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 حقوق تجارتسواالت تستی درس 
 1شماره: 

********************** 
 شود؟ یمحسوب م یك بار انجام شدن هم عمل تجاریل با یك از اعمال ذیكدام -1
  یعمل حراج (1
 ملك  ل معاملهیتسه (2
  ییایحمل و نقل در (3
 رمنقولیمال غ یدالل (4
 شود ........ . یل میآپارتمان تشككه به قصد ساختن خانه و  یعمل شركت تجار -2
 است یتجار (1
 ستین یتجار (2
 است یعام باشد تجار یكه در قالب شركت سهام یدر صورت (3
 است یباشد تجار یكه در قالب شركت سهام یدر صورت (4
كه از  ن قصدید با اینما یك تن برنج طارم معاوضه میخود را با  یشش عدد سكه تمام بهار آزاد یشخص -3

 یك تن برنج در انبار شتتخم موبور در ا ر آبفرفتفیابد. ی دستتت یك تن برنج به نفع قابل توجهیق فروش یطر
 از معاوضه در فرض مذكور؛ یك تن برنج ناشیرود. تملك  ین میش از فروش از بیل پیاز س یناش
 شود یمحسوب م یذات یعمل تجار (1
 شود یمحسوب م یتبع یعمل تجار (2
گر (3  شود یمحسوب م یذات ید و فروش برنج شغل شخص باشد عمل تجاریخر ا
 شود یمحسوب نم یاصال عمل تجار (4
 د؟یه  بت نمایكپ را در دفتر یتاجر مكلف است چه موارد -4
 صادره و وارده  یها مراسالت و مخابرات و صورت حساب (1
 صادره یها صرفا مراسالت و مخابرات و صورت حساب (2
 صادره و وارده  یها رت حسابصرفا صو (3
 صرفا مراسالت و مخابرات صادره و وارده (4
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كه قصتتد عقد قرارداد در خصتتوك ملكیطرف -5 رفته و اصتتول استتواد و مدار   یرا دارند، به نود دالل ین معامله 
ن یاز بدر مغازه استتواد فروشتتوده  یستتوز كه در ا ر آتش یدهود در صتتورت یم قرار یار ویت خود را در اختیمالك

 برود دالل .... .
 مطلقًا ضامن است. (1
 ست.یمطلقًا ضامن ن (2
 ضامن است. یر از جانب ویدر صورت اثبات ارتكاب تقص (3
كه تلف اسناد مزبور مربوط به شخص او نبوده است.یكه اثبات نما یضامن است مگر در صورت (4  د 
كه به وستتاطت دالل انجام شتتده استتت یع اتومبیدر عقد ب -6 كه اتومبل  ل ستته ماه پا از یشتترش شتتده استتت 

كه دالل از طرف ین توضتتتیم شتتتود با ایعقد به فروشتتتوده تستتتل ك هفته پا ازیدار و  من یانعقاد عقد به خر ح 
 است؟ یمستحق اجرت دالل یفروشوده مامور بوده است. دالل از چه زمان

 ل یم اتومبیاز زمان تسل (1
 عیاز زمان انعقاد عقد ب (2
 م ثمن یتسلاز زمان  (3
 م، معامله منفسخ شود.یع قبل از تسلیل تلف مبیاز زمان انعقاد عقد مگر آنكه به دل (4
گو -7  ح است؟یوه صحیكدام 
كند.یتواند شخصا ن ینموده اما نم یمختلف دالل یتواند در رشته ها یدالل م (1  ز تجارت 
 بوده مسئول است.معامله  كه مورد یا جنس مال التجاره ایدالل درخصوص ارزش  (2
 یكه به توسط او م یمعامالت یضامن اجرا یست ولیكند ن یم یآنها دالل یكه برا یدالل ضامن اعتبار اشخاص (3

