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   تجارتحقوق
  مقدمه
به كار ميرود  اي در امر مبادله و معاوضه كاال يا ارائه خدمت به منظور حصول منفعت  در معني وساطت حرفهتجارت

  . شامل كليه مواردي است كه در مقام داد و ستد بطور متعارف وجود دارداصطالحدر و 
هوم متمايز به كار ميبرند،  چه از لحاظ نظري گروهي از متخصصين دو اصطالح تجارت و بازرگاني را در دو مفاگر

  .نمايد  اين دو اصطالح يك معني را در ذهن متبادر ميغالباًلكن 
گيرد، لذا اشخاصي كه  ر ميجا كه در تجارت با بازرگاني بخشي از امور راجع به گردش ثروت مورد لحاظ قرا آناز

  .شوند  در اين گونه امور فعاليت دارند تاجر يا بازرگان ناميده ميمستقيمبطور 
  ني و يا مكاني  عبارت ديگر تاجر يا بازرگان شخصي است كه نتيجه فعاليت وي تمام و يا قسمتي از فاصله زمابه
  

ل و يا تسريع در ارتباط با  ميان توليد و مصرف يا ميان عرضه و تقاضا را مرتقع ميكند و يا موجبات تسهيموجود
  .كند  را فراهم ميمقوالتاين 
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  تجارت داخلي، تجارت خارجي، : ملهاز ج. توان به اعتبار دامنه شمول در انواع مختلف فهرست نمود  را ميتجارت
  …اي، تجارت دو يا چند جانبه، تجارت مرزي، و  المللي، تجارت منطقه  بينتجارت

  گذر از . شد طريق تهاتر انجام ميداد و ستد و مبادله به صورتي ساده و بطور كلي از  هاي اوليه اقتصادي،  دوراندر
د جهان، ضرورت يت به اقتصا خانوادگي به اقتصاد روستايي، سپس به اقتصاد شهري، اقتصاد ملي و در نهااقتصاد

  . و اعمال قواعد خاص و ضوابط ويژه ارتباطات تجارتي را ضروري نمودكارگيريبه 
  ربوط به تجارت و بازرگاني ابتدا اي از كشورها كه داراي نظام حقوقي مشابه هستند، مسايل م  ايران مانند پارهدر

  از آنجا كه اين . شد  و فصل ميحل) حقوق عام در روابط حقوق خصوصي اشخاص( اصول و قواعد مدني براساس
روابط اجتماعي و اقتصادي،  متناسب با مقتضيات مناسبات و روابط بازرگاني نبود، لذا بتدريج و با گسترش قواعد
  . اصول خاص براي اين رشته بوجود آمدوقواعد 
  ح مرسوم بوده است و ال، وام و ربو نگهداري كا, العمل كاري  مثال ميتوان يادآور شد كه در بابل قديم حقبراي

   داراي رسومي در خصوص جبران خسارت تاجري كه كااليش براي نجات كشتي و يا ساير كاالها به دريا ها فنيقي
  .اند شد بوده  ميريخته

  يونان قديم قواعد پرداخت وام به بازرگانان براي حمل كاال بوسيله كشتي وجود داشت كه در نتيجه آن دردر
  . مقصد، سود گزاف عايد وام دهنده ميشد كاال بهرسيدنصورت 

  تي و رفع اختالف ميان بازرگانان هاي تجار هاي قديم اصولي از جمله براي حفظ كاروان  روم، ايران و ساير تمدندر
  . بودحاكم

  ترويج :ودند، از جملههاي ويژه براي امور تجارتي ابداع نم هاي محلي قواعد خاص و دادگاه حكومت,  قرون وسطيدر
  . و برات، قواعد راجع به ورشكستگي، وام و اعتبار و غيرهوالهح

  . هاي گذشته، تجارت بر پايه عرف، سنن، رسوم و آداب تجاري جريان داشت  اينكه در دورانمختصر
   از تدوين مقررات و قوانين مدني، قواعد و اصولي ضمن اين مقررات و قوانين براي تنظيم روابط و مناسبات پس

  .ش بيني شد پيبازرگاني
روابط تجاري كه موجب شد  آغاز عصر جديد و كشف قاره آمريكا، بوجود آمدن مستعمرات و در نتيجه توسعه با

نجا كه امروزه  از مرزهاي داخلي كشورها تجاوز نمايد، تدوين قواعد خاص تجارت رونق يافت تا آروابطاينگونه 
 رابطه ميتوان از براي نمونه در اين. مقررات تجاري است گرايش در جهت وحدت قوانين و جهانتقريباً در سراسر 

 در 1883سال  راجع به حمل و نقل، بروات تجارتي، قرارداد معروف به اتحاديه پاريس هاي پيمانجمله قوانين و 
آهن،   در خصوص حمل كاال و مسافر بوسيله راه1890 و تجارتي، قرارداد برلين صنعتيزمينه حمايت مالكيت 

ومي هاي عم  در رابطه به حمل كاال در جاده1956 و نقل هوايي و قرار داد ژنو حمل راجع به 1929رشو قرارداد و
بخش (ي ، اسناد تجارت)بخش دوم(، اشخاص حقوقي موضوع حقوق تجارت ) اولبخش(معامالت تجارتي . اشاره كرد

  .مورد بررسي قرار ميگيرد) بخش چهارم(و باالخره ورشكستگي ) سوم
  
  

   اولبخش
  كليات

  
هاي مختلف حقوق،  ارف رشتهبندي متع  اين بخش به اختصار به تعريف حقوق تجارت و جايگاه آن در تقسيمدر

  . تجارت و سيستم حقوق خصوصي در رابطه با موضوع اشاره خواهد شدحقوقمنابع 
  

   اولفصل
   و جايگاه حقوق تجارتتعريف

  و معني زير در علم حقوق استعمال  اين رابطه بطور عمده د چه لفظ حقوق در معاني مختلف بكار ميرود لكن دراگر



  :ميشود
حاكم بر روابط اشخاص ) …اصول، قواعد، مقررات، نظامات و (ـ حقوق در معني اول عبارتست از مجموعه ضوابط 1

  و با 
  ”يا ” ق ذاتيحقو ”اي از نويسندگان حقوق به اين همان معني است كه پاره.  كننده اين روابط در جامعه معينتنظيم
  .نظر از اشخاص مشمول مورد توجه ميباشد كنند زيرا در اين معني لفظ حقوق صرف  تعبير مي”بالذات

  شخص در جامعه ) …توانايي، استعداد، شايستگي و (باشد و حق عبارت است از امتياز  ـ حقوق جمع حق مي2
  ” حقوق فردي”قوق در اين معني به ح. اشخاص براي اعمال اراده و خواست خود عليرغم اراده و خواست ساير معين

  .نيز تعبير شده است” حقوق شخصي ”يا
  .باشد  اشاره باين نكته كه در هر يك از دو معني فوق، موضوع ضمانت اجرا نيز مورد عنايت ميبا

  .اند  حقوق در هر يك از دو معني فوق را به تقسيماتي منقسم نمودهمؤلفين،
  لي يا حقوق ملي و حقوق خارجي يا ايره شمول و قلمرو و جغرافيايي به حقوق داخ در معني اول از نظر دحقوق
  گيرند به حقوق عمومي و حقوق   مي بين المللي و از نظر موضوع و يا اشخاصي كه در دايره شمول آن قرارحقوق

  عمومي و وضوع حقوق گيرند، به اشخاص م اشخاصي كه در دايره شمول حقوق قرار مي. شود  تقسيم ميخصوصي
  .شوند  موضوع حقوق خصوصي منقسم مياشخاص

