات مي

 شود.معامالت برواتي شامل صدور، ظهرنويسي (انتقال)، ضمانت و قبولي برات مي
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 تاجر و معامالت تجاری

گـردد. مـاده   معامله برواتي (در بند هشتم) شامل معامله بر روي سفته و چـك نمـي   سيار مهم:بنكته 
صدور چك ولو اين كه از محلي به محـل  «در مورد چك صراحتاً بيان داشته اسـت:   .ت.ق 314

  ». عمل تجارتي محسوب نيست... ذاتاًديگر باشد، 
مــورخ  2783و راي اصــراري شــماره مطــابق نظــر مشــهور حقوقــدانان –نيــز  ســفتهمعاملــه بــر روي 

 شود.تجاري تلقي نمي -12/9/1339

  بند نهم: عملیات بیمه بحری و غیر بحری
كند در ازاي پرداخت وجه يـا وجـوهي   بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف (بيمه گر) تعهد مي

ا وجه معيني بپـردازد.  از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده ي
 )7/2/1316قانون بيمه مصوب  1(ماده 

شود و نوعي سرمايه گذاري مشمول تعريف بيمه در قانون بيمه نمياگرچه بيمه عمر و بيمه بازنشستگي 
 باشد.و مشمول بند نهم ميبوده است ولي ذاتا عمل تجارتي 

خارجی و معامالت  بند دهم: کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی و
  راجع به آنها
 كشتي سازي حتي بدون وجود كارخانه، عمل تجاري است 

 .كشتيراني، حمل و نقل است ولي بر خالف بند دوم مستلزم اعمال تصدي نيست 

 شود ولي ساخت كشـتي نظـامي يـا حمـل ادوات     كشتيراني نظامي عمل تجاري محسوب نمي
 شود.ب ميهاي تجاري، عمل تجاري محسونظامي با كشتي



  

   سوم: درس
 معامالت تجاري تبعي 

***  

  قانون تجارت) 5و  3(مطالعه مواد 
  اول: معامله تجاری تبعی گفتار

كليه معامالت ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجـارتي محسـوب    -3ماده 
  شود:مي

 كليه معامالت بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها. .1

 نمايد.تي كه تاجر با غير تاجر براي حوايج تجارتي خود ميكليه معامال .2

 نمايد.كليه معامالتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي .3

 هاي تجارتيكليه معامالت شركت .4

 خارج است ولـي بـه  ق.ت.  2و از شمول ماده  ذاتاً تجاري نيست، بيانگر معامالتي است كه .ت.ق 3ماده 
مـثالً قـرارداد حـق     .شودشمرده ميشود، تجاري تبع اين كه توسط تاجر يا شركت تجاري انجام مي

انتفاع، معامله تجاري ذاتي نيست ولي چنانچه تاجري براي رفع حوايج تجاري خـود، حـق انتفـاع از    
  م.دانيبرداري يك كارخانه از تاجر ديگر بگيرد، اين معامله را تجاري تبعي ميپروانه بهره

  اقسام معامله تجاري تبعي
دسته معامله تجاري تبعي مطرح كرده است، ولي معـامالت تجـاري تبعـي در     4، ق.ت. 3هر چند ماده 

  ، دو دسته است: ق.ت. 3ماده 
در صـورتي كـه بـراي حـوايج     بند اول تا سوم، معامالت تاجر حقيقـي را   معامالت تاجر حقيقي: الف)

 ت. ، تجاري تلقي كرده استجاري باشد

در اين بند به طور مطلق معامالت بين تجار، تجارتي تلقي شـده اسـت. بـا ايـن حـال بيشـتر        بند اول:
 بـراي حـوايج تجـاري   حقوقدانان به درستي معتقدند كه معامله بين تاجران در صورتي تجاري است كه 

تي محسـوب  كليه معامالت تجار تجار«دارد: است كه بيان مـي  .ت.ق 5ماده  ،باشد. مستند اين نظر
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 3همچنين بنـد سـوم مـاده    ». است؛ مگر اين كه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتي نيست
 كه معامالت براي امور تجارتي را تجاري تلقي كرده است. ق.ت.