 شود است.
 یا بانك برایاز تجار معتبر  یكیا داشممممتن ضمممممانت یا سممممهام یر منقول و یقه غیا دادن وثیالضمممممان  پرداخت وجه (4
 است. ید الزامینما یبه دالل یخواهد تصد یكه م یكس
 است؟ یحكم یتجار عمل ل،یذ یتجار اعمال از كی كدام -8
 به حمل و نقل  یتصد (1
 یمعامالت بروات (2
 د مال منقول به قصد فروش یخر (3
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 یتجار یها ه معامالت شركتیكل (4
گر معامل -9 كار ها  ل وقوع قوه قاهره اجرا نشود؛یبه دل یموضوع حق العمل 
كار (1  باشد.  یمستحق حق العمل م حق العمل 
كار مستحق اجرت المثل م (2  باشد. یحق العمل 
كار صرفا مستحق در (3 كه متحمل شده است.  یافت مخارجیحق العمل   است 
كار مستحق چ (4  ست.ین یزیحق العمل 
 شود. یكار در مقابل آمر .......... و در مقابل طرف قرارداد ........ . محسوب م حق العمل -10
  لیوك –ل یوك (1
  لیاص – لیوك (2
  لیوك – لیاص (3
 لیاص - لیاص (4
كستتتت -11 كار در مقابل طرف معامله م یتعهد یدر برابر طرف معامله مستتتتاول اجرا یچه  كود  یكه حق العمل 
 باشد؟ یم
 كار آمر و حق العمل (1
 آمر (2
كار (3  خود حق العمل 
كار مجاز در معامله به اعتبار نبوده و یآمر مگر ا (4 كرده و ینكه حق العمل  ا عرل یا شممخصمما ضمممانت ارل معامله را 

 بلد او را مسئول قرار دهد. یتجارت
كه وساطت م یدر صورت -12  یتعهدات ناش یم باشد، مسؤول اجرایو سهید خود نینما یكه دالل در معامله 

كس  است؟ یاز معامله چه 
  آمر (1
 ك به نسبت سهم خودیدالل و آمر هر  (2
 دالل و آمر متضامنًا  (3
 ن امر مطلع نباشد.یكه ارل معامله از ا یدالل و آمر متضامنًا، در صورت (4
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كرده باشد؛یه تسلیكه پا از وصول مال التجاره به مقصد، مرسل ال یدر صورت -13  م آن را تقاضا 
گر متصممد (1 كننده داده باشممد و ا یدیحمل و نقل رسمم یا م نشممده باشممد یه تسمملیال د به مرسمملین رسممیبه ارسممال 

 ست.یه نیال ت دستور مرسلیمكلف به رعا
 د.یه عمل نمایال د مطابق دستور مرسلیحمل و نقل با یمتصد (2
كننده م (3 كه مال التجاره در  یارسممممال  كه  یآن را با پرداخت مخارجنقل اسممممت  حمل و ید متصممممدیتواند مادام 

كرده و خسارات او پس بگ یمتصد  رد.یحمل و نقل 
كننده عمل نمایم نشده باشد بایه تسلیال التجاره به مرسل كه مال یتا زمان (4  د.ید مطابق دستور ارسال 

گر مال التجاره بدون ه -14 كرایتوستتتتتل مرستتتتتل ال یدیچ قیا پرداخت شتتتتتود  یو به متصتتتتتدیه آن نیه قبول و 
 رظاهر خواهد بود؟یغ یآوار مساول یحمل و نقل در چه صورت یصدمت
 باشد. یرظاهر میغ یحمل در هر حال مسئول آوار یمتصد (1
 ت ندارد.یرظاهر مسئولیغ یدر قبال آوار یچ صورتیحمل در ه یمتصد (2
كه مرسممل الیرظاهر مسممئولیغ یدر قبال آوار یحمل در صممورت یمتصممد (3 كثر ظرل هشممت  یه آواریت دارد  را حدا

 ااالع دهد. یم به متصدیروز از تسل
كه تدلیرظاهر مسممئولیغ یدر قبال آوار یحمل در صممورت یمتصممد (4 مرتكب شممده  یا ر عمدهیا تقصممیس یت دارد 

 باشد.
 قائم و قرارداده خود بینا....... .  انجام یبرا را او تجارتخانه ایرئ كه استتتتتت یكستتتتت یتجارت مقام قائم -15

 ب خود قراردهد.ینا تخانه ...... .تجار ایرئ اذن بدون یتجارت مقام
 تجارتخانه امور هیكل در را یكس تواند ینم –از شعب آن  یكیا یه امور تجارتخانه یكل (1
 تجارتخانه امور یبرخ در را یكس تواند یم –از شعب آن  یكیا یاز امور تجارتخانه  یبرخ (2
كل یكس تواند یم –از شعب آن  یكیا یه امور تجارتخانه یكل (3  ه امور تجارتخانهیرا در 
 تجارتخانه امور یبرخ در را یكس تواند ینم –از شعب آن  یكیا یامور تجارتخانه  یبرخ (4

