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  ]مبانی[  حقوق تجارت
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 حقوق تجارت 

   مبانی–قسمت اول 
 

  11رت                                                                                           مفهوم حقوق تجا–گفتار اول  کلیات                          – فصل اول 
       11                      موضوع حقوق تجارت                                                                 –                                                                    گفتار دوم 

  12 منابع حقوق تجارت                                                                                          -گفتار  سوم                                                      
  

                                                        
   18                                                                                           اشخاص حقیقی تاجر–گفتار اول     اشخاص تجاری        –دوم فصل 

  20قوقی تاجر                                                                                        اشخاص ح–                                                                    گفتار دوم 
  
  

  22         داللی                                                                                                       –گفتار اول              اعمال تجاری  –فصل سوم 
  23                                                                             ]   کمیسیون [  حق العمل کاری –                                                                    گفتار دوم 

  24                                                         ]  قرارداد حمل و نقل [   تصدی به حمل و نقل –           گفتار سوم                                                          
  
    

   27               دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر دارایی ، دفتر کپیه                                –گفتار اول             دفاتر تجاری  –فصل چهارم 
  28  دفتر ثبت تجاری                                                                                             -                                                                    گفتا ردوم 

  
                                         

  29]                                                                                   اسم تجاری [  نام تجاری - گفتار اول  نشانه های تجاری      –نجم فصل پ
  30                                                                      عالئم تجاری                               -گفتار دوم                                                       

  
  

  34 اختراعات                                                                                                          -   گفتار اول مالکیت های تجاری  -فصل ششم 
  35 طرح های صنعتی                                                                                             -     گفتار دوم ]               مالکیت های صنعتی              [                        

  
  
  
  
  

  

  
  

  37                                  کارشناسی ارشد   سردفتری ، مشاوره حقوقی و،  شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ،    پرسشنامه–  فصل هفتم 
   از اولین آزمون تا آخرین آزمون] مبانی حقوق تجارت [                                                                           مربوط به 
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  62 مفهوم شرکتهای تجاری                                                                     –      گفتار اول   موضوعات مشترک شرکتها  –فصل اول 
  63 عناصر تشکیل دهنده شرکتهای تجاری                                               –                                                                  گفتار دوم                   

  63اسم شرکتهای تجاری                                                                        –                                                                                    گفتار سوم 
  64                 اهلیت شرکتهای تجاری                                                –                                                                                    گفتار چهارم 
  65  تابعیت شرکتهای تجاری                                                                –                                                                                    گفتار پنجم 

  66  اقامتگاه شرکتهای تجاری                                                                 –                               گفتار ششم                                                     
  67                                                              ثبت شرکتهای تجاری        –                                                                                    گفتار هفتم 

  68  شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری                                               –                                                                                     گفتار هشتم 
  69 تصفیه امور شرکتهای تجاری                                                             -                                                                  گفتار نهم                   

  70 مقررات مختلفه  شرکتهای تجاری                                                   -دهم                                                                                     گفتار 
  72          شرکتهای تجاری خارجی                                                 –                                                                                      گفتار یازدهم

    74  موسسات غیر تجارتی                                                               –                                                                                    گفتار دوازدهم 
  

                                                                   
  77 شرکت  مختلط غیرسهامی                                                                -  گفتار اول انواع شرکتهای غیرسهامی         -فصل دوم 

  78یت محدود                                                                 شرکت با مسئول-                                                                                    گفتار دوم
  80      شرکت تضامنی                                                                           -                                                                                    گفتار سوم

  82 شرکت نسبی                                                                               -                                                                                     گفتار چهارم 
  84 شرکت تعاونی                                                                              -                           گفتار پنجم                                                           

  84                                                                شرکت دولتی                  -                                                                                     گفتار ششم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  87                                  ،  شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی و کارشناسی ارشد    پرسشنامه– فصل سوم  
  از اولین آزمون تا آخرین آزمون ] شرکتهای غیرسهامی [ مربوط به                                                                    

   شرکتهای غیرسهامی-قسمت دوم 
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      109رکتهای سهامی                                                              تعریف ش –                 گفتار اول  ماهیت  شرکتهای سهامی –فصل اول 
  109                                         خصایص شرکتهای سهامی                  –                                                                                         گفتار دوم 
  110 شخصیت حقوقی شرکتهای سهامی                                             –                                                                                         گفتار سوم 

  
  

  112 تشکیل شرکت سهامی عام و خاص                                              –              گفتار اول       تشکیل شرکتهای سهامی –فصل دوم 
  116                       تشکیل شرکت مختلط سهامی                               –                                                                                         گفتار سوم 

  
          

  119 مجمع عمومی                                                                             - گفتار اول  ارکان شرکتهای سهامی                –فصل سوم 
  122 هیأت مدیره                                                                               -                 گفتار دوم                                                                         

  126                                                            بازرسان                          -                                                                                         گفتار سوم 
  
  

       128 سهام                                                                                          –گفتار اول  اوراق بهادار شرکتهای سهامی    –فصل چهارم 
  131 اوراق مشارکت                                                                          –                                                          گفتار دوم                                

  
  

  141                                             تغییرات در سرمایه شرکت              –گفتار اول       حیات شرکتهای سهامی            –فصل پنجم 
  146 حساب های شرکت                                                                    –                                                                                         گفتار دوم 

  147 انحالل و تصفیه شرکتهای سهامی                                                –                                                                   گفتار سوم                       
  150 مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی                             –ارم                                                                                          گفتار چه

    155 مقررات جزایی در مورد شرکتهای سهامی                                 -                                                                                         گفتار پنجم 
  
  

  
  
  

  
  

        159                            شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی و کارشناسی ارشد،     پرسشنامه–  فصل ششم  
  اولین آزمون تا آخرین آزموناز ]  شرکتهای سهامی [                                                                         مربوط به 

             شرکتهای سهامی -قسمت سوم 
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   197                                                                                                                                         مفهوم حقوقی سند -گفتار اول   ماهیت اسناد تجاری      –فصل اول 
        197                                                      مفهوم سند تجاری                                 -                                                                         گفتار دوم
  198                مزایای سند تجاری                                                                       -                                                                       گفتار سوم

                                                                 
  200 برات                                                                                                           -گفتار اول   انواع اسناد تجاری        –فصل دوم 

  200 شکل برات                                                                                                   -بند اول                                                                                           
  200 قبول و نکول برات                                                                                       -                                                بند دوم                                                       

  201 قبولی شخص ثالث در برات                                                                         -           بند سوم                                                                                            
  201                                                                                  وعده برات              -                                                                                                       بند چهارم
  201                                             ظهرنویسی برات                                             -                                                                                                       بند پنجم
  201         پرداخت برات                                                                                     -                                                                                                       بند ششم
  203                                                                       ]به وسیله شخص ثالث ]  تأدیه برات -                                                                                                       بند هفتم

  203 حقوق و وظایف دارندۀ برات                                                                     -                                                                               بند هشتم                        
  205برات                                                                                 ] پروتست [  اعتراض -                                 بند نهم                                                                      

  205 مسئولیت و ضمانت در برات                                                                        -دهم                                                                                                       بند 
  207                                                               برات رجوعی                           -                                                                                                       بند یازدهم

  207                      مرور زمان در برات                                                         -                                                                                                       بند دوازدهم
  208 قوانین خارجی برات                                                                             -                                                                                                       بند سیزدهم

           208 ایرادات                                                                                              -                                                                                     بند چهاردهم                  
  217 چک                                                                                                           -            گفتار دوم                                               

  224                                                                                             ]فته طلب [  سفته -                                                                       گفتار سوم
  229 قبض انبار                                                                                                -             گفتار چهارم                                                          

  230                                                              اسناد در وجه حامل                    -                                                                       گفتار پنجم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         

  234ارشد                                         و  کارشناسی ،  شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی    پرسشنامه–فصل  سوم  
          از اولین آزمون تا آخرین آزمون]  اسناد تجاری [ مربوط به                                                                                         

  اسناد تجاری -قسمت چهارم
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  272 اعالن ورشکستگی                                                                                                   -گفتار اول        ور شکستگی   –فصل اول 
  273  طرق شکایت از رای ورشکستگی                                                                          -                                گفتار دوم                               

  274                                                                                 تعیین عضو ناظر                   -                                                              گفتار سوم 
  274             اقدام به مهر و موم                                                                               –                                                              گفتار چهارم 
  274 طبقه بندی طلبکاران                                                                                           -                                                              گفتار پنجم

  275 تقسیم و فروش اموال                                                                                           -         گفتار ششم                                                     
  276                                                                  قرارداد ارفاقی                                  -                                                              گفتار هفتم 
  279 تصفیه امور ورشکستگی                                                                                        -                                                              گفتار هشتم

  282 ورشکستگی به تقصیر ، ورشکستگی به تقلب                                                              -                                                            گفتار نهم  
   284اص غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی                                      جرایم اشخ-                                                              گفتار دهم 

  284          دعوی استرداد                                                                                      -                                                               گفتار یازدهم 
  285 اعاده اعتبار                                                                                                 -                                                              گفتار دوازدهم 

    
                                                              

  287  سازمان اداره تصفیه                                                                                            -                        گفتار اول  تصفیه  – دومفصل   
  288قدامات تأمینی اداره تصفیه                                                                                  ا–                                                              گفتار دوم 
  288                                        دعوت بستانکاران                                                         –                                                              گفتار سوم 

  289  اداره اموال                                                                                                    –                                                              گفتار چهارم 
  289  رسیدگی به مطالبات                                                                                         –                                         گفتار پنجم                      

  290                                                                                                       تصفیه           –                                                              گفتار ششم 
  291                           تقسیم وجوه حاصله از فروش                                                   –                                                              گفتار هفتم 
  291 پایان ورشکستگی                                                                                               –                                                              گفتار هشتم 

   292  مقررات مالی                                                                                                        -                       گفتار نهم                                       
         292                                                                                    مقررات خاص                  -                                                               گفتار دهم

       
  
     
  
  
  

  

  
  294                                               کارشناسی ارشد و شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی     ،  پرسشنامه–فصل سوم  

  از اولین آزمون تا آخرین آزمون ] ورشکستگی و تصفیه [ مربوط به                                                                                    

   ورشکستگی ، تصفیه -قسمت پنجم 
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    321 قوانین مکمل                                                                                                                                                  -فتار اول گ
  321                                                                                                                                                             قانون تجارت الکترونیک                             -بند اول 
  329                                                                                                      قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و عالئم تجاری                                     -بند دوم
  337                                                                    قانون ثبت شرکتها                                                                                                                                -بند سوم

  

∗∗∗  
  339  قوانین خاص                                                                                                                                                 -گفتار دوم 

  339                                     قانون تجارت الکترونیکی   38ماده » د « موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کاال و خدمات به شرح مندرج در بند   تصویب نامه راجع به -بند  اول
  339                                                                                                                             آیین نامه اصالحی ثبت تشکیالت و موسسات غیرتجارتی                -بند دوم

  400                                                                           ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی                                                                           -بند سوم 
  

       

  

 

           ]تحولی ، تطبیقی [   قوانین  مکمل و خاص  – 1پیوست 
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   344                                                                                    1394سواالت حقوق تجارت ، آزمون استخدام قضات ، آبان ماه . 1

   347                                                                      1394سواالت حقوق تجارت ، آزمون کانون وکالی دادگستری ، آذر ماه . 2

   350                                                                                  1395سواالت حقوق تجارت ، آزمون استخدام قـضات ، مهرمـاه            . 3

   354                                                                      1395 ، آزمون کانون وکالی دادگستری ، آذر ماه سواالت حقوق تجارت. 4

  

 

    سواالت جدید حقوق تجارت  - 2پیوست 
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  . متن ذیل با دقت هرچه تمام تر مطالعه شود  : 1نحوۀ استفاده از جزوۀ حقوق تجارت 
  

  

ده است ، موضوعات ایـن جـزوه در پـنج قـسمت بـه شـرح ذیـل پـالن بنـدی و تقـسیم و                         همانگونه که از صفحات یک الی پنج آم         -بند اول   
  :تفکیک موضوع شده است 
    مبانی حقوق تجارت–                                     قسمت اول 
    شرکتهای غیرسهامی–                                     قسمت دوم 

     شرکتهای سهامی -    قسمت سوم                                 
     اسناد تجاری   -                                     قسمت چهارم
    ورشکستگی ، تصفیه  -                                     قسمت پنجم

                                       
  

   .  تست و آزمونشرح درس ،: هر قسمت از جزوه ، به ترتیب عبارت است از  
  

  . هر قسمت از جزوه ابتدا به شرح درس می پردازد -الف 
توضیحات مختصر ، متن کامل قوانین ، آراء وحدت رویه ، نظریات مشورتی ادارۀ حقوقی دادگستری و اهـم سـؤاالت         : شرح درس مشتمل است بر      

  .  که به راحتی و با یک مطالعه مفید بتوان ، به طور قطع به نتیجه رسید آزمون های گذشته ، که در فرمتی خاص تدوین و به گونه ای تنظیم شده است
چراکه شما زمانی می توانید بـه پرسـشهای پیرامـون یـک موضـوع پاسـخ صـحیح دهیـد کـه                       . شرح درس ، هدف اصلی ارائه جزوات است         

کت پایه ای و اصولی آن است که اهم وقت خود را      براین اساس ، حر   . پیرامون آن موضوع از لحاظ داده ها و اطالعات اشراف داشته باشید             
  : برای یادگیری شرح درسها ، حتی االمکان  موارد ذیل رعایت شود . صرف یادگیری عمیق و دقیق شرح درسها نمایید 

لودگی صوتی و سروصـدا و عـاری از   حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آ      . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    ابتدا. 1
  . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حل کنید، سپس وارد مطالعه شوید . وارد مطالعه شوید مشغله فکری هرگونه

  .مطالعه را کنار بگذاریدمطالعه نمایید و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتان می آید، موقتاً  انگیزه و عالقه با .2
یعنـی نـه   .  یا تعداد صفحات نیز نشود سقف مطالعههمچنین از قبل پیش فرض   .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه    .3

وقتی کـه چنـین   .  صفحه مطالعه داشته باشید 100  ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز5از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز         
پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع ،                      

سقف مطالعه پیش فرض شده که به خاطر اتفاقات روزمره که در باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا 
به عبارتی . زندگی های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد 

  . ال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ ب
زنیـد، اینکـه تـصمیم     وقتی که به مسائل و موضوعات زندگی خویش به طور کلی می نگرید و در نهایت دست بـه اولویـت بنـدی و انتخـاب اهـداف مـی                          

توجه به شرایط خویش اوقاتی را به مطالعه اختصاص دهید ، این یـک برنامـه   گیرید که در آزمون یا امتحانی شرکت داشته باشید ، اینکه می خواهید با   می
در صورتی که حجم وسیعی از داوطلبان ، حتی در سطوح تحصیالت عالیه ، دچار مشتبه معـانی و خلـط مبحـث شـده ، درگیـر کـردن خـویش بـه          . است  

  .  ساعت یا سقف مطالعه را به برنامه تعبیر می نمایند 
ای کـه     ایـن اسـت کـه مطالعـه بایـد آن قـدر عمیـق و دقیـق باشـد ، بـه گونـه                         انتقادی منظور از .  به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود         حتی االمکان  .4
نـه  [ آن است کـه موضـوعات مـورد مطالعـه ، مفهـومی و بـه طـور کلـی                  کاربردی خواهیم از موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از              می
  . وارد حافظه شود ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود ] ای نکته

با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مـدت مطالعاتتـان را                                . 5
   .در دراز مدت بیشتر کنید 

اگر دچار ضیق وقت نیستید ، حتی االمکان به ترتیب تقسیم بندی جزوه ، یعنی ، به ترتیب از قسمت اول الی پنجم                       : ات حقوق مدنی    موضوع  ترتیب مطالعۀ   .6
   : در غیر این صورت ، به ترتیب اولویت مطالب ، در دو مرحله به شرح ذیل مطالعه نمایید  .مطالعه شود

  

               قسمت دوم  ارم             قسمت چه قسمت سوم   -مرحلۀ اول 
             قسمت اول قسمت پنجم     -مرحلۀ دوم

  

نیـز ، دایـرۀ دوم را ، و اگـر بـه             ]  مـرور   [ در هر مرحله ، پس از مطالعۀ هر موضوع ، می توانید دایرۀ جلوی آن موضوع را پررنگ نمایید و بـرای بـار دوم                          
   .جاد دایره های جدید ، به تبع قبل عمل نمایید دفعات  مطالعه شد ، می توانید با ای

                                                           
  . علت موارد تشابه و تکرار آن در تمام جزوات ، برای آن است که برخی از متقاضیان ، جزوات را به صورت تکدرس تهیه می کنند . ی تفاوت در برخی نکات و موارد خاص ، تقریباً مشابه است نحوه استفاده از جزوات ، با اندک. 1



 
   
   

  

9

 
  ]مبانی[  حقوق تجارت

     www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز 

پـس از آن بـه مطالعـه هـر     . به عنوان رئوس مطالب و سرفصل ها مطالعه شود    ] 5 الی   1صفحه  [ توصیه می شود ، قبل از مطالعۀ جزوه ، ابتدا پالن جزوه             . 7
ن آن قسمت در ابتدای جزوه مطالعه شود ، تا بدون ساختار و چارچوب وارد برای مطالعۀ هر قسمت از جزوه نیز ابتدا باید پال. قسمت از جزوه می پردازیم 

حجمه ای از موضوعات برای مطالعه نشویم ، مثالً برای مطالعه قسمت اول ، ابتدا پالن آن در صفحۀ یک مطالعـه شـود یـا بـرای قـسمت دوم پـالن آن در                                   
  .قسمت دو و الی آخر 

  :ه تست و آزمون می پردازد هر قسمت از جزوه بعد از شرح درس ، ب -ب
در بحث تست و آزمون ، تمام سواالت آزمونهای گذشته وکالت ، قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی و کارشناسی ارشد مربوط به درس            

قـاً در  بـر ایـن اسـاس از تـست هـای تـألیفی ، مطل       . مورد بحث از اولین آزمونها تا آخرین آزمونها به هنگام ارائه جـزوات آورده شـده اسـت                 
جزوات استفاده نشده است ، و نیز برای پاسخ پرسش ها ، از پاسخ های خود مراکز برگزارکنندۀ آزمون و از اساتید طرح سـؤال هـر آزمـون                             

بـه هـر حـال هـدف از ارائـه مجموعـه              .  1بنابراین ، پاسخ پرسش ها اصوالًدرست است ، مگر در مـوارد جزئـی و خـاص                . استفاده شده است  
  : ها در پایان هر قسمت از جزوه صرفاً جهت دو منظور است سواالت آزمون

  

  های گذشته آشنایی با نمونه سؤاالت آزمون. 1 
  . تمرین و ممارست با نمونه سؤاالت ، با عطف و تاکید به سؤاالت سالهای موخر .2 

در مطالعـه تـست هـا ، اگـر تـستی          . ه شـود    بنابراین تأکید می شود ، پس از مطالعۀ درسهای هر قسمت ، تست های آن قسمت با دقت مطالعـ                   
  . مشاهده شد که در متن درس به موضوع آن اشاره نشده باشد ، آن تست و پاسخ نیز جهت تکمیل و تتمیم متن درس یاد گرفته شود 

  
  

  :  می باشد  آمده است ، این جزوه عالوه بر پنج  قسمت اصلی ، دارای دو پیوست نیز7 و 6همان گونه که در صفحات   -بند دوم 
  االمکان بنابراین توصیه می شود در صورت وجود وقت کافی ، حتی. که جهت تطبیق ، ارجاع و تتمیم متن درس آمده است  قوانین مکمل و خاص ،  - 1پیوست 

  .               به عنوان آخرین مرحله مطالعه شود 
   سؤاالت آخرین آزمون ها ، جهت آشنایی داوطلبان آورده می شود که شاید بتواند در نوعیت که در این پیوست ، معموالً سؤاالت جدید آزمون ها ،  - 2پیوست 

  .               مطالعۀ آنان مؤثر باشد ، همچنان که پس از اتمام مطالعۀ جزوه ، می تواند جهت خودآزمایی نیز مورد استفاده قرار گیرد 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .ح نشده بود و چند پاسخ که از طرف سازمان سنجش ناصحیح ارائه شده بود  ، چند پرسش مشاهده شده که ، به نظر درست طر1394مثالً در آزمون کانون وکالی دادگستری . 1
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  فصل اول  

  کلیات
  

  
   حقوق تجارت مفهوم  -اولگفتار 

 حقـوق تجـارت    .حقوق تجارت مجموعه اصول وقواعدی است که روابط حقـوقی امـور تجـاری را تعریـف وتنظـیم مـی کنـد          
تفاوت حقوق مدنی با حقوق تجارت     .  در حقوق خصوصی ، پایه واساس حقوق مدنی است        . ای ازحقوق خصوصی است      شاخه

 در صورتی که حقوق تجارت فقـط امـور تجـاری         ، گردد حقوق مدنی شامل روابط حقوقی کلیه اشخاص می         ، در این است که   
 بنابراین در مـواقعی کـه در حقـوق تجـارت نـسبت بـه موضـوعی ، قواعـدی پـیش بینـی                          .اشخاص را مورد  بحث قرار می دهد       

  .د مراجعه شو ، شود می نامیده  Droit  نگردیده باشد باید به قواعدحقوق مدنی که حقوق مادر
∗∗∗  

    موضوع حقوق تجارت -دومگفتار 
چـه ایـن مفهـوم نـه تنهـا      . حقوق تجارت در زبان حقوقی مفهومی بس وسیعتر از معنای آن در زبـان عـادی و علـم اقتـصاد دارد      

گیرد ، بلکه فعالیت صاحبان صنایع ،  ر میکنند را در ب     فعالیت کسانی را که اقدام به خرید کاال برای فروش بدون تغییر در آن می              
بانک داران ، بیمه گران ، حق العملکاران ، دالالن و عاملین ، مقاطعه کاران ، نمایشگاههای عمـومی ، متـصدیان حمـل و نقـل و             

   . 1گردد غیره را نیز شامل می
در ایـن   . ا حقـوق معـامالت تجـاری        شود که ، حقوق تجارت حقوق تجار اسـت یـ            با این توصیف ، اساساً این پرسش مطرح می        

بنـابر نظریـه موضـوعی ، حقـوق         . نظریه موضوعی و نظریه شخـصی       : اند    زمینه ، از دیرباز دو نظریه در مقابل یکدیگر قرار داشته          
کند ؛ در حالی کـه        ای از اعمال را تعریف و آنها را تجاری تلقی می            تجارت حقوق معامالت تجاری است ؛ یعنی قانون مجموعه        

شـوند تـابع حقـوق مخـصوصی          ر نظریه شخصی ، حقوق تجارت حقوق تجار است ؛ یعنی اشخاصی که عادتا تاجر شناخته می                د
  . شود  نامیده می» حقوق تجارت « هستند که 

شخصی  که تقریبا تابع نظریه  )1897مصوب ( هر دو نظر مزبور در دنیا مورد توجه قانونگذاران بوده است ؛ مانند قانون تجار آلمان            
 کـه ، بـه       )1885مـصوب   (است و کسانی مشمول آن هستند که نامشان در دفتر ثبت تجارتی آمـده باشـد و قـانون تجـارت اسـپانیا                        

  . گیرد  عکس ، از نظریه موضوعی تبعیت کرده است و فقط معامالت تجارتی را در بر می
به موجب ماده اول قانون مزبـور ، تـاجر کـسی اسـت کـه بـه       : قانون تجارت ایران به تبعیت از قانون فرانسه موضعی دوگانه دارد    

 از طریـق معـامالتی کـه انجـام          –؛ اما همین که معلوم شد چه کسی تاجر اسـت            ) نظریه موضوعی   ( پردازد    معامالت تجارتی می  
قـوق تجـارت ایـران      بر این اساس ح   ) . نظریه شخصی   (  همان قانون ، تقریبا کلیه معامالتش تجارتی است          3 برابر ماده    –دهد    می

  2. حقوق تجار ، حقوق معامالت تجاری : اعم است از 
ای اقتصادی برای  بنابراین باید ضابطه. تعیین موضوع حقوق تجارت باید بر اساس مالحظات اقتصادی صورت گیرد ، و نه اعتقادات حقوقی      

  : برداری و مفهوم گردش  مفهوم بهره: اند عبارتنداز  دهمفاهیمی که در این رابطه پیشنهاد ش. تشخیص تجارتی بودن اعمال بدست آوریم 

                                                           
  : دارد  ت مقرر می. ق . ا .  ل 300مادۀ  . 1
 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 4شود و مادۀ  ون میهای آنها ذکر نشده تابع مقررات این قان باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های خود می شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه   « 
شرکت دولتی ، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازۀ قانون به صورت شرکت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایۀ آن متعلق به دولت شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده  و             : گویند     می 1/6/1366

 دولتـی    سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی اسـت شـرکت  ٪50های دولتی ایجاد شود مادام که بیش از    گذاری شرکت   هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه      .  عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد        یا مصادره شده و به    
  » . شود  تلقی می

  دکتر ربیعا اسکینی ، منبع پیشین . 2
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بنظـر  . توان شامل کلیه اعمالی دانست که بوسیله آنها شخص به دنبال جلب منافع است                 حقوق تجارت را می    برداری  بهره بر اساس مفهوم  
   . 1یز قصد دارد منافعی به دست آوردکند ، او ن زیرا شخصی که مبادرت به بیع مدنی می. رسد که این ضابطه بسیار وسیع باشد  می

  : ، که توسط تالر ، حقوقدان بزرگ فرانسوی در اوایل این قرن مطرح شد   مفهوم گردشبر اساس 
شود که بین اعمال تولید و مصرف یک کاال قرار گیرد ؛ بدین ترتیب ، هر عملی که تولید یـا مـصرف       تجارت به عملی گفته می    

  . گیرد  و در حوزه عمل حقوق تجارت قرار نمیتلقی شود ، عمل تجاری نیست
ای در گردش ثروت دخیل است ، تنها اعمالی نیست که در امر       امروزه این نظر به کلی قابل پیروی نیست ؛ چه با آنکه عملیات واسطه             

ای که کتـاب و نوشـت    درسهجنبه تجاری ندارد، برای مثال مدیر م» تالر « از طرف دیگر بعضی از اعمال منطبق با تعریف          . موثر باشد   
فروشـد ، در واقـع واسـطه بـین تولیـد کننـده و                 اش که تعلیم و تربیت است به دانـش آمـوزان مـی              خرد و در کنار شغل اصلی       افزار می 

ه را ب» جستجوی سود « بنابراین باید مالک . توان به چشم تجارت نگریست  مصرف کننده است ؛ در حالی که به این اقدام او منطقا نمی
  2. اند  ای از مولفان آن را شرط تجاری بودن عمل قرار داده اضافه کرد که عده» گردش ثروت « مالک 

∗∗∗  
   منابع حقوق تجارت-  سوم گفتار

ای در   از ویژگیهای حقـوق کـشور مـا ، وفـور متـون قـانونی و آیـین نامـه                   . این منابع یا منشاء  قانونگذاری دارند یا منشاء قضایی           
قانون اساسی در رأس این قـوانین اسـت، آنگـاه قـوانین عـادی، در نهایـت تـصمیمات                    . تلف حیات اقتصادی است     های مخ  زمینه

   .ها و آیین نامه ها قرار می گیرد هیأت وزیران در قالب تصویب نامه
   قانون اساسی . 1

 مقننـه اعتبـار      صوبات مقامات غیر قوه   ای م   و در چه زمینه   قانون اساسی تعیین می کند که درچه زمینه ای باید قانون تصویب شود              
موظـف  دولـت    قانون اساسی ،     28مطابق اصل     .در قانون اساسی بر اصل آزادی در انتخاب شغل مشروع تأکید شده است            . دارد  

