
مؤلف: وحید امینی 

قانون یارقانون یار
حقوق تجارتحقوق تجارت

انتشارات چتر دانش



فروشگاه مرکزی: تهران، میدان انقالب، خ منیری جاوید)اردیبهشت شمالی(، پالک 88

تلفن مرکز پخش: 66492327 - تلفن فروشگاه کتاب: 66402353

nashr.chatr@gmail.com

کلیه حقوق برای مؤلف و ناشر محفوظ است.

@

	نام	کتاب	   قانون یار حقوق تجارت
	   چتر دانش 	ناشر	

	   وحید امینی 	مؤلف	
	نوبت	و	سال	چاپ   بیست و هفتم- 1400

	شمارگان	   2000
	شابک	   978-600-410-026-7

	   195000 تومان 	قيمت	

		سرشناسه     امینی، وحید،   1۳62 - 
		عنوان	و	نام	پديدآور	   قانون یار حقوق تجارت/مولف وحید امینی 

		مشخصات	نشر	   تهران: چتر دانش  ،   1۳94.   
		مشخصات	ظاهری   9۳1 ص.

	 شابک       978-600-410-026-7   
		وضعيت	فهرست	نويسی   فیپا 

		يادداشت    چاپ یازدهم. 
	 موضوع   دانشگاه ها و مدارس عالی -- ایران -- آزمون ها

		موضوع   حقوق تجارت -- ایران -- آزمونها و تمرینها )عالی(
	 موضوع   حقوق تجارت -- ایران -- راهنمای آموزشی )عالی(

 LB2۳5۳     کنگره	بندی	رده 	
		رده	بندی	ديويی    ۳78/1664 
		شماره	کتابشناسی	ملی  ۳98۳067 



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

جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر 
مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته 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. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 
درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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)مصوب )مصوب 1313//22//13111311 کمیسیون قوانین عدلیه با اصالحات بعدی( کمیسیون قوانین عدلیه با اصالحات بعدی(

  باب اول: تجار و معامالت تجاری 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 »کسی« مورد اشاره قرار گرفته است، اما به اتفاق تمام حقوقدانان بهتر 
بود که قانون گذار به جای واژه کسی، 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 عمومًا 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.
الف- مدیران شرکت: از آنجایی که مدیران شرکت به نام و حساب شرکت معامله می کنند؛ لذا 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 اینکه تاجر 

محسوب می شود آن است که به نام و حساب خود داللی می کند.   
اما حقوقدانان سه معیار متفاوت برای  نداده است،  ارائه  از عامل تعریفی  پ- عامل: قانون تجارت 
تشخیص عامل ارائه داده اند. اول آنکه عامل هرچند قابل عزل است، اما اگر به طور ناموجه عزل 
شود می تواند از آمر جبران خسارتهای خود را مطالبه کند؛ دوم آنکه عمومًا عامل از خود سرمایه 
دارد و در تأمین سرمایه به آمر خود کمک می کند و سوم آنکه 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 
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عامل زیر سؤال 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. 
ت- 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 
ازای  در  آمر  به  را   پنبه ها  و  را می خرد  پنبه ها  فروشنده  از  این صورت حق العمل کار  در  بخرد، 
حق العمل و هزینه های صرف شده تحویل می دهد. در اینجا حق العمل کار در مقابل فروشنده اصیل 
است ولی در مقابل آمر وکیل و حکم ماده 358 قانون تجارت که مقررات باب وکالت قانون مدنی 
را در صورت سکوت قانون تجارت حاکم می داند، صرفًا 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 )شخصًا متعهد به اجرای قرارداد است(؛ یعنی حق العمل کار نمی تواند به مسایل 

مربوط به رابطه قراردادی خود با آمر، در مقابل فروشنده استناد کند.  
ث- قائم مقام تجاری: قائم مقام تجاری به نام وحساب رئیس تجارتخانه فعالیت می کند؛ لذا تاجر 

نیست. 
ج- مأمور حمل و نقل: در شغل تجاری حمل و نقل، شخصی که تاجر و مشمول حقوق تجارت است، 
متصدی حمل و نقل است نه مأمور 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 مأموری استفاده می کند تا محموله را به وسیله کامیون به مقصد برساند، در این فرض شخصی 
که تاجر است، متصدی است نه مأمور حمل و نقل؛ چرا که مأمور حمل و نقل، به قصد تجارت و 
به نام و حساب خود این مأموریت را انجام نمی دهد بلکه این متصدی است که به قصد تحصیل 

منفعت به تجارت می پردازد، آن هم به نام و حساب خود.
چ- اجزاء، خدمه و شاگرد تاجر: افراد مذکور اشخاصی هستند که فرض می شود با تاجر دارای رابطه ی 
انجام می دهند به اذن تاجر)رئیس( است؛ لذا به نام و حساب خود  کاری هستند و هر آنچه که 

فعالیت نمی کنند و درنتیجه تاجر هم نیستند.
ح- 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 سؤال 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 اواًل به نام وحساب خود فعالیت نمی کند؛ ثانیًا 
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؛ ثانیًا به دلیل اینکه 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 
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باب قائم مقام تجاری است.(   
خ- مدیر تصفیه: هر گاه که تاجری ورشکسته 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 ورشکسته است 

و خود شخصًا به تجارت نمی پردازد.
نکته 2: نحوه احراز تاجر بودن:

1- احراز تاجر بودن یا نبودن یک شخص اساسًا با دادگاه است.
2- هیچ دلیلی که به طور 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
پ- استفاده از اسناد تجارتی مانند برات، سفته و چک

ت- داشتن پروانه بازرگانی
ث- گردش سرمایه باال

ج- داشتن برگ تشخیص مالیات مشاغل  
چ- سایر اوراق و اسناد

ح- شهادت دیگران بر اشتغال شخص به تجارت: ترتیب اثر دادن به شهادت دیگران مبنی بر اینکه 
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 ممکن است شخص مذکور آن فعالیت را به 
نام و حساب دیگری انجام داده باشد و شاهد صرفًا ناظر امر مادی بوده و از قصد و اراده شخص 

مطلع نباشد.
خ- 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 مکلف به تکالیف عام تجار است. این تکالیف عام عبارتند از:
الف- داشتن دفاتر تجارتی قانونی
ب - ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی

پ- اعالم توقف و ورشکستگی حسب مورد
2- بدیهی است که تنها تاجر می تواند موصوف به وصف ورشکسته شود؛ از این رو، سایر اشخاص 

غیرتاجر در صورت ناتوانی در پرداخت دیونشان معسر می گردند نه ورشکسته.
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.
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4- اصل آن است که اعمال و فعالیتهای اشخاص به طور کلی تجارتی نیستند، اما در باب تجار طبق 
ماده 5 ق.ت. فرض بر آن است که کلیه معامالت تجار، تجارتی است مگر اینکه ثابت شود که 

معامله مربوط به امور تجارتی نبوده است.
نکته 4: محدودیت ها و ممنوعیت های اشتغال به تجارت:

 اشتغال به تجارت اصواًل 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 مکلف به اجرای تکالیفی 
شده اند که تکالیف 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 تکالیف، به طور استثنایی و طبق 
سیاستهای دولتی ممکن است که اشتغال به برخی معامالت تجارتی موقتًا یا دائمًا 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. 
الف-1( ممنوعیت اشخاص ایرانی: اشخاص ایرانی ممکن است مطلقًا از تجارت محروم باشند؛ 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 ممکن است که اشتغال به نوعی 
تجارت برای بیگانگان آزاد یا ممنوع باشد. مثاًل قبل از انقالب اسالمی، اشتغال به فعالیتهای بیمه ای 
و بانکی برای بیگانگان مجاز بود اما با انقالب اسالمی این آزادی از بین رفت تا اینکه با تصویب 
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجدداً امکان حضور بیگانگان در این صنعت 
فراهم شد. برای محدودیت 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 یکسری 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، بلکه 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.
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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.
)سردفتری 1375( 2- صغیر چگونه می تواند در شرکت ها ی سهامی  سرمایه گذاری کند؟           

ب ( توسط ولی خاص خود الف( با اذن ولی خود   
د ( فقط توسط دادستان ج ( توسط ولی خاص خود و با اجازه دادستان 

)وکالت 1381( 3- کارمند دولت که در خارج از وقت اداری اشتغال به تجارت دارد:                   
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.
)ارشد سراسری 1384( 5- مدیران شرکت ها ی تجاری:                     

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.

)مشاوران حقوقی 1386( 6- کدام تعریف در مورد تاجر صحیح می باشد؟                 
الف( تاجر کسی است که شغل متعارف خود را انجام معامالت سود آور قرار دهد. 
ب( تاجر شخصی است که شغل دایم 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. 

)ارشد سراسری 1386( 7- نداشتن پروانه مانع از حكومت مقررات ............. .                   
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. 
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)وکالت 1387( 8- کدام یک از اشخاص ذیل تاجر نیست؟                                     
ب( حق العمل کار      ج( کسبه جزء       د( قائم مقام تجارتی  الف( دالل  

)ارشد آزاد 1389( 9- کدام یک از اشخاص ذیل تاجر نیستند؟                           
ب( کارگزار بورس  الف( مدیرعامل یك 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 
)ارشد آزاد 1389( مزبور توسط قیم اداره می شود. در اینجا چه کسی تاجر محسوب می شود؟  

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

پاسخنامه

	7	 د   	6	 ج  	5	 ب  	4	 د  	3	 الف  	2	 الف  	1	 ج 
	10	 ج 	9	 الف  	8	 د 

 

                                                                                              
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 حوایج 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 سؤال که قانون تجارت در باب چه 
مسئله ای است، وجود دارد. معیار اول: معیار شخصی است که حکایت از آن دارد که قانون تجارت 
قانون تجار است و به تنظیم رفتار تجار می پردازد. معیار دوم: معیار موضوعی است که حکایت از 
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این مسئله دارد که قانون تجارت به منظور تنظیم فعالیتهای تجاری تدوین و تصویب گردیده است. 
در این راستا قانون گذار در ماده 1  ق.ت تاجر را تعریف کرده، سپس در ماده 2 ق.ت به احصاء 
معامالت تجارتی مبادرت ورزیده و نهایتًا در ماده 3 به بیان شقوق معامالت تجاری تبعی پرداخته 
است. از این رو، قانون تجارت ایران با پذیرش معیار موضوعی )ماده 2( و معیار شخصی )ماده 3(، 

نظریه سومی را خلق کرده است که به آن نظریه مختلط گفته می شود. 
نکته 2: تجاری بودن معامالت تجاری مندرج در ماده 2 ق.ت اعم است از آن که شخص تاجر دولتی 
باشد یا غیردولتی؛ »لذا ملی شدن بانکها تأثیری در اینکه طبق بند 7 ماده 2 ق.ت عملیات آنها را 

ذاتًا تجاری بدانیم، نداشته است« )عرفانی، محمود، ج 1. ص46(  
نکته 3: ماده 2 ق.ت به بیان معامالت تجاری ذاتی می پردازد و در باب اینکه ماده 2 ق.ت حصری 

است یا تمثیلی، غلبه با حصری بودن ماده 2 ق.ت است. 
نکته 4: نکاتی در باب تحصیل: 

1. تحصیل باید ارادی باشد؛ لذا مالکیت مافی الذمه، تهاتر و اشتراک قهری که به صورت قهری رخ 
می دهد، نمی تواند تحصیل قلمداد گردد.

