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 مقدمه
به همین دلیل فارغ التحصیالن کارشناسی  حقوق خصوصی)سراسری و آزاد( حقوق تجارت است. یکی از سرفصل های آزمون دکتری

 4آزمون دکتری موفق شوند، بایستی بتوانند درصد خوبی در این درس کسب کنند؛ چرا که ضریب این درس خواهند در ارشد که می

ها و سرفصل توجه به اصالحیهبا بوده و تاثیر بسیار زیادی در کسب نمره کل و رتبه داوطلب و دعوت شدن به مصاحبه دارد. بنابراین، 

مقطع  این ایجاد شد اینک برای ورود به دکتریآزمون  جهت متمرکز کردن 95تحول در سال  جدیدی که بعد از چندین سال تغییر و

 -مدنیحقوق )تخصصی منابعبایستی داوطلبان  ...های خودگردان و، شبانه یا دانشگاه آزاد اسالمی و پردیسچه در دانشگاه دولتی

را امتحان داده و نمره الزم را کسب  (و استعداد و هوشزبان عمومی )منابع عمومیو  («بخش معامالت» متون فقه -تجارتحقوق 

 باشد.می 1و ضریب دروس عمومی  4ضمنا ضریب دروس تخصصی کنند. 

در محترم کتابی که برای داوطلبان  ،1395مخصوصا از سال  خصوصیو چرخش طراحان سواالت دکتری حقوق  توجه به تغییرات با

آزمون دکتري حقوق براي داوطلبان  تجارتکاربردي و همچنین تخصصی حقوق ، کتاب جامعنظر گرفته شده عبارت است از 

ون کسب کرد؛ در آزم درصد مناسبی از حقوق تجارت های مختلفی است. به بیان دیگر برای اینکه بتوانکه شامل قسمت خصوصی

ضمنا بایستی مطلع باشید که تاکید بیشتر  ؛ که این کتاب نیازهای شما را برآورده خواهد کرد؛شودتری مطالعه الزم است منابع مفصل

در حقوق تجارت دکتری بر قانون تجارت و نظرات و کتب دکتر اسکینی است. البته این به معنای تکیه تنها بر این منابع در فراهم 

طراح و نکات خالصه کتاب اساتید است؛ هم العاده کاربردی فوق درسنامههم شامل کتاب پیش رو، چرا که  آوری این بسته نیست؛

بیرون کشیده شده از  اتنکو هم  بیرون کشیده شده از کتب اساتید طراح ، هم نکات مهمتجارتمهم کتب حقوق 

 . سواالت دکتري و در نهایت تست و خودسنجی

رفته سواالت دکتری در داخل درسنامه ها در نظر گ ،های اصلی این کتاب این است که در عین تخصصی بودن و کامل بودناز مزیت

شده و البته در آخر هر مطلب یا نکات مهم برگرفته شده از کتب و آزمونها آمده و هم اینکه کتب اصلی حقوق تجارت خالصه نویسی 

شده است. ضمنا ما سعی کرده ایم سواالت شبیه ساز بخش آخر کتاب را بسیار تخصصی و هم مطابق مطالب کتاب آوریم و هم کتب 

 م.رار دهیدکتر پاسبان را مورد بررسی ق ، دوره کاویانی ودوره عرفانیدوره دکتر ستوده،  -د دوره اسکینیاساتید طراح و رفرنس مانن

ایم که در بین مطالب ایم و نکات آزمونی مقاالت را در کتاب پوشش دادهعالوه بر آن مقاالت اساتید طراح را نیز مورد بررسی قرار داده

 ه خواهید کرد.کتاب در قالب نظریات خاص حتما مشاهد

است و طراحان هر گونه  کتاب آزمونی بودن متنتئوری محور بودن و هم از نکات جالب در تالیف این کتاب هم رویه ای بودن و هم 

در سوالی که بیاورند در کتاب کار شده است. ضمنا ما سعی کرده ایم همه قوانین مرتبط با آزمون حقوق تجارت را بررسی کرده و حتی 

   اصالح شده نیز در نظر گرفته شده است. 97اصالحات جدید قوانین مانند قانون چک که در سال این چاپ 

چرا که در عین جامع بودن مانع  د شد؛نیاز خواهنیگری در حقوق تجارت بیبا خواندن این کتاب از مطالعه هر کتاب د داوطلبانمسلماً 

 نون در جایی چاپ شده باشد.باشد و بعید می دانیم کتابی در این سطح تا کنیز می

 ، چنانچه خوانندگان محترم این وجیزه، انتقاد یا پیشنهادی در مورد متن کتابحسن انتخاب و اعتماد شمادر پایان، ضمن تشکر از 

 1دارند؛ لطفا از طریق آدرس ذیل ما را یاری نمایند. برای بهتر شدن محتوا
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 1حقوق تجارت 
 اعمال تجاری

 اجر کیست؟ بررسی تعریف قانونگذارت

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را »قانون تجارت1مطابق ماده  .قانونگذار در صدر قانون تجارت، بازرگان را تعریف کرده است

ست و اجرای آن تعریفی جامع و مانع نیاینکه هایی چند مطرح شده است، از جمله در مورد این تعریف اشکال .«معامالت تجارتی قرار بدهد

 و به روشنی مشخص نیست« کسی»به نظر بعضی، مقصود قانونگذار از گفتن کلمه  .های بازرگانی( مورد تردید استبر تجار حقوقی )شرکت

را شود؟ به طور قطع اگر قانونگذار به جای کلمه کسی کلمه شخصی آیا کلمه به کار برده شده شامل بازرگان حقوقی )شرکتهای تجاری( نیز می

 .آورداین تردید را در ذهن به وجود می« کسی»به کار برده بود، تردیدی در برگرفتن تجار حقوقی نبود، اما لفظ 

 .البته اگر کسی شغل خود را اعمال تجاری ذاتی  نکته: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجاری قرار دهد

 تاجر است.قانون تجارت قرار دهد تاجر واال غیر 2در ماده 

بازرگان حقیقی را تعریف کند، کما این که در مورد بازرگانان  این بوده که صرفاً «کسی»به عقیده برخی شاید مقصود قانونگذار از عنوان نمودن 

ای کند و مالک تجاری بودن عملیات را که در ماده یک عنوان شده برصحبت می 1ت(.ق 20ها، در جایی دیگر )ماده حقوقی، یعنی شرکت

های تجاری سخن گفته شده و یکی از این انواع، از انواع شرکت .ت.ق 20با این توضیح که در ماده  .پذیردبازرگانان حقوقی به طور مطلق نمی

به عالوه در مورد  .موضوع عملیات این نوع شرکت تجارتی نیستشرکت تعاونی تولید و مصرف اعالم شده است و روشن است که 

شرکت سهامی ولو این که موضوع آن عملیات تجاری نباشد، » د:داراعالم می 1347قانون اصالحی مصوب  2شرکت سهامی ماده 

صرفا « کسی»مقصود قانونگذار از بکارگیری کلمه کنند که بدین سان، این افراد این گونه نتیجه گیری می «.شودتجاری محسوب می

همچنین، ایراد شده است که  .سب مورد به موادی خاص محول نموده استبازرگان حقیقی بوده و تعریف بازرگان حقوقی را بر ح

شاگرد  .ت .ق 1مطابق ظاهر ماده  .د بازرگان نیستنداردانیم این افیست، درحالی که میتعریف قانونی مانع از بازرگان شمردن اجزاء و شاگردان ن

ر چه شغل معمولی شاگرد بازرگان انجام معامالت تجارتی است، اما او زیرا، اگ .، امری که منطقی نیستشودبازرگان نیز بازرگان محسوب می

بهتر این بود که قانونگذار عبارت از این رو گفته شده است،  .بنابراین او بازرگان نیستدهد و این معامالت را به حساب بازرگان انجام می

 .مودناضافه می .ت.ق 1در ادامه ماده « معامله را به حساب خود انجام دهد»

زیرا، اول اگر به فرهنگ لغات و عرف مراجعه کنیم مترادف لفظ کس همان شخص  .رسد که ایرادات یاد شده چندان مهم باشندبه نظر نمی

دوم، موضوع شرکت به عنوان قاعده تمییز شرکت های تجاری از غیر تجاری به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، منتها شرکت های  .است

در حالت کلی،  به بیان دیگر .که جنبه استثناء داردباشند به لحاظ شکل آنها به صراحت قانون، تجارتی می .ت.ق 20در ماده هفتگانه مقرر 

، اگر شرکتی به شکل یکی از شرکتهای هفتگانه مذکور عالوه بر اینشود که موضوع آن تجارتی باشد، شرکتی تجارتی محسوب می

                                                        

 های تجارتی بر هفت قسم است:ق.ت: شرکت 20. ماده 1

 شرکت سهامی -1

 ولیت محدودئشرکت با مس -2

 شرکت تضامنی -3

 شرکت مختلط غیرسهامی -4

 شرکت مختلط سهامی -5

 شکرت نسبی -6

 شرکت تعاونی تولید و مصرف. -7
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بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا  (مهم).شودر از موضوع آن، شرکت تجاری محسوب میصرف نظت تشکیل شود، .ق 20در ماده 

تردیدی وجود ندارد که این ماده ناظر شود، صرفا ناظر به بازرگان حقیقی است و یا این که شامل بازرگان حقوقی نیز می .ت .ق 1ماده 

ضابطه موضوع را حتی در مورد  گاهاه قضایی در این مورد سختگیر و روی .باشدبه انواع بازرگان خواه حقیقی و خواه حقوقی می

در خصوص شرکت  1316 /17/12به تاریخ  2774 /14508دیوان عالی در حکم شماره  4شعبه  .شرکت های هفتگانه نیز اعمال کرده است

که شغل معمولی خود را معامالت تاجر کسی است  .ت .ق 1نظر به این که مطابق ماده »های تضامنی این گونه نظر داده است: 

ت تجارتی مشخص با دیگری برای امری در صورتی که شغل معمولی خود را تجارت اری قرار بدهد و مجرد قرارداد شرکتج

 «.شود که شخص، تاجر شناخته شودقرار نداده باشد موجب نمی

 اشخاص حقیقی                                                                                          

 گروه است: 2قانون تجارت درباره  1بنابراین ماده    

 

 اشخاص حقوقی                                                                                                                   

کارمند، اجزاء و شاگرد تاجر،  ؛کندالوه بر این که رعایت اصول و منطق حقوقی ایجاب میع .دوم نیز از جدیت الزم برخوردار نیست ایراد

هاست، آنان حقوق بگیر، کارمند و یا کارگر بازرگان چهارچوب قراردادی فعالیت آنها تعیین کننده وضعیت شغلی آن بازرگان محسوب نشوند

-معامالت آنان به حساب و به نام بازرگان صورت می .شمول حقوق کار هستندپیرو قرارداد کار و مباشند، خواه حقیقی و یا حقوقی می

  .کنندآنها در انجام معامالت به نیابت از بازرگان عمل می .گیرد

 عامل و حق العمل کار آیا تاجر محسوب می شوند؟ و هر یک از این دو به نام و به حساب چه کسانی معامله می کنند؟ سوال:

-به نام و به حساب تاجر معامله میرا عملی تجارتی دانسته، بنابراین عامل که  عاملی و حق العمل کاری .ت .ق 2ماده  3قانونگذار در بند 

ت .ق 1در صورت تصریح عبارت پیشنهادی در ماده .شوندکند، هر دو بازرگان تلقی میعمل می به حساب تاجرو حق العمل کار  کند