  . باشد شخص طبيعي و شخص حقوقي مي كلي از نظر حقوقي شخص شامل دو دسته، شخص حقيقي يا بطور
  شخص حقيقي يا . ها است ختصاصي آنهاي ا  از اشخاص حقيقي همان افراد از نوع بشر صرفنظر از ويژگيمنظور
  غير ) تاسيس حقوقي( امر اعتباري باشد در حاليكه شخص حقوقي ويت مي طبيعي موجود قابل لمس و رشخص
  . لمس و رويت ميباشد و منحصراً مولود نياز انسان در زندگي اجتماعي استقابل

  :باشند  از نظر نتيجه و حاصل فعاليت نيز به دو گروه بشر زير قابل تقسيم مياشخاص
  ها در جهت منافع شخص يا اشخاص  نه فعاليت آ اول اشخاص حقوق خصوصي، شامل اشخاصي است كگروه

  .گردد اين گروه تمامي اشخاص حقيقي و بخشي از اشخاص حقوقي را شامل مي. باشد  ميمحدود
   صرفاً در جهت تامين منافع عموم  دوم اشخاص حقوقي عمومي، شامل اشخاصي است كه فعاليت آنهاگروه
   عمومي و يا امري از امور عمومي  توليت يا تصدي تمام امور يا به عبارت ديگر شامل اشخاصي است كهباشد مي

  . را بر عهده دارندجامعه
  لكن در . گيرند وق خصوصي قرار ميبندي فوق در زمره اشخاص حق  حقيقي يا اشخاص طبيعي در تقسيماشخاص
  لتي كه هر يك به  و يا موسسات دوها  با اشخاص حقوقي، آن دسته از اشخاص حقوقي نظير دولت، وزارتخانهرابطه
  اي ديگر از اشخاص   عمومي و دسته توليت و يا تصدي امور عمومي جامعه را بر عهده دارند موضوع حقوقنوعي

  شوند موضوع حقوق  يجاد شده يا ميها كه براي مقاصد خاص ا ها و شركت  نظير انواع موسسات، انجمنحقوقي
  .باشند  ميخصوصي
  به . اكميت دولت معين قرار دارندكم بر روابط اشخاصي است كه در قلمرو ح حقوق داخلي يا حقوق ملي حاضوابط
  حقوق بين . باشد در كشور معين مي ديگر موضوع اين بخش از حقوق مطالعه قواعد ناظر بر روابط اشخاص بياني
 عبارت عه جهاني باشد يا به آن بخش از حقوق كه موضوع آن بررسي قواعد ناظر بر روابط اشخاص در جامالملل
  ديگر 

  خاصي از جامعه ديگري قرار گيرند  شخص يا اشخاصي از جامعه معين در ارتباط حقوقي با شخص يا اشچنانچه
  .باشند الملل مي  موضوع حقوق بينمشمول

  خود به دو شعبه حقوق ) الملل حقوق داخلي يا حقوق ملي و حقوق خارجي يا حقوق بين( يك از دو شاخه هر
  :توان گفت شود و باين ترتيب با توجه به تعريف ارائه شده مي ي تقسيم مي و حقوق خصوصعمومي
  هاي  حاكم بر دولتها و سازمان) …مقررات، نظامات و , اصول، قواعد(مجموعه ضوابط : الملل عمومي  بينحقوق

  
  نده روابط  ميدهد و نيز تنظيم كنرا مورد بررسي قرار) اشخاص موضوع حقوق عمومي(اي   و يا منطقهالمللي بين



  .باشد  در جامعه جهاني مياشخاص
   يا حقوق داخلي بوجود آمده است، كه در نتيجه اختالف قوانين و مقررات حقوق ملي:  بين الملل خصوصيحقوق

. باشد مي ضوابط حاكم بر روابط اتباع يك كشور با اتباع ساير كشورها و نيز تنظيم كننده اين روابط مجموعه
  توضيح اين 

  .شود تعارض قوانين كشورها از مقوالت اصلي و عمده اين رشته از حقوق محسوب مي مبحث كه
  .الملل خصوصي محسوب نمود هاي حقوق بين توان از شاخه الملل را مي  تجارت بينحقوق
   و نيز روابط ساير تشكيالت عمومي دولت و قواي اساسي كشور و روابط آنها با يكديگر:  عمومي داخليحقوق

  .باشد تنظيم كننده اين روابط ميدهد و  ين تشكيالت و قوا در داخل يك كشور را مور بررسي قرار مي با ااشخاص
  سي، حقوق اداري، حقوق جزا، حقوق  فرعي اين رشته از حقوق از جمله عبارتست از حقوق اساهاي شاخه

  ).حقوق مالي يا ماليه عمومي (مالياتي
 خصوصي در داخل يك كشور را روابط اشخاص موضوع حقوقمجموعه ضوابط حاكم بر :  خصوصي داخليحقوق
شته از حقوق از جمله هاي فرعي اين ر شاخه. باشد دهد و تنظيم كننده اين روابط مي  قرار ميبررسيمورد 

  . مدني و حقوق تجارت داخليحقوقعبارتست از 
  ( مختلف مورد عنايت باشد كشورهاي توجه به توضيحات فوق در وضعيتي كه روابط تجارتي ميان اشخاص تبعه با

  است و در حالتي كه روابط تجارتي الملل خصوصي  هاي فرعي حقوق بين ، حقوق تجارت از شاخه)الملل  بينتجارت
  اي فرعي حقوق خصوصي داخلي محسوب ه  اشخاص در كشور معين مورد نظر باشد، حقوق تجارت از شاخهميان

  ، لكن با توسعه روابط اجتماعي و ابط حقوق مدني جدا نبوده استضوابط اين شاخه از حقوق ابتدا از ضو. ميشود
ارتي، تقويت اعتبار، سرعت  تجارت و بازرگاني كه از لوازم آن اعتماد ميان تجار و بازرگانان در روابط تجگسترش

ر ويژه يا استثنايي دباشد، ايجاد رشته خاص حقوق در اين زمينه به عنوان حقوق   و سادگي ميسهولتعمل و 
  .اي از كشورها ضرورت يافت  عام در پارهحقوقمقايسه با 

   در موارد سكوت، نقص و يا اجمال باشد، لذا  مقررات و احكام حقوق تجارت براي تامين كليه نيازها كافي نميچون
  . به قواعد حقوق مدني مراجعه نمودبايستي

 كشورهاي مختلف كشانده شده و اء مرزهاي عنايت به گسترش روابط تجارتي در سطح جهان اين پديده به ماوربا
واعد تجارت به وجود آمده  به لحاظ تمايلي كه حسب ماهيت اين روابط براي ايجاد وحدت در اصول و قنتيجهدر 

  است در 
  .باشد المللي مطرح مي  حاضر مساله بازرگاني بينحال
لت معين از نظر اعمال حاكميت مطرح  بايد متذكر شد، در مواردي كه موضوع مناسبات بازرگانان و دونهايتاً
  شود  مي

  
 در قلمرو حقوق عمومي است و زماني كه حيطه امر تجارت از مرزهاي كشور معين فراتر رود حاكميت موضوع
  قواعد 

  
  .گردد الملل مطرح مي  بينحقوق
  قوق باالخص هاي ح  تجارت در حقوق كشورهايي كه به صورت شاخه جداگانه شناخته ميشود، با ساير رشتهحقوق

  
  . حقوق مدني و نيز با علم اقتصاد رابطه بسيار نزديك داردبا

هاي اقتصادي منطبق  اي از پديده  تجارت قواعد و اصول حقوق مدني را حسب نياز تغيير داده و بر پارهحقوق
  سازد،  مي

  



هاي تجارتي در  اليتاي از فع در مواردي ممكن است حقوق اداري از طريق تنظيم پاره.  حق كسب و پيشهمانند
  حقوق 