ا می باشد که با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار وشرایط مساوی برای احـراز شـغل ر                        
  . از اصول قانون اساسی است  نیزاصل آزادی تجاری. فراهم نماید 

   قوانین تجارت . 2
 . قوانین تجاری از جمله قوانین مهمی هستند که توسط قوه مقننه وضع مـی شـوند                  .بعد از قانون اساسی، قوانین تجارت می آیند         

ترین قـوانین تجـارت   م از مه. شود  های تجاری مربوط می ز فعالیتمنظور از قوانین تجاری ، تمام قوانینی هستند که به نحوی به یکی ا   
ایـن قـانون بازتـاب قـسمتی از قـانون       .  به تصویب رسـیده اسـت  1311 سیزدهم اردیبهشت در ایران ، قانون تجارت ایران است که در          

در واقـع ، دو کتـاب قـانون         . االجـرا شـد      در فرانسه الزم     1808 فرانسه است که به دستور ناپلئون بناپارت از اول ژانویه            1807تجارت  
کتـاب دوم تحـت عنـوان تجـارت دریـایی و کتـاب چهـارم درمـورد                  :  فرانسه در قانون تجارت ما جای نگرفتـه اسـت            1807تجارت  

 . ایران فقط از کتابهای اول و سوم قانون مذکور اقتباس شده اسـت               1311های تجاری ؛ بدین ترتیب ، قانون تجارت           صالحیت دادگاه 
 پس از تصویب، قاعدتا باید بتدریج و به فراخور روند تغییرات در روابط اقتصادی و تجاری مـورد اصـالح قـرار                       1311قانون تجارت   

شد ؛ اما روش قانونگذاری بر این قرار گرفت که قـوانین ضـروری در قالـب متـون خـاص و           گرفت و بر حوزه عمل آن افزوده می         می
  3. برسد خارج از قانون تجارت به تصویب 

بـه   نامـه راجـع   از جمله اصالحات مهمی که خارج قانون تجارت ، در مقررات قانون مذکور انجام یافته است ، یکی قانون و آئین                    
شـود کـه وزارت دادگـستری در          های اعمال می     به تصویب رسیده و فقط در محل       1318تصفیه امور ورشکسته است که در سال        

 مـاده بـه   300 در 1347 اسـفند مـاه   24دیگر الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت است که در        . کند    آنجا اداره تصفیه ایجاد می    

                                                           
  انشگاه شهید بهشتی  ، د1دکتر فخاری ، جزوه حقوق تجارت . 1
  دکتر ربیعا اسکینی ، منبع پیشین.   2
 دکتر ربیعا اسکینی ، منبع پیشین. 1
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 قـانون تجـارت گردیـد و ضـمنا آن           )به شرکت سهامی      راجع(  94 تا   21تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید و جایگزین مواد         
ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی باشـد در          راجع به شرکتهای سهامی چنانچه       1311قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب       

ت  . ق . ا .  ل  300 و شرکتهای دولتی ، طبق مادۀ        )ت  . ق  . ا  .  ل   299مادۀ    (الذکر به قوت خود باقی خواهد بود          مورد شرکتهای اخیر  
 آنها قیـد نـشده باشـد تـابع          های  باشند ، در صورتی که مواردی در اساسنامه         های مربوط به خود می      تابع قوانین تاسیس و اساسنامه    

  .  1مقررات قانون تجارت خواهند بود
   مدنیقانون  . 3

 بنابراین در صورت سکوت یا اجمال قانون تجارت ودیگر قوانین ، می توان برای                ،   نظر به اینکه قانون مدنی، قانون عام می باشد        
طرح می شود این است، که هرگـاه در خـصوص امـری بـین        سئوالی که در اینجا م     2. تعیین وتمیز امر به قانون مدنی مراجعه کرد       

، بـه عنـوان مثـال در        کدامیک از آنها باید بر روابط تجاری اعمال شـود         ،  قانون مدنی وقانون تجارت تعارضی وجود داشته باشد         
 در قانون  بدین صورت که   ، ت تعارض وجود دارد   .  ق 386 و   378م و مواد    . ق 513مورد مسئولیت متصدی حمل ونقل بین مادۀ        

مدنی ،  قرارداد با متصدی حمل ونقل اجاره تلقی می شود وفقط در صورت اثبات تفریط یا تعدی ، متصدی حمل ونقل مسئول                        
تلف یا ضایع شدن کاالیی است که برای حمل به اوداده شده اسـت ، ولـی قـانون تجـارت، قـرار داد حمـل ونقـل راتـابع قـانون               

ت اثبات تعدی و تفریط متصدی حمل ونقل برعهـدۀ صـاحب مـال التجـاره     . ق386طابق ماده  وم)ت. ق378ماده (وکالت می داند  
. ت ثابـت شـود    . ق 386مگر اینکه خالف آن مطـابق م        ،  در واقع اصل را بر مسئولیت متصدی حمل ونقل قرار داده است             . نیست

چـه قاعـده منـدرج در    ، م خواهـد بـود   مـدنی مقـد  عام در حل این تعارض قانون تجارت که یک قانون خاص می باشد بر قانون  
  .قانون تجارت بعد از قاعده مندرج در قانون مدنی تصویب شده باشد چه به عکس

  مصوبات شورای نگهبان  . 4
شـود ؛ بـا    تصمیمات شورا در این خصوص قانون مـستقلی محـسوب نمـی   . یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس است          

در بـسیاری از مـوارد قـانونی کـه مربـوط بـه              .  حقوق موضوعه و ، البته ، حقوق تجارت تـاثیر غیـر قابـل انکـاری دارد                   وجود این ، در روند    
های تجاری بوده از طرف این شورا غیر قابل قبول تلقی شده یـا تـصحیح آن از مجلـس درخواسـت گردیـده یـا اصـوال بـه تـصویب             فعالیت

ز که بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان ، در خصوص امور خاصی ، اختالف ایجـاد  در مواردی نی. نرسیده و مسکوت مانده است      
  . شده ، حل اختالف به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار گردیده است 

  مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام  . 5
ست ، حل  مشکل قانون در مواردی یکی از وظایف این مجمع که در اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی به تشکیل آن اشاره شده ا

مصوبه مجلس شورای اسالمی را شورای نگهبان خالف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلـس بـا در نظـر گـرفتن                         « است که   
 تصمیمات مجمع مذکور در این زمینه در حکم قانون است و از نظر درجـه اعتبـار                . » مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند         

                                                           
  : ضمنا قوانین دیگری بتدریج به قانون تجارت ایران به شرح زیر افزوده شده است . 1

 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مـصوب   ، 1317 اسفند ماه 8قانون راجع به دالالن مصوب  ،  1310 تیرماه 1 ،  قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب 1310 خرداد 2قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب     
مربوط به مقـررات    ، قانون 1333  ، قانون تشویق صادرات و تولید مصوب          1333 دیماه   7 ، الیحه قانونی راجع به تاسیس اطاق بازرگانی مصوب           1330  ، قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب         1318تیر ماه   

المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی  ، قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین  )  23/1/1367اصالحی   ( 1334 خرداد ماه    29پزشکی و داروئی و مواد خوراکی مصوب        
 .  1337 تیرمـاه  12نامه اصالح اجرای قانون ثبت عالئـم تجـارتی و اختراعـات مـصوب      ، آئین)  یران به کنوانسیون اخیر محلق نشده است     ا ( 1979 اکتبر   20اصالحی   . 1337 اسفند ماه    10و کشاورزی مصوب    

ات بعدی  ،   قانون تاسیس بیمه مرکـزی ایـران و    با اصالح1316 اردیبهشت ماه 7قانون بیمه ، مصوب ) .  ت .  ق 584به تجویز ماده  ( 1337نامه اصالحی ثبت تشکیالت و موسسات غیر تجاری مصوب           آئین
الیحـه قـانونی ملـی شـدن      . هـای مربوطـه       نامه   و آئین  26/9/1347قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری ، زمینی در مقابل شخص ثالث ، مصوب                   .  29/3/1350بیمه گری ، مصوب     

 10/6/1362قانون عملیات بانکی بدون ربا ، مصوب         .  1339 خرداد ماه    7قانون پولی و بانکی کشور ، مصوب        .  قانون بیمه محصوالت کشاورزی      .  1358 آبان ماه    موسسات بیمه و موسسات اعتباری ، مصوب      
 1343 شهریور ماه 29قانون دریایی مصوب  .  1343 آذرماه 15یع و معادن مصوب قانون تاسیس اتاق صنا  .  11/6/1340تصویب نامه تاسیس انبارهای عمومی ، مصوب        . ها و دستورالعملهای مربوطه       نامه  و آیین 

 بـا   16/3/1350قـانون شـرکتهای تعـاونی        .  1345 اردیبهشت ماه    27قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب        .  1343 خرداد ماه    19های کشور مصوب      قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه       .  
راجع بـه حـق کـسب یـا      ( 1356قانون موجر و مستاجر مصوب       .  24/6/1370قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مصوب          .  4/3/1354 – 9/4/1352 - 6/12/1350عدی مصوب   اصالحات ب 

قـانون اصـالح مـوادی از    .   ، راجع به حـق سـرقفلی   26/5/1376بط موجر و مستأجر مصوب قانون روا.  1376 و 15/8/1365و ماده واحده راجع به اماکن استیجاری با سند رسمی مصوب      ) پیشه و یا تجارت     
الیحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای تعیین سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی             .  11/8/1370قانون صدور چک مصوب     

الیحه قانونی راجع به اجازه به وزارت صنایع و معادن برای نظارت یا مـدیریت بـر بعـضی از                     .  1358 تیر ماه    25قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب         . 1359 تیر ماه    25 و   1358خرداد ماه    29مصوب  
  ...............................و   ، 7/8/1386 طرح های صنعتی و عالئم تجاری مصوب قانون ثبت اختراعات ، . 1359 تیر ماه 25شرکتها و موسسات تجاری ، خدماتی و تولیدی مصوب 

   قانون فرانسه متضمن قاعده ای است که به موجب آن قوانین مدنی بر معاهدات تجاری حاکم است . 2
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مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد موضوعات حقوق تجارت دو تصمیم مهم اتخاذ کرده              تا کنون     . در ردیف قانون عادی است      
 اتخـاذ شـده اسـت، ودیگـری در خـصوص حـق         5/10/1368 اولی در خصوص نحوۀ وصول مطالبات بانکهاست که در تاریخ             :است

در تصمیم اول اختالف شـورای نگهبـان ومجلـس بـر سـر             1  .ته شده است   گرف 8/11/1369کسب وپیشه یاتجارت است که در تاریخ        
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از جانب بانک ها حل شده است که شورای نگهبان با آن مخالف بوده وآن راغیر شرعی تلقی می کـرده                         

  .  ومجمع اجرای قانون رامجاز اعالم کرده است
  تصمیمات هیات وزیران . 6

ایـن تـصمیمات   . توان از منابع حقوق تجارت تلقی کرد       شوند ، می    ران را ، تا آنجا که به تجارت مربوط می         تصمیمات هیات وزی  
 زمانی کـه مربـوط بـه تعیـین و تعـدیل قیمتهـا و نیـز انتقـال ارز اسـت از                         متعدد ، متنوع و در زمانهای مختلف متغیر است و بویژه          

تـصمیمات هیـات وزیـران در دو        . گذارنـد    حقوق تجارت نیز تاثیر مـی      تصمیمات مهم راجع به تجارت محسوب شده ، در روند         
آیین نامه مقرراتی است که برای اجرا یا تسهیل اجرای قانونی خـاص             . شوند    نامه و تصویبنامه ، اتخاذ می       قالب عمده ، یعنی آیین    

 وظـایف خـود ، بـه طـور مـستقل ،             تواند در حدود    تصویبنامه طرحی است که دولت می     . شود    وضع می ) و احتماال تکمیل آن     ( 
  . یعنی بدون آنکه برای اجرای آن به مجلس مراجعه کند ، تصویب و اجرا کند 

   کنوانسیون های بین المللی . 7
 منبع   ،    اگر متضمن مقررات خاص در مورد روابط تجاری باشند          ، کنوانسیون های بین المللی که به تصویب قوه مقننه  می رسند           

 که ایران بـه   )1883 مارس 21مصوب (  مثل کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی      .  تلقی می شوند   حقوق تجارت کشور  
  . به آن ملحق شده است)1337 اسفند 14مصوب  ( اجازۀ الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی  ،موجب قانون

 میان مواد کنوانسیون های بین المللی وقانون داخلی کـشور           سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که در صورت تعارض            
مقررات عهـودی کـه بـر طبـق قـانون           «  قانون مدنی اشاره می کنیم       9کدام را باید بر دیگری مقدم بداریم ؟ در این مورد به مادۀ              

بـه قـانون داخلـی را معـین         اما تفوق این عهود نـسبت       » اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است              
البته تفوق مقررات قراردادهای بین المللی ایران نسبت به قوانین داخلی، اصلی بدیهی است وبه قید در قـانون هـم نیـاز                       . کند  نمی
  2. اگرچه قانونگذار در مورد بعضی از مسائل خاص بنابر احتیاط این قاعده را متذکر شده است .  ندارد

   رویه قضایی . 8
بعضی از  . قضایی نیز از منابع  حقوق تجارت است واز این حیث فرقی میان این شعبه از حقوق وحقوق مدنی  وجود ندارد                       رویه  

  .حقوقدانان حقوق تجارت ایران، رویۀ قضایی رادر تدوین وایجاد حقوق تجارت مؤثر نمی دانند
ای الزام آور نیـست   چنین رویه. ل زمان بوجود آمده است رویه قضائی ، رویه ای  است که درباره موضوع خاصی بر اثر تکرار در طو          

ای بـدین ترتیـب ایجـاد شـد ، محـاکم سـعی            با این وجود وقتی رویه    . توانند خالف آن تصمیم بگیرند        و دادگاهها در موارد مشابه می     
در . جـع بـاالتر نقـض شـود        کنند از آن تبعیت کنند و در صورت عدم توجه ، با این خطر مواجه می شـوند کـه تصمیمـشان در مر                         می

  . ها الزم االتباع است گردد که در موارد مشابه به وسیله دادگاه مفهوم دیگر ، رویه قضایی به تصمیماتی اطالق می
در ایران بر خالف برخی از کشورها دادگاههای خاصی برای رسیدگی به دعاوی بازرگانی وجود ندارد و دادگاههـای عمـومی                     

  3. نمایند  و فصل میاختالفات تجاری را حل 
آنچه مـسلم اسـت ، مقـنن قـادر          . باشد    تصمیمات قضائی همان نقشی را که در حقوق مدنی دارد در حقوق تجارت هم حائز می               

. باشـد     نیست کلیه روابط اجتماعی را در متون قانونی جمع آوری نماید ،  به خصوص اینکه روابط مـذکور در حـال تحـول مـی                         

                                                           
   120ص   ،1ج.مجموعه مصوبات تشخیص مصلحت نظام . 1
اگر در عهود و قراردادهای منعقـده  «  : 1230به موجب ماده .  که راجعند به نصب قیم به وسیله ماموران کنسولی ایران برای خارجیانی که نیاز به نصب قیم دارند 1229 و   1228اد   قانون مدنی ناظر بر مو     1230مانند ماده   . 1

نامه  ف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدکند ترتیبی بر خال بین دولت ایران و دولتی که مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می               
  . » یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد 

   دکتر محمود عرفانی ، منبع پیشین .1
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به هـر حـال   . سازد  مواد قانونی را تفسیر و تکمیل نموده و حتی بر حسب نیازهای اجتماعی آنرا متحول میبنابراین رویۀ قضائی ،  
زیرا رویه قضائی ساخته و پرداخته قضات و شاهکار      . رویه قضائی که مورد قبول واقع شده ، در حقوق نوشته ارزش قانونی دارد               

در حقـوق ایـران آراء هیـات      .  چنین منطق طبیعی مقـررات وضـع نمایـد           اجرای عقل و منطق است و اصوال مقنن نباید بر خالف          
  : نماید  عمومی دیوان عالی کشور به شرخ زیر ، ایجاد رویه قضائی در کشور می

 صادر  اند فقط در موارد اختالف نظر بین شعب دیوان عالی کشور و محاکم ماهوی از طرف هیات عمومی دیوان مزبور                     آرائی که به اصراری معروف شده      
 ). دادرسی کیفری   قانون جدید آئین470مادۀ (و  ) 21/1/1379دادرسی مدنی مصوب   قانون آئین 408ماده (  باشند گردیده و برای دادگاه مامور ختم پرونده الزم االتباع می

دادگاهها در مـوارد مـشابه بـدون توجـه بـه            باشد ، در موارد اختالف آراء         آراء هیات عمومی دیوان کشور که برای کلیه دادگاهها الزم االتباع می            
قـانون  ( و همچنین در صورت وجود اختالف رویه بین شعب دیوان عالی کـشور در مـوارد مـشابه        )  قانون جدید آیین دادرسی کیفری       471ماده  ( درجه آنها   

 43مـاده   ( اختالف نظر دادگاههـا در مـوارد امـور حـسبی            و باالخره در موارد سوء استفاده از قانون امور حسبی و            )1328وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه      

  . گردد   صادر می)قانون امور حسبی 
  » عرف و عادت «   عمل فعاالن تجاری.9

 لفـظ عـرف اطـالق     ، بـدون آنکـه قـانون بـه آن اشـاره داشـته باشـد        ،به قاعده ای که فعاالن تجاری به آن عمل می کنند           معموالً
  که مطرح می شود این است که آیا مفهوم عرف با عادت ورسم متفاوت است ؟در اینجا سئوالی . شود  می

طـرف مـردم    مـستقیم از  دکتر شایگان ، عرف وعادت را  مجموع قواعد حقوقی که به صرف طبع بر اثر حوایج اجتمـاعی بطـور         
  1 . معمول می شود ، می داند

عـادات    اصـول وقواعـد تجـارت در نتیجـۀ        « ایشان معتقد است کـه       . سخن می گوید  » عرف وعادت ورسوم تجارتی     « دکتر ستودۀ تهرانی از   
این قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتی معمول بـوده وبعـد از آن عمومیـت پیـدا کـرده؛ بـه                        . ورسوم معمولی بین تجار ایجاد می شود      

جارتی دایره عملش محدودتر ومخصوص به      رسوم ت  به نظر ایشان ،       .»آیند    صورت عرف وعادت در آمده وکم کم به صورت قانون در می           
    .» ناحیۀ معینی است ووقتی رسم تجارتی توسعۀ زیادتری پیدا نمود ومورد قبول عامه واقع گردید به صورت عرف وعادت در می آید

نخست عرف و عادت عملی یا قراردادی اسـت کـه منحـصرا جنبـه               : دکتر فخاری معتقد است ، عرف و عادت بر دو قسم است             
دیگر رسم حقـوقی اسـت      . اند بطور ضمنی در معامله خود از آن پیروی کنند             سیری دارد و فرض این است که طرفین خواسته        تف

 قائـل شـده انـد     یدانان بین رسم حقوقی و عادت تفاوتهای      ق  ای از حقو    از نظر تئوری ، عده    . باشد    که در حقیقت همان عادت می     
  . از آن صرفنظر کرد توان  و می. که صرفا جنبه آکادمیک دارد 

در واقع ، اگر قبول کنیم عرف در حکـم قـانون اسـت و    . جهل به عرف است » کند  جهل به حکم رفع تکلیف نمی « یکی از مصادیق قاعده     
 ؛ اما همان کند و بین این دو مورد تفاوتی وجود ندارد همان اثر را دارد ، باید بپذیریم جهل به عرف نیز مانند جهل به قانون رفع تکلیف نمی                 

  . ای موارد جهل به عرف باید پذیرفته شود طور که در خصوص قانون گفته شده است ، در مورد عرف نیز این نکته مصداق دارد که در پاره
شناسـند، در غیـر    هر گاه طرفین قراردادی در یک شعبه تجاری مشغول کارند باید فرض کرد که عرف راجع به کار خود را مـی    

رسـد در سـالهای اخیـر در      به نظـر مـی  . توان عرف  تخصصی یکی از طرفین را به دیگری تحمیل نمود  ختی میاین صورت به س 
کشورهای مختلف این فکر مورد قبول قـرار گرفتـه اسـت کـه عرفـی را بایـد بـه تجـار تحمیـل نمـود کـه یـا ثابـت شـود آن را                                     

 ویـن بـر     1980 کنوانسیون سال    9 ماده   2در بند   .  آن را بشناسند     اند ، یا بتوان گفت با توجه به حرفه و تخصصشان باید             شناخته  می
اگر توجه کنیم کـه ایـن کنوانـسیون نتیجـه مطالعـات تطبیقـی در حقـوق و طـرز عمـل کـشورهای           . این نکته تصریح شده است      

  2. کنیم  مختلف است ، به صحت این گفته که چنین فکری رواج جهانی دارد بیشتر اعتقاد پیدا می
  » دکترین « ید علمای حقوق  عقا.10

 هـم قـوانین ومقـررات موضـوعه را تفـسیر             آنـان   زیـرا   ،   تأثیر عقاید علمای حقوق در تدوین وتحول حقوق غیر قابل انکار است           
 چـون    بلکـه   ،   توانند برای اصالح قوانین پیشنهاد بدهند ، البته نمی توان  گفت عقایـد آنـان منبـع حقـوق اسـت                      کنند وهم می   می

                                                           
    حقوق تجارت  ، ریقص تا بی.  1
 دکتر ربیعا اسکینی ، منبع پیشین . 2
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 عقایـد حقوقـدانان حقـوق تجـارت الـزام آور نیـست و        ، جنبـه ارشـادی ومـشورتی دارد         » قانون و عـرف     « وقی دیگر   قواعد حق 
 حقـوق ،    رسـد ، عقایـد علمـای        به نظـر مـی      . نیستند » قانون و عرف    «  چون قواعد حقوقی دیگر       مکلف به رعایت آنها    هها  دادگا

الملل،   از نظر حقوقی ، حتی در حقوق تجارت بین       با این وجود ،     ، اشدبخصوص در قالب آراء  داوری ، در حد قواعد حقوقی  ب            
  .عقاید  علمای حقوق را قاعدۀ حقوقی تلقی نمی کنند واین عقاید ، منبع غیر مستقیم حقوق هستند 

  :  است هعقاید علمای حقوق متصمن دو فاید
 پردازد  به تفسیر متون قانونی و سایر منابع حقوق تجارت می 

 .شود  استفاده می»  علمای حقوق  عقاید« ی که قانون ناقص باشد و یا اساسا قانونی موجود نباشد از دکترین در موارد 
  

∗∗∗  
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  دومفصل 

  اشخاص تجاری
  

  ] قانون تجارت 1ماده [ . تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار بدهد   -اشخاص تجاری در قانون تجارت 
  : معامالت تجارتی از قرار ذیل است  قانون تجارت ، 2جب ماده به مو

  . خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد   .1
  .تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد  .2
و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد مـی شـود از   ) کمیسیون ( العمل کاری   یا حقهر قسم عملیات داللی  .3

  .معامالت ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره     قبیل تسهیل 
                  .رفع حوائج شخصی نباشد و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط براین که برای  تأسیس . 4
  .تصدی به عملیات حراجی   .5
  .های عمومی  تصدی به هر قسم نمایشگاه  .6
  .هر قسم عملیات صرافی و بانکی  .7
  .معامالت برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد  . 8
  .عملیات بیمه بحری و غیر بحری  .9

   .روش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معامالت راجعه به آنهاکشتی سازی و خریدو ف .10

  : معامالت ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود  قانون تجارت ، 3مطابق ماده 
  .کلیۀ معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها .1
  .برای حوائج تجارتی خود می نماید کلیه معامالتی که تاجر با غیر تاجر  .2
  .کلیه معامالتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید  .3
  .های تجارتی  کلیه معامالت شرکت .4

  ] قانون تجارت 4ماده [ . معامالت غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود  
  ] قانون تجارت 5ماده . [ وب است مگر ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست کلیه معامالت تجار تجارتی محس 

قائم مقام تجارتی کسی است که رییس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یـا یکـی               قانون تجارت ،     395مطابق ماده   
  . سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عمالً . نه الزام آور است از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخا

 تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شـد ولـی            تا قائم مقامی تجارتی ممکن است به چند نفر مجتماً داده شود با قید این که              
ز آن استفاده کرد که این قیـد مطـابق مقـررات            توان ا   اند فقط در صورتی می      در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطالع نداشته         

  .  به ثبت رسیده و اعالن شده باشددادگستریوزارت 
  ] قانون تجارت 396ماده [ . اند معتبر نیست  تجدید اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطالع نداشته 
  . 1را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهدتواند کسی  قائم مقام تجارتی بدون اذن رییس تجارتخانه نمی 

به ثبت رسـیده و اعـالن   دادگستری عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعالن شده باید مطابق مقررات وزارت        
  . شود واالّ در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می شود 

  ] قانون تجارت 400ماده [ . با انحالل شرکت قائم مقام تجارتی منعزل است . رتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیستبا فوت یا حجر رییس تجا ♣
   . 2وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به وکالت است ♣

∗∗∗  

                                                           
 قانون تجارت 398ماده . 1
  قانون تجارت 401ماده . 2
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  تاجر اشخاص حقیقی -گفتار اول
 تـاجر   :   مقـرر مـی دارد        واز مفهوم موضوعی حقوق تجـارت تبعیـت کـرده           1 در تعریف و تشخیص تاجر     ،  قانون تجارت  1ماده  

 اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی       ،   منظور از کسی در این ماده     . کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار دهد          
  .وبدین ترتیب تاجر محسوب می شوند  دد که معامالت تجاری انجام می دهننمی باش

  .اوالً معامالت تجارتی انجام دهد، ثانیاً امور تجارتی را شغل معمولی خود قرار دهد:  تاجر کسی است  که  ، ت.ق.1با توجه به ماده 
   انجام دادن معامالت تجاری-الف

 از آن   2صرف پرداختن به اموری کـه مـاده         . ه است  به آنها پرداخت   2معامالت تجاری معامالتی هستند که قانون تجارت در ماده          
 در اینجـا مـا بـا    .  بلکه عملیات تجاری باید به نام و حساب خود شخص انجام شود ، صحبت می کند، شخصی را تاجر نمی کند     

   : دو پرسش مواجه هستیم 
  اوالً منظور از  معامالت تجاری چیست ؟

  ه امور تجاری بپردازد یعنی چه ؟ منظور از اینکه به نام وحساب خود ب  ثانیاً
 یعنـی خریـد بـه        ،   مـی دانـد    منظور از امور تجاری اموری  است که مقنن آنها را ذاتا تجارتی            :  باید گفت    پاسخ پرسش اول     در  

ال تجـاری  بنابراین نمی توان اعم.. : …… )2 ماده  3بند  (  ، حق العمل کاری      )همان ماده   2بند  (  حمل ونقل      )2ماده  1بند  (قصد فروش   
 چـرا کـه ایـن اعمـال وقتـی      ) قانون تجارت می باشد که در فصل بعدی عنوان خواهـد شـد   3منظور ماده  (تبعی را مالک تاجر بودن قرار داد  
  .تجاریند که تاجر آنها را انجام دهد

 بلکـه بایـد      ،   ابـت نمـی کنـد     صرف  امضاء برات ، تاجر بـودن را ث         در معامالت برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد ،              
به عبارتی ، اعمال صدور ، ظهر نویسی ، قبول و ضمانت برات از اعمال تجاری است ، ولی کـسی           . شغل معمولی وی تاجر باشد      

