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 تاجر و اعمال تجاری

ختصاا  یافتاه ا« تجاار و معاامالت تجاارتی»باه  5تاا  1بااب اول از قاانون تجاارت از مااده آشنایی با مبحث:  

ل ماورد توجاه اراحاان سااوااسات  ماواد و نکاات ایام قسامت بیشاتر در هزماون هاای دکتاری حقاوق خصو ای 

 بوده است  

  :مواد مرتبط قانون تجارت با این مبح 

 تجار و معامالت تجارتی  باب اول

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

 معامالت تجارتی از قرار ذیل است: - 2ماده 

 اشد هن شده یا نشده ب یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در قصد فروش( خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به1

 ا هوا بهر نحوی که باشد ونقل از راه خشکی یا هب ی( تصدی به حمل2

کمیسایون( و یااا عااملی و هم ناایم تصادی بهار نااوع ت سیسااتی کااه ) یکاارالعمل( هار قسام عملیااات دیلای یااا ح 3

مااه یااا تهیااه و رسااانیدن خد داکردنیااتسااهیل معااامالت ملکاای یااا  شااود از قبیاال باارای انجااام بعضاای امااور ایجاااد می

 ملزومات و غیره 

 ( ت سیس و به کار انداختم هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد 4

 حراجی  اتی( تصدی به عمل5

 عمومی  یهاشگاهی( تصدی بهر قسم نما6

 ( هر قسم عملیات  رافی و بانکی 7

 برواتی اعم از اینکه بیم تاجر یا غیر تاجر باشد  ( معامالت8

 ( عملیات بیمه بحری و غیر بحری9

 و خریدوفروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معامالت راجعه به هنها  یسازی( کشت10

 شود:یممعامالت ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملیم یا یکی از هنها تجارتی محسوب  - 3ماده 

 ها عامالت بیم تجار و کسبه و  رافان و بانک( کلیه م1

 نماید ( کلیه معامالتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می2

 نماید که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می ی( کلیه معامالت3

 های تجارتی ( کلیه معامالت شرکت4

  شودیتجارتی محسوب نم وجهچیهبه رمنقولیمعامالت غ - 4ماده 

 مور تجارتی نیست اه کلیه معامالت تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط ب - 5ماده 

 

 

 

 

 

 



 حسان نصوحیا                                          جزوه حقوق تجارت                                                                             

 

4 
 

تااجر کسای اسات کاه شاغل معماولی خاود را معاامالت تجاارتی قارار » 1:قاانون تجاارت 1مااده  موجببه  1 نکته

 « بدهد

ه بایااد گفاات کاا میی بنااابراداناادیمهنهااا را ذاتاااا تجاااری  گاارارقانوناساات کااه منظااور از امااور تجااارتیی امااوری  (1

شاتغال باه ساایر اسات  باه همایم دلیال ا 2اعماال تجااری منادرر در مااده  دادنانجااممالک تاجر بودن شخص، 

 محساوب نشاده و که در ایم مااده ذکار نشاده اسات ولاو هنکاه ساودهور هام باشاد، فعالیات تجاارتی هاییفعالیت

 هن نیز تاجر نخواهد بود  دهندهمانجا

دهادی  ذاتای را بارای خاودش انجاام یشاخص تااجر بایاد اعماال تجاارتجارت شغل مساتقلی اساتی بناابرایم  (2

و نااه  کناادمیاگاار کساای بااه نااام و حساااب دیگااری عماال تجاااری انجااام دهااد، هن عماال، هماار را تاااجر  بنااابرایم

جر تجااارتی تااا مقااامقائمتجاااری و  هایشاارکتماادیران  ،خانااهتجارتخدمااه  هن را  بااه هماایم دلیاال دهناادهانجام

مسااتقل باارای خااود انجااام   ااورتبهرا  2  مگاار اینکااه ایاام افااراد فعالیاات مناادرر در ماااده شااوندنمیمحسااوب 

   شوندمیدهند که در ایم  ورت تاجر محسوب 

 دهناادهانجامبااه  2مناادرر در ماااده  هااایفعالیتباارای هنکااه  میامرارمعاااشی بنااابراشااغل یعناای فعالیاات باارای  (3

 کافی نیست  ییتنهابههن و ف تاجر بدهد، باید شغل معمولی هنها باشد و تکرار اعمال مزبور 

کنااار  یزم نیساات کااه شااخص باارای تاااجر تلقاای شاادن،  اارفاا بااه کارهااای تجااارتی ب ااردازد، بلکااه اگاار در (4

   شودمی اشتغال به تجارت به کار غیرتجاری دیگری نیز مشغول باشد، بازهم تاجر تلقی

نکااه عماال تجاااری را یااا ای اعمااال تجاااری ممنااوع باشااد دادنانجااامقااانون از  موجببااهشااخص  کهدر ااورتی (5

جاام ماانع قاانونی در ان وجاود ا اویا  باه عباارتی دیگار شاودمیباازهم تااجر تلقای  ، نهانی انجاام دهاد  ورتبه

 ارد هن عمل ند دهندهانجامدر تاجر شناخته شدن  ت ثیریاعمال تجاری، 

 در نظااام حقااوقی ایااران فعالیاات تجاااری همااواره باارای همااه هزاد  ،قااانون اساساای 43ا اال  4بنااد  موجببااه

یااا  هاتیمحاادودباارای بعضاای اشااخا  بااه دییاال خا اای در اشااتغال بااه تجااارت  گاارارقانون حااالمیباا، اساات

 3و قضااات 2رساامیبااه ممنوعیاات سااردفتران اسااناد  تااوانمیاز جملااه  برقاارار کاارده اساات کااه ییهاااتیممنوع

 اشاره کرد 

  دادنانجااامامااور تجااارتی ممنااوع نیسااتندی امااا در بعضاای از قااوانیم  دادنانجاااماز  اورکلیبااهکارمناادان دولاات 

در گماارک کااه  کاااریالعملح بعضاای از امااور تجااارتی باارای کارمناادان ممنااوع شااده اساات  از جملااه شااغل 

 4  ت نباشندند به هن اشتغال ورزند که کارمند دولتوانمیکسانی 

جر کااه اهلیاات قااانونی باارای تجااارت ندارنااد، اگاار هاام تجااارت کننااد، تااا یاشااخا   ااغیر و محجااور اگاار (6

در تهرانای(   )نظار دکتار ساتوده خواهناد باودنول مقاررات ورشکساتگی نیاز مشام و در نتیجاه شاودنمیشناخته 

ام معاملاه تجااری انجا وال هنهااهنهاا باا اما از اار  تواننادنمینیاز  ایام اشاخا حتی اولیاای قاانونی ایم  ورت 

هن اساات کااه    زیاارا شاارط تاااجر بااودنشااودنمیدهنااد و در  ااورت انجااام ایاام اماار، بااازهم محجااور تاااجر تلقاای 

جاور سود حا ل از عمال تجااری، عایاد خاود تااجر شاود کاه در اینجاا اگار ساودی حا ال شاود متعلا  باه مح

 است و نه اولیای قانونی وی  

                                                           
ز 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 ا1

 باشد که در ایم  ورت قانون مربواه در ادامه شماره ماده قید می گردد 
 1354سردفتران و دفتریاران مصوب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون  15ماده  2
  1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  17ماده  2بند  3
 هییم نامه اجرایی قانون امور گمرکی  376ماده  5بند  4
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نیسات و  شاود، معاامالت تجااری جدیاد از اار  نمایناده قاانونی وی  احی  تااجر دچاار حجار کهدر ورتی (7

جار حل از حادو  قباو نماینده قانونی محجور باید باه اداره اماوال اکتفاا نمایاد مگار هنکاه محجاور از اار  خاود 

مزبااور  مقااامقائمگفاات کااه  تااوانمی 400ماااده  بااهباتوجهتجااارتی تعیاایم نمااوده باشااد کااه در اینجااا  مقااامقائم

 خاود عمال کناد، حسااببهامور تجارتخاناه را اداره نمایاد  زیارا تجاارت مساتلزم ایام اسات کاه شاخص  تواندیم

ر هام نمایناده در عمال    اس در ایام حالات اگاکنادنمیخاود عمال  حسااببهنماینده قانونی محجاور  کهدرحالی

 در ایاام حالاات او را  ایناادهتاااجر تلقاای کاارد نااه نم تااوانمیمحجااور را اداره کنااد، نااه محجااور را  خانااهتجارت

تقال هورده باه شارکتی تجاارتی من عنوانباهیا بایاد باه فاروش برساد یاا باه اجااره واگارار شاود و یاا  خانهتجارت

 شرکت در شرکت تجارتی سهیم گردد   عنوانبهشود و محجور 

  غیار ساهامیتضاامنی و مخاتلط  هایشارکتجهت مشااهده حکام محجوریات شاریک یاا شارکای ضاامم در 

 مراجعه کنید  161و  140مواد  به

ی امااا جااود نااداردودر مااورد هزادی اشااتغال بااه تجااارت، باایم اتباااع ایااران و اتباااع بیگانااه مقاایم ایااران تفاااوتی  (8

 حاالمبااینناد  کاتباع بیگانه برای هنکاه بتوانناد در ایاران باه تجاارت مشاغول شاوند بایاد  رواناه کساب تحصایل 

ایی وارد شااده اساات کااه باار ا اال هزادی تجااارت باارای خارجیااان اساات ناه هانامهبیتصااودر بعضاای از قااوانیم و 

