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 است  عدل  منهج  یکسره  بر   دور فلکی 

 زلــــــمنرد راه  به  ـــــــنب ظامل ــوش  باش که ــخ

 حافظ

 

 



  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 هواحلق

ها، فرمول کلّیة حقوق معنوی و ماّدی این اثر اعم از عنوان کتاب، 

 تطبیقی که   و بررسی قوانین خاص به صورت ها ی تطبیقی پلن

نویسنده  لین بار در این کتاب آمده است، متعلق به برای اّو

است و هیچ «انتشارات نظم تطبیقی »و   « دکرت علی فالح»

حنوی و   هر متام یا خبشی از این اثر را به  و نشر  چاپ  شخصی حق

ولو هدف آموزشی، بدون موافقت کتبی ناشر و   با هر هدفی

به موجب   آن بدون ذکر منبعبازنشر یا   تقلید  و .مؤلف  ندارد

قانوِن محایِت حقوِق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، ختلف بوده 

 .و قطعًا متخلف حتت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت
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   شرح  روان، جامع و فرموالسیون           

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (.1400) با اصالحات  اصالحی  اقنون تجارت  و الیحهمواد رب کّل  مشتمل

الن  و آیین قوانین رب    مشتمل النهب اهی مربوط  انمهخاص  راجع  هب دالّ  .دالّ
 اهی تعاونی.شرکتقوانین  اهی تجاری از جمله  خاص شرکت قوانین رب   مشتمل
 .1400از جمله   اقنون صدور چک  اصالحی   رب  قوانین خاص اسناد تجاری   مشتمل
 اداره تصفیه امور    ورشکستگی .  ینحوه رب   قوانین خاص  ورشکستگی   از جمله اقنون  مشتمل
 ... اه، تجارت الکترونیک  ورب    ساری قوانین خاص  مهم  از جمله ثبت شرکت  مشتمل



  

 

 

 

 

است ردویش خرسند با   اگر سودیست  بازارنرد ای   
هب ردویشی و خرسندی    خدایا منعمم گردان  
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کل مباحث حقوق تجارت شامل 
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فرموالسیون     



  

 

 

 

 

 

 

 

 باب اوّل – تجّار و معامالت تجارتی
    ...... .......1-5مواد  ..........................................................................................................................

 باب دوّم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
    ........... 6-19مواد  ..........................................................................................................................

    ........... 6-15مواد  .................................................................دفاتر تجارتی –ل فصل اوّ  

    .. ......16-19مواد  ........................................................دفتر ثبت تجارتی –م فصل دوّ

 باب ششم – داللی
    .... 335-356مواد  ..........................................................................................................................

    .... 335-347مواد  ...............................................................................کلیّات –فصل اوّل 

    .... 348-355مواد  ...............................................اجرت دالل و مخارج –فصل دوّم 

    .............. 356ماده  ..................................................................................دفتر –فصل دوّم 

کاری )کمیسیون(العملحق –باب هفتم   
    .... 357-637مواد  ..........................................................................................................................

 باب هشتم – قرارداد حمل و نقل
    .... 377-394مواد  ..........................................................................................................................

 باب نهم – قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
   .... 395-401مواد  ..................................................................................................................

 باب دهم – ضمانت
   .... 402-411مواد  .................................................................................................

 

 

  1حقوق تجارت   فصول   اق نو نی 
 نظم تطبیقی با قوانین خاص در  411تا  335و  19تا  1مواد    
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های تجارتیشرکت –باب سوّم   
    ....................20-222مواد  ..............................................................................................................

 هاعد راجع به آنها وقوااقسام مختلفة شرکتدر –لفصل اوّ

. .................  20-194مواد .....................................................................................

 . ......ل.ا.ق.ت1-300مواد  ..............................................شرکت سهامی –مبحث اول      

 .... ............... 94-115مواد  .....................شرکت با مسئولیت محدود –مبحث دوم      

 ........ ......... 116-140مواد  ..........................................شرکت تضامنی –مبحث سوم      

 ... ...............141-161مواد  ..................شرکت مختلط غیرسهامی –ارم مبحث چه     

  ......... .........621-821مواد  ............................شرکت مختلط سهامی –مبحث پنجم 

  .... .............831-189مواد  ...............................................نسبیشرکت  –مبحث ششم 

   ........ .........901-194مواد  ...های تعاونی تولید و مصرفشرکت –مبحث هفتم 

 هانامهها و نشر شرکتدر مقررات راجع به ثبت شرکت – فصل دوم                  
 ... ............   195-201مواد  ..............................................................................................................

 .... ........   202-218مواد  ..............................هادر تصفیة امور شرکت – فصل سوم 

.. ...........  219-222مواد  ........................................مقررات مختلفه – فصل چهارم 

 

 
 

 2حقوق تجارت   فصول   اق نو نی     
 الیحه اصالحی 300تا  1ق.ت و  222تا  94و  20مواد      

 نظم تطبیقی با قوانین خاص در      
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

چک _فته طلب  _برات – چهارمباب   

  .............. 223-319د موا ..............................................................................................................
............   223-306مواد ......................................................................... برات  – فصل اوّل

 ... ...........  223-227مواد  ...............................................صورت برات  –مبحث اول      

 ..............  228-238مواد  .........................................در قبول و نکول  –مبحث دوم      

 ... .......... 239-402مواد  ..............................در قبولی شخص ثالث –مبحث سوم      

  .............. 412-244مواد  .........................................در وعده برات –مبحث چهارم      

  .............. 245-248مواد  ....................................................ظهرنویسی –مبحث پنجم 

 ............... 249-251مواد  .......................................................مسئولیت –مبحث ششم 

  .... ...........252-269مواد  ..................................................در پرداخت –مبحث هفتم 

   ............... 270-273مواد  ......شخص ثالث واسطهتأدیه وجه برات به –مبحث هشتم 

    .............. 274-292مواد  .....................حقوق و وظایف دارنده برات –مبحث نهم 

   ............... 293-297مواد  .............................در اعتراض )پروتست( –مبحث دهم 

   ............... 298-304مواد  .........................................برات رجوعی –مبحث یازدهم 

  ............... 305-306مواد  ....................................قوانین خارجی –مبحث دوازدهم 

.... .........  307-309مواد ............................................... )سفته(. در فتة طلب – فصل دوّم

.............   310-317مواد ...................................................................... چک  – فصل سوّم

.............   318-319مواد ...... ............................................در مرور زمان  – فصل چهارم 

اسناد در وجه حامل –باب پنجم   
 .............. 320-334مواد  ...................................................................................................

 

 

 3حقوق تجارت   فصول   اق نو نی     
 ق.ص.چ 25تا  1ق.ت و  334تا  223مواد      

 نظم تطبیقی با قوانین خاص در      
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در ورشکستگی – یازدهمب با  

.... ..................... 412اده م...............................................................در کلیّات  – فصل اوّل

 ..............   413-426مواد .........تگی و اثرات آندر اعالن ورشکس – مفصل دوّ

 ... ............  427-432مواد  ....................................تعیین عضو ناظردر  – مفصل سوّ

..............   343-439مواد ...................در اقدام به مهر و موم و...  –فصل چهارم 

... ............  440-442مواد  ..................................................در مدیر تصفیه  – فصل پنجم

 ...............   443-475مواد ..............................در وظایف مدیر تصفیه – فصل ششم

 .......... .....  476-513مواد  .......................................در قرارداد ارفاقی – فصل هفتم

...............   514-521مواد ..................... اقسام مختلفه طلبکارهادر  –فصل هشتم 

 ................   522-527مواد .................................قسیم بین طلبکارهادر ت – فصل نهم

 ...... .........  528-535مواد  .......................................در دعوای استرداد – فصل دهم

...............   536-540مواد ..................................در طرق شکایت  –فصل یازدهم 

 در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب –باب دوازدهم 
... ............... 541-548مواد  ................................. ورشکستگی به تقصیردر  – فصل اوّل

 .. ...............  549-550مواد ...........................ورشکستگی به تقلب  رد – فصل دوّم

 .. ..............    551-558مواد  .............................جنحه و جنایاتی که در – فصل سوّم

 ..................  559-560مواد .................در اداره کردن اموال تاجر – فصل چهارم 

 .. ..................561-575مواد  ............................... در اعاده اعتبار –باب سیزدهم   
  ......576-582مواد  ....................اسم تجارتی –باب چهاردهم                 

... ...583-591مواد  ..............شخصیت حقوقی –باب پانزدهم                    
. ......592-600مواد ........................مقررات نهایی –باب شانزدهم                   

 4حقوق تجارت    فصول   اق نو نی    
 ق.ا.ت.ا.و 60تا  1و  ق.ت   575تا  412مواد      

 نظم تطبیقی با قوانین خاص در      
 

 



  

 

 1387مصوب  -اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء  ةنامآیین

1318نامة قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب آیین

 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 

 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 

1396های توسعه کشور، مصوب قانون احکام دائمی برنامه

1397اصالحی 1386سی مصوب قانون اسا 44های کلی اصل قانون اجرای سیاست 

1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، مصوب 

1393اصالحی  1370قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران، مصوب 

1382یکی، مصوب قانون تجارت الکترون

1311قانون تجارت مصوب 

1310ها، مصوب قانون  راجع به ثبت شرکت

 1386های صنعتی و عالئم تجاری، مصوب قانون ثبت اختراعات، طرح

 1317قانون راجع به دالالن مصوب 

 1350های تعاونی مصوب قانون شرکت

1400و  1397،1382،1372های و اصالحات سال1355قانون صدور چک، مصوب 

1376الملل،  مصوب قانون داوری تجاری بین

1314و  1313و  1307قانون مدنی، مصوب 

1392قانون مجازات اسالمی، مصوب 

1375قانون مجازات اسالمی، بخش تعزیرات، مصوب 

 (1394بعدی) اصالحات اب 1345 مصوبهای مستقیم قانون مالیات
1394 نهایی مصوبهای مالی  قانون نحوة اجرای محکومیت 

 های سهامی()راجع به شرکت1347الیحه قانونی اصالح قسمتی ازقانون تجارت، مصوب 
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 بایدش دارد  توکل    هنر     گر صد  راهرو                                تریس کاف    رد طریقت  دانش  و تکیه رب تقوا       

  سخن آغازین :                      

 هب تصویب  رسید، کمتر کسی می توانست تصور نماید که روزی آنقدر قوانین 1311سال  تجارت رد که اقنون    شاید زمانی

 . شمار آیدحقوق تجارت  ن هب ظاهر اصلی و جامع ، تنها یکی از مجموع قوانینکه آن اقنو ،توسعه یابد حقوق تجارتمربوط هب 

  استفاده نماییم.باشد  از عنوان        چه بسا بهتر     هب جای عنوان   امروزه

ع  قوانین خاص بپردازیم و با کنار هم قرار با مجمو  اقنون تجارتربرسی  مواد  و رد این مجلد   رد تالشیم  با   همان  روش نظم تطبیقی ، هب شرح 

با  بیان   ،  هب نحو فرموالسیون   امروزی  حقوق تجارت،تصوریی شفا ف رت و زیبارت از تجارت  اقنون و قدیمی  اهی رپاکنده دادن پاز ل

 خواانن  اهل دقت نماییم . داانن  و حقوق،   تقدیم حضور حقوق   1400با آخرین اصالحات   ات سال    ،دقیق  نص اقنون تجارت

ردس   ،شته دغدهغ بوده استرردوسی که ردرشته ی حقوق همیشه ربای استادان ودانشجویان این  رتین  پیچیده    قدیمی رتن و بعضا  یکی از    

   از سراسرکشور  رد   علمی راکزاهی حقوق  و  مجمو ع   م کدهرد  دانش    سال اهی متمادی ردحوزه ی تدریست  .تجربیااست حقوق تجارت 

 پاسخ:   بدون    دغدهغ اهیی   با    م بوده استأتو ا ما     تماز سوی دیگر،   تجاری یک سو      و    وکالت   رد رپونده اهی خاص 

 توأم با قوانین خاص .  حقوق تجارت  ایی وجود این همه مواد مجمل ،مبهم و متعارض رد حوزه چر دغدهغ  -

 .   تجاری   با قوانین خاص تجارت   عام اقنون مقررات  بین  چگونگی کشف  ارتباط  دغدهغ -

 اه.و تسلط ماندگار  رب آن  تجاری قوانین فرار  مواد فراوان و نمودن  حفظ چگونگی دغدهغ -

  عونظریات متنو اقوالحقوق خواانن با مطالعه چگونگی جلوگیری ازتشویش اذاهندغدهغ  -
 

 حقوق داانن. ا متعارضوبعض

 .دانشکده اهی حقوق  رد تحصیلدانشجویان حقوق ردطول دوره ی     واقبل هضم ربای  واحد ی  منبع فقدان    وجود  دغدهغ  -     

 و .. قضاوتآزمون اهی وکالت ،از جمله  حقوقی اهی نجش س سواالت مبهم رد پاسخگویی    هب چگونگی دغدهغ -                                                    
 



  

 

 

 را داد که    این توفیق منت  نهاد  و دیگررب بنده ی حقیرخویش  بار م که اردای آفریننده لوح وقلم را سپاسگز ـخ

 جارتت  متفاوت ردحوزه ی حقوق تالش رباراهی ارثی صداه دغدهغ دیگر و  پاسخ دادن هب این دغدهغ اه   ردراستای

کلف  الله نفسا   اال    وسعها" هب انم نظم تطبیقی ن   روشی نوی    ارشته حقوق  ، ب   و تعالی  . ردحدوسع خودبنمایدکه هماان"ال ی

بق  و ط      7245ردنظام حقوقی  اریان هب گواهی ثبت شماره      تطبیقینظمفرموالسیون  سیستم ابداعی این ارث  رباساس   

گا هبندی  است    و رد تمام  دورهفصلکه بهترین   نو ع    اقنون تجارت فصل بندی همان و مؤسسات   اه اهی آموزشی   اعم از دانش

ت تطبیقی  ، موضوعاظاهری اقنونحفظ نظم با   اراهئ نص تمام مواد   اقنونی  و  و    باشد   هب  رشته    تحرری   ردآمده آموزش عالی    مالک عمل می

  ؛و    واجد وژیگی اهی ذیل است     نموده بیان       فهرست    هب تفکیک و  رد   ربرسی   هم  را   کنار    4ات    1     حقوق تجارت تمام مباحث  

 :مشتمل رب  تجاری هب بیان ساده  رد تطبیق با تمام قوانین خاص     تجارت ربرسی ماده هب ماده اقنون     •

 

 

 

 

 

 
 با   آرای وحدت روهی  جدید  و مهم و بیان   اهم نظریات مشورتی اداره حقوقی  .  تجارت  تطبیق مواد اقنون     •

 اهی آموزشی.رد اقلب پلن   تجارتاقنون    متفاوتهب واقع   ولی  مشاهب تطبیق موضوعات ومفاهیم هب ظاهر      •
 .اهی ساده ریاضی  و ربقراری ارتباط بین علوم انسانی و ریاضی اقلب فرمولفرموالسیون حقوقی   وبیان  مفاهیم مواد اقنونی، رد     •

 . ق تجارتاهی ساده و متعدد حقوقی جهت فهم بهتر و روانتر مطالب حقواینفوگرافیک مواد اقنونی و  بیان مثال •
کاری مسائل   هفت  گزینه    رد کنارتست           •  و.. وکالت، قضاوت   اهی جدید اهی تألیفی  و    ا   راهئ تستطرح ابت

 (.1400) با اصالحات  اصالحی اقنون تجارت  و الیحه  مواد کّل  ❖

الن  و آیین قوانین  ❖  هب داّلالناهی مربوط  انمهخاص  راجع  هب دالّ
 اهی تعاونی.شرکتقوانین  جمله اهی تجاری از  خاص شرکت قوانین  ❖
 .1400قوانین خاص اسناد تجاری از جمله   اقنون صدور چک  اصالحی   ❖
 قوانین خاص  ورشکستگی   از جمله اقنون  اداره تصفیه امور    ورشکستگی و اعسار. ❖
 اه، تجارت الکترونیک  و....ساری قوانین خاص  مهم  از جمله ثبت شرکت ❖
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 دوره    تجدید چاپ    و    35ردنظم تطبیقی ،طی   حقوق تجارتکتاب         پیش از این    با                

 اه ی عنوان  شده    با روش   مذکور  پاسخ دهیم.   بیش از صد هزار نسخه عرضه ، تالش نموده بودیم   هب دغدهغ

اه   تدریس  و تحقیق  هب بلو غ نمایم که  سبک آموزشی فرموالسیون نظم تطبیقی، پس از سال می نهایت   تواضع   و   افتخار  اعالم    اکنون   باید   با

خاص، تحت عنوان؛ د  مترقی   و  با محوریت قوانینمجّل  یک  خویش رسیده است   و  امروز با غنای علمی    بیشتر    و پیشرفته   رت از آاثر قبلی ،  هب صورت  

 کش  جامعه حقوقی    می گردد . امید است    هب لطف حضرت حق    مقبول  افتد و رد نظر آید  .پیش

رعززیم  می بالم   و   ایمان  دارم    که این نجیب   زادگان     با   و سواس  و  دقت  خاصی ی  فرهیخته   حقوقی  رد کشوچون همیشه  هب وجود   یک جامعه  

دهند. لذا رد اینجا مرا  تب   سپاس و قـدردانی عمیق  تشخیص میتشخیص  بوده   و سره     را  از  انسرهآاثر حقوقی   را دنبال می کنند   و خود صاحب

خواانن گرانقدری  که  رد این مدت  با  التفات داانن و حقوقی   حقوقی خوش فهم  کرده    و از تمام  حقوقامعه قلبی خویش     را تقدیم آن ج

سپاسگزارم و از عزریانی  که  این ارث را هب  بی اخالقی اهی کاسبان علم حقوق، بسیار   ماهی دلگرمی  و قوت قلب بودند ، بی  نهایت قدردان و 

  اهی  مجازی ذیل را دارم.ند ،  استدعای انتقال نظرات و پیشنهادات  رد جهت  بهبود  وغنای این ارث  از طریق  نشانیته اشایسته مطالعه دانس 

 فالح علی خواانن و حقوقداانن اهل دقت/ا  رادتمند  حقوق
www.dralifallah.com 

Instagram: Dr_ali.fallah 

Telegram: Dr_ali_fallah 

Email: Dr.fallah.lawacademy@gmail.com 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 .تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار بدهد - 1ماده  

 :از قرار ذیل است معامالت تجارتی - 2ماده  

 به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در لخرید یا تحصیل هر نوع مال منقو -1

 .آن شده یا نشده باشد

 .تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد -2

 صدی بهکمیسیون( و یا عاملی و همچنین تکاری )العملهر قسم عملیات داللی یا حق -3

 شود از قبیل تسهیل معامالت ملکیمی هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد

 .یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره

 .نباشد تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی -4

 .تصدی به عملیات حراجی-5

 .های عمومیهر قسم نمایشگاه تصدی به-6

 .هر قسم عملیات صرافی و بانکی -7

 .معامالت برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد -8

 .عملیات بیمه بحری و غیر بحری -9

 .هاآن سازی و خرید و فروش کشتی وکشتیرانی داخلی یا خارجی و معامالت راجعه بهکشتی-10
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 د:شومی ها تجارتی محسوببه اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنمعامالت ذیل  - 3ماده 

 .هامعامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ةکلیّ-1

 .نمایدغیرتاجر برای حوائج تجارتی خود می 1ابمعامالتی که تاجر  ةکلیّ  -2

 د.نمایمی باب خودمعامالتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ار ةکلیّ  -3

