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ً با اين سوال مواجه مي شويم كه حقوق تجارت چيست؟ از بررسي باب اول قانون  در حقوق تجارت ابتدائا

  .»مي توان گفت در حقوق تجارت حقوق اعمال تجاري و تجارت 1311تجارت ايران مصوب 

 .گردد منابع حقوق تجارت به منابع رسمي و منابع خصوصي تقسيم مي. موضوع بعدي، منايع حقوق تجارت است

 . منابع رسمي به منابع قانوني و رويه قضايي تقسيم مي گردد

 

 

 قانون مدني

اين . در روابط تجاري حكمفرماست صورت سكوت يا اجمال قانون تجارت به منزله قانون مادر يا قانون عام، در

سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه هرگاه در . يك اصل كلي پذيرفته شده در حقوق ايران است

خصوص امري بين قانون مدني و تجارت تعارض وجود داشته باشد، كداميك از آنها بر روابط تجاري اعمال مي 

 شود؟

. ت تعارض وجود دارد.ق 386و  378م و مواد .ق 513مل و نقل بين ماده ت متصدي حيبراي مثال در مورد مسئول

م قرارداد با متصدي حمل و نقل، اجاره تلقي مي گردد و فقط در صورت اثبات تفريط يا .بدين صورت كه در ق

 منابع قانوني شامل

قانون اساسي متون قانوني و آئين نامه اي   

 قوانين عادي

 ناشي از قوه مقننه. 1

 قوانين تجاري

 قانون مدني

 كنوانسيون هاي بين المللي

مصوبات مراجع خاص.2  
 شوراي نگهابان

 مجمع تشخيص مصلحت نظام

 تصميمات هيأت وزيران

 قانون تجارت

.است 1311مهمترين قانون تجاري مصوب   

 مهمترين اصالحات
 47اليحه اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب 

1318قانون مربوط به تصفيه امور و ورشكستگي مصوب   

مثل قوانين و مقررات راجع به بانكداري بودن ربا   قوانين خاص    
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در حالي . تعدي، متصدي حمل و نقل مسئول تلف يا ضايع شدن اشيايي است كه براي حمل به او داده شده است

ت، در .ق 386ضمن اينكه بموجب ماده . ه در قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل تابع قانون وكالت استك

مال استجاره، متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اينكه عدم مسئوليت صورت تلف يا گم شدن 

بطوركلي در امور تجاري، به  به نظر ما بديهي است كه. م است.ق513امري كه خالف ماده . خويش را اثبات كند

 .قواعد تجارت به عنوان قانون خاص ارجحيت داده شود

 كنوانسيون هاي بين المللي

مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم « م .ق 9برابر ماده 

 .يمثل كنوانسيون پاريس براي حمايت مالكيت صنعت. »قانون است

 مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام

 :دو تصيمم مهم

 . شوراي نگهبان خسارت تاخير را غير شرعي اعالم كرده بود  68قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوب . 1

شوراي نگهبان حق كسب و پيشه و تجارت را غير شرعي اعالم كرده  69حق كسب و پيشه و تجارت مصوب . 2

 .بود

 .ي رويه قضايي استاز ديگر منابع رسم

رويه قضايي ايران در حقوق تجارت بطوركلي تدثير خاصي ندارد مگر اينكه رأي وحدت رويه پيرامون امري 

 .صادر شود زيرا رأي ديوان به منزله قانون بوده و براي ساير شعب و محاكم الزم االتباع است

 منابع خصوص حقوق تجارت 

 : عمل فعاالن تجاري .1

به قاعده اي كه فعاالن تجاري به آن عمل مي كنند بدون آنكه قانون به آن اشاره داشته باشد فقط عرف 

مفاهيم عرف يا عادت يا متعارف همگي در يك معنا بكار گرفته شده اند و به قاعده اي . اطالق مي شود

ضمانت اجراي  اطالق مي شوند كه مردم و تجار برحسب مورد به آن عمل مي كنند و آن را داراي

آنچه در حقوق تجارت مورد توجه است عرف . حقوقي مي دانند بودن اينكه موضوع قانون نوشته باشد
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در « ت راجع به حق فروش مال از جانب حق العمل كار بيان مي كند .ق 372تجاري است؛ ماده 

 .»صورتس كه آمر مال التجاره را بيش از حد متعارف نزد او بگذارد

 فارزش حقوقي عر

اما اگر قانون جنبه آمره نداشه . اگر قانون جنبه آمره داشته باشد، عرف نمي تواند در مقابل آن مقاومت كند

اگر عرف « ت .ق 366به عنوان مثال ماده . باشد بايد عرف اگر وجود داشته باشد، مورد عمل قرار گيرد

ماده از مصاديق قانون تكميلي اين . »محل فروش به نسيه را تجويز كرده باشد بايد به عرف عمل كرد

 .است و اگر عرفي وجود داشته باشد بايد بدان عمل كرد

 عقايد علماي حقوق تجارت .2

 .جنبه ارشادي و مشورتي دارد و بطور غيرمستقيم بر روند حقوق تأثير مي گذارد

 جايگاه حقوق تجارت و رابطه آن با حقوق مدني

. وابستكي تجارت به حقوق مدني انكارناپذير است. خصوصي استحقوق تجارت يكي از رشته هاي اصلي حقوق 

م كه مال مرهون بايد عين معين باشد وگرنه رهن باطل است مانع بزرگي براي .ق 774براي مثال اين قاعده در ماده 

مقررات راجع به داللي، حق العمل كاري و حتي قرارداد . است...) چك و (قبول به وثيقه گذاشتن اسناد تجاري

 .حمل و نقل تابع عقد وكالت است

 قلمرو حقوق تجارت

 .از ديرباز اين سوال مطرح بوده است كه حقوق تجارت، حقوق تجار است يا حقوق معامالت تجاري

 :دو نظريه مطرح است

 .حقوق تجارت ، حقوق معامالت تجاري است: نظريه موضوعي  .1

 .حقوق تجارت، حقوق تجار است: نظريه شخصي  .2

ت ، تاجر كسي است كه .ايران به تبعيت از قانون فرانسه موضعي دوگانه دارد، بموجب ماده اول ققانون تجارت 

همان  3اما همين كه معلوم شد چه كسي تاجر است، برابر ماده ) . نظريه موضوعي( به معامالت تجاري مي پردازد 

 ).نظريه شخصي( قانون، تقريباً كليه معامالتش تجاري است 
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بموجب اين ماده معامالت تجاري از قرار ذيل . قانون تجارت معين نمود 2ي را مي توان طبق ماده معامالت تجار