ت به خوبی .ق 1به عبارتی دیگر، ماده و پس، ایرادات یاد شده، خالی از اهمیت بوده .آمده وجود میب .ت .ق 2و  1تعارض آشکار بین ماده

شغل معمولی ، بر داشتن اهلیت و نداشتن مانع برای انجام تجارتشود که عالوه تنظیم یافته و برابر این ماده شخصی بازرگان محسوب می

 .خود را معامالت تجاری قرار دهد

 جر شخص استمبحث اول: تا
به طور کلی از این « .تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار دهد»قانون تجارت  1با توضیحات فوق الذکر طبق ماده 

 گردد:تعریف عناصر تعریف شخص تاجر استخراج می

کرد زیرا در اصطالح حقوقی استفاده می« شخص»در این ماده از کلمه « کسی»بهتر این بود مقنن به جای کلمه « ....تاجر کسی است که»

گردد و در هر حال شخص اعم است از حقیقی و حقوقی زیرا طبق است که دارای حقوق و تکالیف و مشمول عناوین حقوقی می« شخص»

ر حقوق و وظایفی تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگشخص حقوقی می»قانون تجارت: 588ماده 

و تجارت از جمله حقوقی نیست  «وت و امثال ذالکبنکه بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و 

 .توانند به اعمال تجارتی مبادرت ورزندکه انسان بالطبیعه ممکن است دارای آن باشد بلکه اشخاص حقوقی نیز می

  :شوند و عملشان ذاتا یا فرد می« کسی»قانون تجارت مشمول تعریف  2داللی و عاملی در ماده  -حق العمل کارينکته

  نیست.« شخص حقوقی»تجاري است. البته ذکر این کلمه به معناي عدم اطالق تاجر به 

  :زار دو کارگزار بورس شخصی است که به خرید یا فروش سهام می پردازد. اصوال انجام این اعمال از طریق کارگنکته

 حالت دارد:

تجاري محسوب  2ماده  3عمل مانند حق العمل کاري است و مطابق بند اول: به نام خود ولی به حساب اشخاص دیگر: 

 .شودمی
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چه اینکه معامله سهم یک شرکت عمل تجارتی نیست. بنابراین کارگزار دوم: به نام و حساب خود: عمل تجارتی نیست؛ 

 مل کار است که معامله را به نام خود ولی به حساب اشخاص انجام دهد.بورس در صورتی مانند حق الع

بنابراین کارگزار بورس در صورتی مانند حق العمل کار است که معامله را به نام خود ولی به حساب اشخاص انجام می 

 دهد.

مقررات حاکم بر فعالیت  و سایر 1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب  1ماده  13مطابق بند  

 کارگزاران، فعالیت کارگزاري باید در قالب شرکت تجارتی انجام شود و کلیه شرکت هاي تجارتی تاجرند.

 :به دلیل اینکه شغل معمولی خود را عملیات تجاري قرار داده است تاجر است. بیمه گر نکته 

 :باید به وسیله شرکت هاي سهامی عام  ملیات بیمهع ،گري قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 31بر اساس ماده  نکته

 ایرانی که کلیه سهام آنها با نام است و با رعایت مقررات به ثبت رسیده اند، انجام شود.

  :اي است بازرگانی که با رعایت مقررات بارهاي عمومی، انبار عمومی موسسهتصویب نامه قانونی تاسیس ان 1طبق ماده نکته

 سهامی تاسیس شده و به ثبت رسیده است. به صورت شرکت

 مهم(کسبه جزء( : 

 

 

 

 

 

 

 

 

بایستی ی تهای تجاردر مورد شرکتآیا عنوان خاص داشتن یک شرکت مانند انجمن یا کانون موثر در تاجر بودن آن است؟ :الؤس

باید و  موثر در تاجر بودن یا نبودن آن نیستبا نام انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن ثبت شده یا نه، شخص حقوقی ایجاد شده  گفت که،

یعنی در هر مورد باید مشخص شود که شخص  .اساسنامه معین کرد رماهیت حقوقی او را با توجه به موضوع فعالیت مندرج د

واهد مالک تشخیص نخالبته پیش بینی سود برای تشکیل دهندگان شخص حقوقی  .حقوقی، تشکیالت غیر تجارتی است یا شرکت تجارتی

مالک مهم  .زیرا هم در مورد شرکت تجاری و هم در مورد موسسات غیر تجاری جستجوی سود و تقسیم آن بین اعضا مجاز است .بود

های ورزشی، هنری، فعالیت شخص حقوقی است که در مورد موسسات غیر تجاری باید عمل غیر تجاری باشد مانند فعالیت

 .ادبی و مذهبی

ها های اصلی غیر تجاری آنبر فعالیت فرعها مستلزم انجام دادن معامالت تجاری باشد این معامالت که گونه فعالیتهر گاه پرداختن به این 

اصواًل به عکس، اگر فعالیت غیر تجاری شخص حقوقی تحت الشعاع فعالیت تجاری آن باشد یا  .کندسسات را تاجر نمیؤاین ماست، 

جاری به فعالیت تجاری مبادرت کند، عمل غیر تجاری موضوع فعالیت او در شخص حقوقی بخواهد در قالب موسسه غیر ت

 .شناسایی آن شخص حقوقی به عنوان یک شرکت تجارتی تاثیری نخواهد داشت

 :توافقشان یک شرکت تجاری عملی هایی بیاورند و به کار بازرگانی بپردازند هر گاه دو یا چند نفر توافق کنند آورده نکته

و ثبت آن به عنوان موسسه غیر  شودقانون تجارت شرکت تضامنی تلقی می 220ت تجاری به حکم ماده است و این شرک

 .تجاري در این وضع تاثیري ندارد

 :شرکت هاي تضامنی تاجر هستند و مشمول مقررات ورشکستگی نیز هستند. شمول مقررات ورشکستگی بر شرکت  نکته

 ارت بیان شده است.قانون تج 412هاي تجارتی به صراحت در ماده 

 قانون تجارت 19ماده واحده نظام نامه ماده 

 ریز طینباشد با دارا بودن شرا میمستق یاهایقانون مال 96اشخاص مذکور در ماده  قیکه از مصاد ریز یقیافراد حق ماده واحده:

 شوند:  یکسبه جزء محسوب م

 تجاوز نکند.  الیر ونیلیم کصدیفروش ساالنه آنان از مبلغ  زانیآنها که م ریو نظا دکنندگانیوران، تول شهیکسبه، پ -1

 ونیلیمبلغ پنجاه مآنها در قبال خدمات ارائه شده در سال از  یافتیکه مبلغ در یا نهیدر هر زم ارائه دهندگان خدمات -2

 تجاوز نکند.  الیر

 شود.(  یلغو م هیعدل ریوز 15/3/1311مورخ  7044نظامنامه شماره  نیا یاجرا خیتا از
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 مبحث دوم: قرار دادن معامالت تجاری به عنوان شغل معمولی

 مقصود از اینکه مطابق قانون تجارت؛ تاجر شغل معمولی خود را امور تجارتی قرار دهد چیست؟ نکته:
عنوان شده مولی چیست؟ ولی مقصود از شغل مع .قانون تجارت الزم است که معامالت تجاری شغل معمولی شخص قرار گیرد 1وفق ماده 

همچنین گفته شده مقصود از شغل معمولی این  .بدون این که توضیح داده شود شغل اصلی کدام است است منظور شغل اصلیاست که 

 .صورت گیرد برای امرار معاش+ عمل به صورت تکراری است که 

ثانوی  و یاتواند جنبه اصلی ری صورت گیرد، این حرفه میرسد مقصود از شغل معمولی این است که عمل در چهارچوب حرفه تجابه نظر می

تواند درست شود جنبه تکرار هم خواهد داشت، در حالی که عکس آن میای انجام میتردید وقتی که عمل به صورت حرفهبی .داشته باشد

الزم جهت اعطای صفت بازرگان است، در  به هر حال تکرار عمل شرط .نباشد، یعنی عمل، جنبه تکرار دارد بدون این که حرفه شخص باشد

شود که انجام چه تعداد از بنابراین این پرسش مطرح می .دهدغیر این صورت یعنی انجام عمل به طور اتفاقی به شخص صفت تاجر را نمی

 عملیات موجب تحقق تکرار و عادت و در نتیجه بازرگان تلقی شدن عامل آن است؟

تعداد عملیات بازرگان با توجه به نوع و موضوع عملیات در  .تعداد معینی از عملیات وجود نداشته باشد امکان اعالنرسد که به نظر می

و مرجع  عرف مالک تعیین آن .باشداندازه گوناگون میبنابراین تعداد معامالت، امری کامال نسبی و حسب مورد بی .نوسان است

به هر  .ی حتی انجام یک معامله هم جهت بازرگان تلقی شدن شخص کافی باشدرسد در مواردبه نظر می .باشددادرس میتشخیص آن، 

حال، الزم است که عمل تجاری شغل معمولی شخص باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد که عمل تجاری تنها شغل شخص باشد، به عبارتی دیگر، 

جنبه اصلی، ثانوی و یا حتی تواند شخص میشغل تجاری در بین مشاغل  .توان هم تاجر بود و هم شغل دیگری داشتهم زمان می

تواند نسبت به شغل اصلی که غیر تجارتی است جنبه فرعی داشته فقط نمی .نسبت به شغل دیگری که جنبه تجاری دارد، داشته باشد فرعی

از اصل، تجاری نخواهد  کند و چون شغل اصلی غیر تجاری است فرعی نیز با کسب ماهیتباشد، زیرا فرع، ماهیت خود را از اصل کسب می

 .بود

اگر شخصی دارای یک شغل باشد تشخیص شغل معمولی او با اشکال مواجه نخواهد بود، اما اگر شخص دارای شغل های گوناگون باشد، 

پس توضیحی مختصر در این مورد  .های شخص شغل معمولی او است ممکن است با اشکال روبرو گرددتعیین این که کدام یک از فعالیت

شغلی که انجام آن وابسته به دیگری است،  .شوندمشاغل اصلی و فرعی همواره در ارتباط با یکدیگر مطرح و درک می .خالی از فایده نیست

انجام شغل اصلی مستلزم انجام شغل فرعی  .یعنی شغلی که بدون آن انجام شغل دیگر مواجه با اشکال و امکان پذیر نیست، شغلی فرعی است

کن است انجام دو شغل با یکدیگر ارتباطی نداشته باشد، در این صورت با درجات اهمیت برابر یا متفاوت در کنار یکدیگر به اما مم .است

 .شودگیرند، که در این حالت از شغل اولی و ثانوی صحبت میصورت موازی و مستقل توسط عامل انجام می

شخص، صفت بازرگان را خواهد داشت، خواه شغل فرعی و ثانوی او تجاری بدین ترتیب، چنانچه شغل اصلی شخص فعالیت تجاری باشد، 

به همین ترتیب اگر شغل ثانوی  .پردازدبه عنوان مثال شخصی تصدی به حمل و نقل میوه دارد و به تولید میوه درختی هم می .باشد یا خیر

به عنوان  .ه شغل اصلی و یا فرعی او تجاری باشد یا خیرشخص فعالیت تجاری باشد، شخص به اعتبار شغل ثانوی بازرگان خواهد بود، خوا