عبارت كسبه و صرافان و بانك ها در آخر بند يك به اشتباه نوشته شده اسـت چـرا كـه همـه      -1نكته 
 از به تفكيك ايشان از كلمه تاجر نبود.ايشان تاجر هستند و ني

 معامله بين تاجر و غير تاجر نيز در صورتي تجاري است كه براي حوايج تجاري تاجر باشد. بند دوم:

 شود نه غير تاجر.در معامله بين تاجر و غير تاجر، معامله نسبت به تاجر، تجاري تلقي مي -2نكته 

است چرا كه معامالت اجزاء، خدمه و شاگردان به نماينـدگي   بند سوم در واقع تكرار بند اولبند سوم: 
 گيرد.از تاجر صورت مي

در همه موارد فوق، در صورت ترديد در اين كـه معاملـه    اماره تجاري بودن معامالت تاجر: -3نكته 
كليه معـامالت تجـار   «دارد: مقرر مـي  ق.ت. 5ماده ي بوده است يا خير، تاجر، براي حوايج تجار

  .»كه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتي نيستمحسوب است مگر اينتجارتي 
 ق.ت. بيانگر اماره قانوني تجاري بودن معامالت تجار است. 5ماده 

مطلقاً تجاري است چه براي حوايج تجاري باشد و چه غير تجاري. به هاي تجاري: معامله شركتب) 
 .معامله اموال غير منقول جز يك استثنا:

هاي تجاري است؛ چه شركت سهامي كه شكالً تاجر اسـت  هاي تجاري نيز همه شركتاز شركتمنظور 
  ها كه موضوعاً تاجر هستند.ل.ا.ق.ت) و چه ساير شركت 2(ماده 
  تجاري نيست. ،موارد فوق، معامله اموال غير منقول هيچ يك ازدر يادآوري: 

دو دسته معـامالت تجـاري تبعـي     ق.ت. 3در ماده : ق.ت. 3تبعي خارج از ماده تجاري معامله  پ)
ماننـد رهـن،    نـاميم؛ عالوه بر آن برخي معامالت در حقوق مدني را معامالت تبعـي مـي  ؛ مطرح شد

صدور سفته و به اين قراردادها بايد  شوند.حواله، ضمان و كفالت كه به تبع دين موجودي منعقد مي
 خت يك معامله اصلي هستند.چرا كه اين موارد، ابزار پردا چك را نيز اضافه كرد،

منعقد يا صادر معامله دين . براي آن معامله اصلي و پايه كه چك و سفته يا رهن و ضمان و ..دين و اگر 
  شود. در نتيجه:تجاري تلقي مي ، معامله، معامله تجاري باشد، اين معامالت هم به تبعشده

ا چنانچه براي يك معامله تجـاري صـادر شـود،    قبالً گفتيم كه صدور سفته و چك، عمل تجاري ذاتي نيست ام
 تجاري تبعي است. همچنين است در صورتي كه بين دو تاجر براي امور تجارتي ايشان صادر شود.

  دوم: ضابطه شناسایی معامله تجارتی گفتار
  در مورد ضابطه شناخت عمل تجارتي دو نظريه در عالم حقوق مطرح بوده است:
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): در اين ضابطه، مالك عمل تجاري آن است كـه توسـط تـاجر    Subjective Testضابطه شخصي (
  است.  حقوق تجارشود. در اين ديدگاه حقوق تجارت، در واقع 

در اين ضابطه، اعمال تجـاري از پـيش تعيـين شـده     ): Objective Testضابطه عيني يا موضوعي (
ايـن ديـدگاه حقـوق     شـود. در واقـع در  است و اين عمل تجاري است كه مبناي شناسايي تاجر مـي 

  است. حقوق معامله تجارتيتجارت، 
 ق.ت. 2و  1از اين ديـديم در مـواد   قانون تجارت ايران از كدام نظريه پيروي كرده است؟ چنانچه پيش 
، ضابطه شخصي مالك عمل ق.ت. 3تجارت به وضوح از نظريه عيني پيروي شده ولي بالفاصله در ماده 

بر قانون تجارت ايران  ضابطه مختلطقوقدانان معتقدند كه نظريه يا قرار گرفته است. به همين خاطر ح
  حاكم است.

  



 

  چهارم: درس

  اي تجارتكاليف حرفه 
***  

  )هاي مستقيمو موادي از قانون ماليات ق.م. 1300تا  1297و مواد  ق.ت. 19تا  6(بررسي مواد 

است؛ تنظيم دفاتر تجاري و ثبـت  تجار مطرح شده  تجارت، دو تكليف اختصاصي برايدر قانون  مقدمه:
  1نام در دفتر ثبت تجارتي.

