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سخن ناشر

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

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

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

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

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد�دانشور
مدیر�مسئول�انتشارات�چتر�دانش



مقدمه

بسمه تعالی

»قوانین  مانند  کلی  عنوان های  ذیل  مقررات  و  قوانین  گردآوری 
ما  کشور  در  غیره  و  جزایی«  »قوانین  »قوانین حقوقی«،  تجارتی«، 
سابقه نسبتاً طوالنی دارد، با وجود این هنوز شیوه واحدی در گردآوری 
با این که  این مجموعه ها شکل نگرفته است و مجموعه های موجود 
بعضاً چند مرتبه به چاپ رسیده اند هنوز از جامعّیت کافی برخوردار 
آن  در  وضوح  به  که  است  عرصه ای  قوانین  مجموعه  تهیه  نیستند. 
برخورد ضرورت با محدودیت را می توان مشاهده کرد و تالش برای 
است.  کرده  بدل  دشوار  و  خطیر  کاری  به  را  اقدام  این  آنها،  جمع 
این  بودن  جامع  گیرد  قرار  نظر  مورد  باید  امر  این  در  که  ضرورتی 
مجموعه ها است، اشخاص فعال در امور حقوقی از مجموعه قوانین 
انتظار جامعّیت دارند به نحوی که در ارتباط با عنوان منتخب برای 
محدودیت  کند.  بی نیاز  دیگر  متون  به  رجوع  از  را  آنها  مجموعه، 
موجود، ناشی از دشواری های استفاده از مجموعه قوانیِن حجیم است. 
مجموعه قوانین باید حجمی متعارف داشته باشد به نحوی که وکالی 
دادگستری، قضات و دیگر اشخاصی که به استفاده از آن نیاز دارند 

بتوانند به سهولت کتاب را همراه خود حمل کنند.
بر وکالی دادگستری، قضات و کارشناسان حقوقی، گروه  عالوه 
دیگری که به استفاده از مجموعه قوانین نیاز دارند، دانشجویان رشته 
حقوق هستند؛ به ویژه دانشجویانی که جهت آماده شدن برای شرکت در 
آزمون های مختلف استخدامی و تحصیلی تالش می کنند. قوانین اصلی 
مرتبط با هریک از دروس حقوقی نظیر قانون تجارت مصوب 1311 که 
قانون اصلی مربوط به درس حقوق تجارت است، با وضع قوانین فرعی 



 دستخوش تغییراتی شده اند؛ بعضاً مواد این قوانین با وضع قوانین فرعی 
که  پرسش هائی  این  بر  افزون  شده اند.  نسخ  جزئی  یا  کلی  طور  به 
در آزمونها مطرح می شوند به قوانین اصلی درس مورد نظر محدود 
نیستند و از دیگر قوانین مرتبط هم که به »قوانین خاص« شهرت 

یافته اند پرسش هائی مطرح می شود.
مقدمه فوق با این هدف بیان شد که هم دلیل گردآوری و انتشار 
این مجموعه اعالم گردد و هم اسبابی که موجب شده اند این مجموعه 
در شکل و هیأت حاضر عرضه گردد، تبیین شود با توجه به نکات فوق، 
هدف از گردآوری و نشر مجموعه حاضر عرضه متنی است که قوانین 
مندرج در آن با عنوان منتخب تناسب داشته باشند؛ به این معنا که 
در مجموعه پیش رو همه قوانین مرتبط با حقوق تجارت درج شوند و 
از آوردن قوانینی که با معنای خاص حقوق تجارت در قلمرو این رشته 
قرار نمی گیرند پرهیز شود، تا وکیل یا قاضی دادگستری با مراجعه 
به آن خود را از رجوع به دیگر متون برای دیدن قانونی در ارتباط با 
حقوق تجارت بی نیاز ببیند. افزون بر این نیازهای آموزشی دانشجویان 
رشته حقوق و داوطلبان آزمونهای حقوقی هم لحاظ شده است تا همه 
قوانین مهم برای شرکت در آزمونها را یکجا در اختیار داشته باشند و از 
رجوع به مجموعه های مختلف که کاری وقت گیر است مستغنی شوند.
امیدوارم آنچه تهیه و عرضه شده است مقبول استفاده کنندگان 
محترم قرار گیرد. از همه خوانندگان محترم تقاضا داریم نظرات سازنده 

خود را درباره این مجموعه به انتشارات چتردانش اعالم فرمایند.

مسعود�قربانی�الچوانی
�شهریورماه�1395
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2۱ بخش نخست: قانون تجارت

قانون�تجارت
)مصوب��1311/2/13کمیسیون�
قوانین�عدلیه�با�اصالحات�بعدی(

باب اول: تجار و معامالت تجاری
معامالت  را  خود  معمولی  که شغل  است  تاجر کسی  ماده 1- 

تجارتی قرار بدهد.
ماده 2- معامالت تجارتی از قرار ذیل است: 

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

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

3- هر قسم عملیات داللی یا حق العمل کاری )کمیسیون( و یا 
عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی 
کردن  پیدا  یا  ملکی  معامالت  تسهیل  قبیل  از  می شود  ایجاد  امور 

خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره. 
4- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه 

برای رفع حوائج شخصی نباشد. 
5- تصدی به عملیات حراجی. 

6- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی. 
7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی. 

8- معامالت برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد. 
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9- عملیات بیمه بحری و غیربحری.
10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا 

خارجی و معامالت راجعه به آنها. 
ماده�3- معامالت ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی از آنها 

تجارتی محسوب می شود:
1- کلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها. 

2- کلیه معامالتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود 
می نماید. 

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

4- کلیه معامالت شرکت های تجارتی. 
محسوب  تجارتی  وجه  هیچ  به  غیرمنقول  معامالت   -4 ماده 

نمی شود.
ماده 5- کلیه معامالت تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه 

ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

باب دوم: دفاترتجارتی و دفترثبت تجارتی
فصل اول: دفاترتجارتی

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

مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد:
1- دفتر روزنامه.

2- دفتر کل
3- دفتر دارایی.



2۳ بخش نخست: قانون تجارت

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

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

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

این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
ماده 10- دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسالت و 
مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ 

ثبت نماید. 
تبصره- تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت حساب های 
وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی 

ضبط کند.
ماده 11- دفاتر مذکور در ماده 6 به استثناء دفتر کپیه قبل از 
ثبت  اداره  نماینده  توسط  به  باشد  نوشته شده  آنکه در آن چیزی 
)که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود( امضاء خواهد شد. 



نشر چتر دانش/ مجموعه قوانین و مقررات تجارتی 2۴

اوراق آن دارای  باید  امضاء مزبور الزم نیست. ولی  برای دفترکپیه 
این  باشد. در موقع تجدید سالیانه هر دفتر، مقررات  ترتیبی  نمره 
ماده رعایت خواهد شد. حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور 
آن دو ریال و به عالوه مشمول ماده )135( قانون ثبت اسناد است.

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

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

تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی الاقل تا ده سال نگاه دارد.
ماده 14- دفاتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتری که تجار برای امور 
تجارتی خود به کار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون 
مرتب شده باشد بین تجار، در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در 

غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده 15- تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دویست تا ده هزار 
ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون 
تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهد و اجرای آن، مانع اجرای 

مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.