 .پردازدمثال شخص کارمندی که در بوتیک خود به خرید و فروش کفش می

 منظور از نظریه ضمائم در عمل تجاری چیست؟سوال: 

به عنوان مثال  .بود بازرگان نخواهدچنانچه شغل اصلی شخص غیر تجاری باشد ولی به طور فرعی به عملیات تجاری بپردازد، شخص، 

خرید  .بازرگان نیستفروشد، ها را مینماید و سپس مجسمهمجسمه سازی که اقدام به خرید سنگ و سایر مواد الزم جهت مجسمه سازی می

 و فروش او به منظور مجسمه سازی است که آن هم عملی هنری و مدنی است، بنابراین، در اینجا خرید و فروش عملیاتی فرعی نسبت به

  .دباشابع اصل، یعنی مجسمه سازی میباشند که از جهت ماهیت تمجسمه سازی می

 :زیرا، این  .پردازد، اما بازرگان نیستاگر چه مجسمه ساز به طور فرعی به خرید و فروش مال منقول هم می نکته

  .شوندعملیات فرعی با کسب ماهیت از عمل اصلی که جنبه مدنی دارد، تجاری محسوب نمی
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شخص به اتکاء فعالیت بازرگانی خود، به شرط این که فعالیت او فرع بر یک فعالیت غیر بازرگانی ین ترتیب، روشن است که بد

مطابق نظریه ضمائم قابل اما ت نیامده است،  .ق 1هر چند که این شرط به طور صریح در ماده  .شود، بازرگان محسوب مینباشد

ند، ارسها را به فروش میکند و سپس نقاشینقاشی کردن اقدام به خرید کاغذ و سایر وسایل نقاشی می بنابراین، نقاشی که جهت .توجیه است

 .باشداز آنجا که عملیات خرید و فروش فرع بر عمل اصلی نقاشی است، تجاری محسوب نشده و شخص نیز تاجر نمی

مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد  قانون 546. طبق ماده شودمینکته: در عقد مضاربه، مضارب تاجر محسوب 

را مالک و  متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه

 شود. عامل مضارب نامیده می

. شودمیمالک هم تاجر محسوب ن نکته: مضارب اعمال تجارتی را به نام خود انجام می دهد و نه به عنوان وکیل مالک. ضمناً

قانون تجارت بر عقد مضاربه باشیم مالک و مضارب  220)نظر اساتید حقوق تجارت: البته چنانچه قائل بر شمول ماده  اشکال

هیچکدام از مالک و مضارب تاجر محسوب نمی شوند و اعمال آنها هیچکدام تاجر محسوب نخواهند شد؛ چون در این صورت 

 (شخصیت حقوقی مستقلی پیدا می کند.تضامنی  در قالب شرکت

 جراشخاص حقیقی تا

اما در این مبحث  .است داده قرار تجارتی معامالت را خود معمولی شغل که است کسی تاجر قانون تجارت 1 طبق تعریف ماده

 :باید به چند نکته ویژه توجه نمود

  دنمای درآمد کسب که باشدمیمنظور از شغل در این قانون عملی. 

 ز باشدیبلکه می تواند حقوقی ن باشدنمی باید توجه داشت که شخص تاجر لزوما حقیقی. 

 یعنی اگر بخواهیم کاری را شغل در نظر بگیریم هم باید آن عمل تکرار شده و هم کسب  .باشدمیی در این جمله تکرار عمل منظور از معمول

 .درآمد نماید

اگر کسی به نام و حساب دیگری عمل تجاری را انجام .امالت تجاری را به نام و حساب خود انجام دهدفرد برای اینکه تاجر شناخته شود باید مع

حه یال 54 ادهن )م، شرکا و سهامدارامدیران شرکت های تجارتی بنابراین .کند نه انجام دهنده آن رایدهد آن عمل آمر را تاجر م

 :الح قانون تجارت( ، خدمه تجارت خانه تاجر محسوب نمی شوندالیحه اص 395(،قائم مقام تجارتی)م اصالح قانون تجارت

 قضائیه قوه حقوقی اداره 24/7/1386 – 4869/7نظریه مشورتی شماره 

در یک شرکت تجارتی، تاجر تلقی می مدیریت سمت یا سهم داشتن صرف به تجارتی شرکت مدیران یا سهامداران آیا –سؤال 

 شوند؟

ن شرکت تجارتی از شرکت تجارتی مستقل و متمایز است زیرا درحالی که سهامداران شرکت شخصیت حقوقی سهامدارا اوالً:

تجاري مذکور در این شده، شرکت هايقانون تجارت اشاره  583تجارتی ممکن است تاجر یا غیرتاجر باشند، همانطور که در ماده 

 .کت هستندقانون، داراي شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت صاحبان سهام یا سرمایه شر

همین وضعیت در مورد مدیران شرکت نیز صادق است. به عبارت دیگر، اشخاص غیرتاجر به صرف داشتن سهم در یک  ثانیاً:

شوند. بدیهی است معامالتی که مدیران شرکت، به لحاظ نمایندگی شرکت تجارتی یا سمت مدیریت در آن، واجد عنوان تاجر نمی

 . شودمیتلقی د، چون این معامالت براي شرکت است، تجاري دهنشرکت یا شخص حقوقی انجام می

مگر اینکه غیر از تصدي این سمت ها شغل معمولشان  پس مدیران و مدیر عامل شرکت های تجارتی تاجر محسوب نمی شوند؛

اللی یا عمل تجارتی ذاتی باشد. مانند اینکه عضو هیات مدیره شرکت سهامی عالوه بر این سمت به حساب خود به شغل د

اعمال العمل کاري اشتغال داشته باشند. دلیل تاجر محسوب نشدن این است که این اشخاص در مقام تصدي سمت مدیریت حق

قانون تجارت از اعمال تجارتی  2عالوه بر این مدیریت شرکت تجارتی در ماده  تجارتی را به نام و حساب شرکت انجام می دهند.

 ذاتی قلمداد نشده است.

 :دهندیرا به نام و حساب شرکت انجام م یاعمال تجارتمدیران شرکت هاي تجارتی  نکته. 
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 صرف ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی،  آیا صرف داشتن کد اقتصادی و ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی مالک تاجر بودن است؟

 داشتن کد اقتصادي وتنظیم دفاتر تجارتی هیچکدام دلیل بر تاجر بودن فرد نیست.

 منظور از امور  ر از امور تجاری چیست و چه ارتباطی بین اعمال ذاتی تجاری و اعمال تجاری تبعی وجود دارد؟منظو

بنابراین نمی توان اعمال تجاري تبعی را مالک تاجر بودن  داند.تجارتی اموري هست که قانونگذار آنها را ذاتا تجاري می

 اجر آنها را انجام دهد.قرارداد چه این اعمال خود وقتی تجاري هستند که ت

  :سال تمام ضروری است؛ لذا باید گفت  18از آنجا که برای انجام معامله داشتن سن منظور از داشتن اهلیت تاجر: نکته

سال تمام بوده و مجنون و غیر رشید نباشد.  18منظور از داشتن اهلیت در اشتغال به تجارت این است که شخص دارای 

)دکتر سال تمام نرسیده باشد نمی تواند تجارت را شغل خود قرار داده و تاجر محسوب شود. 18بنابراین کسی که به سن 

 حسن حسنی(

  6کسبه جزء: از لحاظ حقوق تجارت کسبه جزء تاجر به شمار می آیند اما ملزم نیستند که دارای دفاتر تجارتی باشند.)ماده 

دفتر ثبت تجارتی که هر تاجری باید نام خود را در آن ثبت کند؛ قانون تجارت کسبه جزء را از ثبت نام در  16ق.ت( ماده 

 معاف نموده است.

 :افراد حقیقی ذیل کسبه جزء محسوب می شوند 

ارائه دهندگان خدمات در  کسبه، پیشه وران، تولیدکنندگان و نظایر آنها که میزان فروش ساالنه آنان از مبلغ یکصد میلیون ریال تجاوز نکند.

 میلیون ریال تجاور نکند. 50که مبالغ دریافتی آنها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ هر زمینه ای 

 شخاص حقوقی تاجرا
دولت یا موسسات دولتی که  شود؟آیا تاجر تلقی می ،شودمیی محسوب شرکت تجارتی دولت به عنوان یکشرکت دخانیات نکته: 

اشتغال دارند تاجر تلقی  تصدیگرییا  می شوند اما شرکت های دولتی که به اعمال تجارتیرا انجام می دهند تاجر محسوب ن حاکمیتیامور 

 .شودمیالیحه اصالح قانون تجارت اعمال  300می شوند اما طبق قانون خاص خودشان و در موارد سکوت طبق ماده ی 

دولت در انجام آنها از اقتدار عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری اعمالی هستند که  8اعمال حاکمیتی مطابق ماده  نکته:

امور  -سیاستگذاری -قضاوت -استفاده می کند و در راستای خدمت عمومی نفع آن به همه می رسد؛ مانند قانونگذاری

 زندانبانی -ثبتی

شده و مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت تجاری شرکتی است که برای اعمال تصدیگری دولت ایجاد  نکته: شرکت دولتی:

 .باشدمیدرصد سهام آن متعلق به دولت است و قوانین بازرگانی بر آن حاکم  50بیشتر از 

قانون مدیریت خدمات کشوری موسسه دولتی موسسه ای است که به دلیل تخصصی و فنی بودن به آن  2مطابق ماده  سسه دولتی:ؤنکته: م

: مانند دانشگاه شودمیلتی بوده و زیر نظر یکی از نهادهای حاکمیتی ایجاد شخصیت حقوقی و استقالل حقوقی داده شده و دارای بودجه دو

مانند سازمان بازرسی کل  نهادها و سازمانهای دولتی مقرر شده در قانون اساسی در حکم موسسه دولتی هستند: .دانشگاه شهید بهشتی -تهران

 .سازمان صداوسیما -کشور

 شخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصیا

 وو

 و

 و

 و
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 تاجر
طبق این ماده براى اینکه کسى تاجر شناخته  .قانون تجارت، تاجر کسى است که شغل معمولى خود را معامالت تجارى قرار دهد 1طبق ماده 

 شرط الزم است: 2شود 

هد، بنابراین انجام دادن امور تجارتى به نام و حساب خود شخص: تاجر کسی است که معامالت تجاری را به نام و حساب خودش انجام د (1

 .دنشوهای تجاری تاجر محسوب نمینمایند، مانند کارمندان و مدیران شرکتکسانی که به حساب دیگران معامالت تجاری می

قانون  2های مندرج در ماده بنابراین برای آن که فعالیت .قراردادن امور تجارتى به عنوان شغل معمولى: شغل یعنی فعالیت برای امرار معاش (2

 .باشدها ی آن وصف تاجر بدهد، باید شغل معمولی آنبه انجام دهندهتجارت 

باید توجه داشت که در این ماده تنها اشخاص حقیقى مورد خطاب قرار گرفته اند، حال آنکه کلیه اشخاص حقوقى اعم از شرکت هاى تضامنى، 

  .مسئولیت محدود، سهامى عام و سهامى خاص نیز تاجر تلقى مى شوند

 :ار )محدودیت و مزایاى( تاجر بودنآثنکته: 

در دعواى اعسار، شخص با جمع آورى استشهاد سعى بر آن دارد تا ناتوانى خود در پرداخت  .تاجر حق طرح دعواى اعسار در دادگاه را ندارد