 .های تجارتیمعامالت شرکت ةکلیّ  -4

 .شودمعامالت غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی - 4ماده 
امور  کلیه معامالت تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به - 5ماده 

 .تجارتی نیست

  

 قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و  20های موضوع ماده انواع شرکت - 5ماده 

شود ازانجام پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا

 .ی ممنوعندسایر معامالت بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمان

 .به هر نوع داللی منوط به داشتن پروانه است  - 1ماده 

شغل داللی مشغول ه که بدون اخذ پروانه بهرکس -(08/11/1399)اصالحی  9ماده 

 دوماه تا  حبس تأدیبی از ششه داللی اشتغال ورزد به گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت ب

 .ریال محکوم خواهد شد 100/ 000/ 000تا  25/ 000/ 000غرامت از ه ب باسال 

کسانی که بخواهند در آتیه شغل داللی معامالت ملکی را اختیار نمایند باید قباًل  - 9ماده 

قبل از صدور پروانه حق اشتغال نامه پروانه تحصیل کنند و طبق مقررات قسمت اول این آئین

 .به داللی معامالت ملکی را ندارند

 توانند مشروط به شرایط ذیل، ملکی را استمالک نمایند؛اتباع خارجه می  - 3ماده

و  داشته کاستمال حق هم ایرانی سساتؤها و مو شرکت اتباع ،متقاضی در کشور متبوع ـ ج

.نمایند تحصیل را عمالً مقدار ملک همان بتوانند الاقل

                                                   
 آمده است که به نظر اشکال چاپی است. «با»به جای  «یا»در متن روزنامه رسمی واژه  - 1



 

 

 
 تعریف نمود.یا توان به حقوق تجارت را می

توان کلّ تجارت کند تا حدی که مینقش اول را در عالم حقوق تجارت ایفاء می •

 نحوی که؛خالصه نمود. به را در واژة  

  آید.به عمل می (1)حقیقی درحقوق تجارت تاجرشناسایی 

  آید.به عمل می (2)ها درحقوق تجارت شرکتیعنی  حقوقی تاجرشناسایی 

  آید.به عمل می (3)درحقوق تجارت  تجّاربررسی روابط اسنادی 

 ِآید.به عمل می (4)ورشکستگی درحقوق تجارت یعنی  تجّار توقفِ بررسی بیماری 

، طی چهار کتابکه در این استیا تجّار  اموری مرتبط با تاجر حقوق تجارت، کلّ راینبناب •

 . گیرندمی قرارو فرموالسیون مورد تحلیل  ،فصل ضمن بررسی تطبیقی مقررات مربوط

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت »دارد؛ ق.ت در تعریف تاجر مقرر می 1ماده 

 «.تی قرار بدهدتجار

 است:و کافی عنصر الزم  چهاربرای تاجر محسوب شدن جمع  ماده فوقبراساس   •

 . انجام عمل تجاری. 4. به نام و به حساب خود بودن 3. شغل معمول 2وجود شخص  .1

 
 

قانون تجارت 1مطابق ماده   
 قرار دهد معامالت تجارتی خود()به نام و به حساب  خود را که شغل معمول  شخصی◄∑

 های تجاریحقوقی یعنی شرکت عناصر فرمول فوق، مختص تجّار حقیقی نیست. اصوالً تجار •

 هایهستند. مگر شرکتق.ت  1نیز برای تاجر محسوب شدن، مشمول الزامات فرمول ماده 

 ل.ا.ق.ت( 2 دها)م .هستندعام که به هرحال، و بدون نیاز به فرمول فوق تاجر  سهامی

را دارا ق.ت  1باید عناصر ماده  محسوب شدن،های تعاونی نیز برای تاجر شرکت  •

 . بدون وجود عناصر مزبور شرکت تعاونی دیگر تاجر به شمار نخواهد آمد،باشند

  .خواهد شدها اطالق به آن« شرکت تعاونی»عنوان همچنان هرچند 
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بررسی تطبیقی عناصر فرمول ایجاد تاجر

انجام معامالت تجارتی خود را  شغل معمول وجود شخص

مقصـــود از واژة 
  1در ماده « کسی»

عبــــارت از هـر 
اعم از « شخصی»

حقیقی یا حقوقی 
 است.

ها نیز شـرکـت ◄
و  1با فرمول ماده 

یفات رعایت تشـر
خــــاص مربوطه، 

 شوند.تاجر می
کسبه جزء نیز  ◄

 1با فرمــول ماده 
تاجر به شــــمار 
می آیند. البــــته 
پس از رعایــــت 
عنـــاصر مزبور و 
تاجــــر شدن، از 
تکــــــــالیف و 
مســـئولیت های 

 اند.تجّار معاف
 

 

معیار تشخیص شغل 
معمول از غیرمعمول، 

 صرفاً و الزاماً تکرارِ
بلکه  ؛مرسوم نیست

مالک این است که 
، به واسطة شغل معمول

امرار معاش صورت 
ی ــــو به نوع گیرد

درآمد غالب شخص 
 باشد؛ازآن طریق 

ولو اینکه تکرار  ◄
 .عرفی نداشته باشد

ی و بلکه نظم منطق)
استمرارکفایت 

 (نماید.می
ولو اینکه شغل  ◄

 .انحصاری نباشد
ولو اینکه شغل ◄

 .اول نباشد
که ـــــــولو این◄ 

مباشرت در آن 
 .  نباشد

مهمترین عنصر تاجر سازی، 
مال تجاری انجام یکی از اع
 ق.ت است. 2مذکور در ماده 

در خصوص این عنصر مهم باید 
 دقت داشت که؛

فقط اعمال تجاری ذاتی  ◄
تاجرساز است  2مذکور در ماده 

تاجراعمال پس از ایجاد تاجر، و 
ساز است که در عیــاری تبــتج

 ها اشاره شده است.به آن 3ماده 
حصری  اعمال تجاری ذاتی◄

 کلی تقسیم  ةاست و به دو دست
 ؛شودمی   

 «هاخود آن»ـ اعمالی که 1 
شوند و نه تجاری محسوب می

ها که عبارتند از به آن «تصدی»
 هایاعمال بند

 (9و  8و  7و  4و  3و  1) 

ها به آن «تصدی»که ـ اعمالی2 
شوند و نه تجاری محسوب می

که عبارتند از  «هاخود آن»
 بندهای  اعمال

 نقل(،  مل وـــ)تصدی ح (2) 

 یسات(،ـــــ)تصدی تأس (3)

 ،راجی(ـــــــ)تصدی ح (5)

 ()تصدی نمایشگاه عمومی(6) 
 
 

؛ ق.ت1تعبیرمادهبه
شخص باید شغل 

 خود رامعمول 
عمل تجاری قرار 

یعنی عملیات  .دهد
 تجاری باید به نام 
و به حساب خود 

ص صورت ــشخ
رد تا وی را ـــگی

 ر نماید والّاــتاج
ل اگر شغل معمو 

به نمایندگی و به 
نام و به حساب آمر 
انجام شود، آمر را 
تاجر خواهد کرد 

دهنده آن و انجام
 تاجر نخواهد بود.

 ؛بنابراین
 )کارمندان(اجزاء◄
خدمه یا شاگرد ◄

 تجارتخانه
  قائم مقام تجارتی◄ 

 شرکت مدیران◄
ه وان بـتنمیرا  و ...

آن اعمال  ةواسط
تاجر به  ،تجارتی

ا زیر شمار آورد
عمل برای خود 

 ها نیست.آن
 



 

 

درتکمیل توضیحات عناصر الزم برای ایجاد تاجر، الزم است به موارد ذیل دقت بیشتری داشته باشیم؛

شود و با وجود  ق.ت 1عنوان یک شخص مشمول ماده تواند بهاصوالً هر شخصی می •

 آید.  تاجر به شمار ،سایر شرایط

های اشخاص یا به لحاظ به لحاظ محدودیت کهارد است و فوق اصلاستثنائاتی بر  •

 موارد مزبور از قرار ذیل است؛. باشدتاجر  تواندشخص نمی ،های موضوعیمحدودیت

 

 

1 

 

 

 

 ،اقدام به تجارت نماید ،های مذکوررسد اگر شخصی بدون توجه به محدودیتبه نظر می *

یگر تاجر نخواهد بود چرا که برای شاید عمل وی همچنان تجارتی به شمار آید ولی وی د

های نص محور، با عنایت به نص توان آثار قانونی بارکرد. البته در آزمونکار غیرقانونی نمی

توان همچنان به تاجر بودن ها نکرده است میای به محدودیتقانون تجارت که اشاره 1مادة 

 2ها قائل بود.شخص با وجود عدم رعایت محدودیت

                                                   
ریزی منظم و صحیح تعاونی و خصوصی با برنامه ظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی،ن»ق.ا  44اصل  - 1

داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک .استوار است

 ...آهن و مانند اینها استهای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهو شبکه

؛ همچنین ر.ک ستوده، دکترحسن،  181تا  173اسکینی، دکترربیعا، حقوق تجارت )کلیّات(، صص   - 2
 داللی دالالن بدون پروانه باطل نیست و دالل بدون پروانه مستحق اجرت نیز خواهد بود.» 50حقوق تجارت، جلد چهارم، ص

ها و استثنائات آزادی تجارتمحدودیت  

 خاصهای اشمحدودیت

 
 توانند تجارت کنند:اشخاص ذیل نمیشخص داخلی؛  ۞
دان گمرک در ـــــکارمن .✓ات ــــقض .✓ران ــسردفت .✓

دان دولت ـــکارمن .✓ رکـــل گمــــالعمخصوص حق
 و... در خصوص معامالت دولتی

توانند در این اشخاص بیگانه نمیشخص خارجی؛ ۞
تصدی  .✓ق. دالالن(  2 )مادهداللی  .✓کنند: موارد تجارت

 و... بانکداری .✓ق. هواپیمایی کشور(  9)ماده هواپیمایی 
 

 ، مانند؛در انحصار دولتی ۞
 (1)ق.ا  44موضوعات اصل  .✓
 و... دخانیات .✓

 ، مانند؛مستلزم مجوز دولتی ۞
 .✓نمایش فیلم  .✓عمل داللی  .✓

قل ــل و نـــحم .✓آژانس مسافرتی
 ...عمومیتأسیس انبارهای .✓هوایی

 

 های موضوعیمحدودیت
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قانون  1تواند با فرمول ماده می تحت شرایط قانونی،  اصوالً هر فرد حقیقی 

 تاجر شود. ،تجارت
 
 

اشخاص حقوقی تاجری هستند که شرکت دولتی تجاری:  الف

ها متعلق شوند و بیش از پنجاه درصد سرمایه آنبه حکم قانون تأسیس می

الیحه اصالحی اوالً مشمول قانون تأسیس  300به دولت است و طبق ماده 

 خود و سپس اساسنامه و در نهایت مشمول الیحه اصالحی تجارت هستند. 

به  587تاجر نیستند و طبق ماده شرکت دولتی غیرتجاری:  ب

 محض ایجاد و بدون ثبت شخصیت حقوقی دارند. 

بلکه  نیست،سودآوری  شتاجر نیست چرا که هدف دولتدولت:  ج 

 اش اداره مملکت است. وظیفه

مثل شهرداری و مؤسسه عمومی مؤسسه عمومی غیردولتی:  د 

  .ارائه خدمات است و نه سودآوری شدفه زیرانیست  تاجر ،کمیته امداد

های تجاری، اشخاص حقـوقی اصوالً شرکتشرکت تجاری:  الف

ق.ت خصوصاً انجام اعمال تجاری ذاتی،  1 هستندکه با همان عناصر ماده

 ل.ا.ق.ت( 20ماده 7تا  2)بنداند. شوند و اصطالحاً موضوعاً تجاریتاجر محسوب می

ل.ا.ق.ت، شخص حقوقی است  2ام طبق ماده ــهامی عــئاً شرکت سولی استثنا

 ل.ا.ق. ت(20م1)بندکه به هرحال تاجراست ولواینکه اعمال تجاری ذاتی انجام ندهد.

 شوند.های شکالً تجاری محسوب میها، شرکتاصطالحاً  این نوع شرکت

 :های غیرتجاری، اشخاص مؤسسات و شرکتشرکت غیرتجاری

 ها شرطیت نداردفاع در آنـــــد انتـــهستند که قصتاجـری غیــرحقوقی 

توانند با قصد انتفاع باشند مثل موسسات انتفاعی و یا بدون قصد انتفاع )می

 (های مردم نهادهای خیریه و سازمانباشند مثل موسسات غیرانتفاعی، انجمن

 کنند.شخصیت حقوقی پیدا میق.ت  584و به صرف ثبت طبق ماده 

های تجاری قصد انتفاع شرطیت دارد ها در حالی است که در شرکتاین

  هاست.آن و انجام اعمال تجاری الزمة تاجرشدن

 

 



 

 

مول از شغل ـــشغل مع معیـــار تمیزهمانگونه که بیان شد، برخالف تصور عمومی،  •

. بلکه مالک در تشخیص شغل معمول این نیستتکرار مرسوم عرفی  لزوممول، ـغیرمع

 ، امرار معاش و گذران زندگی انجام دهد. شغل واسطة آنه است که شخص ب

 عمل آید؛ ازآن طریق بهیعنی درآمد غالب شخص  •

 باشد تکرار عرفی نداشته ولو اینکه . 
 شغل انحصاری نباشد ولو اینکه.  
 شغل اول نباشد ولو اینکه.  
 مباشرت درآن نباشد.  ولو اینکه 

 .عمل تجاری قرار دهدق.ت؛  شخص باید  1براساس ماده  •

آن نیز  «تقل بودنـــمس»عالوه بر معمول بودن شغل تجاری، ن مفهوم است که این بدی

صورت گیرد  «به نام و به حساب خود شخص»یعنی عملیات تجاری باید  .شرطیت دارد

تا وی را تاجر نماید والّا اگر شغل معمول به نمایندگی و به نام و به حساب آمر انجام 

بنابراین اجزاء )کارمندان( یا  .دهنده آن راجامشود، آمر را تاجر خواهد کرد و نه ان

های تجارتی را خدمه یا شاگرد تجارتخانه و یا قائم مقام تجارتی و یا مدیران شرکت

 تاجر به شمار آورد. ،ی آن اعمال تجارتیواسطهه توان بنمی

 ؛ی اعمال تجاری شرطیت داردعنصر به نام و به حساب خود تاجر بودن نسبت به همه •

 نسبت به داللی حتی. 

   کاریالعملنسبت به حقحتی.  

 نسبت به عاملی.  حتی 

ای که در ی معاملهکاری و عاملی و نحوهالعملحق، دقت شود که فارغ از مفهوم داللی

به نام و به حساب خود بودن شرطیت دارد  ،گیرد، آنچه در آناین موارد صورت می

گیرد ای صورت نمیدر داللی معامله اصالً چرا که طرفین  ةعمل تجاری است و نه معامل

ر گیرد و دکاری معامله به نام خود و به حساب دیگری صورت میملــالعو در حق
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ی این موارد عمل گیرد اما در همهعاملی معامله به نام و به حساب دیگری صورت می

دالل، خود لی باید به نام و به حساب خود ـــکاری و عامملــالعی، حقــتجاری دالل

المثل ها تاجر محسوب شوند و الّا اگر فیکار و خود عامل صورت پذیرد تا آنالعملحق

الزحمه( به نام و همین اعمال توسط شاگرد صورت گیرد، چون ماحصل آن عمل )حق

به حساب دیگری است پس شاگرد دیگر تاجر محسوب نخواهد شد. بنابراین به نام و 

همیشه شرط است و نباید آن را با به نام و به حساب  «جاریعمل ت»به حساب خود بودن 

 نمود.  خلطکه شرطیت ندارد،  «معامله»خود بودن 

. در استق.ت  2مهمترین عنصر تاجر سازی، انجام یکی از اعمال تجاری مذکور در ماده 

 خصوص این عنصر مهم باید دقت داشت که؛

 ق.ت تاجرساز است. 2اتِی مذکور در ماده فقط اعمال تجاریِ ذ  •

قانون  3ساز است که در ماده پس از ایجاد تاجر، این تاجر است که اعمال تجاری تبعی  •

 ها اشاره شده است. تجارت به آن

سروکار داریم که فقط « تبعی»و « ذاتی»با دو نوع اعمال تجاری  با عنایت به نکات فوق، •

 آید و جزء فرمول تاجر سازی است.ز به شمار میقسم اعمال تجاری ذاتی تاجر سا

 شود. ق.ت حصری است و به دو دستة کلی تقسیم می 2اعمال تجاری ذاتی ماده   •

ها که به آن «دیــــتص»شوند و نه تجاری محسوب می« هاودآنـــخ»اعمالی که  ـ1

ـیات داللـی، ( )عمل3، ))تحصیل منقول به قصد انتقال( (1)های اعمال بند ؛عبارتند از

 ج تجاری(،ئتولیدی برای حوا کارانداختن )تأسیس و به کار (4کاری، عاملی(، )العملحق

 .( )عملیات بیمه(9) و( )معامالت برواتی( 8( )عملیات صرافی و بانکی(، )7)

 «هاود آنـــخ»شوند و نه ها تجاری محسوب میبه آن «دیـــتص»اعمالی که  -2

)تصدی تأسیسات(، ( 3))تصدی حمل و نقل(، ( 2)بندهای  اعمال ؛که عبارتند از

 .عمومی( های)تصدی نمایشگاه( 6))تصدی حراجی( و  (5)

سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی کشتی ق.ت؛ 10طبق بند *

 نیز تجاری ذاتی است. هاآن و معامالت راجعه به



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه و کار تولیدی مشروط بر اینکه برای رفع .✓
 قانون تجارت(  2ماده  4حوایج شخصی نباشد )بند 

از مصادیق همین مورد است با این تفاوت که  10مذکور در بند« کشتی سازی»: توجه
 شود. فقط کشتی )نه قایق( آن هم کشتی غیرنظامی را شامل می

  

 قانون تجارت( 2ماده  2)بند . باشد کهبه حمل و نقل به هر نحوی تصدی .✓

. با این تفاوت استیق همین نوع از تصدی از مصاد 10مذکور در بند «کشتیرانی»:توجه
 خود حمل و نقل با کشتی نیز تجاری محسوب شده است.  10که در بند 

 ق.ت( 2 ادهم 5)بند به عملیات حراجی  تصدی .✓
 ق.ت( 2ماده  6)بند  های عمومیبه هر قسم نمایشگاه تصدی .✓
شود از قبیل یبه هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد م تصدی .✓

 ق.ت( 2ماده3)بندتسهیل معامالت ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات. 

 قانون تجارت( 335-356)مواد  .داللی .✓
 قانون تجارت( 357-376)مواد  .کاری یا کمیسیونالعملحق .✓
 قانون تجارت( 2ماده3)بند  .عاملی .✓

 قانون تجارت(  2ماده  7ند )ب .عملیات صرافی .✓
 قانون تجارت( 2ماده  7)بند  .عملیات بانکی .✓
 قانون تجارت( 2ماده  9)بند  .عملیات بیمه .✓

تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، چه تصرفاتی در آن شده خرید یا  .✓
 قانون تجارت( 2ماده  1باشد و چه نشده باشد. )بند 

نیز از مصادیق همین مورد است. با این تفاوت  10مذکور در بند  «خرید و فروش کشتی»: توجه
 نیز درکشتی تجاری محسوب شده است.  «فروش»، عمل 10که در بند 
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شود. اعم مال حقوقی است که روی برات انجام میمنظور از معامالت برواتی اع .✓
 قانون تجارت( 2ماده 8از صدور، قبولی، ظهرنویسی، ضمانت و... )بند 
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اعمال تجاری ذاتی  ،قانون تجارت 2یش بینی شده در بندهای دهگانه ماده اگر چه اعمال پ •

بلکه باید سایر  .هستند، لکن صرف انجام آنها موجب تاجر شناخته شدن شخص نخواهد بود

قانون تجارت یعنی انجام اعمال تجاری به شکل شغل معمولی آن هم به نام و به  1شرایط ماده 

 .اع نیز وجود داشته باشد تا شخص تاجر به شمار آیدحساب خود شخص به جهت قصد انتف

تجاری هستند ولی فاعل آن اعمال ممکن است قطعاً ق.ت،  2به عبارتی اعمال مذکور در ماده   •

 تاجر باشند و ممکن است فاقد سایر شرایط بوده و تاجر محسوب نشوند. 

