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 مقدمه

به همین دلیل  )سراسری و آزاد( حقوق تجارت است.کارشناسی ارشد ییکی از سرفصل های آزمون

موفق شوند، بایستی بتوانند درصد  حقوق کارشناسی ارشدخواهند در آزمون که میالتحصیالن کارشناسی فارغ

جزو سرفصل  و رخی رشته های کارشناسی ارشد ضریب باالیی دارد؛در بخوبی در این درس کسب کنند؛ چرا که 

 اصلی است. های 

کارشناسی ارشد و متمرکز شدن آزمون برای دانشگاه های آزاد و توجه به تغییرات و چرخش طراحان سواالت  با

قوق کتاب جامع، کاربردي ح، کتابی که برای داوطلبان محترم در نظر گرفته شده عبارت است از سراسری

 های مختلفی است. که شامل قسمت کارشناسی ارشدبراي داوطلبان آزمون  تجارت

د؛ الزم است نندر آزمون کسب ک درصد مناسبی از حقوق تجارت ندبرای اینکه بتوانداوطلبان کارشناسی ارشد 

را داوطلب ای نیازه با ارائه یک محتوای فوق العاده قوی و تخصصی د که این کتابکننتری مطالعه منابع مفصل

تاکید بیشتر بر قانون  ،حقوق تجارت همانطور که داوطلبان اطالع دارند در سواالت آزمونیِ برآورده خواهد کرد؛

اضافه بر آن از کتب اساتید  ما این نکته را کامال رعایت کرده ایم وتجارت و نظرات و کتب دکتر اسکینی است. 

العاده فوق درسنامههم شامل کتاب پیش رو، ه کرده ایم. بنابراین شناسی ارشد نیز استفادجزوه های کار دیگر و

، هم نکات مهم بیرون تجارتخالصه کتاب اساتید طراح و نکات مهم کتب حقوق کاربردی است؛ هم 

 . و در نهایت تستارشد بیرون کشیده شده از سواالت  اتکشیده شده از کتب اساتید طراح و هم نک

در نیاز خواهند شد؛ بی تجارتخواندن این کتاب از مطالعه هر کتاب دیگری در حقوق داوطلبان با  و در پایان؛

، چنانچه خوانندگان محترم این وجیزه، انتقاد یا پیشنهادی در حسن انتخاب و اعتماد شماپایان، ضمن تشکر از 

 1.دارند؛ لطفا از طریق آدرس ذیل ما را یاری نمایند برای بهتر شدن محتوا مورد متن کتاب

 یک هزار و سیصد و نود و هفت

 دپارتمان تخصصی کارشناسی ارشد حقوق

 

 

 

 

 

                                                        
1 - Email:nashreadliye@gmail.com 
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 بخش اول:

 فراوانی سواالت حقوق تجارت

 در 
 آزمون کارشناسی ارشد حقوق 
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 (1390فراوانی سواالت حقوق تجارت در آزمون کارشناسی ارشد حقوق)

 

 

 

 تعداد سوال سوال طرح شده است. 90موضوعاتی که در آزمون 

  کند؟ یتاجر را مشخص م انهیسال یکدام دفتر تراز مال  :1تجارت 

  ا آمر خرد ام یاز حق العمل کار م هیرا به صورت نس ای¬مال التجاره یشخص  :1تجارت
صورت  نینبوده است در ا هیکند که حق العمل کار ماذون در فروش به نس یثابت م
 چه وضعیتی دارد؟ معامله

 سوال2

  ده،یشرکت به اتمام نرس یمانکاریپ یاز قراردادها یکه تعهدات ناش یدر حال  :2تجارت 
 آیا مجمع میصورت تصم نیکند در ا یفوق العاده، شرکت را منحل م یمجمع عموم

 صحیح و قانونی است یا خیر؟

  اضافه ارزش »(، 1347از قانون تجارت ) یاصالح قسمت یقانون حهیدر ال   :2تجارت
 به کدام معناست؟« سهم

  ؟دارد یشرکت تجارچه ارتباطی با  ی حقوق تیعنصر شخص  :2تجارت 

  نسبت به قروض  کیهر شر تیمسؤول ،یشرکت تضامن یشرکا نیدر روابط ب : 2تجارت
 چگونه است؟ شرکت

  شود؟ میتقو دیچگونه با ینقد ریسهم الشرکه غ ،یدر شرکت نسب  :2تجارت 

  هرگاه مبلغ پرداخت نشده سهام مطالبه شود و مبلغ مورد  ،یدر شرکت سهام   :2تجارت
به این گونه آیا  ،میاندوخته قابل تقس افتیمطالبه در مهلت مقرر پرداخت نشود، حق در

 ؟گیردسهام تعلق می

 

 

 سوال6 

  صادر شده در روز پنجشنبه  تیهفته پس از رؤ کی دیکه به سررس یبرات  :3تجارت
وجود نداشته باشد  یگرید یرسم لیجز روز جمعه تعط نکهیگردد. با فرض ا یم تیرؤ

 سند، کدام روز است؟ دیسررس

  دهد که وجه برات در  یم نیمشروط، صادر کننده برات تضم یبا وقوع قبول   :3تجارت
ابتدا باید به چه کسی مراجعه  دیصورت دارنده در سررس نیپرداخت گردد. در ا دیرسسر

 کند؟

  نیگردد. در ا یم لیتکم یچک فاقد مبلغ به محال له تسلیم و توسط و  :3تجارت 
 آیا چک محسوب می شود؟ صورت سند مزبور

  ای را از سوی ظهرنویس ضمانت می سفته «ب»و شخص « الف»شخص   :3تجارت
 ؟داردبه چه کسی را به  حق رجوع ضد. در این صورت دارنده پس از اعتراکنن

 

 

 سوال 4

  به نفع یا زیان طلبکاران است؟ توقف تاجر خیعقب رفتن تار    :4تجارت 

  و به  دهیمزا قیرا از طر یمال یتاجر در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگ  :4تجارت
 وضعیتی دارد؟  چه فروخته است، معامله مزبور یصورت نقد

  از چه  یو یاستعفاء دهد استعفا هیتصف ریهرگاه مد ،یسهام یدر شرکت ها :4تجارت
 موثر است؟ یزمان

 

 سوال 3
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 (1391فراوانی سواالت حقوق تجارت در آزمون کارشناسی ارشد حقوق)

 و

 (1392وق تجارت در آزمون کارشناسی ارشد حقوق)فراوانی سواالت حق

 و

 (1393فراوانی سواالت حقوق تجارت در آزمون کارشناسی ارشد حقوق)

 و

 (1394فراوانی سواالت حقوق تجارت در آزمون کارشناسی ارشد حقوق)

 و

 (1395فراوانی سواالت حقوق تجارت در آزمون کارشناسی ارشد حقوق)

 و

 (1396در آزمون کارشناسی ارشد حقوق) فراوانی سواالت حقوق تجارت

 و

 (1397فراوانی سواالت حقوق تجارت در آزمون کارشناسی ارشد حقوق)
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 دوم:بخش 
 کاربردی درسنامه
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 1حقوق تجارت فصل اول: 

 (اعمال تجاری)

را معامالت تجارتی قرار  شغل معمولی خودتاجر کسی است که  »قانون تجارت: 1مطابق ماده 

هیم تاجر را بشناسیم باید ابتدا معامالت تجاری را بشناسیم و بدانیم که قانون مطابق ماده اول اگر بخوا: «بدهد

تجارت ایران از کدام سیستم برای مفهوم تاجر استفاده می کند. به طور کلی سه نظریه در این خصوص ارائه 

 شده است:

 نظریه شخصی و موضوعی و مختلطمبحث اول:  

 یکدیگر  مقابل  در دیر باز دو نظریه در مورد سیستمهای حاکم بر حقوق تجارت از

 2و نظریه شخصی1 موضوعی نظریه: اند داشته قرار

 

 معامالت  بنا بر نظریه موضوعی حقوق تجارت، حقوقنظریه موضوعی یا مادی:  -الف

 اعمال  از  ای مجموعه قانون  ترتیب بدین و است تجاری  اعمال مالک  یعنی  است تجاری 

 .کند می تلقی تجاری را  آنها  و  تعریف  را

 مالک یعنی ،است  تجار حقوق  تجارت حقوق  یا ذاتی: شخصی نظریه در -ب 

وند تابع حقوق مخصوصی اصی که عادتآ تاجر شناخته می شاشخ و است بازرگان شخص

 . نامیده می شود« حقوق تجارت»هستند که 

 از تبعیت  به  ایران تجارت قانون  که  دارند اعتقاد 3اسکینی دکتر اما نظر آزمونی:

