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تاجر و اعمال تجاری
آشنایی با مبحث :بااب اول از قاانون تجاارت از مااده  1تاا  5باه «تجاار و معاامالت تجاارتی» اختصاا

یافتاه

اسات ماواد و نکاات ایام قسامت بیشاتر در هزماون هاای دکتاری حقاوق خصو ای ماورد توجاه اراحاان سااوال
بوده است
 مواد مرتبط قانون تجارت با این مبح:
باب اول تجار و معامالت تجارتی
ماده  - 1تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار بدهد
ماده  - 2معامالت تجارتی از قرار ذیل است:
 )1خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بهقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در هن شده یا نشده باشد
 )2تصدی به حملونقل از راه خشکی یا هب یا هوا بهر نحوی که باشد
 )3هار قسام عملیااات دیلای یااا ح العملکااری (کمیسایون) و یااا عااملی و هم ناایم تصادی بهار نااوع ت سیسااتی کااه
باارای انجااام بعضاای امااور ایجاااد میشااود از قبیاال تسااهیل معااامالت ملکاای یااا ی اداکردن خدمااه یااا تهیااه و رسااانیدن
ملزومات و غیره
 )4ت سیس و به کار انداختم هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد
 )5تصدی به عملیات حراجی
 )6تصدی بهر قسم نمایشگاههای عمومی
 )7هر قسم عملیات رافی و بانکی
 )8معامالت برواتی اعم از اینکه بیم تاجر یا غیر تاجر باشد
 )9عملیات بیمه بحری و غیر بحری
 )10کشتیسازی و خریدوفروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معامالت راجعه به هنها
ماده  - 3معامالت ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملیم یا یکی از هنها تجارتی محسوب میشود:
 )1کلیه معامالت بیم تجار و کسبه و رافان و بانکها
 )2کلیه معامالتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید
 )3کلیه معامالتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید
 )4کلیه معامالت شرکتهای تجارتی
ماده  - 4معامالت غیرمنقول بههیچوجه تجارتی محسوب نمیشود
ماده  - 5کلیه معامالت تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست
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نکته  1بهموجب مااده  1قاانون تجاارت«1:تااجر کسای اسات کاه شاغل معماولی خاود را معاامالت تجاارتی قارار
بدهد»
 )1منظااور از امااور تجااارتیی امااوری اساات کااه قانونگاارار هنهااا را ذات ااا تجاااری میداناادی بنااابرایم بایااد گفاات ک اه
مالک تاجر بودن شخص ،انجاامدادن اعماال تجااری منادرر در مااده  2اسات باه همایم دلیال اشاتغال باه ساایر
فعالیتهایی که در ایم مااده ذکار نشاده اسات ولاو هنکاه ساودهور هام باشاد ،فعالیات تجاارتی محساوب نشاده و
انجامدهنده هن نیز تاجر نخواهد بود
 )2تجارت شغل مساتقلی اساتی بناابرایم شاخص تااجر بایاد اعماال تجااری ذاتای را بارای خاودش انجاام دهادی
بنااابرایم اگاار کساای بااه نااام و حساااب دیگااری عماال تجاااری انجااام دهااد ،هن عماال ،هماار را تاااجر میکنااد و نااه
انجامدهنااده هن را بااه هماایم دلیاال خدمااه تجارتخانااه ،ماادیران شاارکتهای تجاااری و قائممقااام تجااارتی تاااجر
محسااوب نمیشااوند مگاار اینکااه ایاام افااراد فعالیاات مناادرر در ماااده  2را به ااورت مسااتقل باارای خااود انجااام
دهند که در ایم ورت تاجر محسوب میشوند
 )3شااغل یعناای فعالیاات باارای امرارمعاااشی بنااابرایم باارای هنکااه فعالیتهااای مناادرر در ماااده  2بااه انجامدهنااده
هن و ف تاجر بدهد ،باید شغل معمولی هنها باشد و تکرار اعمال مزبور بهتنهایی کافی نیست
 )4یزم نیساات کااه شااخص باارای تاااجر تلقاای شاادن ،اارفاا بااه کارهااای تجااارتی ب ااردازد ،بلکااه اگاار در کنااار
اشتغال به تجارت به کار غیرتجاری دیگری نیز مشغول باشد ،بازهم تاجر تلقی میشود
 )5در ااورتیکه شااخص بااهموجب قااانون از انجااامدادن اعمااال تجاااری ممنااوع باشااد یااا اینکااه عماال تجاااری را
به ورت نهانی انجاام دهاد ،باازهم تااجر تلقای میشاود باه عباارتی دیگار ا اویا وجاود ماانع قاانونی در انجاام
اعمال تجاری ،ت ثیری در تاجر شناخته شدن انجامدهنده هن عمل ندارد
 بااهموجب بنااد  4ا اال  43قااانون اساساای ،در نظااام حقااوقی ایااران فعالیاات تجاااری همااواره باارای همااه هزاد
اساات ،باایمحااال قانونگاارار باارای بعضاای اشااخا بااه دییاال خا اای در اشااتغال بااه تجااارت محاادودیتها یااا
ممنوعیتهااایی برقاارار کاارده اساات کااه از جملااه میتااوان بااه ممنوعیاات سااردفتران اسااناد رساامی2و قضااات3
اشاره کرد
 کارمناادان دولاات بااهاورکلی از انجااامدادن امااور تجااارتی ممنااوع نیسااتندی امااا در بعضاای از قااوانیم انجااامدادن
بعضاای از امااور تجااارتی باارای کارمناادان ممنااوع شااده اساات از جملااه شااغل ح العملکاااری در گماارک کااه
کسانی میتوانند به هن اشتغال ورزند که کارمند دولت نباشند 4
ااغیر و محجااوری کااه اهلیاات قااانونی باارای تجااارت ندارنااد ،اگاار هاام تجااارت کننااد ،تاااجر
 )6اگاار اشااخا
شناخته نمیشاود و در نتیجاه مشامول مقاررات ورشکساتگی نیاز نخواهناد باود (نظار دکتار ساتوده تهرانای) در
ایم ورت حتی اولیاای قاانونی ایام اشاخا نیاز نمیتوانناد از اار هنهاا باا اماوال هنهاا معاملاه تجااری انجاام
دهنااد و در ااورت انجااام ایاام اماار ،بااازهم محجااور تاااجر تلقاای نمیشااود زیاارا شاارط تاااجر بااودن هن اساات کااه
سود حا ل از عمال تجااری ،عایاد خاود تااجر شاود کاه در اینجاا اگار ساودی حا ال شاود متعلا باه محجاور
است و نه اولیای قانونی وی
1از ایم س در ورتی کاه مااده ای از قاانون تجاارت قیاد گاردد ،ارفاا شاماره هن مااده بیاان مای شاود مگار اینکاه منظاور مااده ای از قاانون دیگار
باشد که در ایم ورت قانون مربواه در ادامه شماره ماده قید می گردد
 2ماده  15قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354
 3بند  2ماده  17قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390
 4بند  5ماده  376هییم نامه اجرایی قانون امور گمرکی
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 )7در ورتیکه تااجر دچاار حجار شاود ،معاامالت تجااری جدیاد از اار نمایناده قاانونی وی احی نیسات و
نماینده قانونی محجور باید باه اداره اماوال اکتفاا نمایاد مگار هنکاه محجاور از اار خاود و قبال از حادو حجار
قائممقااام تجااارتی تعیاایم نمااوده باشااد کااه در اینجااا باتوجهبااه ماااده  400میتااوان گفاات کااه قائممقااام مزبااور
میتواند امور تجارتخاناه را اداره نمایاد زیارا تجاارت مساتلزم ایام اسات کاه شاخص بهحسااب خاود عمال کناد،
درحالیکه نماینده قانونی محجاور بهحسااب خاود عمال نمیکناد اس در ایام حالات اگار هام نمایناده در عمال
تجارتخانااه محجااور را اداره کنااد ،نااه محجااور را میتااوان تاااجر تلقاای کاارد نااه نماینااده او را در ایاام حالاات
تجارتخانه یا بایاد باه فاروش برساد یاا باه اجااره واگارار شاود و یاا باهعنوان هورده باه شارکتی تجاارتی منتقال
شود و محجور بهعنوان شرکت در شرکت تجارتی سهیم گردد
 جهت مشااهده حکام محجوریات شاریک یاا شارکای ضاامم در شارکتهای تضاامنی و مخاتلط غیار ساهامی
به مواد  140و  161مراجعه کنید
 )8در مااورد هزادی اشااتغال بااه تجااارت ،باایم اتباااع ایااران و اتباااع بیگانااه مقاایم ایااران تفاااوتی وجااود نااداردی امااا
اتباع بیگانه برای هنکاه بتوانناد در ایاران باه تجاارت مشاغول شاوند بایاد رواناه کساب تحصایل کنناد باایمحاال
در بعضاای از قااوانیم و تصااویبنامهها باار ا اال هزادی تجااارت باارای خارجیااان اساات ناهایی وارد شااده اساات کااه
مهمتریم هنها عبارتاند از:
 دور روانه دیلی که مختص اتباع ایرانی است 5
 حملونقل بازرگانی مسافر و بار و محماویت ساتی یاا یکای از هنهاا از یاک نقطاه کشاور باه یاک نقطاه دیگار
هن که منحصر به هوا یمای ایرانی است 6
 دریافت روانه ح العملکاری در گمرک که مختص اتباع ایرانی است 7
 به بازرگانان خارجی مقایم ایاران بهشارط رعایات معاملاه متقابال نسابت باه بازرگاناان ایرانای مقایم هار یاک
از کشورهای خارجه کارت بازرگانی داده خواهد شد 8
 )9انجام بعضی از فعالیت های تجااری مناوط باه اخار مجاوز از ساوی دولات اساتی مانناد دیلای ،نماایش فایلم،
هژانسهای مسافرتی ،حملونقل هوایی ،ت سیس انبارهای عمومی
 ایم مجوزها جنباه شخصای دارنادی و فقاط باه شاخص تااجر داده میشاوند در نتیجاه چنان اه تااجر بخواهاد
محل تجارت خاود را باه دیگاری واگارار کناد ،اداماه فعالیات او بهوسایله شاخص اخیار موکاول باه کساب اجاازه
مجدد از مقام الحیتدار است
نکته  2اشااخا حقااوقی نیااز میتواننااد تاااجر باشااند در ایاام ااورت شاارکتهای تضااامنی ،نساابی ،بااا
مسئولیت محدود ،مختلط ساهامی و غیار ساهامی در اورتی تااجر محساوب میشاوند کاه موضاوع فعالیات هنهاا
امور تجاری موضوع ماده  2باشادی اماا شارکتهای ساهامی عاام و خاا درهرحاال تااجر محساوب میشاوند ولاو
اینکه موضوع فعالیت ایشان امور بازرگانی نباشد
 )1شاارکتهای تعاااونی در ااورتیکه موضااوع فعالیاات هنهااا یکاای از امااور تجاااری موضااوع ماااده  2باشااد ،شاارکت
تجارتی محسوب میشوند و در غیر ایم ورت غیر تاجر هستند

