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  جلسه ی اول
 قوانين بر دو دسته اند؛ قوانين الهي و قوانين بشري  

قوانين الهي برخالف قوانين بشري زمان و مكان نمي شناسند و براي همه ي زمان ها و مكان ها وضع شده اند. به بيان مفسرين، 
 ن كشف مي گردد. آيات و احكام الهي داراي بطن هستند كه در هر زمان و با توجه به فهم و درك موجود، بطني از آن بطو 

حق )مفرد واژه ي حقوق( به مفهوم اقتدار، سيطره  و يا توانايي به كار مي رود كه قانون گذار براي انسان نسبت به ديگري قرار  
 داده است. مانند: نفقه كه قانون گذار به عنوان حق زن نسبت به مرد ،در زندگي زناشوئي وضع كرده است .  

و بنا به تعريف، به مجموعه اي از قواعد و مقررات )بايدها و نبايدها يا  اوامر  و نواهي( اطالق مي   حقوق متعددند بر  سبيل كثرت
 شوند كه حاكم بر  روابط اجتماعي هستند. 

. حقوق  1. حقوق خارجي  )بين الملل( حقوق د اخلي بر دو نوعند:     2. حقوق داخلي       1حقوق بر دو دسته اند:     

 . حقوق داخلي عمومي حقوق د اخلي خصوصي:  2داخلي خصوصي    

 ( حقوق كار )ناظر است بر تنظيم روابط كارگر و كارفرما( حقوق داخلي عمومي: 3( حقوق مدني  2( حقوق تجارت   1

 ( حقوق اساسي )ناظر است بر تنظيم روابط افراد با حكومت(   ١

 ( حقوق جزا )ناظر است بر نسبت بين حكومت و مجرمين(   ٢

 اري )ناظر است بر تنظيم روابط بين افراد جامعه و  ادارات(  ( حقوق اد ٣

 ماليه ي عمومي )ناظر است بر تناسب بين درآمدها و مخارج يا دخل و خرج عمومي( حقوق خارجي يا بين الملل شامل:    ( حقوق4

 . حقوق بين الملل خصوصي )تعيين كننده ي نحوه ي برقراري ارتباط بين افراد يك كشور با يك دولت خارجي(         1 

 ي ست(  . حقوق بين الملل عمومي )كه فاقد ضمانت اجراي2
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  جلسه ی دوم
 الف( قواعد و مقررات  

 . قوانين شامل  بر: قانون اساسي، قانون تجارت، قانون مدني و قوانين فرعي ديگر   ١

 . عرف: رويه اي ست كه در طول زمان ايجاد شده و مردم خود را ملزم به تبعيت از آن رويه مي دانند.   ٢

 مدني؛ «الفاظ عقود محمول است بر معاني  عرفيه.»  قانون  224به بيان ماده ي 

 . رويه ي قضايي: رويه ي يكساني ست كه بايد در همه ي  دادگاه هاي كشور از آن تبعيت شود.   ٣

گري نيز وجود دارند كه تصميمات قوانين مكتوب، عموماً توسط مجلس يا مجالس قانون گذاري وضع مي شوند. اما  نهادهاي دي
آن ها در حكم قانون و الزم االجراست. آرائي كه در مقام وحدت رويه بين دادگاه ها،  از سوي ديوان عالي كشور صادر مي شود  

 از اين دست به شمار مي آيد.  

 ديوان عالي متشكل از چندين شعبه و هر شعبه سه عضو شامل بر رييس و دو مستشار دارد .
عمومي ديوان عالي كه مرجع صدور آراي وحدت رويه است با عضويت و حضور رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل مي   هيئت
 شود.  

 ب( عمل تجاري 

 قانون تجارت عمل تجاري را تعريف ننموده، هرچند مصاديقي از اعمال تجاري را تعيين كرده است.  

ه اند: هر عملي را كه به قصد تحصيل سود و منفعت انجام گيرد و موجب  حقوق دانان اما، عمل تجاري را اين گونه تعريف كرد
توزيع ثروت شود، عمل تجاري گويند. از اين رو عمل تجاري  يا عمل  بازرگاني ازجمله ي  اعمال انتفاعي محسوب مي گردد. به  

 صاد جامعه شود.  بياني عمل تجاري آن عمل است كه در توزيع ثروت اثر داشته و باعث شكوفايي  و رشد اقت

 ج( تاجر 

، در تعريف تاجر چنين آورده است:  «تاجر كسي  است كه  شغل معمولي خود را معامالت  1311ماده ي يكم از قانون تجارت، مصوب  
 تجاري قرار دهد.»  

انعيت برخوردار باشد  ماده ي قانوني فوق كه ناظر بر تعريف تاجر است از آن جا كه تعريف در شناساندن معرف بايستي از جامعيت و م
 داراي  ايراد است.  