 ر نادرست است؟یك از عبارات زیكدام  -16
 كند. یه ثبت آن را الزامیكه وزارت عدل یاست مگر در موارد یاریاخت یتثبت اسم تجار (1
كه شمممرصممماحب تجارت (2 كند یبرا یتواند اسمممم یك در تجارتخانه ندارد نمیخانه  كه موهم  تجارتخانه خود انتخاب 

 ك باشد.یوجود شر
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 است. یو قهر یقابل انتقال اراد یاسم تجارت (3
نكه یدهد مگر ا خود قرار یتواند اسممم تجارت یدر همان محل نم یگرید چ شممخصیثبت شممده را ه یاسممم تجارت (4

 باشد. یكیاو  یثبت شده با اسم خانوادگ یاسم تجارت
گذاشته است ... . یكه اموال شخص یشخص -17  خود را به حراج 
 شود.  یخود تاجر محسوب نم یاست ول یعملش تجار (1
 د.یآ یهم به حساب نمجه تاجر یشود در نت یمحسوب نم یعملش تجار (2
 شود.  یز تاجر محسوب میاست و خود ن یعملش تجار (3
 تاجر است. ین شخصیمطابق قانون تجارت چن یشود ول یمحسوب نم یعملش تجار (4

 ..... . یر تجاریغ یر تاجر در دعاوین تاجر و غین دفاتر بیتاجر ... . و ا یدفاتر تجار -18
 .دارد استناد تیقابل تاجر هیعل بر فقط –قابل استناد است  یتا ده سال از ختم هر سال مال (1
 .شود محسوب امارات و نیقرا جزء است ممكن فقط –اعتبار دارد  یتا ده سال از ختم هر سال مال (2
 .دارد استناد تیقابل تاجر هیعل و برله –به مدت نامحدود قابل استناد است  (3
 .شود محسوب امارات و نیقرا جزء است ممكن فقط –به مدت نامحدود اعتبار دارد  (4

كه مبدأ ا یه متصدیدعوا خسارت بر عل به نسبت -19 ن مدت یحمل و نقل مدت مرور زمان .......... است 
 ( ........ .ی)آوار یدر صورت خسارات بحر

 . شده میتسل هیال مرسل به مال كه است یروز –سال  2 (1
 .باشد آمده عمل به روز آن در یستیبا میتسل كه است یروز – سال 2 (2
كه مال به مرسل الا یروز –سال  1 (3  م شده. یه تسلیست 
 .باشد آمده عمل به روز آن در یستیبا میتسل كه است یروز –سال  1 (4

 است؟ یقانون تیحما مورد یخیتار چه از  بت از پا یتجار عالمات -20
 خ ثبت یاز تار (1
گواهیاز تار (2  ثبت  یخ صدور 
گهیاز تار (3  ثبت  یخ آ
 م اظهارنامه ثبتیخ تسلیاز تار (4
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 پاسخوامه
ك موسممسممه به ید در قالب یمحسمموب شمموند با یتجار ینكه عملیا یاز اعمال برا یبرخ ح استتت.یصتتح 4وه یگو -1

به هر نوع  ی، تصممدیجات حرایبه عمل یشمموند. مثل تصممد ینم یتلق یتجار بار انجام شممدن كیانجام رسممند و با 
ه و یا تهیكردن خدمه  دایا پی یملك ل معامالتیل تسهیشود از قب یجاد میامور ا یانجام بعض یكه برا یساتیتاس
از  یكه باشممممد. در مقابل، برخ ینحو ا هوا به هریا آب ی یبه حمل و نقل از راه خشممممك یدن ملزومات، تصممممدیرسممممان
نوع مال منقول به قصد  ل هریا تحصید یشوند. مثل خر یمحسوب م یرز تجایك بار انجام شدن نیبا  صرفا اعمال
كه تصمممرفاتیا اجاره اعم از ایفروش  كاری شمممده در آن ین  مثل  ی، معامالت برواتی، داللیا نشمممده باشمممد، حق العمل 

 ق.ت.( 2برات. )ماده  یو قبول یسیصدور، ظهرنو
موضوع ماده  یانواع شركت ها» :(1343ها مصوب ) انقانون تملك آپارتم 5مطابق ماده  ح است.یصح 1وه یگو -2
كه به قصد 20 كسب؛ به منظور سكونت  ساختمان قانون تجارت  ا فروش یا اجاره یشه یا پیخانه و آپارتمان و محل 