 5ماده  2قانون دیین مصوب 1317
 6ماده  9قانون هوا یمایی کشوری مصوب 1328
 7بند  2ماده  377هییم نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1351
 8ماده  8ا الحی قانون تشوی ادرات و تولید مصوب 1358

5

احسان نصوحی

جزوه حقوق تجارت

 )2موسسات غیرانتفاعی تااجر محساوب نمیشاوند زیارا موضاوع فعالیات هنهاا اماور تجااری نیسات ،خاواه هاد
از ت سایس هنهاا کساب منفعاات باشاد یاا نباشاد امااا باا اینکاه ایام موسسااات تااجر محساوب نمیشاوند ،مطاااب
ماااده  15قااانون نحااوه اجاارای محکومیتهااای مااالی مصااوب  ،1394نمیتواننااد دادخواساات اعسااار تقاادیم کننااد
و در ورتیکه نتوانند دیون خود را رداخت کنند باید دادخواست ورشکستگی بدهند
 در ااورتیکه موسسااات غیرانتفاااعی ،عملیااات ذاتاااا تجاااری انجااام دهنااد ،تاااجر محسااوب میشااوند و
نمیتواننااد به اار اینکااه نااام موسسااه غیرانتفاااعی را انتخاااب کردهانااد از شاامول مقااررات قااانون تجااارت
بگریزند
 اینکه شخص حقوقی ایجااد شاده باا ناام انجمام ثبات شاده اسات یاا ناه ماوثر در تااجر باودن یاا نباودن هن
نیساات و بایااد ماهیاات حقااوقی او را باتوجهبااه اساساانامه هن معاایم کااردی بنااابرایم مااالک مهاام باارای تشااخیص
تاااجر بااودن ،فعالیاات شااخص حقااوقی اساات کااه در مااورد انجماام بایااد جنبااه معنااوی داشااته باشااد ،ماننااد
فعالیتهااای ورزشاای و هنااری هرگاااه اارداختم بااه ایمگونااه فعالیتهااا مسااتلزم انجااامدادن معااامالت تجاااری
باشد ،ایم معامالت که فرع بر فعالیتهای معنوی و مدنی انجمم است ،انجمم را تاجر نمیکند
 )3دولاات و تشااکیالت و موسسااههای دولتاای ،به ااورت شاارکت تشااکیل نمیشااوند و علاایرغم هنکااه بااه
فعالیتهایی چون ساخت اسالحه یاا کشاتیهای جنگای یاا توزیاع سایگار و خادمات سات می ردازنادی ازهنجاکاه
برای ساود باردن باه ایام اماور نمی ردازناد ،بلکاه ناشای از ویاایفی اسات کاه در اداره مملکات باه عهاده دارناد،
تاجر محسوب نمیشود
 )4بااهموجب ماااده  300ییحااه قااانونی ا ااالق قساامتی از قااانون تجااارت مصااوب  1348میتااوان گفاات کااه
شرکتهای دولتی تا هنجاا کاه در اساسانامه هنهاا قیاد نشاده باشاد ،شاکل شارکتهای ساهامی را دارنادی بناابرایم
به استناد ماده  2همیم ییحه ،بازرگانی تلقی میشوند
 شرکت دولتی شرکتی است که تمام یا دستکم بیش از  50در د از سرمایه هن متعل به دولت باشد
نکته  3اعمال تجاری ذاتی یثا ملقثق مااده  2در مقاام بیاان ایام اعماال مقارر مایدارد« :معاامالت تجاارتی
از قرار ذیل است:
 )1خرید یا تحصیل هار ناوع ماال منقاول بهقصاد فاروش یاا اجااره اعام از اینکاه تصارفاتی در هن شاده یاا نشاده
باشد
 )2تصدی به حملونقل از راه خشکی یا هب یا هوا به هر نحوی که باشد
 )3هاار قساام عملیااات دیلاای یااا ح العملکاااری (کمساایون) و یااا عاااملی و هم ناایم تصاادی بااه هاار نااوع
ت سیساتی که بارای انجاام بعضای اماور ایجااد میشاود از قبیال تساهیل معاامالت ملکای یاا یاداکردن خدماه یاا
تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره
 )4ت سیس و به کار انداختم هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد
 )5تصدی به عملیات حراجی
 )6تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی
 )7هر قسم عملیات رافی و بانکی
 )8معامالت برواتی اعم از اینکه بیم تاجر یا غیر تاجر باشد
 )9عملیات بیمه بحری و غیر بحری
 )10کشتیسازی و خریدوفروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معامالت راجعه به هنها»
 عملیات تجاری ذاتی یا مطل  ،عملیاتی هستند که در گردش ثروت دخالت دارند
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در واقع شخص برای اینکه تاجر محسوب شود یزم است یکی از ایم اعمال را انجام دهد:
یثا اجثاره خثواه در آن تصثرفی شثده باشثد یثا

 )1خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بهقصد فثرو
نشده باشد (عملیات تجاری توزیعی)