ذاتی است ولی  کاری و تصدی حمل و نقل قطعًا تجاریالعملعمل داللی، حق؛ مثال 

 کار و متصدی حمل و نقل ممکن است تاجر باشند.العملها یعنی دالل، حقفاعل آن

 تجاری ذاتی است. «تصدی به عملیات حمل و نقل»تجاری ذاتی نیست، بلکه  «عملیات حمل و نقل» •
 

 ، تجاری ذاتی محسوب«عملیات حراجی، نمایشگاه عمومی و تأسیسات تسهیل معامالت ملکی» •

 ها عمل تجاری ذاتی است. به آن «تصدی»ود بلکه شنمی

  ؛«تصدی» باید دقت نماییم که امر که با تصّدی مواجه هستیمی در اعمال  •

 ًد.که ابزار و تشکیالت داشته باشآن هم به نحوی ،در قالب بنگاه یا مؤسسه باشد اوال 

 ًطیت تکرار شود. یعنی بر خالف مفهوم شغل معمول که تکرار در آن شر ثانیا

پس اگر بنا باشد شغل معمول یکی از  ؛نداشت، در تصدی تکرار شرطیت دارد

 د، تکرار نیز ضرورت خواهد داشت. ( باش 6و 5، 3، 2مذکور در بندهای)های تصدی

تحصیل مال منقول با هر کدام از اعمال حقوقی به قصد فروش یا اجاره عمل تجاری ذاتی  •

 ؛به شمار آمده است به شرط اینکه

 ًقصد انتقال همزمان با قصد تحصیل وجود داشته باشد ولو اینکه بعداً به شکل  اوال

 .فروش یا اجاره منتقل نشود

 ًحاصل ارزشِ اضافهِ شود در حدی نباشد که غالبِاگر تصرفاتی در آن می ثانیا، 

ناشی از تصرفات باشد. به عبارتی هر چه ارزش کار )تصرف( به نسبت قیمت خود 

بر آن غلبه نماید دیگر عمل تجاری محسوب نشده و در قالب  مال بیشتر شود و

از این روی عمل خیاطی، عمل نجاری، عمل نقاشی، عمل  ؛گنجدوری میپیشه

 ولی استتحصیل مال منقول به قصد فروش همراه با سازی و ... هر چند مجسمه



 

 

ساز است و نه جسمهناشی از عمل خیاط ـ نجار ـ نقاش و م شودمی حاصلغالب که  ارزشِ  اضافهِ

 گردد.است و فاعل غیرتاجر محسوب میغیرتجاری  عمل بنابراینناشی از خود مال منقول. 

تصدی به عملیات حراجی یعنی عملیاتی که دارای قیمت مبدأ نیست و به باالترین قیمت  •

)با تصدی به عملیات مزایده اشتباه نشود که شود تجاری ذاتی دانسته شده است فروخته می

 شود.( ارای قیمت مبدأ است و با عملیات مناقصه اشتباه نشود که ازکمترین قیمت خریداری مید

های عمومی، تصدی به محلی است که در آن چیزی را به مقصود از تصدی به نمایشگاه •

گذارند و مردم در مقابل پرداخت وجهی آثار نویسندگان و مصنفین را مشاهده نمایش می

شود و در عمل مصادیق وسیعی دارد مثل: سینما، ی آنان فراهم میگرمرنموده و وسایل س

 حش. و سازی و حتی باغها، نمایشگاه نقاشی، نمایشگاه مجسمهسیرک، کنسرت، موزه

هر قسم عملیات صرافی یعنی تبدیل پول به پول و عملیات بانکی ق.ت،  2ماده  7طبق بند  •

اند، حال اگر هر شخصی تجاری ذاتی یعنی افتتاح حساب، اعطای وام یا گشایش اعتبار

تواند تاجر باشد. بنابراین اگر عملیات بانکی ها را انجام دهد میاعم از حقیقی یا حقوقی آن

الحسنه انجام شود، های قرضتوسط غیربانک مثل مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوق

انک شدن بدون آنکه موجب ب ،ها گرددتواند سبب تاجر شدن مؤسسات و صندوقمی

 . به شمارآیدها چک بانکی ها شود یا چک آنآن

به معامالت برواتی که به حکم قانون، از معامالت سفته و چک جدا شده و در گروه اعمال  •

 شود. اند، معامالت تجاری حکمی نیزگفته میتجاری ذاتی قرارگرفته

تی و کشتیرانی سازی و خرید و فروش کشکشتی»دارد ق.ت که مقرر می 10در خصوص بند  •

 باید دقت داشت؛« تجاری ذاتی است. هاآن داخلی یا خارجی و معامالت راجعه به

  (10بند) 1بند)کارتولیدی(،  4بندرا در ارتباط با  تیـــکشداق ــمص به نوعی 

 ( مطرح کرده است.تصدی به حمل و نقل) 2بند و (منقول به قصد انتقال)خرید 

 (10بند ) اند و قابل تسری به موارد دیگر نیستندق.ت حصری 2و تمام بندهای ماده. 

 (که فقط 1( برخالف بند)10بند )«خرید و »دانست، را تجاری می« خرید منقول
 داند.را تجاری می« فروش کشتی

 (الزاماً نیازمند2( برخالف بند)10بند ) «برای کشتیرانی نیست.« تصدی 

 (10بند ) شود.، نمیآن منتفی استکه قصد انتقاع در کشتیرانی نظامیشامل 
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 کسبة

 ءزج 

 (3/6/1400مصوب  قانون تجارت 19نظامنامه جدید ماده اصالحیه )معیار تشخیص  ۞

آیند. البته میق.ت، تاجر به شمار 1کاسب، کسبه و بازرگان همگی با فرمول ماده 

ق.ت، تاجر است با معیارهای درآمد ساالنه ذیل  1کاسب یا کسبه جزء که طبق ماده 

 از تاجرکل قابل تشخیص است؛

چهار میلیارد ها که میزان فروش ساالنه آنان از مبلغ تولیدکنندگان و نظایرآن

 تجاوز نکند. ریال

آن ها در قبال  عایدی غیرخالصای که ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه

 تجاوز نکند. دو میلیارد ریالخدمات ارائه شده در سال از مبلغ 

 های کسبه جزءمعافیت۞ 

اند و مشمول کســبه جـــــزء با وجود اینکه تاجر هستند، از تکالیف تاجرکل معاف

 شوند؛الزامات تجار نمی

 تجاری نیستند. ثبت نام در دفترثبت به مکلّف 
 شتن دفاتر تجاری نیستند.مکلّف به دا 

  ًشوند.مشمول قوانین ورشکستگی نمیالزاما 

 

 ور پیشه

 یا 

 صنعتگر

که با کار دستی )یدی( خود برای تولید و  شخصی استور یا صنعتگر پیشه ۞

 2ماده 4ممکن است این کار تولیدی مشمول بند  کند.ایجاد آثار، امرار معاش می

اما  ،حیث تجاری محسوب و شخص تاجر به شمار آید قانون تجارت شود و از این

شود چرا که تصرف او به حدی است آن قانون نمی 2ماده  1مشمول بند به هر حال 

 باشد، نه ناشی از خود مال. که اضافه ارزش حاصل ناشی از پیشه و صنعت او می
 

 . کنداست که باکشت محصوالت کشاورزی امرار معاش می شخصی ۞

ق.ت  2که اگر عملش مشمول ماده  رع در این معنا اعم از کشاورز و باغدار استزا

 باشد تجاری است و وی تاجر خواهد بود و اال صرف زراعت تجاری نیست.
 

 

 زارع



 

 

ها تجارتی که به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن است معامالتیتجاری تبعی، اعمال   

مواجه  عم از حقیقی یا حقوقیا تاجر یک شود. در اعمال تجاری تبعی، حتماً بامحسوب می

معامله مذکور برای شخص تاجر، طرف معامله است، هستیم که به اعتبار آن تاجرکه یک

 شود. عمل تجاری محسوب می
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اینکه تواند منشأ قراردادی یا غیرقراردادی داشته باشد، مشروط به اعمال تجاری تبعی، می 
2برای حوائج تجاری باشد.

                                                   
 126-124، دکترربیعا، حقوق تجارت )کلیّات(، صص اسکینی  - 1
 129همان.ص  - 2

اعمال 

تجاری 

تبعی 

مطابق )

 3ماده

 (ق.ت

 قانون تجارت( 3ماده  1)بند  .جارـ کلیه معامالت بین ت1

 5و ماده  3ماده  2و جهت هماهنگی این بند با بند  (1)دانانطبق نظر مشهور حقوق

قانون تجارت باید قائل به این نظر بود که معامالت بین تجار تنها در صورتی تجاری 

 شود که برای امور یا حوائج تجاری انجام گرفته باشند.محسوب می

 الت بین تاجر با غیر تاجر جهت رفع حوائج تجارتی.ـ کلیه معام2

شود که برای حوائج غیرتجاری انجام میمعامالتیقانون تجارت(  3ماده  2)بند  

 گردد ولو اینکه بین دو تاجر صورت گرفته باشد.تجاری محسوب نمی

ـ کلیه معامالتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی 3

 قانون تجارت( 3ماده  3)بند نماید.یارباب خود م

همانطور که سابقاً توضیح دادیم، معامالتی که تنها به نام و به حساب تاجر باشند، 

تجاری هستند. در معامالت تجاری تبعی نیز، به اعتبار تاجری که شاگرد برای او 

 کند، معامله تجاری تبعی به شمار خواهد آمد.معامله می

 قانون تجارت( 3ماده 4)بندهای تجارتی تـ کلیه معامالت شرک4

های تجاری( برای حوائج تجاری از آنجا که تمام معامالت اشخاص حقوقی )شرکت

های تجارتی آید، لذا قانونگذار به طور مطلق، کلیه معامالت شرکتها به عمل میآن

 را، تجاری تبعی محسوب نموده است.
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 شود. تجارتی محسوب نمیهیچ وجه به  غیرمنقول ق. ت معامالت 4به استناد ماده 

ی نیستند؛ این تتجار «ههیچ وجبه » 4مقصود از این که معامالت غیرمنقول در ماده  •

)یعنی تجاری  3ه مشمول ماده شوند و ن)یعنی تجاری ذاتی( می 2است که نه مشمول ماده 

( و نه تبعاً 2)ماده ،اندتوانند باشند. به عبارتی معامالت غیرمنقول نه ذاتاً تجاریتبعی( می

 شرکت سهامی دوتاجر یا بین  دوحتی اگر بین  معامالت غیرمنقول پس. (3اند )ماده تجاری

 شوند. تجاری محسوب نمیبازهم هم انجام شوند  عام
 

را غیرتجاری دانسته است. بنابراین « غیرمنقول« »معامالتِ » خودِ ،تق. 4ده دقت شود ما •

 امّا؛شود، درست است که معامالت غیرمنقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی

  «و همین طور  غیرمنقول معامالت «کاریالعملحق»یا غیرمنقول  معامالت «داللی

ذکر  ق.ت 2قول که در ماده ــنامالت غیرمــمع «تسهیل»اموال غیرمنقول و  «بیمه»

یرمنقول، ـــامله غـــخود مع که چرا ،دنشوعمل تجاری محسوب میهمگی اند، شده

 ق.ت 2و مشمول ماده  استغیرمنقول  ةغیرتجاری است والّا اعمالی که راجع به معامل

  .باشدغیرمنقول  اموال ولو اینکه راجع به آیدذاتی به شمار میتجاری  ،شودمی
 

 «بنگاه داری امالک( است به هر نوع تأسیساتی که برای تسهیل معامالت ملکی« یتصد( 

تجاری ذاتی است هرچند موضوع  ،نامه دالالن امالکو آیین ق.ت 2نیز به استناد ماده 

را غیرتجاری دانسته « معامالت»فقط ق.ت  4ماده  زیرا ،آن معامالت غیرمنقول است

  راجع به معامالت غیرمنقول. و نه تصدی و اعمال تجاری ذاتی بود
 

 ق.ت هستند.  4قائل به وجود یک استثنای دیگر برای ماده  1برخی از نویسندگان

های ها، انواع شرکتقانون تملک آپارتمان 5براساس این نظر، به موجب ماده 

خرید غیرمنقول با قصد ساخت خانه و »ق.ت که اقدام به  20تجاری موضوع ماده

و اساسًا « کنندکسب، به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش میآپارتمان و محل 

 دهند.اند، با این کار، عمل تجاری ذاتی انجام میبرای این موضوعات تشکیل یافته

                                                   
 78ص اسکینی، دکترربیعا، حقوق تجارت )کلیّات(،  - 1



 

 

ق.ت و بیان اعمال تجاری ذاتی  و تبعی  1گذار پس از ارائه فرمول تاجر در ماده قانون •

، 4ق .ت و استثناء نمودن اموال غیرمنقول از دسته اعمال تجاری در ماده  3و  2در مواد 

تجاری بودن اعمال »ق.ت دست به ایجاد یک اماره قانونی مبنی بر  5نهایتًا در ماده 

 است.  زده «تجّار

 آن؛اساس بر •

 قانونی  ةامار شود. بر این است که کلیّه معامالت تجّار، تجارتی محسوب می 

ق.ت، اماره تاجر بودن اشخاص را مطرح  5است که ماده  شایان توجه ▪

در مقام ایجاد اماره برای تجاری محسوب نمودن صرفاً بلکه  ، ندکنمی

  اعمال تاجر است.

 5اتفاقاً براساس اصل عدم، اصل بر تاجر نبودن اشخاص است و ماده  ▪

تنها مربوط به حالتی است که تاجر بودن شخص محرز است و در 

 قانونگذار آید کهدن یا نبودن عمل تاجر تردید پیش میتجاری بو

 دهد.اماره را بر تجاری بودن قرار می

  اثبات خالف اماره 5ی قانونی مقرر در ماده قاعدتاً اثبات خالف اماره 

 .ممکن است ق.ت

بر عهده کسی است ، بار اثبات مدنی مطابق قواعد آیین دادرسی ▪

 باشد.  هکه اظهارات او خالف ظاهر یا امار
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خواهد که میکسیکسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامالتی شده یا برایدالل – 335ماده 

 .مقررات راجع به وکالت است اصوالً قرارداد داللی تابع کند.معامالتی نماید طرف معامله پیدا می

 .های مختلف داللی نموده و شخصاً نیز تجارت کندرشتهتواند در دالل می - 336ماده 

راجعه  دالل باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات - 337ماده 

در مقابل هر یک از  دالل .از طرفین بکندبه معامله مطلع سازد ولو اینکه داللی را فقط برای یکی

 .باشدطرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می

یا آنکه  تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید ودالل نمی - 338ماده 

 .باشد نامه مخصوصی داشتهاجازهتعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه

مگر  دالل مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معامالت به او داده شده - 339ماده 

 .نبوده است مزبوره مربوط به شخص اوه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناداینک

تا موقع ختم  التجاره رادر موردی که فروش از روی نمونه باشد دالل باید نمونه مال - 340ماده 

 .دارند این قید معافمعامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از

مختلف  هایتواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشتهل میدال - 341ماده 

است موجب  امور دیگری که ممکنداللی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و

 .تغییر رأی آنها شود مطلع نماید

مله بین معا هرگاه معامله به توسط دالل واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن - 342ماده 

راجع به اشخاصی باشدکه به توسط او  طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها

 .مزبور است اند دالل ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسنادمعامله را کرده

  



 

 

معامالتی  کند و ضامن اجرایدالل ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها داللی می - 343ماده 

 .شود نیسته توسط او میکه ب

 التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیستدالل در خصوص ارزش یا جنس مال - 344ماده 

 .مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده

نمود دالل  هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دالل معامله - 345ماده 

 .ضامن معامله است

طرفی که این ه که دالل در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید بدر صورتی  - 346ماده 

 25/ 000/ 000عالوه به ه بوده و ب داند اطالع دهد و اال مسئول خسارات واردهنکته را نمی

 (1399)اصالحی  .ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد 60/ 000/ 000تا 

تعهد  امله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرایدر صورتی که دالل در مع - 347ماده 

 .خواهد بود

 

راهنمایی یا  تواند حق داللی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله بهدالل نمی - 348ماده 

 .وساطت او تمام شده باشد

طرف  به او مأموریت داده به نفع اگر دالل برخالف وظیفه خود نسبت به کسی که - 349ماده 

و یا  محل از طرف مزبور وجهی دریافت دیگر معامله اقدام نماید و یا برخالف عرف تجارتی

محکوم به  وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به عالوه

 .برای خیانت در امانت خواهد شدمجازات مقرر

اجرت  له مشروط به شرط تعلیقی باشد دالل پس از حصول شرط مستحقهرگاه معام - 350ماده 

 .خواهد بود

اخذ  کند به او داده شود دالل مستحقاگر شرط شده باشد مخارجی که دالل می - 351ماده 

که عرف  ترتیب در موردی نیز جاری استمخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین

 .ارجی که دالل کرده حکم کندتجارتی محل به پرداخت مخ

فسخ  در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی - 352ماده 

 .دالل نباشد مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به شودبشود حق مطالبه داللی از دالل سلب نمی
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 .داللی معامالت ممنوعه اجرت ندارد - 353ماده 

مگر اینکه  الزحمه دالل به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نمودهحق - 354ماده 

 .قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد

محکمه با رجوع به اهل  الزحمه دالل به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و االحق - 355ماده 

 .1را معین خواهد کرد الزحمهمعامله حق مکانی و نوعخبره و رعایت مقتضیات زمانی و

 :گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید هر دالل باید دفتری داشته و کلیه معامالتی را که به داللی او انجام - 356ماده 

 .اسم متعاملین( 1
 .مالی که موضوع معامله است( 2

 .نوع معامله( 3

 .اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده استشرایط معامله با تشخیص به ( 4

است یا  عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد(5
 .به رؤیت است یا به وعدهالتجاره یا برات در صورتی که برات باشدمال

 .امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه( 6

 .2دفتر داللی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است

 

  

 .تصدی به هر نوع داللی منوط به داشتن پروانه است - 1ماده 

دارای  که شودپروانه داللی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می - 2ماده 

 :شرایط زیر باشند

 داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا-1

 .آماده به خدمت

 .تابعیت ایران -2

 .داشتن گواهینامه سال ششم ابتدایی و یا دادن امتحانی برابر آن -3

 

                                                   
 قانون راجع به دالالن، نسخ شده است. 13ق.ت مستنداً به ماده  356و  355مواد  - 1

 ه است.قانون راجع به دالالن، نسخ شد 13ق.ت مستنداً به ماده  356و  355مواد  - 2



 

 

 .نها هستنددار داللی آداشتن اطالعات فنی متناسب با اموری که عهده -4
 .عدم شهرت به نادرستی -5
نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کالهبرداری و  -6

 .کنددادگستری معین میامانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت خیانت در
 .3نامه یا وثیقه مطابق ماده الضمانه یا ضمانتدادن وجه -7