از مفهوم مخالف «. ممنوعند یسمماختمان یكارها ر مرتبط بهیغ یر معامالت بازرگانیشممود، از انجام سمما یل میتشممك
 گردد. ین شركت ها استنباط میبودن عمل ا یجارن قانون تیا

ل هر نوع مال منقول به قصمممد یا تحصممممید یقانون تجارت خر 2ك ماده یبه موجب بند  ح استتتتت.یصتتتتح 1وه یگو -3
ثال باشد. در م یا تملك مال میل بدست آوردن یاست. منظور از تحص شده یتلق یذات یا اجاره عمل تجاریفروش 

كه عقد معاوضه  است ك تن برنج شدهیعقد معاوضه مالك  جهینت در یمذكور در سوال شخص  یكیك عقد تملیچرا
 یذات یك عمل تجاریك تن برنج چون به قصممد فروش آن انجام شممده اسممت یل ین تحصممیباشممد. بنابرا یمعوض م

كه متن بند  یگردد حت یم یتلق گر فروش آن مال به انجام نرسد. چرا به قصد ل مال یق.ت. تنها تحص 2ك ماده یا
ا نرسممد خواه عدم فروش به ینكه بعدا به فروش رسممد یكرده اسممت اعم از ا یتلق بودن یا اجاره را مالك تجاریفروش 

 .یر ارادیا تلف مال و غیباشد  یو اراد یمانیل پشیدل
ه یكپ صادره را در دفتر یتاجر مكلف است صرفا مراسالت و مخابرات و صورت حسابها ح است.یصح 2وه یگو -4
كپیوارده تكل یو مخابرات و صورت حسابها مراسالت د. در مقابل، در رابطه بایبت نماث ه یف تاجر نه ثبت در دفتر 

كردن در لفال مخصوصیب تاریبلكه مرتب نمودن به ترت ق ماده یطالعه دقن امر با می. اباشد یم یخ ورود و ضبط 
كه یه دفتریكپ دفتر»شود:  یق.ت. و تبصره آن مشخص م 10  ه مراسالت و مخابرات و صورتیكل دیبا تاجر است 

 صممورت و مخابرات و مراسممالت هیكل دیبا تاجر –د. تبصممره یخ ثبت نمایب تاریصممادره خود را در آن به ترت یحسممابها
كند یمرتب نموده و در لفال مخصوص ورود خیتار بیترت به زین را وارده یحسابها  «.ضبط 
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كه تجار در عمل ایبات فوق در حالیترت البته  د.ینما یك دفتر ثبت میك نكرده و در ین دو را تفكیست 
كه در ضمن  یاء و اسنادیقانون تجارت، دالل مسؤول تمام اش 339مطابق ماده  ح است.یصح 4وه یگو -5 است 

كه تلف اسناد مزبور مربوط بینكه اثبات نمایا شود مگر یمعامالت به او داده م  ه شخص او نبوده است.د 
كه مقرر م 348در ماده « تمام شدن معامله»منظور از  ح است.یصح 2وه یگو -6 تواند  یدالل نم» دارد: یق.ت. 

كند مگر در یحق دالل ل و انعقاد ی، تشممك«ا وسمماات او تمام شممده باشممدی یكه معامله به راهنمائ یصممورت را مطالبه 
اجل زمان انعقاد عقد زمان اظهار  موجل به شممممرط یعقد. در قراردادهااز  یتعهدات ناشمممم یقرارداد اسممممت نه اجرا

كار ان حقین امر تفاوت مینده اجرا شود. همید در سر اجل و در آیجاب است هرچند قرارداد بایقبول به ا  یالعمل 
كه زمان اسمممتحقاق اجرت در اول یرا مشمممخص م یدالل و قاد زمان انع یعقد اسمممت اما در دوم یزمان اجرا یسمممازد 

كه در داللیا د بدان توجه داشتیكه با یگریعقد. نكته د د منعقد شود بلكه اثر آن هم ینه تنها قرارداد با ین است 
كه عقد  یدر قراردادها لین دلیفتد. به همیر بیاثر تا سمممممر اجل به تاخ ید هرچند اجراید منجزا به وجود آیبا معلق 