 مفهااوم خریااد روشاام اساات ولاای منظااور از تحصاایل کلیااه ااارق بهدسااتهوردن مااال اساات م اال حیااازت
مباحات مواردی م ل ل و معاوضه نیز تحصیل محسوب است
 ر خرید یاا تحصایل ماال منقاول کاافی نیسات ،بلکاه یزم اسات شاخص هنگاام خریاد یاا تحصایل دارای
قصد فروش یا اجاره باشد اگر حیم خرید قصاد فاروش نداشاته باشاد هرچناد بعاداا باه دییلای حاضار باه فاروش
شود ایم عمل تجاری محسوب نمیشود
 وقتی تاجری ماال منقاولی را بهقصاد فاروش یاا اجااره خریاداری میکناد ،عمال خریاد او ذاتااا تجااری اسات،
اما وقتای هن ماال را میفروشاد یاا اجااره میدهاد ایام اعماال ذاتااا تجااری نیساتند و ارفاا عمال تجااری تبعای
هستند به ایم اعتبار که تاجر هن را انجام داده است
 ر خرید بهقصد فاروش یاا اجااره بارای تجااری تلقای شادن کفایات میکناد هرچناد کاه بعاداا باه دییلای
موف به فروش یا اجاره نشود
 تحصیل مال بهواسطه ار یا و یت مشمول ایم بند نیست
 دکتاار اسااکینی معتقدنااد کااه اارفاا مااال منقااول مااادی مشاامول ایاام بنااد اساات و مااال منقااول غیرمااادی
مشمول ایم بند نیست
 ریرهنویسی و خریدوفروش اوراق قرضه عمل تجاری نمیباشد (ماده  54ل ا ق ت) 9
 اعمااال تولیاادی م اال کشاااورزی و اسااتخرار و بهرهباارداری از معااادن زمااانی کااه توسااط خااود بهرهبااردار ی اا
کشاااورز بااه فااروش میرسااد عماال تجاااری محسااوب نمیشااود ،امااا اگاار شخصاای محصااول کشاااورزی را بهقصااد
فااروش بخاارد و یااا ساانگی کااه از معاادن اسااتخرار میشااود را بهقصااد فااروش بخاارد ،شااخص تاااجر محسااوب
میشود
 در برخی از موارد شخصای ماال منقاولی را باه قصاد فاروش میخارد و قصاد فاروش هن را هام دارد ،اماا اس
از هن تصرفاتی بار روی هن انجاام میدهاد اگار اعماالی کاه بار روی هن اماوال انجاام میشاود بیشاتر دارای جنباه
هنری و مرتبط با فعل خود شاخص باشاد ،ایام شاخص تااجر محساوب نمیشاودی م ال خیااای کاه خاود ارچاه
را میخرد و هن را مایدوزد و سا س میفروشاد کاه تااجر محساوب نمیشاود باه همایم دلیال کسای کاه چاوب
را میخرد و هن را تبدیل به انایع چاوبی میکناد و کسای کاه چارم را میخارد تاا اس از کاار باروی هن کفاش
یا کیف بادوزد و بفروشاد تااجر محساوب نمیشاود باا ایام حاال شخصای کاه االسااز اسات و ااال را به اورت
هب اال و مواد اولیه تبادیل باه حلقاه یاا سارویس میکناد چاون عار بایم ماواد اولیاه و محصاول تولیاد شاده
تفاوت هنچنانی قائل نیست ایم کار تجاری محسوب میشود
 از مفهااوم مخااالف بنااد « »1ماااده  2اسااتنباط میشااود تحصاایل ی اا خریااد مااال غیرمنقااول بهقصااد فااروش
عماال تجاااری نیس ات باایمحااال اساات نایی کااه باار ایاام ا اال وارد میگااردد معااامالت غیرمنقااول شاارکتهایی
است که بهمنظور ساخت و فروش ه ارتمان ایجاد شدهاند
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 )2تصدی به حملونقل از راه خشکی یا آبوهوا به هر نحوی که باشد (عملیات تجاری خدماتی)
 اگر یک راننده احب وسایله نقلیاه نباشاد ،عناوان کاارگر را دارد و اگار خاودش ااحب وسایله نقلیاه نباوده
و اارفاا راننااده هن باشااد و به ااورت انفاارادی کااار نمایااد بیشااتر مشاامول تعریااف یشااهور اساات و نااه تاااجر
باایمحال اگار فاردی ااحب بنگااه حملونقال باشاد و یاک ماشایم نیاز از خاود داشاته باشاد و خاود راننادهاش
باشد ،عنوان تاجر به او دق میکند
 )3هر قسم عمقیاتی داللی ،یا حقالعملکاری و یثا عثامقی و یثا تصثدی بثه هثر نثوع ت سیسثاتی کثه
برای انجام بعضی امور انجام میشود از قبیل تسثهیل معثامالت مقکثی یثا کیثداکردن خدمثه یثا تهیثه
و رسانیدن مقزومات (عملیات تجاری خدمات واسطهای)
 ح العملکار و دیل با هنکه در نهایت معامله را برای خود انجام نمیدهند تاجر محسوب میشوند
 چنان ااه شخصاای دفتااری ت ساایس کنااد و وییفااه او یااداکردن خدمااه باشااد هن شااخص تاااجر اساات هن ااه
تجاری است واسطه شدن در معامالت است
 منظااور از عبااارت ت سیساااتی کااه باارای انجااام برخاای از امااور ایجاااد میشااوند ،میتوانااد مصااادی متعااددی
داشته باشاد مانناد موسسااتی کاه باه اماور تبلیغااتی می ردازناد ،دفااتر خادمات هاوایی و دفااتر فاروش بلیات و
غیره ،همگی تاجر محسوب میشوند
 ب اا هنکااه خریااد بهقصااد فااروش امااوال غیرمنقااول تجاااری نیساات ولاای بنگاههااایی کااه کااار هنهااا تسااهیل
معامالت مربوط به اموال غیرمنقول است تاجر محسوب میشوند «دیلی معامالت اموال غیرمنقول»
 منظور از عامل کسی است که باا ناام و حسااب دیگاری معاملاه میکناد ،دقیقااا مانناد وکیال تفااوت عامال باا
ح العملکااار در هن اساات کااه ح العملکااار بااه نااام خااودش ولاای بهحساااب دیگااری عماال میکنااد درحالیکااه
عاماال بااه نااام و حساااب دیگااری معاملااه مینمایااد باتوجهبااه اینکااه احکااام عاااملی در قااانون تعیاایم نشااده اساات
تابع مقررات عمومی وکالت خواهد بود
 تسهیل هر امری مشامول بناد  3مااده  2نمیشاودی مانناد وکاالی دادگساتری یاا مشااوران فنای کاه کارشاان
نیازمند داشتم دانش و تخصص خا ی است
 )4ت سیس و بکار انداختن هر قسم کارخانثه مشثرو بثر آن کثه بثرای رفثئ حثوائ شخصثی نباشثد
(عملیات تجاری تولیدی)
 کارخانااه بااه ت سیساااتی گفتااه میشااود کااه در هن مااواد اولیااه تغییاار شااکل یافتااه و به ااورت کااایی ساااخته
شده برای فروش درهید
 منظاور قانونگارار از عماال تجااری هماایم عمال تباادیل شایئی بااه شایئی دیگاار در کارخاناه اسات ناه نفااس
ایجاد و راهاندازی کارخانه ،خواه ماوادی کاه تغییار مییاباد متعلا باه ااحب کارخاناه باشاد و خاواه باه او تعلا
نداشته باشد
 هرچناد یشااهور نیاز شاایئی را بااه شایئی دیگاار تبادیل میکنااد و ممکاام اسات ایاام کاار را در کارگاااه انجااام
دهد و مانند احب کارخانه ،یک یا چند کارگر هم داشته باشدی ولی عمل تجاری نیست
 )5تصدی به اعمال حراجی (عملیات تجاری خدماتی)
 در تفاااوت حراجاای بااا مزایااده بایااد گفاات کااه در بحاام مزایااده یااک قیماات ایااه توسااط کارشاانا تعیاایم
میشااود و همااه افااراد شاارکتکننده در مزایااده بایااد قیماات اعالماای خااود را بااایتر از هن حااداقل اعااالم کننااد و
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هن که بایتریم قیمات را اعاالم کارد برناده مزایاده اسات اماا در بحام حارار قیمات ایاه تعیایم نمیشاود و هن
که بایتریم قیمت را بدهد برنده است
 تصاادی بااه عملیااات حراجاای زمااانی مصااداق دارد کااه امااوال عرضااه شااده باارای فااروش بااه متصاادی حراجاای
تعل نداشته باشاد وگرناه عمال کسای کاه ماالی را بهقصاد فاروش میخارد باهموجب بناد یاک مااده  2تجاارتی
است
 )6تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی (عملیات تجاری خدماتی)
 در نمایشااگاه عمااومی کاااییی مااورد توزیااع قاارار نمیگیاارد بلکااه ذوق و هناار در معاارا اسااتفاده عمااوم قاارار
داده میشااود اگاار هنرمناادی شخصااا هثااار خااود را بااه معاارا نمااایش قاارار دهااد نمیتااوان او را تاااجر محسااوب
نمااود ولاای اگاار دسااتهای از هنرمناادان بااا یکاادیگر نمایشااگاهی را اداره نماینااد و منااافع را باایم خااود تقساایم
کنند ،عمل هنها مشمول حقوق تجارت خواهد بود
 تصاادی بااه امااور نمایشااگاه بایاد مسااتمر و باارای جلااب نفااع باشااد وگرنااه نمایشااگاهی کااه بااه اااور اتفاااقی و
برای امور خیریه تشکیل میشود جنبه تجارتی ندارد
 کساای بااهعنوان تصاادی بااه نمایشااگاه تاااجر محسااوب میشااود کااه ماادیریت نمایشااگاه را باار عهااده دارد ،نااه
کسانی که هثار یا اموال خود را در نمایشگاه ارائه میکنند
 )7هر قسم عمقیات صرافی و بانکی (عملیات تجاری خدمات مالی)
 منظور از رافی تبدیل ول است به ول دیگر
 هاار قساام عملیااات بااانکی عملیااات تجاااری اساات بااازکردن حساااب بااانکی قراالحساانه یااا جاااری باارای
اشااخا  ،س ا ردههای ساارمایهگراری ماادتدار ،اعطااای وام ،ااریرفتم اماناات در ااندوق امانااات بانااک و اادور
ضامانتنامههای باانکی از مصاادی عملیااات باانکی هساتند باا اینکااه ایام اماور از اماور ماادنی اسات اگار توسااط
بانکهااا انجااام شااود ،عملیااات تجاااری تبعاای محسااوب اساات زیاارا بااهتبع اینکااه بانکهااا انجااام میدهنااد عماال
تجاری محسوب میشوند
 دقت شود در ایام ماوارد کسای کاه حسااب باازکرده تااجر نیسات بلکاه باناک کاه ایمگوناه عملیاات را انجاام
میدهد تاجر است
 تشخیص عملیات بانکی با شورای ول و اعتبار است
 ااندوقهای قراالحساانه را نمیتااوان بانااک تلقاای کاارد ایاام موسسااات تنهااا در دو فاارا تاااجر شااناخته
میشوند:
 )1اداره هنها به ورت شرکت سهامی باشد
 )2موسسه ( ندوق) به معامالت مرکور در ماده  2ب ردازد
 کسااانی کااه در بااور بااه خریااد یااا فااروش سااهام شاارکتهای سااهامی می ردازنااد ازهنجاکااه الزاماااا بایااد
بهوسیله کاارگزاران باور در معاامالت شارکت کنناد ،عمال تجااری انجاام نمیدهناد ،بلکاه باا ایام کاار دارایای
خصو اای خااود را اداره میکننااد امااا اگاار هماایم عماال توسااط تاااجر باارای امااور تجااارتی یااا ش ارکت تجااارتی
ورت ریرد ،معامله تجارتی تبعی است
 اگر کارگزار بور باه ناام خاود ولای بهحسااب اشاخا دیگار دادوساتد کناد عمال او مانناد ح العملکااری
اساات و تجااارتی محسااوب میگااردد ولاای هرگاااه کااارگزار بااه نااام و حساااب خااود معاملااه کنااد ،عمال او تجااارتی
نیست زیرا معامله سهم یک شرکت عمل تجارتی محسوب نمیشود
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 )8معامالت برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد (معامالت برواتی)
 معامالت برواتی از اعمال تجاری اسات ولای کسای کاه به اورت غیرحرفاهای باه ایام اعماال می اردازد تااجر
محسوب نمیشود و تنهاا کساانی کاه شاغل خاود را به اورت حرفاهای معاامالت برواتای قارار دهناد بارای م اال
تنزیل10برات ،تاجر محسوب میشود
 منظااور از معااامالت برواتاای معاملااهای اساات کااه ااای هن براتاای ااادر میشااود یااا ضاامانت میشااود یااا
یهرنویساای میشااود بااه هماایم دلیاال اادور و ضاامانت و یهرنویساای باارات و قبااولی باارات معاملااه ذاتااا تجاااری
است در معاملاه برواتای تفااوتی نادارد اارفیم بارات تااجر باشاند یاا نباشاند درهرحاال تجااری ذاتای محساوب
میشوند
 معامالت برواتی ا اویا شاامل بارات و سافته میشاود و باهموجب مااده  314تنهاا ادور چاک عمال تجااری
محسوب نمیشود
 )9عمقیات بیمه بحری و غیر بحری (عملیات تجاری خدمات مالی)
 هرکسی که شرکت بیمه دارد تاجر است ،خواه دولتی باشد و خواه غیردولتی
 بیمه اموال غیرمنقول نیز عملیات تجاری ذاتی است
 )10کشتیسازی و خریثدوفرو

