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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یكی از پرطرف دارترین رشته های 
دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 
که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشكده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آنها 
قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نكرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انكارناپذیر 
نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 
رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 
که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
و  آموزش  تسهیل  آنها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت  آثاری  تولید  به  دانشجویان،  علمی 
تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                                فرزاد دانشور
                            مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون تجارت
)مصوب 1311/2/13 کمیسیون قوانین عدلیه با اصالحات بعدی(

باب اول: تجار و معامالت تجاری

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

نکته 1- تاجر کیست؟
1- تاجر در ماده 1 با شاخص "کس" مورد اشاره قرار گرفته است اما به اتفاق تمام حقوقدانان بهتر 
بود که قانون گذار به جای واژه کس از واژه شخص استفاده می کرد تا هم شامل تجار حقیقی )انسان( باشد 

هم شامل تجار حقوقی )شرکتهای تجاری(؛ پس تاجر می تواند شخص حقوقی یا شخص حقیقی باشد.
2- تاجر به شخصی گفته می شود که اعمال تجاری )که عموماً در ماده 2 قانون تجارت مذکور هستند( 
را شغل معمولی خود قرار دهد و بدیهی است که هر زمان بخواهد می تواند از این شغل کناره گیری کند 

ولی در زمانی که به تجارت مشغول است الزم است که امرار معاش وی از طریق تجارت باشد. 
3- تاجر باید اعمال تجارتی را به نام و حساب خود انجام دهد به نحوی که خود متحمل سود و زیان 

آن باشد. در ادامه این ضابطه را در ارتباط با برخی مشاغل تحلیل می کنیم.
لذا  می کنند؛  معامله  و حساب شرکت  نام  به  مدیران شرکت  که  آنجایی  از  الف- مدیران شرکت: 

مدیران شرکت تاجر نیستند. 
ب - دالل: این شخص تاجری است که برای اشخاصی که قصد دارند معامله کنند طرف معامله پیدا 
می کند و واسطه انعقاد معامله بین آنها می شود ولی خود طرف معامله نیست و دلیل اینكه تاجر محسوب 

می شود آن است که به نام و حساب خود داللی می کند.   
برای  متفاوت  معیار  سه  حقوقدانان  اما  است  نداده  ارائه  تعریفی  عامل  از  تجارت  قانون  عامل:  ت - 
تشخیص عامل ارائه داده اند. اول آنكه عامل هرچند قابل عزل است اما اگر بطور ناموجه عزل شود می تواند 
از آمر جبران خسارتهای خود را مطالبه کند؛ دوم آنكه عموماً عامل از خود سرمایه دارد و در تامین سرمایه 
به آمر خود کمک می کند و سوم آنكه عامل به نام و حساب آمر معامله می کند. در میان این سه معیار، 
معیار اخیر نمی تواند صحیح باشد؛ چرا که در این صورت تاجر بودن عامل زیر سوال می رود و این در حالی 
است که عامل طبق قانون تجارت تاجر است و اشتغال به تجارت منوط به آن است که به نام و حساب خود 

صورت گیرد به نحوی که شخص تاجر متحمل سود و زیان آن نوع تجارت گردد. 
ث - حق العمل کار: طبق م 357 ق.ت. حق العمل کار کسی است که به نام خود اما به حساب دیگری 
معامله می کند. برای مثال آمر به حق العمل کار دستور می دهد که برای وی 100 عدل )بسته( پنبه بخرد، 
در این صورت حق العمل کار از فروشنده پنبه ها را می خرد و پنبه ها را  به آمر در ازای حق العمل و هزینه های 
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صرف شده تحویل می دهد. در اینجا حق العمل کار در مقابل فروشنده اصیل است ولی در مقابل آمر وکیل و 
حكم ماده 358 قانون تجارت که مقررات باب وکالت قانون مدنی را در صورت سكوت قانون تجارت حاکم 
می داند، صرفاً محدود به رابطه آمر و حق العمل کار است و رابطه حق العمل کار و فروشنده )اصیل( مشمول 
قانون مدنی نیست؛ چرا که حق العمل کار در مقابل فروشنده اصیل است )شخصاً متعهد به اجرای قرارداد 
است(؛ یعنی حق العمل کار نمی تواند به مسائل مربوط به رابطه قراردادی خود با آمر در مقابل فروشنده 

استناد کند.  
ج - قائم مقام تجاری: قائم مقام تجاری به نام وحساب رییس تجارتخانه فعالیت می کند؛ لذا تاجر 