 : است

خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره، اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده  .1

 .باشد

 . تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد .2

يا حق العمل كاري و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي هر قسم عمليات داللي  .3

از قبيل تسهيل معامالت ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن . انجام بعضي امور ايجاد مي شود

 . ملزومات و غيره

 . رفع حوائج شخصي نباشد تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي .4

 تصدي به عمليات حراجي .5

 ... )سيرك، باغ وحش، سينما ، كنسرت و : مثال( تصدي به هر قسم نمايشگاه هاي عمومي .6

 هر قسم عمليات صرافي و بانكي .7

 . معامالت برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد .8

 عمليات بيمه بحري و غير بحري .9

 .فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معامالت راجع به آنهاشتي سازي و خريدو ك .10

 

تحصيل با توجه به نگراني  مهيد كلقخريد همان عقد بيع است و : ) 2يك ماده بند ( خريد يا تحصيل .1

. انجام دهد... قانونگذار ايران از اين امر بوده كه هركس مي تواند هر معامله اي را در قالب صلح و 

 معامالت تجاري
قانون تجارت 2ماده  -ذاتي     

به اعتبار تاجر بودن شخص: قانون تجارت  3ماده  -تبعي   

 تقسيم

. معامالت برواتي ؛ نياز به تكرار ندارد   جنبه اتفاقي    معامالت تجاري    

 فعاليت تجاري  جنبه مستمر مثل تصدي

 حمل و نقل

 عمليات صرافي

 هر قسم نمايشگاه عمومي
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بنابراين قانونگذار با اضافه كردن تحصيل به خريد، خواسته است اشخاص نتوانند با انجام معامالت غير از 

 . بيع، خود را از شمول ماده يك قانون تجارت خارج كنند

 :قصد فروش يا اجاره 

 اين قصد بايد حسن. شرط تجاري بودن عمل خريد يا تحصيل اين است كه به قصد فروش با اجاره باشد

خريد يا تحصيل وجود داشته باشد اما براي آنكه عمل تجاري باشد الزم نيست ما حتماً به فروش رسد يا 

همچنين اگر شخصي مال را به قصد رفع نياز شخصي بخرد و بعداً تصميم به فروش . اجاره داده شود

 .بگيرد عملش تجاري نيست

 مال منقول ؛

اسناد در وجه حامل، حقوق مالي ديگر مانند ديون، سهم  دكتر كاتوزيان عالوه بر اموال منقول عادي،

را نيز مال منقول موضوع حقوق تجارت ) حق اختراع و حق نويسنده اثر ادبي(الشركه و حقوق معنوي 

اعم از اينكه در آن تصرفاتي شده يا نشده ( اما دكتر اسكيني، با توجه به قيد . مي داند) 2ماده  1بند(

 .نقول مندرج در بند فوق، اشياء مادي قابل لمس استمعتقد است مال م) باشد

 مال غير منقول؛ 

خريد يا فروش اموال غير منقول به هيچ وجه تجاري نيست خواه توسط شخص حقيقي يا حقوقي ، خواه 

استثنايي كه براين اصل وجود دارد . ت بيان شده است.ق 4تاجر و خواه غير تاجر كه اين امر در ماده 

قانون  5ماده (نقول شركتهايي است كه به منظور ساخت و فروش آپارتمان ايجاد شده اند معامالت غير م

 ). تملك آپارتمانها

اما )  47اليحه قانوني 2ماده(اگر چه شركت سهامي مي تواند براي امور غير تجاري نيز تشكيل شود 

 .معامالت غير منقول اين شركتها تجاري نيست

 ؛ 1عبارت تصرف در قسمت آخر بند 

يعني بايد گفت عمل . اين عبارت را بايد با توجه به عبارت قصد فروش مندرج در همان بند تفسير كرد

مثل . كسي كه مالي را مي خرد و با وجود تصرف در آن قصد دارد از فروش آن سود ببرد تجاري است

به عكس، . كسي كه خودروهاي دست دوم را مي خرد ، تعمير مي كند و به قيمت باالتري مي فروشد

عمل كسي كه مالي را مي خرد و در آن تصرف مي كند اما قصد ندارد از فروش آن سود ببرد بلكه 

، تجاري ) كار يدي و هنري(حاصل از تصرف در مال است و نان از عمل خويش مي خورد درآمدش 

كار يدي و  با اين توضيح ، پيشه وران يعني آن كساني كه قسمت اعظم درآمدشان حاصل. تلقي نمي شود

 . هنر آنهاست، تاجر محسوب نمي شوند مثل خياط، كفاش و هنرمند نقاش
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 تصدي به حمل و نقل .2

و هم در قانون تجارت ) 517الي  512مواد (مقررات حاكم بر تصدي به حمل و نقل ، هم در قانون مدني 

ن قانون بر قانون مدني در اينجا با توجه به خاص بودن قانون تجارت، اي. پيش بيني شده است)  377ماده(

قانون مدني تصدي به حمل و نقل را از انواع اجاره اشخاص تلقي كرده است، اما قانون . مقدم است

قانون مدني متصدي حمل و نقل را در صورت تعدي و تفريط . تجارت آن را تابع عقد وكالت مي داند

در حالي كه ) 516ماده (شده است  مسئول تلف يا ضايع شدن اشيايي مي داند كه براي حمل به او داده

مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مال ( قانون تجارت او را مسئول مي داند 

استجاره يا مستند به تقصير ارسال كننده يا مرسل اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي ازآنها داده اند و 

. )ق ت 386ماده(تصدي مواظبي نيزنمي توانست ازآن جلوگيري نمايد يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ م

ابزار خاصي فقط تصدي مستلزم استمرار و تكرار است و مستلزم برقراري بنگاه يا موسسه اس است كه 

دارد و به امر حمل و نقل مي پردازد بنابراين متصدي حمل و نقل همان شوفر نيست بنابراين اگر كسي 

متعددي داشت و به وسيله رانندگاني كه استخدام مي كند امر حمل و نقل را انجام وسايل حمل و نقل 

 .دهد، اگر چه خودش هم يكي از اين وسايل مزبور را براند ، تاجر محسوب مي شود

 تهيه و رسانيدن ملزومات .3

 –تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي انجام برخي امور ايجاد مي شود از قبيل تهيه و رسانيدن ملزومات 

مهم نيست توزيع كننده كاالي متعلق به خود را توزيع كند يا . مثل توزيع روزنامه ، آگهي هاي تبليغاتي