( یقی)شرط تعل هیست بلكه زمان تحقق معلق علیانعقاد عقد ن زمان ید زمان استحقاق اجرت داللیآ یبه وجود م
كه ن اسممممما  ید. بر ایآ یه به وجود میاثر عقد معلق نه در زمان انعقاد عقد بلكه در زمان وقوع معلق عل اسمممممت چرا
كه ماده   هرگاه معامله» دارد: یق.ت. اشعار م 350است 

 «.اجرت خواهد بود باشد دالل پس از حصول شرط مستحق یقیمشروط به شرط تعل
به  یخواهد تصممدیكه م یكسمم» 1317قانون راجع به دالالن مصمموب  3به موجب ماده  ح استتت.یصتتح 4وه یگو -7

از  یكی د بهیات او متوجه اصممحاب معامله شممود بایكه ممكن اسممت قانونًا از عمل یجبران خسممارات ید براینما یدالل
از تجار  یكیضممممممانت -3ا سمممممهام ی ر منقول ویقه غیدادن وث -2الضممممممان  پرداخت وجه -1ن بدهد: یر تأمیارق ز
نموده و  یمختلف دالل یتواند در رشممممته ها یدالل م»ق.ت.  336ن، مطابق ماده یعالوه بر ا...«. ا بانك. یمعتبر 
كندین شخصا  یل اصوال ضامن اعتبار اشخاصین دلیدالل صرفا واسطه انعقاد عقد است به هم یوانگه«. ز تجارت 
ن یست. استفاده از واژه اصوال به ایشود ن یكه به توسط او م یمعامالت یكند و ضامن اجرا یم یآنها دالل یكه برا
كه قاعده مندر  در ماده یدل ق.ت.  345مثال ماده  یبرا باشممممد. یز مین یاسممممتثنائات یق.ت. دارا 343ل اسممممت 

د شمممخص دالل معامله نمود دالل ضمممامن معامله از آنها به اعتبار تعه یكی این معامله یهرگاه ارف» دارد: یاعالم م
م باشمممد با آمر خود یمعامله سمممه كه دالل در یصمممورت در» دارد: یز مقرر میق.ت. ن 347ن ماده یبر ا عالوه«. اسمممت

 «.تعهد خواهد بود یمتضامنا مسئول اجرا
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كه مطابق مع یعمل یحكم یعمل تجار ح است.یصح 2وه یگو -8  یاعمال تجار ین شده براییتع یارهایاست 
دانسممته و احكام اعمال  یآنها را در زمره اعمال تجار یقانونگذار بنابر مصممالح كنیمحسمموب نشممده ول ی، تجاریذات
ن دسممته از یدر ا یسممهام یها شممركت و معامالت یرا بر آنها بار نموده اسممت. در قانون تجارت معامالت بروات یتجار

 قرار دارند. یاعمال تجار
كار یوقت»ق.ت.  369مطابق ماده  ح است.یصح 2وه یگو -9 كه معامله  شود یمستحق حق العمل م حق العمل 

نشده  ریانجام پذ یگریجه علل دینت كه در ینسبت به امور باشد فعل آمر به آن مستند یعدم اجرا ای شده و اجراء
كار ق یبرا حق العمل  كه عرل و خواهد یفقط مسمممممتحق اجرت دامات خودا «. دینما ین میمحل مع عادت بود 

كه منظور از  369ماده  یانیالمثل با توجه به قسمت پا استحقاق نسبت به اجرت ق.ت. قابل برداشت است. چرا
كه شخص انجام داده است. یالمثل و ارزش اعمال عرل همان اجرت نظر یاجرت بر مبنا  است 

كار ن قانون تجارت مقررات وكالت را در خصوص حق 358هر چند ماده  ح است.یصح 2وه یگو -10  یز مجریالعمل 
كار؛ از نوع نما حق یندگیت نمایماه نكهیكن با توجه به ایدانسمممممته ول جه یم اسمممممت در نتیرمسمممممتقیغ یندگیالعمل 
گرفته و سممپس  حق) ندهیاز معامله در مقابل ارل قرارداد ابتدا بر عهده نما یف ناشممیحقوق و تكال كار( قرار  العمل 

 ل است.ینده و در مقابل ارل معامله اصیدر مقابل آمر نما ین وید بنابراینما ین حقوق را به آمر منتقل میا یو
كار مسمممئول اجرایاول ا ح استتتت.یصتتتح 3وه یگو -11 گر یاز معامله در برابر ارل د یتعهدات ناشممم ینكه حق العمل 