صـورت حرفـه ای هنگـامی         ،  امـضای بـرات بـه         که به صورتی غیر حرفه ای به این اعمال می پردازد تاجر محـسوب نمـی شـود                 
  .  کار امضا کننده تنزیل بروات باشد که می دانیم مستلزم عمل ظهر نویسی است ، برای مثال ، که مصداق پیدا می کند

 چونکه شغل تجارت شغل مستقلی است واگر کسی بـه نـام      : ، اینکه به نام وحساب خود به امور تجارتی بپردازد            دوم به پرسش    پاسخدر  اما  
 3 مـاده  3با توجه به همین مطلب است که در بنـد  .  عمل را به امر تاجر انجام می دهد     درواقع آن   ،   وحساب دیگری عمل تجاری انجام دهد     

نمایند  شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می        کلیه معامالتی که اجزاء یا خدمه ، یا       «: ، قانونگذار چنین اشعار می دارد        قانون تجارت 
  .کنند مال برای ارباب تجاری است ، نه برای افرادی که به این کار مبادرت میمنظور این است که انجام دادن این اع. تجاری است » 

   مورد دیگری که بتوان نام برد، مدیران شرکتهای تجاری هستند که همین وضـع را دارنـد، اگـر چـه معـامالت شـرکت را انجـام                
ان به سبب عدم قدرت شخص حقوقی به         هر چند که در برخی از موارد ممکن است آن          . اما تاجر محسوب نمی شوند      ،   می دهند 

  .پرداخت دیونش ، به طور تضامنی به پرداخت دیون شخص حقوقی محکوم گردند
   شغل معمولی - ب

منظور   .اعم ازاینکه نام اوبه عنوان تاجردردفاترثبت تجارتی باشدیانه          ، تاجرکسی است که اعمال تجاری شغل معمولی وی باشد        
 ، می توان چنـین   بنابراین .به منظور کسب در آمد برای رفع نیازهای زندگی اش انجام می دهد            از شغل فعالیتی است که شخص       

 قانون تجارت فعالیتهایی را در بر می گیرد که شغل شخص باشد وصـرف تکـرار اعمـال مزبـور کـافی                       1در نظر گرفت که ماده      
  .تا وصف تاجربودن را به انجام دهنده آن بدهد نیست 

                                                           
  : فوائد تعریف تاجر . 1

  شناسائی اعمال تبعی تجارتی  
  احراز اهلیت تاجر برای تصدی شغل تجارت  
  . حق تجدید اجاره محل کسب و رعایت مقرارت مربوط به کسب و پیشه و تجارت : ؛ مانند  تشخیص تکالیف و مسئولیتهای خاص تجار 
  . ت تجاری از غیر تجاری مانند اینکه تاجر می تواند از بانک کسب اعتبار نموده و همچنین به عملیات لیزینگ یا اجاره و تعهد فروش دست بزند تفکیک انواع فعالی 
  . آگاهی از سازمانهای شغلی تجار ، مانند اتاقهای بازرگانی و غیره  
  .مالیات بر مشاغل تعیین مالیاتهای خاص مانند مالیات بر منافع و معامالت و همچنین  
  و نگهداری دفاتر .) ت .  ق 17 و 16مواد ( به ثبت نام و خالصه وضعیت تجارتی خود در دفتر ثبت تجارتی ) اعم از اشخاص طبیعی و یا حقوقی ( الزام تجار  

 ) .  ت. ق 6ماده (دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر دارائی و دفتر کپیه :          تجارتی شامل 
  .قررات ورشکستگی اعمال م 
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 1که مشمول بند  است خرید وفروش آثار هنری فقط به دلیل عالقه وتغییر در کلکسیون :خصوص می توان زد     مثالی که در این     
منظور از معمولی را باید در تأکید بیشتر قانونگذار مبنی بر تکـرار ایـن اعمـال جـستجو کـرد وایـن واژه                        . ت نمی شود    . ق 2ماده  

  . و شغل نهفته استتأکیدی بیش نیست و این تأکید برتکرار در خود واژه 
 قانون تجارت وآیین نامه مربوط به آن در تاجر تلقی شدن فـرد فقـط      16 ثبت نام در دفتر ثبت تجاری، موضوع ماده           ،   الزم به ذکر است که    

 قـضات    : بایـد گفـت   با توجه به آنچـه کـه آمـد،      در نهایت  .  خالف ناپذیر باشد   د   می توان   ،   یک اماره است که با توجه به طبیعت حقوقی        
  .وسردفتران نمی توانند  به کار تجارت مشغول باشند 

  : اشخاص زیر تاجر محسوب نمی شوند 
که با تنظیم قرارداد کار با کارفرما فعالیت می کنند هرچند که در بنگاه تجارتی انجام وظیفـه نماینـد ، تـاجر محـسوب نمـی                            مزد بگیران 

دگان ، مدیران فنی و روسای امور خدماتی به لحاظ اینکه استقالل عمل ندارند و               شوند ، از طرف دیگر کارگران ، کارمندان ، فروشن         
 3 از مـادۀ  3در قبول خطر نیز شرکت نمی کنند به همین جهت دارای صفت تاجر نخواهند بود و از همین رو اشخاص مندرج در بنـد                    

  . خود انجام می دهند تاجر محسوب نمی شوند اجزاء یا خدمه و یا شاگرد تاجر که معامالتی برای امور تجارتی ارباب . ت.ق
زیرا او وکیـل بـوده و بـه حـساب تـاجر             . که به موجب قرارداد وکالت فعالیت می نماید تاجر محسوب نمی شود              1 قائم مقام تجارتی  

اینکـه کـسی    ماننـد   . د بـود    نـ همچنین کسانی که به آنان به نحوی از انحاء تفویض اختیار شده باشـد تـاجر نخواه                . کند  عمل می 
  . ریاست شعبه ای از بنگاه های تجارتی را به موجب اختیارات محوله از طرف تاجر تقبل نماید 

ولی بر عکس ، مستاجری که مدیریت امور تجارتی را قبول کرده ، تاجر می باشد چـون بـا قبـول خطـر ضـرر و زیـان و داشـتن                            
  . استقالل در انجام امور ، به حساب خود فعالیت می نماید 

وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امـور تجارتخانـه           « : مقرر می دارد    . ت. ق 401مادۀ   ،   باید گفت  سایر نمایندگان تجارتی   در مورد  
  . »یا شعبه نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به وکالت است 

امروزه نمایندگان تجـارتی ، بـه اعتبـار قـرارداد           گرچه قانون تجارت ایران به قرارداد کار در نمایندگی اشاره نکرده است ؛ لکن               
   ) . فرانسه 1957 مارس 7 اصالحی 1937 ژوئیه 18قانون ( کار به این شغل اشتغال دارند 

که بر طبق قرارداد وکالت ، امور یک یا چند بنگاه تجارتی را انجام می دهند تاجر محسوب نمی شوند ؛ اما اگر عـاملین موصـوف بـه       عاملین تجارتی 
  . تاجر خواهند بود ) عمل واسطه گری ( حساب خود عمل کنند و یا مانند حق العمل کار یا دالل با مشتریان مربوط فعالیت تجارتی نمایند 

مالحظه می شود که مشخصه شغل تجارت معموال وجود بنگاه تجارتی و سرمایه اسـت ؛ امـا ایـن امـر شـرط الزم نیـست ؛ زیـرا                      
امـا ،   . لی ، انجام امور مراجعان در مقابل اجرت، و حق العمل کاری نیازی به تاسیسات مادی ندارنـد                   دال: بعضی از مشاغل مانند     

همچنین ممکن است اشتغال به شغل تجارت با مـشاغل دیگـر همـراه باشـد                . وجود مشتری برای مشاغل اخیر الذکر الزامی است         
  .  الجمع نباشند مانعۀمشروط بر آنکه مشاغل مذکور قانونا 

منا اشاره به این نکته ضروری است که اعمال تجارتی تبعی نباید تابع اعمال اصلی مدنی باشد که در ایـن صـورت عمـل مـدنی محـسوب        ض
چـون عمـل اصـلی کـشاورزی اسـت، لـذا فـروش              . خواهد شد،  مانند کشاورزی که محصوالت خود را به کارخانه تبدیل مواد  می فروشد               

  . اهد بودمحصول از طرف کشاورز تجارتی نخو
مؤسسات تجارتی و صنعتی دولتی یا عمومی که برای مردم در یک استان و یا شهر فعالیت تجارتی می نمایند تـاجر محـسوب نمـی شـوند ؛                  

  . چاپخانه های ملی و یا مؤسسات تحویل مواد به مردم : مانند 
 تجار و کـسبه و صـرافان و بانکهـا را تجـارتی محـسوب      معامالت بین. ت. ق 3 از مادۀ 1بند  باید گفت ؛  کسبه جزء و پیشه ور     در مورد 

 قانون تجارت کسبه جزء را از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی مستثنی نموده است  و همچنین 16داشته است و از طرف دیگر مادۀ    
  :  که مقرر می دارد )21/1/1379 مصوب(آئین دادرسی مدنی قانون  512ماده 

                                                           
قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن ، نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور     « : مقرر می دارد    . ت  .  ق   395مادهّ   . 1

 . » د یا عمالً سمت مزبور ممکن است کتباً داده شو. است
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پذیرفته نمی شود و تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد بایـد برابـر مقـررات                 از تاجر ، دادخواست اعسار       « 
کـسبه جـزء را از        بدین ترتیب قـانون،     . » کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود      . قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد      

  . عسار را تجویز نموده است شمول ورشکستگی معاف نموده و دربارۀ آنان اعمال مقررات راجع به ا
تشخیص کسبه جزء را از تاجر به آئین نامه وزارت دادگستری موکول نموده است که آئین نامه مـذکور  . ت. ق19به عالوه مادۀ  

  . به لحاظ سقوط ارزش پول ، فایده عملی خود را از دست داده است 
 28/12/1345 قانون مالیاتهای مـستقیم مـصوب        309هرچند که مادۀ    اما پیشه ور در قانون تجارت ایران مورد توجه قرار نگرفته ،             

این طبقه در دنیای امروز از اهمیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسـی زیـادی برخـوردار اسـت و در                . به پیشه وران اشاره نموده بود       
  . نظر قرار می دهد بعضی از کشورها ، قانونگذار منافع آنان را در توزیع ثروت با توجه به امکانات موجود مطمح 

  :از نظر حقوق تجارت پیشه ور کسی است که معموال با حاصل کار دستی خود و بطور مستقل زندگی خود را تامین می نماید ؛ مانند 
  .کفاش ، خیاط ، نعلبند ، سبدساز، گاری ساز، نجار ، مکانیسین ، ساعت ساز ، جواهر ساز، نانوا ، آرایشگر، راننده تاکسی و غیره 

؛ زیرا مانند کارگر کاردستی انجام می دهد و از طرف دیگـر ماننـد تـاجر بطـور          پیشه ور ، بین طبقه کارگر و تاجر قرار می گیرد          
؛ مع الوصف تاجر محسوب نمی شود و به همین جهت نام او معموال در دفتر خاصی نیز که بـه نـام دفتـر          مستقل فعالیت می نماید   

   .ثبت پیشه وری باشد ثبت نمی شود
∗∗∗  

   اشخاص حقوقی تاجر - گفتار دوم
   اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی -الف 

  شرکتهای تجاری . 1 

انـواع شـرکتهای    . شرکتهای تجاری، تاجر محسوب می شوند، چه موضوع آنها تجاری  باشد وچه از لحاظ شکلی تجاری باشند                 
کت بـا مـسئولیت محـدود ، شـرکت تـضامنی ، شـرکت               شرکت سهامی ، شر   :  قانون تجارت ذکر شده است       20تجاری در ماده    

   .مختلط غیر سهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی ، شرکت تعاونی تولید ومصرف 
در اینجا مختصری با این شرکتها آشنا می شویم وبطور مفصل در مبحث جداگانه ای که مربوط بـه شـرکتهای تجـاری بـه طـور                     

  : یم کرد خاص می باشد به آنها علم پیدا خواه
 کـه   الیحه اصـالحی قـسمتی از قـانون تجـارت         .  شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص      :   تقسیم می شود   نوع   که به دو   ،شرکت سهامی    

  .  به این شرکتها اختصاص دارد ماده می شود ، 300شامل 
 .ر عهده این شرکتها است  قانون تجارت می باشد و بیشتر اعمال تجاری ب94 که موضوع ماده  ،شرکت با مسئولیت محدود 
، بین آشنایان تشکیل می گـردد        قانون تجارت می باشد و معموالً به خاطر ماهیت هیأت تضامنی آنها            116 که موضوع ماده      ، شرکت تضامنی  

  .و بارزترین نوع شرکتهای اشخاص می باشد 
  )  قانون تجارت 141موضوع ماده  (  .ی شودتضامنی ومسئولیت محدود تشکیل م:  که از دو نوع شرکت  ،شرکت مختلط غیر سهامی 
  ) قانون تجارت 166موضوع ماده . (  شرکت مختلط سهامی ، که از دو نوع شرکت سهامی وشرکت تضامنی نشأت می گیرد 
   . که از نوآوری قانونگذار ایران وبرآمده از حقوق اسالم است ، قانون تجارت183شرکت نسبی موضوع ماده  
     قانون خاص خود یعنـی قـانون شـرکتهای تعـاونی     ت ذکر گردیده بود وبعداً. ق194 تا 190 که ابتدا در ماده     ، ومصرفشرکت تعاونی تولید     

یز با توجه بـه  قـانون بخـش تعـاونی اقتـصاد جمهـوری       راً نو بر پایه همین قانون واخی     واصالحیه های بعد آن وضع شد     ) 16/3/1350مصوب  ( 
  . می شوند  شرکتهای تعاونی تشکیل واداره، وآیین نامه مربوط به آن ) 13/6/1370مصوب  ( اسالمی ایران 

 نکته مهم که در اینجا الزم به ذکر است ، اینکه برخی از این شرکتها موضوعاً  تجاری هستند یعنـی بـرای امـور تجـاری تـشکیل                 
ت با مـسئولیت محـدود و برخـی دیگـر ،            وشرک)  غیر سهامی    –سهامی  (   شرکتهای تضامنی ، نسبی ، مختلط       :  مانند  ،   می شوند 

شکالَ تجاری هستند یعنی شرکتهایی هستندکه به صرف صورتشان تجاری محسوب می شوند چه موضوع آنها تجاری باشد چـه       
اصالح قسمتی از    الیحه قانون    2در واقع میتوان شرکتهای سهامی را با توجه به ماده           .   شرکتهای سهام عام وخاص     :  مانند  ، نباشد
  .  هم برای امور تجاری تشکیل داد وهم برای امور غیر تجاری ، 1347ارت تج

  



 
   
   

  

21

 
  ]مبانی[  حقوق تجارت

     www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز 

  تشکیالت غیر تجاری   . 2
 قانون تجارت از آنها یاد شده و مقرر شـده          584تشکیالت و مؤسسات غیر تجارتی همان اشخاص حقوقی ای هستند که در ماده              

 585مـاده  ( رت دادگستری ، شخصیت حقـوقی پیـدا مـی کننـد      است که از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوص ، طبق نظامنامه وزا            
ایـن  )  قـانون تجـارت اسـت    585کـه همـان نظامنامـه موضـوع مـاده            (آیین نامه اصالحی ثبت تـشکیالت  و مؤسـسات غیـر تجـاری               . )ت.ق

 و امثـال آن تـشکیل   برای مقاصد غیر  تجارتی از قبیل امور علمـی یـا ادبـی یـا امـور خیریـه            «تشکیالت را تشکیالتی می داند که       
ایـن مؤسـسات و تـشکیالت     . )1مـاده  (» شود ، اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفـاع داشـته یـا نداشـته باشـند                      می
 و می توانند با قصد جلب منـافع و تقـسیم آن بـین               )تبصره ماده مذکور      (توانند عناوینی چون انجمن ، کانون یا بنگاه اختیار کنند            می

   . )2ماده ( یا بدون این قصد ایجاد شوند اعضا 
   اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی  - ب

  دولت . 1
بعضی از فعالیتهای تجاری در انحصار دولت است که ممکن است به وسیله تشکیالتی که شخصیت حقوقی دارنـد انجـام شـود یـا بـه         

لیتهای چون ساخت اسلحه یا کـشتیهای جنگـی ، توزیـع            فعا: به هر حال ، این مؤسسات به صورت شرکت تشکیل نمی شوند             . عکس  
. و حمـل و نقـل    ، )  قـانون تجـارت اسـت    2 مـاده  3که از مصادیق رسانیدن ملزومات موضـوع بنـد   ( سیگار و تنباکو ، خدمات پستی      

. قـی مـی شـوند یـا خیـر     سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا تشکیالت دولتی با انجام دادن فعالیتهای تجاری تـاجر تل       
پاسخ این سئوال منفی است ؛ چرا که دولت و تشکیالت دولتی برای سود بردن به این امور نمی پردازند ، بلکه این فعالیتهـا بخـشی از                     

توزیع انحصاری سیگار به دالیل مالیاتی است ؛ ساخت اسلحه بـرای حفـظ امنیـت                : وظایفی است که در اداره مملکت بر عهده دارند          
؛ در نتیجه از نظر حقـوقی ، عنـوان کـردن ورشکـستگی بـرای ایـن گونـه                    .... است؛ ارائه خدمات پستی وظیفه ای عمومی است و           ملی

  . نه غیر تاجر   قانون تجارت ، ورشکستگی خاص تاجر است ،412مؤسسات منتفی است ؛ چون به حکم ماده 
   ی دولتی شرکتها .2

 تجاری به سازمانها و تـشکیالت دولتـی مـستقل ، بـسیاری از ایـن فعالیتهـا را از طریـق                       دولت عالوه بر ارجاع فعالیتهای صنعتی و      
شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های        «    :1347 الیحه قانونی    300به موجب مادۀ    . شرکتهای دولتی انجام می دهد      

بـا  . »  آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون مـی شـوند             خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های             
توجه به مفاد این ماده می توان گفت شرکتهای دولتی تا آنجا که در اساسنامه شان قید نشده باشد ، شـکل شـرکتهای سـهامی را                           

، گان تلقی می شود بازر  ،1347 الیحه قانونی    2 چون هر شخص حقوقی که شکل شرکت سهامی را پیدا کند به حکم ماده             . دارند
  .  از جمله ورشکستگی را درمورد آنها قابل اجرا بدانیم تلقی کنیم و مقررات حاکم بر تجارباید تمام شرکتهای دولتی را تاجر 

 درصد از سرمایه آن متعلق بـه دولـت          50اما چه شرکتی دولتی است ؟ در پاسخ باید گفت شرکتی که تمام یا دست کم بیش از                   
یا بر اثر ملی شدن تمام سهام آن به دولـت               ، )مثل شرکت ملی نفت ایران      ( اینکه ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد         باشد ، اعم از     

 ساختار شرکتهای اخیر، معموال مانند زمانی است کـه خـصوصی بـوده انـد ؛ امـا نماینـدگان                      .)مثل بانکها   ( انتقال داده شده باشد     
  . هستند که نقش اعضای مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت را ایفا می کنند  کارگزاران دولت)دولت  (صاحب سهم 
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  فصل سوم

  اعمال تجاری
  

   داللی-گفتار اول 
دالل کسی است که در مقابل اجرت واسطۀ انجام معامالتی شده یا برای کسی که می خواهد  قانون تجارت ،     335بر اساس ماده    

 ،  336و بـه موجـب مـاده        . اصوالً قرارداد داللی تابع مقررات راجع بـه وکالـت اسـت             . کند     می معامالتی نماید طرف معامله پیدا    
  . های مختلف داللی نموده و شخصاً نیز تجارت کند  تواند در رشته دالل می

اللـی را   دالل باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامالت مطلع سازد ولـو ایـن کـه د                         
  . باشد  فقط برای یکی از طرفین بکند دالل در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می

نامـۀ    که تعهـدات آنهـا را بـه موقـع اجـراء گـذارد مگـر آنکـه اجـازه                   نتواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیۀ دین نماید و یا آ                دالل نمی  
  ] قانون تجارت 338ه ماد[ . مخصوصی داشته باشد 

دالل مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معامالت به او داده شده مگر این که ثابت نماید که ضایع یا تلـف شـدن اشـیاء یـا اسـناد مزبـوره                                   
  ] قانون تجارت 339ماده [ . مربوط به شخص او نبوده است 

التجاره را تاموقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معاملـه او   الدر موردی که فروش از روی نمونه باشد دالل باید نمونه م 
  . را از این قید معاف دارند 

هـای مختلـف داللـی کنـد      تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته    دالل می  قانون تجارت ،     341به موجب ماده    
  .  دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نمایدولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور

هرگاه معامله به توسط دالل واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طـرفین بـه توسـط او رد و بـدل شـود در صـورتی کـه                      
  . اهای نوشتجات و اسناد مزبور استضاند دالل ضامن صحت و اعتبار ام امضاها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده

  . شود نیست  دالل ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها داللی می کند و ضامن اجرای معامالتی که به توسط او می
  . 1دالل درخصوص ارزش یا جنس مال التجاره ای که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر این که ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است 
  ] قانون تجارت 345ماده [ . اه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دالل معامله نمود دالل ضامن معامله استهرگ 

در صورتی که دالل در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطالع دهد واال مـسئول خـسارات               
  .  محکوم خواهد شد 2ای نقدیوارده بوده و به عالوه به جز

  . 3در صورتی که دالل در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود
   .5تواند حق داللی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد دالل نمی  -4اجرت دالل و مخارج 
اگر دالل بر خالف وظیفه خود نسبت به کسی که بـه او ماموریـت داده بـه نفـع طـرف دیگـر       انون تجارت ،  ق349بر اساس ماده    

معامله اقدام نماید و یا برخالف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت ویا وعدۀ وجهی را قبول کند مستحق اجرت                      
  .  برای خیانت در امانت خواهد شدبه عالوه محکوم به مجازات مقرر. و مخارجی که کرده نخواهد بود

  ] قانون تجارت 350ماده [ . هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دالل پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود

                                                           
  قانون تجارت 344 ماده .1
 پانصد تا سه هزار ریال. 2
   قانون تجارت347ماده . 3
 ] قانون تجارت 354ماده [ . الزحمۀ دالل به عهدۀ طرفی است که او را مامور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر از این مقرر بدارد حق. 4

  ] قانون تجارت 355ماده [ . الزحمه را معین خواهد کرد رارداد مخصوصی باید معین شده باشد و اال محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حقحق الزحمۀ دالل به واسطۀ ق
  . های بعدی عمالً نسخ شده محسوب می شوند   با اصالحیه1319سال  و آیین نامۀ دالالن معامالت ملکی مصوب 1317 قانون دالالن مصوب 13 با توجه به ماده 355 و 354مواد 

  قانون تجارت 348ماده . 5
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. اگر شرط شده باشد مخارجی که دالل می کند به او داده شود دالل مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد                      
  . تیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دالل کرده حکم کند همین تر

در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطۀ یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبۀ داللی از دالل سلب نمی شـود      
   . مشروط بر این که فسخ معامله مستند به دالل نباشد

  ] قانون تجارت 353ماده [  .مالت ممنوعه اجرت ندارد داللی معا
هر دالل باید دفتری داشته و کلیه معامالتی را که به داللی او انجـام گرفتـه بـه ترتیـب                  قانون تجارت ،   356مطابق ماده     -داللیدفتر  

  : ذیل در آن ثبت نماید 
   اسم متعاملین .1
   ه موضوع معامله استکمالی  .2
  نوع معامله  .3
  .شرایط معامله با تشخیص به این که تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است  . 4
در صـورتی کـه   یـا بـرات    عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص این که فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال التجاره                 .5

   .باشد به رؤیت است یا به وعدهبرات 
   1لهامضاء طرفین معام . 6

  ] قانون تجازت 356بخش اخیر ماده [ . دفتر داللی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است  

∗∗∗  
  ]کمیسیون [   حق العمل کاری-گفتار دوم 

  . معامالتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد ) آمر ( حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری 
   . 2 استثناء شده مقررات راجعه به وکالت درحق العمل کاری نیز رعایت خواهد شدمقررات ذیلمواردی که به موجب جز در  
   . 3حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او اطالع دهد 
  ] قانون تجارت 360ماده [ . یمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر این که آمر دستور داده باشد حق العمل کار مکلف به ب 

اگر مال التجاره ای که برای فروش نزد حق العمل کـار ارسـال شـده دارای عیـوب ظـاهری                      قانون تجارت ،     361به موجب ماده    
بـه  ) آواری( علیه متصدی حمل و نقل و تعیین  میزان خسارت بحری             العمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر          باشد حق 

وسائل مقتضیه و محافظت مال التجاره اقـدامات الزمـه بـه عمـل آورده و آمـر را از اقـدامات خـود مستحـضر کنـد والّـا مـسئول                 
  . خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود 

تواند و حتی در صـورتی کـه منـافع          ل کار برای فروش ارسال شده حق العمل کار می         العم  ای رود که نزد حق      اگر بیم فساد سریع مال التجاره     
  . التجاره در آنجا است یا نماینده او به فروش برساند العموم محلی که مال التجاره را با اطالع مدعی آمر ایجاب کند مکلف است مال

 معین کرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهـد بـود مگـر اینکـه ثابـت نمایـد از       العمل کار مال التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر      اگر حق  ♣
  ] قانون تجارت 363ماده [ . ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است 

  . ده برآید اگر حق العمل کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیۀ خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی ش ♣
اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق استفاده از                          ♣

  ] قانون تجارت 365ماده [ . تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد
ر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشـیه از آن متوجـه خـود او خواهـد بـود معـذلک اگـر                     اگر حق العمل کار بدون رضایت آم       ♣

  .  شود مگر در صورت دستور مخالف آمر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق العمل کار مأذون به آن محسوب می

                                                           
    نامۀ وزارت عدلیه  مطابق مقررات نظام.1
  قانون تجارت358ماده . 2
  قانون تجارت359ماده . 3
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م سایر تعهدات طرف معامله نیست مگـر اینکـه مجـاز در معاملـه بـه                 العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجا            حق
   . 1اعتبار نبوده و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد، او را مسئول قرار دهد

ده باشد باید اصالً و مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر الزم بوده و همچنین هر مساعده که به نفع آمر دا
  . تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد  حق العمل کار می. منفعتا به حق العمل کار مسترد شود 

وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجراء شده و یا عدم اجرای آن مـستند بـه فعـل آمـر باشـد نـسبت بـه                                
یجۀ علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و                    اموری که در نت   

  . عادت محل معین می نماید 
العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که بـه حـساب آمـر قیمتـی عـالوه بـر                اگر حق    قانون تجارت ،   370مطابق ماده   

توانـد    العمل نخواهد بود به عالوه در دو صورت اخیر آمر مـی             ت فروش محسوب دارد مستحق حق     قیمت خرید و یا کمتر از قیم      
  . شنده محسوب کند والعمل کار را خریدار یا فر خود حق

   .دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست   - تبصره
ت خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ                  العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبا         حق

  ] قانون تجارت 371ماده [ . کرده حق حبس خواهد داشت 
 بگـذارد حـق   راگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال التجاره را بیش از حد متعـارف نـزد حـق العمـل کـا                        

اگـر آمـر در محـل نبـود و در           . اند آن را با نظارت مدعی العموم بدایت محل یا نمایندۀ او به طریق مزایده به فروش برساند                 العمل کار می تو   
آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نمایندۀ او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبالً باید به او اخطاریـۀ رسـمی ارسـال                  

  . موال از جمله اموال سریع الفساد باشد گردد مگر این که ا
اگر حق العمل کار مأمور به خرید یا فروش مال التجاره یا اسناد تجارتی یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنـه بورسـی یـا بـازاری دارد مـی                               