2. تحصیل مانند حیازت مباحات، معاوضه و ... 
3. تحصیل و خرید مال منقول )نه غیرمنقول( باید به قصد فروش یا اجاره باشد.

4. حکم معامالت غیرمنقول در ماده 4 ق.ت. آمده است.
5. ممکن است ابتدا مال منقول فروخته شود، سپس خریداری یا تحصیل شود. به عبارت دیگر تاجر 
می تواند قرارداد ببندد که فالن مال منقول را در موعد معین به خریدار یا مستأجر تحویل دهد، 
اما در زمان انعقاد قرارداد آن مال را نداشته باشد. در این صورت تاجر در موعد معین آن مال را 

تحصیل یا خریداری کرده و در اختیار خریدار یا مستأجر قرار می دهد.
نکته 5: نکاتی در باب تصرف: 

1. تصرف نباید چنان تاثیری در مال منقول خریده شده یا تحصیل شده بگذارد که ماهیتًا بین مال منقول 
قبل از تصرف و بعد از تصرف تفاوت وجود داشته باشد؛ برای مثال، اگر مجسمه سازی قطعه سنگی 
خریداری کند و با مهارت خود، آن را به مجسمه ای هنری تبدیل کند، این امر تجارت محسوب 

نمی شود بلکه نوعی پیشه وری یا حرفه ورزی است.
2. خرید چرم جهت تبدیل به کفش به قصد فروش، عمل تجارتی منطبق با بند 1 ماده 2 ق.ت. است. 
بهتر  زیر  تفکیک  در  را  نظریه  این  مبنای   )46 تجارت، ج1، ص  حقوق  تهرانی، حسن،  )ستوده 

می توان دید:
الف( اگر شخصی با تأسیس کارخانه کفش دوزی به خرید چرم و سایر ملزومات کفش دوزی مبادرت 

ورزد، به استناد بند 4 ماده 2 عمل تجارتی انجام داده است و تاجر خواهد بود.
ب( اگر شخصی بدون تأسیس کارخانه با خرید چرم و سایر ملزومات به کفش دوزی مبادرت ورزد، 

کسبه جزء است، تاجر خواهد بود و عمل وی تجارتی است.
پ( اگر کفش دوزی به خاطر رفع نیازهای مراجعه کنندگانش، مقداری چرم بخرد، هرچند که وی 
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کسبه جزء و درنتیجه تاجر تلقی می گردد اما خرید آن چرم و تصرف در آن عمل تجارتی نیست.
نکته 6: منظور از مال منقول چیست؟ در پاسخ باید گفت که منظور از مال منقول، مطلق مال منقول 
اعم از مال منقول مادی و مال منقول غیر مادی مانند طلب است. لذا کسی که طلب وصول نشده 
دیگران را با احتساب نرخ تنزیلی خریداری می کند و به نام و حساب خود، به وصول آنها مبادرت 
می ورزد تاجر است. به عنوان مثال احمد 10 میلیون تومان از شخصی طلبکار است اما موعد آن 
6 ماه دیگر است و وی نمی تواند تا موعد منتظر بماند. احمد می تواند فی الحال طلب خود را به 
مبلغ 8 میلیون تومان به کاوه بفروشد. در این صورت، کاوه سر موعد با عنوان طلبکار به بدهکار 
رجوع خواهد کرد و مبلغ 10 میلیون تومان دریافت خواهد کرد و مابه التفاوت 2 میلیون تومانی 

منفعت تجاری کاوه خواهد بود.
نکته 7: تصدی یعنی چه؟ حقوقدانان برای تصدی دو معیار ارائه کرده اند. معیار اول آن است که 
تصدی باید در قالب تشکیالت و مؤسسه باشد و معیار دوم آن است که تصدی استمرار و تکرار 
داشته باشد. در میان این دو معیار، معیار اول دارای وجه تمیز دهندگی )وجه ممیز( بیشتری است. 
نکته 8: در تصدی به حمل و نقل باید متذکر شویم که تاجر، شخص متصدی است نه مأمور حمل ونقل.

نکته 9: طبق بند 2 ماده 2 ق.ت تصدی به حمل ونقل معنای عامی دارد و شامل حمل ونقل مسافر و 
بار است، اما قانون تجارت در باب هشتم )باب قرارداد حمل و نقل( صرفًا حمل ونقل بار را مشمول 

قانون تجارت دانسته است، آن هم اگر توسط اداره پست انجام نگرفته باشد )ر.ک. ماده 394(
نکته 10: به موجب ماده 4 ق.ت معامالت غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی نیست اما طبق ماده 2 
ق.ت داللی و بیمه ذاتًا تجاری هستند؛ لذا اگر موضوع داللی و مال بیمه شده، مال غیرمنقول باشد، 
بین مواد قانون تجارت تعارض وجود دارد. این تعارض به راحتی قابل رفع است به این  ظاهراً 
معنا که اواًل منظور از معامالت غیرمنقول انحصاراً عبارت است از ساخت )ساختمان(، تأمین مالی 
ساخت، خرید و فروش و اجاره، پس طبق ماده 5 قانون تملک آپارتمانها صرفًا ساختمان خانه و 
آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش، عمل تجارتی ذاتی است؛ ثانیًا 
موضوع داللی و بیمه تأثیری در ذات عملیات داللی و بیمه گری که عملی تجارتی است ندارد؛ لذا 
داللی و بیمه گری معامالت اموال غیرمنقول ذاتًا تجاری است و ثالثًا  برای داللی معامالت ملکی 
)همان اموال غیرمنقول( طبق ماده 7 قانون دالالن مصوب 1317 پروانه داللی صادر می گردد. از 
این رو، اگر موضوع معامالت تجاری ذاتی، مال غیرمنقول باشد، تأثیری در تجاری بودن معامله 

مذکور ندارد.
نکته 11: حق العمل کار کسی است که به نام خود اما به حساب دیگری معامله می کند و به ازای 
آن حق العمل )کمیسیون( دریافت می کند. رابطه حق العمل کار در مقابل آمر، اصواًل مشمول قانون 
تجارت است و در مواقع سکوت قانون تجارت، مشمول قانون مدنی باب وکالت است. اما رابطه 
حق العمل کار با طرف معامله، مشمول قانون تجارت است و در مقام سکوت قانون تجارت، بعید 
است که بتوان به قانون مدنی باب وکالت رجوع کرد؛ چرا که حق العمل کار در مقابل طرف معامله 

اصیل است نه نماینده. 
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نکته 12: نمایندگی تجارتی بر دو قسم است: نمایندگی تام و نمایندگی ناقص. نمونه بارز نمایندگی 
تام، وکالت است که وکیل به نام و به حساب موکل فعالیت می کند مانند مدیران شرکت های تجاری. 
نمونه بارز نمایندگی ناقص، حق العمل کاری است که حق العمل کار به نام خود ولی به حساب دیگری 

فعالیت می کند.
نکته 13: در قانون تجارت سه اصطالح هم خانواده به کار رفته که تفکیک بین آنها الزم است:

قانون تجارت تعریف نشده است ولی قطعًا می توان گفت که برخالف  این اصطالح در  1. کارخانه: 
شرکت، فی نفسه دارای شخصیت حقوقی نیست.

2. تجارتخانه: این اصطالح نیز تعریف نشده است ولی قواعد بیشتری در باب چگونگی اداره آن وجود 
دارد که در باب قائم مقامی آمده است. تجارتخانه همانند کارخانه، فاقد شخصیت حقوقی است.

3. شرکت: این تأسیس حقوقی دارای شخصیت حقوقی است و بسته به نوع آن ممکن است دارای 
سازماندهی پیچیده یا ساده باشد. 

نکته 14: ماهیت حراجی، مناقصه و مزایده چیست؟
1. حراجی، مزایده و مناقصه به استناد قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات در معامالت 
دولتی به کار گرفته می شود؛ لذا ادعای آن دسته از حقوقدانان که معتقدند حراجی مورد استفاده 

بخش دولتی نیست، صحت ندارد )ر.ک. ماده 82 قانون محاسبات عمومی(
2. طبق بند الف ماده 2 قانون برگزاری مناقصات: »مناقصه فرآیندی است رقابتی، برای تأمین کیفیت 
مورد نظر )طبق اسناد مناقصه(، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کم ترین قیمت 

متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.«
3. مزایده روشی رقابتی است برای فروش کاال یا خدمتی معین به باالترین پیشنهاد قیمتی.