فاقد شرط  از اجرای این قانون به شغل داللی اشتغال داشته و کسانی که دو سال قبل -تبصره 

شوند که در ظرف دوسال گواهینامه  سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهد

کسانی که در .نخواهد شد امتحانات نهایی آموزش سالمندان را بیاورند و اال پروانه آنها تجدید

سال کمتر نباشد از شرط سوم  45ل پیشینه داللی داشته و سن آنها از تاریخ اجرای این قانون ده سا

 .این ماده و این تبصره معاف خواهند بود

 خواهد تصدی به داللی نماید برای جبران خساراتی که ممکن استکسی که می - 3ماده 

 :یکی از طرق زیر تأمین بدهدقانوناً از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید به
 .الضمانپرداخت وجه -1
 .دادن وثیقه غیر منقول و یا سهام -2
 .ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک -3

نوع  الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتنمیزان وجه

 .تعیین خواهد شدرسدای که به تصویب هیأت وزیران مینامهداللی در آیین

به عنوان  نامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله داللالضمان یا ضمانتسبت به وجهن - 4ماده 

 .رجحان خواهند داشت سایر بستانکاران داللیاند برداللی در امور مربوطه به آنان بستانکار شده

داللی  نامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دالل ازالضمان یا ضمانتوجه - 5ماده 

کسانی که  صورت حساب او باگیری کند و در هر دوشده و یا خود او از داللی کنارهممنوع 

 .اند تسویه شده باشداز جهت داللی به او مراجعت کرده

به موجب  گیری کند باید قبالً به مقامی کههر داللی که بخواهد از کار داللی کناره - 6ماده  

ها یکی از روزنامه مجله رسمی و ع بدهد تا به وسیلهشود کتباً اطالاین قانون معین می 11ماده 

نسبت به او از جهت  قصد او آگهی شده و ضمناً متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هر کس

 ،شوداین قانون معین می 11ادعایی دارد مقامی را که به موجب ماده امور مربوطه به داللی

الضمان بنا بر وجه استرداد اند در هر حالمستحضر نماید تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بم

 .تصویب رییس دادگاه بدایت محل اقامت دالل خواهد بود
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تجارتی  یال و برای معامالتحق صدور پروانه برای داللی معامالت ملکی دویست ر - 7ماده 

سال  سایر امور شهری یک صد ریال دریک صد و پنجاه ریال و برای معامالت خواربار و

تصدی به هر یک از سه نوع داللی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و  .خواهد بود

 .پروانه حق علیحده دریافت خواهد شد برای هر

 و معموالً برخالف مقررات مربوطه به داللی است ود عمالًهر داللی که معلوم ش - 8ماده 

برای  شود واقع و از شغل داللیمیاین قانون معین 11مورد تعقیب مقامی که به موجب ماده 

شود و این مانع می مدتی که از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال

تعقیب قرار گرفته و به  ا حقوقی در دادگاه صالح موردقوانین جزایی ینیست که دالل طبق

 .مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محکوم گردد

شغل داللی مشغول گردد ه هر کس که بدون اخذ پروانه ب -(08/11/1399)اصالحی  9ماده 

 باال ـــدو سماه تا  حبس تأدیبی از ششه داللی اشتغال ورزد به و یا قبل از انقضاء ممنوعیت ب

 . ریال محکوم خواهد شد 100/ 000/ 000تا  25/ 000/ 000غرامت از ه ب

شغل داللی ه قانون ب هر کس که در تاریخ اجراء این -(26/05/1320)اصالحی  10ماده 

ه که باشتغال دارد مکلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامی 

ین میشود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت این قانون مع 11موجب ماده 

تعقیب و مجازات  9داللی ادامه دهد طبق ماده شغل ه منقضی شده و یا تقاضانامه او رد شود و ب

 .او پروانه داللی داده نخواهد شده شده و دیگر ب

وظائف  وانه و سایرهیأت وزیران بر حسب نوع داللی مقامی را که برای صدور پر - 11ماده 

 .مذکور در این قانون صالحیت دارد معین خواهند کرد

خود باید  طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه داللی و دفتری که دالل برای ثبت عملیات - 12ماده 

مأموریت داده قبل  او و کسی که به او الزحمه دالل که باید بیننگاهداری نماید و قرارداد حق

نباید زائد بر میزان معین در  الزحمه دالل کهت تنظیم و مبادله شود و میزان حقاز انجام مأموری

هایی که از طرف نامهقانون مطابق آیین سایر مقررات الزم برای اجرای اینتعرفه رسمی باشد و

 .بود شود خواهدتنظیم می 11مقام مذکور در ماده 

 الزحمه و حق های مربوط بهنامهار آیینقانون تجارت پس از انتش 356و  355مواد  - 13ماده 

 .دفاتر نسخ خواهد شد

 



 

 

معامالتی  آمر(کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری )العملحق - 357ماده 

 .داردالعملی دریافت میکرده و در مقابل حق

در  تثناء شده مقررات راجعه به وکالتجز در مواردی که به موجب مواد ذیل اس - 358ماده 

 .کاری نیز رعایت خواهد شدالعملحق

در  کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاًالعملحق - 359ماده 

 .اطالع دهدصورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او

اینکه  الی که موضوع معامله است نیست مگرکار مکلف به بیمه کردن اموالعملحق - 360ماده 

 .آمر دستور داده باشد

ظاهری  کار ارسال شده دارای عیوبالعملالتجاره که برای فروش نزد حقاگر مال - 361ماده 

تعیین میزان  برعلیه متصدی حمل و نقل و کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوعالعملباشد حق

الزمه به عمل آورده  التجاره اقداماتسایل مقتضیه و محافظت مالآواری( به وخسارات بحری )

 .از این غفلت خواهد بود اقدامات خود مستحضر کند و اال مسئول خسارات ناشیهو آمر را از

ارسال شده  کار برای فروشالعملالتجاره رود که نزد حقاگر بیم فساد سریع مال - 362ماده 

التجاره را با مال ایجاب کند مکلف استدر صورتی که منافع آمر تواند و حتیکار میالعملحق

 .او به فروش برساند التجاره در آنجا است یا نمایندهالعموم محلی که مالاطالع مدعی

کرده به  التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معینکار مالالعملاگر حق - 363ماده 

احتراز کرده و  نماید از ضرر بیشتری بود مگر اینکه ثابتفروش رساند مسئول تفاوت خواهد 

 .تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است

از عدم رعایت  کار تقصیرکرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز کهالعملاگر حق - 364ماده 

 .دستور آمر ناشی شده برآید

بخرد و یا به  ه کمتر از قیمتی که آمر معین کردهالتجاره را بکار مالالعملاگر حق - 365ماده 

تفاوت نداشته و باید آن را در  استفاده ازبیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق

 .حساب آمر محسوب دارد



37 

  

  ۞ذـــــــابع و مآخـــــــمن

 

دهد  کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطیالعملاگر حق - 366ماده 

عرف تجارتی  اگر فروش به نسیه داخل در آن متوجه خود او خواهد بود معذالک ضررهای ناشیه از

 .مخالف آمر شود مگر در صورت دستورکار مأذون به آن محسوب میالعملمحل باشد حق

طرف  کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهداتالعملحق - 367ماده 

معامله را کرده  و یا شخصاً ضمانت طرف در معامله به اعتبار نبوده معامله نیست مگر اینکه مجاز

 .و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد

و همچنین  کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر الزم بودهالعملمخارجی که حق - 368ماده 

 .مسترد شود کارالعملمنفعتاً به حقهر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید اصالً و

 .تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذاردکار میالعملحق

اجرای  شود که معامله اجرا شده و یا عدمالعمل میکار مستحق حقالعملوقتی حق - 369ماده 

 .آن مستند به فعل آمر باشد

خود فقط  کار برای اقداماتالعملر نشده حقپذینسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام

 .نمایدمیمستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین

قیمتی  کار نادرستی کرده و مخصوصًا در موردی که به حساب آمرالعملاگر حق - 370ماده 

به  نخواهد بود العملدارد مستحق حقعالوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب

 .کند فروشنده محسوب کار را خریدار یاالعملتواند حقعالوه در دو صورت اخیر آمر می

 .دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست -تبصره 

اموالی که  کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت بهالعملحق - 371ماده 

 .حق حبس خواهد داشتمله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده موضوع معا

التجاره را مال اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و - 372ماده 

العموم آن را با نظارت مدعی تواندکار میالعملحقکار بگذاردالعملبیش از حد متعارف نزد حق

 .برساند او به طریق مزایده به فروشبدایت محل یا نماینده 

نماینده او به  اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا

 گردد مگر اینکه اموال از  یه رسمی ارسالعمل خواهد آمد ولی در هر حال قباًل باید به او اخطار

 .الفساد باشدجمله اموال سریع



 

 

و یا سایر  التجاره یا اسناد تجارتیکار مأمور به خرید یا فروش مالالعملاگر حق - 373ماده 

مأمور به خرید آن بوده  تواند چیزی را کهمی اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد

مأمور به فروش آن بوده شخصاً به  خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که

 .داده باشد خریدار نگاه دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفیانعنو

بازار در  کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخالعملدر مورد ماده فوق حق - 374ماده 

العمل و هم حق حق خواهد داشت که همدهد منظور دارد وروزی که وکالت خود را انجام می

 .برداشت کند را یکارالعملمخارج عادیه حق

شود اگر  تواند خریدار یا فروشنده واقعکار شخصًا میالعملدر هر موردی که حق - 375ماده 

 .خواهد شدب خود طرف معامله محسو معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطالع دهدانجام 

معامله از  بر انجامکار قبل از ارسال خالعملاگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق - 376ماده 

 .خریدار یا فروشنده واقع شودتواند شخصاًاین رجوع مستحضر گردد دیگر نمی

 .گیردمی متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده - 377ماده 

 واردی که ذیالً قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در م - 378ماده 

 .استثناء شده باشد

 کننده باید نکات ذیل را به اطالع متصدی حمل و نقل برساند: ارسال - 379ماده 

 وزن و محتوی -بندی طرز عدلعدل یا بسته و ةعد -محل تسلیم مال  -الیه صحیح مرسل آدرس

آید عمل از آن راه بهراهی که حمل باید  -مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود  -ها عدل

 .بها استگرانقیمت اشیایی که -

 .خواهد بود کنندهخسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها به غلط متوجه ارسال

خسارات  .شود بندیالتجاره به طرز مناسبی عدلمال کننده باید مواظبت نمایدکهارسال - 380ماده 

 .کننده استعهده ارسالبندی بهعیوب عدل آواری( ناشی از بحری )

مسئولیت  بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدماگر عدل - 381ماده 

 .قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود
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آن را با  التجاره در ید متصدی حمل و نقل استتواند مادام که مالکننده میارسال - 382ماده 

 .خسارات او پس بگیرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده وپرد

 :استفاده کند 382تواند از حق استرداد مذکور در ماده کننده نمیدر موارد ذیل ارسال - 383ماده 
الیه مرسل کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل بهدرصورتی که بارنامه توسط ارسال -1

 .تسلیم شده باشد

 .آن را پس دهد کننده نتواندکننده داده و ارسالرتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسالدرصو -2

مقصد  التجاره بهالیه اعالم کرده باشد که مالدرصورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل -3
 .رسیده و باید آن را تحویل گیرد

 .باشد یم آن را تقاضا کردهالیه تسلالتجاره به مقصد مرسلدر صورتی که پس از وصول مال -4

متصدی  الیه عمل کند معذالک اگردر این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل

مکلف به رعایت  التجاره به مقصد نرسیدهمال کننده داده مادام کهحمل و نقل رسیدی به ارسال

 .باشد شدهالیه تسلیم الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسلدستور مرسل

متصدی حمل  التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالباتالیه مالاگر مرسل - 384ماده 

متصدی حمل و نقل باید مراتب  دسترسی نباشد الیهالتجاره تأدیه نشود و یا به مرسلو نقل بابت مال

داشته یا نزد  طور امانت نگاه موقتًا نزد خود به التجاره راکننده رسانیده و مالبه اطالع ارسالرا 

 .کننده خواهد بودمخارج و هر نقص و عین به عهده ارسال امانت گذارد و در هر دو صورتثالثی

متصدی حمل و  التجاره را معین نکندالیه در مدت مناسبی تکلیف مالکننده و یا مرسلاگر ارسال

 .آن را به فروش برساند 362تواند مطابق ماده نقل می

آن فرض  توان برایالتجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که میاگر مال - 385اده م

مراتب را به اطالع  حمل و نقل باید فوراًکرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی

 .را به فروش رساند محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال 1العموم بدایتمدعی

 .رسید مسبوق نمود التجاره به فروش خواهدالیه را باید از اینکه مالکننده و مرسلالمقدور ارسالحتی

مگر  بود التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهداگر مال - 386ماده 

 کنندهارسال تقصیر التجاره یا مستند بهخود مالاینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس

                                                   
 در حال حاضر  - 1



 

 

اند و یا مربوط به حوادثی بوده که داده الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنهاو یا مرسل

تواند برای میزان قرارداد طرفین می .جلوگیری نماید توانست از آنمتصدی مواظبی نیز نمیهیچ

 .دنمایالتجاره معینقیمت کامل مال خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از

 آواری(در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری ) - 387ماده 

خسارات مزبور  .مسئول خواهد بود ل در حدود ماده فوقـل و نقــصدی حمـــجاره نیز متــالتمال

حکم به آن شود  التجارهتواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مالنمی

 .باشد خالف این ترتیب را مقرر داشتهطرفین نماید مگر اینکه قرارداد تجاوز

متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل  - 388ماده 

مأمور  کننده دیگری راکرده و یا حمل و نقلشده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل واقع

از جانب  صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی کهبدیهی است که در  .کرده باشد 

 .شده محفوظ استاو مأمور

 .نماید الیه را مستحضرالتجاره مرسلمتصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال - 389ماده 

 الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابتاگر مرسل - 390ماده

داشت مگر اینکه  التجاره را نخواهدمال نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیممیالتجاره مطالبه مال

 .فیه را تا ختم اختالف در صندوق عدلیه امانت گذاردمبلغ متنازع

علیه متصدی  التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر براگر مال - 391ماده 

عالوه متصدی  تدلیس یا تقصیر عمده به ر در موردحمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگ

آن آواری را در  الیهحمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل

عمل آید و یا بایستی به عمل  التجاره ممکن بود بهاوضاع و احوال رسیدگی به مالمدتی که مطابق

اطالع دهد در هر حال این حمل و نقل هده به متصدیآمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشا

 .التجاره داده شودگرفتن مال اطالع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل

 صالحیتدار الیه اختالف باشد محکمهدر هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل - 392ماده 

امانت گذارده شده و یا  اره نزد ثالثیالتجمال تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهدمحل می

 مجلسی حاکی از آنکهتنظیم صورت االقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس ازیدَلَ

 به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت .  التجاره در چه حال بوده به عمل آیدمال
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 .توان جلوگیری کردالتجاره میلیه از فروش مالآن به صندوق عد شود و یا سپردنالتجاره ادعا میمال

نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال  - 393ماده 

که  التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی استمالمبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن .است

که  آواری( روزیسارات بحری )تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خ

 .الیه تسلیم شدهمرسلمال به

 .حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست - 394ماده 
 

امور مربوطه  ةمقام تجارتی کسی است که رییس تجارتخانه او را برای انجام کلیقائم - 395ماده 

 .آور استتجارتخانه الزام و امضای او برای خانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار دادهبه تجارت

 .سمت مزبور ممکن است کتبًا داده شود یا عمالً

اند نداشته که از آن اطالعمقام تجارتی در مقابل اشخاصیتحدید اختیارات قائم - 396ماده 

 .معتبر نیست

تا تمام امضاء  مکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکهمقام تجارتی مقائم - 397ماده 

اند فقط قید اطالع نداشته اشخاص ثالثی که از ایننکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل

مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و  توان از آن استفاده کرد که این قید مطابقدر صورتی می

 .شده باشداعالن

کارهای  تواند کسی را در کلیهمقام تجارتی بدون اذن رییس تجارتخانه نمیقائم - 398ماده 

 .تجارتخانه نایب خود قرار دهد

مطابق مقررات  مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعالن شده بایدعزل قائم - 399ماده 

عزل مطلع نبوده وکالت باقی  لثی که ازمقابل ثاوزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعالن شود و اال در

 .شودمحسوب می

 شرکت  مقام تجارتی منعزل نیست با انحاللبا فوت یا حجر رییس تجارتخانه قائم - 400ماده 

 .مقام تجارتی منعزل استقائم

سمت نمایندگی  وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه - 401ماده 

 .است ند تابع مقررات عمومی راجع به وکالتدار



 

 

ها در که شرح آنبود ق.ت به برخی از اعمال تجاری اشاره نموده  2قانونگذار در ماده  •

 م. پردازیمی مهم ق.ت آمده است. در این قسمت به تبیین این موارد 411تا  335مواد 

 مقدمتاً نگاهی مختصر به تطبیق این موارد داشته باشیم؛ •

 داللی
 مواد

 (356تا  335)
 قانون تجارت

و طرفین شخصی است که  دالل: ۞

دهد تا ای انجام نمیرساند. شخص دالل اصاًل معاملهمعامله را به هم می

گری وی فقط نقش واسطهبه نام و به حساب وی بودن مطرح باشد زیرا 

 قانون تجارت( 335دارد. )ماده 

شخصی است که خودش ایجاب و قبول کرده و معامله  آمردالل: ۞

 دهد.را انجام می

 

 کاریالعملحق
 مواد

 (376تا  357)
 قانون تجارت

 

شخصی است که  کار:ملــالعحق ۞

 جارت(قانون ت 357کند. )ماده معامله می

کار را مأمور العملشخصی است که، حق :کارملــالعآمرحق ۞

 معامله یا معامالتی برای او و به حساب او انجام دهد. ، کندمی

 اصوالً باشد و کار مسئول اجرای معامله از طرف خودش میالعملحق

نسبت به تعهدات طرف معامله در برابر آمر مسئول نیست مگر شرط شود یا 

 که شرح آن در جای خود خواهد آمد. و... را مسئول بداند عرف او

 مواد
 (394تا  377)

 قانون تجارت

ای بدون آنکه معامله ،شخصی استدی حمل و نقل: ــمتص ۞

اشیاء را در مقابل  ،معامله باشد نماید یا طرف

 گیرد. اجرت، به عهده می

است که مسئولیت حمل و نقل را به متصدی  شخصیصاحب کاال:  ۞

 شود.نماید، که غالباً مرسل محسوب میحمل، واگذار می
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ام ـقائم مق

 ارتیــتج
 مواد

 (401تا  395)
 قانون تجارت

 

رئیس تجارتخانه  ةشخصی است که نمایندقائم مقام تجارتی:  ۞

می شود و اعمال الزم را به نمایندگی،  محسوب

 قانون تجارت( 395. )ماده انجام می دهد

شخصی است که کتباً یا عمالً، قائم مقام تجارتی رئیس تجارتخانه: ۞ 

 را برای انجام کلیه امور مرتبط به تجارتخانه نایب خود قرار داده است.

 

 لیــعام

بدون تشریح )

 قانونی(

 

 

 کند.مل میعشخصی است که  عامل: ۞

شود و وی شخصی که معامله به نام و به حساب وی انجام می آمر: ۞

 مسئول سود و زیان است.

 ها باید آن را شبیه در قانون تعریفی از عاملی نداریم ولی از حیث ویژگی

 وکالت بدانیم.