اصواًل اخته شده و دادگاه هزینه دادرسى و یا پرداخت محکوم به را اثبات نماید، که در صورت پذیرش اعسار از طرف دادگاه، شخص معسر شن

یى نیز مى باشد، به طورى که چنانچه تاجر توان یااما جداى از این محدودیت، تاجر شناخته شدن شخص داراى مزا .اقدام به تقسیط مى نماید

ى محکومیت هاى مالى اگر اوال، طبق قانون اجرا .پرداخت دین خود را نداشته باشد مى تواند با اعالم ورشکستگى، از مزایاى آن استفاده نماید

م کسى از پرداخت دین خود امتناع ورزد، بالفاصله با درخواست محکوم له روانه زندان خواهد شد، در حالیکه تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حک

ر اموال خود را ندارد، ورشکستگى و یا تاریخى که دادگاه در حکم احراز مى نماید به حکم دادگاه و نه به میل خود حق دخالت و دخل و تصرف د

، به عبارت دیگر گیردخسارت تأدیه تعلق نمىثانیا، به بدهى تاجر ورشکسته  .لذا شخص ورشکسته ممتنع محسوب نشده و زندانى نمى گردد

 .بابت دیرکرد در پرداخت خسارت جریمه نخواهد شد

 معامالت تجارتى
قانون تجارت( و اعمال تجارت تبعى  2عمال تجارتى اصلى که ذاتا تجارتى اند )ماده اعمال تجارتى در حقوق تجارت به دو نوع مطرح مى باشند؛ ا

 .قانون تجارت( 3که به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکى از آن ها تجارتى محسوب مى شوند )ماده 

 از قرار ذیل مى باشند: )ذاتى، مطلق( قانون تجارت، اعمال تجارتی اصلى 2 برابر ماده 

 ا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد:خرید ی -1

مى باشد که  "عین"، پس موضوع این بند فقط "تملیک عین به عوض معلوم"عبارت است از  "بیع" .است "بیع"، "خرید"در این بند منظور از 

در این  .است "منقول ذاتى"، صرفا "مال منقول"ت، اما باید توجه داشت که مراد این بند از تعریف شده اس "هر نوع مال منقول"در این بند 

چنانچه شخصى چیزى را بخرد و پس از اعمال تغییرات روى آن اقدام به فروش نماید، چنانچه موقع خرید  خصوص باید توجه داشت که اوال

خرید و فروش اموال غیرمنقول به ثانیا  .صورت عمل وى تجارتى محسوب نمى گردد قصد فروش آن را داشته، عمل او تجارتى است و در غیر این

اعمال مؤسسات پزشکى و یا حقوقى که اقدام به ثالثا  .، اما داللى و واسطه گرى در آن عمل تجارتى استهیچ عنوان تجارتى محسوب نمى شود

  .گرددقالب خدمات بوده و مال محسوب نمىها در ت آنتجارتى محسوب نمى گردد، زیرا فعالینیز ارائه مشاوره مى نمایند 

 است. )مطلق و اصلی(خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش ذاتا تجارتی نکته:

و قصد خریدار یا تحصیل  معامله منقولتجاری قلمداد شود باید مورد  عمل ذاتاً 2برای اینکه عمل خرید یا تحصیل طبق بند یک ماده  نکته:

شود ضمنا مطابق این بند الزم نیست قراردادی که موجب انتقال مالکیت مال می فروش یا اجاره آن باشد.نده به هنگام خرید یا تحصیل، کن

یا اجاره تحصیل کند قرارداد مورد  عقد بیع باشد در نتیجه اگر از طریق دیگری مانند عقود معوض دیگری غیر از بیع یا معاوضه به منظور فروش

 ست.اجارتی نظر ت

بنابراین طبق قانون تجارت شرکت هایی که موضوع فعالیت  ذاتا عمل تجاری نیست.اجاره آن  ایفروش  تحصیل مال غیرمنقول به قصد نکته:

)نظر برخی از خرید یا تحصیل مال غیر منقول داشته باشند و موضوع فعالیت خود قرار دهند. توانندنمیآنها باید عمل تجارتی ذاتی باشد 

قانون تملک آپارتمان ها نسبت به شرکت های موضوعا تجارتی استثنائا خرید یا تحصیل مال غیرمنقول را ذاتا تجارتی  5نویسندگان: به نظر ماده 

یدار با توجه به موارد فوق، عقد بیعی را که از طریق آن خر نکته دوم:قلمداد کرده است؛ البته به نظر برخی دیگر این استناد محل تردید است( 

 خالصه کتب و جزوات
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آثار و انحالل تابع  -می توان نامید. البته بیع تجارتی از حیث شرایط انعقاد بیع تجارتیکند مال منقولی را به قصد فروش یا اجاره تملک می

 احکام بیع در قانون مدنی است.

 پنج عمل تجارتی بنگاهی وجود دارد:قانون تجارت  2در ماده  نکته:

 ا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.تصدی به حمل و نقل از راه خشکی ی 

  از قبیل تسهیالت معامالت ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و  شودمیتصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد

 رسانیدن ملزومات

 تصدی به عملیات حراجی 

 تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی 

 یا نبودن:چند مثال در مورد عمل تجاری بودن 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و
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 سمت ها شغل  نیا یاز تصد ریغ نکهیشوند مگر ا یتاجر محسوب نم یتجارت یکدام از شرکت ها چیه عامل رانیو مد رانیمد

 باشد. یذات یمعمولشان عمل تجارت

 جزء اعمال  یقائم مقام تجارت .هستند یذات یقانون تجارت عمل تجارت 2ماده  3طبق بند  یو عامل یدالل ،یحق العمل کار

 .ستیتاجر ن یقائم مقام تجارت جهیقلمداد نشده است؛ در نت یتجارت

 است. یذات یقانون تجارت عمل تجارت 2ماده  3شغل معمول او طبق بند  جهیکارگزار بورس حق العمل کار است و در نت  

 شودمی)عامل( در عقد مضاربه تاجر محسوب مضارب. 

 تاجر  میقنه  جهیدر نت شودمیتاجر شناخته ن یقانون تینداشتن اهل لیتجارت را به حساب محجور انجام دهد محجور به دل ندهیمااگر ن

 است و نه محجور.

 صورت اگر  نیتجارت کنند در ا یتوانند در کنار شغل دولت یاصوال م جهیاز تجارت منع نشده اند در نت یکارمندان دولت به صورت کل

 ارت شغل آنها قلمداد شود؛ تاجر و مشول مقررات حاکم بر تجارتند. عرفا تج

 تاجر داشتن  فیدر تعر زین 1مقرر نکرده است. ماده  رانیبه تجارت در قلمرو ا گانگانیاشتغال ب یبرا یتیمحدود چیقانون تجارت ه

 زیاتباع خارجه ن 1یقانون مدن 961. طبق ماده میبدان یحقوق مدن قیحق اشتغال به تجارت را از مصاد اگر را شرط نکرده است. تیتابع

را خالف مصلحت  یخاص یبه عمل تجارت گانگانیموجه قانونگذار اشتغال ب یلیکه به دال یحق متمتع خواهند شد مگر در موارد نیاز ا

 دهد.  صیکشور تشخ

 بر تاجر بودن شخص داللت دارد. ییدر حد اماره قضا یدفاتر تجارت یو نگهدار میتنظ 

 د.معاف هستن یو ثبت نام در دفتر ثبت تجارت یدفاتر تجارت یو نگهدار میتنظ فیتاجر هستند از تکال نکهیبا ا جزء هکسب 

  تاجران کاسب جزء از تاجران کاسب عمده درآمد  صیتشخ اریمع 1380قانون تجارت مصوب  19مطابق ماده واحده نظام نامه ماده

 ند.هست شمول بعضی از مقررات حاکم بر تجار خارج از. کسبه جزء تاجرند اما ساالنه آنها است

  است؛ حقوق تجارت جز به روابطی که قانون آنها را  یک حقوق استثناییدر مقابل حقوق مدنی که اصل به شمار می رود حقوق تجارت

ق عام( و حقوق تجارتی)ذاتی و تبعی( تلقی می کند؛ قابل اعمال نیست. طبق یک اصل کلی دیگر چنانچه میان حقوق مدنی)حقو

 تجارت)حقوق خاص( تعارضی وجود داشته باشد؛ در حوزه اعمال تجارتی حقوق خاص بر حقوق عام مرجح خواهد بود.

  اولین قانونی که در این تصویب شده است.  1807اولین قانونی که با عنوان قانون تجارت تصویب شده است؛ در فرانسه در سال

که این دوره را دوره احتیاط)به  شمسی بود 1289مصوب  «ل و نکول بروات تجاریقانون قبو»خصوص در ایران تصویب شد

قسمت نه توسط  10بود که در  1304و  1303مصوب  دلیل مخالفت با ورود قوانین غربی به کشور( می نامند. و بعد از آن قانون تجارت

برای مطابقت قانون تجارت با فقه برات را حواله)که بوده است. این قانون  1311مجلس بلکه کمیسیون عدلیه به تصویب شد. مصوب 

 این دو با هم متفاوتند( نامید.

  استفاده می کرد که در آن  عملیات تجارتی به جای استفاده از عبارت معامالت تجارتی می بایست از اصطالح 2قانون گذار در ماده

 مفهوم تکرار مستتر است.)دکتر اسکینی(

 البته برخی عملیات در قالب هیچکدام از این شودمیبه عملیات تولیدی، توزیعی و خدماتی تقسیم  2 عملیات تجاری مقرر در ماده .

 دسته ها قرار نمی گیرند؛ مانند معامالت برواتی.

  ام شود؛ قانون تجارت: معامالت برواتی را اعم از اینکه بین دو تاجر یا بین دو غیرتاجر یا بین یک تاجر و یک غیرتاجر انج 2ماده  8بند

 تجاری تلقی کرده است.