 از: اندعبارتمهمتریم هنها 

 5   دور  روانه دیلی که مختص اتباع ایرانی است 

 گارینقطاه د کیاکشاور باه  نقطاه کیااز هنهاا از  یکای ایا یمسافر و بار و محماویت  سات یبازرگان ونقلحمل 

 6است  یرانیا یمایمنحصر به هوا که هن 

  7  در گمرک که مختص اتباع ایرانی است کاریالعملح دریافت  روانه 

 کیاهار  میمقا یرانایا بازرگاناان نسابت باه متقابالمعاملاه  تیارعا شارطبه رانیاا میمقا یبه بازرگانان خارج 

 8  خواهد شد داده یبازرگانخارجه کارت  یاز کشورها

 ایش فایلم،مانناد دیلای، نما وز از ساوی دولات اساتیانجام بعضی از فعالیت های تجااری مناوط باه اخار مجا (9

 انبارهای عمومی   ت سیسهوایی،  ونقلحملمسافرتی،  یهاهژانس

  اجر بخواهاد تا  در نتیجاه چنان اه شاوندمیباه شاخص تااجر داده  و فقاطجنباه شخصای دارنادی  مجوزهاایم

باه کساب اجاازه  ص اخیار موکاولشاخ وسایلهبهمحل تجارت خاود را باه دیگاری واگارار کناد، اداماه فعالیات او 

 است  دار الحیتمجدد از مقام 

ی، بااا تضااامنی، نسااب هایشاارکتنااد تاااجر باشااند  در ایاام  ااورت توانمیاشااخا  حقااوقی نیااز   2 نکته

الیات هنهاا کاه موضاوع فع شاوندمیدر  اورتی تااجر محساوب  غیار ساهامیمسئولیت محدود، مختلط ساهامی و 

ولاو  شاوندمیساهامی عاام و خاا  درهرحاال تااجر محساوب  هایتشارکباشادی اماا  2امور تجاری موضوع ماده 

 اینکه موضوع فعالیت ایشان امور بازرگانی نباشد 

باشااد، شاارکت  2موضااوع فعالیاات هنهااا یکاای از امااور تجاااری موضااوع ماااده  کهدر ااورتیتعاااونی  هایشاارکت (1

 هستند  تاجر و در غیر ایم  ورت غیر شوندمیتجارتی محسوب 

                                                           
 1317قانون دیین مصوب  2ماده  5
  1328قانون هوا یمایی کشوری مصوب  9ماده  6
  1351مرکی مصوب هییم نامه اجرایی قانون امور گ 377ماده  2بند  7
  1358ا الحی قانون تشوی   ادرات و تولید مصوب  8ماده  8
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  زیارا موضاوع فعالیات هنهاا اماور تجااری نیسات، خاواه هاد  شاوندنمیعی تااجر محساوب غیرانتفا سساتوم (2

، مطاااب  شاوندنمیتااجر محساوب  سساااتومهنهاا کساب منفعاات باشاد یاا نباشاد  امااا باا اینکاه ایام  ت سایساز 

 تقاادیم کنناادخواساات اعسااار داد توانناادنمی، 1394مصااوب  مااالی یهاااتیمحکومقااانون نحااوه اجاارای  15ماااده 

 نتوانند دیون خود را  رداخت کنند باید دادخواست ورشکستگی بدهند   کهر ورتیدو 

 و  شااوندمی، عملیااات ذاتاااا تجاااری انجااام دهنااد، تاااجر محسااوب غیرانتفاااعی سساااتوم کهدر ااورتی

از شاامول مقااررات قااانون تجااارت  اناادکردهغیرانتفاااعی را انتخاااب  سسااهومنااام  اینکااه  اار به توانناادنمی

 بگریزند 

 ودن هن در تااجر باودن یاا نبا ثروما ناهینکه شخص حقوقی ایجااد شاده باا ناام انجمام ثبات شاده اسات یاا ا

 مااالک مهاام باارای تشااخیص میی بنااابرامعاایم کاارد بااه اساساانامه هنباتوجهنیساات و بایااد ماهیاات حقااوقی او را 

ننااد ، فعالیاات شااخص حقااوقی اساات کااه در مااورد انجماام بایااد جنبااه معنااوی داشااته باشااد، ماتاااجر بااودن

معااامالت تجاااری  دادنانجاااممسااتلزم  هاااتیفعال گونااهایمورزشاای و هنااری  هرگاااه  اارداختم بااه  هااایفعالیت

  کندنمیمعنوی و مدنی انجمم است، انجمم را تاجر  هایفعالیتباشد، ایم معامالت که فرع بر 

نکااه بااه ه رغمعلاایو  شااوندنمیشاارکت تشااکیل   ااورتبهدولتاای،  یهاسسااهومدولاات و تشااکیالت و  (3

 ازهنجاکاهی  ردازنادمیجنگای یاا توزیاع سایگار و خادمات  سات  هایکشاتیچون ساخت اسالحه یاا  هاییفعالیت

د، ه عهاده دارنابلکاه ناشای از ویاایفی اسات کاه در اداره مملکات با ، ردازنادینماماور  برای ساود باردن باه ایام

  شودنمیتاجر محسوب 

گفاات کااه  تااوانمی 1348از قااانون تجااارت مصااوب  ا ااالق قساامتی یییحااه قااانون 300ماااده  موجببااه (4

 میی بناابراساهامی را دارناد هایشارکتدولتی تا هنجاا کاه در اساسانامه هنهاا قیاد نشاده باشاد، شاکل  هایشرکت

  شوندمیهمیم ییحه، بازرگانی تلقی  2به استناد ماده 

  ت باشد متعل  به دولدر د از سرمایه هن  50بیش از  کمدستشرکت دولتی شرکتی است که تمام یا 

معاامالت تجاارتی »: داردمایمقارر  ایام اعماالدر مقاام بیاان  2مااده اعمال تجاری ذاتی یثا ملقثق    3 نکته

 از قرار ذیل است:

ه قصاد فاروش یاا اجااره اعام از اینکاه تصارفاتی در هن شاده یاا نشادخرید یا تحصیل هار ناوع ماال منقاول به (1

 باشد 

 اشد با هوا به هر نحوی که ونقل از راه خشکی یا هب یتصدی به حمل (2

کاااری )کمساایون( و یااا عاااملی و هم ناایم تصاادی بااه هاار نااوع العملهاار قساام عملیااات دیلاای یااا ح  (3

ا شاود از قبیال تساهیل معاامالت ملکای یاا  یاداکردن خدماه یات سیساتی که بارای انجاام بعضای اماور ایجااد می

 تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره 

 قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد  ت سیس و به کار انداختم هر (4

 تصدی به عملیات حراجی  (5

 های عمومی تصدی به هر قسم نمایشگاه (6

 هر قسم عملیات  رافی و بانکی  (7

 معامالت برواتی اعم از اینکه بیم تاجر یا غیر تاجر باشد  (8

 عملیات بیمه بحری و غیر بحری  (9

 « تیرانی داخلی یا خارجی و معامالت راجعه به هنهای و خریدوفروش کشتی و کشسازیکشت (10

  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: 

آن تصثرفی شثده باشثد یثا  ه درقصد فثرو  یثا اجثاره خثواتحصیل هر نوع مال منقول به یاخرید  (1

 )عملیات تجاری توزیعی(  اشدنشده ب

  م اال حیااازت   اسااتمااال  هوردندسااتبهکلیااه ااارق مفهااوم خریااد روشاام اساات ولاای منظااور از تحصاایل

 مباحات  مواردی م ل  ل  و معاوضه نیز تحصیل محسوب است  

 ی ا تحصایل دارایا  ر  خرید یاا تحصایل ماال منقاول کاافی نیسات، بلکاه یزم اسات شاخص هنگاام خریاد

ش ضار باه فاروفروش یا اجاره باشد  اگر حیم خرید قصاد فاروش نداشاته باشاد هرچناد بعاداا باه دییلای حا دقص

  شودعمل تجاری محسوب نمی ایم شود

 سات، جااری اتعمال خریاد او ذاتااا  ،کنادیاداری میقصاد فاروش یاا اجااره خروقتی تاجری ماال منقاولی را به

عای  عمال تجااری تبایام اعماال ذاتااا تجااری نیساتند و  ارفاا دهادمییاا اجااره  روشادفیاما وقتای هن ماال را م

 ت هستند به ایم اعتبار که تاجر هن را انجام داده اس

 کاه بعاداا باه دییلای  هرچنادکناد کفایات میبارای تجااری تلقای شادن قصد فاروش یاا اجااره  ر  خرید به

  ا اجاره نشودیموف  به فروش 

 ه ار  یا و یت مشمول ایم بند نیستواسطتحصیل مال به  

 یرمااادیدکتاار اسااکینی معتقدنااد کااه  اارفاا مااال منقااول مااادی مشاامول ایاام بنااد اساات و مااال منقااول غ 

  تسنی دنمشمول ایم ب

 9  (ل ا ق ت 54)ماده  باشدنمیاوراق قرضه عمل تجاری  خریدوفروشو  یسینورهی ر 

 ا یاابااردار هرهاز معااادن زمااانی کااه توسااط خااود ب یارباارداعمااال تولیاادی م اال کشاااورزی و اسااتخرار و بهره

قصااد شااود، امااا اگاار شخصاای محصااول کشاااورزی را بهمحسااوب نمی عماال تجاااری رساادیکشاااورز بااه فااروش م

قصااد فااروش بخاارد، شااخص تاااجر محسااوب را به شااودمیا ساانگی کااه از معاادن اسااتخرار یاافااروش بخاارد و 