 التــوک
 مواد

 (683تا  656)
 قانون مدنی

 کند. معامله میشخصی است که  وکیل: ۞

 قانون مدنی( 656)ماده 

شخصی است که تمام سود و زیان با وی است و وکیل  موکل: ۞

 معامله ندارد. هیچ تعهدی در
 

هر چند از نظر امانی بودن ید، ، کار، مسئول اجرای قرارداد نیستالعملوکیل برخالف حق 

شبیه یکدیگر کاری العملقحو جایزبودن عقد و امکان انتفاع داشتن در معامله، وکالت 

(1399وکالت  آزمون  طرح سوال موضوع ) .هستند

 کاری و تصدی حمل و نقلالعمل، حقداللیاصوالً   

است. در این خصوص باید دقت داشت؛« وکالت»تابع 

رد فوق، از نظر شکلی شباهت و تبعیتی وجود ندارد چرا که در هیچکدام از موا 

گیرد.مانند وکالت عملی به نام و به حساب دیگری صورت نمی

ناظر به مقرراتی  حقیقت تابعیت بیشتر نظر ماهوی شباهت و تبعیت وجود دارد. در ازغالباً  

است. اذنی بودن عقدو  رضایی عهدی، های امانی، جواز قراردادی،چون مسئولیت



 

 

دالل شخص است که در مقابل دریافت اجرت واسطة انجام معامالتی شده یا برای کسی که 

ای انجام کند. بنابراین دالل بدون آنکه معاملهخواهد معامالتی نماید، طرف معامله پیدا میمی

شود. در این خصوص دهد واسطه معامالتی از قبیل معامالت تجاری یا معامالت ملکی می

 باید توجه داشت؛

« عمل داللی»ق.ت، عالوه بر اینکه خود  2بر خالف سایر اعمال تجاری مذکور در ماده  •

دالالن، راجع به قانون  3نیز طبق ماده « تصدی به عمل داللی»عمل تجاری ذاتی است، 

سارت شود. البته در حالت تصدی، سپردن تأمین برای جبران ختجاری ذاتی محسوب می

 الضمان یا تودیع وثیقه غیرمنقولتواند به شکل پرداخت وجهاحتمالی ضروری است که می

 و یا سهام و یا ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک باشد. 

گیرد و یک قرارداد رضایی، معوض و صورت می« قرارداد داللی»داللی در قالب  •

 شود. جایز محسوب می

داللی اصوالً تابع قرارداد وکالت است پس اصوالً ق.ت، قرارداد  335مطابق ماده  •

 های عقد وکالت را دارد. ویژگی

اصواًل موارد در قانون تجارت، داللی نیست بلکه  قرارداد تبعیت از وکالت مختص •

 ذیل تابع قوانین وکالت هستند؛
                        

                       ◄ 
 

◄ 
 

◄ 
 

◄ 
 

ها نیز اصوالً اند، از حیث مسئولیتوالً موارد فوق تابع قوانین وکالتاز آنجایی که اص •

ها همانند یدِ وکیل،  های وکالت هستند. از این روی قاعدتاً ید آنتابع همان مسئولیت

 وسیله است، ید امانی شود. البته بر خالف وکالت که ید امانیِ بهید امانی محسوب می

 قانون تجارت( 335)ماده داللی قرارداد    

 
 قانون تجارت( 358)ماده کاری العملحق دقراردا   

 
 قانون تجارت( 378)ماده و نقل  قرارداد حمل   

 
 قرارداد عاملی   
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شود.به هر حال آنچه که مسلّم است؛ نتیجه محسوب می به در موارد مذکور، ید امانیِ

ها ید امانی است ید آناست لذا  بینی ننمودهپیشدر موارد مزبور  را قانونگذار ید ضمانی

  .دنتفریط نموده باش یاکه تعّدی اند،وقتی مسئول به این مفهوم که

معامالت در خصوص اشیاء و اسنادی که در ضمن ق.ت  339 هفرض مسئولیت در ماد •

را نباید مالک قرار داده و ید دالل را ضمانی دانست،  ،در ید دالل قرار داده شده است

مسئولیت ناشی از قرارداد بوده   مسئولیت دالل ،قانون تجارت 339 چرا که در حالت ماده

باشد. اگر قرار بود ید دالل ضمانی باشد در هر حال دالل و تعهد در آن، تعهد به نتیجه می

ول بود و اثبات قوه قاهره نیز در مسئولیت او تاثیری نداشت و حال آنکه قسمت اخیر مسئ

دالل را در صورتی که اثبات نماید ضایع شدن اشیاء یا اسناد مربوط به شخص  339 ماده

 ها، ید امانی با تعهد به نتیجه است.بنابراین ید آن داند.او نبوده است، مسئول نمی

 در خصوص مسئولیت اجرای معامله توسط دالل، قاعده و استثنائات ذیل حکمفرماست؛

 

 

 

 

 

طرفین معامله را از جزئیات راجع به معامله مطلع نماید ولو اینکه داللی را دالل باید  •

 ق.ت( 337فقط برای یکی از طرفین انجام دهد. )ماده 

های مختلف در آن واحد مجاز است. در ی برای چند آمر در یک رشته یا رشتهدالل •

 ق.ت( 341)ماده  این صورت دالل باید آمرین را از چند آمری مطلع نماید.

 (346)دالل باید طرفی را که از منتفع یا سهیم بودن او در نفس معامله ناآگاه است، مطلع نماید.   •

طبق قانون تجارت ایران، دالل ضامن اجرای معامالتی نیست که توسط او انجام 

 شود.گیرد، مگر در موارد استثنایی که ذیالً اشاره میمی

 

 قاعده

 

 

 استثنائات

 

کرده هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دالل معامله  -1

 قانون تجارت(  345)ماده  .باشد

 قانون تجارت( 347)ماده هرگاه دالل در معامله سهیم باشد.  -2

 هرگاه دالل ضامن یکی از طرفین شده باشد. -3

 .شده باشدهرگاه شرط ضمان دالل در اجرای معامله  -4

 



 

 

الزحمه دالل به عهده آمر است که با توجه به قانون راجع به دالالن حقاجرت داللی؛  •

 تجاوز نماید. نباید از تعرفه قانونی 

 ی داللی تمام شده باشد الزحمه یا اجرت داللی در صورتی که معامله به واسطهحق

 شود. پرداخت می

 غالباً با انعقاد معامله صورت  مقصود از اتمام معامله؛ تحقق اثر حقوقی معامله است که

 شود.علیه تمام میگیرد مگر در معامله معلّق که پس از حصول معلقمی

   350و  348و  354به هر حال اجرای معامله در اجرت داللی شرطیت ندارد. )مواد 

 نامه دالالن(آیین 17قانون دالالن و ماده  13و  12ق.ت و مواد 

ها الزحمه و اجرت داللی خلط نشود. اصوالً هزینهحقمخارج داللی با مخارج داللی؛  •

است مگر در  ... به عهدة خود داللو  و مخارج داللی از قبیل مخارج نشرآگهی، انبارداری

  باشد:ق.ت، مخارج نیز همانند اجرت به عهدة آمر می 351حالت استثنایی که مطابق ماده  دو

 1.ـ در صورت تراضی و وجود شرط 
 2ود عرف تجاری محل مبنی بر پرداخت مخارج توسط آمر. ـ در صورت وج 

 

قانوناً از عملیات او متوجه اصحاب  برای جبران خساراتی که ممکن است، داللیمتصدی  •
 :یکی از طرق زیر تأمین بدهدمعامله شود باید به

 الضمانپرداخت وجه. 
 ل و یا سهامدادن وثیقه غیر منقو. 
 ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک. 

 الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتنمیزان وجه •
 خواهد بود. مربوطه ةنامآیین ونوع داللی 

به عنوان  کسانی که از جهت مداخله داللبرای  ،نامه یا وثیقهالضمان یا ضمانتنسبت به وجه •
 شود.ایجاد می دالل طلبکارانسایر بر، حق تقدم  اندشده طلبکارر امور مربوطه به آنان داللی د

داللی ممنوع  خواهد شدکه دالل ازمسترد نامه یا وثیقه در صورتی الضمان یا ضمانتوجه  •
کسانی که از  صورت حساب او باگیری کند و در هر دوشده و یا خود او از داللی کناره

 .اند تسویه شده باشداو مراجعت کردهجهت داللی به 
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 کار به اسم خود ولی به حساب آمرالعملکاری رابطة قراردادی است که در آن حقالعملحق

تجارت(  قانون 357ی دارد. )مادهملی دریافت میـــالعامالتی انجام داده و در مقابل حقــمع

 کاری از قرار ذیل است؛العملهای حقمختصات و ویژگی
 

 
 
 

کاری اصوالً تابع العملحق ،قانون تجارت 358ماده  طبقهمانگونه که پیش از این اشاره شد، 

 کار با آمر از نوع وکالت است.العملی حقمقررات راجع به وکالت است لذا رابطه

کاری از مصادیق آن هستند، نماینده هر و حق العمل طبق قواعد کلّی نمایندگی که وکالت

قانون  365ی عنه است لذا مادهعملی در حدود اختیاراتش انجام دهد کامالً به حساب منوب

کار مال التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین العملدارد اگر حقتجارت که مقرر می

نموده بفروشد باید آن را در حساب آمر کرده بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر معین 

 مقررات وکالت است. همان محسوب دارد مطابق با 

 

 

 

 

 

 

 

 

صر عنا

العمل حق

 کاری

 

 شود. آمر؛ شخصی که به حساب او معامله می 

 شود.کار؛ شخصی که به نام او معامله میالعملحق 

 کند.کار معامله میالعملطرف قرارداد؛ شخصی که با حق 

 وظایف 

 طرفین

 در رابطة 

العمل حق

 کاری

 

 کار؛العملالف( وظایف حق ۞

 کار باید در حدود اختیارات و دستورات آمر عمل کند.العملحق -1

 آمر را رعایت کند. مصلحت  -2

 آمر را  از جریان اقدامات خود مستحضر سازد. -3

 اموال تحت تصرف خود را محافظت نموده و تعدی و تفریط ننماید. -4

 
 

 

 ؛کارالعملب( وظایف آمرِحق ۞

 داخت نماید.ق.ت پر 370و 369کار را مطابق مواد العملآمر باید اجرت حق-1

  (ق.ت 368)ماده کار کرده بپردازد العملآمر باید مخارجی را که حق -2

 تعهداتی را که  به موجب قرارداد به عهده گرفته اجرا کند. آمر باید -3

 



 

 

 
 
 
 
 

 

موکل است و با  ةاز سویی همانند وکیل نمایندکار العملحق سابقاً هم اشاره داشتیم که 

کند و از سویی برخالف وکیل به صورت معوض اقدام به امری می العمل بهاخذ حق

نماید. به تعبیر یکی از استادان عنوان یک اصیل اقدام به انعقاد معامله و اجرای آن می

 

اجرای 

تعهدات 

طرف 

 معامله

 

  الف( قاعده؛ ۞
 رای تعهدات طرف قرارداد نیست، مگر درـــکار مسئول اجالعملاصوالً حق

العمل قانون تجارت که در چند حالت حق 367در ماده موارد استثنایی مذکور 

 . کار مسئول اجرای تعهدات طرف قرارداد در برابر آمر خواهد بود
 ب( استثنائات؛ ۞ 

 باشد. معامله به اعتبارکرده  نبوده باشد ولی   اعتبار به  مجاز در معامله   کار العمل حق -1

 اً ضمانت طرف معامله را کرده باشد.کار شخصالعملحق -2

 کار را مسئول قرار دهد.العملعرف تجارتی حق - 3

 

 

 

 
 

 

روابط 

طرفین در 

 العملحق

 کاری

کار با طرف قرارداد؛العملرابطة حق  ۞  

کار در مقابل ثالث یعنی طرف قرارداد اصیل محسوب العمل: حققاعده

 . از همین روی؛شودمی

  کند، زیرا اگرچه کار باید خودش تعهدات قراردادی را اجرا العملحق

به حساب آمر پذیرفته، لکن به نام خود معامله کرده  تعهدات مزبور را

 داند. )بر خالف وکالت(مسئول می است و طرف قرارداد فقط او را

 

 

 

 طرف قرارداد؛ رابطه آمر با  ۞

کار منعقد العملکاری، برخالف وکالت چون معامله به نام حقالعملدر حق

 . تعهدی در مقابل طرف قرارداد ندارداالصول، هیچ نوع علی ، آمراست شده

 کار )اصیل نبودن حق العـــملهرچند که طرف مقابل از سمــت حق

 کار(  و مشخصات آمر نیز مطلع باشد.العمل
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تر مداخله و وساطت شخص تر و احیاناً  قدیمیبرجسته حقوق تجارت، وکالت نوع شایع

ت، انواع دیگری از وساطت را رنا به ضروثالث در انجام معامالت است اما بازرگانان ب

ی وکالت است و کاری شکل دستکاری شدهالعملاند. دراین میان حقمطرح نموده

کند، تعهدات موکل در برابر طرف کار در عین حال که به وکالت معامله میالعملحق

1کند.معامله را شخصًا پذیرفته و به واقع در برابر وی نقش اصیل را ایفا می

انی در حالت چند آمری برای ـــرس العـــاط ةوظیف ،کاری بر خالف داللیالعملدرحق 

کار مکلف العملحق ق.ت  359به موجب ماده است. تنها بینی نشده کار پیشالعملحق

گردیده آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر دارد و در صورت انجام مأموریت، 

.دفوری آن را به اطالع آمر برسان

و  (اجرت)الزحمه ها اعم از مخارج، حقکاری بر خالف داللی، تمام هزینهالعملدرحق 

ای که به نفع آمر بوده حتی مخارج انبارداری و حمل و نقل به عهدة همچنین هر مساعده

کار مسترد شود. ضمن اینکه العملشود و باید اصالً و منفعتاً به حقآمر محسوب می

ه بیمه نمودن اموال موضوع معامله نیست مگر آمر دستور داده العمل کار مکلف بحق

( ق.ت 368و  360باشد. )مواد 

بینی نشده است، امکان انجام پیش« معامله با خود»که  کاری بر خالف داللیالعملدرحق 

 ق.ت( 373)ماده  بینی و تجویز گردیده است؛تحت شرایطی پیش« معامله با خود»

و یا اوراق بهاداری باشد که  التجاره یا اسناد تجارتیمال اگرموضوع معامله

-العملحقباشد، و دارد )قیمت رسمی و ثابت(

خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم  ،مأمور به خرید آن بوده تواند چیزی را کهمیکار 

 .خریدار نگاه داردشخصاً به عنوان ، خودفروش آن بودهمأمور به  بکند و یا چیزی را که

 
 کاری این حق را به او داده باشد.العملقرارداد حق 

 یا                                                                  
 مورد معامله در بورس یا در بازار، مظنّه روز داشته باشد. 

                                                   
 127کاویانی، دکترکورش، مقدمه حقوق تجارت، ص  - 1

 

 تواند شخصاً طرف معامله قرار گیرد که:کار در صورتی میالعملحق

 



 

 

کاری  العملمعامله با خود نیز حق دریافت مخارج و اجرت حقکار بعد از انجام العملحق 

(1399وکالت  آزمون  طرح سوال موضوع ) (374)ماده.تواند از همان ثمن معامله کسر نمایدرا دارد و می

کار العملحق ،کاریالعملدرحق که با اتمام معامله مستحق اجرت بود،برخالف داللی 

ق.ت( 369باشد. )ماده  را کردهـله را اجمعامزمانی مستحق اجرت است که 

 

  
اجرای معامله اتمام و ایجاد اثرانعقاد معامله∑◄1

 است.  العمل کار مستحق حق اگر معامله تمام شده و اجرا شده است  *

اجرای معامله _ اتمام و ایجاد اثر انعقاد معامله∑◄2

 اگر معامله تمام شده ولی اجرا نشده است؛ *

 است. کار مستحق العملحق  .ر بوده استـــــــــو عدم اجرا منتسب به آم

 است.کار مستحقالعملحق )قوه قاهره(  .و عدم اجرا منتسب به غیر آمر بوده است

 نیست.کار مستحق العملحق است. کار بودهالعملو عدم اجرا منتسب به حق

کار در مقابل آمر، برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع العملحق •

 ق.ت( 371معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت.  )ماده 

ها تناسبی کار دانستن کارگزاران بورس در حال حاضر با ساختار کارگزاریلالعمحق 

نمایند. کارگزاران بورسی به نام خود و به حساب آمر معامله نمیاساساً ندارد چرا که 

اگر بخواهیم کارگزاران بورسی را با ساختارهای تعریف شده در حقوق تجارت مقایسه 

تجارت تعریف شده بیشترین شباهت را دارد و  نماییم، ساختار داللی که در قانون

توان کارگزاران بورسی را دالل محسوب نمود. هر چند با سایر نهادهای نمایندگی می

تواند سازگاری نیز میخصوصاً با نهاد عاملی،  ،اندکه در قانون تجارت تعریف نشده

رسد به نظر می در قانون تجارت یالوصف با توجه به عدم تعریف عاملمع .داشته باشد

توان با قانون اگر در حقوق تجارت پرسش از نقش کارگزاران بورسی مطرح باشد می

موجود داللی را تجویز نمود و کارگزاران بورسی را نوعی دالل دانست.
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 قائل به تفکیک شویم؛« راننده حمل و نقل»و « تصدی حمل و نقلم»، «قرارداد حمل و نقل»باید بین  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

اعمال مقررات باشد، خاص الحق و قانون مدنی عام سابق می ،ازآنجایی که قانون تجارت     •

و  حملمتصدی ر بودن قانون تجارت در رابطه با قرارداد حمل و نقل فرع بر احراز تاج

 باشد.   است و سایر قراردادهای حمل و نقل مشمول مقررات عام قانون مدنی می نقل

تواند به شکل حمل و نقل دریایی، هوایی، زمینی یا ریلی باشد قرارداد حمل و نقل که می     •

دار شدن حمل و )عهده صرفاً تصدی حمل و نقلو  در قانون تجارت تعریف نشده است

  عنوان یک عمل تجاری مورد تقنین قرارگرفته است.به ) نه عمل حمل و نقل( و  (نقل

 

  قرارداد

 حمل و نقل

 

ت که به موجب آن شخصی که متصدی حمل و نقل نام قراردادی اس ۞
شود که در قبال مبلغی، شخص یا شیئی معین را از طریق دارد متعهد می

 ی دیگر حمل نماید. معینی از یک نقطه به نقطه
و در خصوص حمل « بارنامه»قرارداد حمل و نقل در خصوص حمل بار  ۞

 .شودنامیده می« بلیط»مسافر 

 

 متصدی 

 قلحمل و ن

 

شخصی است که درمقابل دریافت اجرت، حمل اشیاء را به عهده  ۞

 قانون تجارت(  377ی )ماده.  گیردمی

قانون تجارت در تعریف متصدی حمل و نقل، حمل اشخاص  377ماده ۞ 

ی را نادیده گرفته است و این به معنی خروج حمل اشخاص از شمول ماده

ارت تفکیک متصدی حمل و نقل نیست، حقوقدانان و مؤلفان حقوق تج 377

های نص محور اند. با این وجود در آزمونمورد دانستهاشیا و اشخاص را بی

شود مثل آزمون وکالت، صرفاً تصدی حمل و نقل اشیاء تجاری محسوب می

 و نقل اشخاص، مدنی محسوب و مشمول قانون مدنی است.  و تصدی حمل

 
 راننده

 

دهد که نه عملش عمل فیزیکی حمل را انجام می راننده حمل و نقل، صرفاً  ۞
 شود. تجاری است و نه وی تاجر محسوب می



 

 