  گفتار اول: تنظیم دفاتر تجاری
  دفتر داشته باشد:  4، بايد به جز كسبه جزء، هر تاجري (چه حقيقي و چه حقوقي) ق.ت. 6مطابق ماده 

  دفتر روزنامه  .1
 دفتر كل .2

 دفتر دارايي .3

 دفتر كپيه. .4

هاي مستقيم نيز تجار را موظف به تنظيم دفاتر تجاري نموده ياتعالوه بر قانون تجارت، قانون مال نكته:
 انـد  موظـف  فصـل  ايـن  موضوع مشاغل صاحبان« :)31/4/1394 (اصالحي	ق.م.م. 95مطابق ماده است. 
 ضـوابط  و اصـول  جملـه  از مربـوط  ضوابط و اصول رعايت با كه را مورد حسب مدارك و اسناد يا و دفاتر

 تشـخيص  بـراي  گـردد  مـي  تنظيم تجار خصوص در تجارت قانون موضوع يتجار دفاتر تنظيم به مربوط
 ».كنند	تنظيم	آنها	اساس	بر	را	خود	مالياتي اظهارنامه	و	نگهداري	ماليات،	مشمول درآمد

  بند اول: اقسام دفاتر
  اطالعات زير را در آن درج كند: هر روزدفتري است كه تاجر بايد ): ق.ت. 7(ماده  دفتر روزنامه .1

                                                            
البته تجار تكاليف موردي زيادي دارند مانند الزام به اعالم ورشكستگي يا اظهار درآمد مشمول ماليات و  . 1

نند ورشكستگي و يا آيد؛ ماغيره. اما اين تكاليفي است كه يا به صورت موردي و براي برخي تجار پديد مي
  تكاليفي است كه اختصاصي به تجار ندارد مانند تكاليف مالياتي.
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 تاجر و معامالت تجاری 40

(يعني كليه مانند صدور و ظهرنويسي  معامالت اسناد تجاري )3مطالبات و ديون،  )2ت، المعام )1
 شود.وجوهي كه براي مخارج شخصي تاجر برداشته مي )4 وواردات و صادرات تجاري) 

تمام مراودات و معامالت تجاري و وجـوهي كـه بابـت مخـارج      ، هر روزدر اين دفتربه عبارت ديگر 
  ود، بايد درج شود.ششخصي برداشته مي

است. البته اگر براي  معامالت غيرتجاريشود، اي كه در دفتر روزنامه نوشته نميتنها معامله نكته:
 معامله غيرتجاري هم مبلغي برداشته شود، آن مبلغ بايد نوشته شود.

بندي ستهدآن را استخراج را از دفتر روزنامه  معامالت ،هر هفتهتاجر بايد ): ق.ت. 8(ماده  دفتر كل .2
 هاي جداگانه بنويسد. ستونو  در صفحاتو  و در اين دفتر به صورت مختصر كرده

هـاي خريـد،   كند و در سـتون معامالت يك هفته را از دفتر روزنامه استخراج ميبه طور مثال تاجر 
  نويسد.مي تفكيك كرده و فروش و ...

  شود.ت غيرتجاري درج نميدر اين دفتر، مطالبات و ديون و مخارج شخصي و معامال نكته:

يا (منقول و  هادارايي )1 تنظيم شده و در آن هر سالدفتري است كه ): ق.ت. 9(ماده  دفتر دارايي .3
فـروردين سـال بعـد تنظـيم      15اين دفتر بايد تا  مطالبات و ديون سال گذشته. )2غير منقول) و 

 شود.
ولي ترازنامه تشريفات تنظـيم متفـاوتي    شهرت دارد» ترازنامه«به اين دفتر در اصطالح حسابداري 

  شود.ها مطرح ميدارد كه در مبحث شركت
 دفتر دارايي، تنها دفتري است كه بايد توسط خود تاجر امضا شود. نكته:

توانـد در  توانند سال مالي خـود را تعيـين كننـد؛ مـثالً شـركت مـي      هاي تجاري ميشركت :مهم نكته
مـاده   19مهر سال اول تا پايان شهريور سال دوم انتخاب نمايد. (بند  اساسنامه خود سال مالي را از اول

فروردين سال بعد  15گويد دفتر دارايي بايد تا كه مي ق.ت. 9آن قسمت از ماده  ،). بنابر اينل.ا.ق.ت. 7
 هاي تجاري تخصيص خورده است.تنظيم شود، در مورد شركت

(يعني اسناد ارسالي مانند  مراسالت )1كليه بايد دفتري است كه تاجر ): ق.ت. 10(ماده دفتر كپيه  .4
هاي تجاري صادر شده ماننـد  (يعني پياممخابرات  )2چك و سفته صادر شده يا فاكتور ارسالي) و 

 . كندثبت را در آن به ترتيب تاريخ  صادرهصورت حسابهاي  )3و ) 1پيش فاكتور

 حسابي (مثل فـاكتور فـروش) صـادر     يا صورت دفتر كپيه زمان خاصي ندارد و هرگاه، سند ثبت در
 شد، بايد در دفتر كپيه ثبت شود.

                                                            
1 Proforma Invoice 