4. باید توجه داشت که هم مزایده هم حراجی برای فروش کاال به باالترین قیمت پیشنهادی است و 
در هر دو فرآیند مذکور قیمت مبنا وجود دارد با این تفاوت که قیمت مبنا در حراجی قابل نقض 
است، اما قیمت مبنا در مزایده قابل نقض نیست. برای مثال اگر در حراجی یک اثر هنری قیمت 
پایه 100 میلیون تومان باشد، اما در فرآیند حراجی هیچ پیشنهادی به این حد نرسد مانع از آن 
باید لحاظ شود و  مبنا  این قیمت  اثر هنری مذکور فروخته شود ولی در مزایده  بود که  نخواهد 
درصورتی که قیمت مبنا حاصل نشود، مزایده تجدید می گردد اما در مزایده مجدد، برآورده نشدن 

قیمت مبنا دیگر مانع نیست.
دارد.  تفاوت وجود  برخی مشاغل صورت می گیرد،  از جانب  که  بین عملیات حراجی و حراج   .5
که طبق  است  فروش  نوعی  که حراج،  در حالی  است  تجاری  فعالیتی  مستقاًل  عملیات حراجی، 
قانون نظام صنفی نیازمند کسب مجوز است. برای مثال، صاحب یک مغازه ی کت و شلوار فروشی 
در پایان فصل به منظور نقد کردن اجناس خود، مبادرت به حراج البسه خود می کند، در این حالت 
حراج به آن معنا است که شخص مذکور قصد دارد که اجناس خود را به قیمتی پایین تر از قیمت 
خرید بفروشد )در واقع ضرر می کند(، نه اینکه اجناس خود را به باالترین قیمت پیشنهادی بفروشد، 

و این در حالی است که عملیات حراجی برای فروش به باالترین قیمت پیشنهادی است.
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6. حراجی شفاهی است اما مزایده و مناقصه کتبی است.
نکته 15: مصادیق نمایشگاه عمومی:

1. معیار تشخیص نمایشگاه عمومی آن است که شخص نمایشگاه دار صرفًا در ازای به نمایش درآوردن 
برخی اشیاء و آثار هنری از بینندگان خود وجوهی دریافت کند. برای مثال، اگر شخصی در محل 
فعالیت خود چندین اثر هنری به نمایش بگذارد و از بینندگان این آثار صرفًا در قبال نمایش این 
آثار وجه دریافت کند، نمایشگاه دار خواهد بود. در این مثال حتی اگر اثری به فروش رسد، مقصود 
اصلی نمایشگاه دار نخواهد بود. نمونه دیگر نمایشگاه داری، سینماداری است که آثار سینمایی را به 

نمایش می گذارد و از تماشاچیان وجه دریافت می کند.
2. اداره نمایشگاه عمومی درصورتی تجاری تلقی می گردد، که همراه با تکرار و استمرار باشد، چرا که 

در این باره نیز از عبارت »تصدی« استفاده شده است.
نکته 16: در باب عملیات صرافی و بانکی مطالب زیر حائز اهمیت است:

1. صرافی: تبدیل پول به پول را صرافی گویند. خرید و فروش طال و نقره، صرافی محسوب نمی گردد. 
اما خرید و فروش سکه های بانکی که توسط بانک مرکزی ضرب می گردند، مشمول عنوان صرافی 

است.
اعتبارات  اعطای  وام، صدور ضمانت نامه،  اعطاء  سپرده گذاری،  قبول  مانند  بانکی1  عملیات  کلیه   .2

اسنادی و ... مشمول این بند می باشند.
نکته 17: در باب معامالتی برواتی ذکر مطالب زیر حائز اهمیت است:

1. برات نوشته ای است که شخصی )براتکش یا صادرکننده برات( آن را به نفع شخص دیگری به نام 
دارنده برات صادر می کند تا دارنده برات با مراجعه به شخص ثالثی به نام براتگیر، وجه برات را 

از او دریافت دارد.
2. عبارت معامالت برواتی، کلیه اعمال صدور، قبول، ظهرنویسی و ضمانت برات را در بر می گیرد.

3. صدور برات، به صورت اتفاقی و به وسیله اشخاص غیر تاجر هم، عمل تجاری محسوب می شود.
این صدور و  بنابر  نمی شوند.  تلقی  نمی باشند و تجاری  بند  این  به چک مشمول  4. معامالت راجع 
ظهرنویسی و ضمانت چک عمل تجاری تلقی نمی گردد. در این باره ماده 314 ق.ت صراحتًا صدور 
چک و به طریق اولی، سایر اعمال راجع به چک را غیرتجاری دانسته است. اما باید توجه کرد که 

صدور چک توسط تاجر در راستای امور تجاری وی عمل تجاری تبعی تلقی می گردد.
5. معامالت راجع به سفته نیز مشمول این بند نمی باشند و تجاری تلقی نمی گردند. البته در این زمینه 
برخالف چک، تصریح قانونی نداریم و بین حقوقدانان نیز در این زمینه اختالف نظر است و برخی 
از ایشان معامالت راجع به سفته را با معامالت راجع به برات قیاس می کنند و آنها را نیز تجاری 
می دانند، اما نظر اقوی آن است که چنین معامالتی تجاری نیستند. همانند چک، صدور سفته توسط 

تاجر در راستای امور تجاری وی، عمل تجاری تبعی تلقی می گردد.
نکته 18: موضوع قرارداد بیمه حتی اگر عمر آدمی باشد، آن قرارداد تجارتی تلقی می گردد.
1- تشخیص و معرفی عملیاتی خاص به عنوان عملیات بانكی با شورای پول و اعتبار است. )بند ب مادة ۳0 قانون پولی و بانكی(
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نکته 19: تعهدات تاجر به سبب انجام امور تجارتی، تجارتی است خواه طرف معامله با او، تاجر 
باشد خواه نباشد، هرگاه معامله تاجر با غیرتاجر باشد، تنها تعهد تاجر تجارتی است. فایده تفکیک 
تنها یک طرف آن تاجراند در بحث از صالحیت  از تعهداتی که  تعهداتی که طرفین آن تاجراند 
دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ناشی از چنین تعهداتی هویدا می شود. به موجب ماده 22 ق.آ.د.م 
»در دعاوی بازرگانی« مدعی می تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع 
شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود. اگر دعوا علیه تاجر و به سبب تعهد تجاری مطرح شود، 
طرف غیرتاجر می تواند دادگاه خود را انتخاب کند، چه دعوای علیه تاجر یک دعوای بازرگانی 
است برعکس هرگاه دعوای بازرگانی علیه غیربازرگان باشد، دعوا جنبه مدنی دارد )ربیعا اسکینی، 

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران(
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

)مشاوران حقوقی 1381( 1- ارائه خدمات بیمه ای مربوط به اموال غیرمنقول، معامالتی است که: 
الف( به هیچ وجه تجارتی نیستند.   

ب ( تجارتی هستند.
ج ( فقط اگر از سوی تاجر صورت گیرند، تجارتی هستند.

د ( اگر با خرید و فروش ملك همراه باشند، تجارتی نیستند.
2- کدام مورد، تجارتی محسوب می گردد؟                           )سردفتری 1382(

الف( هر قسم عملیات داللی یا حق العمل کاری  )کمیسیون( و یا عاملی
ب ( تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که ممکن باشد.

ج ( خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول، به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده 
باشد.

د ( هر سه مورد
محسوب  تجارتی  معامالت  تا  است  استمرار  و  تكرار  محتاج  زیر  تجارتی  اعمال  از  کدام یک   -3
)مشاوران حقوقی 1383( شود؟                       

ب( هر قسم عملیات داللی یا حق العمل کاری  الف( تصدی به حمل و نقل     
د( معامله برواتی ج(  هر قسم عملیات صرافی و بانکی   

)سردفتری 1383( 4-کدام گزینه صحیح است؟ عملیات بیمه ... محسوب می شود.                  
ب( بحری و غیر بحری تجارتی الف( غیر تجارتی     

د( بحری تجارتی و غیر بحری غیر تجارتی ج( قرارداد ارفاقی     
 5- ماده 4 قانون تجارت مقرر داشته، معامالت غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود: 
)مشاوران حقوقی 1380( بر این اساس می توان گفت که فعالیت بنگاه ها ی معامالت ملكی:         

ب ( اگر با خرید و فروش ملك همراه باشد تجارتی است. الف( تجارتی نیست.  
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د ( تجارتی است. ج ( می تواند تجارتی باشد.  
)ارشد سراسری 1373( 6- عامل کسی است که:                      

الف( به نام و به حساب خود معامله انجام می دهد.
ب ( به نام خود ولی به حساب دیگری معامله انجام می دهد.

ج ( به دستور دیگری معامله انجام می دهد.  
د ( واسطه انجام معامله قرار می گیرد.

)ارشد سراسری 1373( 7- در مورد معامله برات، سفته و چک کدام گزینه درست است؟           
الف( معامله هر سه سند تجارتی است.   

ب ( معامله برات ذاتًا تجارتی است.
ج ( معامله چك ذاتًا تجارتی نیست ولی معامله برات و سفته ذاتًا تجارتی است.

د ( صدور سفته توسط تاجر ذاتًا تجارتی است، خواه مربوط به معامله تاجر باشد یا نباشد.
)ارشد سراسری 1374( 8- معامله کدام سند یا اسناد ذاتًا تجارتی است؟                               

د( هر سه سند ج( سفته    ب( برات    الف( برات و سفته   
)سردفتری 1376( 9- کدام یک از موارد زیر معامله تجارتی محسوب است؟          

ب( تسهیل معامالت ملکی الف( تسهیل و نقل و انتقال اموال غیر منقول 
د( نقل  و انتقال اموال ملکی ج ( رهن اموال غیر منقول   

)ارشد سراسری 1376( 10- کدام یک از اعمال زیر با یک بار انجام شدن تجارتی محسوب می شود؟ 
ب( حق العمل کاری الف( حمل و نقل     

د( وساطت معامالت ملکی ج( حراجی     
)ارشد سراسری 1376( 11- کدام یک از اعمال زیر ذاتًا تجارتی نیست؟                   

الف( عمل خرید مال منقول به قصد اجاره          ب( عمل عاملی
ج( عمل صدور چك      د( عمل خرید مال منقول به قصد فروش

)ارشد سراسری 1377( 12- کدام یک از اشخاص زیر تاجر محسوب نمی شوند؟                         
ب( دالل   الف( حق العمل کار     

د( قائم  مقام تجارتی ج( عامل     
)سردفتری 1377( 13- در حقوق فعلی ایران کدام یک از موارد زیر صحیح است؟                   

الف( با ملی شدن بانك ها، عملیات بانکی دیگر »معامالت تجاری« محسوب نمی شوند.
ب ( با وجود ملی شدن بانك ها ، عملیات بانکی کماکان »معامالت تجاری« محسوب می شوند.

ج ( بانك ها ی ملی شده، تاجر محسوب نمی شوند.
د ( قانون تجارت، راجع به تجاری بودن عملیات بانکی ساکت است.

)وکالت 1379( 14- کدام یک از معامالت زیر عمل تجارتی ذاتی محسوب می شود؟                   
الف( تصدی به عملیات حراجی        

ب ( کلیه معامالت بین تجار، کسبه، صرافان و بانك ها
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ج ( کلیه معامالت شرکت ها ی تجارتی
د ( کلیه معامالتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.