  ،عمل تجارتی ذاتی نیست.چک که از برات ناشی شده  

 و

                                                        
 متمتع خواهند بود:  یاز حقوق مدن زیاتباع خارجه ن لیجز در موارد ذ» قانون مدنی:  961ه ماد - 1

 آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ اینموده و  رانیکه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ا یدر مورد حقوق .1
 است؛ نکردهبعه خارجه آن را قبول که قانون دولت متبوع ت یدر مورد حقوق مربوط به احوال شخص .2

 «شده باشد. جادیا یرانیا یدر مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه .3

 نکات مهم
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 2تجارت حقوق 
 های تجاریشرکت 
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 3حقوق تجارت 
 اسناد تجاری 
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 4حقوق تجارت 
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 استفاده بستانکاران از اموال متوقف حق
 19/10/1339 مورخ-3271ماره ش هیوحدت رو یرا

افق وو م ابدیخاتمه  دیخاص مقرر داشته که به همان نحو با یبیترت انید یاستفاده از اموال متوقف برا یامور ورشکستگ هی( قانون تصف58موافق ماده ) چون
 یدیاند قکرده نیدادگاه تأم لهیل متوقف طلب خود را به وسکه از اموا یشده و از بستانکاران نییو تع حیتصر گریماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه د نیمدلول هم

( 269و منطق ماده ) نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند ءاستثنا حایکه قانون صر یجز کسانهب انید هیکل نیبنابرا شودینم دهید

 یعال وانیشعبه دوم د یرا نیبنابرا .باشدیجود است قابل اعمال نممو یمورد که حکم خاص نیناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در ا یدادرس نییقانون آ
 .االتباع استالزم  یهادادگاه یبرا 1328 رماهیمصوب ت ییقضا هیصادر شده و طبق قانون وحدت رو حایکشور صح

 ای یرشمراسله سفا ای یاظهارنامه رسم درصورت عدم ارسال هاسیدارنده برات و ظهرنو یاسقاط حق اقامه دعو عدم

 اطالعنامه
 11/7/1341 مورخ-12 فیرد هیوحدت رو یرا

را در مقابل دارنده برات متضامنا مسئول شناخته است و حق مراجعه و  هاسی( قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنو249اطالق ماده ) با
( قانون 287و  286دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد ) یبرا خیتار ثیاز ح بیترت تیهر کدام از آنان را بدون رعا هیعل یاقامه دعو

( 288به مفاد ماده ) تینموده است و عنا نییاعتراض عدم پرداخت برات تع خیاز طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تار یمزبور که مدت اقامه دعو
 خی( قانون تجارت از تار287و  286مقرر در مواد ) دمواع تیداده شده به رعا هاسی( قانون به ظهرنو249ماده ) را که در یهمان قانون که شرط استفاده از حق

وجه برات را به دارنده آن بدون آن  هیدر صورت تأد نیابالغ احضار به محکمه به او و همچن یمزبور را از فردا یهااعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت
قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد  نی( ا289است که اشاره و منظور ماده ) یهیدقرار داده ب هیروز تأد یقامه نشده باشد، موعد را از فردااو ا هیکه بر عل

 .باشدیارت نم( قانون تج285و  284دو قبضه مذکوره در مواد ) ینامه سفارش ای یروز ارسال اظهارنامه رسم 10مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 
 تواندیسابق خود نم سیبه ظهرنو یسیظهرنو نامه از طرف هرطالع ا ایدو قبضه به واگذارنده برات  یمراسله سفارش ای یهذا عدم ارسال اظهارنامه رسم یعل

 تیفیک نیسابق خود گردد و با ا سیرنوبر ظه سیهر ظهرنو نیو همچن هاسیدارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنو یموجب اسقاط حق اقامه دعو
 .است حیدادگاه شهرستان تهران صح 4شعبه  یقسمت را نیدر ا

 .االتباع استها الزمدادگاه یبرا 1337مصوب مرداد ماه  یفریبه قانون ک ی( قانون اضاف3طبق ماده ) یرا نیا
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ک شرکت تجاری تأسیس یتواند منفرداً کت دولتی میک شری تواند با یک سهامدار تشکیل شودک شرکت سهامی دولتی میی -1

 کند.

دارند نحق  حل شود و قادر به پرداخت دیون خود نباشد، طلبکاران این شرکتندر صورتی که شرکت سهامی دولتی )تک شریکی( م -2

 برای وصول مطالبات خود به دولت مراجعه کنند. 

)ب( به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شده است، شرکت سهامی خاص )الف( که توسط هیأت مدیره شرکت سهامی  -3

انتخاب  براي تصدي سمت مدیریت عامل معرفی نموده است. در این صورت: شخص حقیقی )ج( را به عنوان نماینده خود

شرکت )الف( به عنوان مدیرعامل صحیح و کلیه اعمال و اقدامات شخص )ج( در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر تلقی 

 شود.می

به هیج  پیش از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکتشود، جوهی که به حساب افزایش سرمایه شرکت سهامی تأدیه میو -4

 وجه قابل تأمین و توقیف نیست.

 به نام و از طرف شرکتتوانند در صورت تخلف رئیس هیات مدیره، سهام سرکت سهامی می حداقل یک پنجمدارندگان  -5

 علیه وي اقامه دعوي کنند.

مسئوول خساراتی  متضامناً ر صورت صدور حکم بر بطالن تصمیمات شرکت سهامی، کسانی که مسئوول بطالن هستند د -6

 خواهند بود که از آن بطالن به صاحبان سهام متوجه شده است.

( سرمایه شرکت و ٪51ک درصد )ی( شریک با پنجاه و 2ک شرکت با مسئوولیت محدود، گروه )الف( متشکل از دو )یدر  -7

( سرمایه شرکت می باشند. در این صورت، گروه )الف( در %49نه درصد ) ( شریک با چهل و3وه )ب( متشکل از سه )گر

  انحالل شرکت تواند تصمیم معتبر اتخاذ نماید؟کدام مورد می

 و

 و

 

 

 
 وو

 و

 و

 و

 

 و

 و
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 1391 ینکات استخراج شده از سواالت دکتر

 1392 ینکات استخراج شده از سواالت دکتر

 1393 ینکات استخراج شده از سواالت دکتر

 1394 یاستخراج شده از سواالت دکترنکات 
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ات و البته ذکر نکات اصلی مرتبط گوشزد: برای جلوگیری از اتالف وقت و استقالل مواد قانون از نک

 با آزمون، در پاورقی نکات مهم مواد قانون تجارت آمده است. 

 تجار و معامالت تجارتی-باب اول

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

 2معامالت تجارتی از قرار ذیل است: -2 ماده

 به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. ل منقولهر نوع ما( خرید یا تحصیل 1

 از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. حمل و نقل( تصدی به 2

ور ام بعضیو همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام  کمیسیون( و یا عاملیکاري )العملهر قسم عملیات داللی یا حق( 3

 از قبیل تسهیل معامالت ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره. شودمی ایجاد

 نباشد. مشروط بر اینکه براي رفع حوائج شخصی( تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه 4

 (انجام شود یبه نحو تصد)* بایستی حراجی( تصدی به عملیات 5

 (بایستی مستمر باشد )*.هاي عمومییشگاهنما( تصدی به هر قسم 6

 .عملیات صرافی و بانکی( هر قسم 7

شود. صدور سفته یهم گفته م یحکم يمعامالت تجار برواتی معامالت به) اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد. معامالت برواتی( 8

 .(شوندیمحسوب نم يو چک ذاتا عمل تجار

 حریبحری و غیر ب عملیات بیمه( 9

 داخلی یا خارجی و معامالت راجعه به آنها. کشتیرانیو  خرید و فروش کشتیو  سازيکشتی( 10

 3:شودمیتجارتی محسوب  به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنهامعامالت ذیل  -3 ماده

 .تجار و کسبه و صرافان و بانکها( کلیه معامالت بین 1

 نماید.خود می حوائج تجارتیر تاجر برای ( کلیه معامالتی که تاجر یا غی2

 نماید.برای امور تجارتی ارباب خود می اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر( کلیه معامالتی که 3

 شرکتهای تجارتی. کلیه معامالت( 4

 4.شودمیبه هیچ وجه تجارتی محسوب نمعامالت غیر منقول  - 4 ماده

 اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست. مگروب است کلیه معامالت تجار تجارتی محس - 5 ماده

                                                        

داشته  مجوزکند؛ البته باید برای کار خود  امرار معاشو از آن  باشد شخص یشغل معمول ،تجارت تاجر بودن بایستی یبرا - 1

 یندهد در صورتقرار  یخود را معامالت تجارت یمعمول اگر شغل یکه حت یسهام یهامانند شرکت ییاستثنا در موارد باشد؛

 است، تجاری -االمر نفس و واقع در نه–باشد آن شرکت به حکم قانون  یتجار ریمل غع یشرکت سهام کی تیکه موضوع فعال

 اند مانند قضاتالبته برخی از اشتغال به تجارت ممنوع شده شود.یتاجر محسوب م
 است فارغ از تاجر بودن یا نبودن شخص. اعمال تجاری ذاتیاین ماده درباره  - 2
 تجاری است.اعمال تجاری در این ماده تبعًا  - 3
 شود.یمحسوب م یعمل تجار های سهامی)تبعًا(،اموال غیرمنقول توسط شرکت ی و یا معامالتالعمل کارحق ای یدالل -4

قانون تملک  5ماده  شود.)عمل تجاری محسوب میفروش جزء  ایبه منظور اجاره  ،ساختن خانه و آپارتمان و محل کسب

 (آپارتمانها

 قانون تجارت در نظم حقوق کنونی
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 تجارتی و دفتر ثبت تجارتی دفاتر -باب دوم

 دفاتر تجارتی -اول  فصل

مقام این دفاتر  ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم 1هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر -6 ماده

 3داشته باشد 2؛دهدمی ارقر

 ( دفتر روزنامه.1

 ( دفتر کل.2

 ( دفتر دارایی.3

 4( دفتر کپیه.4

از قبیل دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معامالت راجع به اوراق تجارتی ) -7 ماده

واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج فروش و ظهرنویسی( و به طور کلی جمیع خرید و

 کند در آن دفتر ثبت نماید.برداشت میشخصی خود

دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معامالت را الاقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و  - 8 ماده

 کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خالصه ثبت کند.داج

دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته  - 9 ماده

 ید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باخود را به

 حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.دفتری است که تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت 5دفتر کپیه -10 ماده

 ود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورتاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت - تبصره

که مطابق ) نماینده اداره ثبتبه استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط  6دفاتر مذکور در ماده  -11 ماده

باشد.  نمره ترتیبیآن دارای  اوراق ولی باید الزم نیست( امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور شودمیوزارت عدلیه معین  نظامنامه

 سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد. در موقع تجدید

 ( قانون ثبت اسناد است.135امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال به عالوه مشمول ماده ) حق

 باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است دشومیدفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم  -12 ماده

آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ  مجموع عدد صفحاتصفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر 

تمام نماید منگنه کند. الزم است کلیه اعداد حتی تاریخ با ه میقیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهی فطرامضاء و دو

 نوشته شود. حروف

تراشیدن و  -کلیه معامالت و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود  - 13 ماده

معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر  کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسیحک

 دارد. نگاه تا ده سالرا از ختم هر سالی الاقل  ردفاتباید تمام آن

                                                        

خود تاجر قابل استناد  هیدر هر حال عل که توسط نماینده اداره ثبت امضاء نشود؛ معتبر نبوده و اتر تجاری در صورتیدف - 1

 شود(.)نوعی اقرار محسوب میباشدیم
بوده و مطابق قانون تجارت  یراجع به امور تجارت یکه دعو یدر صورت ،گریتاجر بر تاجر د یدر مورد دعو یدفاتر تجار - 2

وامارات محسوب  نیلکن جزء قرا، ندارد تیتاجر سند ریاگرچه دفتر تاجر در مقابل غ واهد داشت.خ تیسند ،شده باشد میتنظ

 شود.  یم

شناخته  ریاز نوع به تقص یدر آن ممکن است ورشکستگ یبیترت یوجود ب ایدر صورت ناقص بودن دفاتر تاجر ورشکسته  - 3

 شود.

 تاجر مکلف است این دفاتر را ده سال نگه دارد.  - 4

 شود.یمحسوب نم یاز دفاتر قانوننبوده و  یضرور یاتیامور مال یبرا هیدفتر کپ میتنظ - 5
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نون مرتب برند در صورتی که مطابق مقررات این قاو سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می 6دفاتر مذکور در ماده  - 14 ماده

 معتبر خواهد بود. بر علیه صاحب آنو غیر این صورت فقط  1سندیت خواهد داشت -در امور تجارتی -باشد، بین تجار  هشد

مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأسًا و بدون  11و ماده  6تخلف از ماده  -15 ماده

 که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود. 2دهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکستهتواند حکم بالعموم میمدعیتقاضای

 دفتر ثبت تجارتی -دوم  فصل

در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال  - 16 ماده

باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و اال به جزای نقدی از  به استثناي کسبه جزءخارجی  از ایرانی ودارند اعم

 ریال محکوم خواهند شد. تا دو هزار یستدو

جب نظامنامه معین خواهد مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به مو - 17 ماده

 کرد.