 کسی تاجر مزبور قانون اول ماده موجب به : دارد گانه دو  موضعی  فرانسه قانون 

، اما همین که معلوم شد چه دازد )نظریه موضوعی (ی پرم تجارتی معامالت به که است

 تقریبآ همان قانون   3  ماده برابر  ـ دهد می انجام که معامالتی طریق از ـ کسی تاجر است 

 به ایران در حقوق تجارت واقع در(.  شخصی نظریه) است تجارتی معامالتش کلیه 

 .پذیرفته شده است مختلط سیستم نوعی

 
                                                        

1 - theorie  objective 
2 -  theorie  subjective 

 (ییدکتر پاشا).است موضوعی نظریه پذیرفتن  ایران تجارت حقوق مورد در اقوی نظر که  است معتقدبرخی  - 3
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قانون 1مطابق ماده  .قانونگذار در صدر قانون تجارت، بازرگان را تعریف کرده استمطابق نظر دکتر اسکینی 

تاجر بودن  یبرا .«مالت تجارتی قرار بدهدتاجر کسی است که شغل معمولی خود را معا»تجارت

داشته  مجوزکند؛ البته باید برای کار خود  امرار معاشو از آن  باشد شخص یشغل معمول ،تجارت بایستی

قرار  یخود را معامالت تجارت یاگر شغل  معمول یکه حت یسهام یهامانند شرکت ییاستثنا در موارد باشد؛

باشد آن شرکت به حکم  یتجار ریعمل غ یشرکت سهام کی تیکه موضوع فعال یدر صورت ندهد

  شود.یتاجر محسوب م است، تجاری -االمر نفس و واقع در نه–قانون 

o تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجاری قرار تعریف آزمونی تاجر :

ر قانون تجارت قرا 2البته اگر کسی شغل خود را اعمال تجاری ذاتی در ماده  دهد.

 دهد تاجر و اال غیرتاجر است.

o گیرد به قصد انتفاع و سودبری صورت می تعریف آزمونی اعمال تجاری: عملی است که

و موجب گردش ثروت می شود و در بعضی موارد تصدی و تکرار آنها بالنسبه ضروری 

 است.

 عناصر اساسی عمل تجاری                                
 

 ساطت گردش ثروتو                      قصد انتفاع و سود  

 تکرار                                                                     

 

 

o  :بر اساس این نظریه مقررات حقوق تجارت بایستی محدود 1در نظریه مادی یا موضوعینکته :

به آنچه که عمل تجاری خوانده می شود؛ گردد؛ لذا چنانچه اعمال تجاری احصاء شوند می توان 

 مقررات حقوق تجارت را بر چنین اشخاصی اعمال کرد.

o  :بر اساس این نظریه برخالف نظریه مادی، قواعد حقوق تجارت شخصی یا ذاتیدر نظریه  نکته :

 را فقط نسبت به تجار حاکم می داند.

o  :ترکیبی از نظریه شخصی و موضوعی را پذیرفته است.)مختلط(قانون تجارت  نکته 
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 ویژگی های تاجرمبحث دوم: 

  ویژگی های ذیل را در رابطه با تاجر می توان استخراج کرد: 1مطابق ماده 

 اول: تاجر شخص استبند 

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت »قانون تجارت  1اده با توضیحات فوق الذکر طبق م

 گردد:به طور کلی از این تعریف عناصر تعریف شخص تاجر استخراج می« .تجارتی قرار دهد

استفاده « شخص»در این ماده از کلمه « کسی»بهتر این بود مقنن به جای کلمه « ....تاجر کسی است که»

است که دارای حقوق و تکالیف و مشمول عناوین حقوقی « شخص»قوقی کرد زیرا در اصطالح حمی

شخص »قانون تجارت: 588گردد و در هر حال شخص اعم است از حقیقی و حقوقی زیرا طبق ماده می

تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و حقوقی می

وت و بنممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و  وظایفی که بالطبیعه فقط انسان

و تجارت از جمله حقوقی نیست که انسان بالطبیعه ممکن است دارای آن باشد بلکه  «امثال ذالک

 .توانند به اعمال تجارتی مبادرت ورزنداشخاص حقوقی نیز می

 

 

 

که باشند به صراحت قانون، تجارتی می به لحاظ شکل آنها 1ق.ت 20شرکت های هفتگانه مقرر در ماده 

شود که موضوع در حالت کلی، شرکتی تجارتی محسوب می به بیان دیگر جنبه استثناء دارد.

 20، اگر شرکتی به شکل یکی از شرکتهای هفتگانه مذکور در ماده بر اینعالوه آن تجارتی باشد، 

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

 . شرکت سهامی1

 . شرکت با مسوولیت محدود2

 . شرکت تضامنی3

 . شرکت مختلط غیرسهامی4

 تلط سهامی. شرکت مخ5

 . شکرت نسبی6

 . شرکت تعاونی تولید و مصرف.7

  بوده و  صرفا بازرگان حقیقی 1در ماده « کسی»مقصود قانونگذار از بکارگیری کلمه

 ف بازرگان حقوقی را بر حسب مورد به موادی خاص محول نموده است.تعری
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 (و آزمونی )مهمشود.می صرف نظر از موضوع آن، شرکت تجاری محسوبق.ت. تشکیل شود، 

ق. ت. صرفا ناظر به بازرگان حقیقی است و یا این که  1بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا ماده 

تردیدی وجود ندارد که این ماده ناظر به انواع بازرگان شود، شامل بازرگان حقوقی نیز می

ضابطه موضوع را  گاهاتگیر و رویه قضایی در این مورد سخ باشد.خواه حقیقی و خواه حقوقی می

 /14508دیوان عالی در حکم شماره  4حتی در مورد شرکت های هفتگانه نیز اعمال کرده است. شعبه 

نظر به این که »در خصوص شرکت های تضامنی این گونه نظر داده است:  1316 /17/12به تاریخ  2774

عامالت تجاری قرار بدهد و مجرد ق. ت. تاجر کسی است که شغل معمولی خود را م 1مطابق ماده 

قرارداد شرکت تجارتی مشخص با دیگری برای امری در صورتی که شغل معمولی خود را تجارت قرار 

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

 اشخاص حقیقی                                                                                          

 گروه است: 2قانون تجارت درباره  1ماده          

 

 اشخاص حقوقی                                                                                                                 

  :کسی»قانون تجارت مشمول تعریف  2داللی و عاملی در ماده  -حق العمل کارينکته »

شوند و عملشان ذاتا تجاري است. البته ذکر این کلمه به معناي عدم اطالق یا فرد می

  نیست.« شخص حقوقی»تاجر به 

  :کارگزار بورس حق العمل کار است و در نتیجه شغل معمول او عمل تجارتی نکته

 قانون بازار اوراق 1ماده  13مطابق بند  .)با توجه قسمت دوم مطلب ذیل(ذاتی نیست

و سایر مقررات حاکم بر فعالیت کارگزاران،  1384بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب 

فعالیت کارگزاري باید در قالب شرکت تجارتی انجام شود و کلیه شرکت هاي تجارتی 

 تاجرند.

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

را  عاملی و حق العمل کاریق. ت.  2ماده  3قانونگذار در بند  امله می کنند؟حساب چه کسانی مع

به و حق العمل کار  کندبه نام و به حساب تاجر معامله میعملی تجارتی دانسته، بنابراین عامل که 

شوند. در صورت تصریح عبارت پیشنهادی در ماده کند، هر دو بازرگان تلقی میعمل می حساب تاجر
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آمد. پس، ایرادات یاد شده، خالی از اهمیت ق. ت. به وجود می 2و  1تعارض آشکار بین ماده ق.ت.  1

ق. ت به خوبی تنظیم یافته و برابر این ماده شخصی بازرگان محسوب  1بوده و به عبارتی دیگر، ماده 

شغل معمولی خود را ، بر داشتن اهلیت و نداشتن مانع برای انجام تجارتعالوه شود که می

 .معامالت تجاری قرار دهد

  کارگزار بورس شخصی است که به خرید یا فروش سهام می پردازد. اصوال انجام این

 حالت دارد:دو  اعمال از طریق کارگزار 

مانند حق العمل کاري است و مطابق بند عمل اول: به نام خود ولی به حساب اشخاص دیگر: 

 تجاري محسوب می شود. 2ماده  3

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

تجارتی نیست. بنابراین کارگزار بورس در صورتی مانند حق العمل کار است که معامله را به 

 نام خود ولی به حساب اشخاص انجام دهد.