)ارشد سراسری 1379( 15- در عقد مضاربه:                                   
الف( حصه معینی از سرمایه به عنوان سود به مالك پرداخت می شود.

ب ( سود به نسبت سرمایه بین مالك و مضارب تقسیم می شود.
ج ( مالك و مضارب تاجر محسوب می شوند.  

د ( مضارب، تاجر محسوب می شود.
)وکالت 1386( 16- کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟                                      

الف( ماشینی که به قصد اجاره معاوضه می شود عمل تجاری است. 
ب( خرید چرم جهت تبدیل به کفش به قصد فروش تجاری نیست. 

ج( هرگاه کسی برای منزل خود قالی بخرد و بعد از مدتی آن را بفروشد عمل تجاری است. 
د( خرید کتاب به قصد فروش آن عمل تجاری است. 

)وکالت 1386( 17- معامالت برواتی:                                        
ب( مطلقاً  تجاری است.  الف( ذاتًا تجاری است.    

د( گزینه الف و ب صحیح است.  ج( وقتی بین تجار باشد، تجاری است.   
)مشاوران حقوقی 1386( 18- کدام یک از موارد زیر معامله تجارتی محسوب نمی شود؟         

الف( حمل و نقل کاال از راه خشکی یا دریا یا هوا. 
ب( خرید یا تحصیل هر نوع مال به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد. 

ج( معامالت برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا کسبه جزء و پیشه ور باشد. 
د( موارد الف و ب هیچ کدام معامله تجارتی محسوب نمی شوند. 

)وکالت 1389( 19- کدام یک از عبارات ذیل صحیح نمی باشد؟                                      
الف( تسهیل نقل و انتقال اموال غیرمنقول تجاری محسوب می شود. 

ب( معامالت غیرمنقول تجاری محسوب نمی شوند، ولو آنکه بین تجار انجام شود. 
ج( خرید اراضی و تفکیك آن توسط تاجر،  به قصد فروش تجاری محسوب می شود. 

د( احداث ساختمان،  به منظور فروش یا اجاره توسط شرکت های با مسئولیت محدود،  عمل تجاری است. 
)ارشد آزاد 1390( 20- منظور از معامالت برواتی در ماده 2 قانون تجارت کدام یک از موارد زیر است؟  

الف( صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبولی برات  
ب( هر قراردادی که برای ایفای تعهد پولی ناشی از آن، برات صادر شده است.

ج( صدور، ظهرنویسی و ضمانت اسناد براتی 
د( تنزیل اسناد براتی وعده دار

21- درصورتی که دعوا ناشی از معامله ای باشد که یک طرف آن تاجر و طرف دیگر غیرتاجر است 
)قضاوت 1394( معیار صالحیت دادگاه بر مبنای »دعوا بازرگانی« کدام است؟ 

ب( معامله نسبت به خوانده تجاری باشد. الف(  معامله نسبت به خواهان تجاری باشد. 
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د( هدف معامله تجاری باشد. ج( موضوع معامله تجاری باشد.  
22- شخص الف براتی را به نفع ج و علیه ب صادر می کند، شخص ب برات را قبول نمی کند، عمل 
)تألیفی( شخص الف ........ 

ب( تجارتی است، چون باید براتگیر قبول نکند. الف( تجارتی نیست، چون باید براتگیر قبول کند. 
د( تجارتی است، حتی اگر براتگیر قبول نکند. ج( تجارتی نیست، حتی اگر براتگیر قبول کند. 

23- بر اساس نظریه تشكیالت یا سازماندهی تجاری، معیار تجاری بودن معامله یا عملیات تجاری 
کدام است؟  )دکتری سراسری 96(

ب( فاعل عمل تجاری   الف( موضوع حرفه تجاری    
د( هدف معامله و فعالیت ج( طرف عمل تجاری    

)دکتری حقوق خصوصی 97( 24- در خصوص اعمال تجارتی کدام مورد صحیح است؟ 
الف( داللی در معامالت غیر منقول، عمل تجارتی حساب می شود.

ب( صدور سفته و چك از سوی شرکت های سهامی، ذاتًا عمل تجارتی محسوب می شود.
ج( از نظر قانون تجارت، کلیه معامالت تجار، صرفًا در صورتی که برای رفع حوایج تجارتی آنها باشد، تجارتی 

محسوب می شود.
د( عملیات تجارتی خدماتی، یکی از اقسام اعمال تجارتی است؛ لذا تشکیل شرکت با مسئولیت محدود با 

موضوع »خدمات وکالت و مشاوره حقوقی« صحیح است.
) مشاوران 92( 25- از نظر قانون تجارت ایران، کدام یک از اشخاص زیر تاجر محسوب نمی شوند؟ 

ب( وارد کننده کاالهای اساسی   الف( دالل معامالت ملکی    
د( متصدی نمایشگاه عمومی ج( مدیر شرکت تجاری    

پاسخنامه

	7	 ب   	6	 ج  	5	 د  	4	 ب  	3	 الف  	2	 د  	1	 ب 
	14	 الف  	13	 ب  	12	 د  	11	 ج  	10	 ب  	9	 ب  	8	 ب 

	21	 ب  	20	 الف  	19	 ج  	18	 ب  	17	 د  	16	 ب و ج  	15	 د 
25	 ج 	24	 الف  	23	 ج  	22	 د 

                                                                                              
ماده 3- معامالت ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی از آنها تجارتی محسوب می شود:

1- کلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانك ها. 
2- کلیه معامالتی که تاجر با غیرتاجر برای حوایج تجارتی خود می نماید. 

3- کلیه معامالتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر، برای امور تجارتی ارباب خود می نماید. 
4- کلیه معامالت شرکت های تجارتی. 

                                                                                              

نکته 1: اعمال موضوع این ماده چون به تبع تاجر شناخته شدن شخص متعامل یا متعاملین تجاری 
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شناخته می شوند، لذا اعمال تجاری تبعی نامیده می شوند.
نکته 2: برای اینکه عمل تجارتی باشد، آیا الزم است برای امور تجارتی تاجر باشد؟ جواب این 
سؤال اختالفی است. دکتر حسن ستوده تهرانی با توجه به ظاهر ماده به این پرسش، پاسخ منفی 
را هم، تجاری  نباشد  آنها  به تجارت  به هیچ وجه مربوط  بین تجار  معامله  که  داده اند و فرضی 
دانسته اند )حسن ستوده تهرانی، ج1، ص56( اما گروه دیگر اعتقاد دارند که معامالت بین تجار 
تنها در صورتی تجاری محسوب می شوند که برای امور تجارتی تاجر باشد. )ر.ک ربیعا اسکینی 

ج 1، ص ص110-112(.
نکته 3: دامنه اعمال تبعی تاجر در حقوق ایران شامل تعهدات قراردادی و تعهدات خارج از قرارداد 

تاجر می باشد )ربیعا اسکینی، جلد1، ص ص 115- 112(
نکته 4: مالکی که برای شناسایی اعمال تجاری ذاتی استفاده می شود دو مورد است:

الف( گردش ثروت    ب( جستجوی سود
حال اگر عملی تجاری، با ضابطه پذیرفته شده جهت شناسایی اعمال تجاری ذاتی که یکی از دو مورد 
باال می باشد، منطبق نباشد، درصورتی که بنا به مصالحی، قانون گذار آن عمل را تجاری بداند، به 

آن عمل، عمل تجاری حکمی می گویند که از آن جمله، می توان به معامالت برواتی اشاره نمود.
نکته 5: بند 1 ماده 3 دارای حشو است و این بند می توانست اینگونه نگارش شود: »کلیه معامالت 
بین تجار « چرا که کسبه، صرافان و بانکها نیز تاجر هستند و لزومی به ذکر استقاللی عنوان آنها 

نبود.
نکته 6: مبنای حکم ماده 3 در ماده 5 قانون تجارت مستور است که تمام معامالت تجار را تجاری 
می داند، مگر اینکه خالف آن ثابت شود. به عبارت دیگر، فرض ماده 3 قانون تجارت آن است که 

معامالت تجار به منظور رفع حوایج تجارتی است. 
نکته 7: علت اینکه تمام معامالت شرکتهای تجارتی، طبق بند 4 ماده 3 تجاری تلقی می گردد این 
است که در زمان تأسیس هر شرکت تجاری، الزم است که اساسنامه ی شرکت که بیانگر مطالب 
مهمی از جمله موضوع فعالیت شرکت است، به مرجع ثبت شرکتها تسلیم گردد و مرجع ثبت شرکتها 
در صورتی به ثبت شرکت مبادرت می ورزد که موضوع فعالیت شرکت تجاری، تجاری باشد واال 
برخالف  فعالیتهای غیرتجاری،  به  تجاری  مبادرت شرکت  نیست. همچنین  ثبت  قابل  آن شرکت 
اساسنامه شرکت است؛ بنابراین به استناد اصل تخصص، نمی توان به لحاظ نظری معامالت شرکت 

تجاری را غیرتجارتی دانست.
نکته 8: کلیه معامالت شرکت های تجارتی تبعًا تجاری است اما اگر معامالت شرکت تجارتی مانند 
داللی یا بیمه گری ذاتًا تجاری باشد، دیگر الزم نیست که معامالت شرکت تجاری را تبعًا تجاری 

بدانیم.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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)ارشد سراسری 1375( 1- کدام یک از اعمال زیر اعمال تجاری تبعی )فرعی( محسوب می گردد؟ 
الف( تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه  

ب( تصدی به حمل و نقل
ج ( معامالت اجزا یا خدمه تاجر که برای امور تجارتی تاجر صورت می گیرند.

د ( معامالت برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
)سردفتری 1377( 2- حقوق تجارت ایران بر چه نظامی استوار است؟                              

ب( شخصی و موضوعی الف( شخصی    
د( نه شخصی و نه موضوعی ج( موضوعی    

)قضاوت 1379( 3- کدام یک از معامالت ذیل تجارتی محسوب می شود؟                              
الف( معامالتی که تاجر با غیر تاجر برای حوایج شخصی خود می نماید. 

ب( معامالت غیر منقول
ج ( خرید اوراق قرضه از شرکت سهامی عام   

د ( معامالت بین بانك ها 
)سردفتری 1382( 4- کلیۀ معامالت بین شرکت ها ی تجارتی، ...                                         

الف( تجاری محسوب می شود. 
ب( اگر برای امور تجاری باشد، تجاری محسوب می شود.