 . ديگران

نجام دادن معامالتي مي شود يا ت كسي است كه در قبال اخذ اجرت واسطه ا.ق 335طبق ماده : دالل

 . براي كسي كه مي خواهد معامالتي انجام دهد طرف معامله پيدا كند

او نه در انجام دادن معامله نهايي . كار دالل اين است كه دو طرف معامله را به يكديگر معرفي مي كند

ل داللي شرايط ويژه اي براي اشتغال به شغ. ميان آن دو نقشي دارد و نه ضامن اجراي درست معامله است

داللي با دو شرط تجاري . و آئين نامه مربوط به آن آمده است 1317در قانون راجع به دالل مصوب 

 تكرار و استمرار. 2قصد انتفاع . 1: محسوب مي شود

ت كسي است كه به نام خود و به حساب آمر معامله مي كند و در .ق 357طبق ماده : حق العمل كار

 . حق العمل دريافت مي كند مقابل اين كار

جزء در مواردي كه به موجب ذيل استثناء شده، مقررات مراجعه به ( ت مقرر مي دارد .ق 358ماده 

بنابراين حق العمل كار وكيل آمر است اما در ). وكالت در حق العمل كاري نيز رعايت خواهد شد 
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مقابل طرف معامله به نام خود تعهد مي كند زيرا او در . ارتباط با طرف معامله، حق العمل كار اصيل است

بنابراين در صورت بروز اختالف در . لكن هر آنچه اعم از سود و زيان بدست آيد عايد آمر مي گردد

معامله ، طرف مقابل حق رجوع مستقيم و اقامه دعوي عليه آمر را ندارد، كما اينكه آمر هم نمي تواند 

حق العمل كاري از اعمال تجاري . ق العمل كار رجوع كندبطور مستقيم به شخص طرف معامله با ح

 . بسيار شايع در اروپاست كه در زمينه هاي خريد، فروش، گمرك و ترانزيت كاال انجام مي گيرد

كارگزاران بورس نيز حق العمل كار هستند زيرا معامالتي كه در محل بورس انجام مي دهند به نام خود 

 . الً نام آمران خود را فاش نمي كنندمي كنند و در اين معامالت اص

بنظر مي رسد عامل كسي است كه به نام و حساب ديگري . در حقوق تجارت تعريف نشده است: عامل 

وظيفه و كار اساسي عامل كه در عرف كنوني . بنابراين عامل را بايد وكيل تاجر تلقي كرد. معامله مي كند

عامليت توزيع قند و .آمر و در نهايت جلب مشتري براي اوست به آن نماينده گفته مي شود توزيع كاالهاي

 ... .شكر ، عامليت فروش محصوالت ايران خودرو و 

تاسيساتي كه براي انجام دادن برخي امور ايجاد مي شوند يك عنوان بيسار متنوع ، مبهم كلي است و بايد 

ق ديگري كه در كشور ما معمولند مصادي. كار شاقي دارد 3اذعان كرد كه قاضي در تعيين مصاديق بند 

 .، بنگاه هاي فعال در امور تبليغاتي) جهانگردي (بنگاههاي سير و سفر : مثل

تاسيس و بكار انداختن هر قسم كارخانه ( با اين عبارت . ذكر شده است 4در بند  فعاليت توليدي .4

كارخانه به تاسيساتي گفته مي شود كه در ان مواد اوليه ). مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد

مي  اجتماع لفظ تاسيس يا بكارانداختن اين مفهوم را. بصورت كاالي ساخته شده براي فروش در مي آيد

 .رساند كه حرف تاسيس يك كارخانه بدون راه اندازي آن وجه تجاري ندارد

 تصدي به عمليات حراجي .5

تصدي به عمليات . كسي است كه اموال را به شخصي مي فروشد كه باالترين قيمت را براي خريد بپردازد

 .شته باشدحراجي زماني مصداق دارد كه اموال عرضه شده براي فروش به متصدي حراجي تعلق ندا

 تصدي به هر قسم نمايشگاه عمومي .6

 .مثل سينما، سيرك ، تئاتر، كنسرت، موزه ها و حتي باغ وحش

 هر گونه عمليات صرافي و بانكي .7

عمده عمليات بانكي عبارت است از افتتاح انواع حسابهاي قرض الحسنه جاري، پس انداز، اعطاي وام و 

غير از اين عمليات كه ذاتاً تجاري است چون بصورت سنتي . افتتاح سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار

را وكالتاً در امور  توسط بانكها انجام مي شود و بانكها مي توانند سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار
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اين عمليات بصورت سنتي از . مورد استفاده قرار دهند... مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك و 

 . اعمال مدني تلقي مي شوند ولي چون بانكها آن ها را انجام مي دهند تجاري تلقي مي گردند

آيا اقدامات موسسات موسوم به صندوق هاي قرض الحسنه كه به موازات موسسات بانكي عمل  :سوال

مي كنند عمليات بانكي تلقي مي شود يا خير ؟ اين صندوقها را نمي توان بانك تلقي كرد زيرا اين 

جارت موسسات، امور بانكي را صرفاً براي انجام دادن عمل خير انجام مي دهند و قصد ندارند با پول ت

در واقع اين موسسات ممكن است . اما اين گفته بدان معنا نيست كه اين موسسات الزاماً تاجر نيستند. كنند

اداره آنها بصورت شركت سهامي باش چه فرض اول اين است كه : فرض تاجر شناخته شوند 2در 

سسه به معامالت شركت سهامي مي تواند براي امور غير تجاري تشكيل شود ، فرض دوم اين است كه مو

  .قانون تجارت بپردازد 2مذكور در ماده 

 معامالت برواتي .8

منظور از معامالت برواتي اعمال حقوقي است كه روي بروات انجام مي شود و ايجاد و انتقال آن را 

 .محقق مي كند ، يعني صدور، قبولي، ظهرنويسي و ضمانت

ي دستور مي دهد مبلغ معيني پول را در نوشته اي است كه بموجب آن شخصي به ديگر: تعريف برات

صادركننده يا براتكش، براتگير، . (موعد معين يا قابل تعيين يا به رويت، به شخص سومي پرداخت نمايد

 )دارنده برات

: ت در خصوص چك صراحتاً مقرر كرده است.ق 314ماده . سفته و چك ذاتاً عمل تجاري تلقي نمي شود

بنابراين سفته و . »به محل ديگر باشد، ذاتاً عمل تجاري محسوب نيست صدور چك ولو اينكه از محلي« 

در خصوص سفته صراحت قانوني . چك در صورتي تجاري است كه براي امور تجاري داده شده باشد