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

 ملیات بیمهع ،قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري 31بر اساس ماده   است.

باید به وسیله شرکت هاي سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام است و با رعایت 

 مقررات به ثبت رسیده اند، انجام شود.

  :اي ر عمومی موسسهبارهاي عمومی، انباتصویب نامه قانونی تاسیس ان 1طبق ماده نکته

است بازرگانی که با رعایت مقررات به صورت شرکت سهامی تاسیس شده و به ثبت 

 رسیده است.

  :کسبه جزء 

 

 

 

 

 

 

 

 قانون تجارت 19ماده واحده نظام نامه ماده 

 یهاتایقانون مال 9۶اشخاص مذکور در ماده  قیکه از مصاد ریز یقیافراد حق ماده واحده:

 شوند:  یکسبه جزء محسوب م ریز طینباشد با دارا بودن شرا میمستق

 کصدیفروش ساالنه آنان از مبلغ  زانیآنها که م ریو نظا دکنندگانیوران، تول هشیکسبه، پ -1

 تجاوز نکند.  الیر ونیلیم

آنها در قبال خدمات ارائه شده  یافتیکه مبلغ در یا نهیدر هر زم ارائه دهندگان خدمات -2

 تجاوز نکند.  الیر ونیلیمبلغ پنجاه مدر سال از 

 شود.(  یلغو م هیعدل ریوز 1۵/3/1311مورخ  7۰44ماره نظامنامه ش نیا یاجرا خیتا از)
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 تاجر
طبق این  .قرار دهدقانون تجارت، تاجر کسى است که شغل معمولى خود را معامالت تجارى  1طبق ماده 

 شرط الزم است: 2ماده براى اینکه کسى تاجر شناخته شود 

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

نمایند، مانند حساب خودش انجام دهد، بنابراین کسانی که به حساب دیگران معامالت تجاری می

 .شودهای تجاری تاجر محسوب نمییران شرکتکارمندان و مد

بنابراین برای آن  .قراردادن امور تجارتى به عنوان شغل معمولى: شغل یعنی فعالیت برای امرار معاش (2

ی آن وصف تاجر بدهد، باید شغل قانون تجارت به انجام دهنده 2های مندرج در ماده که فعالیت

 .باشدها معمولی آن

در این ماده تنها اشخاص حقیقى مورد خطاب قرار گرفته اند، حال آنکه کلیه باید توجه داشت که 

اشخاص حقوقى اعم از شرکت هاى تضامنى، مسئولیت محدود، سهامى عام و سهامى خاص نیز تاجر 

  .تلقى مى شوند

 :آثار )محدودیت و مزایاى( تاجر بودن
سار، شخص با جمع آورى استشهاد سعى بر در دعواى اع .تاجر حق طرح دعواى اعسار در دادگاه را ندارد

آن دارد تا ناتوانى خود در پرداخت هزینه دادرسى و یا پرداخت محکوم به را اثبات نماید، که در صورت 

اما جداى  .پذیرش اعسار از طرف دادگاه، شخص معسر شناخته شده و دادگاه اقدام به تقسیط مى نماید

داراى مزایى نیز مى باشد، به طورى که چنانچه تاجر توان از این محدودیت، تاجر شناخته شدن شخص 

اوال، طبق  .پرداخت دین خود را نداشته باشد مى تواند با اعالم ورشکستگى، از مزایاى آن استفاده نماید

قانون اجراى محکومیت هاى مالى اگر کسى از پرداخت دین خود امتناع ورزد، بالفاصله با درخواست 

ن خواهد شد، در حالیکه تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگى و یا محکوم له روانه زندا

تاریخى که دادگاه در حکم احراز مى نماید به حکم دادگاه و نه به میل خود حق دخالت و دخل و تصرف 

ثانیا، به بدهى  .در اموال خود را ندارد، لذا شخص ورشکسته ممتنع محسوب نشده و زندانى نمى گردد

، به عبارت دیگر بابت دیرکرد در پرداخت خسارت خسارت تأدیه تعلق نمى گیردکسته تاجر ورش

 .جریمه نخواهد شد

 معامالت تجارتى
اعمال تجارتى در حقوق تجارت به دو نوع مطرح مى باشند؛ اعمال تجارتى اصلى که ذاتا تجارتى اند 

ن متعاملین یا یکى از آن ها تجارتى قانون تجارت( و اعمال تجارت تبعى که به اعتبار تاجر بود 2)ماده 

 .قانون تجارت( 3محسوب مى شوند )ماده 

 1خالصه نکات حقوق تجارت 
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 از قرار ذیل مى باشند: )ذاتى، مطلق( قانون تجارت، اعمال تجارتی اصلى 2 برابر ماده 

خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در  -1

 آن شده یا نشده باشد:

، پس "تملیک عین به عوض معلوم"عبارت است از  "بیع" .است "بیع"، "خرید"ن بند منظور از در ای

تعریف شده است، اما باید  "هر نوع مال منقول"مى باشد که در این بند  "عین"موضوع این بند فقط 

ه در این خصوص باید توج .است "منقول ذاتى"، صرفا "مال منقول"توجه داشت که مراد این بند از 

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

چنانچه موقع خرید قصد فروش آن را داشته، عمل او تجارتى است و در غیر این صورت عمل وى تجارتى 

، اما ى شودخرید و فروش اموال غیرمنقول به هیچ عنوان تجارتى محسوب نمثانیا  .محسوب نمى گردد

اعمال مؤسسات پزشکى و یا حقوقى که اقدام به ارائه ثالثا  .داللى و واسطه گرى در آن عمل تجارتى است

قالب خدمات بوده و مال تجارتى محسوب نمى گردد، زیرا فعالیت آن ها در نیز مشاوره مى نمایند 

  .گرددمحسوب نمى

 است. )مطلق و اصلی(ش ذاتا تجارتیخرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فرو نکته:

عمل ذاتا تجاری قلمداد شود باید مورد  2برای اینکه عمل خرید یا تحصیل طبق بند یک ماده  نکته:

 فروش یا اجاره آن باشد.و قصد خریدار یا تحصیل کننده به هنگام خرید یا تحصیل،  معامله منقول

نتقال مالکیت مال می شود عقد بیع باشد در ضمنا مطابق این بند الزم نیست قراردادی که موجب ا

یا اجاره  نتیجه اگر از طریق دیگری مانند عقود معوض دیگری غیر از بیع یا معاوضه به منظور فروش

 تحصیل کند قرارداد مورد نظر ذاتا عمل تجارتی نیست.

ن طبق قانون بنابرای ذاتا عمل تجاری نیست.اجاره آن  ایفروش  تحصیل مال غیرمنقول به قصد نکته:

خرید یا تحصیل مال  توانندنمیتجارت شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها باید عمل تجارتی ذاتی باشد 

قانون  ۵)نظر برخی از نویسندگان: به نظر ماده غیر منقول داشته باشند و موضوع فعالیت خود قرار دهند.

خرید یا تحصیل مال غیرمنقول را ذاتا تملک آپارتمان ها نسبت به شرکت های موضوعا تجارتی استثنائا 

با توجه به  نکته دوم:تجارتی قلمداد کرده است؛ البته به نظر برخی دیگر این استناد محل تردید است( 

موارد فوق، عقد بیعی را که از طریق آن خریدار مال منقولی را به قصد فروش یا اجاره تملک می کند 

آثار و انحالل تابع احکام بیع در  -تجارتی از حیث شرایط انعقادمی توان نامید. البته بیع  بیع تجارتی

 قانون مدنی است.

 ووووو

 ووووو

 وووو

 وو



               

 

20 

 

  یآزمونمهم و نکات 

 از  ریغ نکهیشوند مگر ا یتاجر محسوب نم یتجارت یکدام از شرکت ها چیه عامل رانیو مد رانیمد

 باشد. یذات یسمت ها شغل معمولشان عمل تجارت نیا یتصد

 قائم  .هستند یذات یقانون تجارت عمل تجارت 2ماده  3طبق بند  یو عامل یدالل ،یلعمل کارحق ا

 .ستیتاجر ن یقائم مقام تجارت جهیقلمداد نشده است؛ در نت یجزء اعمال تجارت یمقام تجارت

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

 است.   یذات یتتجار

 عامل( در عقد مضاربه تاجر محسوب می شود.مضارب( 

 تاجر شناخته  یقانون تینداشتن اهل لیتجارت را به حساب محجور انجام دهد محجور به دل ندهیاگر نما

 تاجر است و نه محجور. میقنه  جهیشود در نت ینم

 یتوانند در کنار شغل دولت یال ماصو جهیاز تجارت منع نشده اند در نت یکارمندان دولت به صورت کل 

صورت اگر عرفا تجارت شغل آنها قلمداد شود؛ تاجر و مشول مقررات حاکم بر  نیتجارت کنند در ا

 تجارتند. 