  شودمی

  خارد و قصاد فاروش هن را هام دارد، اماا  اس میه قصاد فاروش بادر برخی از موارد شخصای ماال منقاولی را

باه بیشاتر دارای جن شاودمی  اگار اعماالی کاه بار روی هن اماوال انجاام دهادمیتصرفاتی بار روی هن انجاام  هناز 

 شاودی م ال خیااای کاه خاود  ارچاهتااجر محساوب نمی شاخصهنری و مرتبط با فعل خود شاخص باشاد، ایام 

شاود  باه همایم دلیال کسای کاه چاوب تااجر محساوب نمیکاه فروشاد و سا س می دوزدیخرد و هن را مارا می

خارد تاا  اس از کاار باروی هن کفاش کناد و کسای کاه چارم را میخرد و هن را تبدیل به  انایع چاوبی میرا می

 اورت ا بهشخصای کاه االسااز اسات و ااال ر  باا ایام حاال شاودیا کیف بادوزد و بفروشاد تااجر محساوب نمی

کناد چاون عار  بایم ماواد اولیاه و محصاول تولیاد شاده و مواد اولیه تبادیل باه حلقاه یاا سارویس میهب اال 

   شودمیچنانی قائل نیست ایم کار تجاری محسوب تفاوت هن

  قصااد فااروش ا خریااد مااال غیرمنقااول بهیااتحصاایل  شااودمیاسااتنباط  2ماااده « 1»بنااد از مفهااوم مخااالف

ی هایشاارکتقااول معااامالت غیرمن گاارددمیکااه باار ایاام ا اال وارد  اساات نایی حااالباایم  تسااعماال تجاااری نی

  اندشدهساخت و فروش ه ارتمان ایجاد  منظوربهاست که 

 
 

                                                           
  1347مخفف ییحه قانونی ا الق قسمتی از قانون تجارت مصوب   9
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 )عملیات تجاری خدماتی(  وهوا به هر نحوی که باشدا آبیونقل از راه خشکی تصدی به حمل( 2

  قلیاه نباوده نر خاودش  ااحب وسایله و اگا احب وسایله نقلیاه نباشاد، عناوان کاارگر را دارد اگر یک راننده

اساات و نااه تاااجر   ور یشااهانفاارادی کااار نمایااد بیشااتر مشاامول تعریااف   ااورتبهو  و  اارفاا راننااده هن باشااد

 اشراننادهد و خاود باشاد و یاک ماشایم نیاز از خاود داشاته باشا ونقالحملاگار فاردی  ااحب بنگااه  حالباایم

   کندمیباشد، عنوان تاجر به او  دق 

کاری و یثا عثامقی و یثا تصثدی بثه هثر نثوع ت سیسثاتی کثه العملقسم عمقیاتی داللی، یا حق هر( 3

تهیثه  خدمثه یثا از قبیل تسثهیل معثامالت مقکثی یثا کیثداکردن شودمیبرای انجام بعضی امور انجام 

 ( یاواسطه)عملیات تجاری خدمات  و رسانیدن مقزومات

  شوند تاجر محسوب می دهندیله را برای خود انجام نممعامیت نکه در نهاکار و دیل با هالعملح 

  و وییفااه او  یااداکردن خدمااه باشااد هن شااخص تاااجر اساات  هن ااه  کنااد ت ساایسچنان ااه شخصاای دفتااری

 تجاری است واسطه شدن در معامالت است 

 مصااادی  متعااددی  تواناادمیشااوند، کااه باارای انجااام برخاای از امااور ایجاااد می یساااتیمنظااور از عبااارت ت س

و  تیابلفاروش  ، دفااتر خادمات هاوایی و دفااتر ردازنادیکاه باه اماور تبلیغااتی م یسسااتواشته باشاد مانناد مد

  شوندغیره، همگی تاجر محسوب می

 هااا تسااهیل کااه کااار هن ییهااابنگاه یولاا نیساات یقصااد فااروش امااوال غیرمنقااول تجاااربها هنکااه خریااد باا

  «دیلی معامالت اموال غیرمنقول»شوند  می معامالت مربوط به اموال غیرمنقول است تاجر محسوب

 باا  کیال  تفااوت عامالمانناد و قااایکناد، دقکسی است که باا ناام و حسااب دیگاری معاملاه می منظور از عامل

کااه کنااد درحالیحساااب دیگااری عماال میبه کااار بااه نااام خااودش ولاایالعملکااار در هن اساات کااه ح العملح 

بااه اینکااه احکااام عاااملی در قااانون تعیاایم نشااده اساات نمایااد  باتوجهمی عاماال بااه نااام و حساااب دیگااری معاملااه

  تابع مقررات عمومی وکالت خواهد بود

  کاه کارشاان  ی مانناد وکاالی دادگساتری یاا مشااوران فنایشاودنمی 2مااده  3تسهیل هر امری مشامول بناد

 نیازمند داشتم دانش و تخصص خا ی است 

 اشثدنب شخصثیه مشثرو  بثر آن کثه بثرای رفثئ حثوائ  ت سیس و بکار انداختن هر قسم کارخانث (4

 )عملیات تجاری تولیدی( 

  کااایی ساااخته   ااورتبه ر هن مااواد اولیااه تغییاار شااکل یافتااه وکااه د شااودمیگفتااه  ت سیساااتیکارخانااه بااه

 شده برای فروش درهید 

  ه نفااس ت نااز عماال تجااری هماایم عمال تباادیل شایئی بااه شایئی دیگاار در کارخاناه اساا گارارقانونمنظاور

تعلا   خاناه باشاد و خاواه باه اومتعلا  باه  ااحب کار یابادمیخواه ماوادی کاه تغییار کارخانه،  یاندازراهایجاد و 

 نداشته باشد 

  ر کارگاااه انجااام و ممکاام اسات ایاام کاار را د کناادمیئی دیگاار تبادیل ینیاز شاایئی را بااه شا ور یشااههرچناد

 نیست عمل تجاری  ولی اشته باشدیدهد و مانند  احب کارخانه، یک یا چند کارگر هم د

 )عملیات تجاری خدماتی(  تصدی به اعمال حراجی( 5

  در بحاام مزایااده یااک قیماات  ایااه توسااط کارشاانا  تعیاایم بایااد گفاات کااه  تفاااوت حراجاای بااا مزایاادهدر

را بااایتر از هن حااداقل اعااالم کننااد و  دقیماات اعالماای خااو بایاادر مزایااده کننده دو همااه افااراد شاارکت شااودمی
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شاود و هن هن که بایتریم قیمات را اعاالم کارد برناده مزایاده اسات  اماا در بحام حارار قیمات  ایاه تعیایم نمی

 که بایتریم قیمت را بدهد برنده است  

 تصاادی بااه عملیااات حراجاای زمااانی مصااداق دارد کااه امااوال عرضااه شااده باارای فااروش بااه متصاادی حراجاای 

تجاارتی  2مااده  بناد یاک موجبباه خاردمیفاروش  قصادبهتعل  نداشته باشاد وگرناه عمال کسای کاه ماالی را 

   است

 )عملیات تجاری خدماتی(  تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی( 6

 اده عمااوم قاارارمعاارا اسااتف بلکااه ذوق و هناار در گیااردنمیمااورد توزیااع قاارار  در نمایشااگاه عمااومی کاااییی 

او را تاااجر محسااوب  تااواننمیش قاارار دهااد   اگاار هنرمناادی شخصاااا هثااار خااود را بااه معاارا نمااایشااودمیداده 

 یم خااود تقساایمباانمایشااگاهی را اداره نماینااد و منااافع را  گریکاادیاز هنرمناادان بااا  یادسااتهنمااود  ولاای اگاار 

 کنند، عمل هنها مشمول حقوق تجارت خواهد بود 

 فاااقی و تنمایشااگاهی کااه بااه اااور ا د مسااتمر و باارای جلااب نفااع باشااد وگرنااهتصاادی بااه امااور نمایشااگاه بایاا

 جنبه تجارتی ندارد  شودمیبرای امور خیریه تشکیل 

 ارد، نااه دکااه ماادیریت نمایشااگاه را باار عهااده  شااودمیمحسااوب عنوان تصاادی بااه نمایشااگاه تاااجر کساای بااه

  کنندا اموال خود را در نمایشگاه ارائه مییکسانی که هثار 

  )عملیات تجاری خدمات مالی(  ر قسم عمقیات صرافی و بانکی( ه7

  دیگر منظور از  رافی تبدیل  ول است به  ول 

 الحساانه یااا جاااری باارای هاار قساام عملیااات بااانکی عملیااات تجاااری اساات  بااازکردن حساااب بااانکی قرا

دار، اعطااای وام،  ااریرفتم اماناات در  ااندوق امانااات بانااک و  اادور گراری ماادتساارمایه یهااشااخا ، ساا رده

سااط ماور ماادنی اسات اگار توانکی هساتند  باا اینکااه ایام اماور از اباانکی از مصاادی  عملیااات با یهانامهضامانت

دهنااد عماال هااا انجااام میتبع اینکااه بانکهااا انجااام شااود، عملیااات تجاااری تبعاای محسااوب اساات  زیاارا بااهبانک

 شوند  تجاری محسوب می

  ام عملیاات را انجا گوناهایمدقت شود در ایام ماوارد کسای کاه حسااب باازکرده تااجر نیسات بلکاه باناک کاه