 . وجود ندارد لكن بموجب رأي ديوان عالي كشور تجاري نيست

 عمليات بيمه بحري و غير بحري .9

بيمه عقدي است كه به موجب آن يك ( چنين تعريف شده است  1316وب قانون بيمه مص 1بيمه در ماده 

طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه 

متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار، . خسارت وارده به او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد

 ). ع بيمه نامندوذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوجهي را كه بيمه گ

 . امكان دارد حادثه اي واقع نشود: عقد غرري

اگر دو نفر يك قرارداد خصوصي براي جبران خسارت با هم منعقد كنند اين مشمول عقد بيمه نمي شود، 

چراكه در ايران فقط شركت هاي بيمه مي توانند اين فعاليت را انجام دهند و اين شركتها هم بايد به 
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توسط  صورت شركت سهامي عام باشند و شركت سهامي عام هم شركتي است كه قسمتي از سرمايه

اين سهام نيز بايد با . موسسين و قسمتي هم از طريق پذيره نويسي و فروش سهام به مردم تامين مي شود

 . نام باشد و نقل و انتقال سهام نيز بايد در دفتر ثبت شركت به ثبت برسد

 سهامي است كه نام شخص در سهام ذكر مي شود: سهام با نام 

 .راحت مي شود منتقل كرد و نام شخص خاصي را ندارد –مل مثل پول، چك در وجه حا: سهام بي نام

U»عقد بيمه تعهد به نفع شخص ثالث است« 

 كشتي سازي و خريدو فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معامالت راجع به آنها.10

اين بند تكراري است و به عنوان مثال كشتي سازي مشمول بند چهار است خريد و فروش كشتي مشمول 

ند يك است، كشتي راني داخلي و خارجي مشمول بند دو مي باشد و معامالت راجع به آن نيز مشمول ب

به خاطر اهميتي كه كشتي داشته است در گذشته قانونگذار به طور خاص به آن اشاره . بند سه مي باشد

 .كرده است

 : توضيحي در مورد بورس

بورس محلي است . در قانون تجارت به معامالتي كه در بورس اوراق بهادار صورت مي گيرد اشاره اي نشده است

 . كه در آن اوراق بهادار بويژه سهام شركتهاي سهامي عام دادوستد مي شود

 آيا معامالتي كه در بورس صورت مي گيرد تجاري است؟ خريد و فروش سهام عملي تجاري داتي نيست: سوال

اما همين عمل براي تجار، عمل تجاري است مثل عمل تاجري كه براي به گردش درآوردن قسمتي از سرمايه 

 . تجاري بي مصرف مانده خود به خريد و فروش سهام مي پردازد

 آيا عمل كارگزاران بورس كه واسطه معامالت سهام در بورس هستند ذاتاً تجاري است يا خير؟: سوال

اصي هستند كه شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معامالت در بورس را منحصراً اين كارگزاران بورس اشخ

آن طور كه معموالً و در اغلب مواقع صدق مي كند، كارگزار به نام خود ولي به حساب . اشخاص انجام مي دهند

 .ل كاري استدادوستد كند عمل او تجاري تلقي مي شود زيرا عمل او مانند حق العم) آمر(اشخاص ديگر
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 : اعمال تجاري تبعي

 . قانون تجارت قانون گذار اعمال تجاري تبعي را نام برده است  3در ماده 

اعمال تجاي تبعي به اين معناست كه في نفسه و ذاتاً تجاري نيست بلكه به تبع اينكه تاجر آن را انجام مي دهد 

 . تجاري محسوب مي شود

Uبند يك:U  كليه معامالت تجار و كسبه و صرافان و بانكها . 

اينجا به نظر مي رسد معامالت بايد براي حوائج تجاري باشد و نه حوائج شخصي و اين قيد را قانون گذار 

بعنوان مثال اگر تاجر فرش از تاجر كفش يك دستگاه اتومبيل براي نياز شخصي خود . مصامحتًا ذكر نكرده است

 .له بين دو تاجر است اما تجاري نيستبخرد اگر چه معام

Uبند دوم:U كليه معامالتي كه تاجر با غير تاجر براي حوائج تجاري خود مي نمايد . 

اگر . مثًال اگر تاجر با پيمانكار قراردادي براي ساختن سردخانه ميوه منعقد كند اين معامله تجاري محسوب مي شود

 .راي ساختن منزل شخصي منعقد كند اين معامله غير تجاري استهمين شخص تاجر با همان پيمانكار قراردادي ب

Uبند سوم:U كليه معامالتي كه اجزا يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجاري ارباب خود منعقد مي نمايد. 

اين بند زائد است و بنحوي تكراري است اگر خدمه تاجر قراردادي با پيمانكار براي ساختن سردخانه ميوه براي 

منعقد كند اين معامله تجاري محسوب مي شود و اگر همين خدمه تاجر با همان پيمانكار قراردادي براي تاجر 

 .ساختن منزل شخصي تاجر منعقد كند اين معامله غير تجاري است

Uبند چهارم:U تهاي تجاري ، تجاري استكليه معامالت شرك. 

تجارت است كه داراي شخصيت حقوقي  قانون 20نوع شركت مذكور در ماده  7منظور از شركتهاي تجاري 

مدني، قرارداد يا عقد شركت است كه دو  مشاركتمنظور از . هستند و بايد با طي تشريفات خاصي به ثبت برسند

يا چند نفر بر انجام امر براي رسيدن به هدف خاصي با هم شريك مي شوند بدون اينكه شركت شخصيت حقوقي 

 . داشته باشد

ر منقول به هيچ وجه تجاري محسوب نمي شوند حتي اگر شركت سهامي كه شكًال تجاري معامالت غي: استثناء

قانون تملك آپارتمانها به  5البته معامالت غيرمنقول شركت هايي كه طبق ماده . است نه موضوعاً آن را انجام دهد

 .ب كرده استمنظور ساخت و فروش آپارتمان ايجاد شده اند اين را استثنائاً قانونگذار تجاري محسو
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 : وظايف و تكاليف تاجر

 ؛داشتن دفاتر تجاري :تكليف اول

دفتر داشته باشند و فعاليتشان را در اين دفاتر ثبت كنند و اين دفاتر را  4تجار براي فعاليت خودشان بايد 

كسبه جزء كاسباني هستند كه فعاليت ) قانون تجارت تعريف نكرده ( نگهداري كنند به استثناء كسبه جزء 

براي كسبه جزء يك مالك مالي قرار داده ، كسبه جزء كسي  1380آنها محدود است ماده واحده سال 