حسابها و نشریات خطی یا شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت - 18 ماده

دی از دویست تا دو هزار خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و اال عالوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقچاپی

 .شودمیمحکومریال 

 شوند.مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می 3کسبه جزء - 19 ماده

وز نکنه کسبه تجا الیر ونیلیآنان در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه م یافتیکه مبلغ در یا نهیارائه دهندگان خدمات در هر زم-

 جزء هستند. 

 اول فصل -تجارتی شرکتهای

 اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنها در

 بر هفت قسمت است: 4شرکتهای تجارتی - 20 ماده

 ( شرکت سهامی.1

 ( شرکت با مسئولیت محدود.2

 ( شرکت تضامنی.3

 ( شرکت مختلط غیر سهامی.4

 ( شرکت مختلط سهامی.5

 ( شرکت نسبی.6

 ( شرکت تعاونی تولید و مصرف.7

 

 

 

                                                        

 شوند.دفاتر تجاری جزو اسناد عادی محسوب می - 1
 در صورت نداشتن دفتر، ورشکستگی به تقصیر خواهد بود. - 2
تجاوز نکند کسبه جزء محسوب  الیر ونیلیم کصدیفروش ساالنه آنان از مبلغ  زانیکه م دکنندگانیتول ،وران شهیپ ،کسبه - 3

 شوند. یم
 دارند ازین لیتشک یبرا کیحداقل دو شر یسهام ریمحدود و مختلط غ تیبا مسول ینسب یتضامن یشرکت ها   - 4

 کیحدقل سه شر یشرکت مختلط سهام خاص و یسهام یشرکت ها 

 کیپنج شر عام حداقل یسهام یشرکت ها 

 دارد. ازین لیتشک یبرا کیبه هفت شر حداقل زیو مصرف ن دیتول یشرکت تعاون 
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 1347 مصوب قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت الیحه

 "های سهامی عام و خاصشرکت"-مبحث اول   

 تعریف و تشکیل شرکت سهامی - 1 بخش

سهام آنها  میاسسهام محدود به مبلغ شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان  -1 ماده

 1است.

 ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. شودمیشرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب  - 2 ماده

 کمتر باشد. سه نفردر شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از  - 3 ماده

 :شودمیشرکت سهامی به دو نوع تقسیم  - 4 ماده

ها کنند. این گونه شرکتبه مردم تأمین می از طریق فروش سهامها قسمتی از سرمایه شرکت را هایی که مؤسسین آنشرکت -اول  نوع

 شوند.نامیده می شرکت سهامی عام

ها شرکت تأمین گردیده است. این گونه شرکت منحصراً توسط مؤسسینهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس شرکت -دوم  نوع

 د.شوننامیده می سهامی خاص

قبل از باید  "شرکت سهامی خاص"های سهامی خاص عبارت و در شرکت "شرکت سهامی عام"های سهامی عام عبارت در شرکت - تبصره

 های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.ها و آگهیآن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطالعیه شرکت یا بعد از نام

های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتأسیس سرمایه شرکتدر موقع ت - 5 ماده 

 باشد.کمتر

صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا  در

 ذینفعهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر قدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتحداقل مقرر امیزان

از دادگاه صالحیتدار درخواست کند. هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحالل منتفی گردد دادگاه  انحالل آن را دتوانمی

 2خواهد نمود. موقوفرسیدگی را 

 سی و پنج درصدسرمایه شرکت را خود تعهد کرده و الاقل  بیست درصدهای سهامی عام مؤسسین باید اقالً برای تأسیس شرکت - 6 ماده

ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و ها سپرده سپس اظهارنامهشده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک مبلغ تعهد

ها به دایره ثبت و در شهرستان 3هااداره ثبت شرکترسیده باشد در تهران به  کلیه مؤسسینسهام که به امضاء  نویسیرهیپذطرح اعالمیه

 تسلیم و رسید دریافت کنند. اداره ثبت اسناد و امالک محلها وجود ندارد به ثبت شرکتو در نقاطی که دایره هاشرکت

صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارك مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ  هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به - تبصره

 ها تسلیم نمایند.حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکتنقدی

 

                                                        

ثبت آن ضرورت  یشرکت سهام جادیا یبرا نیعالوه بر ا؛ به کسب مجوز از دولت ندارد یازین یسهام یشرکت ها سیتاس - 1

 شده است. لیکتش شرکت ،یسهام یمقررات مربوط به شرکت ها تیندارد بلکه به محض اراده شرکا و رعا
که به  نیکند مگر ا یسینو رهیکه اقدام به پذ نیا ای دیتواند سهام خود را در بورس عرضه نما ینمخاص  یسهام شرکت - 2

فوق العاده  یمجمع عموم بیبه تصو لیتبد نیا دیبا شرکت خاص به عام،ابتدا لیتبد یبرا .دیعام در آ یشکل شرکت سهام

 یشرکت و صورت دارا انیو حساب سود و ز یدو تراز نامه به همراه  دیجد یداده شده و اساسنامه  رییبرسد.سپس اساسنامه تغ

به  لیتبد نیدر مرجع ثبت ا راتییتغ بیتصو زکند.پس ا میشرکت را به مرجع ثبت شرکت ها تسل لیتبد ی هیشرکت و اعالم

 گردد.یم یشرکت آگه نهیهز
عبارت  یسینو رهیپذ .دینما یرا صادر م یسینو رهیپذ هیانتشار اعالم یسازمان بورس اجازه  دییمرجع ثبت شرکت ها با تا - 3

شرکت در حدود مبلغ آورده شده ، در  هیاز سرما یقسمت نیکند با تام یتعهد م یکه به موجب آن شخص یاست از عمل حقوق

در بانک  سیکه به نام شرکت در شرف تاس یباشد از وجوه دهینرس که شرکت به ثبت یتا زمان شود. کیعام شر یشرکت سهام

 توان استفاده نمود. یشده باشد نم هیتاد
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    عبارت است از: 1انواع چک - 1 ماده

 ندارد. جز اعتبار صادرکننده آنکه اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی  . چک عادی، چکی است1

 .شودمیپرداخت وجه آن تأیید .چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه 2

توسط بانک تضمین مان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن .چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده ه3

 .شودمی

و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت  توسط بانک صادرچک مسافرتی، چکی است که  - 4

 گردد.می

الرعایه است. شوند نیز الزمکه به شکل الکترونیکی )داده پیام( صادر میهایی قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک: تبصره

های الکترونیکی )داده پیام( را االجراء شدن این قانون، اقدامات الزم در خصوص چکسال پس از الزمبانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک

 های الزم را صادر نماید.انجام داده و دستورالعمل

شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میر عهده بانکچکهای صاد - 2ماده

االجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر اسناد الزمحکم

های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا نامهتواند طبق قوانین و آیینشت چک و عدم پرداخت گردد میمنتهی به برگ کهیعلت دیگر

 صادرکننده وصول نماید.باقیمانده آن را از

 اد محلاسناجراي ثبترا به  5و یا گواهینامه مندرج در ماده  4برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده  

 تسلیم نماید.

 کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می اجراء

ه حامل( یا در مورد چکهای در وجنویسی شده یا حامل چک )چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت دارنده

 .قانونی آنانقائم مقام

های وارد شده که مستقیما و بطور متعارف در تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینهدارنده چک می - تبصره

تقاضا نماید. در صورتی که  وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاهجهت

دادگاه صادرکننده باید درخواست خود را به همان  -های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند جبران خسارت و هزینه کدارنده چ

 2تقدیم نماید. -حکم

                                                        

متفرقه افراد کند و به  افتیآن را در تواندیم یگریشده باشد؛ و بانک د دهیآن دو خط کش یاست که رو یچک بسته چک - 1

 .گرددیپرداخت نم
اگر پس از چک نداشته باشد.  هیمحال عل -اعتبار نزد ایاست که صادرکننده آن پول  یمحل ) تجارت، جزا( چک یب چک - 2

 دنیکش رودیمحل به شمار م یکمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک ب ایصدور چک وجه آن را بردارد  خیتار

جرم است. آنچه که در قانون صدور چک مصوب  یعناصر جرم غش باشد از نظر اسالم یمحل اگر چنانچه دارا یچک ب

در مقام اثبات آن به  یبه نوع باًیتقر دهیگرد ینیب شیصدور چک بالمحل پ بزه نیمرتکب یبرا یبا اصالحات بعد 16/4/1355

 نیبه فکر کم کردن مراجع دهیشیاندیآن م یاجرا نتبه ضما یستیبا کهیقانون تا آنجائ شتریاست چراکه ب رممکنیچک روز غ

 .چک مقصر هستند در رابطه با صدور یقانون فیبانکها از انجام وظا دیشا ایبود و  یدادگستر ستمیس یبرا

 در خارج از کشور در حکم سند الزم االجرا است. یرانیشعب بانک ا ایداخل کشور باشد  یهاچک چه به عهده بانک-

 97اصالحی  صدور چک قانون
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 یثبت اسناد رسم یمربوط به اجرا یهانامه نیو آئ نیدر صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوان تواندیدارنده چک م-

 .کند مانده آن را وصول یباق ایوجه چک 

 ایقبل از صدور حکم  نکهیاعم از ا هانهیخسارات و هز هیصادرکننده را نسبت به پرداخت کل تیمحکوم تواندیدارنده چک م-

 شود. میبه دادگاه صادرکننده حکم تقد دیدادخواست با نیبعد از آن باشد از دادگاه تقاضا کند ا

 شود،یاعالم م یبر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکز استهیتاد ریوارده شامل خسارت تاخ یهانهیخسارات و هز هیکل-

 .ردیگیو حق الوکاله را هم در بر م یدادرس یهانهیخسارت هز نیاست و اقابل مطالبه

 پس از آن قابل وصول خواهد بود. ایمندرج  خیچک فقط در تار 
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  شغل معمولی یعنی هدف از  .قانون تجارت( باشد 2)معامالت موضوع ماده  شغل معمولی وي معامالت تجاريتاجر شخصی است که

 .انجام آن شغل، امرار معاش است

 است تاجر ⇦چنانچه کارمند دولت که خارج از وقت اداری اشتغال به اعمال تجاری دارد. 

 ی اعمال تجاری وجود دارددو معیار جهت شناسای: 

براساس این معیار، شخصی تاجر است که دارای کارت بازرگانی بوده و یا در دفتر مخصوصی ثبت نام نموده باشد؛ بر این اساس  معیار شخصی:

 .کلیه اعمال تاجر تجاری محسوب می شود

 .معیار شناسایی، انجام عمل تجاری توسط تاجر می باشد معیار موضوعی:

 .را پذیرفته است موضوعی -سیستم مختلط شخصیقانون تجارت قانون گذار  3و  2، 1کلی به نظر می رسد با توجه به مواد به طور 

  قانون تجارت، دو نکته مدنظر است: 2ماده 1در خصوص خرید و تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره مذکور در بند    

ل و فروش وصف تجارتی را زائل نمی کند به شرطی که تصرف به حدی نباشد که موجب تغییر تصرف مادی و تغییرات در فاصله بین تحصی -1 

 عنوان و هویت مال شود.