   تاجر است دهدمی

  استتشخیص عملیات بانکی با شورای  ول و اعتبار  

 فاارا تاااجر شااناخته  تنهااا در دو سساااتومبانااک تلقاای کاارد  ایاام  تااواننمیرا  الحساانهقرا یها ااندوق

 :شوندمی

 شرکت سهامی باشد    ورتبهاداره هنها ( 1

 ب ردازد  2) ندوق( به معامالت مرکور در ماده  سسهوم( 2

 الزاماااا بایااد  هازهنجاکاا  ردازناادمیسااهامی  هایشاارکتسااانی کااه در بااور  بااه خریااد یااا فااروش سااهام ک

ی ، بلکاه باا ایام کاار دارایادهنادینمکاارگزاران باور  در معاامالت شارکت کنناد، عمال تجااری انجاام  وسیلهبه

تجااارتی  رکت  امااا اگاار هماایم عماال توسااط تاااجر باارای امااور تجااارتی یااا شااکنناادمیخصو اای خااود را اداره 

  ورت  ریرد، معامله تجارتی تبعی است 

 کااریالعمل حکناد عمال او مانناد  دادوساتداشاخا  دیگار  حسااببهباه ناام خاود ولای  بور  اگر کارگزار 

ل او تجااارتی   ولاای هرگاااه کااارگزار بااه نااام و حساااب خااود معاملااه کنااد، عمااگاارددمیاساات و تجااارتی محسااوب 

  شودنمیعمل تجارتی محسوب نیست زیرا معامله سهم یک شرکت 
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  )معامالت برواتی(  معامالت برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد (8

  تااجر   اردازدمیباه ایام اعماال  یارحرفاهیغ  اورتبهمعامالت برواتی از اعمال تجاری اسات ولای کسای کاه

برواتای قارار دهناد بارای م اال  معاامالت ایحرفاه  اورتبهو تنهاا کساانی کاه شاغل خاود را  شودنمیمحسوب 

  دشومی، تاجر محسوب اتبر 10تنزیل

 یااا  شااودمیا ضاامانت یاا شااودمیی  ااادر تااای اساات کااه ااای هن برامنظااور از معااامالت برواتاای معاملااه

اتاااا تجاااری ذضاامانت و یهرنویساای باارات و قبااولی باارات معاملااه  و   بااه هماایم دلیاال  اادورشااودمییهرنویساای 

 اتای محساوبتفااوتی نادارد اارفیم بارات تااجر باشاند یاا نباشاند درهرحاال تجااری ذ در معاملاه برواتای  است

 شوند می

  ر چاک عمال تجااری تنهاا  ادو 314مااده  موجبباهو  شاودمیشاامل بارات و سافته  ا اویامعامالت برواتی

  شودنمیمحسوب 

 مالی(  خدمات)عملیات تجاری  عمقیات بیمه بحری و غیر بحری( 9

 یردولتیخواه دولتی باشد و خواه غ ،یمه دارد تاجر استهرکسی که شرکت ب   

  بیمه اموال غیرمنقول نیز عملیات تجاری ذاتی است 

 هثاخثارجی و معثامالت راجثئ بثه آن داخقثی و یرانیکشثتی و کشثت دوفرو یثو خر یسازیکشت( 10

 )معامالت دریایی( 

   قای  و لنج مشمول ایم بند نیستند 

 هام و  ال  ودر قالاب بیاع یاا اجااره باشاد یاا در قالاب رچاه  تی تجااری هساتندمالت مرتبط با کشتمام معا 

 غیره 

 ونقل کشتی اعم از حمل اشخا  یا کای واجد و ف تجاری هستندمام قراردادهای مربوط به حملت  

 قصد فروش یا اجاره نباشد خرید و یا اجاره کشتی همواره ذاتاا تجاری است ولو هن که به 

 شادی بادیم جاری است کاه مبتنای بار قصاد انتفااع، یعنای در حاوزه عمال تجاارت دریاایی باکشتیرانی وقتی ت

  او از خصیصااه مشااتری و نیااز هااد حااالباایم  شااودنمیترتیااب کشااتیرانی نظااامی عماال تجاااری محسااوب 

 هرگااه دولات میرای بناابنادارد تا ثیریباا کشاتی  ونقالحملمحمولاه کشاتی در تجاارتی باودن عمال  ونقلحمل

باارای  ونقاالحملد تجااارتی اسااتفاده کنااد، قااراردا هایکشااتیرساااندن ملزومااات بااه جبهااه جنگاای از  رمنظوبااه

 عمل تجارتی است  ونقلحملمتصدی 

بایااد دو شاارط وجااود  گیااردمیانجااام  سساااتوم وساایلهبهباارای تحقاا  تجاااری بااودن عملیاااتی کااه   4 نکته

 داشته باشد:

 برای انجام عمل، بنگاه یا دفتر کار وجود داشته باشد  (1

 هن عمل در قالب هن بنگاه یا دفتر کاری باید تکرار شود  (2

  :اقسام ایم نوع از عملیات عبارت است از 

  از راه خشکی یا هب یا هوا یا به هر نحوی که باشد  ونقلحملتصدی به 

  عاامالت ملکای   از قبیال تساهیل مشاودمیکاه بارای انجاام بعضای اماور ایجااد  ت سیسااتیتصدی به هر ناوع

 خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات  دن یداکریا 

 و به کار انداختم هر قسم کارخانه، مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد  ت سیس 

                                                           
 کنند  یکسر م دیاز سررس شیسفته   ایکه از مبلغ برات  ی ول 10
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  عمومی  هاینمایشگاهتصدی به هر قسم 

  تصدی به عملیات حراجی 

یکای از یم یاا لَمِعااتَمعاامالت ذیال باه اعتباار تااجر باودن مُ: »3مااده  موجبباهاعمال تجاری تبعثی    5 نکته

 :شودمیهنها تجارتی محسوب 

  هابانککلیه معامالت بیم تجار و کسبه و  رافان و  -1

  نمایدمیکلیه معامالتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجاری خود  -2

  نمایدمیتاجر برای امور تجارتی ارباب خود  شاگردکلیه معامالتی که اجزا یا خدمه یا  -3

  «تجارتی هایشرکتکلیه معامالت  -4

  تااجر  وسایلههباسات ولای باه جهات هنکاه  یرتجااریغکاه ذاتااا  شاودمیاعمال تجاری تبعی به اعماالی گفتاه

  شودمی، تجارتی تلقی گیردمیانجام 

ری محسااوب چااه کااه باشااد معاملااه تجاااهااا هراجر هسااتند موضااوع معاملااه هنزمااانی کااه ااارفیم معاملااه تاا (1

کاه ذاتااا تجااری اسات و اگار  باشاد 2گاناه مااده مصاادی  ده حال اگر موضاوع معاملاه بایم هنهاا یکای از شودمی

 عی است تبسایر موضوعات باشد تجاری 

حتای اگار بارای رفاع  شاودمیدر هن اسات کاه زماانی کاه بایم دو تااجر معاملاه  3مااده « 2و  1»تفاوت بند  (2

تبعای  جااریحوائج شخصای هام باشاد معاملاه تجااری تبعای اسات اماا رابطاه بایم تااجر باا غیار تااجر زماانی ت

تااجر  است کاه موضاوع معاملاه بارای رفاع حاوائج تجااری باشاد  بارای م اال  ادور سافته و چاک اگار بایم دو

اری تبعای باشد به هر دلیل که  اادر شاود )خاواه رفاع حاوائج تجااری و خاواه رفاع حاوائج شخصای( معاملاه تجا

ی تبعای اسات کاه بارای رفاع تااجر تنهاا در  اورتی تجاار ریغکه  ادور چاک و سافته از تااجر باهاست درحالی

 باشد  تجاریحوائج 

شارط ایام به دهنادمیتااجر انجاام  ا شااگرد تااجر بارای اماور تجاارتی خاودِیاا خدمه یمعامالتی که اجزا کلیه  (3

 ، تجاری تبعی است که برای رفع حوائج تجاری باشد

 وجاههیچبهو  ی اساتتجااری جنباه تجااری تبعای دارد، باه جاز اعماالی کاه ذاتااا مادن هایشرکتتمام اعمال  (4

د، چااه شااخص هنهااا تاااجر باشااد چااه غیاار تاااجر، چااه شااخص حقااوقی باشاا دهناادهانجام، چااه شااودنمیتجاااری 

 حقیقی مانند معامالت غیرمنقول 

ه موضاوع کا 4زماانی کلیاه معاامالت تجاارتی اسات کاه دو اار  قارارداد تااجر باشاند اماا در بناد  1در بند  (5

کنااد درهرحااال معااامالت تجااارتی تبعاای هسااتند خااواه ااار  میهای تجااارتی را معرفاای معااامالت شاارکت

 ها تاجر باشد و خواه غیر تاجر باشند قرارداد هن

 باشاد اماا در معامله تاجر با غیر تااجر زماانی تجاارتی محساوب اسات کاه بارای رفاع حاوائج تجاارتی 2در بند  (6

صاای باشااد تجااارتی تبعاای خشاجر حتاای اگاار باارای رفااع حااوائج تااهای تجااارتی بااا غیاار معاملااه شاارکت 4بنااد 

  شودمیمحسوب 

 «   شودنمیتجارتی محسوب  وجههیچبهمعامالت غیرمنقول : »4ماده  موجببه  6 نکته

ی ایاام نااوع معااامالت یااا ولاای دیلا گاارددنمیتجااارتی محسااوب  وجاههیچبههرچناد کااه معااامالت غیرمنقااول  (1