  
  حقوق جزا نيز به سهم خود روابط . هاي تجارتي غير بهداشتي  مداخله كند، مانند موارد مربوط به فعاليتتجارت

  
  . و در نتيجه حقوق تجارت را تحت تاثير قرار ميدهد، مانند موارد ممنوعيت و مجازات فروش اجناس تقلبيتجارتي

  هاي اقتصادي مورد بحث حقوق تجارت نيست بلكه حقوق   اشاره كرد كه كليه فعاليت رابطه با علم اقتصاد بايددر
  

هاي توليدي كشاورزي، استخراج و  لذا فعاليت. هاي مربوط به گردش ثروت را تنظيم ميكند  اصوالًَ فعاليتتجارت
  نظاير 

  
ي توليدي و ساير اشخاص به گونه ها البته با عنايت باينكه امروزه شركت.  در قلمرو حقوق تجارت وارد نميشودآن

  فعال 
  
اند به جاي عنوان حقوق تجارت از عنوان حقوق اقتصادي   امر تجارت نيز اشتغال دارند، گروهي پيشنهاد نمودهبه

  كه در 
  

  .شود استفاده گردد هاي توليدي نيز مي  فعاليتبرگيرنده
  
  
  
  

   دومفصل
   حقوق خصوصيهاي سيستم

  
  ت با حقوق مدني دو سيستم كلي قابل اشاره است كه سيستم يگانگي يا وحدت حقوق  زمينه رابطه حقوق تجاردر
  

  .شود  و سيستم دوگانگي يا ثنويت حقوق خصوصي ناميده ميخصوصي
 سيستم يگانگي يا وحدت حقوق خصوصي مانند حقوق كشور انگلستان اشخاص تاجر و غير تاجر مشمول در

  مقررات 
  

حاكم بر روابط تجاري و يا بازرگانان تفاوتي با قواعد حاكم بر روابط حقوقي  هستند و در نتيجه قواعد واحد
  غيرتجاري و 

  
در اين سيستم اصول و قواعدي تحت عنوان خاص حقوق تجارت و خارج از اصول .  اشخاص غير بازرگان ندارديا

  حقوق 
  

  ص از اصول و قواعد واحد استفاده ها در انطباق اصول و قواعد بر موارد اختالف ميان اشخا  نيست و دادگاهمدني
  

  .كنند مي



اي   سيستم دوگانگي يا ثنويت حقوق خصوصي مانند حقوق ايران، اصول پذيرفته شده در حقوق تجارت در پارهدر
  از 
  

. باشد  با اصول مورد عمل در حقوق مدني اختالف دارد و هر يك از اين دو رشته داراي احكام جداگانه ميموارد
  مانند 

  
در .  راجع به ورشكستگي در حقوق تجارت كه با قواعد راجع به افالس و اعسار در حقوق مدني تفاوت دارددقواع
  اين 

  
  : براي اعمال قواعد حقوق تجارت مفاهيم مختلف بكار گرفته ميشودسيستم

  
  ـ مفهوم شخصي1
  ايستي تاجر شناخته شود تا با لذا ابتدا ب. باشد  اين معني تاجر و شغل او محور و موضوع اصلي حقوق تجارت ميدر
  

در اين موارد معموالً مركزي براي ثبت مشخصات بازرگانان در نظر .  آن بتوان به اعمال تجارتي رسيدشناسايي
  گرفته 

  
  .باشد  و در نتيجه حقوق تجارت همان حقوق تجار ميشود مي

  
  ـ مفهوم موضوعي2
  نونگذار تعريف و يا فهرست از معامالت تجارتي بدست  اين مورد عامل، يعني شخص تاجر مطرح نيست بلكه قادر
  

بنابراين براي شناخت تاجر بايستي ابتدا معامالت و اعمال تجارتي را شناسايي كرد و در واقع حقوق . دهد مي
  تجارت 

  
  .كند حقوق تجارت ايران عمدتاً از اين مفهوم پيروي مي.  بايستي حقوق اعمال تجارتي ناميدرا
  
  لطـ مفهوم مخت3

  . اخير در واقع تلفيقي از دو مفهوم شخصي و مفهوم موضوعي استمفهوم
  
  
  

   سومفصل
   حقوق تجارت ايرانمنابع
  :شوند  كلي منابع حقوق در كشورهاي داراي سيستم حقوقي مدون نظير ايران به شرح زير طبقه بندي ميبطور

  ـ قانون؛1
  ـ عرف و عادت حقوقي؛ 2
  ـ رويه قضايي؛3
  . حقوقـ نظريه علماي4



  بندي ارائه شده منابع  به تبعيت از طبقه.  فوق مبتني بر اوليت هر طبقه نسبت به طبقه يا طبقات بعدي استترتيب
  

  .شود  تجارت ايران در فهرست ذيل مالحظه ميحقوق
  

   اول ـ قانونمبحث
رد اجرا گذاشته شده  اين طبقه متون حاوي احكام و مقررات الزم االجرا كه توسط مراجع ذيصالح وضع و به مودر

  است 
  

  :اين متون به ترتيب تقدم و اولويت عبارتست از.  داردقرار
  .ـ اصول مرتبط با امور بازرگاني و تجارت از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران1
  :ـ قوانين عادي شامل2

  ؛1347 و اصالحيه آن مصوب اسفند ماه 1311 تجارت مصوب ارديبهشت ماه قانون
  ها؛ قانون پولي و  به تصفيه امور ورشكستگي؛ قانون ثبت عالئم و اختراعات؛ قانون راجع به ثبت شركت راجع قانون

  
 كشور و ساير قوانين مرتبط به امور بانكي؛ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و ساير قوانين بانكي

  مرتبط با 
  

  هاي بين المللي به  نامه بهادار تهران؛ قانون دريايي؛ موافقتگري؛ قانون تاسيس سازمان بورس اوراق   بيمه و بيمهامر
  

  المللي پاريس براي  قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين:  مجوزهاي قانوني مربوطه نظيراستناد
  

 مالكيت صنعتي و تجرتي و كشاورزي، قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون گمركي حمل و نقل حمايت
  المللي  ينب

  
  ،… و

 مدني به عنوان قانون عام در روابط خصوصي اشخاص در موارد سكوت مقررات خاص تجارت، و باالخره آن قانون
  بخش 

  
  . ساير قوانين عادي كه به نحوي مرتبط با تجار و يا امور تجارتي استاز
  .مرتبط با تجار و يا امور تجارتينامه، بخشنامه و دستورالعمل  ، آيين ـ مصوبات قوه مجريه شامل تصويب نامه3
  

   دوم ـ عرف و عادت حقوقيمبحث
بندي منابع   تدوين قوانين و مقررات، در كشورهاي داراي حقوق مدون، عرف و عادت حقوقي تجاري در ردهبا

  حقوق در 
  

صول معمول منظور از عرف و عادت حقوقي در اين رشته از حقوق قواعد و ا.  بعدي و پس از قانون قرار گرفتمقام
  به 
  

  اين قواعد و اصول بايستي از چنان اهميت، قدرت و استحكامي .  و بازرگانان در روابط تجارتي و بازرگاني استتجار
  



  . باشد كه در لزوم قانون شدن آن ترديد نباشدبرخوردار
جارت، بدون  حقوقي تجارت يعني اصولي كه در عمل بوجود آمده است و طرفين معامله يا رابطه حقوقي ترسوم
  آنكه 

  
 را به تصريح در قرارداد يا معامله پذيرفته باشند، بطور ضمني خود را مشمول و ملزم به آن ميدانند، اين رسوم آن