ه مأمور به فـروش آن بـوده شخـصاً بـه     تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را ک        
  ] قانون تجارت 373ماده [ . عنوان خریدار نگاه دارد مگر این که آمر دستور مخالفی داده باشد 

دهـد منظـور دارد و    العمل کار باید قیمت را بر طبق مظنۀ بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خـود راانجـام مـی      در مورد ماده فوق حق    
  . العمل کاری را برداشت کند  ت که هم حق العمل و هم مخارج عادیۀ حقحق خواهد داش

تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطالع دهد خـود   در هر موردی که حق العمل کار شخصاً می        
   . 2طرف معامله محسوب خواهد شد

 و حق العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی توانـد شخـصاً خریـدار یـا             خود رجوع کرده  امر  اگر آمر از     
   . 3 شودقعفروشنده وا

∗∗∗  
  ]قرارداد حمل و نقل [   تصدی به حمل و نقل-گفتار سوم 

  ] قانون تجارت 377 ماده[ . متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می گیرد 
  . قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیالً استثناء شده باشد ، 378بر اساس ماده 

آدرس صحیح مرسل الیه،    : ارسال کننده باید نکات ذیل را به اطالع متصدی حمل و نقل برساند             قانون تجارت ،     382مطابق ماده   
ها، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود، راهـی            عدل یا بسته و طرز عدل بندی ، وزن و محتوی عدل            محل تسلیم مال، عده   

خسارات ناشیه از عدم تعیـین نکـات فـوق و یـا از تعیـین                . را که حمل باید از آن راه به عمل آید، قیمت اشیایی که گرانبها است              
  . آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود 

                                                           
  قانون تجارت367ماده . 1
  قانون تجارت375ماده . 2
  قانون تجارت376ماده . 3
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ناشـی از عیـوب     ) آواری(خـسارات بحـری     . کننده باید مواظبت نمایدکه مال التجاره بـه طـرز مناسـبی عـدل بنـدی شـود                 ارسال  
  . بندی به عهدۀ ارسال کننده است  عدل

  . اگر عدل بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود 
ارسال کننده می تواند مادام که مال التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را بـا پرداخـت                      قانون تجارت ،     382اده  مطابق م 

  . مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد 
  : اده کند  استف382تواند از حق استرداد مذکوره در ماده  در موارد ذیل ارسال کننده نمی   ،383و بر اساس ماده 

  . در صورتی که بارنامه ای توسط ارسال کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد   . 1
  . در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده نتواند آن را پس دهد  .2
  .  اعالم کرده باشد که مال التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل الیه  .3
  . درصورتی که پس از وصول مال التجاره به مقصد مرسل الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد    .4

کننـده داده     بـه ارسـال    معذالک اگر متصدی حمل ونقـل رسـیدی       . دراین موارد متصدی حمل ونقل باید مطابق دستور مرسل الیه عمل کند             
  .مادام که ماالتجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسل الیه نخواهد بود مگر این که رسید به مرسل الیه تسلیم شده باشد 

بـه  اگر مرسل الیه مال التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال التجـاره تادیـه نـشود و یـا         
مرسل الیه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطالع ارسال کننده رسانیده و مال التجاره را موقتـاً نـزد خـود بـه                 
. طور امانت نگاه داشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هردو صورت مخارج و هر نقص و عیب به عهده ارسال کننده خواهد بود                        

سل الیه در مدت مناسبی تکلیف مال التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل مـی توانـد مطـابق مـاده                       اگر ارسال کننده و یا مر     
  .  فروش رساند  به آن را362

العمـل کـار بـرای فـروش ارسـال شـده حـق العمـل کـار                    ای رود که نزد حق      اگر بیم فساد سریع مال التجاره      ،   362بر اساس ماده    
التجـاره در     العموم محلی که مال     التجاره را با اطالع مدعی      ع آمر ایجاب کند مکلف است مال      تواند و حتی در صورتی که مناف        می

  . آنجا است یا نماینده او به فروش برساند
توان برای آن فرض کرد با مخـارجی کـه بـرای آن شـده تکـافو                   اگر مال التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می            

باید فوراً مراتب را به اطالع مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مـال را بـه                  ننماید متصدی حمل و نقل      
  . 1حتی المقدور ارسال کننده و مرسل الیه را باید از این که مال التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود. فروش رساند 

 تلف یاگم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگـر ایـن   اگر مال التجاره قانون تجارت ،   386به موجب ماده    
که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسـال کننـده یـا مرسـل الیـه و یـا ناشـی از                                 

توانـست از آن جلـوگیری    بی نیـز نمـی  اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متـصدی مـواظ   تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده   
   . 2قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید. نماید 

مال التجاره نیز متصدی حمل و نقـل در حـدود مـاده    ) آواری(در مورد خسارت ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری            
خسارات مزبور نمی تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حکـم بـه                    . سئول خواهد بود    فوق م 

  . آن شود تجاوز نماید مگر این که قرارداد طرفین خالف این ترتیب را مقرر داشته باشد 

                                                           
  قانون تجارت 385ماده . 1
   هیأت عمومی دیوان عالی کشور28/8/1363 -29رأی وحدت رویه شماره . 2

اشیه از تـأخیر   آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ن387 قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کاال و ماده            386با توجه به ماده     
مال التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و اینکه در پرونده های مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه گزار دعوی خود را جهـت مطالبـه         ) آواری  ( تسلیم یا نقص یا خسارات بحری       

نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابـت و مـسلم نـشده طـرح کـرده فلـذا         خساراتی که به صاحب کاال پرداخته علیه متصدی حمل و           
حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و مـی توانـد   بدیهی است در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی       . استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است         

  . طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بالاشکال است 
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اعم از این که خود مباشرت به حمـل         متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده                  
بدیهی است که در صـورت اخیـر حـق رجـوع او بـه متـصدی                 . و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد               

  . حمل و نقل که از جانب او مأمور شده محفوظ است
  ] قانون تجارت 389 ماده [. متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال التجاره مرسل الیه را مستحضرنماید 

ه مطالبه می نماید قبول نکند حق تقاضای        ل التجار اگر مرسل الیه میزان مخارج وسایر وجوهی را که متصدی حمل ونقل بابت ما             
  . امانت گذارد دادگستریتسلیم مال التجاره را نخواهد داشت مگر این که مبلغ متنازع فیه را تا ختم اختالف درصندوق 

اره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تادیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهـد شـد مگـر در مـورد                            اگر مال التج  
به عالوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیرظاهر نیز خواهد بـود در صـورتی کـه مرسـل الیـه آن آواری را در                          . تدلیس یا تقصیر عمده     

یدگی مال التجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مـشاهده کـرده و فـوراً پـس از                        مدتی که مطابق اوضاع و احوال رس      
  . 1در هر حال این اطالع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال التجاره داده شود.مشاهده به متصدی حمل و نقل اطالع دهد 

الیه اختالف باشد محکمه صالحیت دار محل می تواند به تقاضـای یکـی از               در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل            
در صورت اخیر فروش باید پـس از تنظـیم          . طرفین امر دهد مال التجاره نزد ثالثی امانت گذارده و یا لدی االقتضاء فروخته شود                

  . صورت مجلسی حاکی از آنکه مال التجاره در چه حال بوده به عمل آید 
 از فـروش مـال      دادگستریاخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال التجاره ادعا می شود و یا سپردن آن به صندوق                 به وسیله پرد  

  ] قانون تجارت 392بخش اخیر ماده [ . التجاره می توان جلوگیری کرد 
ف یـاگم  مبداء این مدت در صـورت تلـ  . نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است               

ت بحری  اشدن مال التجاره و یا تاخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسار                       
  . روزی که مال به مرسل الیه تسلیم شده) آواری(

 ] قانون تجارت 394ماده [ .  نیست  قسمتحمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این 

  
∗∗∗  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  قانون تجارت 391ماده . 1
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  صل چهارم ف

  دفاتر تجاری
  

   دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر دارایی و دفتر کپیه-گفتار اول 
  :  1 داشته باشد رادفاتر ذیلدر امور تجاری . هرتاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است قانون تجارت ، 6به موجب ماده 

  دفتر روزنامه  •
   دفتر کل  •
   دفتر دارایی  •
   دفتر کپیه  •

از ( دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معامالت راجع بـه اوراق تجـارتی                        دفتر روزنامه   
و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را بـه هـر اسـم و رسـمی کـه باشـد  و                          ) قبیل خریدو فروش و ظهرنویسی      

   .2آن دفتر ثبت نمایدکند در  وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می
دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معامالت را الاقـل هفتـه یـک مرتبـه از دفتـر روزنامـه اسـتخراج و انـواع مختلفـه آن را                                

   .3 در آن دفتر به طور خالصه ثبت کندیتشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوص
ت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشـته   دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صور         

  . 4خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد 
هـای صـادرۀ      مخـابرات و صـورت حـساب       دفتری است که تاجر باید کلیه مراسالت و          کپیه  دفتر   قانون تجارت ،     10مطابق ماده   

  .خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید 
  . تاجر باید کلیۀ مراسالت و مخابرات وصورت حساب های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند    -تبصره 

 امضاء خواهـد  5 آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در      6دفاتر مذکور در ماده   
در موقـع تجدیـد سـالیانه هـر دفتـر،           . ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشـد        . برای دفتر کپیه امضای مزبور الزم نیست        . شد

  قانون 135ال و به عالوه مشمول ماده    حق امضاء از قرار هر صد صفحۀ یا کسور آن دو ری           . مقررات این ماده رعایت خواهد شد       
  ] قانون تجارت 11ماده [ .  است 6ثبت اسناد

دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشـد و متـصدی امـضاء مکلـف                          
را با تصریح به اسم و رسم صـاحب دفتـر           است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن                 

الزم . نوشته با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه مـی نمایـد منگنـه کنـد      
  . است کلیۀ اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود 

                                                           
 یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد. 1
   قانون تجارت7ماده . 2
  قانون تجارت8ماده . 3
  قانون تجارت9ماده . 4
  که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود  . 5
  .شود االجرا صدی بیست و پنج اضافه می دارد به استثنای حق بر کلیۀ حقوقی که ادارۀ ثبت به موجب مواد فوق مأخوذ می : قانون ثبت اسناد 135ماده . 6

  :الذکر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمایۀ ذخیرۀ خاصی را تشکیل خواهد داد ـ سرمایۀ مزبور منحصراً و به ترتیب ذیل به مصرف خواهد رسید صله از صدی بیست و پنج فوقعوائد حا
  .برای تکمیل تشکیالت و توسعۀ ادارۀ ثبت اسناد و امالک در مملکت منتها سی درصد  -الف 

  .الت عدلیه و توسعۀ آن در مملکت هفتاد درصدبرای تکمیل تشکی  -ب 
 .الذکر در غیر این موارد مذکور فوق ممنوع است صرف ذخیرۀ فوق
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تراشـیدن و  . د به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شـود   دفاتر مذکورۀ فوق بایرکلیۀ معامالت و صادرات و واردات د  
حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول اسـت و در حاشـیه و یـا بـین سـطور نوشـتن                             

  .  سال نگاه دارد 10ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی الاقل تا 
  تجـارت برند در صورتی که مطابق مقررات قـانون   و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می          6مادهدفاتر مذکوره در    

   .1مرتب شده باشد بین تجار، در امور تجارتی، سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود
ایـن مجـازات را محکمـه حقـوق راسـاً و بـدون تقاضـای                .  است   2زم جزای نقدی  مستلقانون تجارت    11 و ماده    6تخلف از مادۀ    

ی آن مانع اجرای مقررات راجع بـه تـاجر ورشکـسته کـه دفتـر مرتـب نـدارد          اتواند حکم بدهد و اجر      می ]دادستان  [ العموم   مدعی
   . 3نخواهد بود

∗∗∗  
   دفتر ثبت تجارتی  -گفتار دوم 
 کلیـه اشخاصـی کـه در آن نقـاط بـه شـغل               مـی شـود   ر نقاطی که دفتر ثبت تجارتی تأسـیس         د قانون تجارت ،     16بر اساس ماده    

 به استثناء کسبۀ جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبـت     4تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی       
  .  محکوم خواهند شد6 واال به جزای نقدی5برسانند

شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیۀ اسناد و    جارت ،    قانون ت  18مطابق ماده   
    .7 استها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده صورت حساب

  
∗∗∗  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   هیأت عمومی دیوان عالی کشور11/11/1351-62رأی وحدت رویه شماره . 1

وصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مـستلزم پرداخـت جـزای نقـدی اسـت و طبـق       هرچند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور ت       
 استناد شده از ابزار دفـاتر خـود امتنـاع    مقررات آیین دادرسی مدنی هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استثنا شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر                    

 قانون آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی شود که در هـر مـورد ولـو دعـوی متکـی بـه دالیـل و        302نماید دادگاه می تواند آن را از جمله دالیل مثبته تلقی نماید اما از مفهوم ماده     
و احوال دیگر باشد به صرف اینکه دفاتر تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد عدم ابراز دفـاتر تجـارتی بـه دادگـاه اختیـار داده شـده کـه در مقـام             مدارک معتبر و اوضاع     

  . را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دالیل مثبته اظهار طرف تلقی نماید تشخیص حق و بررسی به دالیل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هرگاه عدم ابراز دفاتر 
 دویست تا ده هزار ریال. 2
   قانون تجارت 15ماده . 3
ها به ثبت شعب خـود    قانون ثبت شرکت3ر حدود قراردادهای منعقده طبق مادههای خود د توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت اند می های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده     های خارجی که با دستگاه      شرکت. 4

    29/5/1360 – 10625ظریه شورای نگهبان ، روزنامه رسمی شماره                                                                                                                                                 .  قانون اساسی مغایرتی ندارد 81در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 
 . مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد. 5
  از دویست تا دو هزار ریال. 6
 . شوند کسبه جزء مطابق مقررات نظامنامۀ وزارت عدلیه تشخیص می. شود  ق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم میفور مجازات مقرر در واال عالوه ب. 7
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  فصل پنجم 

  نشانه های تجاری
  

  ] تجاری اسم[  نام تجاری -گفتار اول 
   نام تجاری در قانون تجارت-الف

  ] قانون تجارت 576ماده [  . ثبت آن را الزامی کند دادگستریثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت 
   . تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهوم وجود شریک باشد صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی

تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو این که اسم تجارتی ثبت شده با اسم  اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی       
  . خانوادگی او یکی باشد 

  ] قانون تجارت 579ماده [ . اسم تجارتی قابل انتقال است  ♣
  ]ن تجارت  قانو580ماده [ . مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است  ♣

در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده و در موعد مقرر ثبت بـه عمـل نیایـد اداره ثبـت اقـدام بـه ثبـت کـرده و سـه برابـر                                   
   . 1الثبت مأخوذ خواهد داشت حق
   شرح مطلب نام تجاری-ب

ارتی یعنـی اسـم یـا عنـوانی کـه معـرف و        قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و عالئـم تجـاری ،  نـام تجـ         30ماده  » ج  « به موجب بند    
  .مشخص کنندۀ شخص حقیقی یا حقوقی باشد 

 کنوانـسیون پـاریس     8در مـاده    . ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگردر مواردی که ثبت آن الزامی شناخته شود              . ت. ق 576به موجب ماده    
عالمت تجارتی یا عالمت ساخت باشد یا نباشد بدون داشـتن الـزام    اسم تجارتی ، اعم از اینکه جزئی از          «  : نیز مقرر گردیده     1979اصالحی  

  . » به تسلیم یا ثبت آن باید در کلیه کشورهای عضو اتحادیه مورد حمایت قرارگیرد 
. ، تاجر می تواند برای معرفی کاالی خود از اسم تجارتی استفاده کرده و با این وسیله شهرت و معروفیت پیدا کند                        بدین ترتیب 

نام تجارتی کاال با اسم تجارتی آن ادغام و به یک شکل شده و برای شناساندن خود محصول به کارمی رود ، به عنـوان مثـال،                           گاهی  
  .که در آن نام تاجر به عنوان اسم تجارتی استفاده شده و در عین حال محصول را نیز معرفی می کند »Adams .آدامس « محصول 

مـسئولیت   شرکت های سهامی عام و خاص، با( کت از شرکای آن در شرکت های سرمایه  با توجه به تفکیک شخصیت حقوقی شر      
شـرکت هـای   (  نام سهامدار به دنبال اسم شرکت آورده نمی شود ولی بـرعکس، در شـرکت هـای شـخص      )محدود و تعاونی ها     

 گردد ، انتخاب اسم تجارتخانه نبایـد        به دنبال نام شرکت حداقل نام یکی از شرکاء باید قید          ) تضامنی، نسبی ، مختلط غیرسهامی      
همچنین نمی توان اسم تجارتی ثبت شده به نام دیگری را انتخـاب و        . به نحوی باشد که مشتریان را درتشخیص کاال گمراه کند           

 قابـل انتقـال      اسم تجارتی  .)ت. ق 578 و   577مستفاد از مواد      (استفاده کرد حتی اگر با اسم خانوادگی استفاده کننده اخیر یکسان باشد             
آنچه مسلم است ثبت اسم تجـارتی ماننـد          .. )ت  .  ق   580 و   579مستفاد از مواد    . (  سال می باشد     5بوده و مدت اعتبار آن پس از ثبت         

به عبارتی دیگر، متقاضی ثبت بـا تنظـیم اظهارنامـه و طـی     . ثبت شرکت ها و دفاتر و عالئم و اختراعات به صورت اعالمی است          
ط به ثبت و آگهی ، ثبت عالمت را به وسیله اداره ثبت اعالم می نماید تا بدین وسیله اشخاص ذینفع بـا اطـالع  از         تشریفات مربو 

  . موضوع، عند اللزوم از طریق اعتراض به ثبت اسم تجارتی ، مانع ثبت آن شده و حقوق خود را استیفاء نمایند
یرا ثبـت تجـارتی ، بـه منظـور ثبـت نـام و سـایر مشخـصات و تابعیـت خـود تـاجر و             ثبت تجارتی را نباید با ثبت اسم تجارتی اشتباه کرد ، ز           

شناسائی وضعیت دارائی او بوده و با فوت و حجروی تغییر پیدا می کنـد ، درصـورتی کـه اسـم تجـارتی بـرای شناسـایی و اشـتهار مؤسـسه                                 
  . ه نیز محسوب می شود بازرگانی می باشد و با فوت تاجر به بقاء خود ادامه داده و جزو حق کسب و پیش

                                                           
  ] قانون تجارت 582ماده [    .اهد کرد به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعالن آن و اصول  محاکمات در دعاوی مربوط به اسم تجارتی را معین خودادگستری وزارت . 1
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 کسی حق ندارد نام خانوادگی شخص دیگری را به عنوان           1307 قانون سجل احوال مصوب      3شایان ذکراست ، به موجب ماده         
اسم تجارتی با عنوان تلگرافی خود قرار دهد و در همین راستا قانون بورس و اوراق بهادار نیز استفاده از عبارت بـورس و اوراق                          

 طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزای دیگر از طرف هر شخص حقیقی یـا حقـوقی بـه عنـوان نـام تجـارتی ممنـوع                             بهادار را به  
  . نموده و قابل مجازات دانسته است 

∗∗∗  
    عالئم تجاری-گفتار دوم 

   مفهوم عالمت تجاری-الف
  : ی مقرر می دارد در تعریف عالمت تجار ، طرح های صنعتی و عالئم تجاریثبت اختراعات جدید  قانون 30ماده » الف « بند 

» ب « و نیـز بنـد   . عالمت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کاالها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد           
عرفی شود و   عالمت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان عالمت جمعی در اظهارنامۀ ثبت م               :  همین ماده مقرر می دارد      

بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کاال یا خدمات اشـخاص حقیقـی و حقـوقی را کـه از ایـن نـشان تحـت                             
  .کنند متمایز سازد نظارت مالک عالمت ثبت شدۀ جمعی استفاده می

افراد بـرای شناسـایی محـصوالت واحـدهای         از ماده فوق مستفاد می شود که نوع عالمت جنبه حصری ندارد ، بلکه با توجه به ابتکار                   
تولیدی ، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی ، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف ، ارقـام، تـصاویر افـراد عـادی یـا                       

  .عالمت تجارتی باید جدید ، ابتکاری و قابل انتقال بوده وگمراه کننده نباشد. دانشمندان و یا به صورت آهنگ باشد 
   انواع عالئم تجاری-ب

  عالئم ممنوع .1
   : ، طرح های صنعتی و عالئم تجاری ، عالمت در موارد ذیل قابل ثبت نیست  ثبت اختراعات قانون32به موجب ماده 

  . نتواند کاالها یا خدمات یک مؤسسه را از کاالها و خدمات مؤسسۀ دیگر متمایز سازد  -الف 
  .ومی یا اخالق حسنه باشد خالف موازین شرعی یا نظم عم  -ب
  . مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کاالها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند  -ج
عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم ، یا سایر نشان های مملکتی یا نام اختصاری یا حروف اول یک نـام یـا نـشان رسـمی متعلـق بـه کـشور ،           -د

الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تأسـیس شـده انـد ، بـود یـا مـوارد مـذکور یکـی از اجـزاء آن                          ن های بین  سازما
  . عالمت باشد ، مگر آنکه توسط مقام صالحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازۀ استفاده از آن صادر شود 

یا ترجمۀ یک عالمت یا نام تجاری باشد که برای همان کاالها یا خدمات مـشابه متعلـق بـه مؤسـسۀ                      عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه           -ه 
  . دیگری در ایران معروف است 

عین یا شبیه آن قبالً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بـر آنکـه عرفـاً میـان اسـتفاده از عالمـت و مالـک عالمـت                                 -و
  . ه و ثبت آن به منافع مالک عالمت قبلی لطمه وارد سازد معروف ارتباط وجود داشت

عین عالمتی باشد که قبالً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کاال و خـدمات                -ز
  . و یا برای کاال و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود 

های  خود استفاده از عالئم دولتی، انگ     ) 3(6 در ماده    1997 اکتبر   2کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی اصالحی         
  .رسمی و عالئم سازمانهای بین الدولی را به عنوان عالمت تجارتی ممنوع نموده است 

   ی وخدماتی ، صنعتی عالئم تجار. 2
 طرح های صنعتی و عالئم تجاری ، عالمت تجاری در معنای عـام آن بـه کـار رفتـه و شـامل                         قانون ثبت اختراعات ،    30در ماده   

هرگونه نشانه ای است که برای امتیاز و تشخیص محـصوالت تجـارتی و صـنعتی و خـدماتی و بـاالخره محـصوالت مربـوط بـه                            
وشگاه شهروند است بر روی کلیه اشـیاء        که عالمت تجارتی فر   » شهروند«صنعتگران ، تجار و کشاورزان استعمال می شود ، مثال           
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» اکسپکتورانت«عالمت ممکن است بر روی محصوالت کارخانه نصب شود مانند شربت سرفه         . فروشگاه مزبور الصاق می شود      
عالمت صنعتی نشانگر محصول معین و جنس آن می باشد ، مانند محـصوالت بهداشـتی                . که بر روی محصول الصاق می گردد        

  .چنین ، ممکن است عالمت صنعتی کارخانه ای متعدد باشد هم. » داروگر«
 و در اینکـه عالمـت بـه         .)وا.ع.ث.مـستنبط از مـاده ق     (استفاده کننده عالمت تجارتی نیز ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشـد              

دمات تولیـد و    هدف از انتخاب عالمت تجارتی، تشخیص کاالها و خـ         . صورت طرح یا سمبل استفاده شود ، فرقی وجود ندارد           
، اما از نوع مشابه ، است چرا که انتخاب کاالهای مشابه با عالمتهای مـشخص بـرای                   عرضه شده از سوی تولیدکنندگان مختلف     

مشتریی که معموال از یک نوع کاال با ویژگی خاص تولیدی استفاده می کند جز آنکه با توجه به عالمت تجارتی باشد ، ممکن                         
  .الها یا خدمات به واحد تجارتی معین و تعیین مبداء آن برای مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است نیست و غالبا انتساب کا

   یری و تصویا صوتی ، ساده ، مرکب ی جمعیعالئم فرد. 3
باشد  عالئم فردی برای اشخاص معین حقیقی یا  حقوقی استعمال می شود و مشخص کنندۀ محصوالت تجارتی متعلق به آنها می

  . اما عالئم جمعی برای تمییز محصوالت محل معین یا اشخاص تهیه کننده از آنها استفاده می شود. »ارج« ند مان
کنوانسیون پاریس عالئم تجارتی جمعی پیش بینی و پذیرفته شده اسـت و هـر کـشور عـضو اتحادیـه متعهـد اسـت عالئـم                  ) 2بند (7در ماده   

آنها در کشور مبـدا بـرخالف قـوانین نباشـد ، پذیرفتـه و ازآنهـا حتـی در صـورت نداشـتن             تجارتی مربوط به انجمن هایی را که موجودیت         
مؤسسه صنعتی یا تجارتی حمایت نماید ولی درزمینۀ شرایط خاصی که برای حمایت از عالئم جمعی ضروری است هر کشورعضو اتحادیه                     

  . ت عالئم مزبور با منافع جامعه از آن حمایت نکند می تواند به عنوان عضو در اتخاذ تصمیم ایفای نقش کند و در صورت مغایر
، و یا به صورت نقش یا تـصویر باشـد   » یک و یک « عالمت ساده ممکن است از یک یا چند کلمه یا حرف تشکیل شود ، مانند  

  . بر روی مداد » سوسمار« مانند عالمت 
کـه در داخـل    HARDY SPICER شـوند ، ماننـد کلمـه    در عالمت مرکب معموال کلمه و نقش با هم به صورت ترکیبی استفاده مـی 

یـا کـوه    » سـبالن « منظـرۀ طبیعـی کـوه         :همچنین عالمت ممکن است به صورت تصویری باشد ، ماننـد            . لوزی ترسیم شده است     
  . برای تبلیغ دارو» پاستور«برای تبلیغ آب معدنی و عکس دانشمندی همچون » دماوند «

غیر مادی معرفی گردد ، مانند آهنگ های موسـیقی بـرای تبلیـغ کـاال کـه از رادیـو یـا                       عالمت ممکن است به صورت صوتی و        
  .تلویزیون و گاهی به همراه شعر پخش می شود 

   ثبت عالئم تجاری-ج
حق استفادۀ انحصاری از یـک عالمـت بـه کـسی       قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و عالئم تجاری ،       31 به موجب ماده    

 قانون فوق مقرر می دارد ، عالمـت در          32و ماده   .  آن عالمت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد             اختصاص دارد که  
  :موارد زیر قابل ثبت نیست 

   .نتواند کاالها یا خدمات یک مؤسسه را از کاالها و خدمات مؤسسۀ دیگر متمایز سازد  -الف 
  .نه باشد خالف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخالق حس  -ب
   .مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کاالها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند  -ج
عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم ، یا سایر نشان های مملکتی یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نـشان رسـمی متعلـق بـه کـشور ، سـازمان هـای                             -د

ی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تأسیس شده اند ، بود یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن عالمت باشد ، مگر آنکـه توسـط            الدول  بین
  . مقام صالحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازۀ استفاده از آن صادر شود 

  . مت یا نام تجاری باشد که برای همان کاالها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسۀ دیگری در ایران معروف است عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمۀ یک عال  -ه 
عین یا شبیه آن قبالً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آنکه عرفاً میان استفاده از عالمـت و مالـک عالمـت معـروف ارتبـاط                                -و