  شودمیدر معامالت غیرمنقول عمل تجاری محسوب  کاریالعملح 

غیرتجااری باودن معاامالت  بار 1343مصاوب  هااه ارتمانقاانون تملاک  5مااده  موجبباهت نایی کاه تنها اسا (2

ساااخت و فااروش ه ارتمااان ایجاااد  منظوربااهی اساات کااه هایشاارکتمعااامالت غیرمنقااول  ،غیرمنقااول وجااود دارد
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غیار هم ناان ، دهنادمیکاه اشاخا  حقیقای ای کاه موضاوع ایام مااده را انجاام  شاود   البته بایاد بیااناندشده

  گردندمیمحسوب  تاجر

  تجااارتی  هایشاارکتتاااجر بااودن  تبعبااهقااانون ماارکور ذاتاااا تجاااری هسااتند نااه  5معااامالت مناادرر در ماااده

  شودمیهنها تشکیل  دادنانجامکه برای 

 در حقااوق ایااران، خریااد زماایم یااا ساااختمان موجااود باارای ایجاااد ساااختمان جدیااد عماال تجاااری تلقاای (3

، حتاای اگاار شااودنمیفااروش، عماال تجاااری محسااوب  منظوربااهخریااد ساااختمان موجااود  کااهدرحالیی شااودمی

اقاع اگرچاه هام تشاکیل شاود  در و یتجاارت ریاغبارای اماور  توانادمیشخص حقوقی شارکت ساهامی باشاد کاه 

ت غیرمنقااول ایاام ل ا ق ت(، معااامال 2باارای امااور غیرتجاااری نیااز تشااکیل شااود )ماااده  تواناادمیشاارکت سااهامی 

قاانون تملاک  5اده مااماور منادرر در  دادنانجاام، مگار هنکاه شارکت بارای شاودنمیتجااری محساوب  هاشرکت

 ایجاد شده باشد  هاه ارتمان

لااه کلیااه معااامالت تجااار تجااارتی محسااوب اساات مگاار اینکااه ثاباات شااود معام»ا اال باار هن اساات کااه   7 نکته

 ( 5)ماده « مربوط به امور تجارتی نیست
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 ر تجاریدفات

« ارتیدفاااتر تجااارتی و دفتاار ثباات تجاا»بااه  19تااا  6باااب دوم قااانون تجااارت از ماااده آشثثنایی بثثا مبحثث:  

« جااارتیدفتاار ثباات ت»و فصاال دوم هن « دفاااتر تجااارتی»اختصااا  یافتااه اساات  فصاال اول ایاام باااب بااا عنااوان 

ز ا 1393ن وکالات سااال اسات  تاا باه این در هزمااون هاای وکالات و دکتااری تنهاا یاک ساوال و هن هاام در هزماو

کتاری دقسمت دفااتر تجاارتی اارق شاده اسات ولای در تماایز بایم کسابه جازء و تااجر بارهاا در هزماون هاای 

رار حقاوق خصو ای سااوایتی اارق شاده اساات باه همایم دلیاال بایاد تفااوت کساابه جازء باا تاااجر را مادنظر قاا

 دهید 

  :مواد مرتبط قانون تجارت با این مبح 

 تی و دفتر ثبت تجارتیدفاتر تجار - باب دوم

 دفاتر تجارتی -فصل اول 

 موجبباهارت عدلیاه ی کسابه جازء مکلاف اسات دفااتر ذیال یاا دفااتر دیگاری را کاه وزاسات نابههر تاجری  – 6ماده 

 داشته باشد: دهدیمایم دفاتر قرار  مقامقائمنامه نظام

 دفتر روزنامه  -1

 دفتر کل  -2

 دفتر دارایی  -3

 دفتر ک یه  -4

ع تد تجاارتی و معاامالت راجامطالباات و دیاون و دادوسا روزههماهدفتر روزناماه دفتاری اسات کاه تااجر بایاد  -7ماده 

 جااارتی خااود را بااهی جمیااع واردات و  ااادرات تاورکلبااهبااه اوراق تجااارتی )از قبیاال خریاادوفروش و یهرنویساای( و 

 ماید در هن دفتر ثبت ن کندیمداشت هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارر شخصی خود بر

ار از دفتار روزناماه اساتخر مرتباهکی یاهفتاهدفتر کل دفتاری اسات کاه تااجر بایاد کلیاه معاامالت را یاقال  -8ماده 

 و انواع مختلفه هن را در هن دفتر به اور خال ه ثبت کند 

 و نقااولرمیغ و منقااول دارائاای هکلیاا از جااامعی  ااورت هرسااال بایااد تاااجر کااه اساات دفتااری دارائاای دفتاار -9 مثثاده

  اانزدهم تاا ایادب کاار ایام و نمایادامضاا  و ثبات دفتار هن در داده ترتیاب بریاز را خاود گرشاته ساال مطالباات و دیون

   ریرد انجام بعد سال فروردیم

 در را خاود  اادره یهاحسااب ورت و مخاابرات و مراساالت کلیاه بایاد تااجر کاه اسات دفتاری ک یاه دفتار -10 ماده

  نماید ثبت تاریخ به ترتیب هن

 نمااوده مرتااب ورود تاااریخ ترتیااب بااه نیااز را وارده یهاحساااب ورت و مخااابرات و مراسااالت کلیااه بایااد تاااجر - تبصااره

  کند ضبط مخصو ی لفا  در و

توسااط به باشااد شااده نوشااته یچیااز هن در هنکااه از قباال ک یااه دفتااراساات ناء به 6 ماااده در ماارکور دفاااتر - 11 مثثاده

 یامضااا ک یااه دفتاار رایباا  شااد خواهااد( امضااا شااودمی معاایم عدلیااه وزارت نامااهنظام مطاااب  کااه) ثباات اداره نماینااده

 مااده ایام مقاررات دفتار هار ساالیانه تجدیاد موقاع در  باشاد ترتیبای نماره دارای هن اوراق بایاد ولای نیست یزم مزبور

  شد خواهد رعایت

  است اداسن ثبت قانون( 135) ماده مشمول به عالوه و ریال دو هن کسور یا  فحه  د هر قرار ازامضا  ح 

 باشاد کشایده قیطاان و ترتیبای نماره دارای بایاد شاودمی تسالیمامضاا  یامضاا باه متصاد بارای که دفتری - 12 ماده

 بااا رهن   افحات عادد مجماوع دفتار هار هخار و اول  افحه در شامرده را دفتار  افحات اسات مکلافامضا  متصدی و

 عدلیاه رتوزا کاه ساربی مهار باا را قیطاان اار  دو وامضاا  تااریخ قیاد باا نوشاته دفتار  ااحب رسام و باسام  تصری

  شود هنوشت حرو  تمام با تاریخ حتی اعداد کلیه است یزم  کند منگنه دینمایم تهیه مقصود ایم برای
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 مخصو ااه  اافحات رد تاااریخ رتیااببااه ت بایااد فااوق ماارکوره دفاااتر در واردات و  ااادرات و معااامالت کلیااه - 13 مثثاده

 معمااول نویساایدفتر در کااه هن ااه از باایش گراشااتم ساافید جااای هم ناایم و کردنحااک و تراشاایدن - شااود نوشااته

 ده تاا یاقال یهار ساال خاتم از را دفااتر هن تماام بایاد تااجر و اسات ممناوع نوشاتم ساطور بایم یا و حاشیه در و است

 نگاه دارد  سال

 کهیدر ااورت برناادیم بکااار خااود تجااارتی امااور باارای تجااار کااه دفاااتری سااایر و 6 ماااده در ماارکور دفاااتر - 14 مثثاده

 میااا غیاار و داشاات دخواهاا سااندیت - تجااارتی امااور در - تجااار باایم باشااد شااده مرتااب قااانون ایاام مقااررات مطاااب 

  بود خواهد معتبر هن  احب علیه بر فقط ورت 

 را مجااازات ایاام  اساات نقاادی جاازای ریااال هاازار ده تااا تدویساا مسااتلزم 11 ماااده و 6 ماااده از تخلااف - 15 مثثاده

 باه راجاع مقاررات رایاجا ماانع هن اجارای و بدهاد حکام تواناد مای العموممادعی تقاضاای بادون و رأساا حقوق محکمه

  بود نخواهد ندارد مرتب دفتر که هورشکست تاجر

 دفتر ثبت تجارتی –فصل دوم 

یااه اشخا اای کااه در دانسااته و دفتاار ثباات تجااارتی ت ساایس کنااد کل در نقاااای کااه وزارت عدلیااه مقتضاای - 16مثثاده 

خاود  کسابه جازء بایاد در مادت مقارر اسام یاسات نااز ایرانای و خاارجی بههن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارناد اعام

 د خواهند ش نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم یرا در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و ای به جزا

د بایاد باه ثبات برسا کاه یمقررات مربواه باه دفتار ثبات تجاارتی را وزارت عدلیاه باا تصاری  باه موضاوعات - 17ه ماد

 نامه معیم خواهد کرد موجب نظامبه

در کلیاه اساناد و  شش ماه  اس از الزامای شادن ثبات تجاارتی هار تااجری کاه مکلاف باه ثبات اسات بایاد - 18ماده 

ایاران تصاری  نمایاد کاه در تحات چاه نماره باه ثبات رسایده و ای   ی خاود درها و نشریات خطای یاا چااحساب ورت

  شودینقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم م یعالوه بر مجازات مقرر در فوق به جزا

 شوند نامه وزارت عدلیه تشخیص میکسبه جزء مرکور در ایم فصل و فصل اول مطاب  مقررات نظام - 19ماده 