کشثتی و کشثتیرانی داخقثی و خثارجی و معثامالت راجثئ بثه آنهثا

(معامالت دریایی)
 قای و لنج مشمول ایم بند نیستند
 تمام معامالت مرتبط با کشتی تجااری هساتند چاه در قالاب بیاع یاا اجااره باشاد یاا در قالاب رهام و ال و
غیره
 تمام قراردادهای مربوط به حملونقل کشتی اعم از حمل اشخا یا کای واجد و ف تجاری هستند
 خرید و یا اجاره کشتی همواره ذاتاا تجاری است ولو هن که بهقصد فروش یا اجاره نباشد
 کشتیرانی وقتی تجاری است کاه مبتنای بار قصاد انتفااع ،یعنای در حاوزه عمال تجاارت دریاایی باشادی بادیم
ترتیااب کشااتیرانی نظااامی عماال تجاااری محسااوب نمیشااود باایمحااال خصیصااه مشااتری و نیااز هااد او از
حملونقل محمولاه کشاتی در تجاارتی باودن عمال حملونقال باا کشاتی تا ثیری ناداردی بناابرایم هرگااه دولات
بااهمنظور رساااندن ملزومااات بااه جبهااه جنگاای از کشااتیهای تجااارتی اسااتفاده کنااد ،قاارارداد حملونقاال باارای
متصدی حملونقل عمل تجارتی است
نکته  4باارای تحقاا تجاااری بااودن عملیاااتی کااه بهوساایله موسسااات انجااام میگیاارد بایااد دو شاارط وجااود
داشته باشد:
 )1برای انجام عمل ،بنگاه یا دفتر کار وجود داشته باشد
 )2هن عمل در قالب هن بنگاه یا دفتر کاری باید تکرار شود
 اقسام ایم نوع از عملیات عبارت است از:
 تصدی به حملونقل از راه خشکی یا هب یا هوا یا به هر نحوی که باشد
 تصدی به هر ناوع ت سیسااتی کاه بارای انجاام بعضای اماور ایجااد میشاود از قبیال تساهیل معاامالت ملکای
یا یداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات
 ت سیس و به کار انداختم هر قسم کارخانه ،مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد
10

ولی که از مبلغ برات یا سفته یش از سررسید کسر می کنند
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 تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی
 تصدی به عملیات حراجی
نکته  5اعمال تجاری تبعثی باهموجب مااده « :3معاامالت ذیال باه اعتباار تااجر باودن مُتَعاامِلَیم یاا یکای از
هنها تجارتی محسوب میشود:
 -1کلیه معامالت بیم تجار و کسبه و رافان و بانکها
 -2کلیه معامالتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجاری خود مینماید
 -3کلیه معامالتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید
 -4کلیه معامالت شرکتهای تجارتی»
 اعمال تجاری تبعی به اعماالی گفتاه میشاود کاه ذاتااا غیرتجااری اسات ولای باه جهات هنکاه بهوسایله تااجر
انجام میگیرد ،تجارتی تلقی میشود
 )1زمااانی کااه ااارفیم معاملااه ت ااجر هسااتند موضااوع معاملااه هنهااا هرچااه کااه باشااد معاملااه تجاااری محسااوب
میشود حال اگر موضاوع معاملاه بایم هنهاا یکای از مصاادی دهگاناه مااده  2باشاد کاه ذاتااا تجااری اسات و اگار
سایر موضوعات باشد تجاری تبعی است
 )2تفاوت بند « 1و  »2مااده  3در هن اسات کاه زماانی کاه بایم دو تااجر معاملاه میشاود حتای اگار بارای رفاع
حوائج شخصای هام باشاد معاملاه تجااری تبعای اسات اماا رابطاه بایم تااجر باا غیار تااجر زماانی تجااری تبعای
است کاه موضاوع معاملاه بارای رفاع حاوائج تجااری باشاد بارای م اال ادور سافته و چاک اگار بایم دو تااجر
باشد به هر دلیل که اادر شاود (خاواه رفاع حاوائج تجااری و خاواه رفاع حاوائج شخصای) معاملاه تجااری تبعای
است درحالیکه ادور چاک و سافته از تااجر باهغیر تااجر تنهاا در اورتی تجااری تبعای اسات کاه بارای رفاع
حوائج تجاری باشد
 )3کلیه معامالتی که اجزا یا خدمه یاا شااگرد تااجر بارای اماور تجاارتی خاودِ تااجر انجاام میدهناد بهشارط ایام
که برای رفع حوائج تجاری باشد ،تجاری تبعی است
 )4تمام اعمال شرکتهای تجااری جنباه تجااری تبعای دارد ،باه جاز اعماالی کاه ذاتااا مادنی اسات و بههیچوجاه
تجاااری نمیشااود ،چااه انجامدهنااده هنهااا تاااجر باشااد چااه غیاار تاااجر ،چااه شااخص حقااوقی باش اد ،چااه شااخص
حقیقی مانند معامالت غیرمنقول
 )5در بند  1زماانی کلیاه معاامالت تجاارتی اسات کاه دو اار قارارداد تااجر باشاند اماا در بناد  4کاه موضاوع
معااامالت شاارکتهای تجااارتی را معرفاای میکنااد درهرحااال معااامالت تجااارتی تبعاای هسااتند خااواه ااار
قرارداد هنها تاجر باشد و خواه غیر تاجر باشند
 )6در بند  2معامله تاجر با غیر تااجر زماانی تجاارتی محساوب اسات کاه بارای رفاع حاوائج تجاارتی باشاد اماا در
بنااد  4معاملااه شاارکتهای تجااارتی بااا غیاار ت ااجر حتاای اگاار باارای رفااع حااوائج شخصاای باشااد تجااارتی تبعاای
محسوب میشود
نکته  6بهموجب ماده « :4معامالت غیرمنقول بههیچوجه تجارتی محسوب نمیشود»
 )1هرچناد کااه معااامالت غیرمنقااول بههیچوجاه تجااارتی محسااوب نمیگااردد ولاای دیلای ایاام نااوع معااامالت یااا
ح العملکاری در معامالت غیرمنقول عمل تجاری محسوب میشود
 )2تنها اسات نایی کاه باهموجب مااده  5قاانون تملاک ه ارتمانهاا مصاوب  1343بار غیرتجااری باودن معاامالت
غیرمنقااول وجااود دارد ،معااامالت غیرمنقااول شاارکتهایی اساات کااه بااهمنظور ساااخت و فااروش ه ارتمااان ایجاااد
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حقیقای ای کاه موضاوع ایام مااده را انجاام میدهناد ،هم ناان غیار