  . نافع مالک عالمت قبلی لطمه وارد سازد وجود داشته و ثبت آن به م
عین عالمتی باشد که قبالً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کاال و خدمات و یا برای کاال   -ز

  . و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود 
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ت عالمت به همراه نمونۀ عالمت و فهرست کاالها یا خدماتی که ثبت عالمت برای آنها درخواست شده و بر اساس                     اظهارنامۀ ثب 
پرداخت هزینه های ثبت عالمـت      . طبقه بندی قابل اجراء یا طبقه بندی بین المللی باشد ، به ادارۀ مالکیت صنعتی تسلیم می شود                   

  .......... ]اختراعات و  قانون ثبت 33ماده [ .  است بر عهدۀ متقاضی
در صورتی که اظهارنامه دربردارندۀ ادعای حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد که توسط                      

  ]........قانون ثبت اختراعات و  34ماده [  .شود  این قانون رفتار می) 9( طبق مفاد مادۀ  متقاضی یا سلف او در هر کشور عضو کنسوانسیون تقاضا شده است ،
   ........ ] قانون ثبت اختراعات و 35ماده [ . متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامۀ او هنوز ثبت نشده ، آن را مسترد کند 

المـت را  ادارۀ مالکیت صنعتی ، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و در صورتی که ع                      
  .......... ] قانون ثبت اختراعات و 36ماده [ . قابل ثبت بداند، اجازۀ انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند 

هر ذینفع می تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتـشار آگهـی ، اعتـراض خـود را                    ،  .......  قانون ثبت اختراعات و      37مطابق ماده   
  :در این صورت . این قانون به ادارۀ مالکیت صنعتی تسلیم نماید ) 32(و مادۀ ) 30(مادۀ ) الف(ند مبنی بر عدم رعایت مفاد ب

. ادارۀ مالکیت صنعتی رونوشت اعتراض نامه را به متقاضی ابالغ کرده و بیـست روز بـه او مهلـت مـی دهـد تـا نظـر خـود را اعـالم کنـد                                     .1
در غیـر ایـن صـورت       . قابلی را به همراه استدالل مربوط به ادارۀ مذکور مـی فرسـتد              متقاضی در صورت تأکید بر تقاضای خود یادداشت مت        

  . اظهارنامۀ وی مسترد شده تلقی خواهد شد 
 مالکیت صنعتی رونوشت آن را در اختیار معترض قرار می دهد و با در نظر گـرفتن نظـرات                     اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد ، ادارۀ       .2

  . گیرد که عالمت را ثبت و یا آن را رد کند انون تصمیم میطرفین و مواد این ق
پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت عالمت ، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهـد                         

جام شده ، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابـت کنـد   با این حال هرگاه به وسیلۀ متقاضی ثبت دربارۀ عملی که پس از آگهی اظهارنامه ان    . بود
که در زمان انجام عمل ، عالمت ، قانوناً قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم ثبت عالمت تصمیم مقتضی        

  ....... ] قانون ثبت اختراعات و 38ماده [ . اتخاذ می شود 
دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شـده اسـت عالمـت را ثبـت کـرده و آگهـی                      هرگاه ادارۀ مالکیت صنعتی تشخیص      

  ........ ] قانون ثبت اختراعات و 39ماده [ .  مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامۀ ثبت را به نام متقاضی صادر می نماید 
  :ت ، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است حقوق ناشی از ثبت عالم  ،......  قانون ثبت اختراعات و 40به موجب ماده 

  .  استفاده از هر عالمت که در ایران ثبت شده باشد ، توسط هر شخص غیر از مالک عالمت ، مشروط به موافقت مالک آن می باشد -الف 
 که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهـی  مالک عالمت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از عالمت استفاده کند و یا شخصی                     -ب

این حقوق شامل موارد استفاده از عالمتی می شود کـه شـبیه عالمـت ثبـت     . به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت عالمت گردد ، در دادگاه اقامه دعوی نماید          
  .شده است و استفاده از آن برای کاال یا خدمات مشابه ، موجب گمراهی عموم می گردد 

ناشی از ثبت عالمت ، اقدامات مربوط به کاالها و خدماتی را که توسط مالک عالمت یا با موافقت او به کشور وارد و در بـازار ایـران عرضـه                             حقوق    -ج
  . می گردد ، شامل نمی شود 

ی دوره هـای متـوالی ده سـاله بـا     این مدت با درخواسـت مالـک آن بـرا    . مدت اعتبار ثبت عالمت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامۀ ثبت آن می باشد                 -د
یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود ، برای پرداخت هزینۀ تمدید ، با پرداخت جریمـۀ      . پرداخت هزینۀ مقرر ، قابل تمدید است        

  . تأخیر ، در نظر گرفته می شود 
و ) 30(مـاده   ) الف(در این صورت باید ثابت کند مفاد بند         . هر ذینفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت عالمت را درخواست نماید             

ابطال ثبت یک عالمت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین                  . این قانون رعایت نشده است      ) 32(ماده  
 کـه از طـرف او    هر ذینفع که ثابت کند که مالک عالمت ثبت شده شخصاً یا به وسـیلۀ شخـصی                . فرصت ممکن منتشر می شود      

مجاز بوده است ، آن عالمت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفـع اسـتفاده                            
در صورتی که ثابت شود قوۀ قهریه مانع استفاده از عالمت شده اسـت ،               . نکرده است ، می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند             

  .......... ] قانون ثبت اختراعات و 41ماده [ . می شود ثبت عالمت لغو ن
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، در اظهارنامۀ ثبت عالمت جمعی. ت این قانون در مورد عالئم جمعی نیز قابل اعمال اس) 41(تا ) 31(، مواد ) 43( این ماده و مادۀ   با رعایت 
مالک عالمت جمعی ثبت شده ، باید       .  ضمیمه می شود     ضمن اشاره به جمعی بودن عالمت ، نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز                

  ............ ] قانون ثبت اختراعات و 42ماده [ . ادارۀ مالکیت صنعتی را از هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط مذکور در صدر این ماده مطلع کند 
مـت ثبـت شـده از آن بـه تنهـایی و یـا               ، هرگاه خواهان ثابت کنـد کـه مالـک عال          ) 41(عالوه بر موجبات ابطال مذکور در مادۀ        

کند یا به نحـوی از عالمـت         از آن استفاده کرده و یا اجازۀ استفاده از آن را صادر می            ) 42(برخالف ضوابط مندرج در ذیل مادۀ       
یت جمعی استفاده کند یا اجازۀ استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هـر خـصوص                         

  ] ......... قانون ثبت اختراعات و 43ماده [ . کند مشترک دیگر کاال و خدمات مربوط گردد ، دادگاه عالمت جمعی را باطل می
قرارداد اجازۀ بهره برداری از ثبت یا اظهارنامۀ ثبت عالمت باید به طور موثر کنترل اجازه دهنده بـر کیفیـت و مرغوبیـت کـاال و        

در غیر این صورت یا در صورتی که کنترل به طـور مـؤثر انجـام نگیـرد ،     . اده کننده را دربرداشته باشد ارائۀ خدمات توسط استف 
  ......] قانون ثبت اختراعات و 44ماده [ . قرارداد اجازۀ بهره برداری فاقد اعتبار خواهد بود 

  ....... ] قانون ثبت اختراعات و 45ماده [ . اشد ثبت عالمت جمعی یا اظهارنامۀ آن نمی تواند موضوع قرارداد اجازۀ بهره برداری ب

اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقۀ استفاده از آن برخالف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخالق حسنه باشد و یا موجبات فریب                    
د به عنوان یک نام مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه ای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است ، نمی توان    

  ......... ] قانون ثبت اختراعات و 46ماده [ . تجارتی به کار رود 
با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجارتی ، این قبیل نام ها حتی بدون ثبت ، در برابر عمل خالف قانون اشـخاص    

 ثالث ، بـه صـورت نـام تجـارتی یـا عالمـت یـا عالمـت              هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص      .  ثالث حمایت می شوند     
  .......... ] قانون ثبت اختراعات و 47ماده [  . 1جمعی ، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود ، غیرقانونی تلقی می شود

  
∗∗∗  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .برای مطالعه کامل بحث ثبت عالئم تجاری به قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و عالئم تجاری مراجعه شود که در پیوست قوانین مکمل و خاص در انتهای همین جزوه آمده است . 1
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  فصل ششم

  مالکیت های تجاری
  ]مالکیت های صنعتی [ 

  
  اختراعات -گفتار اول 

اختراع نتیجۀ فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفـه ،                            
  ............ ] قانون ثبت اختراعات و 1ماده [ . فن ، فناوری ، صنعت و مانند آنها حل می نماید 

ابتکار جدید عبارت است از آنچه کـه در فـن یـا        . د و دارای کاربرد صنعتی باشد       اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدی       
صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارندۀ مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی ، اختراعی کاربردی              

نعت ، معنـای گـستردۀ آن اسـت و شـامل     مـراد از صـ  . محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشـد          
  ......... ] قانون ثبت اختراعات و 2ماده [ . مواردی نظیر صنایع دستی ، کشاورزی ، ماهیگیری و خدمات نیز می شود

گواهینامۀ اختراع سندی است که ادارۀ مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارندۀ آن مـی توانـد از حقـوق                         
  .......... ] قانون ثبت اختراعات و 3ماده [ .  بهره مند شود انحصاری

   .، موارد زیر از حیطۀ حمایت از اختراع خارج است ............  قانون ثبت اختراعات و 4به موجب ماده 
  . کشفیات ، نظریه های علمی ، روشهای ریاضی و آثار هنری   -الف 
  . جاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی طرح ها و قواعد یا روشهای انجام کار ت -ب
  .روشهای تشخیص و معالجۀ بیماری های انسان یا حیوان   -ج

  . این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی شود 
  .ک تولید آنها منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهندۀ آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژی  -د

  .آنچه قبالً در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد   -ه 
فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفادۀ عملی و یا هر طریـق                               

  . اختراع ، افشاء شده باشد دیگر ، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامۀ ثبت 
در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تـاریخ حـق تقـدم اختـراع صـورت گرفتـه                              

  . باشد ، مانع ثبت نخواهد بود 
   . اختراعاتی که بهره برداری از آنها خالف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخالق حسنه باشد -و

، چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامۀ اختراع و نحوۀ تعلـق حـق اختـراع ثبـت                  ........  قانون ثبت اختراعات و      5به موجب ماده    
  :شده به شرح زیر است 

  .حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد   - الف
  .  اختراع مشترکاً به آنان تعلق می گیرد اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند ، حقوق ناشی از -ب
هرگاه دو یا چند نفر ، مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامۀ اختراع خود را زودتر تسلیم کرده و یـا در صـورت ادعـای                   -ج

لیم کرده اند ، مشروط بر اینکه اظهارنامۀ مـذکور مـسترد یـا     حق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامۀ خود را به صورت معتبر تس                
  . رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد ، حق ثبت اختراع را خواهند داشت 

  . حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثۀ او منتقل می شود  -د
  .تخدام یا قرارداد باشد ، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود ، مگر آنکه خالف آن در قرارداد شرط شده باشد در صورتی که اختراع ناشی از اس  -ه 
هرگونـه اظهـار یـا تعهـد     . نام مخترع در گواهینامۀ اختراع قید می شود مگر اینکه کتباً از ادارۀ مالکیت صنعتی درخواست کند کـه نـامش ذکـر نـشود          -و

  .  اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد ، فاقد اثر قانونی است مخترع مبنی بر
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اظهارنامـۀ ثبـت اختـراع کـه بـه ادارۀ مالکیـت صـنعتی داده مـی شـود ، بایـد                   : مقرر می دارد    ......  قانون ثبت اختراعات و      6ماده  
ود ، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته ،          موضوعی را که حمایت از آن درخواست می شود ، تعیین کرده و به فارسی تنظیم ش                

هزینه های ثبت اظهارنامه    .  های مربوطه را دربرداشته باشد        توصیف ادعا ، خالصه ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه            
  .از درخواست کنندۀ ثبت دریافت می شود 

  :در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود 
  .  و سایر اطالعات الزم در خصوص متقاضی ، مخترع و نمایندۀ قانونی او ، در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شودنام  -الف 
  .در مواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست ، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد   -ب
 بوده و با توصیف همراه باشد ، بـه نحـوی کـه بـرای شـخص دارای مهـارت عـادی در فـن                          ادعای مذکور در اظهارنامه ، گویا و مختصر        -ج

خالصۀ توصیف فقط به منظور ارائۀ اطالعات فنـی اسـت و            . مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرائی برای اختراع ارائه کند               
  . نمی تواند برای تفسیر محدودۀ حمایت به آن استناد کرد 

  .......... ] قانون ثبت اختراعات و 7ماده [  . 1اختراع تا زمانی که اظهارنامۀ او برای ثبت اختراع قبول نشده است می تواند آن را مسترد کندمتقاضی ثبت 

∗∗∗  
   طرح های صنعتی -گفتار دوم 

 و هرگونه شکل سـه بعـدی بـا     هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها« طرح های صنعتی و عالئم تجاری      ، قانون ثبت اختراعات    20مطابق ماده   
خطوط ، رنگ ها و یا بدون آن ، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآوردۀ صنعتی یا محـصولی از صـنایع دسـتی را تغییـر دهـد ، طـرح                       

   .  »در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجۀ فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد. صنعتی است 
طـرح صـنعتی زمـانی جدیـد اسـت کـه از طریـق انتـشار بـه طـور           .  صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد             طرح

محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا برحسب مورد قبل از حـق تقـدم اظهارنامـه بـرای                     
این قانون در خصوص ) 4(مادۀ ) و (و بند ) ه (مفاد قسمت اخیر بند     . اء نشده باشد    ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افش         

  ........ ] قانون ثبت اختراعات و 21ماده [  .طرح های صنعتی نیز قابل اعمال است 
تـسلیم مـی شـود ،    اظهارنامۀ ثبت طرح صنعتی که به ادارۀ مالکیت صـنعتی  ،  .............  قانون ثبت اختراعات و      22به موجب ماده    

همراه نقشه ، عکس و سایر مشخصات گرافیکی کاال که تشکیل دهندۀ طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآورده هایی کـه طـرح     
 ادارۀ مالکیت صنعتی می تواند نمونـۀ واقعـی           اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد ،      . صنعتی برای آنها استفاده می شود ، خواهد بود          

  . اظهارنامه مشمول هزینۀ مقرر برای تسلیم آن خواهد بود .  به همراه اظهارنامه درخواست نماید یا ماکتی از آن را نیز
اظهارنامه باید دربردارندۀ مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طرح نیست ، اظهارنامه بایـد بـه همـراه مـدرکی                        

  . ید باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نما
ایـن قـانون در خـصوص طـرح هـای      ) 15(و ) 11(مواد ) ج ( و بند )  9(، ) 5(، مواد .....  قانون ثبت اختراعات و  23و مطابق ماده    

  . صنعتی نیز قابل اعمال است 
 المللی و   دو یا چند طرح صنعتی را می توان در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود ، مشروط بر آنکه مربوط به یک طبقه بندی بین                        

  ......... ] قانون ثبت اختراعات و 24ماده [ . یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشد 
ممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود که انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداکثر تا دوازده مـاه                     

  .........] قانون ثبت اختراعات و 25ماده [  .دم به تأخیر افتد و یا اگر ادعای حق تقدم شده است از تاریخ حق تق
  ........] قانون ثبت اختراعات و 26ماده [ . آن را مسترد نماید . متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه در جریان بررسی است 

  :گهی طرح صنعتی به ترتیب زیر خواهد بود ، بررسی ، ثبت و انتشار آ.............  قانون ثبت اختراعات و 27بر اساس ماده 
                                                           

 . طرح های صنعتی و عالئم تجاری مراجعه شود که در پیوست قوانین مکمل و خاص در انتهای همین جزوه آمده است  به قانون ثبت اختراعات ،اختراعاتبرای مطالعه کامل بحث . 1
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 اظهارنامه حاوی کلیۀ اطالعاتی      تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به ادارۀ مالکیت صنعتی است ، مشروط بر اینکه در زمان تسلیم ،                   -الف  
  . باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کاالی متضمن طرح صنعتی را میسر سازد 

و نیز اینکه طرح صنعتی مـذکور ، وفـق مقـررات            ) 22(ادارۀ مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه ، آن را از نظر مطابقت با مفاد ماده                   -ب
  . و مقررات مربوط می باشد ، بررسی می کند ) 4(مادۀ ) و(و بند ) 20(مندرج در مادۀ 

این ماده رعایت شده است طـرح صـنعتی را ثبـت و آگهـی               ) ب(وع بند   در صورتی که ادارۀ مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موض           -ج
  . مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می نماید در غیر این صورت اظهارنامه را مردود اعالم می کند 

در ایـن   . د اظهارنامـه منتـشر نمـی شـود          ارائه شده باشد ، پس از ثبت طرح صنعتی ، نمونـۀ طـرح و مفـا                ) 25(هرگاه درخواستی طبق مادۀ      -د
صورت ادارۀ مالکیت صنعتی ، یک آگهی حاوی تأخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطالعات مربوط به هویت مالـک طـرح ثبـت شـده و                           

است شـده ،  پس از انقضاء مدت تأخیر درخو. تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تأخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتشر می کند                 
  . ادارۀ مالکیت صنعتی آگهی طرح صنعتی ثبت شده را منتشر خواهد کرد 

رسیدگی به دعوی راجع به یک طرح صنعتی ثبت شده در مدت تأخیر انتشار آگهی مشروط به آن است که اطالعات مندرج در دفاتر ثبت                         
  . ی شود به طور کتبی ابالغ شده باشد و اطالعات مربوط به پروندۀ اظهارنامه به شخصی که علیه او دعوی اقامه م

  : حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی ، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است« ، .......  قانون ثبت اختراعات و 28به موجب ماده 
  . بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد ، توسط اشخاص ، مشروط به موافقت مالک آن است   -الف 
  . بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از ساخت ، فروش و وارد کردن اقالم حاوی آن طرح صنعتی  -ب
این ماده را انجام دهـد یـا مرتکـب          ) ب  (مالک طرح صنتعی ثبت شده ، می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند                    -ج

  . ز آینده را فراهم آورد ، در دادگاه اقامه دعوی نماید عملی شود که عادتاً موجبات تجاو
این مدت را می توان بـرای دو دورۀ پـنج سـالۀ متـوالی           . مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامۀ ثبت آن خواهد بود                 -د

وره شروع می شـود ، یـک مهلـت شـش ماهـه بـرای              پس از انقضاء هر دوره که از پایان د        . دیگر پس از پرداخت هزینۀ مربوط تمدید نمود         
   .  »پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد
در این صورت بایـد ثابـت کنـد کـه یکـی از شـرایط            . هر ذینفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید              

ده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده اسـت پدیدآورنـدۀ آن طـرح یـا                      رعایت نش ) 21(و  ) 20(مندرج در مواد    
  ......] قانون ثبت اختراعات و 29ماده [  . 1در این خصوص نیز اعمال می شود) 18(مفاد قسمت اخیر مادۀ . قائم مقام قانونی او نیست 

  
∗∗∗  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . است  به قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و عالئم تجاری مراجعه شود که در پیوست قوانین مکمل و خاص در انتهای همین جزوه آمدهطرح های صنعتیبرای مطالعه کامل بحث . 1
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  فتم هفصل  

  پرسشنامه
  

  71   سراسریارشد                                                                        :ـ معامالت غیر منقول 1
  .شود الف ـ اگر برای امور تجاری باشد، تجارتی محسوب می

  .شود ب ـ  به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی
  شود ج ـ اگر به قصد سود جویی باشد تجارتی محسوب می

  .شود ید ـ اگر به قصد فروش باشد تجارتی محسوب م
  
  71   سراسریارشد                                                :ـ مطابق مقررات قانون تجارت  ایران، در قرارداد حمل ونقل 2

  .توان شرط عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل را درج کرد الف ـ می
  .ب ـ  در مورد برخی از کاالها درج چنین شرطی مجاز است

  .دی به حمل و نقل را بعهده داشته باشد شرط صحیح استج ـ در صورتی که دولت تص
  .د ـ چنین شرطی اگر درج شده باشد معتبر نیست

  
  71  سراسریارشد                                                  :         طرف معامله قرار گیرد که شخصاً تواند خود  ـ حق العمل کار در صورتی می3

  .ورس یا در بازار مظنه روز داشته باشدالف ـ مورد معامله در ب
  .ب ـ قرار داد حق العمل کاری این حق را به او داده باشد

  2 و 1ج ـ هر دو مورد مذکور در بند 
  .د ـ در کلیه موارد این حق برای او وجود ندارد

  
  71  سراسریارشد                                                                                               :                     ت زیر صحیح است اـ کدامیک از عبار4

  .شوند الف ـ کلیه معامالت شرکتهای تجاری، تجاری محسوب می
  .شوند ب ـ کلیه اعمال مدنی شرکتهای تجاری، مدنی محسوب می
  .شوند ج ـ کلیه اعمال مدنی شرکتهای تجاری، تجاری محسوب می

  .شوند ت شرکتهای تجاری به استثنای معامالت غیر منقول تجاری تلقی مید ـ کلیه معامال
  
  72   سراسریارشد                                                         :                     شود که  ـ دالل در صورتی تاجر محسوب می5

  . داللی اخذ کرده باشد پرونده  از اداره یا سازمان ذیربط-الف 
  . ـ در رشته واحدی فعالیت داشته باشدب

  .ج ـ به کار داللی به عنوان شغل معمولی پرداخته باشد
  .د ـ شغل داللی را در قالب بنگاه یا مؤسسه انجام داده باشد

  
  72  سراسریارشد                                                            :ـ در کلیه موارد حق العمل کار در مقابل آمر 6

  .الف ـ مطابق مقررات مربوط مسئول است
  .شود ب ـ امین محسوب می

    .باشد ج ـ ضامن می
  .د ـ هیچ گونه مسئولیتی ندارد

  
  72   وکالت             .                                      ـ اگر حق العمل کار جنسی را به کمتر از قیمتی که آمر تعیین کرده به فروش رساند7

  .ه مقدور نبوده مسئول تفاوت قیمت نیستزورتی که به مصلحت آمر عمل کرده و اخذ اجاالف ـ در ص
  .ب ـ تفاوت قیمت قابل مطالبه نیست

  .تواند تفاوت قیمت را از او مطالبه کند ج ـ آمر می
  .ص عرف استید ـ استحقاق او در مطالبه تفاوت قیمت موکول به تشخ

  
  72    وکالت            :                                   متصدی حمل .  متصدی حمل و نقل گم شودـ در صورتی که بار تحویل داده شده به8

  .الف ـ مسئول قیمت آن خواهد بود مشروط بر آنکه صاحب بار تقصیر وی را ثابت کند
  .ب ـ  مسئول قیمت آن خواهد بود به شرط آنکه در قرارداد قید مسئولیت پیش بینی شده باشد

  .ئول قیمت آن خواهد بودج ـ مس
  .د ـ مسئول قیمت آن خواهد بود مشروط بر اینکه شرط عدم مسئولیت در قرارداد درج شده باشد

  
  ج           -8 الف                                         -7  ب                                         - 6  ج                                          -  5                            د             –4  الف                                        – 3  الف                                              – 2  ب                                      – 1       
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  73  سراسریارشد                                               :ـ خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش 9
        .الف ـ  ذاتاً تجارتی است

  .ار تجارتی است  فقط میان تج-ب 
  ج ـ وقتی تجارتی است که توسط تاجر انجام گرفته باشد
  .د ـ وقتی تجارتی است که برای رفع حوایج تجارتی باشد

  
  73   سراسریارشد                                                              :ت .  ق14ـ دفاتر تجارتی طبق ماده 10

  .ستالف ـ فقط علیه تاجر قابل استناد ا
  .ب ـ در مورد دعوای تاجر بر تاجر قابل استناد است

  . در مورد دعوای تاجر بر تاجر و غیر تاجر قابل استناد است-ج 
  .د ـ در مورد دعوای تاجر بر تاجر فقط در امور تجارتی قابل استناد است

  
  73   سراسریارشد                                                      :                 ـ در صورتی که دالل در معامله سهیم شود 11

  .الف ـ آن معامله باطل است
  . متضامناً مسؤول اجرای تعهد خواهد بود خودب ـ با آمر

  . نسبت به سهم خود مسؤول اجرای تعهد خواهد بود-ج 
  .د ـ هیچگونه مسئولیتی نسبت به اجرای تعهد نخواهد داشت

  
  73    سراسریارشد                                                                          :ـ حق العمل کار شخصی است که 12

  . الف ـ  شریک کلیه معامالت است
  .کند ب ـ  به اسم و به حساب خود عمل می

  .دهد  ج ـ به وکالت از طرف آمر معامالتی را انجام می
  .دهد  د ـ به اسم خود و به حساب دیگری معامالتی را انجام می

  
  73   سراسریارشد                              شوند؟  ـ کدامیک از اعمال زیر اعمال تجارتی تبعی محسوب می13

          الف ـ تصدی به حمل و نقل
   معامالت برواتی–ب 

    ج ـ تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه
  ه تاجر برای امور تجارتی تاجرمد ـ معامله اجزاء یا خد

  
  74  سراسریارشد                                                        م گزینۀ درست نیست؟ـ کدا14

  .الف ـ خرید اموال غیر منقول به قصد فروش توسط شرکت سهامی، عمل غیر تجارتی است
  .ب ـ خرید اموال غیر منقول توسط شرکت سهامی، عمل تجارتی است

  .تج ـ خرید اموال به قصد فروش، عمل تجارتی اس
  .د ـ خرید اموال غیر منقول به قصد فروش توسط شرکت سهامی، عمل تجارتی است

  
  74   سراسری                ارشد       …ـ برای اینکه دفاتر تجارتی بتوانند صورت قانونی به خود بگیرند و معتبر شناخته شوند باید ابتدا، 15

                          .          رل و تأیید شوندالف ـ  هم توسط ادارۀ ثبت و هم توسط ادارۀ دارایی کنت
  . کنترل و تأیید شوندیب ـ توسط ادارۀ دارای

  .ج ـ توسط نماینده ادارۀ ثبت اسناد کنترل و امضاء شوند
  .د ـ در دادگاه، قانونی بودن آنها به اثبات رسیده باشد

  
  74     سراسریارشد                                                     ـ کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟16

  .الف ـ دفتر تجارتی غیر تاجر در مقابل تاجر سندیت دارد
  .ب ـ دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود
  .شود ج ـ  دفاتر تجارتی در دعوی صاحب دفتر علیه تاجر دیگر مطلقاً دلیل محسوب می

  .رتی تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت داردد ـ دفتر تجا
  

  74  سراسریارشد                                         …ـ اگر مال التجاره گم شود، متصدی حمل و نقل17
  .الف ـ مطلقاً مسؤولیتی ندارد

  .ب ـ مسؤول پیدا کردن آن است
  .در قانون، از خود رفع مسؤولیت نمایدج ـ مسؤول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه بتواند با اثبات عوامل مقرر 

  .د ـ و راننده وسیله نقلیه، نسبت به قیمت آن مسؤولیت تضامنی دارند
  
  ج            - 17  ج                                    - 16  ج                                     - 15  الف                                -14  د                                  -13  د                                 –12  ب                                  – 11  د                              –10                  الف                –9     
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  74          وکالت                         خود متضامناً مسئول اجرای تعهد ناشی از معامله است؟مرـ دالل در معامله انجام شده با وساطت او در کدام صورت با آ18
     .                                                                                                                ـ در معامله سهیم باشدالف