نیست. 
ح - مامور حمل و نقل: در شغل تجاری حمل و نقل شخصی که تاجر و مشمول حقوق تجارت است، 
متصدی حمل و نقل است نه مامور حمل و نقل. برای مثال احمد به متصدی حمل و نقل 100 عدل پارچه 
داده است تا آنها را از تهران به کرمانشاه منتقل نماید، متصدی حمل و نقل نیز برای این امر از ماموری 
استفاده می کند تا محموله را به وسیله کامیون به مقصد برساند، در این فرض شخصی که تاجر است، 
متصدی است نه مامور حمل و نقل؛ چرا که مامور حمل و نقل به قصد تجارت و به نام و حساب خود این 
ماموریت را انجام نمی دهد بلكه این متصدی است که به قصد تحصیل منفعت به تجارت می پردازد آن هم 

به نام و حساب خود.
خ - اجزاء، خدمه و شاگرد تاجر: اینان اشخاصی هستند که فرض می شود با تاجر دارای رابطه ی 
کاری هستند و هر آنچه که انجام می دهند به اذن تاجر)رییس( است؛ لذا به نام و حساب خود فعالیت 

نمی کنند و درنتیجه تاجر هم نیستند.
د - اولیاء و قیم تاجر محجور: فرض کنید که تاجری دیوانه شود، در این حالت اداره ی امور تجاری 
وی طبق قانون به  همانند سایر امور وی به قیم سپرده خواهد شد، حال سوال این است که آیا قیم تاجر 

است یا تاجر دیوانه شده همچنان تاجر است؟
در پاسخ باید گفت که قیم به تجارت نمی پردازد؛ چرا که اوالً به نام وحساب خود فعالیت نمی کند؛ ثانیاً 
به اداره امور محجور می پردازد نه به تجارت. تاجر دیوانه شده هم تاجر نیست؛ چرا که تاجر بودن نیازمند 
قصد و اراده است که تاجر دیوانه شده آنها را ندارد؛ ثانیاً به دلیل اینكه در وصف تاجر بودن تاجر تردید 
جدی وجود دارد، نمی توان تاجر بودن وی را استصحاب کرد. بنابراین در فرض ما تاجر وجود ندارد اما اداره 
امور تجاری موضوعیت دارد و حدود وظایف قیم در چارچوب اداره امور تجاری تعریف می گردد. )مستند 

این نظریه وحدت مالک از ماده 400 قانون تجارت در باب قائم مقام تجاری است.(   
ذ - مدیر تصفیه: هر گاه که تاجری ورشكسته شود، تاجر از مداخله در امور تجاری اش منع و اداره 
امور تجاری او به مدیر تصفیه واگذار می گردد. در این صورت، همانند حالت قبل مدیر تصفیه تاجر تلقی 
نمی شود؛ چرا که تمام مداخالتی که انجام می دهد در راستای اداره امور تاجر ورشكسته است و خود شخصاً 
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به تجارت نمی پردازد.
نکته 2- نحوه احراز تاجر بودن:

1- احراز تاجر بودن یا نبودن یک شخص اساساً با دادگاه است.
2. هیچ دلیلی که بطور قطع داللت بر تاجر بودن شخصی کند، وجود ندارد و تمام ادله ای که در حقوق 
تجارت در این باب وجود دارد، ظنی الدالله و موردی می باشند که در ادامه اهم آنها را نام برده و برخی 

از آنها را توضیح می دهیم:
الف- داشتن دفاتر تجارتی

ب - ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی
ت - استفاده از اسناد تجارتی مانند برات، سفته و چک�

ث - داشتن پروانه بازرگانی�
ج - گردش سرمایه باال�

ح - داشتن برگ تشخیص مالیات مشاغل�  
خ - سایر اوراق و اسناد

بر  به شهادت دیگران مبنی  اثر دادن  ترتیب  د - شهادت دیگران بر اشتغال شخص به تجارت: 
اینكه شخصی به تجارت مبادرت ورزیده است درهرحال منوط به اقناع وجدانی قاضی و برآورده شدن سایر 
مقضیات و مفقود بودن برخی موانع است؛ چرا که ممكن است شخص مذکور آن فعالیت را به نام و حساب 

دیگری انجام داده باشد و شاهد صرفاً ناظر امر مادی بوده و از قصد و اراده شخص مطلع نباشد.
ذ - اقرار: تاجر می تواند اقرار به انجام دادن تجارت کند اما در این صورت تاجر بودن وی منوط به 

احراز شرایط از جانب قاضی است. 
نکته 3- آثار تاجر بودن:

1- تاجر مكلف به تكالیف عام تجار است. این تكالیف عام عبارتند از:
الف- داشتن دفاتر تجارتی قانونی
ب - ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی

ت - اعالم توقف و ورشكستگی حسب مورد.
اشخاص  رو، سایر  این  از  ورشكسته شود؛  به وصف  موصوف  تاجر می تواند  تنها  که  است  بدیهی   -2