است كه درآمد ساالنه اش از يكصد ميليون ريال كمتر باشد، اشكال اين است كه با توجه به بحث تورم 

بيان كرده كه  1335ماليات بر درآمد مصوب سال قانون  5تشخيص كسبه جزء ممكن نيست همچنين ماده 

 . كسبه جزء آن كسي است كه كاال را به مصرف كننده مي فروشد

 :بيان مي كند كه هر تاجري بايد اين دفاتر را داشته باشد  6در خصوص دفاتر تجاري ماده 

1. U دفتر روزنامه:U  دفتري است كه تاجر بايد هر روز مطالبات و ديون و دادوستدش را در اين دفتر ثبت

 . كند

2. Uدفتر كل:U  دفتري است كه تاجر بايد هفته اي يك بار انواع مختلف معامالت را از هم تفكيك كرده و

 »قانون تجارت 8ماده « . در اين دفتر ثبت كند

3. Uدفتر دارائي:U صورت دارائي خود  و ديون و مطالبات سال گذشته  دفتري است كه تاجر بايد هر سال

 »قانون تجارت 9ماده « . فروردين سال بعد انجام دهد 15را در اين دفتر ثبت كند و اين كار  را تا 

4. U دفتر كپيه:U  دفتري است كه تاجر بايد نامه ها و صورتحسابها را در آن ثبت و نگهداري كند كه

 » قانون تجارت  10ماده « . اصطالحاً به آن دفتر انديكاتور مي گوييم

اين دفاتر بايد از اداره ثبت تحويل گرفت شود تمامي اين دفاتر بجزء دفتر كپيه بايد توسط مامور ثبت قبل 

 . نوشته شود مهر و امضاء شود از آنكه چيزي در آن

 : اعتبار دفاتر تجاري

قانون مدني سه شرط را مقرر كرده و بيان مي كند دفاتر تجاري  1297و در اين زمينه ماده  دعوا بين دو تاجر باشد

در موارد دعواي تجاري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوا از محاسبات تحاري حاصل شده باشد دليل محسوب 

 . روط بر اينكه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشدمي شود مش
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اگر مندرجات دفتر يك تاجر با مندرجات دفتر تاجر ديگر متعارض باشد در اينجا تعارض بين دو دليل حادث مي 

الدليالن « شود چرا كه دفتر هر تاجر دليل محسوب مي شود، دراينجا در مقام حل اختالف به حكم قاعده 

 . دفاتر همديگر را نقض مي كنند و هر دو ساقط مي شود» ارضا تساقطا اذاتع

در برخي موارد اين دفاتر تجاري دليل محسوب نمي شوند و آن در جايي است كه بطور كلي خدشه اي به اين 

 :دفاتر وارد شده باشد، مثًال 

 . وقتي ثابت شود كه برگه هاي جديدي به دفتر اضافه كرده اند يا وقتي كه دفتر تراشيدگي داشته باشد )الف

 . در دفتر بي ترتيبي و بي نظمي وجود داشته باشد مثًال تاريخ هاي دفتر منظم نباشد )ب

 .بي اعتباري دفتر قبالً در محكمه اثبات شده باشد )ج

 ارينقش دفاتر تجاري در دعاوي غير تج

در صورتي كه دعوي تجاري نباشد، اعم از اينكه بين تاجر و غير تاجر باشد يا بين تاجر و تاجر ديگر، دفتر تاجر 

 . له او سنديت ندارد و فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود

 :دفاتر تجاري كقواعد مشتر

اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد نمي تواند تفكيك كرده آنچه را كه به نفع اوست قبول و آنچه را كه به  .1

اين قاعده مشابه به آن . كندضرر اوست رد كند، مگر آنكه بي اعتباري آنچه را كه بر خود اوست ثابت 

 . م آمده است.ق 1282چيزي است كه در ماده 

ردي كه دفتر تجاري بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت درموا( م .ق 1300بموجب ماده  .2

 )م.ق1281ماده . (منطق اين قاعده هم اين است كه قيد دين در دفتر تجار به منزله اقرار كتبي است). دارد

هرگاه يكي از طرفين به دفاتر بازرگاني طرف ديگر استناد (قانون آئين دادرسي مدني  301بموجب ماده  .3

هيچ بازرگاني نمي تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا . تر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شودكرد، دفا

 ). ارائه دفاتر خود امتناع كند، مگر اينكه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي به آن ندارد

شده است از ابراز دفاتر خود  هرگاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد( قانون آئين دادرسي مدني  302ماده  .4

امنتاع كند و تلف يا عدم دسترسي به آن را هم نتواند ثابت كند، دادگاه مي تواند آن را از اذله مثبته اظهار 

 ) .طرف قرار دهد
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 ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاري: تكليف دوم تاجر

ضي دانسته و دفتر ثبت تجاري تاسيس در نقاطي كه وزارت عدليه مقت( قانون تجارت مقرر مي دارد  16ماده 

كند كليه اشخاص كه در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ايراني و خارجي به استثناي كسبه جزء 

بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجاري به ثبت برساند و اال به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار 

 .)ريال محكوم خواهند شد

نگهداري دفتر ثبت تجاري در تهران بر عهده (  1325آئين نامه دفتر ثبت تجاري مصوب  12بموجب ماده 

 ). دايره ثبت شركتها و در شهرستانها بر عهده ادارات ثبت است

ثبت نام شركتهاي تجاري در دفتر ثبت تجاري با ثبت آنها در داير ه ثبت شركتها به عنوان شخص  :نكته

در صورت عدم توجه به تقاضاي متقاضي ثبت يا رد تقاضاي او، متقاضي مي تواند به . حقوقي متفاوت است

 . ديوان عدالت اداري مراجعه و الزام اداره ثبت مربوطه را به ثبت نام خود تقاضا كند

ثبت در دفتر ثبت تجاري به طريقه اعالمي صورت مي گيرد، يعني اداره ثبت فقط به ثبت اظهارات متقاضي 

 . اكتفا مي كند و هيچ گونه تحقيق و رسيدگي نسبت به صحت و سقم آنها نمي كند

 :اثر مثبت در دفتر ثبت تجاري

يده تاجر شناخته مي شود، اماره قانوني اين امر كه كسي نام خود را در دفتر ثبت تجاري به ثبت رسان) الف

چرا كه حتي اگر نام خود را در دفتر ثبت تجاري به ثبت نرسانده باشد ممكن است تاجر . تلقي مي شود

بنابراين شخصي كه نام . محسوب گردد و تازماني كه خالف آن ثابت نشده است مندرجات ثبت اعتبار دارد