  .ب ـ مرتکب تقصیر شده باشد
    .ج ـ مرتکب تقلب شده باشد

  .د ـ اعتبار آمر خود را ضمانت کرده باشد
  

 …خارج مطالبه کند کمتر باشـد، نـامبرده       م از بابت کرایه و سایر        ضوع قرارداد حمل از جمع وجوهی که متصدی حمل حق دارد          ی مو هاـ چنانچه ارزش کاال   19
  74     وکالت                                                           . کاالها را به فروش برساند

  .تواند الف ـ می
   .تواند با نظارت دادستان ب ـ می

  .استج ـ ملزم 
  .تواند در صورت صدور حکم دادگاه د ـ می

  
  74  سردفتری                                                       ای دارد؟  ـ چنانچه کاال در معرض تضییع فوری باشد متصدی حمل و نقل چه وظیفه20

                             .الف ـ مرسل الیه را فوراً مطلع سازد
  .مر آگاه سازدل جریان  ازب ـ ارسال کننده را

  .      ج ـ شخصاً کاال را فروخته و ثمن معامله را به صاحب کاال دهد
  .د ـ با اطالع دادستان محل یا نماینده او مبادرت به فروش کاال نماید

  
  74        سردفتری                                                                          ـ تعریف حق العمل کار کدام است؟                                  21

  .شود الف ـ حق العمل کار نماینده تجارتی محسوب می
  .ب ـ کسی که به حساب خود و به نام خود معامالت تجارتی انجام دهد

  .ج ـ کسی که به نام آمر معامالتی کرده و در مقابل حق العمل دریافت کند
  .ند به حساب آمر معامالت تجارتی کرده و حق العمل دریافت کد ـ کسی که به نام خود و

  
  75  سراسریارشد                                            گردد؟  محسوب می) فرعی(ـ کدام یک از اعمال زیر، اعمال تجاری تبعی 22

  .به کار انداختن هر قسم کارخانهو الف ـ تأسیس 
  .ب ـ تصدی به حمل و نقل

  .گیرند اجزاء یا خدمه تاجر که برای امور تجارتی تاجر صورت میج ـ معامالت 
  .د ـ معامالت برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد

  
  75  سراسریارشد                                                              …شود که دعوی ـ دفتر تاجر زمانی علیه تاجر دلیل محسوب می23

  .ربوط به معامالت و مطالبات تجارتی باشدالف ـ م
  .ب ـ مربوط به اسناد تجارتی باشد

  .ج ـ مربوط به معامالت شخصی باشد
  .د ـ مربوط به غیر از مطالبات تجاری باشد

  
  75  سراسریارشد                                                              :ـ دالل کسی است که 24

  . دالف ـ خرید و فروش نمای
  .ب ـ معامالت منقول انجام دهد

  .ج ـ معامالت غیر منقول انجام دهد
  .د ـ واسطه انجام معامله باشد

  
  75  ری سراسارشد                       .          حق حبس دارد…ـ حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او فقط نسبت به 25

               .وده یا نسبت به قیمتی که  اخذ کردهالف ـ اموالی که موضوع معامله ب
  . ـ اموالی که موضوع معامله بودهب

  .ج ـ قیمتی که اخذ کرده
  .د ـ قیمتی که اخذ کرده، مشروط بر  اینکه آمر به او اذن داده باشد

  
ماند، مشروط   مل مسؤول خسارات غیر ظاهر باقی می      ـ اگر کاالهایی که توسط متصدی حمل در مقصد به گیرنده آن بدون هیچ قیدی تحویل گردد، متصدی ح                  26

  75   آزادارشد                                                                : از تاریخ تحویل، گیرنده کاال مراتب را به متصدی حمل اطالع دهد…بر این که
  الف ـ  ظرف یکسال
  ب ـ  ظرف یک هفته

   روز8ج ـ  حداکثر تا 
  تا یک ماهد ـ تنها 

  
  

  ج                 - 26  الف                                 - 25  د                               - 24  الف                                -23  ج                                -22                              د    –21  د                                   –20  ب                                  –19  الف                              –18     
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  75  آزادارشد                                                        :  برای وصول مطالبات خود حق حبس دارد…ـ حق العمل کار در مقابل آمر نسبت به27
  .الف ـ هم اموال موضوع معامله و هم قیمت حاصل از فروش اموال

  .او موجود استب ـ اموالی که موضوع معامله بوده و همچنان نزد 
  .ج ـ قیمتی که از فروش اموال بدست آورده است

د ـ هم اموال موضوع معامله و هم قیمت حاصل از فروش اموال و هم حتی نسبت به کاالهایی که فروخته و همچنان در اختیار او قـرار دارد و بـه خریـدار     
    .تحویل نشده است

  
  75      سردفتری                                               .ـ برای اینکه دفتر کل سندیت داشته باشد28

  .الف ـ کافی است که بین تجار باشد
  .ب ـ کافی است که بین تجار و برای امور تجارتی باشد

  .ج ـ کافی است که طبق مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد
  .تجاری باشدد ـ باید طبق مقررات قانوت تجارت مرتب شده باشد در بین تجار و در امور 

  
  75       سردفتری                                           …ـ حق العمل کار مکلف به بیمه کردن اموال موضوع معامله29

  .الف ـ به هیچ وجه نیست
  .ب ـ نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد

  .بدهدج ـ نیست مگر آنکه آمر ظرف حداکثر مدّت یک هفته پس از قرارداد کتباً دستور 
  .ین کار منع نموده باشداد ـ نیست مگر اینکه آمر او را از 

  
  76   سراسریارشد                                                    ـ کدام یک از اعمال زیر ذاتاً تجاری نیست؟30

  هر  عمل خرید مال منقول به قصد اجاالف ـ
   ـ عمل عاملی ب

  ج ـ عمل صدور چک
  قول به قصد فروشد ـ عمل خرید مال من

  
  76   سراسریارشد                                                         . شود ـ کدام یک از اعمال زیر با یک بار انجام شدن تجارتی محسوب می31

  الف ـ حمل و نقل
    ب ـ حق العمل کاری

  ج ـ حراجی
  د ـ وساطت معامالت ملکی

  
  76  آزادارشد                                                                        :و وجوه مورد ادعایش حق حبسـ متصدی حمل و نقل بابت کرایه حمل 32

      . مورد مطالبه مسلم باشدبالغالف ـ  دارد، مشروط بر این که به حکم دادگاه م
  .ب ـ دارد

        .ج ـ دارد، به شرط آن که قرار داد این حق را پیش بینی کرده باشد
  .د ـ ندارد

  
  76  آزاد                       ارشد        : است…ـ اگر مأموریت حق العمل کار در نتیجه علت خارجی ممکن نباشد، حق العمل کار مستحق33

                          الف ـ  اجرت به شرط اجازه عرف
  ب ـ اجرت

                             .            ج ـ اجرت مشروط به این که قرارداد پیش بینی کرده باشد
  .د ـ حق العمل

  
  76   آزاد ارشد                                :داند  اطالع دهد و اال گیرد سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی ای که با وساطت او انجام می ـ اگر دالل در معامله34

                                                                                                                         .                      الف ـ آن معامله باطل است
  .ب ـ آن معامله قابل فسخ است

  .شود ج ـ دالل به جزای نقدی محکوم می
  .د ـ  دالل مسوول خسارت وارده است و به جزای نقدی هم ممکن است محکوم شود

  
  76  قضاوت                    …ـ متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی که در مدت حمل و نقل واقع شده35

                       .الف ـ در صورت مباشرت خواهد بود
  .ب ـ مطلقاً مسئول نیست
  .ج ـ مطلقاً مسئول است

  .د ـ هیچ کدام
  

   ج-35  د                               -34  الف                                   - 33                                   ب-32  ب                               -31  ج                                 –30  ب                            –29  الف                                 –28  الف                                –27     
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  76     قضاوت                                       …ماید ران ـ کسی که به اسم خود ولی به حساب دیگری معامالتی می36
    .الف ـ  دالل گویند
  .ب ـ فضول گویند

  .ج ـ حق العمل کار گویند
  .د ـ نماینده تجاری گویند

  
  76     سردفتری                                                   .ـ کدامیک از موارد زیر معامله تجارتی محسوب است37

  .هیل و نقل و انتقال اموال غیر منقولالف ـ تس
  .ب ـ تسهیل معامالت ملکی
  .ج ـ رهن اموال غیر منقول

  .د ـ نقل و انتقال اموال ملکی
  

  76           سردفتری                                                     : تواند ـ دالل می38
  .جارت کندتواند شخصاً ت های مختلف داللی نماید ولی نمی الف ـ در رشته
  .های مختلف داللی نموده و شخصاً نیز تجارت نماید ب ـ در رشته

  .ج ـ فقط در یک رشته داللی کند
  .د ـ فقط در یک رشته داللی نموده و شخصاً نیز تجارت نماید

  
  76    سردفتری                                                                                                    : ـ اگر مال التجاره گم شود متصدی حمل و نقل39

  .الف ـ  در هر حال با یابنده آن مسئولیت تضامنی دارد
  .ب ـ در هر حال مسئول است

  ای موارد مسئول قیمت آن خواهد بود ج ـ در پاره
  .د ـ هیچ گونه مسئولیتی ندارد

  
  77  سراسریارشد                                             شود؟ ـ کدام یک از اشخاص زیر تاجر محسوب نمی40

  الف ـ  حق العمل کار
      ب ـ  دالل
  ج ـ  عامل

   مقام تجارتیئمد ـ  قا
  

  77   سراسری  ارشد                               :ـ خرید خانه توسط تاجر41
  . الف ـ در صورتی تجاری است که برای رفع حوایج شخصی نباشد

  . که به قصد فروش یا اجاره باشدب ـ  در صورتی تجاری است
  .ج ـ  در صورتی تجاری است که شغل معمولی او باشد

  .شود د ـ مطلقاً عمل تجارتی محسوب نمی
  

  77   وکالت                                                                   شود؟   ـ کدامیک از معامالت ذیل، معامله تجارتی محسوب نمی42
  مله اموال غیر منقولالف ـ معا

  ب ـ عملیات داللی
   منقول به قصد فروش یا اجارهمالج ـ خرید یا تحصیل هر نوع 

  د ـ تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
  

  77     وکالت                                                                : ـ دالل و حق العمل کار43
  .دهد دهد ولی حق العمل کار، معامله را به حساب دیگری انجام می انجام میالف ـ دالل معامله را به حساب خود 

  .هد ب ـ دالل واسطه معامالت است درصورتیکه حق العمل کار شخصاً معامله را انجام می
  .دهد ج ـ حق العمل کار، واسطه معامالت است در صورتیکه دالل شخصاً معامله را انجام می

  .د ـ تفاوتی با هم ندارند
  

      . گویند…ـ دفتری که تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت حسابهای صادره خود را در آن به  ترتیب تاریخ ثبت نماید را اصطالحاً 44
  77  قضاوت                                                                                          الف ـ دفترکل

  ب ـ  دفتر دارایی
    دفتر کپیهج ـ

  د ـ  دفتر روزنامه
   

  

        ج     -44 ب                                   -43  الف                                     - 42  د                                  -41  د                                   -40  ج                               –39  ب                             –38         ب                           –37  ج                                 –36     
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  77     قضاوت                                                                     ـ کدام گزینه غلط است؟45
  .الف ـ حق العمل کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست

  .باشد ه است میب ـ حق العمل کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامل
ج ـ حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده حق حبس دارد، ولی نسبت بـه قیمتـی کـه اخـذ      

  .کرده حق حبس ندارد
  »ج«و » ب«موارد د ـ 

  
  77    سردفتری                                                                                                                   …ـ معامله بین تاجر با غیر تاجر46

  .باشد الف ـ در صورتی که برای رفع حوائج تجارتی باشد تجارتی می
  .باشد ب ـ تجارتی می

  .ج ـ تجارتی نیست
  .باشد د ـ تحت شرایط قراردادی تجارتی می

  
شود که نتیجه مورد نظر، یعنی انجام معامله به وساطت او محقق گردیـده باشـد، بـدین                    اجرت می  قت، دالل وقتی مستح    قانون تجار  348ـ به موجب ماده     47

  78   سراسری      ارشد                                    د؟ترتیب قرارداد داللی با کدام یک از عقود معین تعریف شده در قانون مدنی بیشترین انطباق را دار
    ـ  اجاره اشخاص                                      لف ا

  ب ـ بیع                                                                       
    ج ـ  جعاله                                                   

  د ـ مضاربه
  

ای که مورد معامله بوده مسئول نیست، مگر این که ثابت شود تقـصیر از    خصوص ارزش یا جنس مال التجارهدالل در: دارد  قانون تجارت مقرر می344ـ ماده   48
  78   سراسری                                      ارشد                                     : بنابراین دالل در مورد ارزش یا جنس مال التجاره . جانب او بوده است

    . صورت خروج از حدود متعارف مسئولیت داردالف ـ در
  .ب ـ فقط در صورت دارا بودن سود نیست مسئول است

  .ج ـ مطلقاً مسئولیت ندارد
  .د ـ مطلقاً مسئول است

  
  78  آزادارشد                                                               ـ دفاتر تاجر علیه غیر تاجر49

  .الف ـ سندیت دارد
  .ندیت دارد، مشروط بر این که مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشدب ـ س

  .ج ـ به عنوان قرینه ممکن است قبول شود
  .د ـ سندیت دارد، به شرط آن که دعوی ناشی از معامالت تجاری باشد

  
                                    .صاحب کاال مسوول است در قبال …ـ اگر مباشر حمل کاال از طریق جاده، شخصی غیر از متصدی حمل طرف قرارداد باشد، 50

  78   آزاد ارشد                                                    الف ـ مباشر                                                                                                                                     
  ب ـ  مباشر و متصدی حمل طرف قرارداد به نحو تضامن

    ج ـ مباشر و متصدی حل طرف قرار داد بالتساوی
  د ـ متصدی طرف قرارداد

  
  78       وکالت                                                                                                        ـ کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟51

  .شود الف ـ  معامالت اموال غیر منقول در هیچ صورت تجاری محسوب نمی
  .شود ب ـ  معامالت  اموال غیر منقول اگر بین دو تاجر باشد تجاری محسوب می
  .شود ج ـ  معامالت اموال غیر منقول اگر به قصد فروش باشد تجاری محسوب می

  .شود هر حال تجاری محسوب مید ـ  معامالت اموال غیر منقول در 
  

  78               وکالت                                                                             ـ حق العمل کار کیست؟52
  .کند الف ـ کسی است که به اسم خود و به حساب خود معامله می

  .آنکه وجهی دریافت کند ده بدون ب ـ کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری معامالتی کر
  .دارد ج ـ کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری معامالتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می

  .کند د ـ کسی است که به اسم دیگری و به حساب دیگری معامله می
  

  78      وکالت                                                                 :ـ دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معامالت را53
  . الاقل ماهی یکبار از دفترهای خود استخراج بدان منتقل نماید-الف 

  .ای یک بار از دفتر روزنامه استخراج نماید ب ـ الاقل هر دو هفته
  .نمایدای یکبار از دفتر روزنامه استخراج در آن دفتر به طورخالصه ثبت  ج ـ الاقل هفته

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

  ج         -53  ج                                 -52 الف                                    -51  د                                    -50        ج                         -49  الف                                 –48   ج                                –47   الف                                 –46   د                              –45     
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  78      قضاوت                                                           . ـ کدام گزینه صحیح است54
  .شود الف ـ کلیه معامالت تجار، تجارت محسوب می
  . اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیستشود مگر ب ـ کلیه معامالت تجار، تجارت  محسوب می

  .گردد  ج ـ کلیه معامالت تجار در صورتی که در دفاتر تجاری آنان ثبت شود، تجاری محسوب می
  .گردد د ـ کلیه معامالت تجار با تجار دیگر، تجاری محسوب می

  
  78       قضاوت                                                                   ـ کدام گزینه صحیح است؟ 55

  .گردد الف ـ هر قسم معامالت صرافی و بانکی معامالت تجاری محسوب می
  .گردد ب ـ هر قسم عملیات صرافی و بانکی معامالت تجاری محسوب نمی
  .گردد ج ـ  هر قسم عملیات صرافی و بانکی حق العمل کاری محسوب می

  .گردد ی معامالت تجاری و حق العمل کاری محسوب مید ـ  هر قسم عملیات صرافی و بانک
  

  78   سردفتری                                         .  ـ در صورتی که حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر تعیین کرده بفروشد56
                                           .الف ـ استحقاق آمر موکول به تشخیص عرف است
  .ب ـ  تفاوت قیمت در هر حال قابل مطالبه نیست

  .باشد ج ـ  حق العمل کار در هر حال مسوول تفاوت قیمت می
  .د ـ چنانچه ثابت نماید تحمیل اجازه مقدور نبوده و از ورود ضرر بیشتر احتراز کرده مسؤول نیست

  
  79  سراسریارشد                                                                          .ـ کدام عبارت زیر صحیح است57

  .الف ـ خرید و فروش اموال، عمل تجاری است
  .ب ـ خرید اموال غیر منقول به قصد فروش توسط شرکت سهامی، عمل غیر تجاری است

  .ج ـ خرید اموال غیر منقول به قصد فروش توسط شرکت سهامی، عمل تجاری است
  . غیر منقول توسط شرکت سهامی، عمل تجاری استد ـ خرید اموال

  
  79   سراسریارشد                                                                    :ـ اگر مال التجاره تلف شود، متصدی حمل و نقل58

  . بوده است…  مال التجاره یا خودالف ـ مسؤول قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه ثابت کند تلف شدن مربوط به جنس
  .دی و تفریط کرده استد بود، مگر اینکه ثابت شود که تعب ـ مسؤول قیمت آن نخواه
  .ج ـ مسؤول ردّ مثل آن است
  .د ـ هیچ گونه مسئولیتی ندارد

  
لعمل کار ورشکسته شـود و عـین        در صورتی که حق ا    . خریداری نمود اما وجه آن را هنوز به فروشنده نپرداخته است          » الف«ـ حق العمل کار، کاالیی را برای        59

  79   سراسریارشد                                                                                    :                        کاال نزد وی موجود باشد 
        .الف ـ  خریدار حق مطالبه آن را دارد
  .گیرد ب ـ فروشنده داخل در غرماء قرار می

        .وشنده حق استرداد آن را داردج ـ  فر
  .د ـ عودت کاال به فروشنده در اختیار مدیر تصفیه است

  
  79       وکالت           ای به عهده دارد؟                                     وظیفه چه ـ به محض وصول مال التجاره متصدی حمل و نقل60

  .الف ـ باید مرسل الیه را مستحضر نماید
  .ید مال التجاره را به مقصد مرسل الیه ارسال داردب ـ با

  .                ج ـ مرسل الیه موظف است با متصدی حمل و نقل تماس بگیرد
  . د ـ هیچ وظیفه ای ندارد

  
  79     وکالت                                                            شود؟ ـ کدام یک از معامالت زیر عمل تجارتی ذاتی محسوب می61

  الف ـ تصدی به عملیات حراجی
  ب ـ کلیه معامالت بین تجار، کسبه و صرافان بانکها

  های تجارتی ج ـ کلیه معامالت شرکت
  .نماید د ـ کلیه معامالتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می

  
  79       قضاوت                                                        شود؟ ـ کدام یک از معامالت ذیل تجارت محسوب می62

  .نماید الف ـ معامالتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج شخصی خود می
  ب ـ معامالت غیر منقول

  ج ـ خرید اوراق قرضه از شرکت سهامی عام
  د ـ معامالت بین بانکها
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  79       قضاوت                                          نقل چند سال است؟      ـ مرور زمان دعوی خسارت علیه متصدی حمل و 63
  الف ـ دو سال 
  ب ـ سه سال
  ج ـ  یک سال
  د ـ پنج سال

  
  80  سراسریارشد                                                           . دهد  معامالت تجاری انجام می…کسی است که به نام» حق العمل کار«ـ 64

  الف ـ خود و به حساب آمر
    ب ـ خود و به حساب خود
  ج ـ آمر و به حساب خود

  د ـ دیگری و به حساب آمر
  

ـ حق العمل کار، کاالیی را که عرفاً باید در سردخانه نگهداری شود، در انبار نگهداری نموده و نهایتاً جهت جلوگیری از ضرر بیشتر ناگزیر به فـروش آن بـه                               65
  80   سراسری                 ارشد         گردد، در این صورت زیان وارده بر عهدۀ کیست؟ عینه از سوی آمر میکمتر از قیمت م

       الف ـ آمر                                                                                                                           
    ب ـ حق  العمل کار

  کار بالمناصفه   ـ آمر و حق  العملج
  آمر و حق العمل کار ، متضامناًد ـ 

  
  80   وکالت                                               :     ـ در صورتی که محموله کامیون سرقت شود در این صورت متصدی حمل و نقل66

                                    .الف ـ تا شناسایی و دستگیری سارق مسؤولیتی ندارد
  .ب ـ در صورت اثبات و توجه اتهام به سارق مسؤولیت دارد

  .ج ـ به هر حال در قبال صاحب کاال مسؤولیت داشته باید خسارت وارده به صاحب آن را جبران کند
  .د ـ هیچگونه مسؤولیتی ندارد

  
  80       وکالت                                                                              :ـ اگردالل در معامله سهیم باشد در این صورت67

  .الف ـ آمر مسؤولیتی ندارد و فقط دالل مسؤولیت دارد
  .ب ـ با آمر خود متناصفاً مسئول اجرای تعهد خواهد بود

  .            باشد ج ـ دالل و آمر متضامناً مسئول اجرای تعهد می
  .د ـ فقط آمر مسئول اجرای تعهد است

  
  80   قضاوت                                                                              ـ دالل در چه صورتی مستحق اجرت نیست؟68

  الف ـ  اقاله معامله
  ب ـ فسخ معامله

  ج ـ اقدام به نفع طرف دیگر معامله
  د ـ هر سه مورد

  
هـای معـامالت    توان گفت که فعالیت بنگاه   بر این اساس آیا می     شود؟ ل به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی       قانون تجارت مقرر داشته معامالت غیر منقو       4ـ ماده   69

  80  مشاوران حقوقی                                                                   ،  ملکی
          الف ـ  تجارتی نیست

  ی استتب ـ اگر با خرید و فروش ملک همراه باشد تجار
          اند تجارتی باشدتو ج ـ  می

  د ـ تجارتی هست
  

  80  مشاوران حقوقی                       سپرده؛ ) مباشر(ای که متصدی حمل و نقل به راننده  ـ به موجب قانون تجارت در صورت تلف مال التجاره70
        .الف ـ اصل بر تقصیر مباشر است مگر آنکه خالف آن ثابت شود

  . است مگر آنکه تقصیر وی ثابت شودب ـ اصل بر بی تقصیری مباشر
  . متصدی حمل و نقل است مگر آنکه خالف آن ثابت شودی تقصیربی ج ـ اصل بر 

  .د ـ اصل بر بی تقصیری متصدی حمل و نقل است مگر آنکه تقصیر وی ثابت شود
  

ده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دسـتور     اگر حق العمل کار در حفظ مال التجاره تقصیر کر         : دارد  قانون تجارت مقرر می    364ـ ماده    71
  81   سراسریارشد                                                                    .    بنابراین.  آمر ناشی شده برآید

  .الف ـ عدم رعایت دستور آمر در بعضی موارد ضمان آور نیست
  . حال ضمان آور استب ـ عدم رعایت دستور آمر در هر

  .گردد ج ـ عدم رعایت دستور آمر تقصیر تلقی نمی
  .د ـ چنانچه حق العمل کار در حفظ مال التجاره تقصیر نماید دیگر به هیچ وجه مجاز به عدم رعایت دستور آمر نیست

  
     الف       -71  ج                                   -70  الف                                - 69  ج                              - 68  ج                                  -67  ج                                 –66 ب                                –65          الف                        –64   ج                                   –63     
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  81   سراسریارشد                            ... ـ مستفاد از تعریف حق العمل کار در قانون تجارت آن است که حق العمل کار در مقابل72
                                         .گردد الف ـ آمر و ثالث اصیل محسوب می
  .ب ـ آمر و ثالث وکیل محسوب است

  .گردد ج ـ آمر، وکیل و در مقابل ثالث اصیل محسوب می
  .حسوب استد ـ آمر، وکیل و در مقابل ثالث فقط در صورت عدم افشای سمت خویش اصیل م

  
  81   سراسریارشد                                                       .  قابل استناد است…ـ دفاتر تجارتی تجار در مقابل یکدیگر به عنوان73

  الف ـ دلیل
      ب ـ اصل عملی
  ج ـ اماره قضایی
  د ـ اماره قانونی

  
  81   سراسریارشد                                                 ست است؟          ـ در مقایسه میان دالل و حق العمل کار کدام گزینه نادر74

  .                                          الف ـ هر دو تاجر هستند
  .ب ـ هر دو وکیل آمر هستند

  .    گردند ج ـ هر دو اصوالً با حصول نتیجه مستحق اجرت می
  .جارت تابع مقررات راجع به وکالت هستند موارد سکوت قانون ت درد ـ هر دو

  
  81         وکالت                                   : ـ کارمند دولت که در خارج از وقت اداری اشتغال به تجارت دارد75

  .شود الف ـ تاجر محسوب می
  .شود ب ـ به هیچ وجه تاجر محسوب نمی
  . او باشدشود که تجارت شغل اصلی ج ـ در صورتی تاجر محسوب می
  .شود که تجارت با شغل اصلی او منافات نداشته باشد د ـ در صورتی تاجر محسوب می

  
  81    وکالت                                                                     …ـ متصدی حمل و نقل از بابت کرایه حمل حق حبس76

       .الف ـ  دارد
  ب ـ  ندارد

  .د مطالبه در صندوق دادگستری سپرده شده باشدج ـ ندارد اگر مبلغ مور
  .د ـ دارد حتی اگر مبلغ مورد ادّعا در صندوق دادگستری ابداع شده باشد

  
  81     وکالت                           »   . مطالبه کند   . . . .  حق العمل کار حق دارد«های زیر غلط است  ـ کدام یک از گزینه77

        الف ـ کرایه حمل و نقل را
   راب ـ هزینه انبار داری

      .ج ـ  هر قسم مخارجی که کرده است
  .د ـ سود وجوهی را که قبل از انجام معامله به آمر داده است

  
  82  شهریور.       قضاوت                    .است. . . . . .  ـ قرارداد داللی تابع مقررات راجع به 78

  الف ـ  قائم مقام تجارتی
  ب ـ وکالت
  لعمل کاریج ـ حق ا

  د ـ امور تجاری
  

  82  شهریور.  قضاوت                                                                                                                                                                                 ـ داللی معامالت غیر ممنوعه79
           .رام استالف ـ ح

  .ب ـ اجرت ندارد
           .ج ـ ممنوع است
  .د ـ اجرت دارد

  
  82  مهر.  وکالت                                                     . . . . .  .شود، قابل مطالبه   ـ مخارجی که دلّال متحمل می80

  .الف ـ است
  .ب ـ نیست

  .ج ـ نیست، حتی اگر حق دریافت آن شرط شده باشد
  .ـ است، اگر عرف محل دلّال را مستحق دریافت آن مخارج بداندد 
  

  د             -80                      ب           -79  ب                                    -78  د                                    -77  ج                                  - 76 الف                                 –75  ب                                 –74                                      د –73  ج                               –72     
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  82  مهر.   وکالت                                                                          .را به حساب آمر گذارد. . . . .   ـ حق العمل کار حق دارد 81
  الف ـ هزینه حمل

  ب ـ هزینه انبارداری
  انبارداریج ـ هزینه حمل و 

  .د ـ هزینه حمل و انبار داری و سود وجوهی که قبل از معامله به آمر داده است
  

  82  مهر.   وکالت                                         . . . . .  برخوردار حبس  ـ متصدّی حمل و نقل بابت کرایه حمل از 82
  .الف ـ است
  .ب ـ نیست