 

فتار داشاته دچهاار کسابه جاز مویاف اسات  یاسات ناهار تااجری به: »6مطااب  مااده  دفاتر تجثاری   8 نکته

 :باشد

  دفتر روزنامه  1

  دفتر کل  2

  دفتر دارایی  3

 « دفتر ک یه  4

  ر دفتا  داره ثبات امضاا شاودتوساط نمایناده ا بایاد« جز ک یاهباه»سه دفتر روزنامه، دفتار کال و دفتار دارایای

 ( 11)ماده  «ی فحه شمار»د ولی باید اوراق هن دارای نمره ترتیبی باشد، ک یه نیازی به ایم امضا ندار

 وساایلهبه حفااح حقااوق اشااخا  ثالاام و تسااهیل کنتاارل فعالیاات تاااجرتاااجر بااه دو دلیاالِ  ایحرفااهالزامااات  (1

اشاته شاده مقامات رسمی ایجاد گردیاده اسات  در حاال حاضار مطااب  قاانون تجاارت دو امار بار عهاده تااجر گر

 خود در دفتر ثبت تجاری  نامتثب -2فح دفاتر تجاری ح -1است: 

  لزامی کندثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه )قوه قضائیه( ثبت هن را ا (2

تجاار معاا   ایفاهحرقاانون تجاارت از انجاام الزاماات  16و  6مااده  موجبباهکسبه جازء اگرچاه تاجرناد اماا ی 3

 هستند 
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   افااراد حقیقاای »ت: قااانون تجااار 19ماااده  نامااهنظام( ا ااالحیه 03/06/1400)مصااوب  واحاادهمادهمطاااب

مسااتقیم  هااایاتمالیقااانون  95 اااحبان مشاااغل موضااوع بنااد )الااف( ماااده  اساات نایبهداخاال در ابقااات ذیاال 

 از مصادی  کسبه جزء محسوب و از داشتم دفتر تجارتی معا  خواهند بود: 28/11/1380ا الحی 

نااان از چهااار میلیااارد ریااال تجاااوز هو نظااایر هنهااا کااه فااروش سااالیانه  دکنناادگانیتولان، وره یشااکساابه،  -1

  کندنمی

 « ز دو میلیارد ریال نباشداهنها متجاوز  خالص ریغکه عایدی  یانهیزمخدمات در هر  دهندگانارائه -2

معاامالت راجاع  وتجاارتی  دادوساتدمطالباات و دیاون و  روزههماهدفتر روزنامه دفتاری اسات کاه تااجر بایاد  (4

رات تجااارتی خااود جمیااع واردات و  اااد اورکلیبااهو یهرنویساای( و  خریاادوفروشبااه اوراق تجااارتی )از قبیاال 

در هن دفتاار  کناادمیرا بااه هاار اساام و رساامی کااه باشااد و وجااوهی را کااه باارای مخااارر شخصاای خااود برداشاات 

 ( 7ثبت نماید )ماده 

 از دفتار روزناماه اساتخرار مرتباهکی یاهفتاهمعاامالت را یاقال دفتر کل دفتاری اسات کاه تااجر بایاد کلیاه  (5

ال ااه خو انااواع مختلفااه هن را تشااخیص و جاادا کاارده هاار نااوعی را در  اافحه مخصو اای در هن دفتاار بااه اااور 

 ( 8ثبت کند )ماده 

  ست ا هاحساب، دفتر انواع ایم دفتر گریدعبارتبهانواع معامالت تاجر است   یبنددستهدفتر کلی دفتر 

قااول و  ااورت جااامعی از کلیااه دارایاای منقااول و غیرمن هرسااالدفتاار دارایاای دفتااری اساات کااه تاااجر بایااد  (6

یاد تاا یام کاار بااترتیاب داده و در هن دفتار ثبات و امضاا نمایاد و  لبات سال گرشاته خاود را باه ریازدیون و مطا

 ( 9فروردیم سال بعد انجام  ریرد )ماده  15

 ی سال گرشته هر تاجر است دفتر داراییی  ورت وضعیت مال 

 کنناادمیهن از ترازنامااه اسااتفاده  جایبااهو تجااار معمااویا  گیااردنمیقاارار  مورداسااتفادهدر عماال  دارایاای دفتاار  

ر دارایاای باارای ، داشااتم دفتاا1381مسااتقیم ا ااالحی  هااایمالیاتقااانون  106و  95مااواد  بااهباتوجههم ناایم 

 فی است و  ر  داشتم دفاتر کل و روزنامه کا مودی یزم نیست بردرهمداتیمالتشخیص میزان 

  اورتبهکاه  یاا دفتار دارایای باه شاکل جادولی دفتار کالی هاحساابترازنامه عبارت است از خال ه نتاایج  

  دهدمیرا در  ایان سال نشان  سسهومی مختلف هاحساب ماندهیباقارقام 

 ااادره خااود را در  یهاحساااب ورت دفتاار ک یااه دفتااری اساات کااه تاااجر بایااد کلیااه مراسااالت و مخااابرات و (7

 ( 10هن به ترتیب تاریخ ثبت نماید )ماده 

  اتباات و تجااری اسات و دفتار ک یاه دفتار ضابط مک سساهومدفترهای روزناماه، کال و دارایایی دفااتر حسااب

 مراسالت هن است 

  ( نمانامااه)اتور هن از دفتااری بااه نااام دفتاار اناادیک جایبااه سساااتومنیساات و  مورداسااتفادهدفتاار ک یااه دیگاار

  کنندمیاستفاده 

 ( 13 سال نگاه دارد )ماده 10حداقل تا  هرسالهر تاجری مویف است کلیه دفاتر خود را از ختم  (8

 ر سات کاه دفتادهاد مانناد ایام ا اجری کاه نتواناد دفااتر خاود را ارائاهدر ایم مدت اگر دعاوایی  ایش هیاد تا

ور در ماادت ماارکتاااجر دفاااتر خااود را  کااه سااال فاارا باار ایاام اساات 10دت نداشااته باشااد  بعااد از گرشااتم ماا

ا ارائاه ر دفااتر رئاه دهاد ولای اگادفااتر خاود را ارا توانادمیاست  در ایم حالات اگار تااجر مایال باشاد  داشتهنگاه

ائاه ای عادم ارو هساتندبایاد ثابات کناد کاه دفااتر تااجر موجاود ه استناد به دفاتر کارده اسات، ک ندهد ار  دعوا

حتای  برنادمیار کادفااتری کاه تجاار بارای اماور تجاارتی خاود باه  میی بناابرانخواهد کارد هنها زیانی متوجه تاجر

 رندسال در  ورت اثبات وجود یا ارائه هنها در هر زمان قابلیت استناد دا 10 س از گرشت مدت 
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  انون قاا 157ماااده  بااهباتوجهوییفااه نگهااداری دفاااتر تجاااری باارای تشااخیص میاازان مالیااات بااه درهمااد

 مستقیم و تعییم مرور زمان مالیاتی،  نج سال است  یهامالیات

 (  15فقط جزای نقدی است )ماده  6ضمانت اجرای نداشتم دفاتر مندرر در ماده  (9

 ( 15ده ضمانت اجرای عدم امضای دفاتر تجارتی از ناحیه نماینده اداره ثبت، جزای نقدی است )ما 

  ینااده اداره ثباات در هاایچ  ااورتی موجاابنمانداشااتم دفتاار تجااارتی و عاادم امضااای دفتاار از ناحیااه 

  اساتدیاون  ت دیاهتنهاا دلیال ورشکساتگی تااجر توقاف در  412مااده ی زیارا مطااب  شاودنمیورشکستگی تاجر 

 باشاد و یاا دیاون خاود باشاد و دفااتر تجاارتی نداشاته ت دیاهمتوقاف در  اما بایاد توجاه داشات کاه اگار تااجری

 شااده باشااد،مرتکااب تقلااب ن شااد مشااروط باار اینکااه در ایاام مااواردادفاااتر تجااارتی او ناااقص و یااا باادون ترتیااب ب

 باهباتوجهدیگار  باه مجاازات ورشکساته باه تقصایر و از اار  542مااده  موجبباهتاجر ممکام اسات  ار کیاز

ضاوع به جزای نقادی محکاوم گاردد  هم نایم یزم باه ذکار اسات کاه محکومیات باه جازای نقادی مو 15ماده 

 ات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود مانع از اجرای مقرر 15ماده 

 برناادمیو سااایر دفاااتری کااه تجااار باارای امااور تجااارتی خااود بااه کااار  6دفاااتر ماارکور در ماااده   9 نکته

 خواهاد داشات  مطاب  مقررات ایام قاانون مرتاب شاده باشاد، بایم تجاار، در اماور تجاارتی، ساندیت کهدر ورتی

 ( 14 احب هن معتبر خواهد بود )ماده در غیر ایم  ورت فقط بر علیه 

 مطاب  ایم ماده برای هنکه دفتر تجارتی سند محسوب گردد سه شرط یزم است: (1

شاده، دوم، باه   لمابدفاتر مطااب  مقاررات قاانون تجاارت تنظایم شاده باشاد: یعنای بایاد اویا مطااب  قاانون   1

قااانون  1299مول مااوارد مناادرر در ماااده نوشااته شااده باشااند و سااوم مشاا شاادهینیبشی ترتیباای کااه در قااانون 

 نگردد  11مدنی

  ه باشاد، قاانون مادنی چنان اه دفتار تجاارتی مطااب  مقاررات قاانون تجاارت تنظایم نشاد 1300مطاب  مااده