 1مقرر نکرده است. ماده  رانیبه تجارت در قلمرو ا گانگانیاشتغال ب یبرا یتیمحدود چیقانون تجارت ه 

حقوق  قیحق اشتغال به تجارت را از مصاد اگر ط نکرده است.را شر تیتاجر داشتن تابع فیدر تعر زین

حق متمتع خواهند شد مگر در  نیاز ا زیاتباع خارجه ن 1یقانون مدن 9۶1. طبق ماده میبدان یمدن

را خالف مصلحت کشور  یخاص یبه عمل تجارت گانگانیموجه قانونگذار اشتغال ب یلیکه به دال یموارد

 دهد.  صیتشخ

 و

 و

 و

 و

 و

                                                        
 متمتع خواهند بود:  یاز حقوق مدن زیاتباع خارجه ن لیجز در موارد ذ» قانون مدنی:  9۶1ماده   - 1

 ت؛آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده اس اینموده و  رانیکه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ا یدر مورد حقوق -1

 است؛ نکردهکه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول  یدر مورد حقوق مربوط به احوال شخص -2
 «شده باشد. جادیا یرانیا یدر مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه -3
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 2حقوق تجارت ل دوم: فص

 (تجاری شرکت های)
در ایران اولین قانون مهمی که در آن راجع به شرکت های تجاری مقررات خاص وضع شده قانون تجارت 

است که اگر چه یک قانون آزمایشی است اما هنوز بعد از گذشت سالها اساس حقوق  1311مصوب 

لغایت  2۰مواد  .رکت های تجاری اختصاص داردتجارت در ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن به ش

که راجع به شرکت های سهامی است بعدا به موجب الیحه قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت  222

ماده است که به طور  3۰۰یاد می شود متضمن  1347این الیحه که به عنوان الیحه قانونی  .تغییر یافت

عی تصویب شود اما سایر شرکت های تجاری تابع قانون تجارت آزمایشی اجرا می شود تا بعدا به طور قط

  .باقی مانده اند

قانون اخیر دارای نظام نامه ای است که توسط وزارت عدلیه در آن زمان تصویب شده و تشکیل  نکته:

 (1)ماده .شرکت ها را به تنظیم شرکتنامه رسمی موکول کرده است

قانون تجارت موضوع آیین نامه ای است که در سال  ۵84 ثبت تشکیالت غیرتجارتی موضوع ماده نکته:

  .به تصویب رسید و آیین نامه اصالحی ثبت تشکیالت و موسسات غیرتجارتی نام دارد 37

و  7۰جمهوری اسالمی ایران مصوب  یقانون بخش تعاونی اقتصاد»شرکت های تعاونی نیز تابع  نکته:

به تصویب رسیده است که آن هم بر  71بر این قانون آیین نامه ای در سال  .هستند «اصالحات بعدی آن

تصویب شده است که تا آنجا که مغایر  13۵۰قانون دیگری  سال  .شرکت های تعاونی حکومت می کند

قانون بخش  71)ماده .قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی نباشد هنوز هم الزم الرعایه است

 جمهوری اسالمی ایران(تعاونی اقتصاد 

قانون بخش تعاونی تنها تصفیه شرکتهای تعاونی مشمول مقررات  ۵4مطابق تبصره یک ماده  نکته:

قانوت تجارت قرار دارند. بنابراین قانونگذار شرکتهای تعاونی را از دسته بندی شرکتهای تجارتی و شمول 

قانون بخش تعاون قرار داده  نحصرا تابعخارج ساخته و م جز در انحالل و تصفیهمقررات قانون تجارت 

 1است.)دکتر پاسبان(

این قاعده راجع به شرکتهای تجارتی نیز صادق است اما  .شرکت یک قرارداد است ،از دید حقوق مدنی

این نکات که در  .شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی نیز هست ،برخالف این مقرره حقوق مدنی

                                                        
 ۶3-۶4صص  -چاپ دهم -انتشارات سمت -تهران -حقوق شرکتهای تجاری -پاسباندکتر محمدرضا  - 1
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ی کند در دو فصل تحت عناوین قراداد شرکت و شخصیت خصوص کلیه شرکت های تجاری صدق م

 حقوقی شرکت تجاری بررسی می شود:

 مبحث اول: کلیات

 تعریف شرکت تجاریبند اول: 

قی باشد بدان شرکت تاجر ممکن است شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی. اگر تاجر شخص حقو

ری قراردادی است که به موجب شود. در تعریف شرکت تجاری، بایستی گفت شرکت تجاتجاری گفته می

سرمایه ای را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، در میان  ؛آن دو یا چند نفر توافق می کنند

گذارند تا به کار گیری آن در یک فعالیت از سود حاصل از آن بهره مند و زیان های احتمالی را میان 

است از اجتماع حقوق دو یا چند شریک در یکی از  خود تقسیم کنند. به بیان دیگر شرکت تجاری عبارت

 قالب های پیش بینی شده در قوانین تجاری.

از فرانسه  برداریقانون تجارت ایران از قرارداد شرکت تعریفی ارایه نداده است و این امر به  دلیل الگو 

تماع حقوق شرکت عبارت است از اج» قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است: ۵71اما ماده  .است

قانون مدنی مقرر می کند شرکت ممکن است  ۵72و ماده « مالکین متعدد در  شی واحد به نحو اشاعه

شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست مثل اجتماع حقوق مالکان در مالی که  .اختیاری باشد یا قهری

 ۵73است؛ زیرا طبق ماده اص قرارداد طرفین)شرکا( خبر عکس شرکت اختیاری  .به آنها به ارث می رسد

می شود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا  حاصلیا در نتیجه عقدی از عقود »قانون مدنی

 «قبول مالی مشاعا در ازای عمل چند نفر و نحو اینها

عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور »از دید قانون مدنی شرکت اختیارینکته: 

گذارند تا به جای صود دیگر حقوق خود را در میان میک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقتصرف مشتر

 «.آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند

شرکت تجاری از این تعریف دور نیست؛ زیرا در شرکت تجاری نیز دو یا چند نفر در مال واحد  نکته:

و در سود و زیان آن سهیم اند؛ با این تفاوت که مالکیت مشاع پیدا می کنند، در آن حتی تصرف دارند 

ود ایجاد نکرده باشند، می تواند وجود به قصد تحصیل و تقسیم س شرکت مدنی حتی اگر طرفین آن را

 مثل موسسه د؛داشته باش

اینگونه قانون تجارت در تعریف شرکت تجاری ساکت است. اما شاید بتوان شرکت تجاری  را  نکته:

ه یا نهادی برآمده از توافق میان دو یا چند شخص که با اختصاص بخشی از دارایی خود رابط تعریف کرد.

به قصد تحصیل سود تشکیل می گردد.)دکتر  به منظوری خاص تحت عنوان شخصیت حقوقی مستقل

 پاسبان(
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 تفاوت شرکت مدنی و شرکت تجاریبند دوم: 

ی مشمول مقررات توقیف رکت تجارحاکم است اما ش اعسار مقررات نسبت به شرکت مدنی .1

 باشد.می

به سایر اموال  در صورت ناتوانی شرکای شرکت مدنی از پرداخت دیون بستانکاران می توانند .2

شرکا بدون رعایت ترتیب اعمال حق کنند؛ در صورتی که شرکت تجاری بر اساس اصل استقالل 

 شکل گرفته و بستانکاران حق مراجعه به شرکا را ندارند.

چه معنای عام و چه خاص موجودیتی به نام شخصیت حقوقی پدید نمی آید؛  در شرکت مدنی .3

شخصیت جدید و مستقل از  ،در حالیکه در شرکتهای تجاری به محض انجام تشریفات و ثبت

 اعضا متولد می شود. 

در شرکت مدنی بسیاری از شرایط تابعی از اراده و خواست طرفین محسوب می گردد. در حالیکه  .4

ری قانونگذار توجه خاصی به تنظیم روابط میان شخصیت حقوقی شرکت یا شرکا در شرکت تجا

مبذول داشته است و بدین سبب ضمانت اجراهای ویژه ای مقرر گردیده است تا ضمن تنظیم 

 بهینه این روابط حقوق اشخاص و به ویژه حقوق اشخاص ثالث تامین و تضمین گردد.