كه حق العم كارقرارداد اسمممت. چرا گر قرار ید اما به نام خود در برابر ارل دینما یهرچند به حسممماب آمر معامله م ل 
گاه را در برابر آمر قرار داد. دوم  نیتوان ا یشناسد و نم یرا م یو اعتبار و یرد و ارل مقابل تنها ویگ یم شخص ناآ
كار پس از اجرایا كه معامله به حسممممماب آمرد یش رجوع نمایمعامله حق دارد به آمر خو ینكه حق العمل  انجام  چرا

كه ماده یباشممد. ا یعقد آمر م یینها یشممده اسممت و مسممئول اجرا كار در » دارد: یمقرر م 367ن اسممت  حق العمل 
نكه مجاز در معامله به اعتبار یسمت مگر ایتعهدات ارل معامله ن ریانجام سما ایمقابل آمر مسمئول پرداخت وجوه و 

 بلد او را یا عرل تجارتیكرده و  عامله راا شخصا ضمانت ارل مینبوده و 
 «....مسئول قرار دهد

صورت ح است.یصح 3وه یگو -12 سه یدر  تعهد  یم در معامله باشد به همراه آمر متضامنا مسول اجرایكه دالل 
دالل موظف  346مطابق ماده  یتجارت به صمممممراحت امده اسمممممت از ارف قانون 347ن امر در ماده یخواهد بود ا
و اال مسول جبران خسارت  داند برساند یكه نم ین امر را به ااالع ارفیم بودن در معامله ایصورت سهاست در 
 است.
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كنار هم قرار داد. بنابر ا 383و  382د دو ماده ین سممموال بایپاسمممخ به ا یبرا ح استتتت.یصتتتح 2وه یگو -13 ن یرا در 
كننده م كه مال یارسمممال  و نقل اسمممت آن را مسمممترد دارد مشمممروط بر  حمل یالتجاره در دسمممت متصمممد تواند مادام 

كرده و خسممممارات او بزردازد. ثان حمل و یكه متصممممد ینكه : اوال مخارجیا توسممممط  یكه بارنامه ا یصممممورت در اً ینقل 
كننده ته كه  یصورت م نشده باشد. ثالثًا دریه تسلیحمل و نقل به مرسل ال یله متصدیه شده باشد به وسیارسال 

كننده آن رس یدینقل رس حمل و یمتصد كننده داده باشد ارسال   ینكه متصدید را پس دهد. رابعًا ایبه ارسال 
گید آن را تحویده و بایالتجاره به مقصد رس ه اعالم نكرده باشدكه مالینقل به مرسل ال حمل و نكه یرد. خامسًا ایل 

 م آن را تقاضا نكرده باشد.یه تسلیپس از وصول مال التجاره به مقصد مرسل ال
گر متصممد 383ماده  یانیمطابق قسمممت پا یوانگه كننده داده باشممد در  یدینقل رسمم حمل و یق.ت. ا به ارسممال 
كه اوال مال التجاره هنوز به مقصممد نرسمم هیت دسممتور مرسممل الیمكلف به رعا یصممورت نكه یده باشممد و اینخواهد بود 
 م نشده باشد.یه تسلیال د به مرسلیرس
گر»ق.ت.  391ماده مطابق  ح استتتتتت.یصتتتتتح 3وه یگو -14 ه یتاد ه آنیكرا قبول و یدیچ قیمال التجاره بدون ه ا

ر عمده. بعالوه یا تقصمممیس یرفته نخواهد شمممد مگر در مورد تدلیپذ یدعو نقل حمل و یه متصمممدیگر بر علیشمممود د
كه  یرا در مدت یآن آوار هیكه مرسمممممل ال یز خواهد بود در صمممممورتیرظاهر نیغ ینقل مسمممممئول آوار حمل و یمتصمممممد

كرده و  یسمممتیا باید و یمال التجاره ممكن بود بعمل آ یدگیمطابق اوضممماع و احوال رسممم بعمل آمده باشمممد مشممماهده 
د منتها تا هشمممممت روز بعد از ین ااالع بایحال ا هر حمل و نقل ااالع دهد. در یبه متصمممممد فورا پس از مشممممماهده