يده بايد ثابت كند كه تاجر نيست و كساني كه نامشان در دفتر ثبت خود را در دفتر ثبت تجاري به ثبت رسان

البته دكتر . تجاري به ثبت نرسيده و مدعي هستند كه تاجر نيستند طرف آنها بايد ثابت كند كه تاجر مي باشند

اسكيني معتقد است اين كه ثبت نام تجاري اماره بر تاجر بودن است، اماره قضايي است نه قانوني، زيرا 

 .دليل تاجر بودن تلقي نكرده استانونگذار در هيچ قانوني ثبت نام در دفتر ثبت تجاري را ق

قانون هيچ گونه مجازاتي براي اشخاصي كه اطالعات مربوط به ثبت در دفتر تجاري را غير واقع اعالم ) ب

ده است نسبت به كنن پيش بيني ننموده ولي طبق اصول كلي اطالعاتي كه تاجر راجع به امور تجاري خود دا

البته چنانچه اطالعاتي كه تاجر داده است باعث اغفال و گمراهي . اشخاص ثالث و عليه تاجر اعتبار دارند

 . افرادي شود كه با تاجر معامله مي كنند ممكن است عمل او مشمول مقررات مجازات كالهبرداري گردد
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ود بايد فورًا در دفتر ثبت تجاري به ثبت تغييراتي كه در وضع تاجر و سازمان تجاري او حاصل مي ش) ج

برسد و اال در مقابل اشخاص ثالث اعتبار نخواهد داشت مگر آنكه تاجر ثابت كند كه شخص ثالث از تغييرات 

 . مزبور اطالع داشته است

در حقوق ايران، ثبت نام شركت در دفتر ثبت تجاري موجد شخصيت شركت نيست ، بلكه تشكيل هر ) د

ت راجع به شركت .ق.ا.به مورد در زمان خاصي تحقق پيدا مي كند كه در قانون تجارت يا لشركتي بسته 

براي آن كه شركت تجاري شخصيت حقوقي پيدا كند الزم . هاي سهامي عام و خاص پيش بيني شده است

 . نيست در دفتر ثبت شركتها به ثبت برسد

 :فوايد ثبت نام در دفتر ثبت تجاري

 نوع فعاليت آن از سوي دولتتشخيص تعداد تجار و  .1

 اطالع تجار از وضع يكديگر .2

 روشن كردن وضعيت مالياتي .3

 اعطاي بعضي امتيازات ؛ مثل كارت بازرگاني جهت صادرات و واردات كاال .4

 : تشريفات ثبت

اشخاص مشول ثبت نام در دفتر ثبت تجاري بايد ظرف يك ماه از تاريخ شروع بكار يا : تسليم اظهارنامه  .1

در اين اظهارنامه ) آئين نامه 4ماده (اظهارنامه خود را براي ثبت نام به ثبت محل تسليم كنند تاسيس ، 

 .آئين نامه قيد كند 6متقاضي بايد مشخصات خود را همراه ساير مندرجات مقرر در ماده 

ارائه دفتر ثبت محدود به كنترل مدارك اختيار متصدي : كنترل اظهارنامه و ثبت آن به وسيله متصدي ثبت  .2

آئين نامه دفتر ثبت  6شده متقاضي است از اين لحاظ كه با نكات مندرج در اظهارنامه كه بايد مطابق ماده 

 . تجاري تنظيم شود ، تطبيق مي كند يا خير

 شرايط اشتغال به تجارت

لك قانون اساسي در نظام حقوقي ايران، فعاليت تجاري براي همه آزاد مي باشد مع ذ 43اصل  4بموجب بند 

استثنائات وارد بر اصل . اين اصل با استثنائاتي كه بر آن وارد شده ، به اسباب مختلف محدود شده است

. 2محدوديتهاي شخصي . 1: آزادي تجارت را بطور كلي مي توان در دو نوع محدوديت خالصه كرد 

 محدوديتهاي موضوعي
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 : محدوديت هاي شخصي

 .خواهد به فعاليت تجاري بپردازدمحدوديت هاي مربوط به شخص است كه مي 

 :محدوديت ناشي از عدم اهليت  -اول

قانون امور حسبي معامله تجاري صغير مميز باطل تلقي  86و  85دكتر اسكيني معتقد است با توجه به مواد  

بنابر اين در . نمي شود بلكه غير نافذ است و با اذن قبلي داراي نفوذ و با اجازه بعدي قيم قابل تنفيذ است

براي . غل خود قرار دهد، تاجر تلقي كنيمقانونگذاري ايران مي توانيم محجور مميز را اگر امور تجاري را ش

كند الزم نيست در هرمعامله يي اجازه ولي يا قيم خود را داشته  اينكه محجور مميز بتواند تعهد تجاري قبول

در حاليكه . باشد و اجاره كلي به اشتغال در پيشه يي معامالت او را در اجراي اين پيشه صحيح مي سازد

اما دكتر ستوده تهراني بر اين نظر است كه . ن افراد را صحيح نمي داندايشان درخواست ورشكستگي اي

اشخاص صغير و محجور كه اهليت قانوني براي تجارت ندارند اگر هم تجارت كنند ، تاجر شناخته نمي شوند 

 . و مشمول مقررات ورشكستگي نيستند

جايز نيست و نماينده قانوني  بعد از حدوث حجر، معامالت تجاري جديد از طرف نماينده قانوني محجور

محجور به اداره اموال اكتفا نمايد مگر آنكه محجور از طرف خود قبل از حدوث حجر، قائم مقام تجاري تعيين 

قانون تجارت مي توان استدالل كرد كه قائم مقام مزبور مي تواند امور  400كرده باشد كه با توجه به ماده 

محجور را رعايت  غبطهبر آن چون نمايندگان قانوني محجور در هر مورد بايد عالوه . تجارتخانه را اداره نمايد

نمايند مي توان استدالل نمود كه اگر انحالل تجارتخانه محجور به ضرر او باشد نماينده قانوني او ملزم به 

الت تجاري بنابراين در مورد معام. نگاهداري آن است و اگر معامالتي نمايد بايد كامًال در حدود عرف باشد

نگاهداري تجارتخانه و اداره اموال محجور كه از وظايف قانوني : محجور بايد درجات مختلف قائل شد؛ اول

معامالت عادي و محكم تجاري كه از : دوم . ولي و قيم بوده و در حفظ و حراست آن بايد مراقب باشند

و در . محجور ممكن است تجويز شود وظايف صريح نمايندگان قانوني محجور خارج بوده ولي از لحاظ غبطه

