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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
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راهنما

از  مختلفي  هاي  بخش  در  که  باشند  داشته  دقت  گرامي  خوانندگان 
آن  مرجع  که  اند  گردیده  مقرر  ارجاعاتي  قانوني  مواد  ذیل  در  کتاب 
ارجاعات با توجه به شماره گذاري هایي که در متن صورت گرفته به 

قرار ذیل مي باشند:
مرجع 1- کتاب حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکیني )کلیات، معامالت 

تجاري، تجار و سازماندهي فعالیت تجاري(، انتشارات سمت.
)شرکتهاي  اسکیني  ربیعا  دکتر  تجارت  حقوق  کتاب   -2 مرجع 

تجارتي- جلد اول(، انتشارات سمت.
)شرکتهاي  اسکیني  ربیعا  دکتر  تجارت  حقوق  کتاب   -3 مرجع 

تجارتي- جلد دوم(، انتشارات سمت.
مرجع 4- کتاب حقوق تجارت دکتر حسن ستوده تهراني )جلد اول(.
مرجع 5- کتاب حقوق تجارت دکتر حسن ستوده تهراني )جلد دوم(.
مرجع 6- کتاب حقوق تجارت دکتر حسن ستوده تهراني )جلد سوم(.

)جلد  تهراني  ستوده  حسن  دکتر  تجارت  حقوق  کتاب   -7 مرجع 
چهارم(.

مرجع 8- کتاب حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکیني )برات، سفته، قبض 
انبار، اسناد در وجه حامل و چک(، انتشارات سمت.

و  )ورشکستگي  اسکیني  ربیعا  دکتر  تجارت  حقوق  کتاب  مرجع 9- 
تصفیه امور ورشکسته(، انتشارات سمت.

مرجع10- کتاب حقوق اسناد تجارتي دکتر کوروش کاویاني انتشارات- 
میزان.

مرجع 11- کتاب آیین دادرسي مدني دکتر عبداهلل شمس )جلد سوم(.
مرجع 12- کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میر محمد 

صادقي، نشر میزان، چاپ سي ام، پاییز ۱۳8۹.



عالئم اختصاري

 عالمت                    مفهوم عالمت
قانون تجارت ق.ت  

قانون ثبت ق.ث  
قانون مدنی ق.م  
قانون بیمه ق.ب  

قانون آئین دادرسی مدنی ق.آ.د.م  
قانون ثبت شرکتها ق.ث.ش  

قانون اساسی ق.ا  
قانون صدور چک ق.ص.چ  

قانون مجازات اسالمی ق.م.ا  
الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت ل.ق.ا.ق.ت 



بخش نخست: 
قانون تجارت



۱۷ قانون تجارت راهنما

 قانون تجارت
 مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311 شمسي 

) كميسيون قوانين عدليه(

 باب اول:  تجار و معامالت تجارتي
 ماده 1- تاجر کسي است که شغل معمولي خود را معامالت تجارتي قرار بدهد.

← مواد 2 و 20 ق.ت. مرتبط با 
ر.ك مرجع 1 صفحات 107 الي 121 و172 الي 181.

 ماده 2- معامالت تجارتي از قرار ذیل است:
۱( خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه 

تصرفاتي در آن شده یا نشده باشد.
2( تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

۳( هر قسم عملیات داللي یا حق العمل کاري ) کمیسیون( و یا عاملي و همچنین 
تصدي به هر نوع تأسیساتي که براي انجام بعضي امور ایجاد مي شود از قبیل تسهیل 

معامالت ملکي یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4( تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه براي رفع 

حوائج شخصي نباشد.
۵( تصدي به عملیات حراجي.

6( تصدي به هر قسم نمایشگاه هاي عمومي.
۷( هر قسم عملیات صرافي و بانکي.



موسسه چتر دانش ۱8

8( معامالت برواتي اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹( عملیات بیمه بحري و غیر بحري

۱0( کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی 
و معامالت راجعه به آن ها.

← مواد 335 تا 395 ق.ت و قانون پولي و بانك كشور و اصالحيه هاي  مرتبط با 
آن و اليحه قانوني اداره امور بانك ها و قانون عمليات بانكی بدون ربا و قانون بيمه و 

ماده 2 ل.ق.ا.ق.ت.
ر.ك مرجع 1 صفحات 67 الي 106.

آن ها  از  یکی  یا  متعاملین  بودن  تاجر  اعتبار  به  ذیل  معامالت   ماده 3- 
تجارتی محسوب می شود:

۱( کلیه معامالت بین تّجار و کسبه و صّرافان و بانک ها.
2( کلیه معامالتي که تاجر یا غیرتاجر براي حوائج تجارتي خود مي نماید.

تجارتي  امور  براي  تاجر  یا شاگرد  یا خدمه  اجزاء  که  معامالتي  کلیه   )۳
ارباب خود مي نماید.

4( کلیه معامالت شرکت های تجارتی.
ر.ك مرجع 1 صفحات 122 الي 134.

 ماده 4- معامالت غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
← ماده 5 قانون تملك آپارتمان ها. مرتبط با 

ر.ك مرجع 1 صفحات 78 الي 79.

 ماده 5- کلیه معامالت تّجار تجارتی محسوب است؛ مگر اینکه ثابت شود 
معامله مربوط به امور تجارتی نیست.



۱۹ قانون تجارت راهنما

 باب دوم:  دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي
 فصل اول: دفاتر تجارتي

 ماده 6- هر تاجري به استثناي کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر 
دیگري را که وزارت عدلیه به موجب نظام نامه قائم مقام این دفاتر قرار مي دهد، 

داشته باشد:
۱( دفتر روزنامه.

2( دفتر کل.
۳( دفتر دارایي.
4( دفتر کپیه.

← مواد 7 و 8 و 9 و10 ق.ت و ماده 4 آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير و  مرتبط با 
نگهداري دفاتر موضوع تبصره 1 ماده 95 قانون مالكيت هاي مستقيم و ماده 96 قانون 

ماليات هاي مستقيم.
ر.ك مرجع 1 صفحات 182 الي 199.

باید همه روزه مطالبات و   ماده 7- دفتر روزنامه دفتري است که تاجر 
دیون و داد و ستد تجارتي و معامالت راجع به اوراق تجارتي ) از قبیل خرید و 
 فروش و ظهرنویسي( و به طور کلي جمیع واردات و صادرات تجارتي خود را به 
هر اسم و رسمي که باشد و وجوهي را که براي مخارج شخصي خود  برداشت 

مي کند در آن دفتر ثبت نماید.
ر.ك مرجع 1 صفحه 199. 

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