ج ( اگر برای امور مدنی باشد، مدنی محسوب می گردد.
د ( به استثناء اموال غیر منقول، تجاری محسوب می شود.

5- معامله بین دو تاجر:   )وکالت 1383(
الف( درهرحال تجاری خواهد بود.

ب( درهرحال تجاری خواهد بود، به استثناء اموال غیر منقول
ج ( درهرحال تجاری خواهد بود، به استثناء اموال منقول

د ( فقط درصورتی که مربوط به حوایج شخصی تاجر باشد، تجاری خواهد بود.
)سردفتری 1383( 6- کدام گزینه صحیح است؟ معامالت تجارتی تبعی ...                             

الف( معامالت کاًل تجارتی محسوب می گردد.
ب( به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن ها  تجارتی محسوب می گردد.

ج ( بستگی به نوع معامله دارد که تجاری یا غیر تجاری محسوب گردد.
د ( بستگی به قصد و اراده طرفین دارد که تجاری یا غیر تجاری محسوب گردد.

)وکالت 1385( 7- کدام مورد زیر، در شمار معامالت تجارتی تبعی است؟                                
الف( کلیه معامالت شرکت ها ی تجارتی  

ب ( عملیات بیمه بحری و غیر بحری
ج ( معامالت برواتی اعم از اینکه بین تاجر و غیر تاجر باشد.

د ( هر قسم عملیات داللی و حق العمل کاری و یا عاملی
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)وکالت 1387( 8- معامله بین تاجر با غیر تاجر ..................                                
الف( تجارتی نیست.  

ب( درصورتی که برای رفع حوایج تجارتی تاجر باشد،  تجارتی است. 
ج( تجارتی است.   

د( در صورت درج مراتب در قرارداد، تجارتی است. 
)قضاوت 1389( 9- کدام یک از معامالت زیر تجارتی محسوب می شود؟                  

الف( خرید اوراق قرضه از شرکت سهامی عام  
ب( معامالت بین بانك های دولتی و خصوصی 

ج( تحصیل یا خرید هر نوع مال غیرمنقول به قصد فروش 
د( گزینه های الف و ب

)قضاوت 1393(  10- کدام دعوا تجارتی است؟                               
الف( موضوع اختالف تجارتی است.   

ب( طرفین آن تاجر هستند. 
ج( موضوع اختالف تجارتی و خوانده آن تاجر است. 
د( موضوع اختالف تجارتی و خواهان آن تاجر است. 

)ارشد سراسری 1395( 11- کدام مورد در توصیف »معامله تجاری تبعی«، صحیح است؟ 
الف( هر معامله ای که طرفین آن تاجر یا شرکت تجاری باشند، معاملة تجاری تبعی است.

ب( هر معامله ای که توسط تاجر انجام شود، به تبع تاجر، تجاری محسوب می شود.
ج( ذاتًا تجاری نمی باشد و اصوالً برای رفع حوایج تجاری تاجر انجام می شود.

د( فقط معامله ای است که موضوع فعالیت تجاری تاجر است.
12- اگر شاگرد تاجر، یک دستگاه تراکتور به منظور اجاره دادن برای ارباب خود خریداری نماید، آیا 
)تألیفی( عمل شاگرد تجارتی است؟ 

الف( بله، عمل شاگرد ذاتًا تجارتی است.
ب( خیر، تاجر باید شخصًا چنین معامله ای را انجام دهد تا تجارتی تلقی شود.

ج( خیر، اجاره دادن مال منقول تجارتی محسوب نمی شود.
د( بله، عمل شاگرد، عمل تجارتی فرعی است.

13- کدام مورد درخصوص خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای جهیزیه ی دختر خود از مغازه خرده فروشی، 
)وکالت 1395( صحیح است؟ 

الف( چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود،  مشمول عمل تجاری است.
ب( درصورتی که فروشنده تاجر باشد، عمل تجاری است.

ج( عمل تجاری محسوب می شود.
د( به هیچ وجه تجاری نیست.
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14- کدام مورد درخصوص معامله تاجر با غیرتاجر، صحیح است؟  )وکالت 96(
الف( برای تاجر در هر حال، تجاری است.  

ب( برای تاجر، اگر برای امور تجاری او باشد، تجاری است.
ج( در هر حال، تجاری است.   

د( به هیچ عنوان تجاری نیست.
15- کدام یک از معامالت زیر،عمل تجاری ذاتی محسوب نمی شود؟   )دکتری حقوق خصوصی 98(

الف( داللی معامالت ملکی
ب( خرید قفسه برای نصب در تجارتخانه از سوی تاجر

ج( تصدی به ارائه خدمات پیدا کردن خدمتکار، پرستار و مربی کودک

د( خرید کاالیی به قصد فروش، در صورتی که تاجر هیچ گاه موفق به فروش آن نشود.

پاسخنامه

	7	 الف   	6	 ب  	5	 ب  	4	 د  	3	 د  	2	 ب  	1	 ج 
	11	 ج  	10	 الف  	9	 ب  	8	 ب 

	12	 الف ر.ك ماده ۳ ق.ت و بند ۳ آن. عمل تجارتی فرعی همان عمل تجارتی تبعی است اما در این سؤال، باید 
توجه نمود كه اگر عملی ذاتاً تجاری تلقی گردد به مصادیق ماده ۳ ق.ت. رجوع نخواهد شد؛ لذا معامله مذكور 

به استناد بند 1 ماده 2 قانون تجارت ذاتاً تجارتی است. 
	13	 د  )با توجه به نكته 2 ذیل همین ماده گزینه ج نیز صحیح می باشد.(

	14	 ب 
	15	 ب خرید قفسه برای نصب در تجارتخانه توسط تاجر، مشمول بند 2 ماده ۳ قانون تجارت و از اعمال تجاری 

تبعی است.
                                                                       

                                                                                              
ماده 4- معامالت غیرمنقول، به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.

                                                                                              

اگر ذاتًا تجاری  نکته 1: طبق ماده 2 ل.ا.ق.ت مصوب 1347 معامالت شرکت های سهامی حتی 
نباشند، تجاری تلقی می شود. به استناد این ماده برخی نویسندگان معامله اموال غیرمنقول که توسط 
شرکت های سهامی انجام می شود را به طور تبعی تجاری می دانند. ما بر این نظر هستیم که تنها 
استثناء این ماده در ماده 5 قانون تملک آپارتمان های مصوب 1343 آمده است و معامالت اموال 
معامالت  انتخاب  جواز  میان  و  نمی شود  محسوب  تجارتی  سهامی  شرکت های  توسط  غیرمنقول 
اموال غیرمنقول توسط شرکت سهامی به عنوان موضوع فعالیت با تجاری محسوب شدن معامالت 

اموال غیرمنقول، تفاوت است.
نکته 2: استثناء این ماده در ماده 5 قانون تملک آپارتمان های مصوب 1343 پیش بینی شده است. 

معامالت مندرج در این ماده ذاتًا تجاری می باشند.
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قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 ماده 5: »انواع شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت 
که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب، به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش 

تشکیل می شود، از انجام سایر معامالت بازرگانی غیرمرتبط به کارهای ساختمانی ممنوع اند.
نکته 3: با وجود آن که معامالت غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند، این موضوع 
دلیل بر آن نمی شود که اگر تاجری برای رفع حوایج تجارتی خود معامالت غیر منقول انجام دهد 
آن را در زمره عملیات خود قلمداد ننماید و در دفاتر مربوط ثبت ننماید. بلکه باید اموال مزبور 
را در دارایی خود ثبت نموده و معامالت مربوط به آنها را در دفاتر خود عمل نماید )حسن ستوده 

تهرانی، حقوق تجارت، ج اول، ص60(
که  تأسیساتی  به  تصدی  و  عاملی  یا  یا حق العمل کاری  داللی  2 ق.ت:  ماده   3 بند  طبق   :4 نکته 
جهت تأسیس معامالت ملکی ایجاد می شوند، تجارتی محسوب می شوند، هرچند که درخصوص 

معامالت غیرمنقول باشند.
نکته 5: شرکت سهامی به صرف شکل آن تجاری تلقی می شود. با توجه به این که سرمایه شرکت 
سهامی به سهام تقسیم می شود و سهام آن آزادانه قابل نقل و انتقال است. راه حل ماده 2 الیحه اصالحی 
قانون تجارت مبنی بر عدم لزوم موضوع تجاری برای تجاری تلقی شدن شرکت سهامی منطقی است. 
بنابراین حتی اگر موضوع فعالیت چنین شرکتی مدنی باشد )مثل خرید و فروش اموال غیرمنقول( 
نمی تواند ادعا کند که باید شرکت مدنی تلقی شود. )ربیعا اسکینی، شرکت های تجاری، ج 2، ص 19(

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

)ارشد سراسری 1371( 1- کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟                     
الف(کلیه معامالت شرکت ها ی تجارتی، تجاری محسوب می شوند.

ب( کلیه اعمال مدنی شرکت ها ی تجارتی، مدنی محسوب می شوند.
ج ( کلیه اعمال مدنی شرکت ها ی تجارتی، تجاری محسوب می شوند.

د ( کلیه معامالت شرکت ها ی تجارتی به استثنای معامالت غیر منقول، تجاری تلقی می شوند.
)ارشد سراسری 1371( 2- معامالت غیرمنقول:                                     

الف( اگر برای امور تجارتی باشد، تجارتی محسوب می شود.
ب( به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.

ج ( اگر به قصد سودجویی باشد، تجارتی محسوب می شود.
د ( اگر به قصد فروش باشد، تجارتی محسوب می شود.

)ارشد سراسری 1379( 3- کدام  عبارت زیر صحیح است؟                      
الف( خرید و فروش اموال، عمل تجارتی است.

ب( خرید اموال غیرمنقول به قصد فروش توسط شرکت سهامی، عمل غیرتجاری است.
ج ( خرید اموال غیرمنقول به قصد فروش توسط شرکت سهامی، عمل تجارتی است.
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د ( خرید اموال غیرمنقول توسط شرکت سهامی، عمل تجارتی است.
4- با توجه به ماده 4 ق.ت که معامالت غیرمنقول، تجارتی محسوب نمی شود و ماده 5 همان 
قانون، کلیه معامالت تجار،  تجارتی محسوب می شود؛ داد و ستد یک مال غیرمنقول میان دو شرکت 
)ارشد آزاد 1389( تجارتی ......                                     