غیرتاجر در صورت ناتوانی در پرداخت دیونشان معسر می گردند نه ورشكسته.
3- قانون تجارت در ماده 3 ق.ت برخی از معامالت تجارتی تبعی را ذکر کرده است. به همین خاطر 

اثر دیگر تاجر بودن شخص، موضوعیت یافتن ماده 3 قانون تجارت است.
4- اصل آن است که اعمال و فعالیتهای اشخاص بطور کلی تجارتی نیستند اما در باب تجار طبق ماده 
5 ق.ت. فرض بر آن است که کلیه معامالت تجار، تجارتی است مگر اینكه ثابت شود که معامله مربوط به 
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امور تجارتی نبوده است.
نکته 4- محدودیت ها و ممنوعیت های اشتغال به تجارت

1- اشتغال به تجارت اصوالً نیازمند کسب مجوز و طی تشریفات نیست و این داللت بر اصل آزادی 
تجارت دارد اما در دنیای مدرن برای تنظیم امور، تجار به موجب قانون مكلف به اجرای تكالیفی شده اند 
که تكالیف عام و خاص تجار نام دارند. برای مثال مبادرت به داللی به موجب قانون دالالن مصوب 1317 
منوط به داشتن پروانه داللی است. به عالوه این تكالیف، بطور استثنایی و طبق سیاستهای دولتی ممكن 
است که اشتغال به برخی معامالت تجارتی موقتاً یا دائماً برای برخی از اشخاص ممنوع یا محدود شده 

باشد که در ادامه چند نمونه از این محدودیتها  و ممنوعیت ها ذکر می گردد:
الف- ممنوعیت های شخصی: این نوع محدودیتها و ممنوعیت ها به خاطر ویژگی های اشخاص اعم 

از بیگانه یا کارمند دولت بودن و ... وضع می گردد. 
باشند؛  محروم  تجارت  از  مطلقًا  است  ممكن  ایرانی  اشخاص  ایرانی:  اشخاص  ممنوعیت  الف-1( 
مانند قضات و سردفتران یا بطور نسبی )محدودیت(؛ مانند کارمندان دولت که فقط از ورود و مداخله 

در معامالت دولتی ممنوع هستند. 
می دهند  انجام  تجاری  فعالیت  دیگر  کشور  قلمرو  در  که  بیگانگانی  بیگانگان:  ممنوعیت  الف-2( 
سرمایه گذار خارجی تلقی می شوند و بسته به سیاستهای دولتی ممكن است که اشتغال به نوعی تجارت 
برای بیگانگان آزاد یا ممنوع باشد. مثاًل قبل از انقالب اسالمی، اشتغال به فعالیتهای بیمه ای و بانكی برای 
بیگانگان مجاز بود اما با انقالب اسالمی این آزادی از بین رفت تا اینكه با تصویب قانون اجرای سیاستهای 
محدودیت  برای  شد.  فراهم  این صنعت  در  بیگانگان  امكان حضور  مجدداً  اساسی  قانون   44 اصل  کلی 
بیگانگان می توان به این مورد اشاره کرد که اشتغال به تجارت برای اشخاص بیگانه در ایران می تواند منوط 
به مشارکت اشخاص ایرانی با سرمایه گذار خارجی باشد برای مثال در صنعت بیمه و قراردادهای نفت و 

گاز ایران چنین محدودیتی وجود دارد.
ب - ممنوعیت های موضوعی: منظور از این ممنوعیت لحاظ کردن یكسری محدودیتها و ممنوعیت ها 
حسب موضوع تجارت است نه ویژگیهای شخص تاجر. برای مثال فعالیت در صنعت اسلحه سازی خواه 
برای ایرانی خواه برای بیگانه ممنوع است و این نوع ممنوعیت به خاطر ویژگیهای تاجر نیست بلكه به علت 

شرایط خاص فعالیت مذکور است.  
1- دالل در صورتی تاجر محسوب می شود که:                   )ارشد سراسری- 1372(

الف( از اداره یا سازمان ذیربط پرونده داللی اخذ کرده باشد.
ب ( در رشته واحدی فعالیت داشته باشد.

ج ( به کار داللی به عنوان شغل معمولی پرداخته باشد.
د ( شغل داللی را در قالب بنگاه یا مؤسسه انجام داده باشد.
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2- صغیر چگونه می تواند در شرکت ها ی سهامی  سرمایه گذاری کند؟          )سردفتری- 1375(
ب ( توسط ولّی خاص خود. الف( با اذن ولّی خود.   

د ( فقط توسط دادستان. ج ( توسط ولّی خاص خود و با اجازه دادستان. 
3- کارمند دولت که در خارج از وقت اداری اشتغال به تجارت دارد:                  )وکالت- 1381(

الف( تاجر محسوب می شود.   
ب ( به هیچ وجه تاجر محسوب نمی شود.