شدهاند البته بایاد بیاان شاود کاه اشاخا
تاجر محسوب میگردند
 معااامالت مناادرر در ماااده  5قااانون ماارکور ذاتااا تجاااری هسااتند نااه بااهتبع تاااجر بااودن شاارکتهای تجااارتی
که برای انجامدادن هنها تشکیل میشود
 )3در حقااوق ایااران ،خریااد زماایم یااا ساااختمان موجااود باارای ایجاااد ساااختمان جدیااد عماال تجاااری تلقاای
میشااودی درحالیکااه خریااد ساااختمان موجااود بااهمنظور فااروش ،عماال تجاااری محسااوب نمیشااود ،حتاای اگاار
شخص حقوقی شارکت ساهامی باشاد کاه میتواناد بارای اماور غیار تجاارتی هام تشاکیل شاود در واقاع اگرچاه
شاارکت سااهامی میتوانااد باارای امااور غیرتجاااری نیااز تشااکیل شااود (ماااده  2ل ا ق ت) ،معااامالت غیرمنقااول ایاام
شرکتها تجااری محساوب نمیشاود ،مگار هنکاه شارکت بارای انجاامدادن اماور منادرر در مااده  5قاانون تملاک
ه ارتمانها ایجاد شده باشد
نکته  7ا اال باار هن اساات کااه «کلیااه معااامالت تجااار تجااارتی محسااوب اساات مگاار اینکااه ثاباات شااود معاملااه
مربوط به امور تجارتی نیست» (ماده )5
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دفاتر تجاری
آشثثنایی بثثا مبحثث :باااب دوم قااانون تجااارت از ماااده  6تااا  19بااه «دفاااتر تجااارتی و دفتاار ثباات تج اارتی»
اختصااا یافتااه اساات فصاال اول ایاام باااب بااا عنااوان «دفاااتر تجااارتی» و فصاال دوم هن «دفتاار ثباات تجااارتی»
اسات تاا باه این در هزمااون هاای وکالات و دکتااری تنهاا یاک ساوال و هن هاام در هزماون وکالات سااال  1393از
قسمت دفااتر تجاارتی اارق شاده اسات ولای در تماایز بایم کسابه جازء و تااجر بارهاا در هزماون هاای دکتاری
حقاوق خصو ای سااوایتی اارق شاده اساات باه همایم دلیاال بایاد تفااوت کساابه جازء باا تاااجر را مادنظر قارار
دهید
 مواد مرتبط قانون تجارت با این مبح:
باب دوم  -دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
فصل اول  -دفاتر تجارتی
ماده  – 6هر تاجری بهاسات نا ی کسابه جازء مکلاف اسات دفااتر ذیال یاا دفااتر دیگاری را کاه وزارت عدلیاه باهموجب
نظامنامه قائممقام ایم دفاتر قرار میدهد داشته باشد:
 -1دفتر روزنامه
 -2دفتر کل
 -3دفتر دارایی
 -4دفتر ک یه
ماده  -7دفتر روزناماه دفتاری اسات کاه تااجر بایاد هماهروزه مطالباات و دیاون و دادوساتد تجاارتی و معاامالت راجاع
بااه اوراق تجااارتی (از قبیاال خریاادوفروش و یهرنویساای) و بااهاورکلی جمیااع واردات و ااادرات تجااارتی خااود را بااه
هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارر شخصی خود برداشت میکند در هن دفتر ثبت نماید
ماده  -8دفتر کل دفتاری اسات کاه تااجر بایاد کلیاه معاامالت را یاقال هفتاهای یکمرتباه از دفتار روزناماه اساتخرار
و انواع مختلفه هن را در هن دفتر به اور خال ه ثبت کند
مثثاده  -9دفتاار دارائاای دفتااری اساات کااه تاااجر بایااد هرسااال ااورت جااامعی از کلی اه دارائاای منقااول و غیرمنقااول و
دیون و مطالباات ساال گرشاته خاود را بریاز ترتیاب داده در هن دفتار ثبات و امضاا نمایاد و ایام کاار بایاد تاا اانزدهم
فروردیم سال بعد انجام ریرد
ماده  -10دفتار ک یاه دفتاری اسات کاه تااجر بایاد کلیاه مراساالت و مخاابرات و ورتحساابهای اادره خاود را در
هن به ترتیب تاریخ ثبت نماید
تبصااره  -تاااجر بایااد کلیااه مراسااالت و مخااابرات و ورتحسااابهای وارده را نیااز بااه ترتیااب تاااریخ ورود مرتااب نمااوده
و در لفا مخصو ی ضبط کند
مثثاده  - 11دفاااتر ماارکور در ماااده  6بهاساات ناء دفتاار ک یااه قباال از هنکااه در هن چیاازی نوشااته شااده باشااد بهتوسااط
نماینااده اداره ثباات (کااه مطاااب نظامنامااه وزارت عدلیااه معاایم میشااود) امضااا خواهااد شااد بارای دفتاار ک یااه امضااای
مزبور یزم نیست ولای بایاد اوراق هن دارای نماره ترتیبای باشاد در موقاع تجدیاد ساالیانه هار دفتار مقاررات ایام مااده
رعایت خواهد شد
ح امضا از قرار هر د فحه یا کسور هن دو ریال و به عالوه مشمول ماده ( )135قانون ثبت اسناد است
ماده  - 12دفتری که بارای امضاا باه متصادی امضاا تسالیم میشاود بایاد دارای نماره ترتیبای و قیطاان کشایده باشاد
و متصدی امضا مکلاف اسات افحات دفتار را شامرده در افحه اول و هخار هار دفتار مجماوع عادد افحات هن را باا
تصری باسام و رسام ااحب دفتار نوشاته باا قیاد تااریخ امضاا و دو اار قیطاان را باا مهار ساربی کاه وزارت عدلیاه
برای ایم مقصود تهیه مینماید منگنه کند یزم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حرو نوشته شود
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مثثاده  - 13کلیااه معااامالت و ااادرات و واردات در دفاااتر ماارکوره فااوق بایااد بااه ترتیااب تاااریخ در اافحات مخصو ااه
نوشااته شااود  -تراشاایدن و حااککردن و هم ناایم جااای ساافید گراشااتم باایش از هن ااه کااه در دفترنویساای معمااول
است و در حاشیه و یا بایم ساطور نوشاتم ممناوع اسات و تااجر بایاد تماام هن دفااتر را از خاتم هار ساالی یاقال تاا ده
سال نگاه دارد
مثثاده  - 14دفاااتر ماارکور در ماااده  6و سااایر دفاااتری کااه تجااار باارای امااور تجااارتی خااود بکااار میبرنااد در ااورتیکه
مطاااب مقااررات ایاام قااانون مرتااب شااده باشااد باایم تجااار  -در امااور تجااارتی  -سااندیت خواه اد داشاات و غیاار ای ام
ورت فقط بر علیه احب هن معتبر خواهد بود
مثثاده  - 15تخلااف از ماااده  6و ماااده  11مسااتلزم دویساات تااا ده هاازار ریااال جاازای نقاادی اساات ایاام مجااازات را
محکمه حقوق رأساا و بادون تقاضاای مادعیالعموم مای تواناد حکام بدهاد و اجارای هن ماانع اجارای مقاررات راجاع باه
تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود
فصل دوم – دفتر ثبت تجارتی
مثثاده  - 16در نقاااای کااه وزارت عدلیااه مقتضاای دانسااته و دفتاار ثباات تجااارتی ت ساایس کنااد کلیااه اشخا اای کااه در
هن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارناد اعاماز ایرانای و خاارجی بهاسات نای کسابه جازء بایاد در مادت مقارر اسام خاود
را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و ای به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم خواهند شد
ماده  - 17مقررات مربواه باه دفتار ثبات تجاارتی را وزارت عدلیاه باا تصاری باه موضاوعاتی کاه بایاد باه ثبات برساد
بهموجب نظامنامه معیم خواهد کرد
ماده  - 18شش ماه اس از الزامای شادن ثبات تجاارتی هار تااجری کاه مکلاف باه ثبات اسات بایاد در کلیاه اساناد و
ورتحسابها و نشریات خطای یاا چاا ی خاود در ایاران تصاری نمایاد کاه در تحات چاه نماره باه ثبات رسایده و ای
عالوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم میشود
ماده  - 19کسبه جزء مرکور در ایم فصل و فصل اول مطاب مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص میشوند