 
 در تصدی حمل و نقل؛  •

 ًدهد تا در آن به نام و به حساب بودن ای انجام نمیمتصدی حمل و نقل، معامله اوال
 گیرد. میمسئولیت حمل نتیجة معامله را به عهده کسی مطرح باشد، بلکه وی تنها 

  ًکاری، چندین حالت در العملرسانی در داللی و حقبر خالف وظیفه اطالع ثانیا
بینی شده است که برای جلوگیری رسانی در تصدی حمل و نقل پیشخصوص اطالع

 کنیم؛از خلط مبحث به تفکیک هر کدام را بیان می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
کاری که در العملبینی نشده بود و بر خالف حقداللی که در آن حق حبس پیش برخالف •

(، در تصدی حمل و نقل از دو جهت 371بینی شده بود )ماده یک حالت حق حبس پیش

 بینی شده است:حق حبس پیش

 1.384رسل( که به موجب ماده کننده کاال )مُحق حبس متصدی در مقابل ارسال 

 ست. بینی شده اپیشق.ت 

 2. الیه( که به موجب ماده رسلکننده کاال )مُحق حبس متصدی در مقابل دریافت

 بینی شده است. پیشق.ت  390

 ق.ت موارد ذیل توسط مرسل باید به اطالع متصدی برسد:  379طبق ماده  

 )عــدل(بندیالیه ـ محل تسلیم ـ تعداد بسته و طرز بسته. آدرس صحیح مرسل✓

 ـ مسیر حمل ـ قیمت اشیاء گرانبهاء ها ـ مدت تسلیم مالـ وزن و محتوای بسته

 

 شود:میرسانیق.ت موارد ذیل توسط متصدی به دادستان اطالع 385طبق ماده 

التجاره در معرض تضییع سریع باشد یا قیمتش با مخارج آن تکافو . وقتی که مال✓

ننماید و به نوعی افت قیمت پیدا کند، متصدی فوری به دادستان اطالع داده و با 

 فروشد. رت او مال را مینظا

 

 شود؛میرسانیالیه اطالعق.ت موارد ذیل توسط متصدی به مرسل 389طبق ماده 

الیه را لــــالتجاره، متصدی حمل و نقل باید فوری مرس. به محض وصول مال✓

 مطلع نماید.  
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 های متصدی حمل و نقل حکمفرماست؛قاعده و استثنائات ذیل در خصوص مسئولیت    •

 

 

 

 

 

 
 

قدام به حمل نکرده، بلکه آن را به مأمور دیگری وقتی که متصدی حمل و نقل، خود ا •

)اعم از متصدی دوم یا راننده دیگری( که مباشر حمل است، واگذار کرده باشد و مأمور 

، یعنی هستندمسئول کل خسارات  ،باعث تلف محموالت شود، هم متصدی و هم مأمور

 مسئولیت تضامنی دارند. ذیلبه شکل 

 

 

 

 

 
 

 

خالف اصل است و مستلزم تصریح قانونی است. متأسفانه در قانون تجارت  مسئولیت تضامنی فوق ۞

  ولذا در سواالت نص محور، عبارات قانونی اولویت دارند. ،تصریحی بر تضامن  مزبور وجود ندارد

 

 قاعده

 

مسئول تلف ید امانی با تعهد به نتیجه دارد و متصدی حمل و نقل القاعده علی

تأخیر در حمل و نقل کاالست، مگر این که بتواند  دن یا گم شدن یا نقص یاش

 موارد زیر را که به نوعی موارد معافیت از مسئولیت هستند به اثبات برساند.

 

 

 

 

 

  موارد

 معافیت 

 

 کاال باشد. «جنس». خسارات ناشی از 1
 الیه باشد.ارسال کننده یا  مرسل «تقصیر». خسارات ناشی از 2
 الیه باشد.ارسال کننده یا مرسل «تعلیمات»ناشی از . خسارات 3

جلوگیری  مواظبی نتواند از آنمتصدی  هیچباشدکه  «حوادثی»از. خسارات ناشی 4
 کند. )فورس ماژور(

  

 

متصدی از جهت قرارداد حمل و نقل 
قانون تجارت  388و  386مطابق مواد 

 مسئول است.
 (با تعهد به نتیجه )مسئولیت قراردادی

 
 

 

ب و ــبیــالف و تســمل از باب اتـح مأمور

قانون مدنی و قانون  331و  328مطابق مواد 
 مسئولیت مدنی مسئول است.

 )ضمان قهری(

 

 

 

 
   متصدی حمل و نقل  

 )متصدی اوّل( 

 

 
 مأمور حمل

)اعم از راننده یا متصدی دوّم(   

 



 

 

در صورتی که صاحب کاال برای جبران خسارت به متصدی حمل و نقل رجوع نماید  •

ند به مأمور حمل اعم از اینکه متصدی تواجبران خسارت کند، متصدی می ویو 

ای باشد که مباشرت در حمل داشته دومی باشد که اقدام به حمل نموده و یا راننده

 ق.ت( 388مراجعه کند و خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید. )مستفاد از ماده 

 

شود، چون می« منفسخ»شود قرارداد حمل و نقل خود به خود « تلف»اگر محموله  •

 .   گرددای قرارداد که عبارت است از حمل محموله، غیر ممکن میاجر

 

 پردازیم؛کاری و تصدی حمل و نقل میالعملبندی تطبیقی داللی، حقدر این قسمت، به جمع      

 قررات وکالت؛کاری و تصدی حمل و نقل از مالعملتبعیت داللی، حق    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د 
ار

مو
الً 

صو
ا

سه
ل
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 ، 

ستن
 ه

ت
کال

 و
ن

انی
قو

ع 
تاب

د؛
 

 
 یـــدالل

 356ـ  335 مواد)
 ق. ت(

 

 

طه انجام معامله ــــکه در مقابل اجرت واس است خصیدالل ش ۞
 همانند: .و عقدی جایز است کندشود و یا طرف معامله پیدا میمی
و  با مجوز ثبت اسناد و امالکسابقاً داللی معامالت ملکی:  .✓

 حادیه مشاوران امالک.امروزه با مجوز ات
 های مربوطه.و اتحادیه داللی بازرگانی: با مجوز وزارت اقتصاد .✓

 های مربوطه.: با مجوز اتحادیهداللی خواربار و سایر امور .✓
  قرارداد داللی جایز است. *

مل ـالعحق

 اریــــک
 376ـ  357 مواد)

 ق. ت(

 

به  ،العملافت حقکه در مقابل دریاست شخصی  کارالعملحق ۞

 دهد.اسم خود ولی به حساب آمر معامالتی انجام می

 العمل کاری جایز است.قرارداد حق. ✓

 
 

دی ـــتص

 حمل و نقل
 394ـ  377 مواد)

 ق. ت(

 

شخصی است که در مقابل دریافت اجرت  متصدی حمل و نقل ۞

 گیرد.حمل اشیا یا اشخاص را به عهده می

د متصدی حمل برای حمل و نقل در مقابل قرارداد راجع به تعه ۞

 اجرت از محلی به محل دیگر، قرارداد حمل و نقل است.

 قرارداد تصدی حمل و نقل جایز است.. ✓
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 کاری، تصدی حمل و نقل؛العملهای داللی، حقمسئولیت    

 

 های داللوضعیت مسئولیت

 
 
 

۞ 
که مواردی

 دالل 

 ؛مسئول است
 

                       (337مسئولیت در تقصیر و تقلب )ماده  .✓

ن مسئولیت در نگهداری اسناد و اشیاء سپرده شده در حی .✓

 (339)ماده  .معامله

  (342)ماده  .مسئولیت در صحت و اعتبار امضای اسناد .✓

 (345)ماده  .مسئولیت در معامله به اعتبار دالل .✓

              (347)ماده  .مسئولیت در سهیم بودن دالل .✓

 .مسئولیت در شرط ضمان .✓

ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن منتسب  دالل اگر؛ توجه *

 ؛چرا که .نخواهد بودبه او نیست مسئول 

 .استبه نتیجه  تعهدِبا   قراردادیِ  امانیِ دالل ید

 
 
 
 

 

۞ 
که مواردی

 دالل

 ؛مسئول نیست 
 

دالل مسئول اجرای معامله نیست مگر در موارد  اصوالً  .✓

                 ؛قرارگرفتاشاره  در باالل موردکه  یاستثنائ

 (345)ماده  .* مسئولیت در معامله به اعتبار دالل

          (347)ماده  .مسئولیت در سهیم بودن دالل *

ره نیست مگر التجااصوالً دالل مسئول ارزش و جنس مال .✓

                                                          در موارد تقصیر.

 

 

+ 

 

- 

 



 

 

 کارالعملهای حقوضعیت مسئولیت
 
 
 

۞ 
 واردی که ــم

 کارالعملحق

 ؛مسئول است

 

)خرید کمتر یا فروش کار مسئول تفاوت قیمت العملحق .✓

رای آن عدم اجرت خواهد بود ضمن اینکه ضمانت اجبیشتر( 

               ق.ت( 370اده)م و تحقق خیانت در امانت است.

   (366ماده مگرعرف)بدون رضایت آمر )نسیه(معامله اعتباری .✓

)عدم اجرت عدم انجام صحیح وظایف محوله و تقصیر  .✓

 و تحقق خیانت در امانت(

 
 
 

۞ 
 واردی که ــم

 کارحق العمل

  ؛مسئول نیست
 

کار اصوالً مسئول اجرای تعهدات طرف معامله العملحق .✓

                                                          نیست، مگر آنکه:
            . شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده باشد.1

                   ا ضامن بشمارد.یا عرف تجارتی او ر .2
  (ق.ت 367اده )معامله اعتباری م. قصور نموده باشد. 3

 کاریالعملهای چهارگانه در حقفرمول
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           العمل کاری است.العمل کار مسئول تعهدات حقر برابر حقآمر د .✓
          العمل کاری است.العمل کار در برابر آمر مسئول تعهدات حقحق .✓
 

 مسئول نیست. معاملهآمر در برابر طرف  .✓
                                             در برابر آمر مسئول نیست. معامله طرف .✓
 

 کار در برابر طرف معامله مسئول تعهدات معامالتی است.العملحق .✓
 کار مسئول تعهدات معامالتی است.العملطرف معامله در برابر حق .✓
 

 آمر

 

 

 طرف معامله

 

 کارالعملحق

 
 کاری(العمل)قراردادحق

 

 )قرارداد معامالتی(

 

+ 

 

- 

 

1∑  2∑  
3∑  

4∑  
 

1∑  

2∑  

3∑  

 

        تعهدات طرف معامله در برابر آمر نیست. کار مسئولالعملاصوالً حق .✓
            ق.ت مسئول است که عبارتند از؛ 367استثنائاً در سه مورد ماده . ✓

 )عرف تجارتی. ضمانت شخصی)یا( عدم جواز درمعامله اعتباری)یا 

4∑  
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 های متصدی حمل و نقلوضعیت مسئولیت
 
 
 

 واردی که ــم

 متصدی حمل

 ؛مسئول است
 

قراردادی است و تعهدش تعهد به  مسئولیت متصدی نیز .✓

نتیجه، لذا ید وی ضمانی نیست بلکه ید امانی به نتیجه دارد. 

 ق.ت، متصدی؛ 388و  386 تینمادصدر بنابراین طبق 

 هست. مسئول نقص کاال                                 

 هست. مسئول تلف کاال                                    

 هست. دی کاالمسئول مفقو                              

 هست. مسئول تأخیر تسلیم کاال                          

  مسئول حوادث و تقصیراتی که در مدت حمل و نقل واقع

   هست. ،(اعم از مباشرت در حمل یا غیرآن) شودمی
 

 

 

 

 متصدی حمل مطابق مواد

 به هر حال مسئولیت  388تا  386

 

 
 
 واردی که ــم 

 متصدی حمل

 ؛مسئول نیست
 

 :  386ماده  اخیر قسمت موارد معافیت از مسئولیت مذکور در .✓
 (28/8/1363 -29)رأی وحدت رویه 

   جنس کاالخسارت ناشی از. 

   الیهتقصیر مرسل یا مرسلخسارت ناشی از.       

 صحیح(نابندی عدلبندی مناسب یا همان بستهعدم مانند )        

   الیهتعلیمات ناقص مرسل یا مرسلخسارت ناشی از. 

   قوه قاهرهخسارت ناشی از. 

  . شرط عدم مسئولیت نیز پذیرفتنی است. ✓

+ 

 

- 

 

 
 (متصدی حمل و نقل) 

 

 
(مأمور حمل)  

 
 (مباشر حمل)

 یا مأمور حمل دیگری    د متصدی                   اعم از اینکه خو
 مباشرت به حمل نماید.        )اعم از متصدی دوم یا راننده دیگر(   

 اقدام به حمل نمایند.                                               



 

 

تصدی حمل و نقل، مکاری و العملبندی تطبیقی داللی، حقجمعة بحث در ادام ،در این قسمت      

 پردازیم؛نهاد قائم مقام تجارتی  می تشریح بیشتربراساس نظم قانونی، به 
 

 کیست؟قائم مقام تجارتی    
کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام قائم مقام تجارتی ،قانون تجارت 395مطابق ماده 

لیة امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرارداده و امضای او برای ک

آوراست. این سمت ممکن است به صورت کتبی یا عملی به قائم مقام داده تجارتخانه الزام

 شده باشد. 

و  «تجارتخانه»برای تشخیص دقیق جایگاه قائم مقام تجارتی، الزم است جایگاه  •

  مورد شناسایی قرارگیرد؛ «های تجارتیشرکت»در قیاس با  «رئیس تجارتخانه»

 

 

 

 

 

 

 

 
 

چرا که از یک سو  ،مقامی تجارتی در قانون تجارت ابهام داردسفانه ماهیت قائمأمت  •

مقام، نایب رئیس تجارتخانه دانسته شده و برای تجارتخانه شخصیت مستقلی قائل قائم

ر رئیس تجارتخانه را سبب منعزل شدن قائم نگردیده است و از سویی دیگر فوت یا حج

مقامی ندانسته و گویی با ایجاد شخصیت مستقل برای تجارتخانه، انحالل تجارتخانه 

 ق.ت(  400و  395 مادتینمقام تجارتی دانسته است. ))شرکت( را سبب منعزل شدن قائم

 
 «مؤسسات تجارتی)تجارتخانه(»

  ها، شخصیت حقوقیوتجارتخانهمؤسساتدر

مستقلی وجود ندارد و کلیة کارهای تجارتخانه 

س تجارتخانه است و قائم به نام و به حساب رئی

مقام نیز کسی است که به نام و به حساب رئیس 

دهد و تجارتخانه، امور تجارتخانه را انجام  می

 به نوعی ماهیتش نیابت از رئیس است.

 
 «های تجارتیشرکت»

شرکت  ارتی،ــــجـهای ترکتــش در

قلی از شرکا ـــوقی مستـــشخصیت حق

از هیأت  داشته و نمایندگان شرکت اعم

امل ـدیرعـم و شرکتدیران ـمه، دیرـم

همگی به نام و به حساب  ،شرکت

 کنند.شخص مستقل شرکت عمل می
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عمل که همگی  املیــونقل و عدی حملـــکاری، تصالعملبرخالف داللی، حق  •

 شود.یک عمل تجاری محسوب نمیتجارتی  یمقامقائم اند،تجاری

مقام گردیده، صورت رسمی و با ثبت، قائمه که بمقام تجارتیبرخالف وکالت، قائم  •

 ق.ت( 399فقط با ثبت و اعالن نیز قابل عزل است. )ماده 

هاست، صورت مطلق، اصل بر اجتماع آنه برخالف وکالت که در صورت تعدد ب  •

مقام تجارتی متعدد به صورت مطلق، اصل بر استقالل است به نحوی که مطابق در قائم

 قانون تجارت و عمومات تعدد نمایندگی؛ 397ماده 

 
 

 اعمالنمایندگان و قائم مقام های متعددی که به نحو استقالل)منفرداً( دارای اختیار هستند، 

 هر یک به صورت عمل واحد صحیح خواهد بود. 

 
 

 اعمالایندگان و قائم مقام های متعددی که به نحو اجتماع)مجتمعاً( دارای اختیار هستند، نم

 ها باید به اتفاق و اجتماعی باشد و اال اقدام به صورت عمل واحد صحیح نخواهد بود. آن

 
 

در صورتی که عمل نمایندگان یا قائم مقام های متعدد به شکل مطلق، و بدون تعیین 

ماع تعیین شده باشد، باید بین عمل نمایندگان و قائم مقام ها قائل به تفکیک استقالل یا اجت

 شد. به نحوی که ؛

 های در وکالت، وصایت و سایر نمایندگی

 قانون مدنی( 854و  669و  77مدنی. )مواد 
 

 (ق.ت 397 هدفقط در قائم مقام تجارتی )ما 

 
 

 

 

 عمل به نحو استقاللدر 

 

 اجتماععمل به نحو در 

 

 

 اطالقعمل به نحو در 

 

ق.ت، قائم مقام  398طبق نص ماده 

تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه، 

کارهای  کلیــهتواند کسی را در نمی

 تجارتخانه، نایب خود قرار دهد.

قائم .ت، ق 398 همادطبق مفهوم مخالف 

یس ــتواند بدون اذن رئمقام تجارتی می

از کارهای  قسـمتــیای تجارتخانه، بر

 تجارتخانه، کسی را نائب خود قرار دهد.



 

 

تواند اختیارات قائم مقام تجارتی را محدود کند امّا از آنجا که مقنن رئیس تجارتخانه می •

تحدید اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی » ؛داردق.ت مقرر می 396در ماده 

تی در مقابل برای اینکه اختیارات قائم مقام تجار« اند معتبر نیست.که از آن اطاّلع نداشته

 همه معتبر باشد، الزم است که این امر به اطالع عموم برسد.
 

 خلط نشود. به نحوی که؛ «قائم مقام حقوق تجارت»با  «قائم مقام حقوق تعهدات» •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق.ت، مقررات خاصی است که  400تا  395مقام تجاری مذکور درمواد مقررات قائم •

ها جدا کرده ها و نمایندگیم تجاری را از سایر انواع نیابتمقانیابت و نمایندگی قائم

ق.ت اگر رئیس تجارتخانه عالوه بر استفاده از  401است. با این وجود مطابق ماده 

مقام تجارتی، بخواهد از وکیل یا نماینده استفاده نماید، دیگر تابع مقررات خاص قائم

 ومی راجع به وکالت خواهد بود. قائم مقام تجارتی نبوده و مشمول همان قواعد عم
 

 

 قائم مقام 

  ؛وق تعهداتحق

 

 

 

 

 قائم مقام 

  ؛تجارتحقوق 

 

قائم مقام شخصی است که نه طرف عقد و  ،در مباحث حقوق تعهدات

 ،انتقال مال ةنه نماینده او، بلکه شخصی است که به واسطتعهد است و 

صورت جانشینی از آثار عقد ه حق یا تعهدی از یک طرف عقد به وی ب

به « الیهمنتقل»به عنوان قائم مقام عام و « وراث»شود. و تعهد متأثر می

 عنوان قائم مقام خاص، مصادیقی از این نوع قائم مقامی هستند.