شااد علیااه ولاای دفتاار مزبااور اگاار مخاادوش هاام با رودیماافقااط سااندیت و اعتبااار او باار لااه  اااحب دفتاار از باایم 

  احب هن اعتبار دارد 

جااری یارا دفتار تیم تجاار باشاد: بناابرایم دفااتر تجااری لاه و علیاه تااجر بایم تجاار ساندیت دارناد، زدعوا با  2

تااجر سااندیت  دفتار تااجر علیااه خاود هرحالبااه  شاودمیساند یاک اار  ای اساات کاه از اار  تاااجر تنظایم 

غیاار اسااتناد  البتااه در  ااورت قااانون ماادنی(  1275دارد زیاارا مناادرجات هن بااه منزلااه اقاارار تاااجر اساات )ماااده 

 وع اوساات را قبااول مناادرجات دفتاار را تفکیااک نمااوده و هن ااه بااه نفاا تواناادنمیبااه دفاااتر تجااارتی، ماادعی  تاااجر

دفتار را قباول  قسامتی از منادرجات غیار تااجر کهدر اورتیق م(   1298هن ه باه ضارر اوسات را رد کناد )مااده 

فاع جات مارکور را کاه باه نگار بتواناد کارب منادرهن را رد کناد کاه باه دییال دی تواندمیی شرابهنداشته باشد 

 او نیست ثابت نماید 

   دعوا مربوط به امور تجارتی باشد 3

  گردندمیدر  ورت تحق  ایم سه شرط دفاتر تجارتی دلیل محسوب  

، اشاته باشاددهرگاه در دعوای بیم دو تاجر راجاع باه اماور تجااری بایم منادرجات دفااتر هنهاا تعاارا وجاود  (2

  نمایدمیو به دییل دیگر مدعی رسیدگی  گیردمیات هر دو دفتر را نادیده قاضی مندرج

                                                           
 دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود:»مطاب  ایم ماده:  11

 ر  ورتی که مُدَلَّل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد د -1

 قتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع  احب دفتر باشد و -2

 « قتی که بی اعتباری دفتر سابقاا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشدو -3
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  شوندمیدفاتر تجارتی اسناد عادی محسوب  (3

 ر ثبات تجاارتیتااجر در دفتار ثبات تجاارتی، در نقااای کاه قاوه قضاائیه مقتضای بداناد و دفتا نامثبت  10 نکته

خااارجی  ودارنااد اعاام از ایراناای  کنااد باارای کلیااه اشخا اای کااه در هن نقاااط بااه شااغل تجااارتی اشااتغال ت ساایس

 ( 16)ماده  گرددمیتجار محسوب  ایحرفهکسبه جزء از الزامات  است نایبه

  نا کسابه جازء ناام تجاار اعام از ایرانای یاا خاارجی باه اساتدفتر ثبت تجارتی دفتاری اسات بارای ثبت  11 نکته

 نام تاجر در ایم دفتر جزای نقدی دارد  عدم ثبت

 ناام تجااری دلیلای اور کاه عادم ثبتدلیال بار تااجر باودن تااجر نیسات هماان یدر دفتر ثبت تجاارتنام ثبت

 نیست  بر تاجر نبودن

 می است و ایم مفهوم با ثبت اسم تجاری متفاوت است  نام تجاری الزاثبت 

 اسم تجارتی

افتااه اختصااا  ی« اساام تجااارتی»بااه  582تااا  576باااب چهاااردم قااانون تجااارت از ماااده آشثثنایی بثثا مبحثث:  

 سوال اراحی شده است  1393از ایم مبحم تنها یک بار و هن هم در هزمون وکالت سال است  

  :مواد مرتبط قانون تجارت با این مبح 

 اسم تجارتی -باب چهاردهم 

 کند  یلزاماثبت هن را  هیاست مگر در مواردی که وزارت عدل یاریاخت یثبت اسم تجارت - 576ماده 

تخانااه خااود انتخاااب تجار یباارا یاساام تواناادیک در تجارتخانااه ناادارد نمیشاارکااه  ه اااحب تجارتخاناا - 577مثثاده 

 ک باشد یکند که موهم وجود شر

خااود قاارار  یتتوانااد اساام تجاااریدر همااان محاال نم یگااریچ شااخص دیثباات شااده را هاا یاساام تجااارت - 578مثثاده 

 باشد  یکیاو  یثبت شده با اسم خانوادگ ینکه اسم تجارتیدهد ولو ا

 قابل انتقال است  یسم تجارتا - 579ماده 

  نج سال است  یمدت اعتبار ثبت اسم تجارت - 580ماده 

ه د اداره ثبات اقادام بایاایشاده در موعاد مقارر ثبات باه عمال ن یالزاما یدر مواردی که ثبات اسام تجاارت - 581ماده 

 ال بت م خوذ خواهد داشت ثبت کرده و سه برابر ح 

 یاعااالن هن و ا ااول محاکمااات در دعاااو و یب ثباات اساام تجااارتیاانامااه ترتامموجب نظوزارت عدلیااه بااه - 582مثثاده 

 م خواهد کرد یرا مع یاسم تجارته مربواه ب

 

ارتی ثباات اساام تجااارتی اختیاااری اساات مگاار در مااواردی کااه وزارت دادگسااتری یزم بدانااد اساام تجاا  12 نکته

   شودمیها ثبت در اداره ثبت شرکت

 توانااد در همااان محاال ایاام کنااد و هاایچ شخصاای نمیایجاااد می اساام تجااارتی باارای دارنااده هن حاا  اولویاات

 ویات ایجااداسم را انتخاب کناد  دقات شاود اسام تجاارتی تاا زماانی کاه باه ثبات نرسایده رسامیت نداشاته و اول

 رتی مانند سایر حقوق مالی قابل انتقال است  کند  ح  بر اسم تجانمی

  سال است 5مدت اعتبار اسم تجارتی  

 ر حا  ثبات خاود اقادام باه ثبات نماوده و ساه برابا اسام تجااری الزامای اسات اداره ثبات تدر مواردی که ثب

 گیرد می
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 داللی

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

ر اک ار ل داست  اراحاان ساوال در هزماون هاای حقاوقی باه ایام مبحام نگااه ویاده ای دارناد و باه همایم دلیا

 هزمون ها سوایتی از ایم بحم اراحی شده است 

  :مواد مرتبط قانون تجارت با این مبح 

 دیلی -باب ششم

 فصل اول  کقیات

 خواهاادیکااه م یدیل کساای اساات کااه در مقاباال اجاارت واسااطه انجااام معااامالتی شااده یااا باارای کساا - 335مثثاده 

 ع به وکالت است قرارداد دیلی تابع مقررات راج کند  ا ویامعامالتی نماید ار  معامله  یدا می

 و شخصاا نیز تجارت کند  های مختلف دیلی نمودهتواند در رشتهدیل می - 336ماده 

اجعااه بااه معاملااه مطلااع دیل بایااد در نهایاات  ااحت و از روی  ااداقت ااارفیم معاملااه را از جزئیااات ر - 337مثثاده 

باال هاار یااک از ااارفیم مساائول تقلااب و دیل در مقا -ی از ااارفیم بکنااد سااازد ولااو اینکااه دیلاای را فقااط باارای یکاا

  باشدیتقصیرات خود م

 تواند عاوا یکای از اارفیم معاملاه قاب  وجاه یاا ت دیاه دیام نمایاد و یاا هنکاه تعهادات هنهاادیل نمی - 338ماده 

 نامه مخصو ی داشته باشد را بموقع اجرا گرارد مگر اینکه اجازه

ه مگاار اینکااه ثاباات او داده شااده ل مساائول تمااام اشاایاء و اساانادی اساات کااه در ضاامم معااامالت باادی - 339مثثاده 

 سناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده است اشدن اشیاء یا نماید که ضایع یا تلف

ه التجاااره را تااا موقااع خااتم معاملااه نگاااکااه فااروش از روی نمونااه باشااد دیل بایااد نمونااه مال در مااوردی - 340مثثاده 

 قید معا  دارند  میبدارد مگر اینکه ارفیم معامله او را از ا

های مختلاف دیلای کناد ولای در تواناد در زماان واحاد بارای چناد همار در یاک رشاته یاا رشاتهدیل می - 341ماده 

 امور دیگری که ممکم است موجب تغییر رأی هنها شود مطلع نماید اینصورت باید همریم را از ایم ترتیب و

توساط او توساط دیل واقاع و نوشاتجات و اسانادی راجاع باه هن معاملاه بایم اارفیم بههرگااه معاملاه به - 342ه ماد

اناد دیل ضاامم  احت و توساط او معاملاه را کردهباشاد کاه به یکه امضااها راجاع باه اشخا اردوبدل شاود در اورتی

 اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است 

توسااط او کنااد و ضااامم اجاارای معااامالتی کااه بهم اعتبااار اشخا اای کااه باارای هنهااا دیلاای میدیل ضااام - 343مثثاده 

 شود نیست می

ئول نیسات مگار اینکاه ثابات کاه ماورد معاملاه باوده مسا هالتجااردیل در خصاو  ارزش یاا جانس مال - 344ماده 

 شود تقصیر از جانب او بوده 

ماود دیل ضاامم معاملاه نباه اعتباار تعهاد شاخص دیل معاملاه  هرگااه اارفیم معاملاه یاا یکای از هنهاا - 345ماده 