نکته  8دفاتر تجثاری مطااب مااده « :6هار تااجری بهاسات نای کسابه جاز مویاف اسات چهاار دفتار داشاته
باشد:
 1دفتر روزنامه
 2دفتر کل
 3دفتر دارایی
 4دفتر ک یه»
 سه دفتر روزنامه ،دفتار کال و دفتار دارایای «باهجز ک یاه» بایاد توساط نمایناده اداره ثبات امضاا شاود دفتار
ک یه نیازی به ایم امضا ندارد ولی باید اوراق هن دارای نمره ترتیبی باشد « ،فحه شماری» (ماده )11
 )1الزامااات حرفااهای تاااجر بااه دو دلی الِ حفااح حقااوق اشااخا ثالاام و تسااهیل کنتاارل فعالیاات تاااجر بهوساایله
مقامات رسمی ایجاد گردیاده اسات در حاال حاضار مطااب قاانون تجاارت دو امار بار عهاده تااجر گراشاته شاده
است -1 :حفح دفاتر تجاری  -2ثبتنام خود در دفتر ثبت تجاری
 )2ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه (قوه قضائیه) ثبت هن را الزامی کند
3یکسبه جازء اگرچاه تاجرناد اماا باهموجب مااده  6و  16قاانون تجاارت از انجاام الزاماات حرفاهای تجاار معاا
هستند
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 مطاااب مادهواحااده (مصااوب  )1400/06/03ا ااالحیه نظامنامااه ماااده  19قااانون تجااارت« :افااراد حقیقاای
داخاال در ابقااات ذیاال بهاساات نای اااحبان مشاااغل موضااوع بنااد (الااف) ماااده  95قااانون مالیاتهااای مسااتقیم
ا الحی  1380/11/28از مصادی کسبه جزء محسوب و از داشتم دفتر تجارتی معا خواهند بود:
 -1کساابه ،یشااهوران ،تولیدکنناادگان و نظااایر هنهااا کااه فااروش سااالیانه هنااان از چهااار میلیااارد ریااال تجاااوز
نمیکند
 -2ارائهدهندگان خدمات در هر زمینهای که عایدی غیر خالص هنها متجاوز از دو میلیارد ریال نباشد»
 )4دفتر روزنامه دفتاری اسات کاه تااجر بایاد هماهروزه مطالباات و دیاون و دادوساتد تجاارتی و معاامالت راجاع
بااه اوراق تجااارتی (از قبیاال خریاادوفروش و یهرنویساای) و بااهاورکلی جمیااع واردات و ااادرات تجااارتی خااود
را بااه هاار اساام و رساامی کااه باشااد و وجااوهی را کااه باارای مخااارر شخصاای خااود برداشاات میکنااد در هن دفتاار
ثبت نماید (ماده )7
 )5دفتر کل دفتاری اسات کاه تااجر بایاد کلیاه معاامالت را یاقال هفتاهای یکمرتباه از دفتار روزناماه اساتخرار
و انااواع مختلفااه هن را تشااخیص و جاادا کاارده هاار نااوعی را در اافحه مخصو اای در هن دفتاار بااه اااور خال ااه
ثبت کند (ماده )8
 دفتر کلی دفتر دستهبندی انواع معامالت تاجر است بهعبارتدیگر ایم دفتر ،دفتر انواع حسابها است
 )6دفتاار دارایاای دفتااری اساات کااه تاااجر بایااد هرسااال ااورت جااامعی از کلیااه دارایاای منقااول و غیرمنقااول و
دیون و مطالبات سال گرشاته خاود را باه ریاز ترتیاب داده و در هن دفتار ثبات و امضاا نمایاد و ایام کاار بایاد تاا
 15فروردیم سال بعد انجام ریرد (ماده )9
 دفتر داراییی ورت وضعیت مالی سال گرشته هر تاجر است
 دفتاار دارایاای در عماال مورداسااتفاده قاارار نمیگیاارد و تجااار معمااویا بااهجای هن از ترازنامااه اسااتفاده میکننااد
هم ناایم باتوجهبااه مااواد  95و  106قااانون مالیاتهااای مسااتقیم ا ااالحی  ،1381داشااتم دفتاار دارایاای باارای
تشخیص میزان مالیاتبردرهمد مودی یزم نیست و ر داشتم دفاتر کل و روزنامه کافی است
 ترازنامه عبارت است از خال ه نتاایج حساابهای دفتار کال یاا دفتار دارایای باه شاکل جادولی کاه به اورت
ارقام باقیمانده حسابهای مختلف موسسه را در ایان سال نشان میدهد
 )7دفتاار ک یااه دفتااری اساات کااه تاااجر بایااد کلیااه مراسااالت و مخااابرات و ورتحسااابهای ااادره خااود را در
هن به ترتیب تاریخ ثبت نماید (ماده )10
 دفترهای روزناماه ،کال و دارایایی دفااتر حسااب موسساه تجااری اسات و دفتار ک یاه دفتار ضابط مکاتباات و
مراسالت هن است
 دفتاار ک یااه دیگاار مورداسااتفاده نیساات و موسسااات بااهجای هن از دفتااری بااه نااام دفتاار اناادیکاتور (نامااهنما)
استفاده میکنند
 )8هر تاجری مویف است کلیه دفاتر خود را از ختم هرسال حداقل تا  10سال نگاه دارد (ماده )13
 در ایم مدت اگر دعاوایی ایش هیاد تااجری کاه نتواناد دفااتر خاود را ارائاه دهاد مانناد ایام اسات کاه دفتار
نداشااته باشااد بعااد از گرشااتم م ادت  10سااال فاارا باار ایاام اساات کااه تاااجر دفاااتر خااود را در ماادت ماارکور
نگاهداشته است در ایم حالات اگار تااجر مایال باشاد میتواناد دفااتر خاود را ارائاه دهاد ولای اگار دفااتر را ارائاه
ندهد ار دعوا که استناد به دفاتر کارده اسات ،بایاد ثابات کناد کاه دفااتر تااجر موجاود هساتند وای عادم ارائاه
هنها زیانی متوجه تاجر نخواهد کاردی بناابرایم دفااتری کاه تجاار بارای اماور تجاارتی خاود باه کاار میبرناد حتای
س از گرشت مدت  10سال در ورت اثبات وجود یا ارائه هنها در هر زمان قابلیت استناد دارند
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 وییفااه نگهااداری دفاااتر تجاااری باارای تشااخیص میاازان مالیااات بااه درهمااد باتوجهبااه ماااده  157قااانون
مالیاتهای مستقیم و تعییم مرور زمان مالیاتی ،نج سال است
 )9ضمانت اجرای نداشتم دفاتر مندرر در ماده  6فقط جزای نقدی است (ماده )15
 ضمانت اجرای عدم امضای دفاتر تجارتی از ناحیه نماینده اداره ثبت ،جزای نقدی است (ماده )15
 نداشااتم دفتاار تجااارتی و عاادم امضااای دفتاار از ناحیااه نماینااده اداره ثباات در هاایچ ااورتی موجااب
ورشکستگی تاجر نمیشاودی زیارا مطااب مااده  412تنهاا دلیال ورشکساتگی تااجر توقاف در ت دیاه دیاون اسات
اما بایاد توجاه داشات کاه اگار تااجری متوقاف در ت دیاه دیاون خاود باشاد و دفااتر تجاارتی نداشاته باشاد و یاا
دفاااتر تجااارتی او ناااقص و یااا باادون ترتیااب باشااد مشااروط باار اینکااه در ایاام مااوارد مرتکااب تقلااب نشااده باشااد،
ازیکار تاجر ممکام اسات باهموجب مااده  542باه مجاازات ورشکساته باه تقصایر و از اار دیگار باتوجهباه
ماده  15به جزای نقادی محکاوم گاردد هم نایم یزم باه ذکار اسات کاه محکومیات باه جازای نقادی موضاوع
ماده  15مانع از اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود
نکته  9دفاااتر ماارکور در ماااده  6و سااایر دفاااتری کااه تجااار باارای امااور تجااارتی خااود بااه کااار میبرنااد
در ورتیکه مطاب مقررات ایام قاانون مرتاب شاده باشاد ،بایم تجاار ،در اماور تجاارتی ،ساندیت خواهاد داشات
در غیر ایم ورت فقط بر علیه احب هن معتبر خواهد بود (ماده )14
 )1مطاب ایم ماده برای هنکه دفتر تجارتی سند محسوب گردد سه شرط یزم است:
 1دفاتر مطااب مقاررات قاانون تجاارت تنظایم شاده باشاد :یعنای بایاد اویا مطااب قاانون لماب شاده ،دوم ،باه
ترتیباای کااه در قااانون یشبینیشااده نوشااته شااده باشااند و سااوم مش امول مااوارد مناادرر در ماااده  1299قااانون
مدنی11نگردد
 مطاب مااده  1300قاانون مادنی چنان اه دفتار تجاارتی مطااب مقاررات قاانون تجاارت تنظایم نشاده باشاد،
فقااط سااندیت و اعتبااار او باار لااه اااحب دفتاار از باایم مایرود ولاای دفتاار مزبااور اگاار مخاادوش هاام باشااد علیااه
احب هن اعتبار دارد
 2دعوا بایم تجاار باشاد :بناابرایم دفااتر تجااری لاه و علیاه تااجر بایم تجاار ساندیت دارناد ،زیارا دفتار تجااری
ساند یاک اار ای اساات کاه از اار تاااجر تنظایم میشاود بااههرحال دفتار تااجر علیااه خاود تااجر سااندیت
دارد زیاارا مناادرجات هن بااه منزلااه اقاارار تاااجر اساات (ماااده  1275قااانون ماادنی) البتااه در ااورت اسااتناد غیاار
تاااجر بااه دفاااتر تجااارتی ،ماادعی نمیتوانااد مناادرجات دفتاار را تفکیااک نمااوده و هن ااه بااه نفاع اوساات را قبااول و
هن ه باه ضارر اوسات را رد کناد (مااده  1298ق م) در اورتیکه غیار تااجر قسامتی از منادرجات دفتار را قباول
نداشته باشد بهشرای میتواند هن را رد کناد کاه باه دییال دیگار بتواناد کارب منادرجات مارکور را کاه باه نفاع
او نیست ثابت نماید
 3دعوا مربوط به امور تجارتی باشد
 در ورت تحق ایم سه شرط دفاتر تجارتی دلیل محسوب میگردند
 )2هرگاه در دعوای بیم دو تاجر راجاع باه اماور تجااری بایم منادرجات دفااتر هنهاا تعاارا وجاود داشاته باشاد،
قاضی مندرجات هر دو دفتر را نادیده میگیرد و به دییل دیگر مدعی رسیدگی مینماید
 11مطاب ایم ماده« :دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود:
 -1در ورتی که مُدَلَّل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد
 -2وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع احب دفتر باشد
 -3وقتی که بی اعتباری دفتر سابقاا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد»
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 )3دفاتر تجارتی اسناد عادی محسوب میشوند
نکته  10ثبتنام تااجر در دفتار ثبات تجاارتی ،در نقااای کاه قاوه قضاائیه مقتضای بداناد و دفتار ثبات تجاارتی
ت ساایس کنااد باارای کلیااه اشخا اای کااه در هن نقاااط بااه شااغل تجااارتی اشااتغال دارنااد اعاام از ایراناای و خااارجی
بهاست نای کسبه جزء از الزامات حرفهای تجار محسوب میگردد (ماده )16
نکته  11دفتر ثبت تجارتی دفتاری اسات بارای ثبتناام تجاار اعام از ایرانای یاا خاارجی باه اسات نا کسابه جازء
عدم ثبتنام تاجر در ایم دفتر جزای نقدی دارد
 ثبتنام در دفتر ثبت تجاارتی دلیال بار تااجر باودن تااجر نیسات همااناور کاه عادم ثبتناام تجااری دلیلای
بر تاجر نبودن نیست
 ثبتنام تجاری الزامی است و ایم مفهوم با ثبت اسم تجاری متفاوت است
اسم تجارتی
آشثثنایی بثثا مبحثث :باااب چهاااردم قااانون تجااارت از ماااده  576تااا  582بااه «اساام تجااارتی» اختصااا