الف( تجارتی نیست ولی باید در دفاتر تجارتی شرکت ها ثبت شود. 
ب( تجارتی نیست و نیازی به ثبت آنها در دفاتر تجارتی نمی باشد. 

ج( معامالت مزبور ذاتاً  تجارتی است. 
د( معامالت مزبور به تبع تاجر بودن شرکت ها تجارتی است. 

)ارشد آزاد 1391( 5- کدام یک از معامالت زیر، تجاری محسوب نمی شود؟                              
الف( معامله اموال غیرمنقول توسط شرکت سهامی 
ب( داللی و حق العمل کاری معامله اموال غیرمنقول

ج( معامله غیرمنقول شرکت های تجاری به قصد ساختن خانه به منظور سکونت یا فروش
د( تصدی به معامله غیرمنقول

)قضاوت 1393( 6- اعمال شرکت سهامی، در کدام صورت تجارتی است؟               
الف( اگر برای حوایج شخصی نباشد.   

ب( هر عملی را که انجام دهد. 
ج( وقتی که مربوط به غیرمنقول نباشد.   

د( هر عملی را که انجام دهد، به جز اعمال مدنی.
)تألیفی( 7- احداث یک آپارتمان 10 طبقه به منظور فروش توسط شرکت سهامی خاص...... 

الف( عمل تجارتی نیست.                  ب( عمل تجارتی ذاتی است.
ج( عمل تجارتی تبعی است.                          د( عمل تجارتی حکمی است.

8- بر اساس کدام نظریه زیر اعمال تجارتی شامل معامالت زمین و ساختمان نمی شود؟
)دکتری حقوق خصوصی 97(  

د( تشکیالت تجارتی ج( حرفه تجارتی  ب( سوداگری  الف(  گردش ثروت 

پاسخنامه

	3	 ب   	2	 ب  	1	 د 
	4	 الف با توجه به نكته ۳ این گزینه صحیح است. 

	5	 گزینه ج صحیح تر است. گرچه گزینه »الف« و »د« هم بنابر یك نظر صحیح می باشند.
	6	  ج ر.ك به نكته 1 و 5 و ماده ۳ قانون تجارت 

	7	 ب ر.ك استثنای ماده 4 ق.ت، یعنی ماده 5 قانون تملك آپارتمان های مصوب 1۳4۳.
	8	 الف
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ماده 5- کلیه معامالت تجار، تجارتی محسوب است مگر اینكه ثابت شود معامله مربوط به امور 

تجارتی نیست.
                                                                                              

نکته 1: این ماده یک اماره قانونی ایجاد کرده است که قاعدتًا اثبات خالف آن ممکن است. بار اثبات 
خالف اماره بر عهده کسی است که ادعایش خالف ظاهر است.

نکته 2: اصل بر غیرتجارتی بودن اعمال است اما در باب اعمال تجار، فرض بر تجارتی بودن اعمال 
تجار می باشد.

نکته 3: معامله تجار با یکدیگر حتی اگر به منظور رفع حوایج تجاری نباشد، تجاری است.
نکته 4: صدور سفته و چک، گرچه عمل تجاری ذاتی نیست، اما اگر توسط تاجر و برای رفع حوایج 

تجارتی او صادر شده باشد، عمل تجارتی تبعی است.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

)قضاوت 1380( 1- کلیه معامالت تجار، تجارتی محسوب است مگر این که ثابت شود:                  
ب( معامله مربوط به امور تجارتی نیست. الف( شخص تاجر نیست.    

د( در قالب چك می باشد. ج( معامله مربوط به مال منقول باشد.   
)آزاد 1388( 2- معامالت تاجر تجارتی محسوب ... 

الف( می شود، حتی اگر غیر تجارتی بودن آن توسط طرف تاجر اثبات شود.
ب( نمی شود، چنانچه طرف تاجر، غیر تجارتی بودن آن را ثابت کند.

ج( می شود.
د( نمی شود.

)قضاوت 1380( 3- کدام گزینه صحیح است؟ 
الف( کلیه معامالت تجار، تجارتی محسوب می شود.

ب( کلیه معامالت تجار، تجارتی محسوب می شود مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
ج( کلیه معامالت تجار در صورتی که در دفاتر تجاری آنان ثبت شود، تجارتی محسوب می گردد.

د( کلیه معامالت تجار با تجار دیگر، تجارتی محسوب می گردد.

پاسخنامه

	3	 ب 	2	 ب  	1	 ب 
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انجام دادن امور تجاری به نام و حساب خود شخصشروط الزم برای قا

قرار دادن امور تجاری به عنوان شغل معمولی
احراز تاجر بودن  

مدیر تصفیه تاجر ورشكسته
قیم تاجر ورشكسته

قائم مقام تجاری رئیس تجارتخانه متوفی
مسایل حجر 

اشخاص حقیقی تاجر 

اقسام شركتهای تجاری
موضوع فعالیت و اصل تخصص

شركت عملی
شعبه و نمایندگی شركت خارجی

حقوق خصوصی 

شركت دولتی )مادر و فرعی(
قواعد حاكم )قانون تجارت و قانون اساسنامه(

قواعد حقوق عمومی
فلسفه وجودی

حقوق عمومی 

تاجر 

مؤسسات و تشكیالت غیر تجاری حقوق خصوصی

مؤسسات و تشكیالت غیر تجاری حقوق عمومی
غیر تاجر 

اشخاص حقوقی 

اشخاص از دید 

حقوق تجارت

)شکل 1(



31


ی
جار
تت
مال
عا
م
رو
جا
:ت
ول
با
با عملیاتی كه اصوالً تجارتی هستند.

عملیاتی كه به وسیله مؤسسات باید انجام گیرند. عملیات تجارتی ذاتی )مطلق( 

 
معامالت برواتی

معامالت شركتهای سهامی
عملیاتی كه به حكم قانون تجارتی هستند )اعتباری( 

 

اعمال تجارتی به تبع تاجر حقیقی 
اعمال تجارتی به تبع تاجر حقوقی

اعمال تجارتی تبعی فرعی
تجارتی تبعی )ماده ۳( 

عملیات تجارتی 

)شکل	2.	الف(

عملیات تجاری توزیعی )بند 1 ماده 2 و ِشق دوم )خرید و فروش كشتی و كشتیرانی 
داخلی و الخ.( بند 10 ماده 2(

عملیات تجاری تولیدی )بند 4 ماده 2 و ِشق اول )كشتی سازی( بند 10 ماده 2(
خدمات واسطه ای )بند ۳ ماده 2(

خدمات مالی )بندهای 7 و 9  ماده 2(
خدمات متفرقه )بندهای 2، 5 و 6 ماده 2(

عملیات تجاری خدماتی 

معامالت برواتی )بند 8 ماده 2(

عملیات تجارتی 

)شکل	2.	ب(
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  باب دوم: دفاترتجارتی و دفترثبت تجارتی باب دوم: دفاترتجارتی و دفترثبت تجارتی 

  فصل اول: دفاترتجارتی فصل اول: دفاترتجارتی 

                                                                                              
ماده 6- هر تاجری به استثنای کسبه جزء، مكلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت 

عدلیه به موجب نظامنامه، قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد:
1- دفتر روزنامه  2- دفتر کل 3- دفتر دارایی 4- دفتر کپیه. 

                                                                                              

نکته 1: کسبه جزء تاجری است که از رعایت تکالیف عام تجار یعنی داشتن دفاتر تجارتی، ثبت نام 
در دفتر ثبت تجارتی و شمول مقررات ورشکستگی معاف است. با این حال، کسبه جزء می تواند 
دفاتر تجارتی داشته باشد و در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام کند ولی به هیچ وجه نمی توان مقررات 

ورشکستگی را در مورد کسبه جزء اجراء کرد.
اندیکاتور استفاده  نکته 2: امروزه به جای دفتر دارایی، از ترازنامه و به جای دفتر کپیه، از دفتر 

می شود.      
نکته 3: تجار بنابر حکم قانون مکلف به داشتن دفاتری هستند که باید دارای شرایط شکلی و تنظیمی 
معین باشند. قانون تجارت در مواد 7 الی 12 شرایط شکلی دفاتر تجار را مقرر داشته، اما در ماده 
بیان شرایط تنظیم دفاتر تجارتی اشاره کرده است. تفکیک بین شرایط تنظیمی و شرایط  به   13

شکلی دفاتر تجارتی خصوصًا در باب ورشکستگی به تقصیر و تقلب حائز اهمیت است.
نکته 4: داشتن دفاتر تجارتی، مالزمه با تاجر بودن صاحب آن دفاتر ندارد. 

نکته 5: دفاتر تجارتی، اسناد عادی اند؛ اال قسمتی که مورد تأیید مأمور رسمی قرار می گیرد.
نکته 6: مزایای داشتن دفاتر تجارتی چیست؟

1. قابلیت استناد به دفاتر تجارتی علیه تجار دیگر: ماده 1297 ق.م. مقرر می دارد: »دفاتر تجارتی در 
موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر درصورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده 
باشد دلیل محسوب می شود، مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.«

2. تعیین مالیات بر اساس دفاتر تجارتی: ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی را 
برای تعیین مالیات قابل پرداخت مکلف به مراجعه به دفاتر تجار کرده است.

3. سهولت در اخذ تسهیالت مالی: در صنعت مالی، وام دهندگانی مانند بانکها برای اینکه ریسک 
وامهای خود را کاهش دهند، از وام گیرندگان خود مدارک دال بر وضعیت مالی وام گیرنده مطالبه 

می کنند، در این بین دفاتر تجارتی تاجر بسیار حائز اهمیت است.
نکته 7: ضمانت اجرای نداشتن یا نامرتب تنظیم کردن دفاتر تجارتی چیست؟
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1. به موجب ماده 15 ق.ت. نداشتن دفاتر تجارتی یا عدم رعایت شرایط شکلی دفاتر تجارتی، موجب 
جزای نقدی است.