ج ( در صورتی تاجر محسوب می شود که تجارت شغل اصلی او باشد.
د ( در صورتی تاجر محسوب می شود که تجارت با شغل اصلی او منافات نداشته باشد.

4- کدام یک از عبارات زیر در مورد اشتغال خارجیان به تجارت در ایران، صحیح است؟  
                    )ارشد سراسری- 1384(

الف( اتباع خارجه حق تجارت در ایران ندارند.
ب ( اتباع خارجه فقط با مشارکت اتباع ایران می توانند به تجارت اشتغال یابند.

ج ( اتباع خارجه بدون محدودیت، حق اشتغال به هر نوع تجارت در ایران دارند.
د ( اتباع خارجه حق اشتغال به تجارت در ایران دارند مگر در زمینه ها یی که منع خاص وجود دارد.

5- مدیران شرکت ها ی تجاری:                    )ارشد سراسری- 1384(
الف( تاجر محسوب می شوند چون به نام خود عمل می کنند.

ب ( تاجر محسوب نمی شوند چون به نام دیگری عمل می کنند.
ج ( تاجر محسوب می شوند چون به نام خود و به حساب خود عمل می کنند.

د ( تاجر محسوب نمی شوند چون به نام خود و به حساب دیگری عمل می کنند.
6- کدام تعریف در مورد تاجر صحیح می باشد؟                )مشاوران حقوقی- 1386(

الف( تاجر کسی است که شغل متعارف خود را انجام معامالت سود آور قرار دهد. 
ب( تاجر شخصی است که شغل دائم خود را معامالت تجارتی سود آور قرار دهد. 

ج( تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار دهد. 
د( تاجر کسی است که شغل معمولی خود را انجام انواع معامالت قرار دهد. 

7- نداشتن پروانه مانع از حکومت مقررات ������������� �                  )ارشد سراسری- 1386(
الف( حق العمل کاری قانون تجارت نیست اما دالل را از شمول مقررات داللی خارج می کند. 

ب( داللی قانون تجارت نیست اما حق العمل کار را از شمول مقررات حق العمل کاری خارج می کند. 
ج( داللی و حق العمل کاری قانون تجارت است. 

د( داللی و حق العمل کاری قانون تجارت نیست. 
8- کدام یک از اشخاص ذیل تاجر نیست؟                                    )وکالت- 1387(
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ب( حق العمل کار      ج( کسبه جزء       د( قائم مقام تجارتی  الف( دالل  
9- کدام یک از اشخاص ذیل تاجر نیستند؟                          )ارشد آزاد- 1389(

ب( کارگزار بورس  الف( مدیرعامل یک شرکت تضامنی   
د( انبار عمومی  ج( بیمه گر    

10- تاجری فوت نموده و تمام مال التجاره وی به فرزندش که صغیر است ارث رسیده و اموال 
مزبور توسط قیم اداره می شود� در اینجا چه کسی تاجر محسوب می شود؟ )ارشد آزاد- 1389(

ب( قّیم  الف( صغیر     
د( هر دو  ج( نه صغیر نه قّیم تاجر محسوب نمی شوند.   

سؤال 4: د   سؤال 3: الف   سؤال 2: الف  سؤال 1: ج  
سؤال 8: د   سؤال 7: د   سؤال 5: ب   سؤال 6: ج  

سؤال 10: ج سؤال 9: الف 

پاسخنامه

ماده 2- معامالت تجارتی از قرار ذیل است: 
1 - خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینكه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 

2 - تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. 
3 - هر قسم عملیات داللی یا حق العمل کاری )کمیسیون ( و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی 
که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معامالت ملكی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن 

ملزومات و غیره. 
4 - تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینكه برای رفع حوائج شخصی نباشد. 

5 - تصدی به عملیات حراجی. 
6 - تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی. 

7 - هر قسم عملیات صرافی و بانكی. 
8 - معامالت برواتی اعم از اینكه بین تاجر یا غیر تاجر باشد. 

9 - عملیات بیمه بحری و غیربحری.
10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معامالت راجعه به آنها. 

نکته 1- در میان حقوقدانان تجارت، دو معیار در پاسخ به این سوال که قانون تجارت در باب چه 
مسئله ای است؟ وجود دارد. معیار اول، معیار شخصی است که حكایت از آن دارد که قانون تجارت قانون 
تجار است و به تنظیم رفتار تجار می پردازد. معیار دوم، معیار موضوعی است که حكایت از این مسئله دارد 
که قانون تجارت به منظور تنظیم فعالیتهای تجاری تدوین و تصویب گردیده است. در این راستا قانون گذار 