یافتااه

است از ایم مبحم تنها یک بار و هن هم در هزمون وکالت سال  1393سوال اراحی شده است
 مواد مرتبط قانون تجارت با این مبح:
باب چهاردهم  -اسم تجارتی
ماده  - 576ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت هن را الزامی کند
مثثاده  - 577اااحب تجارتخان اه کااه شااریک در تجارتخانااه ناادارد نمیتوانااد اساامی باارای تجارتخانااه خااود انتخاااب
کند که موهم وجود شریک باشد
مثثاده  - 578اساام تجااارتی ثباات شااده را ه ایچ شااخص دیگااری در همااان محاال نمیتوانااد اساام تجااارتی خااود قاارار
دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد
ماده  - 579اسم تجارتی قابل انتقال است
ماده  - 580مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی نج سال است
ماده  - 581در مواردی که ثبات اسام تجاارتی الزامای شاده در موعاد مقارر ثبات باه عمال نیایاد اداره ثبات اقادام باه
ثبت کرده و سه برابر ح ال بت م خوذ خواهد داشت
مثثاده  - 582وزارت عدلیااه بااهموجب نظامنامااه ترتیاب ثباات اساام تجااارتی و اعااالن هن و ا ااول محاکمااات در دعاااوی
مربواه به اسم تجارتی را معیم خواهد کرد

نکته  12ثباات اساام تجااارتی اختیاااری اساات مگاار در مااواردی کااه وزارت دادگسااتری یزم بدانااد اساام تج اارتی
در اداره ثبت شرکتها ثبت میشود
 اساام تجااارتی باارای دارنااده هن ح ا اولویاات ایجاااد میکنااد و هاایچ شخصاای نمیتوانااد در همااان محاال ایاام
اسم را انتخاب کناد دقات شاود اسام تجاارتی تاا زماانی کاه باه ثبات نرسایده رسامیت نداشاته و اولویات ایجااد
نمیکند ح بر اسم تجارتی مانند سایر حقوق مالی قابل انتقال است
 مدت اعتبار اسم تجارتی  5سال است
 در مواردی که ثبت اسام تجااری الزامای اسات اداره ثبات خاود اقادام باه ثبات نماوده و ساه برابار حا ثبات
میگیرد

17

احسان نصوحی

جزوه حقوق تجارت

داللی
آشثنایی بثثا مبحثث :باااب ششام یعناای مااواد  335تاا  356از قااانون تجاارت بااه بحاام دیلای اختصااا

یافتااه

است اراحاان ساوال در هزماون هاای حقاوقی باه ایام مبحام نگااه ویاده ای دارناد و باه همایم دلیال در اک ار
هزمون ها سوایتی از ایم بحم اراحی شده است
 مواد مرتبط قانون تجارت با این مبح:
باب ششم -دیلی
فصل اول کقیات
مثثاده  - 335دیل کساای اساات کااه در مقاباال اجاارت واسااطه انجااام معااامالتی شااده یااا باارای کس ای کااه میخواهااد
معامالتی نماید ار معامله یدا میکند ا ویا قرارداد دیلی تابع مقررات راجع به وکالت است
ماده  - 336دیل میتواند در رشتههای مختلف دیلی نموده و شخصاا نیز تجارت کند
مثثاده  - 337دیل بایااد در نهایاات ااحت و از روی ااداقت ااارفیم معاملااه را از جزئیااات راجعااه بااه معاملااه مطلااع
سااازد ولااو اینکااه دیلاای را فقااط باارای یک ای از ااارفیم بکنااد  -دیل در مقاباال هاار یااک از ااارفیم مساائول تقلااب و
تقصیرات خود میباشد
ماده  - 338دیل نمی تواند عاوا یکای از اارفیم معاملاه قاب

وجاه یاا ت دیاه دیام نمایاد و یاا هنکاه تعهادات هنهاا

را بموقع اجرا گرارد مگر اینکه اجازهنامه مخصو ی داشته باشد
مثثاده  - 339دیل مساائول تمااام اشاایاء و اساانادی اساات کااه در ضاامم معااامالت ب اه او داده شااده مگاار اینکااه ثاباات
نماید که ضایع یا تلفشدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده است
مثثاده  - 340در مااوردی کااه فااروش از روی نمونااه باشااد دیل بایااد نمونااه مالالتجاااره را تااا موقااع خااتم معاملااه نگاااه
بدارد مگر اینکه ارفیم معامله او را از ایم قید معا دارند
ماده  - 341دیل می تواناد در زماان واحاد بارای چناد همار در یاک رشاته یاا رشاتههای مختلاف دیلای کناد ولای در
اینصورت باید همریم را از ایم ترتیب وامور دیگری که ممکم است موجب تغییر رأی هنها شود مطلع نماید
ماده  - 342هرگااه معاملاه به توساط دیل واقاع و نوشاتجات و اسانادی راجاع باه هن معاملاه بایم اارفیم بهتوساط او
ردوبدل شاود در اورتیکه امضااها راجاع باه اشخا ای باشاد کاه بهتوساط او معاملاه را کردهاناد دیل ضاامم احت و
اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است
مثثاده  - 343دیل ضااامم اعتبااار اشخا اای کااه باارای هنهااا دیلاای میکنااد و ضااامم اجاارای معااامالتی کااه بهتوسااط او
میشود نیست
ماده  - 344دیل در خصاو