  .ج ـ است، اگر صاحب کاال تأمین بدهد
  .د ـ است، اگر کرایه مورد ادّعا در صندوق دادگستری سپرده نشود

  
  82  مهر.  وکالت                       . . . .  ـ ارسال کننده کاال در مورد خسارت ناشی از عدم تعیین نکاتی که باید به اطالع متصدی حمل و نقل برساند مسؤول 83

                                                                                       .                               الف ـ است
  .ب ـ نیست
   .شرط آن که عمد داشتبه ج ـ است، 

  .کرده باشدتصّدی حمل از او خواسته و تعیین د ـ است، مشروط بر آن که م
  

  82  آذر. قی   مشاوره حقو                                           ـ تاجر کیست؟84
  .الف ـ تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار دهد

  .ب ـ تاجر شخصی است که مبادرت به معامالت اموال غیر منقول نماید
  .ج ـ تاجر کسی است که حتی یک مرتبه اقدام به خرید به قصد فروش نماید

  .نباشدد ـ تاجر کسی است که معامالت او برای رفع حوائج شخصی 
  

  82  آذر. مشاوره حقوقی                                                                                                                                                                         : ـ دفتر کل تاجر عبارتست از85
  .روزه مطالبات خود را در آن ثبت نمایدالف ـ دفتری که تاجر باید همه 

  .ب ـ دفتری که تاجر باید همه ساله صورت جامع دارائی خود و مطالبات سال گذشته را در آن درج نماید
  .ج ـ دفتری که تاجر باید کلیه مراسالت ـ مخابرات و صورت حسابها را به ترتیب تاریخ ثبت نماید

  .ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج کرده و در آن ثبت نماید ود را الاقل هفتهد ـ دفتری که تاجر باید کلیه معامالت خ
  

  82  آذر.  مشاوره حقوقی                       : شود که  ـ دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی دلیل محسوب می86
                                   .الف ـ دعوی از محاسبات و مطالبات تجاری حاصل شده باشد
  .ب ـ دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت ایران تنظیم شده باشند

  .ج ـ طرفین تاجر بوده و تاجر بودنشان مسلم باشد
  .د ـ موارد الف ـ ب ـ ج

  
  82  بهمن.         سردفتری                                      :عبارتست از) فوب  (F – O – Bالمللی اف ـ او ـ بی   ـ بیع تجارتی بین87

  الف ـ تحویل کاال در اسکله
  ب ـ تحویل کاال در بندر مبدأ
  ج ـ تحویل کاال در بندر مقصد
  د ـ تحویل کاال در روی کشتی

  
  82  بهمن.     سردفتری                              گیرد؟  ـ کدام مورد، موجب رد دفاتر قانونی گردیده و به دارنده آن جریمه تعلق می88

  الف ـ ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه
  ب ـ ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در بین سطور

  ج ـ تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آنها
  د ـ هر سه مورد

  
  82  بهمن. تریسردف                                                 گردد؟  ـ کدام مورد، تجارتی محسوب می89

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

  .ج ـ خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد
  .ر سه موردد ـ ه

  

  د              - 89  د                                 -88  الف                                  -87  د                                 - 86             د                        -85  الف                              –84  الف                                –83  د                                  –82  ج                                  –81     
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  82  بهمن.     سردفتری                                                                   :عبارتست از) سیف (C – I – F ـ منظور از فروش سی، آی، اف 90
  .الف ـ قیمت خرید کاال به عهده خریدار است

  .ب ـ قیمت کاال و بیمه و کرایه حمل تا مقصد به عهده خریدار است
  .ج ـ قیمت کاال و هزینه حمل آن تا بندر به عهده خریدار است

  .د ـ قیمت کاال و هزینه بیمه تا بندر به عهده خریدار است
  

  82  بهمن.     سردفتری                                 ـ کدام گروه از دفاتر تجارتی، باید قبل از استفاده در اداره ثبت پملپ شود؟         91
  امه، کل و داراییالف ـ روزن

  ب ـ روزنامه، کل و معین
  ج ـ روزنامه، کل و کپیه

  د ـ روزنامه، کل و صندوق
  

  82  اسفند.  ارشد سراسری                                                    ـ در قانون تجارت ایران، قواعد حمل و نقل ناظر به کدام مورد است؟92
  الف ـ حمل و نقل اشیاء و اشخاص

  ـ فقط حمل و نقل اشیاءب 
  ج ـ فقط حمل و نقل اشخاص

  د ـ حمل و نقل اشیاء و اشخاص جز حمل و نقل از طریق پست
  

  82  اسفند.        ارشد سراسری                          :                                آمر واقع شود العمل کار، خود شخصاً طرف معامله با  ـ چنانچه حق93
  .ط مستحق مخارج خواهد بودالف ـ فق

  .العمل خواهد بود ب ـ فقط مستحق حق
  .العمل و مخارج نخواهد بود ج ـ مستحق حق
  .العمل کاری خواهد بود العمل  و مخارج عادی حق د ـ مستحق حق

  
  83  مهر.        وکالت                                          با انحالل تجارتخانه قائم مقام تجارتی                                                           -94

   منعزل است –الف 
   با حکم دادگاه برکنار خواهد شد –ب 
  .   تنها رئیس تجارتخانه می تواند او را برکنار کند–ج 
  .  تا پایان تصفیه تجارتخانه و امور مربوط به آن در سمت خود خواهد ماند-د 
  

  83  مهر.                    وکالت          .                         ازمتصدی حمل و نقل تقاضای استرداد کاال نماید…ال   ارسال کننده کا- 95
   می تواند –الف 

   به شرط آنکه صاحب کاال باشد می تواند –ب 
  ارنامه صادر نشده باشد می تواند ب به شرط آنکه –ج 
  . داده باشد می تواند به شرط آنکه صاحب کاال به او اجازه–د 
  

   در صورتی که کاالهای موضوع قرارداد حمل و نقل توسط راننده کامیون مامور حمل تلف شود چه کسی درمقابل صاحب کاال مسئول خواهد بود؟ - 96
  83  مهر. وکالت                                                                                                                                                                                      راننده –الف 

   متصدی حمل و نقل –ب 
   راننده و متصدی حمل و نقل –ج 
   متصدی حمل و نقل در صورت اثبات تقصیر او –د 
  

  83  مهر.     وکالت                                                                                             :                                 معامله بین دو تاجر - 97
  درهرحال تجاری خواهد بود                              -الف 

   درهرحال تجاری خواهد بود به استثنای اموال غیرمنقول –ب 
  ثنای اموال منقول  درهرحال تجاری خواهد بود به است–ج 
   فقط در صورتی که مربوط به حوائج شخصی تاجر باشد تجاری خواهد بود–د 
  

  83  مهر.      وکالت                       کدام عمل جزء اعمال تجارتی تبعی محسوب می شود؟                                                           - 98
  ه تاجر برای امور تجارتی تاجر  معامله اجزاء یا خدم–الف 

   تاسیس و به کارانداختن هر قسم کارخانه –ب 
   تصدی به حمل ونقل –ج 
  ی ت معامالت بروا–د 
  
          الف  -98  ب                                 -97  ج                                  -96  الف                                 -95  الف                              -94 د                                –93  ب                                 -92              الف                     - 91  ب                                 –90     
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  83  اسفند. سر دفتری                 ........                                                     به عنوان یکی از مؤسسات تخصصی سازمان ملل  ) ( ICAO سازمان بین المللی ایکائو -99
  .                                                                                        در امر تجارت جهانی است-الف
  .رای تضمین و بیمه حمل و نقل در خشکی استب -ب
  .  برای تضمین و بیمه حمل و نقل در آب های بین المللی است-ج
  . برای توسعه مطمئن و تنظیم هواپیمایی کشوری بین المللی در سراسر جهان ایجاد شده است-د
  

  83  اسفند. سر دفتری                                                          ........ عبارت است از   works  x ( X-W ) فروش ایکس دبلیو -100
  .نه های مربوط تا روی کشتی به عهده فروشنده می باشد تحویل کاال روی کشتی می باشد و هزی-الف
  . قیمت کاال و بیمه و کرایه حمل تا مقصد به عهده خریدار است لیکن عملیات بیمه وسیله فروشنده کاال انجام می گیرد-ب 
  .ال و غیره ندارد تحویل کاال در محل فروش انجام می گیرد و فروشنده هیچ گونه مسئولیتی در حمل و بارگیری و ترخیص کا-ج
  کرایه حمل و هزینه ها تا بندر مقصد را فروشنده کاال باید بپردازد ولی پس از عبور کاال از نرده کـشتی در بنـدر مبـدأ فروشـنده مـسئولیتی نـسبت بـه                 -د

  .آسیب کاال ندارد
  

    83 اسفند. سر دفتری                                           کدام یک از عوامل زیر در تعیین میزان سرقفلی مؤثر است؟                          - 101
                                مدت اجاره -الف
   میزان اجاره بها-ب
        مرغوبیت محل و نوع کسب و پیشه -ج
   مساحت بنای مورد اجاره-د
  

  83   داسفن. سر دفتری                                                                                                                             ..……در معامالت تجارتی تبعی   ؟ کدام گزینه صحیح است- 102
  .ی محسوب می گرددت معامالت کالً تجار-الف
  .  به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می گردد-ب
  .امله دارد که تجاری یا غیر تجاری محسوب گردد  بستگی به نوع مع-ج
  .  بستگی به قصد و اراده طرفین دارد که تجاری یا غیر تجاری محسوب گردد-د
  

  83اسفند   . سر دفتری                                                                                             ……… اگردفاتر تجاری طبق مقررات قانون تجارت مرتب و تنظیم نشده باشد- 103
          .   سندیت ندارد-الف
  . فقط بر علیه صاحب آن قابل استناد است-ب
       . بر علیه صاحب حساب قابل استناد است-ج
  . به نفع هیچ کس قابل استناد نیست-د
  

  83  اسفند. سر دفتری                                               معاهدات تجارت بین المللی تحت چه عنوانی مورد استفاده قرار می گیرد؟    -104
                        F- I- C سیف -الف
      F- O- B قاب -ب
                  Incoterms  اینکوترمز-ج
  C- F- R  سفر-د
  

  83  اسفند.  سر دفتری                                                                                     . محسوب می شود .......... عملیات بیمه  ؟ کدام گزینه صحیح است - 105
                        غیر تجارتی-الف
     تجارتیبحری بحری و غیر-ب
                   قرار داد ارفاقی-ج
   بحری تجارتی و غیر بحری غیر تجارتی-د
  

    83   اسفند.  ارشد سراسری                                                                                                             کدام عبارت صحیح است ؟                   - 106
  . دالل ضامن اجرای معامالتی است که به توسط او انجام می شود -الف
  . دالل ضامن اعتبار اشخاصی است که برای آنها داللی می کند -ب
   .است دالل ضامن اعتبار اشخاصی است که برای آنها داللی می کند و ضامن اجرای معامالتی که به توسط او انجام می شود ، -ج
  . دالل ضامن اعتبار اشخاصی است که برای آنها داللی می کند ولی ضامن اجرای معامالتی که به توسط او انجام می شود ، نیست -د
  

  83  اسفند.     ارشد سراسری                                                                                                        کدام عبارت صحیح است ؟- 107
  . با انحالل شرکت قائم مقام تجارتی منعزل نمی شود -الف
  . با فوت رئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نمی شود -ب
  .رتخانه قائم مقام تجارتی منعزل می شود  با فوت رئیس تجا-ج
   با فوت رئیس تجارتخانه و با انحالل شرکت قائم مقام تجارتی منعزل می شود -د
   

  ب          -107  ج                              -106  ب                               - 105  ج                               -104        ج                          -103  ب                               - 102  ب                                  –101  ج                                 -100  د                            - 99     
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                                                                    ارسال کننده مال التجاره پس از تسلیم آن به متصدی حمل و نقل ، تا چه موقع می تواند مال التجاره را پس بگیرد؟                                 - 108
  83  اسفند.   ارشد سراسری                      .                                                               قبل از آنکه مال التجاره بارگیری شود -الف
  . نقل است  مادام که مال التجاره در ید متصدی حمل و-ب
  .  قبل از آنکه مال التجاره بارگیری شود ، به شرط آنکه متصدی حمل و نقل تقاضای ارسال کننده را بپذیرد-ج
  مادام که مال التجاره در ید متصدی حمل و نقل است ، به شرط آنکه متصدی حمل و نقل تقاضای ارسال کننده را بپذیرد-د
  

  84  اردیبهشت.      قضاوت            شود ؟                                                          کدامیک معامالت تجاری محسوب نمی -109
       معامالت غیر منقول -الف
   عملیات صرافی و بانکی -ب
         حراجی عملیات -ج
   معامالت منقول -د
  

  84  اردیبهشت.             قضاوت                                                         :                                                  متصدی حمل و نقل - 110
  .                                            مطلقاً مسئول حوادث و تقصیراتی که در مدت حمل و نقل واقع شود ، می باشد -الف
  .شد مسئول است  صرفاً در صورتی که خود مباشرت در حمل و نقل کرده با-ب
  . فقط در صورتی که تعدی و تفریط کرده باشد ضامن است -ج
  . مطلقاً مسئولیتی ندارد -د
  

  84  اردیبهشت.  قضاوت                                       :                                                                  قرارداد داللی تابع مقررات - 111
            .انت است  ضم-الف
  . کفالت است -ب
            . وکالت است -ج
  . عمومی قراردادها است -د
  

                       .                                                    آن را به فروش برساند  ............ حق العمل کار .  اگر کاالهایی که جهت فروش به حق العمل کار داده شده در معرض فساد سریع باشد- 112
  84  اردیبهشت. ارشدآزاد                          می تواند-الف
     باید -ب
         می تواند با اجازه دادستان -ج
   باید با اطالع دادستان -د
  

  84  اردیبهشت.  ارشدآزاد                                              ……… وقتی که کاال به مقصد برسد ، متصدی حمل و نقل باید -113
  . آن را با اخذ رسید به مُرسلّ الیه تحویل دهد-الف
  . آن را نزد خود نگاهدارد تا گیرنده مراجعه و تحویل آن را تقاضا کند-ب
  . آن را به هزینه و ریسک گیرنده در یک انبار به امانت بسپارد-ج
  .نده اعالم دارد طی اطالعیه ای وصول کاال را به گیر-د
  

  85  مرداد ماه . مشاوره حقوقی                           شوند ؟   کدامیک از اشخاص زیر تاجر محسوب می- 114
   اشتغال داشته باشد ارتی به امور غیر تج چنانچه شرکت سهامی خاص ،–الف 

   کسی که شغل معمولی او داللی معامالت غیر منقول است –ب 
   محدودی که به امر حمل و نقل اشتغال دارد  شرکت با مسئولیت–ج 
   همه موارد فوق –د 
  

  85 مرداد ماه . مشاوره حقوقی                                 شود ؟  با چه شرایطی به نفع تاجر دلیل محسوب می باشد   چنانچه دفاتر تجارتی مطابق قانون تنظیم شده- 115
  .اجر و دعوی ناشی از محاسبات و مطالبات تجارتی باشد  در صورتیکه یکی از طرفین دعوی ت–الف 

  .مابین باشد   در صورتیکه طرفین دعوی تاجر و دعوی ناشی از معامالت غیر تجارتی فی–ب 
  . در صورتیکه طرفین دعوی تاجر و دعوی ناشی از معامالت تجارتی باشد –ج 
  .ه نفع تاجر ، دلیل محسوب است در صورت تاجر بودن طرفین دعوی ، دفاتر در تمام موارد ب–د 
  

  85 ماه   آبان.  وکالت                           ؟  کدام مورد زیر در شمار معامالت تجارتی تبعی است- 116
  . کلیه معامالت شرکت های تجارتی -الف 

  . عملیات بیمه بحری و غیر بحری -ب 
  . معامالت برواتی اعم از اینکه بین تاجر و غیرتاجر باشد-ج 
   . هر قسم عملیات داللی و حق العمل کاری و یا عاملی-د 
  
  الف-116                 الف                 - 115  د                                -114  د                                 -113  ج                             - 112  ج                             –111  الف                              - 110  الف                               -109  ب                           –108     
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  85 ماه  آبان.  وکالت                  ؟  دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند تاچه زمانی علیه تاجر قابل استناد است- 117
  . تا زمان انقضای مرور زمان دعاوی تجاری -الف 

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

  85 ماه   آبان.  وکالت                           ؟  قائم مقام تجارتی کیست- 118
  . قائم مقام تجارتی همان منتقل الیه تجارت خانه است -الف 
  . قائم مقام تجارتی وارث تاجر است - ب
  . کسی است که رئیس تجارت خانه او را برای انجام کلیه امور تجارت خانه نایب خود قرار داده است -ج 
  .  کارکنان تجارتخانه قائم مقام تجارتی محسوب می شوند-د 
  

  85  اسفند. سراسریارشد                                                                                                 کدام گزینه در خصوص دفاتر تجاری و چک صحیح است ؟ – 119
  . هر دو سند رسمی هستند –الف 

  . هر دو سند عادی هستند –ب 
  . دفاتر تجاری ، سند رسمی و چک سند عادی است –ج 
  . دفاتر تجاری ، سند عادی و چک ، سند رسمی است –د 
  

ند و ضامن اجرای معامالتی که توسط او انجام         ک دالل ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها داللی می        : دارد     قانون تجارت که مقرر می     343 با توجه به ماده      – 120
  85  اسفند. سراسریارشد                                                                                                                                              :شود نیست ، شرط ضامن بودن دالل  می

  . در هر دو مورد صحیح است –الف 
  . در هر دو مورد باطل است –ب 
  . فقط در مورد اعتبار طرف معامله صحیح است –ج 
  . فقط در مورد اجرای معامله صحیح است –د 
  

  : فروشد ، در این صورت دالل  ر به جای یافتن طرف معامله ، کاال را به نام خود و به حساب آمر می داللی بر خالف دستور آم – 121
  85  اسفند. سراسریارشد                                                                                                                      .  فقط مستحق حق العمل است –الف 

  . فقط مستحق حق داللی است –ب 
  . مستحق حق داللی و حق العمل نیست –ج 
  .باشد  می) هر کدام که کمتر است (  مستحق حق العمل یا حق داللی –د 
  

یا به بیشتر از قیمتی کـه آمـر         التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد              اگر حق العمل کار مال    « : دارد     قانون تجارت که مقرر می     365ماده    – 122
  85  اسفند. سراسریارشد                                                                         .........» تعیین نموده بفروشد باید آن را در حساب آمر محسوب دارد 

  . موافق مقررات راجع به وکالت است –الف 
  .وکالت است  از استثنائات وارد بر مقررات –ب 
  . فقط در مورد فروش به بیشتر از قیمتی که آمر معین نموده است موافق مقررات وکالت است –ج 
  .  فقط در مورد خرید به قیمت کمتر از قیمتی که آمر معین نموده است موافق مقررات وکالت است –د 
  

  86آذر  .                                                                                                                                                  وکالت                          : نداشتن دفاتر تجارتی برای بازرگانان -123
  . جرم محسوب و مرتکب به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود -الف
  . دویست تا ده هزار ریال محکوم می شود  جرم محسوب و مرتکب به جزای نقدی-ب
 جرم محسوب و مرتکب به جزای نقدی دویست تا ده هزار ریال محکوم می شود و ممکن است مالیات را از وی به صورت علی الراس اخذ کننـد و                               -ج

  .در صورت ورشکستگی ورشکسته به تقصیر محسوب خواهد شد 
  . جرم محسوب نمی شود -د
  

  86آذر  .                                                                                                                                                                      وکالت ینه های زیر صحیح نیست ؟ کدام یک از گز-124
  .ی است  ماشینی که به قصد اجاره معاوضه می شود ، عمل تجار-الف
  . خرید چرم جهت تبدیل به کفش به قصد فروش تجاری نیست -ب
  . هرگاه کسی قالی بخرد برای منزل خود و بعد از مدتی آن را بفروشد عمل تجاری است -ج
  . خرید کتاب به قصد فروش آن عمل تجاری است -د
  

  86آذر  .                                                                                                                                                    وکالت                                     : طبق قانون تجارت ایران دالل -125
  . ضامن اجرای معامالتی نیست که توسط او انجام می گیرد -الف
  .و انجام می گیرد  ضامن اجرای معامالتی است که توسط ا-ب
  . ضامن اجرای معامالتی است که توسط او انجام می شود حتی اگر شرط خالف شده باشد -ج
  . هنگامی ضامن اجرای معامالت است که طرف شخص حقوقی باشد -د
  
   الف-125  ج                             -124 ج                                     - 123  الف                                -122  ج                              - 121  الف                           –120              ب                 -119  ج                               - 118  ب                            –117     
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  86آذر  .                                                                                                                                 وکالت                                                                                : معامالت برواتی -126
  . ذاتاً تجاری است -الف
  . مطلقاً تجاری است -ب
  . وقتی بین تجار باشد تجاری است -ج
  . صحیح است 2 و1 گزینه -د
  

لیکن حق العمل کار مال مزبور را بـدون تحـصیل      .  میلیون ریال بفروشد     50ر مالی را برای فروش به حق العمل کار می سپارد تا آن را حداقل به مبلغ                   آم -127
  86اسفند  .                                 ارشد سراسری                                        میلیون ریال به خریدار می فروشد ، معامله مذکور چه حکمی دارد ؟45اجازه از آمر به مبلغ 

  . صحیح است -الف
  . باطل است -ب
  . غیرنافذ است -ج
  . اگر از ضرر بیشتری احتراز کرده باشد صحیح است -د
  

 به دلیلی که مربوط به او نیست ، تلف شـده             آمر در ضمن معامله ، مالی را در اختیار دالل قرار می دهد و هنگام مطالبه ، دالل مدعی می شود مال مذکور                       -128
  86اسفند  .                                                                                                                        ارشد سراسری در دعوای آمر بر دالل دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می کند ؟. است 
  .ئول نمی داند مگر اینکه آمر تعدی و تفریط وی را ثابت کند  دالل را مس-الف
  . دالل را در صورتی که نتواند ثابت کند که تلف مستند به وی نیست ، مسئول می داند -ب
  . دالل را فقط در صورتی مسئول نمی داند که استناد تلف به فعل آمر را ثابت کند -ج
  .ه ثابت کند قوه قاهره سبب تلف شده است  دالل را فقط در صورتی مسئول نمی داند ک-د
  

  86اسفند  .                                                                                                                                    ارشد سراسری .............  نداشتن پروانه مانع از حکومت مقررات -129
  .ق العمل کاری قانون تجارت نیست اما دالل را از شمول مقررات داللی خارج می کند   ح-الف
  .  داللی قانون تجارت نیست اما حق العمل کار را از شمول مقررات حق العمل کاری خارج می کند -ب
  .  داللی و حق العمل کاری قانون تجارت است -ج
  . داللی و حق العمل کاری قانون تجارت نیست -د
  

  87بهمن  .                                                                                                                                           وکالت شود؟  کدام یک از معامالت زیر، عمل تجارتی محسوب نمی130
        هر قسم عملیات بانکی -الف
  ی   عملیات بیمه بحر-ب
        معامالت غیر منقول -ج
    تصدی به عملیات حراجی -د
  

  87بهمن   .                                                                                                                وکالت  کدام یک از دفاتر چهار گانه تاجر، نیازی به امضای نماینده ثبت ندارد؟-131
        دفتر کل -لفا

        دفتر روزنامه -ب
        دفتر کپیه -ج
    دفتر دارائی -د
  

  87بهمن  .     وکالت                                                                                                                                باشد؟ مترادف با کدام یک از عبارات ذیل می» اسم تجارتی «-132
        ورقه اختراع -الف
        عالمت تجارتی -ب
        اسم شرکت ثبت شده -ج
    هیچ کدام -د
  

  87بهمن   . د سراسری                                                                        ارش....گردد، در این صورت طبق قانون تجارت   قرارداد اجاره به وساطت دالل منعقد می-133
  .االجاره توسط دالل منوط به اجازه است فقط دریافت مال -الف
  .فقط تحویل عین مستاجر توسط دالل منوط به اجازه است -ب
  .االجاره توسط دالل منوط به اجازه است تحویل عین مستاجره و دریافت مال -ج
  .وط به اجازه نیستاالجاره توسط دالل من تحویل عین مستاجره و دریافت مال -د
  

  87بهمن  . ارشد سراسری ...     ...کند، چنین شخصی  یک شخص حقوقی به عنوان کارگزار سهام، اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می-134
                                    شود  دالل محسوب می -الف
  .العمل کار محسوب می شود حق -ب
        .   شود العمل کار محسوب می حقدالل و  -ج
  .شود العمل کار محسوب نمی دالل و حق -د
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  88تیر  .          مشاوره حقوقی                                                                                                                                      : معامله ای که تاجر با غیر تاجر انجام می دهد -135
   در هر حال تجارتی محسوب می شود-الف
   تجارتی محسوب نمی شود-ب
   اگر برای حوائج تجاری تاچر باشد ، تجارتی است-ج
   حتی چنانچه برای رفع حوائج شخصی باشد تجارتی است-د
  

  .یک مرتبه از دفتر روزانه استخراج و بطور خالصه در آن ثبت کند ...................... . دفتر کل تاجر دفتری است که تاجر باید کلیه معامالت را الاقل در -136
  88   تیر.  مشاوره حقوقی              هفته                                                                                                                                                                   -الف
   ماه -ب
   سه ماه -ج
   یکسال -د
  

  88تیر  .                                               مشاوره حقوقی  در داوری تجاری بین المللی ، کدام دادگاه صالحیت رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور را دارد ؟-137
   چند دادگاه بخش باشد دادگاه عمومی مقر داوری هر-الف
   دادگاه عمومی شهرستان مقر داوری-ب
   دادگاه عمومی مرکز استانی که مقر داوری در آن استان واقع است-ج
   دادگاه عمومی مرکز استانی که مقر داوری در آن استان واقع است و در صورت عدم تعیین مقر داوری ، دادگاه عمومی تهران-د
  

  88آذر  .                                                                                                                                            وکالت اتر زیر برای تاجر الزامی نیست ؟  داشتن کدام یک از دف-138
    دفتر دارایی -الف
    دفتر روزنامه-ب
    دفتر کپیه-ج
  انه دفتر ترازمالی ماه-د
  

  در صورتی که مرسل الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه می نماید قبول نکند ، در این فـرض متـصدی                                 -139
  88آذر  .                                                                                                           وکالت                                                                                      حمل و نقل دارای چه حقّی است ؟

    تملّک-الف
   حبس-ب
    ترهین-ج
    فروش-د
  

  88آذر .                                                                                                              وکالت                                                    قائم مقام تجارتی در چه صورتی منعزل است ؟-140
   با حجر رئیس تجارتخانه-الف
   با قوت رئیس تجارتخانه-ب
    با انحالل شرکت تجاری-ج
  . هر سه مورد صحیح است -د
  

  88آذر  .                                                                                                   وکالت گم شود متصدی حمل و نقل در چه صورتی مسئول است ؟  اگر مال التجاره تلف یا -141
  . در صورتی که ثابت کند تعدی و تفریط نکرده است مسئول نیست -الف
  . بت کند که تلف مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نمی توانست از آن جلوگیری کند  در صورتی مسئول است که نتواند ثا-ب
  . در صورتی مستول است که ثابت شود تعدی و تفریط کرده است -ج
  . مطلقاً مسئول است -د
  

  ارسال کننده قابل استرداد است ؟  کاالیی که جهت حمل به متصدی حمل و نقل تحویل داده شده است اصوالً تا چه هنگام از سوی -142
  88    بهمن.  ارشد سراسری                                                                                                                                                                   قبل از حمل -الف
    قبل از رسیدن به مقصد -ب
    قبل از تسلیم به مرسل الیه-ج
    قبل از تحویل کاال از سوی متصدی به مباشر حمل-د
  