 :قوانین تشکیل دهنده قانون تجارت

در مورد شرکت سهامی بوده که  93الی  21ماده از ماده  ۶۰مشتمل بر  1311تجارت مصوب  قانون -1

 93و  ۵7و  ۵1نسخ شده است غیر از سه ماده 

ماده منحصراً در مورد شرکت های سهامی  3۰۰مشتمل بر  1347الیحه اصالح قانون تجارت مصوب  -2

 عام و خاص 

 :به شرح ذیل است ترتیب مواد در قانون تجارت

 ۶۰۰الی  94مواد  -3الیحه اصالح قانون تجارت  3۰۰الی  2۰دموا -2قانون تجارت  2۰الی 1واد م -1

 .ت.ق

 شرکت های تجاریدسته بندی بند سوم: 

 شرکت های تجاری را می توان در یک دسته بندی کلی به چهار دسته تقسیم نمود:

جه اول اهمیت شرکت هایی هستند که عنصر شخصیت شرکاء از در شرکت هاي شخص:نکته:  -1

 .برخوردار می باشد شرکت های تضامنی و نسبی از این قبیل هستند

برخوردار  شرکت هایی هستند که عنصر سرمایه در آن ها از درجه اول شرکت هاي سرمایه:نکته:  -2

شرکت سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود از این قبیل هستند البته باید توجه است. 

محدودیت نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود مستنداً به داشت با توجه به 
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شرکت های شخص محسوب  ود را جزءت برخی از حقوقدانان شرکت با مسئولیت محد.ق 1۰2ماده 

 .کنندمی

شرکت هایی هستند که برخی از شرکت های آن دارای مسئولیت  شرکت هاي مختلط:نکته:  -3

تضامنی و برخی دیگر از شرکاء، بر حسب مورد دارای مسئولیت شریک  شریک ضامن در شرکت های

های باشند که شرکتسئولیت سهامدار در شرکت سهامی میشرکت یا مسئولیت محدود یا دارای م

 .مختلف سهامی و غیر سهامی از این قبیل هستند

گردند و شرکت هایی هستند که به موجب قوانین خاص تشکیل می  شرکت هاي تعاونی:نکته:  -4

مشمول قانون خاص خود و اساساً به خود هستند و در صورت سکوت قانون خاص و اساسنامه مقررات 

کلی قانون تجارت در مورد آن ها اعمال می گردد به موجب قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی 

د زیرا این اقوی بر این است که شرکت تعاونی نیز شرکت شخص می باش ،به نظر 137۰ایران مصوب 

 .خاصی تشکیل می گردد و ورود سایر اشخاص به این شرکت ها مشکل است با هدفشرکت ها 

و به اعتبار شرکای سهامدار یا با مسئولیت به  تضامنیشرکتهای مختلط به اعتبار شرکای ضامن،  نکته:

ابطه محسوب می گردند. در این نوع شرکت ها به دلیل ر سهامی یا با مسئولیت محدودترتیب 

 است. بر عهده شرکای ضامنمستقیم ایجاد مسئولیتها با نحوه مدیریت شرکت، اداره شرکت 

 (مهم).انتخاب می شوند از بین سهامداراندر شرکت سهامی مدیران 

در باب اقامتگاه اشخاص حقوقی مواجه با دو نص قانونی هستیم از  اقامتگاه اشخاص حقوقی:نکته: 

اه اشخاص حقوقی را مرکز اداره قلمداد کرده است، حال آن که ماده ت اقامتگ.ق ۵9۰یک طرف ماده 

با توجه به این دو نص قانونی  .م اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز عملیات قلمداد نموده است.ق 1۰۰2

 .حقوقدانان در باب اقامتگاه اشخاص حقوقی اختالف نظر دارند

م قابل انطباق هستند یعنی مرکز اداره .ق 1۰۰2ت با ماده .ق ۵9۰برخی از حقوقدانان معتقدند ماده  -1

با مرکز عملیات همیشه قابل انطباق هست حال آن که چنین نیست زیرا منظور از مرکز عملیات محل 

ن که منظور از مرکز اداره محل تشکیل جلسات هیأت مدیره و جلسات آحال  .وقوع کارخانه شرکت است

شهرهاي یم بیشتر شرکت ها مرکز عملیاتشان مجمع عمومی می باشد، در عمل مشاهده می کن

 .می باشد تهراناست و مرکز اداره آن ها  صنعتی

 و شده استتصویب  1311ت در سال .ق ۵9۰برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند از آن جا که ماده  -2

م به دلیل مؤخر التصویب بودن، .ق 1۰۰2ماده  .تصویب شده است 1313م در سال .ق 1۰۰2ماده 

در قضیه متنازع فیه نیز از آن جایی  .این نظر قابل پذیرش نمی باشد ؛ت می باشد.ق ۵9۰ده ما ناسخ

 ۵9۰م نمی تواند ناسخ ماده .ق 1۰۰2ماده  .که قانون مدنی قانون عام اما قانون تجارت قانون خاص است

ز مرکدر حقوق تجارت بحث از اقامتگاه اشخاص حقوقی مطرح شود  چنانچه بنابراین .ت باشد.ق
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مرکز و اگر در حقوق مدنی بحث از اقامتگاه اشخاص حقوقی مطرح شود  خواهد بودصحیح اداره 

 .است صحیح عملیات

 ک در تشکیل انواع شرکت:ترویژگی های مش

 

  شرکت با مسئولیت  -شرکت نسبی -در شرکت تضامنیشریک:  2حداقل           

 شرکت مختلط غیر سهامی -محدود

 شرکت مختلط سهامی -در شرکت سهامی خاصشریک:  3حداقل           وجود شریک-1

 در شرکت سهامی عامشریک:  5حداقل                                      

 در شرکت تعاونی تولید و مصرفشریک:  7حداقل                                      

 انعقاد قرارداد شرکت-2

 قدی و غیرنقدی باشد: ممکن است نآورده شرکاء)سرمایه(-3

 بند چهارم: تابعیت شرکت های تجاری

اما بر  پاسخ این سوال مثبت است،می تواند تابعیت خود را تغییر دهد؟ های تجاری آیا شرکت

شرکت در صورتی می تواند تابعیت خود را تغییر دهد که  اساس مالک هایی که به آن ها اشاره شد،

 .اقامتگاه آن تغییر یابد

 تابعیت تغییر شرکت بگیرند، شرکت تابعیت  اگر شرکاء به اتفاق آراء تصمیم به تغییر ت ها،در همه شرک

اما چه اکثریتی  کز اصلی خود را هم به کشور جدید منتقل کند.مر اینکه به مشروط دهد؛ می

کرده قانون گذار صراحتاَ این را بیان  هادر مورد بعضی از شرکت دهد؟ تغییر  تواند تابعیت شرکت رامی

قانون گذار مقرر داشته است که هیچ  به طور مثال در مورد شرکت های با مسئولیت محدود، است.

در مورد شرکت های سهامی هیچ مجمع  اکثریتی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد.

در مورد سایر شرکت  فوق العاده(حق تغییر تابعیت شرکت را ندارد. عادی، عمومی)موسس،

به نظر می رسد در مورد آن ها بتوان قبول کرد که  ار پیش بینی خاصی نکرده است.قانون گذ ها،

نیاز به موافقت همه شرکاء  اما تغییر اقامتگاه،هند. توانند تابعیت شرکت را تغییر دب اکثریت شرکاء

یر تغییر اقامتگاه منجز به تغی ولی اگر تغییری صورت بگیرد)با رای اکثریت یا مجمع عمومی(، ندارد.

نکته حائز اهمیت در این رابطه این است که هم کشور مبدا و هم کشور مقصد این  تابعیت نخواهد شد.