قصد فروش یا اجاره باید در زمان تحصیل باشد، بنابراین اگر شخصی مالی را به قصد استفاده شخصی بخرد عمل تجاری نیست حتی اگر  -2 

 .الی را به قصد فروش بخرد، عملش تجاری است حتی اگر بعداً آن را نفروشدبعداً آن را بفروشد؛ اما اگر شخصی م

  خرید و فروش سهام عمل تجارتی نیست اما برای تجار، به شرطی که برای امور تجاری باشد، عمل تجاری محسوب می

 .شود

  در .حراج تعلق نداشته باشد اموال عرضه شده برای فروش به متصدیتصدی به عملیات حراجی زمانی عمل تجاری خواهد بود که

 .مزایده برخالف حراجی قیمت مبدأ برای کاال تعیین میگردد

  اگر چه تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجاری قرار می دهد و وکیل برای موکل خود اقدام به انجام معامالت تجاری می

 .زیان را خودش متحمل شود تا بتوان وی را تاجر قلمداد کرد و خطر سود و معامله باید برای خود شخص وکیل باشدنماید اما 

  می کنند بلکه به نام و حساب شرکت عملمدیران شرکت های تجاری تاجر نیستند زیرا به نام و حساب خود عمل نمی کنند. 

 خصوص اتباع خارجه اصل بر در  .اتباع خارجی حق اشتغال به تجارت در ایران را دارند مگر در زمینه هایی که منع خاصی وجود دارد

را دارند مگر آنکه به موجب مقررات خاص منع شده باشند. به عنوان مثال  رانیاست که اتباع خارجه حق تجارت در ا نیا

 است. یرانیا تیمنوط به داشتن تابع یاخذ پروانه دالل 1317قانون راجع به دالالن مصوب  2ماده  2براساس بند 

 کسبه جزء: 

 .ان، تولیدکنندگان و نظایر آن ها که میزان فروش ساالنه آن ها از مبلغ یکصد میلیون ریال تجاوز نکندکسبه، پیشه ور-

 .ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه ای که مبلغ دریافتی آن ها درقبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند-

 می شوند امّا کسبه جزء اشخاصی هستند که تاجر محسوب

 .الزامی به ثبت نام در دفتر ثبت تجاری ندارند*

 .الزامی به داشتن دفاتر تجاری ندارند*

 .مشمول قوانین ورشکستگی نمی شوند*

  با وجود ملّی شدن بانک ها عملیات بانکی کماکان معامالت تجاری محسوب می شوند و حتی مشمول مقررات ورشکستگی

 .نیز می شوند

  نمیتوانند تاجر باشند.غیر دولتی مانند شهرداری ها به این دلیل که هدف آن ها ارائه خدمات است مؤسسات عمومی 
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 :نکات مربوط به شرکت های دولتی 

 و شده مصادره یا و شده ملی صالح دادگاه یا و قانون حکم به یا و شود می ایجاد قانون اجازه با که است مشخصی سازمانی واحد دولتی شرکت* 

 شرکت گذاری سرمایه طریق از که تجاری شرکت هر.است دولت به متعلق آن سرمایه درصد 50 از بیش و شده شناخته دولتی شرکت نعنوا به

 های شرکت .شودمی تلقی دولتی شرکت است، دولتی های شرکت به متعلق آن سهام درصد پنجاه از بیش که مادام شود، ایجاد دولتی های

 های شرکت قالب در اغلب که درآورند تجارت قانون 20 ماده موضوع های شرکت از یکی قالب در را خود که صورتی در هستند تاجر دولتی

 .شوند می حقوقی شخصیت دارای ثبت به احتیاج بدون و ایجاد محض به و نیستند تاجر شوند می تشکیل عام سهامی

 ها¬آن در دولتی های شرکت سهام که شرکتهایی تبدیل و است مجاز اسالمی شورای مجلس تصویب با صرفاً دولتی های شرکت تشکیل ❋

 .است ممنوع دولتی شرکت به است درصد پنجاه از کمتر

 مقررات تابع نشده ذکر اساسنامه در که موضوعاتی به نسبت صرفاً و باشند می خود های اساسنامه و تأسیس قوانین تابع دولتی های شرکت  ❋

 .هستند تجارت قانون اصالحی الیحه

 .باشد شده مقرر دیگری ترتیبات مربوط های اساسنامه در که آن مگر  باشد می مجاز قانون اجازه با صرفاً دولتی های شرکت انحالل ❋

 تجاری شوند تشکیل تجارت قانون در شده معین قالب در که همین ها آن فعالیت نوع از نظر صرف که هایی شرکت تجاری شکالً  های شرکت

 سهامی های شرکت فقط تجارت قانون در مذکور های شرکت انواع میان از. نباشد تجاری چه و باشد تجاری عملیاتشان چه هستند

 .گیرند می قرار دسته این جزء

 تضامنی، شرکت نسبی، شرکت: از عبارتند است تجاری عملیات انجام آنها بودن تجاری شرط که هایی شرکت تجاری موضوعاً های شرکت

 .تعاونی شرکت و سهامی غیر و سهامی مختلط شرکتهای د،محدو مسئولیت با شرکت

  داشتن کارت بازرگانی، ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی، داشتن دفاتر بازرگانی، برگ تشخیص مالیات مشاغل از جمله

 .امارات قضایی جهت اثبات تاجر بودن شخص به شمار می رود

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 
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 )آزمون شبیه ساز اول( 

 کدام عبارت در خصوص نسبت میان توقف و ورشکستگی صحیح است؟    .1
 ( توقف شرط کافی برای ورشکستگی است. 1

 ( توقف شرط الزم برای ورشکستگی است.2

 قف است.   ( ورشکستگی سبب تو3

 ( توقف همان ورشگستگی است.4

ی الزم است که عبارتند از: الف ـ قانون تجارت برای صدور حکم ورشکستگی دو شرط ماهو 412طبق ماده  پاسخ تشریحی:

 تاجر بودن مدیون و  ب ـ توقف تاجر مدیون

صدور این حکم مدیون متوقف باید بنابراین توقف یکی از شرایط الزم برای صدور حکم ورشکستگی است افزون بر آن جهت 

تاجر باشد. با توجه به مراتب فوق دلیل نادرستی گزینه الف روشن است. دلیل نادرستی گزینه ج این است که ورشکستگی بعد 

کند. دلیل نادرست بودن گزینه د این است که ور حکم توسط دادگاه تحقق پیدا میاز عارض شدن حالت وقفه بر تاخر با صد

ورشکستگی مترادف نیست، توقف حالتی است که در اثر ناتوانی در تأدیه دیون بر تاجر عارض می شود ولی برای توقف با 

ورشکستگی حکم دادگاه الزم است در واقع بعد از عارض شدن حالت وقفه اگر صدور حکم ورشکستگی تاجر متوقف از دادگاه 

بعد از صدور حکم تاجر واجد عنوان و  . کم ورشکستگی می دهدتقاضا شود و دادگاه بعد از رسیدگی توقف را احراز کند ح

 وصف ورشکسته خواهد شد.

 صحیح است. 2گزینه 

 کدام یک از موارد زیر معامله تجارتی محسوب می شود؟   .2

 ( تسهیل و نقل و انتقال اموال غیرمنقول1

 ( تسهیل معامالت ملکی2

 ( رهن اموال غیرمنقول3

 ( نقل و انتقال اموال ملکی4

از مصادیق عملیات تجارتی ذاتی پاسخ تشریحی: مراد از تسهیل معامالت ملکی، همان داللی معامالت ملکی می باشد که 

 باشد.می

 صحیح است.  2گزینه 

 حقوق تجارت ایران بر اساس کدام نظام شکل گرفته است؟ .3

 ( شخصی1

 ( شخصی و موضوعی2

 ( موضوعی3

 ( نه شخصی و نه موضوعی4

ر حقوق ایران معیار پذیرفته شده برای تشخیص تاجر از غیرتاجر، معیار شخصی و موضوعی است.  در معیار پاسخ تشریحی:  د

شخصی تاجر شخصی است که نامش در دفتر تجاری ثبت شده باشد. در این معیار تعریف تاجر مقدم بر اعمال تجارتی می باشد. 

 ان اعمال تجارتی مورد بررسی قرار می گیرد.یعنی ابتدا تاجر تعریف می گردد سپس معامالت تاجر به عنو

قانون تجارت( پس در این معیار،  1در معیار موضوعی تاجر شخصی است که اعمال تجارتی انجام می دهد.)تعریف ماده 

 شناخت اعمال تجارتی مقدم است بر تعریف تاجر

 موضوعی استفاده کرده است.( -بنابراین قانونگذار از سیستم مختلط)شخصی

 صحیح است . 2ه  گزین
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 معیار شخصی حقوق تجارت را.... و معیار موضوعی حقوق تجارت .... نامیده می شود.  .4

 حقوق تجار -( حقوق تجارت1

 حقوق تجار -( حقوق  اعمال تجارتی2

 اعمال تجارتی -( حقوق تجار3

 حقوق تجارت -( حقوق تجار4

 بق معیار موضوعی حقوق اعمال تجارتی می باشد.پاسخ تشریحی: طبق معیار شخصی حقوق تجارت، حقوق تجار و ط

 صحیح است.  3گزینه

 بازرگانی بودن شرکت سهامی عام و خاص منوط به چیست؟ .5

 ( در شرکت سهامی عام و خاص هر دو به شکل آن.1

 (  در شرکت سهامی خاص به موضوع عملیات آن و در شرکت سهامی عام به شکل آن.2

 و در شرکت سهامی عام به موضوع عملیات آن ( در شرکت سهامی خاص به شکل آن3

 ( در شرکت سهامی عام و خاص هر دو به موضوع آن4

الیحه اصالحی قانون تجارت، بازرگانی بودن شرکت های سهامی عام وخاص هر دو منوط به  2پاسخ تشریحی:  بر اساس ماده 

خصوص بین شرکت سهامی عام و خاص تفاوتی  شکل و قالب آن است حتی اگر موضوع عملیات آنها تجاری نباشد و در این

نیست. قانونگذار برخالف دیگر شرکت های تجاری در مورد شرکت های سهامی شکل را بر موضوع ترجیح داده است لذا اگر 

قانون  تجارت نباشد بازهم آن شرکت تجاری خواهد بود ولی  2موضوع شرکت سهامی یکی از فعالیت های مندرج در ماده 

 قانون تجارت باشد. 2های تجاری)تضامنی، نسبی و...( باید حتما موضوع آنها یکی از فعالیت های مقرر در ماده  دیگر شرکت

 صحیح است. 1گزینه  

 سرمایه گذاران خارجی..... .6

 وزیران برسانند. درصد در مالکیت خود را به اطالع هیات 30( موظف اند تا هر گونه تغییر در نام، تابعیت، شکل حقوقی و تغییرات بیش از 1

 درصد در مالکیت خود را به اطالع قوه قضاییه برسانند. 50( مخیر هستند هر گونه تغییر در نام، تابعیت و تغییرات بیش از 2

 ( مکلف هستند تا هرگونه تغییر در شکل حقوقی شرکت را به اطالع مرجع ثبت شرکت ها برسانند.3

 وقی شرکت را به اطالع مرجع ثبت شرکت ها برسانند.( مخیر هستند تا هرگونه تغییر در شکل حق4

درصد در  30از  شیب راتییو تغ یشکل حقوق ت،یدر نام، تابع رییتا هر گونه تغ پاسخ تشریحی: سرمایه گذاران خارجی موظفند

 برسانند. رانیوز اتیخود را به اطالع ه تیمالک

 صحیح است. 1گزینه  

 خاص با شرکت سهامی عام تفاوت ندارد؟در کدام یک از موارد ذیل شرکت سهامی  .7

 ( در تعداد شرکا1

 ( در نحوه تشریفات برای تاسیس2

 ( در میزان مسئولیت شرکا3

 ( در میزان آورده غیرنقدی4

الیحه اصالحی، هم در شرکت سهامی عام و هم در شرکت سهامی خاص میزان مسئولیت شرکا  1پاسخ تشریحی: بر اساس ماده 

سهام آنها می باشد. لذا در هر دو شرکت میزان مسئولیت شرکا یکسان است. اما در سایر موارد مقرر در  محدود به مبلغ اسمی

 بین دو شرکت تفاوت وجود دارد. 4-2-1گزینه های 

 صحیح است. 3گزینه  

ت  آورده یکی از موسسین شرکت سهامی در شرف تاسیس، ساختمان دفتر شرکت می باشد. در این صورت باید قبل از ثب .8

 شرکت.....