  ابتدا 
  
  . صورت شرط در قراردادها و معامالت درج و بتدريج با اقبال جامعه مورد نظر، كليت و عموميت مييابدبه
  :است بر يك نظر، رسوم بر دو نوع بنا

  .ـ رسوم قراردادي كه صرفاً جنبه تفسيري دارد و فرض بر تمايل طرفين بر پذيرفتن و پيروي از آن است1
  برخالف رسوم قرارداداي، رسوم حقوقي كه همان رسوم معمول به غير مبهم . ”عرف و عادت”ـ رسوم حقوقي يا 2
  

  .باشد  داراي اعتبار مياست،
در آن است كه در مورد عرف و عادت حقوقي احتمال ترديد وجود دارد لكن  عرف و عادت حقوقي با قانون تفاوت

  در مورد 
  

  . به لحاظ وجود متن مدون جايگاهي براي ترديد نيستقانون
 آنكه منظور از عرف حقوقي در امور تجاري مجموعه قواعد، نظامات، رسوم، عادات و آداب متداول بين مختصر

  بازرگان 
  

  در اين مورد . المللي مانند قواعد اعتبار اسنادي منتشره از سوي اطاق بازرگاني بين.  كه قوت قانوني دارداست
  

ها مورد اقبال قرار  ها و بيمه  اضافه كرد چنانچه رويه خاص در عمل براي گروه خاص از بازرگانان نظير بانكميتوان
  گيرد 

  
و اختالفات قرار گيرد نيز به عنوان عرف و  كه در مواد اختالف در مراجع ذيصالح مستند حل و فصل دعاوي بطوري
  عادت 

  
  .شود  تلقي ميحقوقي

  
   سوم ـ رويه قضاييمبحث
ها از قوانين و مقررات با تاييد رسوم و عرف متداول در جامعه معين   از رويه قضايي استنباط قضاوت دادگاهمنظور
  يا در 

  
  هاي عادي داراي تشكيالت  هاي تجاري و دادگاه دگاهدر كشورهايي كه دا.  قشر معين از افراد جامعه معيت استنزد

  
شود و در ايران به موجب قانون وحدت رويه قضايي،   است، به لحاظ اين جدايي رويه جداگانه نيز ايجاد ميجداگانه

  در 
  



هاي تالي در موارد مشابه الزم  عالي كشور در حكم قانون محسوب ميشود و براي دادگاه  خاص، راي ديوانموارد
  االتباع 

  
  عالي كشور احاله نموده  ها را به ديوان قانون اساسي نيز در اين رابطه ماموريت ايجاد رويه واحد در دادگاه. باشد مي

  
  .است

 توجه به توضيحات ارائه شده، در مبحث رويه قضايي، حقوق تجارت صرفاً آرايي موردنظر است كه دررابطه با
  باتجار يا 

  
  .ارتي صادر شده باشد ودر روابط تجبازرگانان

  
   چهارم ـ نظريه علماي حقوقمبحث

   صحابنظران و علما و خبرگان حقوق كه به رويه حقوقي نيز موسوم است عليرغم فقدان اعتبار رسمي، در استنباط
  

نمايد و در مواردي براي قانونگذار يا قاضي در  هاي حقوقي نقش بسزايي ايفا مي  و تحليل موارد و پديدهتجزيه
   شكل

  
  .گيرد  يا احكام و قرارهاي قضايي مبناي اتخاذ تصميم قرار ميقانون

   اين موارد نيز بايد توجه داشت كه آن بخش از نظريه علماي حقوق به عنوان منبع چهارم از منابع حقوق تجارت در
  

  عالم و يا اظهار هاي مختلف در امور مربوط به اعمال و معامالت تجارتي و بازرگاني ا شود كه به صورت  ميمحسوب
  

  . باشدشده
  

   پنجم ـ منابع خارجي مبحث
در اين . افزايند  از نويسندگان حقوق طبقه ديگري را تحت عنوان منابع خارجي به منابع حقوق اضافه ميگروهي
  رابطه 

  
  وز قانوني ها به اعتبار مج المللي مورد قبول دولت باشد، اين پيمان هاي بين  متذكر شد، چنانچه منظور پيمانبايد

  
شود و در صورتي كه مجوز قانوني در اين زمينه وجود   در زمره قوانين كشور و الزم االتباع محسوب ميمربوطه
  نداشته 

  
  .توان آن را در يكي از طبقات بعدي منابع چهارگانه حقوق قرار داد  حسب مورد ميباشد،

  
  

   اولبخش
   تجارتي يا اعمال تجارتيمعامالت

  



باشد فلذا ابتدا نياز به شناخت اين  نكه موضوع حقوق تجارت طبق تعريف تجار و معامالت تجاري مي عنايت به ايبا
  دو 

  
  . استمقوله
   اين قانون فهرستي به 2 تجارت ايران از معامالت يا اعمال تجارتي تعريفي به دست نداده است، لكن در ماده قانون

  
  :شود  زير به عنوان معامالت تجارتي مالحظه ميشرح

  .ـ خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد1
  .ـ تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد2
  يساتي كه و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تاس) كمسيون(العمل كاري  ـ هر قسم عمليات داللي يا حق3
  

شود از قبيل تسهيالت معامالت ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن   انجام بعضي امور ايجاد ميبراي
  ملزومات 

  
  . غيرهو
  .ـ تاسيس و بكار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي حوائج شخصي نباشد4
  .ـ تصدي به عمليات حراجي5
  .هاي عمومي ـ تصدي به هر قسم نمايشگاه6
  .ـ هر قسم عمليات صرافي و بانكي7
  .ـ معامالت برواتي اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد8
  .ـ عمليات بيمه و غير9

  .ها سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معامالت راجع به آن ـ كشتي10
  :تي يا اعمال تجارتي را ميتوان به سه دسته تقسيم نمود، معامالت تجار2 مرور فهرست ارائه شده در ماده با
   معامالت تجارتي ذاتي يا مطلق يا اصلي؛ـ
   معامالت تجارتي تشبيهي؛ـ
  . معامالت تجارتي تبعيـ
  
  
  

   اولفصل
   تجارتي ذاتيمعامالت
  :ند تجارتي ذاتي اعمالي هستند كه طبيعتاًً تجارتي محسوب شده و خود به دو نوع تقسيم ميشواعمال
  .گردند  ـ اعمال تجارتي كه به مجرد وقوع و با يكبار انجام شدن نيز تجارتي محسوب مياول
  .كند كه تكرار شوند گيرد و طبيعت آنها اقتضا مي  ـ اعمال تجارتي كه بوسيله موسسات انجام ميدوم

  
  شود  اول ـ معامالت يا اعمال تجارتي كه به مجرد وقوع تجارتي محسوب ميمبحث

   ـ اول
، ” يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه در آن تصرفي شده يا نشده باشدخريد”

  موضوع 
  



  :در اين بند عناصر زير قابل تميز است.) ت. ق (2 ماده 1 بند
  

   ـ عمل حقوقيالف
” بيع” مدني و در اصطالح لفظ در نتيجه تحقق يكي از عقود معين كه در قانون) در مقابل فروش(خريد : ـ خريد1

  براي آن 
  
  . نظر گرفته شده است انجام ميشوددر
  .شود  بيع در لغت به معني فروش و در اصطالح به معني خريد و فروش استعمال ميلفظ
، بنابراين خريد عبارتست از ”بيع عبارتست از تمليك عين به عوض معلوم” قانون مدني ايران 338 موجب ماده به

  تملك 
  
است كه ) مال(شود در مقابل تمليك عوض يا ما به ازاي آن عين  كه در اصطالح مبيع يا مثمن ناميده مي) مال (ينع