 

قائم مقام تجــارتی و سایر اشخاصی که در قسمتی از امور تجـــارتخانه 

آیند تا از آثار تعهدات وی نمایندگی دارند، جانشین تاجر به شمار نمی

متأثر شوند، بلکه صرفًا به صورت نمایندگی، اقدام به انجام  اعمال 

نمایند، فلذا خود تاجر محسوب تاجر می تجاری به نام و حساب

شوند هرچند اعمال و معامالتی که برای امور تجارتی تجارتخانه نمی

 قانون تجارت( 3ماده  3)بندشود. دهند تجارتی محسوب میانجام می
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 ضمانت ،در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی - 403ماده 

به  مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوعتواند به ضامن و مدیون اصلیتضامنی باشد طلبکار می

 .دیگری رجوع نمایدیکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به 

رجوع  له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلیضامن وقتی حق دارد از مضمون - 402ماده 

قرارداد  خواه ضمنبین طرفین ) که ،کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید

 1.نامه( این ترتیب مقرر شده باشدمخصوص خواه در خود ضمانت

متضامناً  موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون حکم فوق در - 404ماده 
 .مسئول انجام تعهدی باشند

واسطه  قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو اینکه به - 405ماده 
 .شده باشدورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال

 .ق مستثنی استضمان حال از قاعده فو - 406ماده 

ضامن  اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به - 407ماده 
 .نیز باید به عمل آید

 .شودهمین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می - 408ماده 

انصراف از  افت طلب یاله را به دریتواند مضمونهمین که دین حال شد ضامن می - 409ماده 
 .ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد

با وثیقه بوده   له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه اگر دیناستنکاف مضمون - 410ماده 
 .ساختضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد

 مدارکی را اسناد وله باید تمام پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون - 411ماده 
 اصلی با وثیقه باشد  به او داده و اگر دینعنه الزم و مفید استکه برای رجوع ضامن به مضمون

 عنه مکلف به انجام داشته مضمون اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول -آن را به ضامن تسلیم نماید 
 .است که برای انتقال وثیقه به ضامن الزمتشریفاتی است

                                                   
توجه نمایید ـ در ترتیب شماره مواد اشتباهی رخ نداده است. ـ ما معتقدیم برای تفهیم بهتر ضمانت در حقوق تجارت  * - 1

مطالعه شود که گویای اصل ضمانت نقل ذمه به ذمه بوده ق.ت  403 و تطبیق آن با ضمانت حقوق مدنی شایسته است اول ماده
قانون تجارت  402و استثناء را بر ضم ذمه به ذمه، آن هم در صورت تصریح قوانین یا قراردادها دانسته است و سپس ماده 

ه و استثناء را بر عنه در ضم ذمه به ذمه بودمطالعه شود که گویای اصل تضامنی و عرضی بودن مسئولیت ضامن و مضمون
 بیشتر توضیح خواهیم داد. ادامهدر  -ای و طولی بودن مسئولیت ضامن آن هم در صورت تصریح قراردادی دانسته است. وثیقه



 

 

 مفهوم ضمانت؛    

ضمانت عقدی است که به موجب آن شخصی در برابر طلبکار و با موافقت او دین دیگری 

حصول اطمینان  )چه ضمانت مدنی و چه ضمانت تجاری(گیرد. هدف از ضمانت را به عهده می

شخصی  ،اد اطمیناندائن از انجام تعهدات مدیون است به نحوی که در دین تجاری برای ایج

را در برابر شخصی به نام دائن  عنه()مضموننام مدیون ه نام ضامن، انجام تعهدات شخصی به ب

 . گرددمیبه عهده  له()مضمونتجاری 

 انواع ضمانت؛    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن
ما

ض
ع 

وا
ان

 

نقل 

 ذمّه 

 به 

 ذمّه

و  ءریب)مدیون اصلی( عنه پس از انعقاد ضمان به طور صحیح، ذمّه مضمونُ

شود و گویی که مشغول می)طلبکار( له ذمّه ضامن به جای او، در برابر مضمونُ

 شود. ی ضامن منتقل میعنه به ذمهذمه مضمون

 

 تضامنی

 

 ایوثیقه

 

عنه درعرض تعهد ضامن و مضمونُ ۞

وری که ـــطه گیرند بیکدیگر قرار می

تواند برای وصول تمام یا له میمضمونُ

لب به هر کدام از آنها که قسمتی از ط

 )ضمان عرضی( .بخواهد مراجعه کند

 اصل بر این نوع ضمان است.  ۞

ی ذمه ةبه موجب آن ذمه ضامن، وثیق ۞ 

شود، به این ترتیب که عنه میمونـــمض

له برای وصول طلب خود ابتدا مضمون

رجوع عنه( )مضمونُباید به مدیون اصلی 

وصول  کند و اگر نتوانست طلب خود را

 .مراجعه کند)مدیون تبعی(  نماید به ضامن

ی استثنایی داشته و چنین حالتی جنبه۞

 )ضمان طولی(مستلزم تصریح است. 

 

یک در این حالت، که 

استثنایی است  و  حالت 

 نیاز به تصریح دارد، 

ذمة ضامن به ذمة 

 عنه ضمیمهمضمون

شده و هر دو در برابر  

الذمه له مشغولمضمون

ی ند. حال نحوهباشمی

 ها به دو رجوع به آن

 شکل مقابل است.

 

ضم 

 ذمّه 

 به 

 ذمّه
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 های ضمانت؛ویژگی    

 های ذیل است؛عقد ضمانت دارای ویژگی •
  ه قابل فسخ نیست.است که یک طرفاز عقود 
  ای( نیست. یعنی ای )مغابنهبه شمار می رود و جزء عقود معاملهاز عقود

 علت عمده عقد است. شخصیت در این عقد که مبتنی بر تسامح است غالباً
  است و برای انعقاد آن نیاز به تشریفات خاصی نیست.از عقود 
  عنه است.ن مبتنی بر وجود و بقای دین مضمونٌاست، یعنی وجود و بقای آاز عقود 
  عنه است.است، یعنی رکن اصلی آن تعهد ضامن به پرداخت دین مضمونٌاز عقود 

 عنه نیست. له هستند و نیازی به رضایت مضمونطرفین عقد ضمانت، ضامن و مضمون •

است و استثنائًا « هنقل ذمه به ذم»ق.م،  اصل در ضمان بر  698مطابق ماده در قانون مدنی،  •

همین وضعیت در حقوق  وجود دارد. « ضم ذمه به ذمه»امکان توافق برخالف آن یعنی 

قانون تجارت که تضامنی بودن ضمان   403تجارت نیز جاری است. مستفاد از ماده 

بودن ضمان را منوط به قرارداد خصوصی یا تصریح قانونی نموده « ضم ذمه به ذمه»یعنی 

 را در حقوق تجارت نیز مفروض دانسته است.« نقل ذمه به ذمه»اصل است، به نوعی 

، اصل «ضم ذمّه به ذمّه»ق.ت، در صورت توافق طرفین به ضمان از نوع  402مطابق ماده  •

 تصریح شده باشد.« ایضمان وثیقه»است مگر اینکه به « ضمان تضامنی»بر 

ا نسبی است و مسئولیت تضامنی اصوالً در نظام حقوقی ما، قاعده بر مسئولیت اشتراکی ی  •

و  402خالف قاعده است و نیازمند تصریح قانونی یا قراردادی است کما اینکه مواد 

ق.ت نیز مسئولیت تضامنی را مستلزم تصریح دانسته است. با این وجود برخی به  403

دلیل تعدّد مصادیق تصریحی در قانون تجارت، اصل را بر تضامن در حقوق تجارت 

اند و حال آنکه کثرت مصادیق تصریحی در قانون تجارت آن هم به علت دهقرار دا

ترجمه از قانون تجارت فرانسه، نباید سبب اصل تلقی شدن مسئولیت تضامنی گردد. 

 الوصف اصل بر مسئولیت نسبی است و مسئولیت تضامنی مستلزم تصریح است. به مع

 . ازجمله؛اندبودن داشتهنحوی که برخی مواد قانون تجارت تصریح بر تضامنی 

  1»( در حقوق تجارت ق.ت 347)ماده.» 

  273و  130، 110، 23مواد ) و همچنین( ق.ت 125، 120، 116، 101، 98، 95)مواد 
 «.2»( در حقوق تجارت قانون تجارت الیحه اصالحی



 

 

   3»ق.ت( در حقوق تجارت  249)ماده.» 

   4»ق.ت( در حقوق تجارت  495)ماده.» 

 باشند. همگی مصادیق تصریحی مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت می                        

حقوق مدنی و اصول ضمانت که مقوله ضمانت در حقوق تجارت شبیه با وجود این  •

بینی احکام خاصی  هم در این زمینه پیش قانونگذار قانون تجارت،حاکم برآن است، 

 است. برای نمونه؛ نموده

  له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم  ُاستنکاف مضمون ق.ت 410طبق ماده

 ءبریوثیقه اگر دین با وثیقه بوده باشد، ضامن را فوراً و به خودی خود 

ق.م استنکاف  273خواهد ساخت. در حالی که در ضمانت مدنی طبق ماده 

مقام او و ایفای دین سبب برائت فوری نیست و باید با مراجعه به حاکم یا قائم

 د او برائت حاصل شود. نز

ق.ت قبل از رسیدن أجل دین اصلی، ضامن ملزم به پرداخت نیست ولو  405مطابق ماده   •

دین مؤجل او حال شده باشد. البته حکم  ،اینکه به واسطة ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی

این ماده در مورد حال نشدن دین ضامن، در صورت ورشکستگی مدیون اصلی به موجب 

ق.ت  در خصوص اسناد تجارتی تخصیص خورده است. طبق حالت استثنایی  422ماده  

 1باشد.ماده مزبور، ضامن نیز به همراه ورشکسته مسئول تأدیه وجه برات یا سفته می

 شود. می بریءنحوی از انحاء، ضامن نیز هربه سقوط دین اصلی ق.ت، به محض  408ماده  طبق •

 رین مقرره ضمانت حقوق تجارت، پس از به عنوان آخ ،ق.ت 411به موجب ماده  •

له( مکلف است تمام اسناد و له، وی )مضمونپرداخت دین توسط ضامن به مضمون

 عنه را در اختیار ضامن قرار دهد و مدارک الزم و مفید برای رجوع ضامن به مضمون

 اگر دین اصلی وثیقه داشته:

 . وثیقه منقول را به ضامن تسلیم نماید.✓ 

 غیرمنقول را با انجام تشریفات به ضامن انتقال دهد.   . وثیقه✓ 

                                                   
یا براتی را  داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده )سفته(طلبیهرگاه تاجر ورشکسته فته»ق.ت؛  422ماده  - 1

باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت  باشندطلب یا برات میفتهه مسئول تأدیه وجهقبولی نوشته سایر اشخاصی ک
 «.در سر وعده تأمین نمایند به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را
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وزارت  هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که - 6ماده 

 ؛دهد داشته باشدمیمقام این دفاتر قرارعدلیه به موجب نظامنامه قائم

 .دفتر روزنامه( 1

 .دفتر کل( 2

 .دفتر دارایی( 3

 .دفترکپیه( 4

ستد تجارتی  ید همه روزه مطالبات و دیون و داد ودفتر روزنامه دفتری است که تاجر با - 7ماده 

به طورکلی جمیع واردات  وفروش و ظهرنویسی( از قبیل خرید و)و معامالت راجع به اوراق تجارتی 

را که برای مخارج شخصی  و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی

 .کند در آن دفتر ثبت نمایدبرداشت می خود

دفتر  یک مرتبه از ایدفترکل دفتری است که تاجر باید کلیه معامالت را الاقل هفته - 8اده م

مخصوصی  کرده هر نوعی را در صفحهروزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا

 .در آن دفتر به طور خالصه ثبت کند

منقول و  امعی از کلیه داراییدفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت ج - 9ماده 

دفتر ثبت و امضاء  ریز ترتیب داده در آن غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به

 .نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد

 حسابهایصورت دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و - 10ماده 

 .صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید



 

 

تاریخ  حسابهای وارده را نیز به ترتیبتاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت -تبصره 

 .ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند

شده نوشته  به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی 6دفاتر مذکور در ماده  - 11ماده 

شود( امضاء خواهد می وزارت عدلیه معینکه مطابق نظامنامهباشد به توسط نماینده اداره ثبت )

دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع  شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور الزم نیست ولی باید اوراق آن

 .خواهد شد سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایتتجدید

ثبت  ( قانون135ر صد صفحه یا کسور آن دو ریال به عالوه مشمول ماده )حق امضاء از قرار ه

 .اسناد است

ترتیبی و  شود باید دارای نمرهدفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می - 12ماده 

اول و آخر  صفحات دفتر را شمرده در صفحهقیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است

با قید تاریخ  صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشتههر دفتر مجموع عدد 

نماید منگنه تهیه می طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصودامضاء و دو

 .کند. الزم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود

تاریخ در  تر مذکوره فوق باید به ترتیبکلیه معامالت و صادرات و واردات در دفا - 13ماده 

بیش از  کردن و همچنین جای سفید گذاشتنتراشیدن و حک -صفحات مخصوصه نوشته شود 

و تاجر باید  آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است

 .دارد دفاتر را از ختم هر سالی الاقل تا ده سال نگاه تمام آن

کار  و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به 6دفاتر مذکور در ماده  - 14ماده 

 -تجارتی  در امور -باشد بین تجار  برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شدهمی

 .سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود

ریال جزای نقدی  60/ 000/ 000تا  10/ 000/ 000مستلزم  11و ماده  6ز ماده تخلف ا - 15ماده 

تواند حکم بدهد و العموم میمدعیاست. این مجازات را محکمه حقوق رأسًا و بدون تقاضای 

 .که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود هاجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکست

 (8/11/1399)اصالحی 
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اولین تکلیف تجار، داشتن دفاتر تجارتی تحت شرایط قانونی است. در این قسمت با مفهوم 

 شویم؛آشنا می ق.ت، 10تا  7براساس مواد  و انواع دفاتر تجارتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر 

 روزنامه
 (7ماده )

 

 
 

 

 دفترکل
 (8ماده )
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 دارایی
 (9ماده )

 
 
 
 

 دفتر کپیه
 (10ماده )
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تجاری یا  اعم از امور دفتری که در آن هر چیزی
در دفتر ثبت جهت  ق.ت، 7غیرتجاری باید ثبت شود. مواردی که از ماده 

 شود عبارتند از:روزنامه مستفاد می

 مطالبات و دیون -1

 داد و ستد تجاری  -2

 معامالت راجع به اوراق تجاری اعم از خرید و فروش و ظهرنویسی -3

 کلیه واردات و صادرات تجارتی  – 4
 ی جهت مخارج شخصی وجوه برداشت -5

تنظیم گردد.« روزانه»باید « روزنامه»دفتر 
 

 
 
 
 

دفتری که در آن کلیه معامالت مذکور در دفتر 
   شود.روزنامه، به صورت دسته بندی و مرتب ثبت می

تنظیم گردد.« هفتگی»یا « ت روزانههف»باید « کل»دفتر 

 
 

دفتری که در آن صورت جامعی از کلیه دارایی منقول  

 شود. و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته ثبت و امضاء می

  معادل همان دفتر دارایی است و همان کارکرد را دارد.« ترازنامه»امروزه 
روز پس از اتمام سال  15و تا « ساالنه»باید « اییدار»دفتر 

فروردین باید  15تنظیم گردد. به نحوی که اگر سال مالی اسفند باشد تا 
 تنظیم شود.

 
ورت ــابرات و صــالت و مخــیه مراسدفتری که کلّ  

 شود.در آن به ترتیب ثبت می «صادره»حساب های 
  معادل همان دفتر کپیه است و همان « نامه نما»یا « اندیکاتور»امروزه

 کارکرد را دارد.
زمانبندی خاصی ندارد و هر وقت که الزم باشد « کپیه»دفتر 

 .ای باشد باید ثبت شودیعنی مراسله یا مخابره صادره
 
 



 

 

 «ردهوا»و موارد  است «صادره»دقت شود آنچه که باید در دفتر کپیه ثبت شود صرفاً موارد  •

 ضبط «لفاف مخصوصی»نیاز به ثبت ندارد بلکه فقط در ق.ت 10طبق تبصره ماده  ،نزد تاجر

 «وارده»های تاجر باید کلیه مراسالت و صورتحساب» دارد:مقرر میمزبور شود. تبصره می

 «را به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.

«  ترازنامه»های سهامی عام و خاص، تنظیم شرکتدر  الیحه اصالحی، 232به موجب ماده  •
د، حتمًا نداشته باش« دفتر دارایــی»ها عالوه بر اینکه باید ضروری است. لذا این شــرکت

 هم تنظیم کنند.« ترازنامه»بایست می

نامه مربوطه، دالل عالوه بر چهار دفتر قانون راجع به دالالن و آیین 13به موجب ماده  •
 هم داشته باشد. « مخصوص داللی»قانون تجارت، باید دفتر 6ی ماده مذکور در

 

قانون تجارت، درخصوص دفاترتجاری تاجر، نتایج  11و  9،  6بابررسی تطبیقی مواد  •
 شود؛ذیل حاصل می

 

 دفتر کپیه الزامی است. حّتیی دفاتر تجاری همه وجود 

 مگرالزامی است  ی ثبتی ادارهی دفاتر تجاری توسط نمایندههمه امضای 

 ی ثبت ندارد.دفتر کپیه که نیازی به امضای نماینده

   دفتر دارایی که باید توسط  مگراصوالً امضای دفاتر توسط تاجر الزامی نیست

 خود تاجر نیز امضاء شود. 