2. ورشکستگی به تقصیر یا تقلب: به موجب بند 3 ماده 542 اگر تاجر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا 
بی ترتیب بوده یا صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین 
نکرده باشد، ممکن است محکوم، به ورشکستگی به تقصیر شود. اما اگر نداشتن دفاتر تجارتی یا 
تنظیم نامرتب دفاتر ناشی از تقلب باشد، تاجر ورشکسته محکوم به ورشکستگی به تقلب خواهد شد. 
مقرر  ق.م.   1300 ماده  دارد.  سندیت  تاجر  علیه  تجارتی  دفاتر  کردن  تنظیم  نامرتب  یا  نداشتن   .3
می دارد: »در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.« 

همچنین طبق ماده 1299 ق.م.: »دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود:
الف- درصورتی که مدلل شود اوراق جدیدی، به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد. ب- وقتی 
که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد. ج- وقتی که بی اعتباری 

دفتر سابقًا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.« 
4. تعیین مالیات به روش علی الراس: درصورتی که تاجر دفاتر قانونی مالیاتی اعم از دفتر روزنامه، کل 
و دفتر مشاغل نداشته باشد یا این دفاتر بنا بر تشخیص اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی باشد، 
مالیات با توجه به ضرایب و قراین مقرر در مواد 152 و 153 قانون مالیات های مستقیم و بدون 

توجه به دفاتر تاجر معین خواهد شد.
دفاتر روزنامه، کل،  دفاتر چهارگانه )شامل  قانون تجارت داشتن  تجار: در  قانونی  دفاتر  نکته 8: 
دارایی و کپیه( برای تاجر الزامی است، اما از بین این دفاتر، دفتر کپیه نیازمند امضاء و تأیید مأمور 
مالیاتی شامل دفتر روزنامه،  قانونی  مالیاتهای مستقیم، دفاتر  قانون  نیست. همچنین طبق  رسمی 

دفتر کل و دفتر مشاغل است.
نکته 9: از بین دفاتر تجارتی، امضای تاجر صرفًا برای دفتر دارایی الزامی است و سایر دفاتر نیازمند 

امضای تاجر نیستند.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

)ارشد آزاد 1386( 1- داشتن دفاتر تجارتی . . .                                
الف( مالزمه با تاجر بودن صاحب آن ندارد.

ب( به تنهایی دلیل تاجر بودن صاحب آن است.
ج ( به هیچ وجه تاجر بودن صاحب آن را ثابت نمی کند.

د ( به تنهایی دلیل تاجر بودن صاحب آن است، به شرط آنکه وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
2- درصورتی که تاجر، دفاتر داشته باشد، درآمد او ... تشخیص داده شده و مالیات اخذ می شود:  

)ارشد آزاد 1386(                                        
ب(  به طور علی الحساب توسط ممیز الف( از روی دفاتر    
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د( از روی دفاتر )به شرط قانونی بودن آن ها( ج( از روی دفاتر )به شرط پلمپ بودن آن ها( 
)وکالت 1387( 3- کدام دفتر از جمله دفاتر تجارتی نیست؟                                             

ج( کپیه         د( کل ب( دارایی   الف( درآمد 
)وکالت 1388( 4- داشتن کدام یک از دفاتر زیر برای تاجر الزامی نیست؟                                

ب( دفتر روزنامه   الف( دفتر دارایی    
د( دفتر تراز مالی ماهانه  ج( دفتر کپیه    

)وکالت 1390( 5- کسبه جزء، .........                                    
الف( مشمول مقررات حقوق تجارت نیستند.

ب( بازرگان به شمار آمده ولی از داشتن دفاتر تجاری معاف اند. 
ج( بازرگان محسوب شده و بدون استثناء مشمول همه تکالیف تجار می باشند. 

د( در گذشته بازرگان به حساب می آمدند، اما در حال حاضر دیگر تاجر تلقی نمی شوند.
)ارشد سراسری 1394( 6- کدام مورد درخصوص کسبه جزء، صحیح است؟                   

الف( تاجراند، اما از شمول مقررات حاکم بر تجار خارج اند.

ب( تاجر نبوده و از شمول مقررات حاکم بر تجار خارج اند.
ج( تاجر نیستند، اما مشمول بعضی از مقررات حاکم بر تجار هستند.

د( تاجراند، اما از شمول بعضی از مقررات حاکم بر تجار خارج اند.
)تألیفی( 7- کدام یک از دفاتر زیر به امضای نماینده اداره ثبت نیازی ندارد؟ 

الف( دفتر ترازنامه           ب( دفتر کل               ج( دفتر اندیکاتور             د( دفتر روزنامه 

پاسخنامه

	6	 د   	5	 ب  	4	 د  	3	 الف  	2	 د  	1	 الف 
	7	 ج ر.ك مواد 6 و 11 ق.ت. كلیه دفاتر از جمله دفتر روزنامه، كل، دارایی )ترازنامه( به استثنای دفتر كپیه 

)اندیكاتور( باید به وسیله ی نماینده اداره ثبت امضا شود.
                                                                       

                                                                                              
باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد  تاجر  ماده 7- دفتر روزنامه دفتری است که 
تجارتی و معامالت راجع به اوراق تجارتی )از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی( و به طورکلی 
جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم  و رسمی که باشد و وجوهی را که برای 

مخارج شخصی خود برداشت می کند، در آن دفتر ثبت نماید.
                                                                                              

اداره ثبت  نماینده  به وسیله  باید  به استثنای دفتر کپیه،  نکته 1: کلیه دفاتر از جمله دفتر روزنامه 
امضاء شود. هرچند در مورد دفتر کپیه امضای مزبور الزم نیست ولی اوراق آن باید دارای نمره 

ترتیبی باشد. 
نکته 2: این ماده شرایط شکلی دفتر روزنامه را بیان می کند. 
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نکته 3: مخارج شخص باید در دفتر روزنامه و به تبع آن، در دفتر کل ثبت شود.
نکته 4: شرایط شکلی دفتر روزنامه با ثبت موارد معین شده رعایت شده و امضای تاجر در این 

مورد الزم نیست.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

                                                                                              
ماده 8- دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معامالت را الاقل هفته ای یك مرتبه، از دفتر 
روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی 

در آن دفتر به طور خالصه ثبت کند.
                                                                                              

نکته 1: دفتر کل نیازمند امضاء تاجر نیست و این ماده بیانگر شرایط شکلی دفتر کل است.
نکته 2: امروزه در فن حسابداری دفاتری وجود دارد، تحت عنوان دفتر معین و این دفاتر برای 
دسته بندی مقرر در ماده 8 به کارگرفته می شود؛ چرا که تاجر مکلف است که الاقل هفته ای یک بار از 
دفتر روزنامه کلیه معامالت را مستخرج کرده و انواع مختلفه آن را تشخیص دهد و هر نوع خاص 

آن را در صفحه مخصوصی )دفاتر معین( به طور خالصه ثبت کند.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

)وکالت و سر دفتری 1378( 1- دفترکل دفتری است که تاجر باید کلیه معامالت را:           
الف( الاقل ماهی یك بار از دفترهای خود استخراج  و بدان منتقل نماید.

ب( الاقل هر دو هفته یك بار از دفتر روزنامه استخراج نماید.
ج( الاقل هفته ای یك بار از دفتر روزنامه استخراج و در آن دفتر به طور خالصه ثبت نماید.

د( از دفاتر خود استخراج نموده، به طور خالصه در آن دفتر ثبت نماید. 

پاسخنامه

	1	 ج 

                                                                                              
ماده 9- دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و 
غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز، ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء 

نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
                                                                                              

نکته 1: این ماده بیانگر شرایط شکلی دفتر دارایی است که امضای تاجر را برخالف سایر دفاتر 
الزامی کرده است.



36


ت

جار
ق ت

قو
 ح

یار
ن 

نو
قا

نکته 2: دفتر دارایی کاربرد ترازنامه در فن حسابداری را دارد.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

)مشاوران حقوقی 1383( 1- دفتر دارایی تاجر عبارتست از:                  
الف( دفتری که تاجر باید کلیه معامالت خود را حداقل هفته ای یك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و در 

آن ثبت کند.
ب( دفتری است که تاجر باید مراسالت و مخابرات و صورت حساب ها ی صادره خود را در آن به ترتیب 

تاریخ ثبت نماید.
ج( دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامع دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته 

خود را به ریز ترتیب داده و در آن ثبت و امضاء نماید.
د ( دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دارایی خود را در آن ثبت نماید.

)ارشد سراسری 1389( 2- کدام دفتر تراز مالی سالیانه تاجر را مشخص می کند؟                    
د( دفتر کپیه الف( دفتر کل             ب( دفتر دارایی      ج( دفتر روزنامه       

پاسخنامه

	2	 ب 	1	 ج 

                                                                                              
ماده 10- دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت حساب های 

صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. 
تبصره- تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت حساب های وارده را نیز به ترتیب تاریخ 

ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.
                                                                                              

نکته 1: دفتر کپیه همان دفتر اندیکاتور است که صرفًا نامه ها و مراسالت صادره از جانب تاجر در 
آن ثبت می شود. نامه ها و مراسالت وارده الزم نیست که در دفتر کپیه ثبت گردد، بلکه تاجر باید 

آنها را در لفافه ای نگاه دارد.
نکته 2: دفتر کپیه نیازمند امضاء و تأیید مأمور اداره ثبت نیست. به واقع مأمور ثبت حق امضاء و 

تأیید دفتر کپیه را ندارد. )در این باب به ماده 1293 ق.م. رجوع کنید.(
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

1- دفتری که تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت  حساب ها ی صادره خود را در آن به ترتیب 
)قضاوت 1377( تاریخ ثبت نماید را اصطالحًا . . . . گویند.                                      

الف( دفتر کل      ب( دفتر دارایی          ج( دفتر کپیه            د( دفتر روزنامه
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)ارشد آزاد 1390( 2- در مقایسه دفتر دارایی با دفتر کپیه، کدام یک از گزینه های زیر درست است؟    
الف( شرایط شکلی و تنظیمی دفاتر دارایی و کپیه یکسان است.

ب( از حیث شرایط شکلی دفتر دارایی با دفتر کپیه تفاوت دارد.
ج( شرایط تنظیم دفتر کپیه با شرایط تنظیم دفتر دارایی تفاوت دارد.

د( مندرجات الزامی دفتر دارایی با مندرجات الزامی دفتر کپیه یکسان است.

پاسخنامه

	2	 ب 	1	 ج 

                                                                                              
ماده 11- دفاتر مذکور در ماده 6 به استثناء دفتر کپیه قبل از آنكه در آن چیزی نوشته شده 
امضاء  می شود(  معین  عدلیه  وزارت  نظامنامه  مطابق  )که  ثبت  اداره  نماینده  توسط  به  باشد، 
خواهد شد. برای دفترکپیه امضاء مزبور الزم نیست، ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی 
باشد. در موقع تجدید سالیانه هر دفتر، مقررات این ماده رعایت خواهد شد. حق امضاء از 
قرار هر صد صفحه با کسور آن دو ریال و به عالوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد است.