  در 
  

  .شود ناميده مي” ثمن ”اصطالح
   بيع به اعتبار حال و يا موجل بودن مبيع و يا مثمن به بيع نقد، بيع نسيه، بيع سلم يا سلف و بيع كالي به كالي عقد

  
  . ميشودتقسيم
  معامالت :  قانون عمليات بانكي بدون ربا از جمله13، 11، 10 و مواد 3 اصطالحات موضوع تبصره ماده بنابراين

  
  موجل باشد به ) مثمن( فروش اقساطي، فروش نسيه، خريد نسيه و پيش خريد حسب اينكه ثمن يا مبيع اقساطي،

  
  .باشد  بيع نسيه و بيع سلم يا بيع سلف ميمعني
  بيع يا هر نوع معامله يا عقد ديگر به نحو صحيح واقع و منشاء اثر حقوقي گردد، رعايت شرايط اساسي  اينكه براي

  
  :اين شرايط عبارتست از. ضروري است.) م. ق (190 راجع به صحت معامالت موضوع ماده چهارگانه

الب عقد بيع موضوع مواد  قصد و رضاي طرفين عقد يا به عبارت ديگر اراده طرفين به ايجاد رابطه حقوقي در قـ
   تا 191

  
  ؛.)م. ق (347 تا 345 و 209
  شود؛ كه به اهليت طرفين عقد تعبير مي.) م. ق (345 و 213 تا 210 بلوغ، عقل و رشد متعاملين موضوع مواد ـ
  ؛).م. ق (361 تا 348 و 216 تا 214 مورد معامله كه بايستي مال معين، معلوم و قابل تسليم باشد موضوع مواد ـ
، در صورتي كه جهت و انگيزه طرف يا طرفين عقد، ضمن .)م. ق (217 مشروعيت جهت معامله، موضوع ماده ـ

  معامله 
  

  . و يا عنوان شوددرج
متضمن هر طريقي است كه در نتيجه توسل به آن، هر نوع مال اعم از عين يا ” تحصيل”اطالق لفظ : ـ تحصيل2

  منفعت 
  

  . از عين عايد شخص شودناشي



شود لكن در عرف معمول اين گونه   در نتيجه عمل و فعاليت توليدي كشاورزي يا صنعتي مال تحصيل ميگرچها
  اعمال 

  
و نيز ضرورت ” خريد”بنابراين در اينجا با توجه به قرينه . گردد ها در زمره اعمال تجارتي محسوب نمي  فعاليتيا

  تجارتي 
  

  نواع معامالت و به خصوص معاوضي يا معوض نظير معاوضه، اجاره، را بايستي شامل ا” تحصيل” فعاليت، لفظ بودن
  

   قانون 12 و نيز ماده 3اصطالح اجاره به شرط تمليك موضوع تبصره ماده .  به شرط تمليك و يا جعاله دانستاجاره
  

  .شود موضوع اين بند محسوب مي” تحصيل” بانكي بدون ربا نيز از مصاديق عمليات
  
  : ل ـ هر نوع مال منقوب
جايي دارد و اين جابجايي و نقل مكان موجب تلف يا نقص و عيب   منقول عبارت است از مالي كه قابليت جابهمال

  خود 
  

بر خالف اموال غير منقول كه جابجايي آن در برخي موارد ذاتاً مقدور نيست و . شود  و يا محل استقرار آن نميمال
  در 

  
ت ايجاد شده در آن و همچنين اشجار غرس شده در زمين، جابجايي  ديگر مانند ساختمان و يا تاسيسامواردي
  موجب 

  
  . يا عيب و نقص در عين مال و يا محل استقرار مال ميگرددتلف
 غير منقول به غير منقول ذاتي يا اصلي، غير منقول بواسطه عمل، در حكم غير منقول و غير منقول تبعي اموال

  تقسيم 
  

  .ميشود
نقول ذاتي يا اصلي مانند اتومبيل و مال منقول تبعي يا حكمي مانند منافع راجع به مال  منقول به مال ماموال

  منقول 
  

  . ميشودتقسيم
شود،   آنجا كه مفهوم گردش ثروت مورد نظر در اقتصاد و به تبع آن در حقوق تجارت شامل اموال غير منقول نمياز

  لذا 
  

  عمل تجارتي .) ت. ق (2 از ماده 1 وجود ساير شرايط مقرر در بند  يا تحصيل اينگونه اموال به قصد انتفاع و ياخريد
  

صراحتاً به اين موضوع اشاره نموده و معامالت راجع به اموال غير .) ت. ق (4 نميشود و باين جهت ماده محسوب
  منقول 

  
  . خارج از مصاديق معامالت تجارتي دانسه استرا



  ):قصد انتفاع( ـ قصد فروش يا اجاره پ
  باشد كه احكام و شرايط آن در قانون مدني  يا اجاره از مصاديق عقود معين موضوع حقوق مدني مي) بيع (فروش

  
شود لذا آن دسته از عقود را كه بتواند اثر مشابه يكي از دو   است عنوان دو عقد مذكور حصري تلقي نميمندرج

  عقد 
  

  .قرر در اين بند محسوب نمود در فوق را تحقق بخشد بايستي از مصاديق و مشمول حكم ممذكور
 اينكه خريد يا تحصيل مال منقول بتواند مشمول و يا مصداق عنوان معامالت تجارتي قرار گيرد، بايستي در براي

  آن قصد 
  

  .هاي تجارتي است، وجود داشته باشد  يا اجاره به منظور كسب سود، كه از اركان اصلي فعاليتفروش
ين رابطه صرف قصد فروش كفايت دارد وتحقق سود براي تجارتي تلقي شدن  بايد توجه داشت كه در االنهايه
  معامله 

  
بنابراين مواردي كه شخص به قصد فروش و يا اجاره و در نتيجه كسب سود مادي تحصيل نمايد .  نداردضرورت
  لكن در 

  
مال به منظور تبليغ  به هر دليل مانند تلف يا فاسد شدن مال قصد شخص محقق نشود و يا مواردي كه صاحب عمل

  يا 
  

 اقدام به توزيع رايگان يا به قيمت نازل نمايد و در نتيجه زيان محقق گردد، معامله به لحاظ قصد اوليه رقابت
  كماكان به 

  
  .شود  معامله تجارتي تلقي ميعنوان
د و يا مواردي كه هاي او به لحاظ نبودن خريدار تلف شو  مثال در مورد گل فروشي كه تمام و يا بخشي از گلبراي

  خريد 
  
  شود، معامله به دليل فقد قصد انتفاع   تحصيل مال به قصد مصرف در امور خيريه و يا كمك به ديگران انجام مييا
  

  .شود  تلقي نميتجارتي
  
  : ـ تصرف يا عدم تصرفت
تر، اقدام به نوعي تصرف  اي از موارد خريدار يا تحصيل كننده مال به منظور انتفاع بيشتر و يا عرضه مطلوب  پارهدر

  در مال 
  

  .نمايد مي
  . از تصرف در اينجا تغيير كمي يا كيفي در مال است نه ساير تصرفات ناقله مانند فروش يا معاوضه و غيرهمنظور
  بندي يا مخلوط نمودن انواع كااليي مانند چاي با كيفيت متفاوت را  اي يا تغيير بسته  به بسته بندي كاالي فلهاقدام

  



بديهي است تصرف نبايستي در حدي باشد كه به .  از مصاديق تصرف موضوع اين بند محسوب نمودتوانمي
  تشخيص 

  
 به لحاظ شمول عنوان صنعت، هنر و غيره عنوان فعاليت و عمل خارج از حوزه فعاليت و عمل تجارتي عرف