معامالت : سوم. بعضي موارد مانند خاتمه دادن به اختالفات محجور به صلح مستلزم اجازه دادستان است

تجاري كه مستلزم تعهدات و خطراتي باشد كه در اين صورت نماينده قانوني محجور اصوًال نبايد به چنين 

 . ي مبادرت كندمعامالت

ي يا نمايندگان قانوني تاجر صورت مي گيرد تجاري كه از طرف قائم مقام تجار واسطه عمليات اگر به: نهايتًا 

جارت چون عمليات مزبور جنبه نمايندگان مزبور نتوانند از عهده انجام تعهدات خود برآيند از لحاظ حقوق ت
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ي از لحاظ اصول ول .دارد بايد حكم ورشكستگي صادر شود و مطابق مقررات ورشكستگي رفتار شود تجاري

چون صفت تاجر از محجور سلب مي شود بايد مشمول مقررات اعسار گردد زيرا شخص محجور را نمي توان 

 ) نظر دكتر ستوده تهراني. ( مسئول معامالت خود قرار داد

ه تجارت راكنماينده قانوني نمي تواند به نمايندگي از طرف محجور تجارت كند ، چ: اما به نظر دكتر اسكيني

در حاليكه نماينده محجور به حساب خود عمل نمي . عمل كند شمستلزم اين است كه شخص به حساب خود

و اگر درعمل به تجارت پرداخته شود  استعدم امكان اداره تجارتخانه مواجه با  ،بنابراين در اين فرض .كند

در نهايت تجارتخانه بايد يا به فروش برسد يا به اجاره . نه محجور را مي توان تاجر تلقي كرد نه نماينده او را

واگذار شود و يا به عنوان آورده به شركت تجاري منتقل شود و محجور به عنوان شريك در شركت تجاري 

 .ز اين حالت ها عمل تجاري صورت نمي پذيردزيرا در هيچ يك ا. سهيم گردد

 :محدوديت هاي ناشي از تابعيت بيگانه : دوم 

لكن اتباع بيگانه براي . در مورد آزادي اشتغال به تجارت بين اتباع ايران و اتباع بيگانه مقيم ايران تفاوتي نيست

د و بايد براي اين كاراز وزرات آنكه بتوانند در ايران به تجارت مشغول شوند بايد پروانه كسب تحصيل كنن

البته قانونگذار براي استمالك امالك به وسيله بيگانگان در ارتباط با كارشان . كار، پروانه كار بگيرند

آئين نامه استمالك اتباع  3بموجب ماده . محدوديتهايي برقرار كرده است كه در مورد تجار هم صادر است

ر ايران محلي براي سكونت، صنعت يا كسب خود استمالك نمايند خارجيان مي توانند د 1328خارجي مورخ 

 : مشروط بر آنكه 

 ) . معامله متقابل( در كشور متبوع آنها، ايرانيان نيز استمالك داشته باشند : اوالً 

 .مساحت ملك مورد تقاضا با نوع كسب آنها متناسب باشد: ثانيًا

 . ه مجاز باشدطبق قانون ايران، مباشرت به شغل مربوط: ثانيًا

 :مصاديقي از محدوديتهاي بيگانگان

. اعطاي پروانه داللي منوط به داشتن تابعيت ايران است 1317قانون دالالن مصوب  2ماده  2بموجب بند  .1

 .حق العمل كاري در گمرك نيز مستلزم داشتن تابعيت ايران است

نقل بازرگاني هوايي ، مسافر ، بار مقرر مي كند كه حمل و  1328قانون هواپيمايي كشوري مصوب  9ماده  .2

 .از يك نقطه كشور به نقطه ديگر آن، منحصر به هواپيماهاي ايراني است... و 
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، اعطاي كارت بازرگاني به بازرگانان خارجي  58اصالحي قانون تشويق صادرات و توليد مصوب  8ماده  .3

 .را در ايران به معامله متقابل منوط كرده است

درصد و در موارد  25حداكثر سهامي كه خارجيان مي توانند در شركتهاي سهامي عام تملك نمايند،  .4

 . درصد است 35استثنايي 

بايستي تابعيت ايراني  45قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب  2كارگزار بورس طبق بند يك ماده  .5

 . داشته باشد

شركتها و موسسات در امور تجاري، صنعتي، دادن امتياز تشكيل قانون اساسي  81بموجب اصل  .6

 .كشاورزي، معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است

 :محدوديتهاي موضوعي 

 قانون اساسي 44مثل فعاليتهاي موضوع اصل . فعاليتهايي كه در انحصار دولت است .1

 مسافرتيمثل حمل و نقل هوايي، آژانس هاي . فعاليتهايي كه به اجازه خاص نياز دارد .2

 رژيم حقوقي عمليات تجاري

بطور كلي عمليات تجاري تابع قواعد حاكم بر اعمال مدني است و تا زمانيكه براي امور تجاري قواعد استثنايي 

به عنوان مثال در حقوق ايران بر خالف حقوق فرانسه، مسئوليت تضامني ناشي از . وضع نشده باشد قابل اجرا است

مثل مسئوليت تضامني در شركتهاي . مگر آنكه قانون آن را بصراحت پيش بيني كرده باشدامور تجاري وجود ندارد 

قانون  403ماده ( تضامني يا مسئوليت ظهرنويس در چك و يا بموجب قرارداد مسئوليت تضامني برقرار شده باشد 

 . )را دارد مشتري در قبال چكهاي اشخاص ثالث با نامبردگان مسئوليت تضامني پرداخت وجه چك: تجارت

 

 

 

 رژيم حقوقي اعمال تجاري
 ايجاد تعهدات تجاري

 اجراي تعهدات تجاري
 زوال تعهدات تجاري

مبتني بر شرايط -ايجاد تعهدات تجاري   
 اهليت ماهوي

 رضايت

 شكلي
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قانونگذار ايران براي انجام دادن امور تجاري در باب اهليت سخت گيري كمتري كرده است، كسي اهليت : اهليت 

قانون امور حسبي، صغير مميز يا  86و  85طبق مواد ) . قانون مدني 211ماده (دارد كه بالغ ، عاقل و رشيد باشد 

براي مثال اگر صغيري شغل . ان در صورت اجازه ولي يا قيم نافذ استسفيه اگر به امور تجاري بپردازد اعمالش

 2خود را روزنامه فروشي قرار دهد خريد روزنامه از جانب او براي فروش عمل تجاري است و با بند يك ماده 

 . قانون تجارت منطبق است

امور تجاري را شغل خود قرار دكتر اسكيني معتقد است كه در قانونگذاري ايران مي توانيم محجور مميز را اگر 