در رابطه با شرکت های با مسئولیت محدود نکته حائز اهمیت  .تغییر تابعیت را باید مجاز بداند

) م  ءمگر به اتفاق آرا این است که شرکای شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند،

اقل سه حدق.ت(اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که  11۰
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اساسنامه شرکت می توانند حد نصاب دیگری را مقرر  ( سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آیند.4/3)ربع

 ق.ت( 111دارد)م 

  :وقی تابعیت کشوری را ت اشخاص حق.ق ۵91با توجه به ماده  تابعیت اشخاص حقوقی:نکته

 .است مالک تعیین تابعیت، اقامتگاهن کشور باشد بنابراین آدارند که اقامتگاه آن ها در 

  :امر سیاسیآن جا که تابعیت یک از  آیا تابعیت شرکت هاي تجاري قابل تغییر است؟ نکته 

قامی نیستند که در اختیار دولت است افراد تشکیل دهنده شرکت م 1باشد اعطاء و تفویض تابعیتمی

ت مالک .ق ۵91قانونگذار ایران نیز در ماده  .بتوانند اعطای تابعیت نمایند یا تابعیت را تغییر دهند

  .اعطای تابعیت را بیان داشته است

 :در همین راستا  .بدون تغییر اقامتگاه تابعیت شرکت های تجاری قابل تغییر نمی باشد نکته

آگاهی بیشتری مبادرت به تصویب قانون نموده در ماده  باکه  1347بوده است که قانونگذار در سال 

 .ت تغییر تابعیت شرکت سهامی را با هیچ اکثریتی امکان پذیر ندانسته است.ق.ا.ل 94

  :طرح اساسنامه که در واقع اول به امضاء موسسین می رسد و بعد از این که به امضاء مجمع نکته

 .مه نام داردعمومی مؤسس رسید در این صورت اساسنا

  :می توانند آورده غیر نقد بیاورند فقط مؤسسینبنا به نظر اقوی در شرکت سهامی عام نکته. 

  :تغییر تابعیت شرکت با مسئولیت محدود را به  1311ت مصوب .ق 11۰باید توجه داشت ماده نکته

در حقیقت نسخ  .ارداما با توضیحات فوق امکان عملی این ماده وجود ند .اتفاق آراء تجویز نموده است

 .عملی شده است

 به صورت ذیل  اقامتگاه رییتغ .تابعیت شخص حقوقی، تابع اقامتگاه شخص حقوقی است

 :       قابل تصور است

 .به دخل کشور: در تمامی انواع شرکتها کامال صحیح می باشد 

 امکان یا عدم امکان  به خارج از کشور: جواز یا عدم جواز تغییر اقامتگاه به خارج از کشور منوط به

 تغییر تابعیت شرکت ها است. چرا که تغییر اقامتگاه منجر به تغییر تابعیت خواهد شد. 

 :تغییر تابعیت 

 :تغییر تابعیت به اتفاق آراء مجاز می باشد. شرکت غیرسهامی 

 تابعت شرکتهای سهامی را نمی توان تغییر داد. :شرکتهاي سهامی 

 غییر نوع یا موضوع آن، تغییر شرکاء و حتی انحالل از بین نمی رود.شخصیت حقوقی شرکت با ت نکته:

 
 

                                                        
 مطابق قانون اساسی حق تابعیت یک حق ذاتی بوده و قابل محدودیت نیست. - 1
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 3حقوق تجارت فصل سوم: 

 (اسناد تجاری)

  فواید و مزایای اسناد تجاریمبحث اول: 

 اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه می باشند: فایده اول:

به جای آن سفته تجاری صادر و در اختیار  ؛دکه در معامالت پول رد و بدل نماینن اینیعنی اشخاص بدو

طلبکار خود قرار می دهند و همچنین در مورد سند تجاری برات به جای این که صادر کننده برات یک 

و طلب خود را از او بگیرد و مجدداً به طلبکار خود مراجعه کند و بدهی  هبار به بدهکار خود مراجعه نمود

دهد که طلب برات دهنده را به دارنده برات میبه براتگیر دستور  اتبا صدور بر ؛خود را به او بدهد

  .بپردازد

 به مثال زیر توجه کنید: 

الف فرش می خرد )بدهکار( و ماشین می فروشد )طلبکار( = صادر کننده برات )هم طلبکار است و هم 

 بدهکار(

 ب فرش می فروشد )طلبکار( = دارنده برات )همیشه طلبکار است(

 ین می خرد )بدهکار( = براتگیر همیشه بدهکار است و همیشه مدیون اصلی استماش .ج

 .تعبیر می کنند وصف جایگزینی اسناد تجارياز این وصف اسناد تجاری به 

 حکومت می کند: مسئولیت تضامنیدر اسناد تجاری  فایده دوم:

رنویس دوم و د ظهرنویس یعنی هر گاه آقای الف براتی را صادر نمود و آقای ب ظهرنویس اول، ج ظه

ت .ق 249سوم باشند چنانچه در سررسید، این سند تجاری تأدیه نگردد دارنده می تواند در اعمال ماده 

ه سند تجاری را ظهرنویسان، اقامه دعوا نموده وج علیه همه مسئولین اعم از صادر کننده و

اگر مسئولین متعدد عرضی  .اشدمی ب طولیمسئولیت تضامنی در مورد مسئولین متعدد  .مطالبه نماید

 نسبت به کل وجه سفتهل صادر کنندگان سفته دو نفر باشند در این صورت هر کدام اباشند برای مث

 .نسبت به نصف وجه سفته دارای مسئولیت هستندبلکه هر کدام  مسئولیت تضامنی ندارند

 شد:صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی می با فایده سوم:

 م احصاء شده است:.د.ا.ق 1۰8موارد صدور قرار تأمین خواسته در ماده 

 بدون تودیع خسارت احتمالیچنانچه مستند دعوا اسناد تجاری باشد به درخواست خواهان، دادگاه 

 .قرار تأمین خواسته را صادر می کند

 292م و ماده .د.ا.ق 1۰8ماده  3گذار در بند گردد در مورد اسناد تجاری قانون همچنانکه مالحظه می

 .ت صدور قرار تأمین خواسته را متذکر شده است.ق
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حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا همین که مستند دعوی، اسناد تجاری برات یا نکته:  

سفته یا چک باشد برای صدور قرار تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی کافی است یا این که شرایط 

 م است؟دیگری نیز الز

در جواب باید گفت برای صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی صرف این که مستند 

 .دعوی اسناد تجاری باشد کافی نیست بلکه دارنده سند تجاری باید به وظایف قانونی خود عمل نماید

 چنانچه سند تجاری برات یا سفته باشد وظایف دارنده از قرار زیر است:نکته: 

 و

 و

 و

 و
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 4حقوق تجارت فصل چهارم: 

 (یورشکستگ)

 ورشکستگی شرایط صدور حکممبحث اول: 

 انواع ورشکستگی:

ق.ت توقف در  412تاجر به دلیل عدم پرداخت بدهی خود مطابق ماده  ورشکستگی عادي: -1

، ۵41موارد مندرج در مواد پرداخت حاصل نموده اما این توقف در پرداخت همراه با ارتکاب هیچ یک از 

 ق.ت نمی باشد. ۵49، ۵42

 ۵44محکومیت تاجر به مجازات ورشکستگی به تقلب یا تقصیر پس از طرح شکایت مطابق مواد  نکته:

 ق.ت به عمل می آید. ۵48الی 

ق.ت توقف در پرداخت حاصل نموده است  412تاجر مطابق ماده  ورشکستگی به تقصیر اجباري: -2

ق.ت شده باشد. در این صورت دادگاه باید  ۵41کب یکی از مواد احصاء شده در ماده و ضمنا تاجر مرت

 الزاما تاجر را به مجازات جرم ورشکسته به تقصیر محکوم نماید)شش ماه تا دو سال حبس (

ق. ت توقف در پرداخت حاصل نموده  412تاجر مطابق ماده  ورشکستگی به تقصیر اختیاري : -3

ق. ت شده باشد . در این صورت دادگاه  ۵42از موارد احصاء شده در ماده است و ضمنا مرتکب یکی 

 مختار است که چنین تاجری را به مجازات جرم ورشکسته به تقصیر محکوم نماید یا خیر.

ق.ت توقف در پرداخت حاصل نموده است و  412تاجر با توجه به ماده  ورشکستگی به تقلب : -4

ق.ت می باشد. در این صورت دادگاه تاجر را به مجازات  ۵49ماده  ضمنا مرتکب یکی از موارد مندرج در

 سال حبس(  ۵تا  1جرم ورشکسته به تقلب محکوم خواهد نمود)

آیا در مورد شرکت هاي تجاري بدون صدور حکم ورشکستگی شرکت با مدیران شرکت سوال: 

 حکوم نمود؟را می توان به مجازات جرم ورشکسته به تقصیر یا جرم ورشکسته به تقلب م

هیات عمومی دیوان عالی کشور در یک رای اصرار و رای اصراری)برای دادگاه ها الزم االتباع نیست( این 

 اقامه دعوا را تجویز نموده است .