  محسوب 
  

  ه با تصرف و تغيير كمي يا كيفي مواد اوليه مانند اي ك فعاليت و يا معامالت صنعتگر يا هنرمند يا توليد كننده. شود
  

نمايد، به   رنگ و روغن اقدام به توليد كاالي خاص نظير لوازم خانگي يا اثر هنري از قبيل تابلو نقاشي ميفلزات،
  فرض 

  
  .شود  قصد فروش معامله تجارتي محسوب نمياحراز
  و يا عاملي) كميسيون(العمل كاري   ـ داليل يا حقدوم
  گري يا اعمالي كه به نوعي در گردش ثروت دخالت دارد اشاره نموده  به سه مورد واسطه.) ت. ق (2 از ماده 3 دبن
  

  .است
دخالت غير مستقيم و يا به عبارت ديگر ايجاد تسهيل .) ت. ق (356 تا 335عمل داللي موضوع مواد :  ـ دالليالف
  در 

  
  .باشد  ثروت ميگردش
  بنابراين يكبار داللي تحت شرايط خاص آن، موضع معامله . بر فعاليت و فعل داللت دارد دالل بر شخص و داللي لفظ

  
  البته اشاره به اين نكته ضروري . نمايد در حالي كه دالل شخصي است كه مبادرت به عمل داللي مي.  استتجارتي

  
  ها و در  ونه معامالت و فعاليت كه لزوم داشتن پروانه يا مجوز خاص براي تعيين متصديان و شاغلين به اين گاست

  
  در داللي، شخص دالل يا واسطه، در . است و ارتباطي به اعمال تجارتي است ندارد) شخص( تشخيص تاجر نتيجه

  
) معامله(نمايد و شخصاً طرف رابطه حقوقي   اطالق، فقط طرفين عرضه و تقاضا را به يكديگر معرفي ميصورت
  . نيست

  
ن بورس اوراق بهادار يا بورس كاال و كارگزاران بيمه كه طبق ضوابط مربوطه بايستي مجوز  و اعمال كارگزارافعاليت

  و 
  

  .شود  فعاليت از مراجع ذيربط اخذ نمايند از جمله مصاديق داللي محسوب ميپروانه
  . داللي تابع مقررات راجع به وكالت استقرارداد
  باشد ولو اين كه داللي را فقط براي يكي از  تقصير خود مي در مقابل هر يك از طرفين مسئول هر گونه تقلب و دالل

  
  .).ت. ق) 338ماده ( انجام دهد طرفين



   مسئول تلف، عيب و يا نقص تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معامالت باو داده شده است، مگر اينكه دالل
  

  .).ت. ق339ماده (او نبوده است  كند كه تلف، عيب و يا نقص اشياء يا اسناد مزبور مربوط به شخص ثابت
در اينصورت . هاي مختلف داللي كند تواند در زمان واحد براي چند سفارش دهنده در يك رشته يا رشته  ميدالل
  بايد 

  
 341ماده ( را از اين ترتيب و امور ديگري كه ممكن است موجب تغيير راي آنها شود مطلع نمايد دهندگان سفارش

  .ق
  
  ه اسناد و نوشتجات راجع به معامله انجام شده توسط دالل به وسيله شخص دالل بين طرفين در مواردي ك.). ت
  

  .). ت. ق342ماده ( ميشود، مسئوليت صحت و اعتبار امضاهاي اسناد و نوشتجات مزبور بر عهده دالل است مبادله
  

مگر اين كه طرفين يا يكي از كند ندارد   دالل مسئوليتي در خصوص اعتبار اشخاصي كه براي آنها داللي ميلكن
  آنها 

  
  همچنين دالل ضامن اجراي معامالت .  اعتبار شخص دالل معامله نموده باشد كه در اين صورت دالل ضامن استبه
  

  دالل در صورت تقصير، در خصوص ارزش يا جنس اموال مورد معامله .). ت. ق345 و 343مواد . ( شده نيستانجام
  

  .).ت. ق344ماده ( است مسئول
 دالل در نفس معامله ذينفع يا سهيم باشد بايد مراتب را به طرفي كه از اين امر مطلع نيست اطالع دهد چنانچه
  وگرنه 

  
دهنده  در موارد سهيم بودن در معامله، دالل با سفارش.  خسارت وارده در نتيجه اين عدم اطالع خواهد بودمسئول

  خود 
  

  .).ت. ق437ماده (ود  مسئول اجراي تعهدات خواهد بمتضامناً
  ، .)ت. ق348ماده ( در صورتي استحقاق داللي دارد كه معامله به راهنمايي يا وساطت او تمام شده باشد دالل

  
  چنانچه معامله .  قبل از انجام معامله و به طريق اولي در صورت عدم انجام معامله حق مطالبه اجرت نداردبنابراين

  
  الزحمه  حق. قاق دالل به اجرت منوط به تحقق شرط مندرج ضمن معامله است به شرط تعليقي باشد استحمشروط

  
  .  بر عهده طرفي است كه او را مامور انجام معامله نموده است مگر اين كه به نحو ديگري توافق شده باشددالل

  
  خذ نظر كارشناس در صورت فقد تراضي در اين مورد دادگاه با ا. شود الزحمه دالل طبق تراضي تعيين مي  حقميزان

  
  . به تعيين آن خواهد نموداقدام



و يا فسخ به استناد يكي از خيارات، حق دالل براي ) تراضي طرفين بر انحالل عقد( صورت اقاله يا تفاسخ در
  مطالبه 

  
  . ساقط نميشود مگر در صورتيكه فسخ معامله مستند به دالل باشداجرت
بورس در اصطالح به . ن مختصر، اشاره به بورس ضروري به نظر ميرسددر اي:  ـ بورس كاال و اوراق بهادارتبصره

  بازار 
  

  شود كه در آن بازرگانان، دالالن رسمي، توليد كنندگان و مصرف كنندگان   معامالت كلي تجارتي اطالق ميعمده
  

  معامالت . دهند ام ميدار انج نمايند و تحت ضوابط معين در اين بازار معامالت نقد و يا مدت  بورس تجمع ميكاالهاي
  

  . واحد خصيصه معامالت تجارتي استبورس
  . كاال بازار متشكل معامالت عمده كاالهاي تجارتي استبورس

  بورس اوراق بهادار بازار خاصي است كه در آن داد و ستد اوراق ” قانون بورس اوراق بهادار، 1 از ماده 1 موجب بند به
  

  .”گيرد مقررات اين قانون انجام مي توسط كارگزاران بورس و طبق بهادار
   (376 تا 357العمل كاري موضوع مواد  لفظ حق العمل كار بر شخص و لفظ حق): كميسيون( ـ حق العمل كاري ب
  
  ناميده “ آمر”العمل كار كسي است كه به دستور شخص ديگر كه اصطالحاً  حق. بر فعاليت و عمل داللت دارد.) ت.ق
  

  العمل كار معموالً براي اشخاص مختلف عمل  حق. معامله انجام ميدهد) آمر( حساب ديگري  به نام خود و بهشود مي
  

  .كند مي
  ها و در نتيجه   داشتن پروانه يا مجوز خاص براي تعيين متصديان و شاغلين به اين گونه معامالت و فعاليتلزوم

  
  . تجارتي است نداردالعمل كاري كه از اعمال است و ارتباطي به عمل حق) شخص( تاجر تشخيص

عامل . لفظ عامل يا نماينده بر شخص و عاملي يا نمايندگي بر فعاليت و عمل داللت دارد:  ـ عامليت يا نمايندگيپ
  يا 
  

  نمايد و متعهد به فروش به قيمت معين يا اشخاص   معموالً براي يك شخص يا يك بنگاه تجارتي عمل مينماينده
  

اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت همين عنوان بطور انحصاري . باشد سرمايه نيز مي ميشود و احتماالً صاحب محدود
  يا 
  

  .آالت و يا نمايندگي بيمه  نمايندگي توليد كنندگان لوازم خانگي، نمايندگي ماشينغيرانحصاري،
   نتيجه ها و در  داشتن پروانه يا مجوز خاص براي تعيين متصديان و شاغلين به اين گونه معامالت و فعاليتلزوم

  
  .است و ارتباطي به عمل نمايندگي كه از اعمال تجارتي است ندارد) شخص( تاجر تشخيص

  هاي وارده در نتيجه عمل  اي از موارد در برابر اشخاص ثالث مسئول خسارات و زيان  كننده نمايندگي در پارهاعطا
  



  . ذيربط استنماينده
العمل كار و عامل وجود دارد اين  ردد تفاوتي كه بين حقالعمل كار و عامل مشتبه گ  كه ممكن است حقمواردي

  است 
  
  العمل كار آمادگي دارد براي هر شخصي كه به او مراجعه نمايد، معامله انجام دهد در صورتيكه اكثراً   همواره حقكه
  

  بين از انجام  ما كند و ممكن است با توجه به قرارداد في  فقط از طرف تاجر يا توليد كننده معني فعاليت ميعامل
  

  . و معامالت براي ساير تجار و رقبا ممنوع باشدفعاليت
درج شده است، و عبارت ظهور ” هر قسم عمليات”عبارت .) ت.ق (2 از ماده 3 با عنايت به اين كه در بند گروهي

  در 
  

  عامالت تجارتي تلقي العمل كاري و عاملي را به شرط تكرار و تصدي در زمره م  و تعداد دارد، لذا داللي، حقتكرار
  

  .نمايند مي
  

   ـ عمليات صرافي و بانكيسوم
  باشد و گردش كاال مطرح نيست مگر در صورتي كه وجوه و   اين مورد صراف يا بانكدار، واسطه وجوه و اعتبار ميدر
  

، قبول تبديل ارز و معامالت راجع به آن، خريد و فروش سهام به دستور مشتري.  مجازاً كاال تلقي شوداعتبار
  سپرده 

  
 ضوابط خاص، اعطاي وام و اعتبار يا تسهيالت بانكي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا، مبادله و معامله تحت

  بروات 
  
  .است.) ت.ق (2 ماده 7 مصاديق عمليات صرافي و بانكي موضوع بند از

ها و ساير مقررات مربوط  ور بانكاي است كه بر طبق قانون پولي و بانكي، اليحه قانوني اداره ام  موسسهبانك
  تشكيل 

  
  . به عمليات بانكي اشتغال ورزدو

   چه طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسي بانكداري در بخش دولتي منظور شده است، لكن قوه مقننه به اگر
  

  .ست حكم مقرر در ذيل اصل مذكور تاسيس بانك غير دولتي را تحت ضوابط معين، مجاز اعالم نموده ااستناد
  باشد  ايران مي اسالمي  قانون پولي و بانكي كشور، شوراي پول و اعتبار كه از اركان بانك مركزي جمهوريدر
  
  .است  تشخيص عمليات بانكي تعيين شدهمرجع عنوان به
  

   ـ عمليات بيمه دريايي و غيردرياييچهارم



نمايد به ازاي دريافت مبلغ معين  ي عقد يا قرارداد و يا عملياتي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مبيمه
  خسارت 

  
 وارده به اموال يا سالمت شخص معين را كه ناشي از تحقق حادثه يا حوادث احتمالي معين مندرج در بيمه مادي
  نامه 

  
  .باشد جبران كند و يا مبلغ معيني را به پردازد) قرارداد بيمه(

  منظور از بيمه مندرج در . شود ه خطرات سياسي تقسيم مي به انواع اجتماعي، تعاوني و بازرگاني شامل بيمبيمه
  

  .هاي بازرگاني است بيمه.) ت.ق (2 از ماده 9 بند
   طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسي بيمه در بخش دولتي منظور شده است، لكن قوه مقننه به استناد اگرچه

  
  .معين مجاز اعالم نموده است مقرر در ذيل اصل مذكور تاسيس بيمه غير دولتي را تحت ضوابط حكم

  
   ـ كشتيراني داخلي يا خارجيپنجم

باشد لذا  مي) مسافر( عنايت به اينكه منظور از كشتيراني، امور راجع به حمل و نقل كاال و يا جابجايي اشخاص با
  بند 

  
  . ماده مذكور نيز تلقي كرد2توان از مصاديق بند  را مي.) ت.ق (2 ماده 10
  

  ر انداختن كارخانه ـ تاسيس و بكاششم
تاسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه را مشروط براينكه براي رفع حوايج شخصي .) ت.ق (2 از ماده 4 بند

  نباشد 
  

  منظور از كارخانه در اين بند تشكيالتي است كه در آن مواد اوليه يا كاالي نيمه . نمايد  تجارتي محسوب ميمعامله
  

  يا نيروي انساني تغيير شكل كمي و يا كيفي يافته و به عنوان محصول جديد ارائه آالت و   بوسيله ماشينتمام
  

  .گردد مي
چنين فعاليتي خارج از مصاديق ,  چنانچه تاسيس و يا بكار انداختن كارخانه براي رفع نياز شخصي باشدبنابراين
  اعمال 

  
 محصوالت كشاورزي به منظور عرضه براي مثال چنانچه توليد كننده. شود  يا معامالت تجارتي محسوب ميو

  توليدات 
  

  بندي ايجاد نمايد، موضوع به عنوان تاسيس كارخانه براي رفع نياز محسوب و خارج از   كارگاه و يا واحد بستهخود
  

  .خواهد شد.) ت.ق (2 از ماده 4 بند مصاديق
  

  شود  دوم ـ معامالت يا اعمالي كه درصورت تكرار تجارتي محسوب ميمبحث



لفظ تصدي . اشاره به تصدي برخي از مصاديق معامالت تجارتي شده است.) ت.ق (2عدادي از بندهاي ماده  تدر
  غالباً 

  
  هاي تجارتي و بازرگاني با وجود  اي از فعاليت چون تكرار عمل در پاره. نمايد  تكرار عمل را در ذهن متبادر ميمفهوم

  
  دسته از عمليات تجارتي و بازرگاني معموالً توسط بنگاه يا  و تشكيالت مالزمه دارد به همين جهت اين سازمان

  
  منظور از بنگاه يا موسسه گروهي از افراد ميباشد كه بطور متشكل و سازمان يافته به . شود  انجام ميموسسه

  
رتي برداري تجا  نيل به هدف اقتصادي معين با سرمايه و كار خود تحت نظر يك نفر رئيس يا كارفرما به بهرهمنظور

  يا 
  

  :از جمله اين دسته موارد زير قابل ذكر است. ورزند  خاص و نظاير آن مبادرت ميصنعتي
  

   ـ حمل و نقلاول
  تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا را به هر نحو كه باشد در زمره معامالت .) ت.ق (2 از ماده 2 بند

  
و نقل به اجاره شخص براي مسافرت يا حمل كاال در لكن چون مواردي كه وسيله حمل .  شمرده استتجارتي

  آيد  مي
  

  تصدي به حمل و نقل .  را شامل ساير موارد تلقي كرد2توان مصاديق بند   ماده فوق خواهد بود لذا مي1 بند مشمول
  
  لق به  صورتي تجاري خواهد بود كه متصدي با استفاده از وسائلي كه دارد به حمل و نقل مسافر يا كاالهاي متعدر
  

 بپردازد و در مقابل وجهي دريافت دارد و به اين ترتيب اگر يك شركت بزرگ براي حمل و نقل كارمندان ديگران
  خود 