دهد، تاجر تلقي كنيم و در نتيجه اگر قادر به پرداخت ديون خود نباشد، او را به ورشكستگي به تقصير يا تقلب يا 

 .عادي محكوم كنيم

 : در اينجا يك سوال مطرح مي شود

ي اجازه ولي يا قيم خود را آيا براي اينكه محجور مميز بتواند تعهد تجاري قبول بكند الزم است در هر معامله ا

داشته باشد يا اينكه خير، اجازه كلي به اشتغال به پيشه اي او را از اين امر معاف مي كند؟ بنظر مي رسد اجاره 

زيرا در لفظ پيشه، . واحد بر اشتغال از جانب ولي يا قيم كافي است تا اعمال تجاري صغير مميز صحيح تلقي گردد

 .در شيء اذن در لوازم آن هم هستاستمرار نهفته است و اذن 

 رضايت :مورد دوم از شرايط ماهوي ايجاد تعهدات تجاري

سكوت م مقرر مي كند كه .ق 249ماده . ريح يا ضمني اعالم نشود قراردادي منعقد نمي شودصتا رضايت بطور 

بنابراين در حقوق، سكوت عالمت و دليل رضا نيست . مالك و با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمي شود

به عنوان مثال . بجز در مواردي كه قانون بصراحت آن را دليل محسوب كرده يا اوضاع و احوال مويد آن است

م متوفي به هنگام فوت عضو شركت قانون تجارت در خصوص اعالم رضايت قائم مقا 139قانونگذار در ماده 

 . تضامني مقرر كرده كه سكوت تا انقضاي يك ماه در حكم اعالم رضايت است

 شرايط شكلي ايجاد تهدات تجاري

 . اعمال تجاري در بسياري از موارد تابع شرايط شكلي است كه گاهي در اعتبار عمل و در اثبات آن موثر است

 :اريشرايط شكلي موثر در اعتبار عمل تج
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قانون تجارت آمده است كه  223بدون رعايت شرايط شكلي ويژه ، تعهد تجاري وجود پيدا نمي كند مثالً در ماده 

قانون  226باشد وگرنه مطابق ماده ... برات بايد عالوه بر امضاء صادركننده تضمن تاريخ تحرير، مبلغ برات و 

  .تجارت ضمانت اجراي آن اين است كه برات تلقي نمي شود

 :شرايط شكلي موثر در اثبات عمل تجاري

در مورد اثبات ادعا چه در حقوق مدني و چه در حقوق تجارت، با هر دليلي امكانپذير است حتي با شهادت 

شهود، اما ويژگي اساسي كه در مورد اثبات ادعا در حقوق تجارت اين است كه اگر دعواي بين تجار از محاسبات 

باشد دفاتر تجاري دليل محسوب مي شود، مشروط بر اينكه اين دفاتر مطابق قانون و مطالبات تجاري حاصل شده 

 )قانون تجارت  14قانون مدني و ماده  1297ماده . ( تجارت تنظيم شده باشد

 ويژگي اجراي تعهدات تجاري

آنهاست ، شدن احكام مدني منوط به قطعي شدن مقررات خاص دعاوي تجاري، در حاليكه الزم االجرا : مورد اول

اگر تاجر قادر به پرداخت ديون خود نباشد و محكوم به ورشكستگي گردد، حكم ورشكستگي او بدون نياز به 

 )قانون تجارت 417ماده . (تاييد در مرحله باالتر به طور موقت اجرا مي شود

 )اسناد براتي يعني برات، سفته و چك( تعهدات براتي : مورد دوم 

راجع به برات ، سفته و چك دادگاه ممكن است به محض تقاضاي دارنده  در دعاوي: تامين خواسته  .1

بدون نياز به پرداخت خسارت احتمالي ، قرار تامين خواسته را صادر كند و معادل وجه برات را از اموال 

 . خوانده به عنوان تامين توقيف كند

اگر بدهكار تقاضا كند دادگاه  قانون مدني، در حقوق مدني 652و  277اعطاي مهلت به مديون؛ طبق مواد  .2

در . اختيار دارد با توجه به اوضاع و احوال او برايش مهلت پرداخت معين كند يا قرار اقساط صادر نمايد

قانون تجارت هيچ دادگاهي نمي تواند بدون رضايت دارنده برات براي پرداخت  269حاليكه طبق ماده 

 . وجه آن به مديون مهلت بدهد

حقوق مدني تجزيه دين به اين صورت كه مديون بتواند قسمتي از بدهي را پرداخته و تجزيه دين؛ در  .3

نتيجه اين است كه طبق . قسمتي را بعدًا بپردازد امكانپذير نيست و طلبكار مي تواند اين پيشنهاد را رد كند

بدين وسيله  قانون مدني بدهكار مي تواند قسمتي از دين را در صندوق دادگستري توديع كند و 273ماده 

اگر مبلغي از برات پرداخته شود و همان اندازه برات ( قانون تجارت  268اما بموجب ماده . مبري شود

 . دهنده و ظهرنويس ها مبري مي شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقيه حق اعتراض دارد



۲۱ 
 

 مرور زمان –علل خاص . 2سقوط تعهدات   –علل عام . 1: محو تعهدات تجاري

 264اين قواعد عام در ماده . تعهدات تجاري مثل تعهدات قراردادي، مطابق قواعد عام ساقط مي شوند

قانون مدني تحت عنوان سقوط تعهدات ذكر شده اند كه عبارتند از وفاي به عهد، ابراء، تبديل تعهد، 

 .تهاتر، مالكيت مافي الذمه

 :علل خاص سقوط تعهدات تجاري

از گذشتن مدتي كه بموجب قانون پس از انقضاي آن مدت دعوي شنيده نمي مرور زمان ؛ عبارت است 

 . قانون تجارت صاحب حق را ملكف كرده است كه دين تجاري را به سرعت مطالبه كند. شود

 : مثال

نسبت به برواتي كه وجه آن بايد در ايران تاديه شود دارنده برات مكلف ( قانون تجارت  274ماده  .1

لي آن را در ظرف يك سال از تاريخ برات مطالبه كند واال حق رجوع به ظهر است پرداخت يا قبو

 ).نويس ها و برات دهنده اي كه وجه برات را به محال عليه رسانده ندارد

اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تاديه گردد، دارنده چك ( قانون تجارت  315ماده  .2

وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران  روز از تاريخ صدور ، 15بايد در ظرف 

در غير اينصورت دعوي . روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود 45صادر شده باشد بايد در ظرف 

 ).نيست عليه ظهرنويس مسموع
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