                                                                                              

نکته 1: این ماده هم، بیانگر شرایط شکلی دفاتر تجارتی است.
نکته 2: مأمور اداره ثبت نمی تواند دفتر کپیه را امضاء کند؛ چرا که صالحیت امضاء ندارد.

مأمور  لیکن  شده،  تهیه  اسناد  تنظیم  رسمی  مأمورین  از  یکی  وسیله  به  سند  گاه  هر  "ماده 1293- 
صالحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات  مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، 

سند مزبور درصورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد، عادی است."
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

)سردفتری 1374( 1- دفتر روزنامه و دفتر کل چه زمانی باید پلمپ شود؟                           
الف( در اول اسفند ماه هر سال                              ب( هر 6 ماه یك بار

د( در آخر سال مالی  . ج( قبل از آن که هرگونه چیزی در این دفاتر نوشته شود. 
2- برای اینكه دفاتر تجارتی بتوانند صورت قانونی به خود بگیرند و معتبر شناخته شوند باید ابتدا:  
)ارشد سراسری 1374(                                       

الف( هم توسط اداره ثبت و هم توسط اداره دارایی کنترل و تأیید شوند.
ب( توسط اداره دارایی کنترل و تأیید شوند.

ج( توسط نماینده اداره ثبت اسناد کنترل و امضاء شوند.
د( در دادگاه قانونی بودن آن ها  به اثبات رسیده باشد.

)وکالت 1387( 3- کدام یک از دفاتر تجارتی، باید قبل از استفاده در اداره ثبت پلمپ شود؟ 
ب( روزنامه، کل و معین      الف( روزنامه، کل و دارایی      
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د( روزنامه، کل و صندوق ج( روزنامه، کل و کپیه    

پاسخنامه

	3	 الف 	2	 ج  	1	 ج 
 

                                                                                              
ماده 12- دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می شود باید دارای نمره ترتیبی و 
قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مكلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر 
هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ 
امضاء و دو طرف قیطان را با مهر ُسربی که وزات عدلیه برای این مقصود تهیه می نماید، منگنه 

کند. الزم است کلیه اعداد، حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.
                                                                                              

نکته: این ماده شامل دفتر کپیه نیست؛ چرا که دفتر کپیه به منظور امضاء تسلیم مأمور ثبت نمی شود.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

                                                                                              
ماده 13- کلیه معامالت و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در 
صفحات مخصوصه نوشته شود. تراشیدن و حك کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از 
آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر 

باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی الاقل تا ده سال نگاه دارد.
                                                                                              

نکته 1: این ماده بیانگر شرایط تنظیم دفاتر تجارتی است.
نکته 2: تاجر مکلف است که دفاتر تجارتی را به مدت حداقل ده سال نگهدارد، اما این امر مانع از 
آن نخواهد شد که دفاتر مذکور برای مدت بیشتری معتبر و قابل استناد باقی بمانند. )ر.ک. ماده 
210 ق.آ.د.م.( در واقع مدت زمان اجباری برای نگهداری دفاتر تجارتی 10 سال است ولی زمان 

استناد به این دفاتر نا محدود است.
قانونی دفاتر تجارتی در ماده 1299 ق.م. آمده است: »دفتر  تنظیم  نکته 3: ضمانت اجرای عدم 
تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود: 1. درصورتی که مدلل شود اوراق جدیدی 
به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد. 2. وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف 
شود که بر نفع صاحب دفتر باشد. 3. وقتی که بی اعتباری دفتر سابقًا به جهتی از جهات در محکمه 

مدلل شده باشد.«
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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1- کدام مورد، موجب رد دفاتر قانونی گردیده و به دارنده آن جریمه تعلق می گیرد؟ 
)سردفتری 1382(                  

الف( ثبت تمام یا قسمتی از یك فعالیت در حاشیه
ب( ثبت تمام یا قسمتی از یك فعالیت در بین سطور

ج( تقدم ثبت یك یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آن ها  
د( هر سه مورد

)وکالت 1384( 2- تاجر باید تا چند سال دفاتر تجارتی خود را نگهداری کند؟                           
د( 25 سال ج( 15 سال   ب( 10 سال   الف( 5 سال  

استناد  قابل  تاجر  علیه  زمانی  چه  تا  می برند  به کار  خود  تجارتی  امور  برای  تجار  که  دفاتری   -3
)وکالت 1385( است؟                      

الف( تا زمان انقضای مرور زمان دعاوی تجاری  
ب( تا ده سال از تاریخ ختم سال مالی

ج( در هر زمان علیه تاجر قابل استناد است.
د( تا ده سال از تاریخ ختم سال مالی برای تجار دیگر و پس از آن برای غیر تاجر.

پاسخنامه

	3	 ج 	2	 ب  	1	 د همچنین ر.ك به ماده 15 قانون تجارت  
 

                                                                                              
ماده 14- دفاتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتری که تجار برای امورتجارتی خود به کار می برند 
در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار، در امور تجارتی سندیت 

خواهد داشت و در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
                                                                                              

امارات محسوب  و  قراین  اما جزء  ندارد،  تاجر سندیّت  مقابل غیر  تاجر در  دفتر  اگرچه  نکته 1: 
می شود.)ماده 1298 ق.م(.

یا مدعیٌ علیه،  اینکه تاجر مدعی است  باشد، سندیّت دفاتر برحسب  نکته 2: هرگاه دعوا تجاری 
فرق می کند. درصورتی که تاجر مدعی باشد، دفتر تاجر در صورتی از جانب او قابل استناد است 
که طرف وی تاجر باشد. اما هرگاه خوانده تاجر نباشد، دفتر تاجر فقط علیه او قابل استناد است 
)ماده 14 ق.ت و ماده 1297 ق.م(. شرط قابلیت استناد دفتر به نفع تاجر این است که دفاتر مزبور 

مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند )ربیعا اسکینی، جلد1، ص180(.
نکته 3: بر طبق رأی وحدت رویه 62-1351/11/11، درصورتی که به دفتر تجاری تاجر استناد 
شده باشد، صرف عدم ابراز دفاتر از سوی تاجر، دلیل مثبته تلقی نمی شود )بلکه به دادگاه اختیار 
داده شده است که در مقام تشخیص حق و بررسی دالیل و اوضاع و احوال موجود در پرونده، 
هرگاه عدم ابراز دفتر را مؤثر در مقام دانست آن را از جمله دالیل مثبته اظهار طرف، تلقی نماید(.
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نکته 4: به موجب ماده 1281 ق.م: »قید دین در دفتر تجاری به منزله اقرار کتبی است.«
نکته 5: عالوه  بر رعایت مقررات قانون تجارت درخصوص تنظیم دفاتر، جهت اینکه دفاتر مزبور 
قابلیت استناد داشته باشند، ماده 1299 قانون مدنی نیز مواردی را بیان کرده است که دفاتر تجاری 

را از ِعداد دالیل خارج می نماید. 
نکته 6: بازرگانان نمی توانند از ابراز یا ارائه دفاتر خود با عذر نداشتن دفتر امتناع نمایند، مگر اینکه 
تلف یا عدم دسترسی به دفتر خود را ثابت نمایند. در صورت استناد به دفاتر تجاری تاجر، اگر از 
ابراز آنها خودداری کند و تلف و عدم دسترسی را هم نتواند ثابت نماید، دادگاه می تواند دفاتر تاجر 

را از قراین مثبته اظهار طرف مقابل قرار دهد )ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی(.
نکته 7: در مواردی که دفتر تجاری به نفع صاحب آن دلیل نیست، بر ضرر او سندیت دارد )ماده 

1300 ق.م(.
نکته 8: اگر کسی به دفاتر تاجر استناد کرد، نمی تواند تفکیک کرده و آنچه را بر نفع اوست قبول و 
آنچه را که به ضرر او است رد کند. مگر اینکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست، ثابت کند. 

)قسمت اخیر ماده 1298 ق.م(.
نکته 9: نداشتن دفتر یا تنظیم ناقص یا بدون ترتیب آن به وسیله تاجر، اگر همراه با تقلب نبوده باشد، 
مستوجب ورشکستگی به تقصیر می باشد )بند3 ماده 542 ق.ت( هرگاه ثابت شود که تاجر ورشکسته 

دفاتر خود را مفقود نموده است، به ورشکستگی به تقلب محکوم خواهد شد )ماده 549 ق.ت(.
نکته 10: استناد به دفاتر تاجر می تواند توسط خود تاجر یا شخص دیگر )اعم از اینکه دیگری تاجر 

یا غیر تاجر باشد( صورت گیرد. 
این  او استناد کنند، در  به دفاتر  یا غیر تاجر می توانند علیه تاجر  از تاجر  نکته 11: دیگران اعم 
صورت »... کسی که به دفتر تاجر استناد کرد  نمی تواند تفکیک کرده و آنچه را که بر نفع او است 
قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت 

کند.« )1298ق.م.(
نکته 12: اگر دفاتر تاجر به نحو قانونی در باب امور تجارتی تنظیم شده باشد، به نظر می رسد که 
دیگران اعم از تاجر یا غیر تاجر می توانند به آن دفاتر علیه دیگری )کسی غیر از صاحب دفاتر( 

استناد کنند.
نکته 13: طبق ماده 1281 ق.م. قید دین در دفاتر تجارتی به منزله اقرار است و طبق مواد 1282 
و 1283 ق.م. اقرار بر دو نوع است: اقرار مقید و اقرار مرکب.)ر.ک. مواد 1282 و 1283ق.م.( 
اقرار مرکب قابل تجزیه است اما اقرار مقید این گونه نیست. اگر اقرار مرکب در دفاتر تجاری آمده 
باشد، آن اقرار به موجب حکم ِشق دوم ماده 1298 ق.م. در حکم اقرار مقید است و امکان تجزیه 

آن وجود ندارد، مگر آنکه مدعی بی اعتباری آنچه را که بر ضرر او است ثابت کند. 
نکته 14: درصورتی که بین دفاتر دو تاجر تعارض باشد، به موجب اصل حقوقی »الدلیالن اذا تعارضا 
باید دلیل  اثبات ادعای خود  تساقطا«، هر دو دفتر، غیر قابل استناد خواهند بود و مدعی برای 

دیگری اقامه کند.