 ( مدارك مالکیت زمین تحویل موسسین شرکت شود.1

 ( مدارك مالکیت زمین تحویل موسسین گردد.2



        

 

36 

 ( مدارك مالکیت زمین تحویل باید تحویل بانک شود.3

 ( هیچکدام4

باشد باید هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد الیحه اصالحی قانون تجارت  6مطابق تبصره ماده  پاسخ تشریحی:

حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی

 ها تسلیم نمایند.ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت

 صحیح است. 3گزینه  

ه شرکت سهامی عامی که در حال تاسیس می باشد برای تعیین مشارکت عمومی توسط پذیره نویسان در تامین سرمای .9

 باشد.حداقل میزان تعهد شده .....و حداکثر میزان تعیین شده....می

 درصد 80 -درصد 20( 1

 درصد 80 -( تعیین نشده2

 تعیین نشده -درصد 20( 3

 درصد 35 -درصد 20( 4

ت عمومی در تامین سرمایه شرکت های سهامی پاسخ تشریحی: در الیحه اصالحی قانون تجارت، حداقلی برای تعیین مشارک

درصد سرمایه اسمی شرکت می باشد. بنابراین اشخاص  80عام معین نشده است اما حداکثر مشارکت تعیین شده در این ماده 

 درصد سرمایه اسمی شرکت سهامی عام را تامین کنند. 80نمی توانند بیش از 

 صحیح است. 2گزینه 

 ت....اظهارنامه و اساسنامه شرک .10

 ( اولی در حکم شناسنامه شرکت و دومی در حکم قانون اداره شرکت است.1

 ( اولی در حکم قانون اداره شرکت و دومی در حکم شناسنامه شرکت است.2

 ( اولی در حکم اعالمیه تاسیس و دومی در حکم تقاضای ثبت آن است.3

 ( هر دو عنوان مترادف است.4

 و اساسنامه در حکم قانون اداره شرکت است. ناسنامه شرکتدر حکم ش اظهارنامه پاسخ تشریحی:

 صحیح است.  1گزینه 

 ثبت شرکت سهامی عام به عهده..... می باشد. .11

 ( مدیر عامل1

 ( هیات مدیره2

 ( موسسین3

 ( مجمع عمومی موسسین4

 الیحه 23پاسخ تشریحی: ماده 

 صحیح است. 3گزینه 

عمال و اقداماتی که برای تاسیس و به ثبت رسیدن شرکت انجام می مسئولیت موسسین شرکت سهامی نسبت به کلیه ا .12

 دهند به کدام صورت است؟

 ( نسبی است.1

 ( به نسبت تقصیر خود مسئول هستند.2

 ( تضامنی است.3

 ( مسئولیت ندارند.4

 الیحه اصالحی قانون تجارت 23پاسخ تشریحی: با استناد به ماده 

 صحیح است. 3گزینه 
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 .« ...سهم ممتاز» .13

 ( به صاحب آن امتیازاتی می دهد که مشترك با صاحبان عادی می باشد.1

 ( مزیت قابل نقل و انتقالی است که صاحب آن به دلیل ارائه خدمات در تاسیس شرکت سهامی از آن برخوردار می شود.2

 ( سهمی است که به صاحب آن امتیازاتی می دهد که به صاحبان سهام عادی تعلق نمی گیرد.3

 2و  1زینه ( گ4

پاسخ تشریحی: سهام ممتاز سهامی است که امتیازات خاصی نسبت به سایر سهام همان شرکت به دارنده اعطاء می کند. این 

 سهام را کلیه شرکت های سهامی می توانند داشته باشند اما باید در بدو تاسیس شرکت در اساسنامه پیش بینی می شود.

 صحیح است. 3گزینه 

 هم را...مبلغ اسمی هر س .14

 هزار ریال بیشتر باشد. 10( اساسنامه معین می کند ولی نباید از 1

 ( ترازنامه معین می کند.2

 ( اساسنامه معین می نماید.3

 هزار ریال بیشتر باشد. 10( ترازنامه معین می کند ولی نباید از 4

 الیحه 29ماده  مستند به پاسخ تشریحی:

 صحیح است. 1گزینه 

 عاده شرکت سهامی در کدام یک از امور ذیل صالحیت تصمیم گیری دارد؟مجمع عمومی فوق ال .15

 سلب حق تقدم در خرید سهام جدید -کاهش سرمایه -تغییر اقامتگاه -( انحالل شرکت1

 انتخاب مدیر عامل -کاهش سرمایه -تصویب ترازنامه -( افزایش سرمایه2

 انحالل شرکت -تبدیل شرکت -انتخاب رئیس هیات مدیره -( انتخاب مدیرعامل3

 انتخاب مدیرعامل و بازرس -انحالل شرکت -کاهش سرمایه -( افزایش سرمایه4

 پاسخ تشریحی: اموری که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد:
 تغییر در امتیاز سهام ممتاز در شرکت سهامی 

 تصویب سهام ممتاز و تغییر در امتیازات سهام ممتاز 

 نام و برعکس تغییر سهام بانام به بی 

 انتشار اوراق قرضه 

 تغییر در سرمایه شرکت 

 تغییر در مواد اساسنامه 

 تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام 

 .امکان تعیین مدیر تصفیه شرکت توسط مجمع عمومی فوق العاده که راي به انحالل شرکت می دهد 

 صحیح است.  1گزینه 

 در ایران...در مورد تعیین تابعیت شرکت های تجارتی   .16

 ( تابعیت تعیین نمی شود و تابع اقامتگاه است.1

 ( تعیین تابعیت از اختیارات شرکاء در مجمع عمومی عادی است.2

 ( تابعیت را دولت تعیین می کند.3

 ( به وسیله موسسین تعیین می شود ولی بعدا شرکا می توانند آن را تغییر دهند.4

شود و تابع اقامتگاه است. مع قانون تجارت تابعیت تعیین نمی 591ی بر اساس ماده پاسخ تشریحی: در مورد شرکت های تجارت

قانون تجارت  591قانون ثبت شرکت ها شرکت ثبت شده در ایران، ایرانی باشد با توجه به ماده  1الوصف چنانچه مطابق ماده 

در ایران شعبه شرکت خارجی باشد اقامتگاه نمی توان اقامتگاه آن را در خارج از ایران تعیین کرد. اگر شرکت ثبت شده 

قانون تجارت، آن شرکت خارجی اصوال محل اداره شرکت مزبور در خارج از ایران می باشد ولی از آنجا  590موضوع ماده 

که این شعبه واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهد؛ می 
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آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های  5و  2داخل ایران نیز دارای اقامتگاه باشد. )مواد باید در 

 (1378خارجی مصوب 

 صحیح است. 1گزینه  

 صدور حکم به بطالن سند در وجه  حامل از طرف دادگاه..... .17

 ( ممنوع است.1

 ( بار رعایت مقررات قانون تجارت مجاز است.2

 بار رعایت مقررات قانون مدنی مجاز است.( 3

 ( بدون رعایت تشریفات رسیدگی مجاز است.4

قانون تجارت جز در موردی که حکم بطالن سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف  231پاسخ تشریحی: مطابق ماده 

 به تادیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.

 صحیح است.  2گزینه 

 کند.ستگی، اداره تصفیه اموال ورشکسته را ........ تصرف میدر پی صدور حکم ورشک .18
 ( با واسطه دادگاه امّا مدیر تصفیه بدون واسطه1

 ( بدون واسطه اما مدیر تصفیه با واسطه دادگاه2

 ( با واسطه دادگاه اما مدیر تصفیه با واسطه عضو ناظر3

 ( بدون واسطه امّا مدیر تصفیه با واسطه عضو ناظر4

محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به »آمده است:  440در ماده  یحی:پاسخ تشر

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه بدون واسطه دادگاه اموال ورشکسته را  13و  8طبق مواد « سمت مدیریت تصفیه معین می کند.

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در صورتی که تصفیه با اداره تصفیه باشد، عضو ناظر تعیین نمی شود.  1ماده کند. همچنین طبق تصرف می

  .شود و مکلف به نظارت استق.ت عضو ناظر توسط دادگاه تعیین می 428و  427طبق مواد 

 صحیح است. 4گزینه 

د اولیه خریده و ثمن را فورا تأدیه می کند و عالوه تاجری در فاصله میان توقف تا صدور حکم ورشکستگی، مقداری موا .19

بر آن، یکی از اقساط وام بانکی را که قبل از توقف، اخذ شده است، می پردازد. از منظر قوانین ورشکستگی ،پرداخت 

 های وی چه حکمی دارد؟
 ( هر دو پرداخت، باطل است.1

 ( هر دو پرداخت، صحیح است.2

  ت دوم، باطل است.( پرداخت اول، صحیح و پرداخ3

 ( پرداخت اول، باطل و پرداخت دوم، صحیح است4

 قانون تجارت 423ماده  2به استناد بند  پاسخ تشریحی:

 صحیح است. 3گزینه 

اند. کدام مورد صحیح تاجر و یا طلبکاران وی ظرف سه روز از تاریخ توقف، تقاضای صدور حکم ورشکستگی نکرده .20

 است؟
 کم ورشکستگی پذیرفته می شود.( کماکان تقاضای صدور ح1

 ( تقاضایی از سوی تاجر و یا طلبکاران پذیرفته نمی شود.2

 ( فقط تقاضای طلبکاران پذیرفته می شود.3

 ( فقط تقاضای تاجر پذیرفته می شود.4

رشکستگی نمایند ولی قانون تجارت، اشخاص باید در موعد خاصی تقاضای صدور حکم و 415و  413اگرچه با توجه به مادتین پاسخ تشریحی:

 این مواد  در جهت بیان عدم پذیرفته شدن اعالم بعد از موعد مقرر نمی باشد.

 صحیح است. 1گزینه 



 

  ی(کتاب جامع حقوق تجارت)مخصوص دکتر  
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 م(آزمون شبیه ساز هفت)

 ؟شودمیکدام یک از اشخاص زیر تاجر محسوب ن .1
 قائم مقام تجارتی -د             عامل -ج                 دالل -ب               حق العمل کار -الف
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