ارزش یاا جانس مالالتجااره کاه ماورد معاملاه باوده مسائول نیسات مگار اینکاه ثابات

شود تقصیر از جانب او بوده
ماده  - 345هرگااه اارفیم معاملاه یاا یکای از هنهاا باه اعتباار تعهاد شاخص دیل معاملاه نماود دیل ضاامم معاملاه
است
مثثاده  - 346در ااورتیکه دیل در نفااس معاملااه منتفااع یااا سااهیم باشااد بایااد بااهارفی کااه ایاام نکتااه را نمیدانااد
ااالع دهد و ای مسئول خسارات وارده بوده و بعالوه به انصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد
ماده  - 347در ورتیکه دیل در معامله سهیم باشد با همر خود متضامناا مسئول اجرای تعهد خواهد بود
فصل دوم  -اجرت دالل و مخارج
ماده  - 348دیل نمیتواناد حا دیلای را مطالباه کناد مگار در اورتیکه معاملاه باه راهنماائی یاا وسااات او تماام
شده باشد
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ماده  - 349اگار دیل بارخال وییفاه خاود نسابت باه کسای کاه باه او م موریات داده باه نفاع اار دیگار معاملاه
اقدام نماید و یا برخال عر تجاارتی محال از اار مزباور وجهای دریافات و یاا وعاده وجهای را قباول کناد مساتح
اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود بعالوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانتدرامانت خواهد شد
ماده  - 350هرگاه معامله مشروط بهشرط تعلیقی باشد دیل س از حصول شرط مستح اجرت خواهد بود
مثثاده  - 351اگاار شاارط شااده باشااد مخااارجی کااه دیل میکنااد باه او داده شااود دیل مسااتح اخاار مخااارر خواهااد
بااود ولااو هنکااه معاملااه ساار نگیاارد هماایم ترتیااب در مااوردی نیااز جاااری اساات کااه عاار تجااارتی محاال بااه رداخاات
مخارجی که دیل کرده حکم کند
ماده  - 352در اورتیکه معاملاه باه رضاایت اارفیم یاا بهواساطه یکای از خیاارات قاانونی فساخ بشاود حا مطالباه
دیلی از دیل سلب نمیشود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دیل نباشد
ماده  - 353دیلی معامالت ممنوعه اجرت ندارد
مثثاده  - 354ح الزحمااه دیل بااه عهااده ارفاای اساات کااه او را ماا مور انجااام معاملااه نمااوده مگاار اینکااه قاارارداد
خصو ی غیر ایم ترتیب را مقرر بدارد
مثثاده  - 355ح الزحمااه دیل بهواسااطه قاارارداد مخصو اای بایااد معاایم شااده باشااد وای محکمااه بااا رجااوع باه اهاال
خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله ح الزحمه را معیم خواهد کرد
فصل سوم  -دفتر
ماده  - 356هار دیل بایاد دفتاری داشاته و کلیاه معاامالتی را کاه باه دیلای او انجاام گرفتاه باه ترتیاب ذیال در هن
ثبت نماید:
 )1اسم متعاملیم
 )2مالی که موضوع معامله است
 )3نوع معامله
 )4شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است
 )5عوا مالی که باید رداخته شاود و تشاخیص اینکاه فاوری اسات یاا باه وعاده اسات وجاه نقاد اسات یاا مالالتجااره
یا برات در ورتیکه برات باشد به رؤیت است یا به وعده
 )6امضای ارفیم معامله مطاب مقررات نظامنامه وزارت عدلیه
دفتر دیلی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است

نکته  13مطاااب ماااده « :335دیل کساای اساات کااه در مقاباال اجاارت واسااطه انجااام معااامالتی شااده یااا ب ارای
کسی که میخواهد معامالتی نماید ار معامله یدا میکند »
 )1ا ویا قرارداد دیلای تاابع مقاررات راجاع باه وکالات اساتی بناابرایم عقادی جاایز اسات دیل و ح العملکاار
در موارد سکوت قانون تجارت تابع مقررات راجع به وکالت هستند
 )2دیلی عمل تجاری محسوب می شود و دیل تاجر است
 )3دیلی سه نوع است:
 دیلی برای معامالت ملکی که مرجع دور مجوز هن اداره کل ثبت اسناد و امالک است
 دیلی برای معامالت تجارتی که مرجع دور مجوز هن وزارت امور اقتصاد و دارایی است
 دیلی برای خواروبار و سایر امور شهری
 )4شااخص ماای توانااد در رشااته هااای مختلااف بااه دیلاای ب ااردازد ،منااوط بااه اینکااه باارای هریااک از هنهااا روانااه
دیلی دریافت کند
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 )5روانه دیلی رفاا به اشخا ی اعطا می شود که تابعیت ایران را داشته باشند
 )6تصدی باه هار ناوع دیلای مناوط باه داشاتم رواناه اسات باا ایام حاال اگار شخصای بادون داشاتم رواناه
مبادرت به دیلی نماید بازهم مستح اجرت خواهد بود
 ضاامانت اجاارای دیلاای باادون روانااه ،محکومیاات بااه حاابس و رداخاات غراماات خواهااد بااود (ماااده  9ق اانون
دیین)
 )7مطاااب ماااده  3قااانون ماارکور کساای کااه میخواهااد تصاادی بااه دیلاای نمایااد ،باارای جبااران خس ااراتی کااه
ممکاام اساات قانون ااا از عملیااات او متوجااه ا ااحاب معاملااه شااود بایااد یکاای از ایاام مااوارد را تاا میم دهااد-1 :
رداخت وجهالضمان  -2دادن وثیقه غیرمنقول و یا سهام  -3ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک
 نسبت باه هریاک از ت میمهاای فاوق ،کساانی کاه از جهات مداخلاه دیل باهعنوان دیلای در اماور مرباوط باه
هنان بستانکار شدهاند ،بر سایر بستانکاران دیلی رجحان خواهند داشت (ماده  4قانون مرکور)
 )8مطاب ماده  336دیل عالوه بر شغل دیلی شخصاا نیز میتواند تجارت کند
نکته  14تکالیف دالل
 )1دیل بای اد در نهایاات ااحت و ااداقت ااارفیم معاملااه را از جزئیااات معاملااه هگاااه کنااد ولااو هنک اه دیلاای را
فقط برای یکی از ارفیم انجام دهد
 )2دیل ح نادارد ثمام معاملاه را دریافات کناد و یاا تعهادات یکای از اارفیم را بادون اجاازه هنهاا اجارا کنادی
بنااابرایم دیلاای کااه باادون اذن خریاادار از ااار او ثماام را رداخاات کنااد ،رداخاات ااحی اساات ،ام اا چااون
رداخاات باادون اذن بااود ،مسااتنداا بااه ماااده  267ق م نخواهااد توانساات هن وجااه را مسااترد کنااد هم ناایم اگاار
ااار معاملااه کاااییی را خریااداری نمایااد و ثماام هن را بااه دیل بدهااد بااری نمیشااود و در مقاباال هماار مساائول
رداخت است مگر اینکه همر به دیل اجازه قب عوا داده باشد
 )3دیل مسئول تماام اساناد و اشایایی اسات کاه در ضامم معاملاه باه او سا رده شاده اسات مگار هن کاه ثابات
کند کاه ضاایع باا تلفشادن مرباوط باه شاخص او نباوده اساتی بناابرایم تعهاد دیل بارای حفاح اشایا و اساناد
س رده شده به او تعهد باه نتیجاه اسات گفتایم کاه مقاررات راجاع باه دیلای تاابع وکالات اسات مگار در جاایی
کااه اساات ناء شااود اولاایم اساات ناء همیمجااا اساات ی اد وکیاال امااانی اساات و چنان ااه مااالی در تصار او از باایم
رود مسئولیتی ندارد مگار اینکاه موکال ثابات کناد کاه وکیال تعادی یاا تفاریط نماوده اسات ،درحاالیکاه حکام
ماده  339بالعکس است و گفته اگر اسناد و اشیا در ید امیم (دیل) تلف شود ،ا ویا وی مسئول است
 ید دیل ضمانی نیست ،ید او امانی است اما تعهد او به استرداد مال تعهد به نتیجه است
 )4اگر فروش از روی نمونه باشد دیل باید تا خاتمه معامله نمونه را نزد خود نگه دارد
 )5دیل میتوانااد در زمااانِ واحااد باارای چنااد هماار در یکرشااته یااا رشااتههای مختلااف دیلاای کنااد مشااروط باار
هنکه همریم را از ایم ترتیب هگاه کند
 )6دیل نه ضامم اعتباار اشخا ای اسات کاه بارای هنهاا دیلای میکناد و ناه مسائول اجارای تعهادات ناشای از
قاارارداد اساات دیل ماننااد وکیاال مساائول اجاارای تعهااد هماار نیساات ،هم ناایم اعتبااار هماار را نیااز تضاامیم
نمیکند
 )7دیل مساائول ارزش مالالتجاااره یااا جاانس هن نیساات مگاار اینکااه ثاباات شااود تقصاایری از سااوی او انجااام
شده است
 )8در موارد زیر دیل متضامناا مسئول اجرای تعهد است:
اگر دیل در نفس معامله ذینفع یا سهیم باشد ،دو حالت کلی متصور است:
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