  89اردیبهشت  . اد                                                                                                           ارشد آز............. دفتر تاجر زمانی علیه تاجر دلیل محسوب می شود که -143
  . دعوا مربوط به معامالت شخصی باشد -الف
  . دعوا مربوط به معامالتی تجارتی باشد -ب
  . عالوه بر دفتر ، قرارداد هم ارائه گردد -ج
  . طرف دعوا هم دفتر داشته باشد -د
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  89اردیبهشت  .                                                                                 ارشد آزاد .انجام می گیرد ..........  بهادار توسط  اوراق  داد و ستد اوراق بهادار در بورس-144
   صاحبان سهام-الف
   شورای بورس-ب
   هیأت مدیره بورس-ج
   کارگزاران بورس-د
  

  89اردیبهشت  .                                                                           ارشد آزاد  اگر دالل در معامله ای سهیم باشد ، چه کسانی در مقابل متعهد له مسئول می باشند ؟-145
   دالل و آمر به نحو متقاضی–الف 
   فقط دالل-ب
   فقط عامل-ج
     فقط مدیرعامل شرکت-د

  89اردیبهشت   .                                                                                                   ارشد آزاد                       ........... اگر مال التجاره تلف شود ، متصدی حمل و نقل -146
  . مسئول قیمت آن خواهد بود . بوده است .........  در صورتی که نتواند ثابت کند که تلف شدن مربوط به جنس مال التجاره یا -الف
  .مثل آن است خواه مرتکب تقصیر شده باشد یا نشده باشد  مسئول رد -ب
  . در صورتی که نتواند بی تقصیری خود را ثابت کند مسئول قیمت آن خواهد بود -ج
    . مسئول نیست مگر اینکه صاحب کاال ، تعدی و تفریط متصدی را ثابت کند -د

  89آذر  .                                                                                                                                                                     وکالت                                       : در ضمانت تجارتی -147
  . مضمون له باید بدواً به مدیون اصلی و سپس به ضامن رجوع کند -الف
  .حتی در صورت فقدان توافق می تواند به طور همزمان به مدیون اصلی و ضامن رجوع نماید  مضمون له -ب
  .  مضمون له در صورت وجود توافق می تواند به طور همزمان به مدیون اصلی و ضامن رجوع کند -ج
  .بقیه طلب به دیگری مراجعه نماید  مضمون له صرفاً با رجوع به ضامن یا مضمون عنه و عدم وصول طلب خود می تواند برای تمام یا -د
  

  89آذر  .                                                                               وکالت  کدام یک از موارد ذیل در خصوص استحقاق دالل به دریافت حق الزحمه صحیح نمی باشد ؟-148
  .شده باشد مستحق دریافت حق الزحمه است  دالل در صورتی که معامله با وساطت او تمام -الف
  . هرگاه معامله مشروط به تحقق شرط باشد دالل صرفاً پس از حصول شرط مستحق دریافت حق الزحمه است -ب
  . در صورتی که معامله به واسطه اعمال خیار غبن فسخ شود حق مطالبه حق الزحمه از دالل سلب نمی شود -ج
  .اوی به عهده طرفین معامله است مگر آنکه خالف آن توافق شده باشد  حق الزحمه دالل به نسبت مس-د
  

  89آذر   .                       وکالت                                                                                                                                                                   کدام عبارت صحیح نمی باشد ؟-149
  . اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد -الف
  . ماده قبل از تاریخ تقاضا مانع ثبت خواهد بود 6 افشاء اختراع در ظرف مدت -ب
  .ت نمی باشد  طرح ها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری ، به عنوان اختراع قابل ثب-ج
  . حقوق ناشی از اختراع ثبت شده در صورت فوت صاحب حق به ورثه منتقل می شود -د
  

  89بهمن   .              ارشد سراسری کدام دفتر تراز مالی سالیه تاجر را مشخص می کند  ؟                                                                                                                    -150
   دفتر کل   -الف
  دفتر روزنامه  -ب
  دفتر دارایی  -ج
  دفتر کپیه  -د
  

ایـن     شخصی مال التجاره ای را به صورت نسیه از حق العمل کار می خرد امّا آمر ثابت می کند که حق العمل کار مأذون در فروش به نسیه نبوده است در                                -151
  89بهمن  .                                                                                                                                                                                              ارشد سراسری .............صورت معامله 

  .  صحیح است -الف
   .  غیرنافذ است-ب
  .  باطل است -ج
  . در صورت رعایت غبطه آمر صحیح است -د
  

  90آبان  .                                                       قضاوت  به موجب قانون تجارت، متصدی حمل و نقل چه زمانی در مقابل خسارت آواری مسئول شناخته می شود؟-152
  . خسارت آواری خواهد بود در هر صورت متصدی حمل و نقل مسئول-الف
  . متصدی حمل و نقل در حکم امین بوده و صرفاً در صورت تعدی یا تفریط مسئول خسارت آواری خواهد بود-ب
  . اگر عدل بندی عیب آشکار و ظاهری داشته باشد و متصدی حمل و نقل آنرا به هر ترتیب قبول کرده باشد-ج
  .اشد و متصدی حمل و نقل آنرا بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد اگر عدل بندی عیب آشکار و ظاهری داشته ب-د
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  90آبان   .                     قضاوت                                                                                                                                                         : با انحالل شرکت، قائم مقام تجارتی-153
  . منعزل است-الف
  . در صورت فوت یا حجر رئیس تجارتخانه ، منعزل است-ب
  . از جانب دادگاه قابل عزل است-ج
  . تا پایان تصفیه و سایر امور مربوطه، در سمت خود باقی خواهد ماند و بعد از آن منعزل است-د
  

  90آذر   .                                                                                                                                                                                                      وکالت      .......... کسبه جزء، – 154
  .مشمول مقررات حقوق تجارت نیستند -الف
  . زرگان به شمار آمده ولی از داشتن دفاتر تجاری معافندبا -ب
  .باشند بازرگان محسوب شده و بدون استثنا مشمول همه تکالیف تجار می -ج
  .شوند آمدند، اما در حال حاضر دیگر تاجر تلقی نمی در گذشته بازرگان به حساب می -د
  

صدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی مزبور کرده و خسارات او، پـس بگیـرد   التجاره در ید مت تواند مادام که مال  ارسال کننده می   – 155
  90آذر  .                                                              وکالت                                                                                                                                                              :مگر در صورتی که

  .التجاره به مقصد نرسیده باشد مال -الف
  .الیه تسلیم نشده باشد بارنامه به مرسل -ب
  .الیه ورشکسته شده باشد قبل از وصول مرسل -ج
  . تجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل بگیردال الیه اعالم کرده باشد که مال متصدی حمل و نقل به مرسل -د
  

  90آذر  .                                                                                                                                  وکالت  کدام یک از موارد زیر در خصوص ضمانت تجاری صحیح است؟– 156
  .شود الذمه می له، بری من صرفاً در صورت پرداخت دین به مضمونضا -الف
  . شود الذمه می له از دریافت طلب، ضامن فوراً و به خودی خود بری در صورت استنکاف مضمون -ب
  .شود الذمه نمی له از دریافت طلب ضامن به هیچ وجه بری در صورت استنکاف مضمون -ج
  کدام هیچ -د
  

  90آذر  .                                                                                                                                                                                                                  وکالت  : اوراق مشارکت– 157
  .ها در آمده است  پذیرفته شده و به صورت رویه بانکتنها در نظریه شورای نگهبان -الف
  .شود در کنار اوراق قرضه و به موجب قانون خاص جزء ابزارهای مالی محسوب می -ب
  . بینی شده و در صورت تعارض، مقررات اوراق قرضه را نسخ نموده است در قانون خاص پیش -ج
  . جایگزین اوراق قرضه شده استبینی و  پیش1347در الیحه اصالح قانون تجارت مصوب  -د
  

. ومین قسط ثمن ، بیع منفسخ  می گـردد   شرط شده است که در صورت برگشت هر یک از دو چک مربوط به اولین و د        ،  در بیعی که توسط دالل منعقد شده       -158
  90بهمن  .                                                                              ارشد سراسری                   .مستحق اجرت می گردد................  صورت طبق قانون تجارت ، دالل در این 
   چک اولین با وصول وجه  -الف
   با امضای مبایعه نامه  -ب
   با وصول وجه هر دو چک  -ج
   با وصول وجه هر یک از دو چک  -د
  

  90بهمن    .                                 ارشد سراسری ................العمل کاری کاالی آمر را فروخته است ، اصوالً   حق چنین استفاده می شود که  از قانون تجارت-159
  . اختیار تسلیم مبیع و قبض ثمن را داراست -الف
  . اختیار تسلیم مبیع و قبض ثمن را ندارد -ب
  .من را ندارد اختیار تسلیم مبیع را داراست اما اختیار قبض ث -ج
   . اختیار قبض ثمن را داراست اما اختیار تسلیم مبیع را ندارد -د
  

  ........... در برابر آمر مسئول اجرای تعهدات طرف معامله ..............  اصوالً حق العمل کار در برابر طرف معامله مسئول اجرای تعهد آمر  – 160
  91آبان    .  وکالت                                                                                                                                                  .                     است -نیست اما  -الف
  . نیست - است اما -ب
  . نیست - نیست همچنانکه -ج
  . است - است همچنانکه -د
  

  91آبان  . ؟                                                                                                                                                                                                  قضاوت کدام مورد صحیح است  -161
  .یرمنقول تجارتی هستند کلیه معامالت تجار ، ولو در مورد اموال غ -الف
  . کلیه معامالت تجار ، تجارتی محسوب می شود ولو برای حوایج شخصی باشد -ب
   .  کلیه معامالت تجار ، تجارتی محسوب می شود مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست -ج
  . به طور کلی معامالت تجار تجارتی محسوب می شود -د
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  91آبان  .                                                قضاوت تلف شده اشیاء و اسنادی که در ضمن معامله به دالل داده شده ، مسئولیت دالل بر کدام مبنا است ؟ در صورت -162
   فرض مسئولیت -الف
   فرض تقصیر -ب
   اثبات تقصیر-ج
   مسئولیت مطلق -د
  

  91بهمن  . صدی در کدام صورت مسئول نمی باشد ؟                                                                                       ارشد سراسری در صورت تلف شدن مال التجاره ، مت -163
  .  تلف مستند به فعل متصدی حمل و نقل نباشد -الف
  . متصدی تقصیر ارسال کننده را که موجب تلف بوده ثابت کند -ب
  . الیه نتواند تقصیر متصدی حمل و نقل را اثبات کند  مرسل -ج
  . ارسال کننده نتواند تقصیر متصدی حمل و نقل را اثبات کند -د
  

  92آبان  .                                                         قضاوت معامله تجارتی تبعی ، چگونه معامله ای است ؟                                                                                                    -164
  .  بین دو تاجر برای امور تجارتی آنها انجام می شود  -الف
  .  توسط شرکت های تجارتی انجام می شود -ب
  .  بین یک تاجر و یک غیرتاجر انجام می شود -ج
  .  بین دو تاجر انجام می شود -د
  

  92آبان  . ورد ، ذاتاً تجاری نیست ؟                                                                                                                                                                                    قضاوت کدام م -165
  تأسیس کارخانه تصفیه نمک -الف
  لی اموال غیرمنقول امالک دال-ب
   معامله برواتی بین دو نفر غیرتاجر-ج
   معامله مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود-د
  

  کدام یک از موارد زیر ، در مقام توصیف شخصی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ، معامالتی کرده و در مقابل کارمزد دریافت می دارد ؟ -166
  92آبان    .  قضاوت                                                                                                                                                                              دالل           -الف
   عامل-ب
   حق العمل کار-ج
   قائم مقام تجارتی-د
  

 به شکل خسارت دیده تحویـل       1391 تیرماه   30کاال در تاریخ    .  بوده است    1391 خرداد   30ع ، فروشنده مکلف به تحویل مبیع به تاریخ          بر اساس قرارداد بی    -167
 . علیه متصدی حمل و نقل از باب خسارات تأخیر در تحویل و خسارات بحری طرح دعوا می نمایـد  1392 خرداد   30خریدار در تاریخ    . نماینده خریدار می گردد     

   روزه فرض نماییم ، کدام مورد در خصوص دو خواسته خریدار ، صحیح می باشد ؟360 روزه و سال را 30اگر کلیه ماهها را 
  92آبان  . قضاوت                                                                               . هر دو دعوا داخل در موعد قانونی مطرح شده و از این حیث فاقد اشکال می باشد -الف
  . دعوای خسارات تأخیر در تسلیم موجه و دعوای خسارات بحری ناموجه بوده و مشمول مرور زمان می باشد -ب
  .  هر دو دعوا به دلیل مرور زمان محکوم به رد است -ج
  .  دعوای خسارات بحری موجه و دعوای تأخیر در تسلیم ناموجه و مشمول مرور زمان می باشد -د
  

  92آذر . وکالت :                                                                                                                                                          مطابق مقررات داوری تجاری بین المللی ایران  – 168
  . رط داوری ضمن آن باطل خواهد بود با وصف بطالن قرارداد اصلی ، ش -الف
  .  داور نمی تواند در خصوص بطالن یا نفوذ شرط داوری یا قرارداد اصلی اظهارنظر نماید -ب
  .  داور در مورد وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری یا قرارداد اصلی صالحیت اظهارنظر دارد -ج
  .رداد اصلی به منزله عدم اعتبار شرط داوری است  تصمیم داور در خصوص بطالن و ملغی االثر بودن قرا-د
  

  92آذر  . وکالت ..............                                                                                                                                اگر معامله با موافقت آمر اقاله شود حق العمل کار  – 169
  .مستحق تمام اجرت است  -الف
  . مستحق اجرت نمی باشد -ب
  . کند  نصف اجرت را دریافت می-ج
  . کند  اجرتی را که عرف محل مقرر کند دریافت می-د
  

  92آذر  .                                                                            وکالت ............                                                     اصوالً دالل در برابر آمر مسئول اجرای تعهدات ثالث  –170
  .نیست اما در برابر ثالث مسئول اجرای تعهدات آمر است  -الف
  .  نیست همچنانکه در برابر ثالث مسئول اجرای تعهدات آمر نیست -ب
  .ر نیست  است اما در برابر ثالث مسئول اجرای تعهدات آم-ج
  . است همچنانکه در برابر ثالث مسئول اجرای تعهدات آمر است -د
  
  
   ب-170 الف                              -169 ج                                  - 168  الف                               -167 ج                              -166  د                              -165  الف                               -164                ب                 - 163  الف                           -162     
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  92آذر . در مورد شمول مقررات ورشکستگی بر شرکت های بیمه کدام گزینه صحیح است ؟                                                                                                   وکالت  – 171
  .فقط بیمه های خصوصی مشمول مقررات ورشکستگی هستند  -الف
  . بیمه ها مشمول مقررات ورشکستگی هستند -ب
  . بیمه ها مشمول مقررات ورشکستگی نیستند -ج
  . فقط بیمه های دولتی که خصوصی سازی شده اند از شمول مقررات ورشکستگی خارج هستند -د
  

  92بهمن  . ارشد سراسری ...........                                                     دن اموالی که موضوع معامله است ، نیست ، مگر اینکه حق العمل کار ، مکلف به بیمه کر -172
  .آمر دستور داده باشد   -الف
  . آن مال در معرض تضییع باشد -ب
  .  آن مال ، مال قیمتی باشد -ج
  . شد  طبق عرف و عادت مکلف به آن با-د
  

در صورتی که آمر از امر خود رجـوع  . وی آن کاال را از خود خریداری می کند . حق العمل کار ، مأمور به خرید کاالیی شده است که مظنه بازاری دارد   -173
  93آبان .                                                                                                                 قضاوت کند، حکم این معامله کدام است ؟                                                                              

  .  اگر حق العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله ، از رجوع مطلع شود ، نمی تواند شخصاً فروشنده واقع شود -الف
  . جام معامله به اطالع حق العمل کار برسد ، معامله نافذ و در غیر این صورت ، فضولی است  اگر خبر پس از ان-ب
  .  معامله صحیح است و حق العمل کار خود ، طرف معامله محسوب می شود -ج
  .  معامله فضولی و غیرنافذ است -د
  

  93آبان .                                                                                                                                                     قضاوت کدام دعوا تجارتی است ؟                                            -174
  .  موضوع اختالف تجارتی است -الف
  .  طرفین آن تاجر هستند -ب
  .  تاجر است  موضوع اختالف تجارتی و خوانده آن-ج
  .  موضوع اختالف تجارتی و خواهان آن تاجر است -د
  

  93آذر .                          وکالت  کدام مورد ، صحیح است ؟                                                                                                                                                                       – 175
  . ثبت اسم تجارتی اجباری است و اسم تجارتی قابل انتقال نیست  -الف
  .  ثبت اسم تجارتی اختیاری است ، مگر این که وزارت دادگستری آن را الزامی کند و پس از ثبت ، اسم تجارتی قابل انتقال می باشد -ب
  . و اسم تجارتی قابل انتقال است  ثبت اسم تجارتی اختیاری است-ج
  .  ثبت اسم تجارتی اجباری است و اسم تجارتی قابل انتقال است -د
  

  93آذر .                                                          وکالت کدام عبارت ، صحیح است ؟                                                                                                                                      – 176
  . دفتر تجارتی غیرتاجر در مقابل تاجر ، سندیت دارد  -الف
  .  دفتر تجارتی تاجر در مقابل غیرتاجر ، سندیت دارد-ب
  .  دفتر تجارتی در دعوی صاحب دفتر علیه تاجر دیگر ، مطلقاً دلیل محسوب می شود -ج
  . دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر ، فقط ممکن است جزو قرائن و امارات قبول شود -د
  

  93بهمن . کدام مورد صحیح است ؟                                  ارشد سراسری . داللی در نفس معامله منتفع است و این موضوع را به طرف مقابل اطالع نمی دهد  -177
  . اً مسئول اجرای تعهد است  با آمر خود ، متضامن-الف
  .  تنها مسئول خسارات وارده است -ب
  . مسئول خسارات وارده بوده و با آمر خود ، متساویاً مسئول اجرای تعهد است -ج
  .  مسئول خسارات وارده بوده و با آمر خود ، متضامناً مسئول اجرای تعهد است -د
  

  93بهمن .                                                                                                                                         ارشد سراسری کدام مورد در خصوص کسبه جزء ، صحیح است ؟  -178
  .  تاجرند ، اما از شمول مقررات حاکم بر تجار خارجند -الف
  . ر نیز خارجند  تاجر نبوده و از شمول مقررات حاکم بر تجا-ب
  .  تاجر نیستند ، اما مشمول بعضی مقررات حاکم بر تجار هستند -ج
  .  تاجرند ، اما از شمول بعضی مقررات حاکم بر تجار خارجند -د
  

  کدام است ؟» دعوی بازرگانی «   در صورتی که دعوی ناشی از معامله ای باشد که به یک طرف آن تاجر و طرف دیگر غیرتاجر است معیار صالحیت دادگاه بر مبنای -179
  94آبان . قضاوت                                                                                                                                                  . معامله نسبت به خواهان تجاری باشد -الف
  .اری باشد  معامله نسبت به خوانده تج-ب
  .  موضوع معامله تجاری باشد -ج
  .  هدف معامله تجاری باشد -د
  

   ج- 179 د                               -178 ب                                  - 177  د                               -176  ب                                -175                             الف-174  الف                              -173  الف                               - 172  الف                           -171     
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 در صورتی که کاال بعد از رسیدن به مقصد و عدم قبول آن توسط گیرنده و اطالع به فرستنده در انبار مؤسسه حمل و نقل نگهداری و معیوب شود مسئولیت                               -180
  94آبان .                                                                                                                                                                               قضاوت                  متصدی حمل و نقل چگونه است ؟

  . ضامن و مسئول نیست مگر اینکه تقصیر او ثابت شود -الف
  .ول است ، مگر اینکه بی تقصیری خود را ثبت کند  ضامن و مسئ-ب
  . ضامن و مسئول است ، مگر اینکه ثابت کند که مراقبت و احتیاط الزم را انجام داده است -ج
  . ضامن و مسئول است ، مگر اینکه ثابت کند عیب یا تلف کاال ناشی از عواملی خارج از اراده او بوده است -د
  

فروخته شـده و ثمـن آن   » ب « مقدار یک تن برنج به صورت نسیه به آقای  « : نوشته شده است    » الف  « جر ، در دفاتر تجاری خواهان         در دعوی میان دو تا      -181
و خریداری و ثمن آن پرداخت شد در صورتی که هـر د        » الف  « نوشته شده که مقدار یک تن برنج از آقای          » ب  « اما در دفاتر تجاری خوانده      . دریافت نشده است    

  94آبان .                                                                                                                                                  قضاوت دفتر ، مطابق مقررات تنظیم شده باشد ، حکم قضیه چیست ؟
ع فـ  و اگر خریدار یعنی خوانده دعوی دلیلی به جز دفتر خود بر پرداخت ثمن معامله ارائه نکند ، حکم بـه ن   وقوع معامله بیع میان طرفین ثابت است     -الف

  .خواهان صادر می شود 
  .از سوی خوانده ارائه کند  وقوع معامله بیع میان طرفین ثابت است ، اما خواهان بایع دلیل دیگری بر ادعای خود مبنی بر عدم پرداخت ثمن -ب
  .یل تعارض دفاتر هیچ کدام دلیلیّت ندارند و دادگاه باید مطابق ادله و مدارک دیگری که از سوی خواهان ارائه می شود ، حکم دهد  به دل-ج
  .  طبق قاعده ، دو دلیل متعارض ، یکدیگر را ساقط می کنند و اگر خواهان دلیل دیگری ارائه نکند ، محکوم به بی حقی می شود -د
  

  94آذر . ، صحیح است ؟                                                                                                                                                                                                وکالت  کدام مورد  – 182
  .است ) بدواً به مدیون اصلی و سپس ضامنین ( وظف به رعایت ترتیب رجوع به مسئولین اگر ضمانت تضامنی باشد مضمون له م -الف
  .  اگر ضمانت تضامنی باشد ، مضمون له بر اساس توافق خود با ضامن حق رجوع به مسئولین پرداخت را دارد -ب
  . مراجعه کند  مضمون له باید بدواً به مدیون اصلی رجوع و در صورت عدم دریافت طلب خود به ضامن -ج
  . مضمون له حق دارد به هر یک از ضامنین و مضمون عنه و بدون رعایت ترتیب رجوع نماید -د
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یف  الف  ب  ج  د
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

♣      ♣  151        ♣    101          ♣  51       ♣   1  
♣        152        ♣    102      ♣     52          ♣  2  
      ♣  153      ♣      103      ♣     53          ♣  3  
    ♣    154      ♣      104    ♣       54    ♣      4  
♣        155        ♣    105          ♣  55      ♣     5  
    ♣    156      ♣      106    ♣       56       ♣   6  
  ♣      157        ♣    107      ♣     57          ♣  7  
  ♣      158        ♣    108          ♣  58     ♣     8  
      ♣  159          ♣  109      ♣     59          ♣  9  
    ♣    160          ♣  110          ♣  60    ♣      10  
  ♣      161      ♣      111          ♣  61        ♣   11  
      ♣  162      ♣      112    ♣        62    ♣      12  
    ♣    163    ♣        113      ♣      63    ♣      13  
      ♣  164    ♣        114          ♣  64          ♣  14  
♣        165          ♣  115        ♣    65      ♣     15  

   ♣      166          ♣  116      ♣      66      ♣     16  
      ♣  167        ♣    117      ♣      67     ♣     17  
  ♣      168      ♣      118      ♣      68         ♣  18  
      ♣  169        ♣    119          ♣  69        ♣   19  
    ♣    170          ♣  120      ♣      70    ♣      20  
       ♣  171      ♣      121          ♣  71    ♣      21  
      ♣  172          ♣  122      ♣      72      ♣     22  
      ♣  173      ♣      123    ♣        73          ♣  23  
      ♣  174      ♣      124        ♣    74   ♣      24  
    ♣    175          ♣  125          ♣  75          ♣  25  
♣        176    ♣        126      ♣      76      ♣     26  
    ♣    177          ♣  127    ♣        77         ♣  27  
♣        178        ♣    128        ♣    78    ♣      28  
  ♣      179    ♣        129        ♣    79        ♣   29  
      ♣  180      ♣      130    ♣        80      ♣     30  
      ♣  181      ♣      131      ♣      81        ♣   31  
♣        182    ♣        132    ♣        82        ♣   32  
        183      ♣      133          ♣  83          ♣  33  
        184    ♣        134          ♣  84    ♣      34  
        185      ♣      135    ♣        85      ♣     35  
        186          ♣  136    ♣        86      ♣     36  
        187    ♣        137          ♣  87        ♣   37  
        188    ♣        138    ♣        88        ♣   38  
        189        ♣    139    ♣        89      ♣     39  
        190      ♣      140        ♣    90    ♣      40  
        191        ♣    141          ♣  91    ♣      41  
        192      ♣      142        ♣    92          ♣  42  
        193        ♣    143    ♣        93        ♣   43  
        194    ♣        144          ♣  94      ♣     44  
        195          ♣  145          ♣  95    ♣      45  
        196          ♣  146      ♣      96          ♣  46  
        197        ♣    147        ♣    97      ♣     47  
        198    ♣        148          ♣  98          ♣  48  
        199        ♣    149    ♣        99      ♣     49  

        200      ♣      150      ♣      100    ♣      50  
  ژ
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یف  الف  ب  ج  د
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

♣        151            101            51           1  
        152            102            52            2  
        153            103            53            3  
        154            104            54            4  
        155            105            55            5  
        156            106            56           6  
        157            107            57            7  
        158            108            58           8  
        159            109            59            9  
        160            110            60            10  
        161            111            61            11  
        162            112            62            12  
        163            113            63            13  
        164            114            64            14  
        165            115            65            15  
        166            116            66            16  
        167            117            67           17  
        168            118            68           18  
        169            119            69            19  
        170            120            70            20  
        171            121            71            21  
        172            122            72            22  
        173            123            73            23  
        174            124            74           24  
        175            125            75            25  
        176            126            76            26  
        177            127            77           27  
        178            128            78            28  
        179            129            79            29  
        180            130            80            30  
        181            131            81            31  
        182            132            82            32  
        183            133            83            33  
        184            134            84            34  
        185            135            85            35  
        186            136            86            36  
        187            137            87            37  
        188            138            88            38  
        189            139            89            39  
        190            140            90            40  
        191            141            91            41  
        192            142            92            42  
        193            143            93            43  
        194            144            94            44  
        195            145            95            45  
        196            146            96            46  
        197            147            97            47  
        198            148            98            48  
        199            149            99            49  

        200            150            100            50  
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یف  الف  ب  ج  د
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

♣        151            101            51           1  
        152            102            52            2  
        153            103            53            3  
        154            104            54            4  
        155            105            55            5  
        156            106            56           6  
        157            107            57            7  
        158            108            58           8  
        159            109            59            9  
        160            110            60            10  
        161            111            61            11  
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        170            120            70            20  
        171            121            71            21  
        172            122            72            22  
        173            123            73            23  
        174            124            74           24  
        175            125            75            25  
        176            126            76            26  
        177            127            77           27  
        178            128            78            28  
        179            129            79            29  
        180            130            80            30  
        181            131            81            31  
        182            132            82            32  
        183            133            83            33  
        184            134            84            34  
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        186            136            86            36  
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        189            139            89            39  
        190            140            90            40  
        191            141            91            41  
        192            142            92            42  
        193            143            93            43  
        194            144            94            44  
        195            145            95            45  
        196            146            96            46  
        197            147            97            47  
        198            148            98            48  
        199            149            99            49  

        200            150            100            50  
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