  
اي كه داراي يك دستگاه  و همچنين راننده. گردد  وسائل نقليه زميني يا هوايي باشد تاجر محسوب نميداراي

  وسيله 
  

  كند متصدي حمل و نقل  صاً از آن براي حمل و نقل مسافر استفاده مي است مانند راننده تاكسي كه خود شخنقليه
  

  .شود  نميمحسوب
  

   ـ عمليات حراجيدوم
متصدي حراج با در اختيار قرار دادن محل حراج واسطه گردش .) ت.ق (2 ماده 5 عمليات حراجي موضوع بند در

  كاال 
  

  كردن موسسه با بنگاه حراجي اجناس و كاالهاي تصدي به عمليات حراجي عملي است كه شخص با دائر . باشد مي
  



رساند و در مقابل عمل خود اجرت دريافت   به ديگران را پذيرفته و آنها را از طريق حراج بفروش ميمتعلق
  .دارد مي

  
  هاي عمومي  ـ نمايشگاهسوم

  . باشد ظاير آن ميشامل سينما، تئاتر، سيرك و ن.) ت.ق (2 ماده 6هاي عمومي موضوع بند   از نمايشگاهمنظور
  

باشد و در اين  و تماشاگران مي) بازيگر و يا هنرمند( نمايشگاه عمومي در واقع واسطه ميان صاحبان اثر متصدي
  موارد 

  
  هاي ترويجي و يا تبليغي كه هدف آن در راستاي انتفاع مادي  تصدي نمايشگاه.  اثر، هنر و يا كار مطرح استگردش

  
معامالت تجارتي تلقي شود و چنانچه خود هنرمند شخصاً اقدام به تأسيس يك  نبايستي از مصاديق نباشد

  نمايشگاه 
  

  . شود  كند و فقط هنر خود را در مقابل دريافت وجه به تماشاگران عرضه نمايد عمل او تجارتي محسوب نميعمومي
  

  توان عمل آن را تجارتي  در صورتي كه تعدادي از هنرمندان مبادرت به تأسيس نمايشگاه عمومي نمايند ميلكن
  

  .دانست
  
  
  

   دومفصل
   تجارتي تشبيهيمعامالت

  
شود   دسته از اعمال به لحاظ اين كه در گردش ثروت دخالتي ندارد در زمره اعمال تجارتي ذاتي شمرده نمياين

  لكن 
  

  از جمله اين . تها را در فهرست معامالت تجارتي منظور نموده اس  بنا به مصالحي از جمله فايده عملي، آنمقنن
  

  :توان به موارد زير اشاره كرد  ميدسته،
  

  :شود  ـ تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي از امور ايجاد مياول
 نظير تسهيل معامالت ملكي يا پيدا كردن خدمه  اي از مصاديق اين گونه اعمال، به پاره.) ت.ق (2 از ماده 3 بند در
  يا 
  

  عبارت اين بند و ينز مصاديق مذكور در آن مبهم و نامحدود . مات و غيره اشاره شده است و رساندن ملزوتهيه
  

  تواند اختالطي از انواع معامالت اعم از تجارتي ذاتي يا تشبيهي و يا معامالت غير تجارتي را   و در واقع ميباشد مي
  



ع اين بند، عامل در واقع به امر داللي به عنوان نمونه در مورد پيدا كردن خدمه از معامالت موضو.  گرددشامل
  واسطه (
  

  .ورزد مبادرت مي)  نيروي كار يا خدمت و نيازمند اين امرميان
  

  : ـ معامالت برواتيدوم
   از برات سندي متضمن اعتبار است كه بدون رعايت تشريفات مقرر در قانون مدني، به سهولت و با سرعت منظور

  
  در اين گونه موارد اصوالً بايستي حسب اين كه ماهيت اعتبار . ت ديگر است انتقال مكرر از دستي به دسقابل

  
به لحاظ اشكاالت عملي و سختي در .  در برات تجارتي يا غيرتجارتي باشد حكم قضيه را صادر نمودمنعكسه

  تشخيص 
  

به عنوان ابزاري براي  اعتبار، به خصوص در مواردي كه انتقاالت متعدد باشد و اينكه برات اصوالً و عمدتاً ماهيت
  رفع 

  
 تجارتي بازرگانان ابداع و به كار گرفته شده است، قانونگذار معامالت راجع به بروات را صرفنظر از ماهيت نيازهاي

  آن 
  

  .).ت. ق2 ماده 8بند ( از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد تجارتي شمرده است اعم
  

  : ـ ساير مواردسوم
  اي از مقررات خاص راجع به تجار و معامالت  هاي مستقيم پاره انين از جمله قانون ماليات ضمن ساير قوقانونگذار

  
 نظير تكليف نگاهداري دفاتر قانوني را به گروهي از اشخاص و معامالت مانند موسسات ساختماني بار تجارتي
  نموده 

  
توان از مصاديق بند   گونه موارد را مياين.) ت.ق (2 ماده 3بديهي است با توجه به اطالق حكم مقرر در بند . است
  اخير 

  
  .دانست

  
  
  

   سومفصل
   تجارتي تبعي يا نسبيمعامالت

  
  موارد آن فهرست شده است اصوالً و با توجه به تعريف، معامله .) ت.ق (3 گونه معامالت تجارتي كه در ماده اين

  



  شود، قانونگذار آن را معامله  ارتي انجام مي نيست، لكن به اعتبار اين كه توسط تاجر يا به ضميمه عمل تجتجارتي
  

رسد در تعيين مصاديق تمايل به استفاده از مفهوم شخصي،  در اين موارد به نظر مي.  به شمار آوردي استتجارتي
  كه 

  
  . صفحات قبل توضيح داده شد، براي اعمال ضوابط حقوق تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته استدر
  :ته از معامالت موارد زير قابل ذكر است جمله اين دساز
در اين موارد طرفين معامله .). ت.ق (3 ماده 1ها موضوع بند  ـ كليه معامالت بين تجار و كسبه و صرافان و بانك1

  تاجر 
  شود؛ اند معامالت تجارتي تلقي مي  و به تبع آن و يا نسبت به اشخاصي كه آن را انجام دادههستند

  ؛.)ت.ق (3 ماده 2نمايد موضوع بند  ه تاجر يا غير تاجر براي رفع حوايج تجارتي خود ميـ كليه معامالتي ك2
تاجر و يا (رتي ارباب خود تاجر براي امور تجا) شامل كارگران و يا كاركنان(ـ كليه معامالتي كه اجزا يا خدمه 3

  بنگاه 
  ؛.)ت.ق (3 ماده 3نمايند موضوع بند  مي) تجارتي

  بيني  هفت نوع شركت پيش.) ت.ق (20در ماده .). ت.ق (3 ماده 4هاي تجارتي موضوع بند  تـ كليه معامالت شرك4
  .است

براي تعيين تجارتي .) ت.ق (3 مذكور در بندهاي مختلف ماده” امور تجارتي”و يا ” حوايج تجارتي” آنجا كه قيد از
  يا 

منظور تسهيل در امر، ضمن انونگذار به  بودن معامالت ممكن است در عمل ايجاد اشكال نمايد، لذا قغيرتجارتي
   5ماده 

 اصل و يا ضابطه بر تجارتي بنابراين. اماره قانوني تجارتي تلقي شدن معامالت تجار را مقرر داشته است.) ت.ق(
  بودن 

در اين گونه .  تاجر است مگر در مواردي كه خالف آن يعني غير تجارتي بودن معامالت تاجر اثبات شودمعامالت
   بار موارد
  .باشد  بر عهده شخصي است كه مدعي غير تجارتي بودن معامالت تاجر ميدليل
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