 بند اول: تاجر بودن
برای تجار قلمداد عنوان شخص الزم نیست شخص  .ت احصاء شده است.ق 2اعمال تجاری در ماده 

مال تجاری باشد اگر شغل عمومی شخص اشتغال به اع باشد بلکه داشته اعمال تجاریاشتغال به ا انحصار

مثل این که کارمندی همه روزه بعد از ظهرها به یکی از اعمال  .ت تاجر قلمداد می شود.ق 1مطابق ماده 

 .تجاری اشتغال داشته باشد باید آن کارمند را تاجر فرض کرد
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 بند دوم: توقف در تأدیه وجه نقد
 مین شرط صدور حکم ورشکستگی تاجر آن است که تاجر از تأدیه وجوه نقدی یا توقف در تأدیه دیون:دو

صرف توقف در انجام سایر تعهدات غیر پولی موجب  .که باید در سررسید تأدیه می نمود امتناع ورزد

دات پولی در این قبیل موارد بایستی تعهدات غیر پولی به تعه .صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی شود

برای مثال هر گاه تاجری متعهد به احداث یک ساختمان دو طبقه ظرف دو سال در قبال  .تبدیل گردند

دیگری گردد چنانچه در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند، متعهد له می تواند با حکم دادگاه به هزینه 

ینه آن امتناع ورزد آن شخص می چنانچه تاجر از تأدیه هز .متعهد )تاجر( آن ساختمان را احداث نمایید

 .تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را بخواهد

ه کافی بوده یا مالک کافی آیا براي صدور حکم ورشکستگی تاجر، صرف توقیف در تأدی نکته: 

 دارایی می باشد؟ نبود

ه است هیأت ت صرف توقف در پرداخت قلمداد نمود.ق 412مالک ورشکستگی تاجر را با توجه به ماده 

عمومی دیوان عالی کشور در یک رأی اصراری صادره که به اتفاق آراء صادر گردیده چنین اتخاذ تصمیم 

 .نموده است که مالک برای صدور حکم ورشکستگی توقف در تأدیه می باشد نه کافی نبودن دارایی

یک میلیونی حکم  بنابراین محتمل تاجری که میلیاردها سرمایه دارد به دلیل واخواست یک سفته

 .ورشکستگی او صادر شود

آیا برای صدور حکم ورشکستگی، دین باید ناشی از معامالت تجاری باشد یا می تواند از معامالت  نکته: 

 مدنی نیز باشد؟

بنا به نظر اقوی تفاوتی نمی کند که دین و دینی که توقف در تأدیه آن حاصل شده است ناشی از معامله 

برای صدور حکم ورشکستگی تاجر، دین محتمل است ناشی از معامله » .مله تجاریمدنی باشد یا معا

 .«مدنی و یا معامله ی تجاری باشد

که مقرر داشته است حکم ورشکستگی تاجری که حین  1311ت مصوب .ق 412قسمت دوم ماده نکته: 

امور  .ق 274ماده نیز قابل صدور است عمالً به موجب  تا یک سال پس از آنالفوت متوقف بوده است 

بازرگان باشد مطابق مقررات تصفیه تاجر  است تصفیه ترکه متوفی چنانچه متوقفحسبی مقرر داشته 

متوقف خواهد بود همچنانکه مالحظه می گردد با فوت تاجر مقررات ورشکستگی عمالً در مورد او اجرا 

خ نیازی به .ا.ق 274ای ماده برای اجر .ت نمی باشد.ق 412نمی گردد و دیگر نیازی به اجرای ماده 

 .صدور حکم ورشکستگی تاجر نیست

 1۰۰میلیون دارایی اما  1۰هر گاه تاجر شخص حقیقی بوده و فوت نماید و این تجار دارای نکته: 

میلیون بدهی باشد در این صورت اصل تساوی حقوق بستانکاران رعایت گردیده و هر یک از طلبکاران 

 .خواهند داشت و دیگر نیازی نیست حکم ورشکستگی تاجر صادر شود درصد طلب خود را دریافت 1۰
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 چه اشخاصی صالحیت درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند؟
 دادستان یا مدعی العموم رئیس دادگستری یا رئیس حوزه قضایی: -1

 .را بنمایندیک یا چند نفر از طلبکاران: حتی یک نفر هم می تواند تقاضای صدور حکم ورشکستگی  -2

مقدار طلب اصالً اهمیت ندارد چون در قانون مالک معین نکرده نوع طلب هم مهم  –تعداد طلبکاران 

 نیست )از حیث تجاری و مدنی بودن( 

 جر را نماید.حتی در زمان طالق زن می تواند برای مطالبه مهریه خود تقاضای ورشکستگی تانکته: 

ق درخواست صدور حکم ورشکستگی خود را دارد بلکه در صورت خود تاجر تنها ح خود تاجر:نکته:  -3

روز از تاریخ  3ت تاجر را مکلف نموده ظرف .ق 413یعنی ماده  .متوقف بودن مکلف به این کار نیز هست

توقف، توقف خود را به دادگاه اعالم داشته و دفاتر و صورت حساب های خود را به دفتر دادگاه تسلیم 

ت محکومیت به مجازات ورشکسته به تقصیر .ق ۵42تخلف از این امر در ماده  نماید و ضمانت اجرای

 .اختیاری بیان شده است

دادگاه صالحیت ذاتی بدوی )بدایت(  دادگاه صالح براي رسیدگی به دعواي ورشکستگی:نکته: 

می  م مطرح کرده دادگاه محل اقامت تاجر.د.آ.ق 21از نظر صالحیت نسبی: ماده  .دادگاه عمومی است

در واقع مرکز مهم امور او در صورتی که در ایران مقیم نباشد در حوزه ای اقامه می شود که آن  .باشد

 .شعبه ندارد اما شخص حقیقی نمایندگی ممکن است داشته باشد .تجارتخانه در آن جا شعبه داشته باشد

  .شعبه مربوط به اشخاص حقوقی است

در صورت تعدد شعبه در مرکز شعب در آن محل اقامه دعوا  اقامه دعوا در صورت تعدد شعب؟ نکته: 

و در واقع تفاوت نمی کند که اقامه کننده دعوای ورشکستگی خود تاجر یا طلبکاران یا مقام  می شود

 .م در این زمینه بیان حکم می نماید.د.آ.ق 22و  21مواد  .قضایی باشد

د یا صرف یک درخواست نیز کافی عمل آیآیا دعوای ورشکستگی باید به موجب دادخواست به نکته: 

باشد؟ دعوای راجع به ورشکستگی دعوای غیر مالی بوده و بایستی از طریق تقدیم دادخواست مطرح می

 .گردد

  مراحل اجرامبحث دوم: 

 :اولین و مهم ترین مورد تعیین تاریخ توقف است -1
اید ابتدا توقف ایجاد شود و بعد از آن ب .چون تاریخ معامله از حیث معامالت و وضعیتشان اهمیت دارد 

حکم صادر شود در صورتی که دادگاه تاریخ توقف را معین نکند تاریخ صدور حکم ورشکستگی همان 

 ت.ق 41۶تاریخ توقف است ماده 

اشکال عملی دارد بحث سبب دعوی است در واقع برای این که دادخواست به دادگاه بدهیم  41۶ماده 

تاریخ تقدیم ت می گفت .ود سبب حکم ورشکستگی توقف است بهتر بود قباید سبب حکم حادث ش

دادخواست ورشکستگی می دهم یعنی توقف قبالً  1/3/82من طلبکار  .دادخواست تاریخ توقف است
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و در این تاریخ حکم  هدادگاه تاریخ توقف چون در حکم معین نکرد 3/8/82حاصل شده است اما در 

 .ن صورت این تاریخ را تاریخ توقف هم می داندورشکستگی صادر می کند در ای

 موقتی بودن تاریخ توقف: -2
قابل اعتراض و قابل تغییر می باشد در واقع به نفع طلبکاران است که تاریخ توقف دورتر از تاریخ صدور  

حکم باشد چون تعداد بیشتری از معامالت تجار باطل می شود مهلت اعتراض به تاریخ توقف طبق قانون 

ت معین شده است در واقع موقتی بودن تاریخ توقف تا زمان انقضاء این دو .ق ۵37و  ۵38ر مادتین د

ابتدای  .در واقع وقتی تاریخ توقف اعالم می شود مدیر تصفیه این تاریخ اعالن می کند . ۵38 .مدت است

 .مهلت از تاریخ اعالن است

تصفیه برای این امر مهلتی تعیین می کند و پس مدیر تصفیه فهرستی از طلبکاران تهیه می کند و مدیر 

 .از پایان این مهلت فهرست تشخیص و تصدیق مطالبات تشخیص و تصدیق پذیرفته نیست

 تعیین مسئوالن تصفیه: -3

روز مدیر تصفیه( و  ۵در شهرهایی که اداره تصفیه ندارد دادگاه )در همان صدور حکم یا حداکثر تا  

نظارت عضو ناظر استصوابی و در همان حکم دادگاه معین می شود( )عضو ناظر معین می کند( )

 .العی استاطالعی یا استط

 .و در شهرهای بزرگ اداره تصفیه و امور ورشکستگی وجود داد و عضو ناظر ندارد

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و
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 (نکات مهم )کتاب اسکینی

  قانون تجارت( باشد 2موضوع ماده  )معامالت شغل معمولی وي معامالت تجاريتاجر شخصی است که. 