را پس  خودقانون تجارت، تاجر باید تمام دفاترتجاری  13مستنداً به قسمت اخیر ماده  •

الی، الاقل تا ده سال نگاه دارد. البته باید دقت داشت که  این ده سال از ختم هر سال م

و اگر شخصی  و دفاتر بعد از آن مدت نیز معتبر هستند شودمرور زمان محسوب نمی

 ها استناد کند. تواند به آنبعد از ده سال نیز دفاتر خود را نگهداری نماید می
 

ستقیم، تعیین درآمد و نهایتاً مالیات بر درآمد قانون مالیاتهای م 98تا  96به موجب مواد  •

اشخاصی که مکلف به داشتن دفتر، مانند دفاتر تجاری هستند، از روی دفتر به عمل 

آید و در صورتی که اشخاص مزبور دفتر نداشته باشند یا دفاتر آنها ناقص یا می

 شود. ن میالرأس تعییترتیب باشد، میزان درآمد و میزان مالیات به صورت علیبی
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اما باید بدانیم که  ،دفاتر تجاری تاجر، دارای تشریفاتی جهت تنظیم هستند کهبا وجود آن •

 . همچنین باید اضافه نماییم کهشونداین دفاتر سند رسمی نبوده و سند عادی محسوب می

 شوند.نیز سند عادی محسوب می که شرح آن در فصل سوم خواهد آمد، اسناد تجاری
 

 اجرای تخلف از داشتن دفاتر تجاری؛ ضمانت    

 تخلف از مقررات الزامی داشتن دفاتر تجاری، از دو جهت واجد ضمانت اجراست؛

 تخلف از (8/11/1399)اصالحی ق.ت  15ماده مطابق و  رم محسوب شدهــج

ریال جزای نقدی است.  60/ 000/ 000تا  10/ 000/ 000مستلزم  11و ماده  6ماده 

تواند حکم العموم میمدعیمه حقوق رأساً و بدون تقاضای این مجازات را محک

که دفتر مرتب  هبدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکست

 .ندارد نخواهد بود

  قانون تجارت(  542ماده  3وجود دارد. )بند  ورشکستگی به تقصیرامکان تحقق 

 

 سندیت دفاتر تجارتی تاجر؛    

با استناد به دفاتر تجاری، له تاجر )به نفع او( و علیه تاجر )به ضرر او(  در خصوص قابلیت

 ؛ایمدو حالت ذیل مواجه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 له تاجرسندیت 
 )به نفع تاجر(

 

 دعوا بین دو تاجر باشد. -1

 ط به امور تجاری باشد.دعوا مربو -2

 دفترمطابق مقررات تنظیم شده باشد. -3

 

 با وجود شرایط مقابل

 سندیّت دارند:

باشد زیرا دفاتر در هر صورت به ضرر و علیه تاجر قابل استناد می

 شود.اش نوعی اقرار محسوب میهای تاجر در دفتر تجارینوشته

 

 

 سندیت علیه تاجر
 تاجر( ضرر)به 

 



 

 

 

 

 ةت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیّ در نقاطی که وزار -16 ماده

استثنای کسبه ه از ایرانی و خارجی بشغل تجارت اشتغال دارند اعمه اشخاصی که در آن نقاط ب

جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و اال بجزای نقدی از 

 (8/11/1399)اصالحی  .یال محکوم خواهند شدر 60/ 000/ 000تا  10/ 000/ 000

که  مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی - 17ماده 

 .باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد

ثبت است باید در ه ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف ب شش -18 ماده

خود در ایران تصریح نماید که در تحت ها و نشریات خطی یا چاپی حسابه اسناد و صورت کلی

تا  10/ 000/ 000ثبت رسیده و اال عالوه بر مجازات مقرر در فوق بجزای نقدی از ه چه نمره ب

 (8/11/1399)اصالحی  .می شود ریال محکوم 60/ 000/ 000

عدلیه  فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت کسبه جزء مذکور در این فصل و - 19ماده 

 .شوندتشخیص می

 3/6/1400-قانون تجارت 19نظامنامه ماده اصالحیه 

داخل در طبقات ذیل به استثنای صاحبان مشاغل موضوع  یقیافراد حق ماده واحده:

از مصادیق کسبه  27/11/1380های مستقیم اصالحی قانون مالیات 95بند )الف( ماده 

 حسوب و از داشتن دفاتر تجارتی معاف خواند بود.جزء م
چهار آنان از سالیانه ها که فروش آن ریو نظا دکنندگانیوران، تولشهیکسبه، پـ 1

 .کندمیتجاوز ن الیرمیلیارد 
ها متجاوز از عایدی غیرخالص آن که  یا نهیارائه دهندگان خدمات در هر زمـ 2

 دو میلیارد ریال نباشد.
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 ثبت آن را هثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلی - 576ماده 

 .الزامی کند

تجارتخانه  تواند اسمی برایکه شریک در تجارتخانه ندارد نمی ایصاحب تجارتخانه - 577ماده 

 .خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد

تجارتی  تواند اسماسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی - 578ماده 

 .اسم خانوادگی او یکی باشدخود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با

 .اسم تجارتی قابل انتقال است - 579ماده 

 .مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است - 580ماده 

نیاید اداره  ی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت به عملدر موارد - 581ماده 

 .خواهد داشتالثبت مأخوذثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق

 وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعالن آن و اصول - 582ماده 

 .هد کردخوامحاکمات در دعاوی مربوطه به اسم تجارتی را معین

ق.ت گذشت، با تکلیف  15تا  6که شرح آن در مواد « دفاتر تجاری»تجّار عالوه بر تکلیف داشتن 

، نیز «دفتر ثبت تجارتی»ق.ت مواجه هستند. تّجار باید نام خود را در  19تا  16دیگری در مواد 

 ثبت نمایند. 

« ثبت اسم تجارتی»ت تاجر است ونه الزاماً ، ثبت مشخصا«ثبت نام»مقصود از  •

 تاجر که شرح آن خواهد آمد. 

یعنی  «تاجر حقوقی»شامل و هم  «تاجر حقیقی»نام تاجر هم شامل تکلیف ثبت •

ها، نافی شود و صرف ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتهای تجاری میشرکت

 نام در دفتر ثبت تجارتی نیست. ثبت

باید در همان محل خود که دفتر ثبت تجارتی « نی و خارجیایرا»کلیه تجّار، اعم از  •

 وجود دارد، اسم خود را ثبت نمایند. 



 

 

های بازرگانی نام بازرگانان، تجّار، بنگاهدفتر ثبت تجارتی، دفتری است برای ثبت •

آید و عدم ی ثبت به حساب میی ادارهو اطالعات راجع به آنها، که زیرمجموعه

 ارد. نام جزای نقدی دثبت

 ؛اثرحقوقی ثبت    

 توان گفت؛درخصوص تأثیر حقوقی ثبت، به تفکیک نسبت به تجار حقیقی و حقوقی می

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اثر 
ثبت 
 نسبت

 به 
 تاجر 

 حقیقی
 

 شغل معمولیکه کسیق.ت،  1همانگونه که سابقاً بیان شد؛ مستنداً به ماده  ۞

قرار دهد، با لحاظ  قانون تجارت 2ماده  موضوع خود را عملیات تجاری ذاتی

تی به ثبت سایر شرایط تاجر است حتی اگر نام خود را در دفتر ثبت تجار

 نرسانده باشد.

ای قضایی بر کند، این عمل تنها امارهوقتی تاجری اسم خود را ثبت می    ۞

 شود.تاجر بودنش محسوب می

 

 

 شرکت

 تجاری

 

 
تشکیالت 

و 
مؤسسات 

 غیر
 تجاری

 

نام شرکت الزامی است حقوق ایران، ثبت شرکت و ثبت در۞ 

قانون ثبت  2و ماده  ق.ت 198تا 195به استناد مواد این الزام امّا 

به ها از شرایط ایجاد و تشکیل شرکت ق.ت، 583ها و ماده شرکت

 آید.شمار نمی

 

آیین نامه اصالحی ثبت تشکیالت و مؤسسات  1ماده  مطابق۞ 

 ، معیار غیرتجاری بودن مؤسسه، غیرتجاری1327غیرتجارتی مصوب 

آن،تأثیری   بودن موضوع فعالیت است و داشتن قصد انتفاع یا عدم

 در این امر ندارد.
 

فقط در این نوع مؤسسات، زمان تشخّص ق.ت،  584ماده  مطابق۞ 

باشد. به عبارتی در به شخصیت حقوقی تاریخ ثبت در دفتر ثبت می

این اشخاص، ثبت هم الزامی و هم الزمه تشکیل است که در فصل 

 ها، مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.شرکت

 

اثر 
ثبت 
 نسبت

 به 
تاجر  

 حقوقی
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ها، مؤسّسات و تشکیالت غیرتجاری از شخصیت ها، انجمنمالک تمییز شخصیت •

« ی غالبجنبه»، داشته و این جنبه« ی معنویجنبه»ها باید حقوقی تجاری این است که آن

های تواند مالک تمییز باشد، چرا که هم درمورد شرکتها باشد. سودآوری و انتفاع نمیآن

ها و تشکیالت غیر تجاری جستجوی سود و تقسیم آن تجاری و هم در خصوص انجمن

   بین اعضاء مجاز است.

ولی ثبت نام تاجر موجد شخصیت حقوقی نیست مطابق ظواهر قانون تجارت، هرچند  •

و عدم ثبت سبب ایجاد موانع یا از دست دادن یکسری امتیازات  آثار خاص خود را دارد

ی صادرات و واردات کاال منوط به داشتن کارت برای نمونه فعالیت در زمینه گردد.می

 نام تاجر است.  منوط به ثبتدریافت آن نیز و  استبازرگانی 

یز در جای خود مفصل در فصل ها نهای عدم ثبت نام شرکتدر خصوص محدودیت

 ها خواهیم پرداخت.بعد، به امتیازات سلب شده درآن
 

 

 .تاجر خلط نشود «اسم تجارتی»با ثبت  «نام تاجر» ثبت    •

تاجر یعنی اسمی  «ثبت اسم تجارتی»ق.ت الزامی است ولی  16طبق ماده  «نام تاجرثبت»    •

پردازند و ان خود انتخاب و تحت آن به فعالیت تجارتی میکه غالباً تجار به عنوان نش

ق.ت اصوالً اختیاری است مگر در مواردی  576طبق ماده  ،حاکی از شهرت آنان است

 که وزارت عدلیه )در حال حاضر قوه قضائیه( ثبت آن را الزامی دانسته باشد.

توان به موارد می رتقانون تجا 582تا  576های اسم تجارتی به موجب مواد از ویژگی    •

 ذیل اشاره کرد:

 تواند یک اسم فانتزی یا اسم خانوادگی یا اسم شرکت باشد و به اسم تجارتی می

شود بدون آنکه شریکی برای تاجر وجود داشته هر حال اگر اسمی انتخاب می

 باشد، نباید توهم وجود شریک را ایجاد نماید. 

 سال است.  5ر آن اسم تجارتی قابل انتقال است و مدت اعتبا 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (                                          9139)وکالت                              است؟ صحیح مورد کدام دالل، مسئولیت خصوص در – 1

 .در فرض اعالم انتفاع خود در معامله به طرف جاهل به این موضوع، دالل مسئول خسارات نیست  (۱

 .ه یک طرف معامله به اعتبار تعهد دالل معامله کرده باشد دالل ضامن استدر فرضی ک (۲

 .در فرض سهیم بودن در معامله، دالل مسئولیت اجرای تعهدات را به نسبت سهم خود بر عهده دارد (۳

 .در فرض سهیم بودن در معامله دالل مسئولیت تضامنی اجرای تعهدات را به نسبت سهم خود بر عهده دارد (۴

هرگاه طرفین معامله یا یکی از »دارد؛ ق.ت که مقرر می 345طبق ماده  پاسخ تشریحی؛   

 صحیح است. 2 گزینه« نمود دالل ضامن معامله است ها به اعتبار تعهد شخص دالل معاملهآن

ق.ت صحیح به نظر آید، لکن دالل از حیث مسئولیت  346نیز شاید از نظر مفهوم ماده  1گزینه 

 تواند مسئولیت جبران خسارت داشته باشد. می مدنی همچنان

 (                                          9139)وکالت     است؟ صحیح مورد کدام کارالعمل حق اختیارات و حقوق خصوص در – 2

 .در تمامی مواردی که کاال، قیمت مشخص بازاری دارد، در هر حال می تواند طرف معامله واقع شود (۱

 .حق العمل کار فقط نسبت به مطالبات مربوط به مخارج و هزینه ها حق حبس دارد (۲

در صورتی که به موجب قانون مجاز باشد طرف معامله واقع شود، فقط در برخی موارد می تواند  (۳

 .حق العمل خود را از ثمن برداشت کند

العمل خود را از ، می تواند حقتواند طرف معامله واقع شوددر همه مواردی که به موجب قانون می (۴

 .من برداشت کندث

 صحیح است. 4گزینه ها گذشت، آن، که شرح ق.ت 376تا  373 موادطبق  پاسخ تشریحی؛   

 (                                          9139)وکالت      دارند؟ تفاوت یکدیگر با زیر، مورد کدام در وکالت و کاریالعمل حق – 3

 .امکان انتفاع در اصل معامله (۲                              .انی بودن ید شخصام (۱

 .در اجرای قراردادمسئولیت  (۴                                  .جایز بودن قرارداد (۳
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همین  44 تا 43کاری با وکالت که در صفحات العملحق یطبق پلن تطبیق پاسخ تشریحی؛   

کار مسئول اجرای قرارداد العملصحیح است یعنی وکیل برخالف حق 4گزینه کتاب بیان شد، 

 کاری است.العملنیست هر چند امانی بودن ید، جایزبودن عقد و امکان انتفاع وکالت شبیه حق

                                           (1398)وکالت                                  ؟کاری، کدام مورد صحیح نیستالعملدر خصوص حق -4

 باشد.هایی که برای انجام معامله الزم و به نفع آمر بوده است، میکار مستحق دریافت هزینهالعملحق( ۱
کار به هیچ عنوان در بیمه نمودن اموال موضوع معامله مسئولیت ندارد، مگر آنکه آمر العملحق( ۲

 دستور داده باشد.

 مله و امر خود را دارد.آمر حق رجوع از معا( ۳

 الزحمه را دارد، خواه کار انجام شده یا نشده باشد.کار حق دریافت حقالعملدر هر صورت، حق( ۴

کار زمانی مستحق اجرت بود العملقانون تجارت، حق 369ماده طبق  پاسخ تشریحی؛   

به   4بنابراین گزینه  که معامله اجرا شده باشد یا عدم اجرای معامله مستند به فعل آمر باشد.

 عنوان یک عبارت ناصحیح، پاسخ صحیح سوال است.
 

 

  

اجرای معامله اتمام و ایجاد اثرانعقاد معامله∑◄1

 است.  العمل کار مستحق حق اگر معامله تمام شده و اجرا شده است  *

اجرای معامله _اتمام و ایجاد اثر انعقاد معامله∑◄2

 اگر معامله تمام شده ولی اجرا نشده است؛ *

 است. العمل کار مستحق حق . ر بوده استـــــــــــو عدم اجرا منتسب به آم

 است.العمل کار مستحقحق قاهره( )قوه  .و عدم اجرا منتسب به غیر آمر بوده است

 نیست.العمل کار مستحق حق است.  العمل کار بودهو عدم اجرا منتسب به حق



 

 

 (1398)وکالت کدام مورد در خصوص مسئولیت تضامنی در حقوق ایران، صحیح است؟          -5

 حقوق مدنی منع و در حقوق تجارت تجویز شده است.( پیش بینی مسئولیت تضامنی در روابط قراردادی، در ۱

( در امور تجاری، از جمله صادرکنندگان چک به صورت مشترک، مسئولیت تضامنی، ولی در امور مدنی، ۲

 مسئولیت نسبی است.

 ( اصل بر مسئولیت نسبی است، مگر آنکه مجوز قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد.۳

 سئولیت نسبی و در حقوق تجارت، اصل بر مسئولیت تضامنی است.( در حقوق مدنی، اصل بر م۴

همانگونه که در باب ضمانت، اشاره گردید، مبانی ضمانت در حقوق مدنی  پاسخ تشریحی؛ 

و حقوق تجارت مشترک است و این که مصادیق مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت زیاد است 

 پاسخ صحیح است. 3باشد. بنابراین گزینه  اصل در حقوق تجارت تضامنبر این نیست که  دلیلی

 (1396)وکالت ؟                                   در خصوص مؤسسه غیرتجاری، کدام مورد صحیح است -6

 فاقد شخصیت حقوقی بوده و ممکن است برای اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی تشکیل شود.( ۱

  شود.یس مینوعی شرکت مدنی است که برای کسب منفعت تأس( ۲

شود.به هیچ عنوان برای کسب منفعت تشکیل نمی( ۳  

شود.تشکیالتی است که برای امور انتفاعی یا غیرانتفاعی تأسیس می( ۴  

تشکیالت و مؤسساتی که برای مقاصد غیر »ق.ت  584براساس ماده  پاسخ تشریحی؛ 

وزارت عدلیه تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که  تجارتی تأسیس شده یا بشوند از

نامه اصالحی ثبت تشکیالت آیین 1و ماده « .کنندمی خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدامعین

مقصود از  »دارد مقرر می قانون تجارت 585و  584نظر به مواد که  یتو مؤسسات غیرتجار

قانون تجارت کلیه تشکیالت و  584تشکیالت و مؤسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 

که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و  مؤسساتی است

امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا 

 پاسخ صحیح است.  4، گزینه «دنداشته باشن

 (1396راسری )کارشناسی ارشد سکدام مورد در خصوص کسبه جزء صحیح است؟                  -7

 ( تاجر نیستند اما مشمول برخی مقررات حاکم بر تجار هستند.۱

.( تاجر هستند اما از شمول برخی مقررات حاکم بر تجار خارج هستند۲  

 ( تاجرند اما از شمول مقررات ناظر بر تجار خارجند.۳

 ( تاجر نبوده و از شمول مقررات ناظر بر تجار خارجند.۴

 درست است. 2کسبه جزء بیان شد، گزینه  ی که براییحطبق تشر پاسخ تشریحی؛ 
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  : 7مسئله    

 (1400طرح مؤلف)                  کدام عبارت از حیث صحت با سایر عبارات متفاوت است؟ 

  .عمل تجاری را به نام و به حساب خود انجام دهدتاجر حقیقی باید  (1   

  .تاجر حقوقی باید عمل تجاری را به نام و به حساب خود انجام دهد (2   

 .شغل معمول تاجر حقیقی یا حقوقی باید عمل تجاری ذاتی باشد (3   

 .اندکاری و تصدی حمل و نقل همگی عمل تجاری ذاتیالعملداللی، حق (4   

  کار و متصدی حمل و نقل همگی تاجرند.العملحق دالل، (5   

 وجود تمام دفاتر تجاری تاجر الزامی است حتی دفتر کپیه.  (6   

 . در حقوق تجارت و مدنی اصل بر ضمان نقل ذمه به ذمه است (7   

 هایی که تاکنون ارائه گردید؛مباحث و فرمولبراساس  پاسخ تشریحی؛ 
 کامالً صحیح است.ق.ت،  1طبق ماده عبارت اول  ✓

 ق.ت، کامالً صحیح است مگر تصریح بر شرکت سهامی شود. 1عبارت دوم طبق ماده  ✓

 ق.ت، در خصوص تجار حقیقی و حقوقی کامالً صحیح است.  1عبارت سوم طبق ماده  ✓
 

 
ر

ک تاجر حقیقر و حقوق  قانون تجارت 1در ماده  فرمول مشتر
 قرار دهدمعامالت تجارتی  به حساب خود()به نام و خود را که شغل معمول شخصی∑◄

 

 کامالً صحیح است. 2ماده  3چهارم براساس بندعبارت  ✓

الزاماً درست نیست. زیرا با وجود این که عمل  1عبارت پنجم براساس فرمول ماده  ✓
ها اند اما فاعل آنکاری و تصدی حمل و نقل قطعًا عمل تجاری ذاتیالعملداللی، حق

کار و متصدی حمل و نقل الزامًا تاجر نیستند، بلکه اگر مجموع العملل، حقیعنی دال
یعنی شغل معمول بودن و برای خود بودن ... نیز محرز باشد، اشخاص  1شرایط ماده 

در این مسئله هفت، از حیث صحت با سایرین  5بنابراین گزینه فوق تاجر به شمار آیند. 
 .و پاسخ نهایی مسئله است متفاوت است

 ، لذا کامالً صحیح است.هاآن« امضای»است و نه « وجود دفاتر»عبارت ششم راجع به  ✓

 داشتیم صحیح است. 403و  402عبارت هفتم هم طبق تشریحی که در مواد  ✓
                                                   

هفت شهرعشق عطار، هفت آسمان، هفت دریا، هفت روز هفته، هفت سنگ، هفت خط، هفت قلم آرایش، هفت گاو  - 1
 است و االّ کمیت عدد هفت مدنظر نیست. 7بیانگرکیفیت بی نهایت بودن عدد  و...همگی مصادیقِ ضرت یوسفدرداستان ح



 

 

 

 1399سواالت تجارت وکالت %100مشاهده تشریح   جهت

 ؛ ، مراجعه شود بهتفکیک موضوعه ب

 انتهای فصل اول. 1ش (سوال سنج3سه   )    ؛1حقوق جتارت  ❖

 انتهای فصل  دوم. 2(سوال سنجش 8هشت   )  ؛ 2حقوق جتارت  ❖

 انتهای فصل سوم. 3( سوال سنجش 5پنج )   ؛ 3حقوق جتارت ❖

 انتهای فصل چهارم 4( سوال سنجش 4چهار )   ؛ 4حقوق جتارت ❖

 

   ، حقوق مندی از آموزش جمازی رایگان آکادمی جهت هبره
 های قبل  و احلاقات  چاپ  اضافات ،اصالحات  دانلود رایگان

 مراجعه فرمایید؛  به سایت زیر، و مالحظه سایر آثار وکتب قابل عرضه 
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