 است 

 داناادیکااه ایاام نکتااه را نم یارفکه دیل در نفااس معاملااه منتفااع یااا سااهیم باشااد بایااد بااهدر ااورتی - 346مثثاده 

 شد  کوم خواهدااالع دهد و ای مسئول خسارات وارده بوده و بعالوه به  انصد تا سه هزار ریال جزای نقدی مح

 که دیل در معامله سهیم باشد با همر خود متضامناا مسئول اجرای تعهد خواهد بود در ورتی - 347ماده 

 اجرت دالل و مخارج -فصل دوم 

یاا وسااات او تماام  یماائکه معاملاه باه راهنتواناد حا  دیلای را مطالباه کناد مگار در اورتیدیل نمی - 348ماده 

 شده باشد 
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ع اار  دیگار معاملاه او م موریات داده باه نفاه خال  وییفاه خاود نسابت باه کسای کاه بااگار دیل بار - 349ماده 

  کناد مساتح اقدام نماید و یا برخال  عر  تجاارتی محال از اار  مزباور وجهای دریافات و یاا وعاده وجهای را قباول

 د خواهد ش درامانتانتیاجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود بعالوه محکوم به مجازات مقرر برای خ

 شرط تعلیقی باشد دیل  س از حصول شرط مستح  اجرت خواهد بود هرگاه معامله مشروط به - 350ماده 

سااتح  اخاار مخااارر خواهااد او داده شااود دیل مه کنااد باااگاار شاارط شااده باشااد مخااارجی کااه دیل می - 351مثثاده 

داخاات تجااارتی محاال بااه  ربااود ولااو هنکااه معاملااه ساار نگیاارد  هماایم ترتیااب در مااوردی نیااز جاااری اساات کااه عاار  

 مخارجی که دیل کرده حکم کند 

واساطه یکای از خیاارات قاانونی فساخ بشاود حا  مطالباه اارفیم یاا به تیکه معاملاه باه رضاادر اورتی - 352ماده 

 ینکه فسخ معامله مستند به دیل نباشد شود مشروط بر ادیلی از دیل سلب نمی

 ندارد دیلی معامالت ممنوعه اجرت  - 353ماده 

الزحمااه دیل بااه عهااده ارفاای اساات کااه او را ماا مور انجااام معاملااه نمااوده مگاار اینکااه قاارارداد ح  - 354مثثاده 

 خصو ی غیر ایم ترتیب را مقرر بدارد 

اهاال ه ای محکمااه بااا رجااوع باام شااده باشااد وواسااطه قاارارداد مخصو اای بایااد معاایالزحمااه دیل بهح  - 355مثثاده 

 الزحمه را معیم خواهد کرد و نوع معامله ح  ینی و مکانخبره و رعایت مقتضیات زما

 دفتر -فصل سوم 

ن هذیال در  بیارفتاه باه ترتاو انجاام گ یهار دیل بایاد دفتاری داشاته و کلیاه معاامالتی را کاه باه دیلا - 356ماده 

 ثبت نماید:

 ( اسم متعاملیم 1

 ( مالی که موضوع معامله است 2

 ( نوع معامله 3

 تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است  نکهیبا تشخیص به ا ( شرایط معامله4

التجااره ال( عوا مالی که باید  رداخته شاود و تشاخیص اینکاه فاوری اسات یاا باه وعاده اسات وجاه نقاد اسات یاا م5

 است یا به وعده  تیکه برات باشد به رؤیا برات در ورتی

 ه وزارت عدلیه نامارفیم معامله مطاب  مقررات نظام ی( امضا6

 دفتر دیلی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است 

 
رای دیل کساای اساات کااه در مقاباال اجاارت واسااطه انجااام معااامالتی شااده یااا باا: »335مطاااب  ماااده   13 نکته

  «    کندمیمعامالتی نماید ار  معامله  یدا  خواهدمیکسی که 

کاار العملح  ودیل عقادی جاایز اسات   میی بناابرالات اساتقرارداد دیلای تاابع مقاررات راجاع باه وکا ا ویا (1

  در موارد سکوت قانون تجارت تابع مقررات راجع به وکالت هستند

 و دیل تاجر است  محسوب می شود دیلی عمل تجاری (2

 دیلی سه نوع است: (3

 هن اداره کل ثبت اسناد و امالک است  مجوز دیلی برای معامالت ملکی که مرجع  دور 

 هن وزارت امور اقتصاد و دارایی است  مجوز که مرجع  دور ی برای معامالت تجارتیدیل 

 دیلی برای خواروبار و سایر امور شهری  

 روانااه  شااخص ماای توانااد در رشااته هااای مختلااف بااه دیلاای ب ااردازد، منااوط بااه اینکااه باارای هریااک از هنهااا (4

 دیلی دریافت کند 
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 شود که تابعیت ایران را داشته باشند  روانه دیلی  رفاا به اشخا ی اعطا می  (5

واناه تصدی باه هار ناوع دیلای مناوط باه داشاتم  رواناه اسات  باا ایام حاال اگار شخصای بادون داشاتم  ر (6

 مبادرت به دیلی نماید بازهم مستح  اجرت خواهد بود  

  انونقاا 9ضاامانت اجاارای دیلاای باادون  روانااه، محکومیاات بااه حاابس و  رداخاات غراماات خواهااد بااود )ماااده 

 دیین( 

اراتی کااه تصاادی بااه دیلاای نمایااد، باارای جبااران خساا خواهاادمیقااانون ماارکور کساای کااه  3مطاااب  ماااده  (7

 -1دهااد:  تاا میمممکاام اساات قانوناااا از عملیااات او متوجااه ا ااحاب معاملااه شااود بایااد یکاای از ایاام مااوارد را 

 ر معتبر یا بانک مانت یکی از تجاض -3ادن وثیقه غیرمنقول و یا سهام د -2 الضمانوجه رداخت 

  دیلای در اماور مرباوط باه  عنوانباهفاوق، کساانی کاه از جهات مداخلاه دیل  یهاامیت منسبت باه هریاک از

 مرکور(  قانون 4، بر سایر بستانکاران دیلی رجحان خواهند داشت )ماده اندشدههنان بستانکار 

 ارت کند تج تواندمیدیل عالوه بر شغل دیلی شخصاا نیز  336مطاب  ماده  (8

 تکالیف دالل   14 نکته

 ه دیلاای رادر نهایاات  ااحت و  ااداقت ااارفیم معاملااه را از جزئیااات معاملااه هگاااه کنااد ولااو هنکاا دبایاادیل  (1

 فقط برای یکی از ارفیم انجام دهد 

ی نادهاا اجارا کرا دریافات کناد و یاا تعهادات یکای از اارفیم را بادون اجاازه هن معاملاه دیل ح  نادارد ثمام (2

ا چااون باادون اذن خریاادار از ااار  او ثماام را  رداخاات کنااد،  رداخاات  ااحی  اساات، اماا دیلاای کااه میبنااابرا

 ناایم اگاار ق م نخواهااد توانساات هن وجااه را مسااترد کنااد  هم 267 رداخاات باادون اذن بااود، مسااتنداا بااه ماااده 

ل شااود و در مقاباال هماار مساائوااار  معاملااه کاااییی را خریااداری نمایااد و ثماام هن را بااه دیل بدهااد بااری نمی

  رداخت است مگر اینکه همر به دیل اجازه قب  عوا داده باشد 

ه ثابات دیل مسئول تماام اساناد و اشایایی اسات کاه در ضامم معاملاه باه او سا رده شاده اسات مگار هن کا (3

تعهاد دیل بارای حفاح اشایا و اساناد  میساتی بناابرااشادن مرباوط باه شاخص او نباوده کند کاه ضاایع باا تلف

ر در جاایی باه نتیجاه اسات  گفتایم کاه مقاررات راجاع باه دیلای تاابع وکالات اسات مگاس رده شده به او تعهد 

ر  او از باایم د وکیاال امااانی اساات و چنان ااه مااالی در تصاایاا  سااتا جااامیهمکااه اساات ناء شااود  اولاایم اساات ناء 

کاه حکام رود مسئولیتی ندارد مگار اینکاه موکال ثابات کناد کاه وکیال تعادی یاا تفاریط نماوده اسات، درحاالی

 ئول است وی مس ا ویابالعکس است و گفته اگر اسناد و اشیا در ید امیم )دیل( تلف شود،  339ده ما

 د او امانی است اما تعهد او به استرداد مال تعهد به نتیجه استی ،د دیل ضمانی نیستی  

  تا خاتمه معامله نمونه را نزد خود نگه دارد بایداگر فروش از روی نمونه باشد دیل  (4

های مختلااف دیلاای کنااد مشااروط باار یااا رشااته رشااتهکیباارای چنااد هماار در  زمااانِ واحااد در تواناادمی دیل (5

 هنکه همریم را از ایم ترتیب هگاه کند 

دات ناشای از کناد و ناه مسائول اجارای تعهاهاا دیلای میدیل نه ضامم اعتباار اشخا ای اسات کاه بارای هن (6

ضاامیم د هماار نیساات، هم ناایم اعتبااار هماار را نیااز تماننااد وکیاال مساائول اجاارای تعهاا قاارارداد اساات  دیل

  کندنمی

التجاااره یااا جاانس هن نیساات مگاار اینکااه ثاباات شااود تقصاایری از سااوی او انجااام دیل مساائول ارزش مال (7

  شده است

 در موارد زیر دیل متضامناا مسئول اجرای تعهد است: (8

 است: یا سهیم باشد، دو حالت کلی متصور نفعیاگر دیل در نفس معامله ذ