گرفتن مال التجاره داده شمودیتحو كه مسمئولیمذكور ا نكته نخسمت راجع به ماده«. ل  حمل  یت متصمدین اسمت 
 حمل یت متصدینكه مسئولیست. نكته دوم ایر عمده نیا تقصیس یرظاهر منوط به ارتكاب تدلیغ یراجع به آوار
كه مرسل الیرظاهر مشروط به ایغ یراجع به آوار  یدگیكه مطابق اوضاع واحوال رس یرا در مدت یه آن آوارین است 

كرده و فورا پس از مشمماهده به متصممد یسممتیبا اید و یل آمال التجاره ممكن بود بعم  یبعمل آمده باشممد مشمماهده 
 گرفتن مال التجاره داده شود. لید منتها تا هشت روز بعد از تحوین ااالع بایحال ا هر نقل ااالع دهد. در حمل و

 ق.ت 398و  395به موجب ماده  ح است.یصح 1وه یگو -15
كه  یاسممممت مگر در موارد یاریاخت یثبت اسممممم تجارت»ق.ت.  576ماده  به موجب ح استتتتت.یصتتتتح 4وه یگو -16

كه شمممممر»ق.ت.  577ن مطابق ماده یهمچن «.كند یه ثبت آن را الزامیوزارت عدل  ك دریصممممماحب تجارت خانه 
كند یبرا یتواند اسم یتجارتخانه ندارد نم بر اسا  ماده «. ك باشدیشر كه موهم وجود تجارتخانه خود انتخاب 

صمحبت  یت انتقال اسمم تجاریماده مذكور به صمورت مطلق از قابل«. قابل انتقال اسمت یاسمم تجارت». ق.ت 579
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هم توسممط صمماحب آن قابل نقل و انتقال اسممت و در صممورت فوت مالك  یبه نحو اراد ین اسممم تجاریبنابرا كند یم
كه اعالم مق.ت. ا 578در ماده  یانینكته پا رسد.ی، قهرا به وراث شخص به ارث میاسم تجار اسم » دارد: یست 

نكه اسمممممم یدهد ولو ا خود قرار یتواند اسمممممم تجارت یهمان محل نم در یگریچ شمممممخص دیثبت شمممممده را ه یتجارت
گر نام خانوادگیبنابرا«. باشمممد یكیاو  یثبت شمممده با اسمممم خانوادگ یتجارت ثبت شمممده  یاسمممم تجار یشمممخصممم ین ا

 یخود اقدام به انتخاب آن به عنوان اسم تجارت یه نام خانوادگتواند به بهان ینم یباشد و گرید یمتعلق به شخص
 د.یخود نما

است  یات تجاری، عملیات حراجیبه عمل یقانون تجارت تصمد 2ماده  5مطابق بند  ح استت.یصتح 2وه یگو -17
كه در مقابل اجرت )حق حراج یكسممممم یات حراجیعمل یو ظاهر از متصمممممد  یرا اداره م یات حراجی( عملیاسمممممت 

كسمیاز ا دینما نخواهد بود و  5رسماند، مشممول بند یم اسمت و آنها را به روش حرا  به فروش یكه مالك اموال ین رو 
 شود. یز تاجر محسوب نمینبودن عمل؛ عامل ن یل تجاریجه بدلیدر نت

 10 الاقل تا ید تمام دفاتر خود را از ختم هر سممال مالیق.ت تاجر با 13به موجب ماده  ح استتت.یصتتح 4وه یگو -18
گرفته نشمممممده. در صمممممورت ین دفاتر مهلتیت اسمممممتناد ایقابل اعتبار و یبرا یسمممممال نگاه دارد ول كه  یدر قانون در نظر 

ت ندارد و فقط یگر دفتر له او سممندیتاجر د ن تاجر ویا بیرتاجر باشممد ین تاجر و غینكه بینباشممد اعم از ا یتجار یدعو
 (یق.مدن 1298قسمت اول ماده ن و امارات قبول شود. )ابق یممكن است جزء قرا

 ق.ت. 393ابق ماده  ح است.یصح 3وه یگو -19
، عالئم یو عالئم تجار یصمممممنعت یها ثبت اختراعات، ارح ق. 14به موجب ماده  ح استتتتتت.یصتتتتتح 4وه یگو -20
 باشد. یت میحما م اظهارنامه ثبت موردیخ تسلیاز تار یتجار
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