 .شغل معمولی یعنی هدف از انجام آن شغل، امرار معاش است

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

 دو معیار جهت شناسایی اعمال تجاری وجود دارد: 

ارای کارت بازرگانی بوده و یا در دفتر مخصوصی براساس این معیار، شخصی تاجر است که د معیار شخصی:

 .ثبت نام نموده باشد؛ بر این اساس کلیه اعمال تاجر تجاری محسوب می شود

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

 -ختلط شخصیسیستم مقانون تجارت قانون گذار  3و  2، 1به طور کلی به نظر می رسد با توجه به مواد 

 .را پذیرفته است موضوعی

  قانون  2ماده 1در خصوص خرید و تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره مذکور در بند

    تجارت، دو نکته مدنظر است:

تصرف مادی و تغییرات در فاصله بین تحصیل و فروش وصف تجارتی را زائل نمی کند به شرطی که تصرف  -1 

 2تغییر عنوان و هویت مال شود. به حدی نباشد که موجب 

قصد فروش یا اجاره باید در زمان تحصیل باشد، بنابراین اگر شخصی مالی را به قصد استفاده شخصی بخرد  -

عمل تجاری نیست حتی اگر بعداً آن را بفروشد؛ اما اگر شخصی مالی را به قصد فروش بخرد، عملش تجاری 

 .است حتی اگر بعداً آن را نفروشد

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

 .عمل تجاری محسوب می شود

  اموال عرضه شده برای فروش به متصدی تصدی به عملیات حراجی زمانی عمل تجاری خواهد بود که

 .یگردددر مزایده برخالف حراجی قیمت مبدأ برای کاال تعیین م.حراج تعلق نداشته باشد

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

و خطر سود و  معامله باید برای خود شخص وکیل باشداقدام به انجام معامالت تجاری می نماید اما 

 .زیان را خودش متحمل شود تا بتوان وی را تاجر قلمداد کرد

 بلکه به نام و حساب جاری تاجر نیستند زیرا به نام و حساب خود عمل نمی کنند مدیران شرکت های ت

 .می کنند شرکت عمل

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

مگر  را دارند رانیاست که اتباع خارجه حق تجارت در ا نیخصوص اتباع خارجه اصل بر ا
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قانون  2ماده  2آنکه به موجب مقررات خاص منع شده باشند. به عنوان مثال براساس بند 

 است. یرانیا تیمنوط به داشتن تابع یاخذ پروانه دالل 1317راجع به دالالن مصوب 

 کسبه جزء: 

 وو

 و

 و

 و

 و

 و
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 کدام مورد صحیح است؟ـ در خصوص تأثیر قبول برات توسط ثالث، بر مسئولیت امضاکنندگان برات،1

 (فقط مسئولیت ظهرنوسان را ساقط می کند.1

 (مسئولیت کلیه امضاکنندگان برات را ساقط می کند.2

 (فقط مسئولیت ظهر نویسان و ضامنین آنها را ساقط می کند.3

 (فی نفسه، موجب سقوط مسئولیت امضاکنندگان برات نیست.4

که تبعه ترکیه است،تسلیم می « دارنده»تهران  به  ـ براتی توسط یک تبعه افغانستان تنظیم و در2

شود. محال علیه که مقیم عراق است،در بغداد قبولی را می نویسد. اگر برات در وعده تأدیه نشده و 

دارنده در تهران علیه صادرکننده اقامه دعوي کند، خسارت تأخیر تأدیه مطابق قانون کدام کشور 

 محاسبه می شود؟

 ان(افغانست2 (ترکیه1

 (عراق4 (ایران3

 ـ در افزایش سرمایه شرکت از طریق افزایش تعداد سهام،شریک جدید چه مبلغی می پردازد؟3

 (ممکن است مبلغی بیش از مبلغ اسمی سهم بپردازد.1

 (همواره مبلغی کمتر از مبلغ اسمی سهم می پردازد.2

 (همواره به اندازه مبلغ اسمی سهم می پردازد.3

 لغ اسمی سهم می پردازد.(همواره بیش از مب4

 ـ در صورتی که ملکی در اجاره تاجر ورشکسته باشد،کدام مورد صحیح است؟4

 (خاتمه رابطه استیجاری،صرفا با اقاله امکان پذیر است.1

 (هر یک از مدیر تصفیه یا موجر می توانند به طور یک جانبه قرار داد اجاره را فسخ کنند.2

 فق طلبکارها باشد،مدیر تصفیه می توانند یک جانبه قرارداد اجاره را فسخ کند.(در صورتی که اجاره موافق منا3

(در صورت بقا یا فسخ اجاره ،موجر از بابت مال االجاره در ردیف غرمای عادی قرار می گیرد و تضمین دیگری 4

 ندارد.

 ـ در خصوص رابطه میان توقف و سود و زیان بنگاه اقتصادي، کدام مورد صحیح است؟5

 زیان ده بودن،شرط الزم برای تحقق توقف است. فقط در مورد شرکت های تجارتی،(1

 شرط الزم برای تحقق توقف نیست. (زیان ده بودن بنگاه،2

 شرط الزم برای تحقق توقف است. ،بنگاه(زیان ده بودن 3

 قطعا مانع تحقق توقف است. ،(سود آور بودن بنگاه4

ی از طریق باال بردن مبلغ اسمی سهام و پرداخت مابه  ـ تصمیم به افزایش سرمایه شرکت سهام6

 التفاوت آن از سوي سهامداران ، با چه آرایی از سهامداران اعتبار دارد؟

 می ر جلسه رس(اکثریت بیش از نصف آرای حاضر د2(اکثریت دوسوم آرای سهامداران دارای حق رأی 1

 را(اتفاق آ4یت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی     (اکثر3

 97آزمون کارشناسی ارشد 
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است،سفته اي به مبلغ « الف»ـ آقاي احمدي که مدیر داراي حق امضا و شریک شرکت تضامنی 7

در وجه بانک صادر و یکی دیگر از  پانصد میلیون ریال در مقابل اخذ تسهیالت بانکی براي شرکت،

خت وجه سفته پردا ،ا می کند. در صورتی که در سررسیدظهر سفته را امض شرکا به نام آقاي رضایی،

 نشود،دارنده سفته علیه چه شخص )اشخاصی( حق اقامه دعوي دارد؟

 «الف»(فقط شرکت تضامنی 1

 و آقای رضایی« الف»(فقط شرکت تضامنی 2

 و آقای احمدی« الف»(فقط شرکت تضامنی 3

 آقای احمدی و آقای رضایی ،«الف»(شرکت تضامنی 4

د تا محموله را به صورت حق العمل کاري ـ باغداري یک کامیون میوه براي بار فروشی ارسال می کن8

رود و قصیر حق العمل کار رو به فساد میبه قیمت هر کیلو پنجاه هزار ریال بفروشد. محموله بدون ت

وي آن را به قیمت هر کیلو سی هزار ریال و با چک بیست روزه می فروشد. در صورتی که چک 

 ر برابر آمر،کدام مورد صحیح است؟خریدار وصول نشود،در خصوص مسئولیت حق العمل کار د

(در صورتی که فروش به نسیه،داخل در عرف محل بوده است،حق العمل کار فقط ضامن تفاوت قیمت می 1

 باشد،مگر اینکه ثابت کند تحصیل به موقع اجاره آمر مقدور نبوده است.

ند فروش به نسیه،داخل در (حق العمل کار ضامن تفاوت قیمت و خسارت تأخیر تأدیه است،مگر اینکه ثابت ک2

 عرف محل بوده است.

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 و
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 حیصح نهیگز سؤال شماره

1 2 

2 1 

3 1 

4 4 

5 1 

6 4 

7 2 

8 2 

9 4 

10 2 

11 1 

12 1 

13 3 

14 3 

15 4 
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