اگر صحت اين را  بپذيريم كه  تاجر اعم است از: شخص حقيقي و حقوقي و به اين نكته توجه شود كه اشخاص حقوقي برخوردارند  
از همان حقوق و تكاليف اشخاص حقيقي مگر حقوق و تكاليف خاصِ آدميت و بنابر نظر لغويين كه  «كس» ضميري ست كه 

اي اشخاص حقيقي به كار مي برند؛ لذا تعريف اظهار شده از «تاجر» در قانون تجارت از آن جا كه جامع افراد شامل بر موضوع بر
 آن  را در بر نمي گيرد و به بياني از جامعيت برخوردار نيست، داراي ايراد است.  

سال پيش كشور فرانسه است، به جاي    55رفته از قوانين  براين اساس براي رفع ايراد بهتر آن بود كه  در تعريف ارائه شده كه برگ
 عبارت «تاجر كسي است»، عبارت صحيح تر «تاجر شخصي است» به كار مي رفت.  
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بنابراين مي توان به نحو صحيح و جامع «تاجر» را به اين قرار تعريف كرد: تاجر به شخصي )اعم از حقيقي و يا حقوقي( اطالق  
 صورت مستمر و مكرر انجام اعمال بازرگاني )تجارتي( قرار دهد. مي شود كه شغل خود را به 

الزم به توضيح است كه اشخاص حقوقي در تعريف «تاجر» همان شركت ها هستند كه در مباحث آينده به اين بحث پرداخته خواهد  
 شد.  

افراد يا «تاجرند» و يا «غيرتاجر»؛ بايد توجه شود كه «ورشكستگي» ناظر بر افراد «تاجر» است و از «غيرتاجر» درصورت عدم 
 داري تعبير به «مفلس» يا  تمكن مالي براي رفع ديون و ن

 «معسر» مي شود كه در اين صورت گفته مي شود فرد دچار «عسر و حرج» است .  

 شرايط اساسي منتج به صدور حكم ورشكستگي از سوي محكمه ي صالح عبارتند از:    

1 . تاجر بودن     2 . وقفه در پرداخت دين )بدهي(   
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 جلسه ی سوم
 همان گونه كه توضيح داده شد ،شرايط اساسي منتج به صدور حكم ورشكستگي از سوي محكمه ي صالح عبارتند از:    

 . وقفه در پرداخت دين )بدهي(   2. تاجر بودن         1

د بدحساب فارغ از آسيب وارد كردن به اعتبار تجاري  بايد توجه داشت كه تاجري موفق است كه قادر به حفظ اعتبار خود باشد. فر
خود، گاه به اعتبار چند تاجر ديگر نيز خدشه وارد كرده و موجب اختالل در نظام اقتصادي مي شود. در واقع نيت قانون گذار با  

 .  وضع قوانين و مقررات مربوط به ورشكستگي، خارج كردن افراد بدحساب و بي اعتبار از جرگه ي تجار است

  :محقين به اقامه ي دعوي ورشكستگي در محاكم حقوقي و قضايي صالح عبارتند از 

«تاجر» دچار ورشكستگي شده است مكلف است، ظرف سه روز از تاريخ ايجاد وقفه در اعمال تجاري   . فردي كه در مقام   ١
خود به محكمه ي صالح،   دادخواست ورشكستگي دهد. 

مه ي دعوي ورشكستگي در دادگاه صالح؛ تنها طلب كاران هستند كه مختارند به اقامه  حق دارند به اقا . طلب كاران كه   ٢
 ي دعوي ياد شده.  

. دادستان )مدعي   ٣   العموم( كه به محض اطالع يافتن از ورشكستگي، مكلف است به اقامه ي دعوي.
  

بيان گرديد، معيار قانون در تعريف ارائه شده از «تاجر» در حقيقت وجه تمايزي ست كه قانون گذار بين    چنانچه در مباحث قبل:  توضيح
«تاجر» و «غيرتاجر» قائل شده است. براين اساس قانون تجارت و ساير مقررات مربوط به تجارت، حاكم بر «تاجر» بوده و  

   تاجر مكلف به تبعيت از قوانين و مقررات ياد شده است .

 مصاديق اعمال تجاري 

پيش تر به اين نكته اشاره شد كه قانون تجارت عمل تجاري را تعريف ننموده، هرچند مصاديقي از اعمال تجاري را تعيين كرده است 
 كه در ادامه مورد بحث قرار مي گيرد. 

  قانون تجارت، اعمال يا معامالت تجاري از قرار ذيل است:  2بنا به ماده ي  
  

 1يد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره، اعم از اين كه تصرفاتي در آن شده باشد يا نشده باشد.  .  خر 

  
  «در باب «تحصيل» و «خريد 

 بايد توجه داشت كه بين «خريد» و «تحصيل» تفاوتي وجود دارد مبني بر تعاريف ارائه شده در زير:  

 : هر نوع به دست آوردني را گويند. تحصيل

 : به دست آوردنِ ناشي از عقد بيع را گويند.  خريد
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 ر باب «اموال منقول» و «اموال غيرمنقول» د 

اما مقصود از «مال منقول»، هر نوع مالي است كه قابل جابجايي و حمل از محلي به محل ديگر باشد كه در غير اين صورت به آن  
 مال «غيرمنقول» گفته مي شود.  

بر اين اساس و با توجه به اين كه «يكي از اعمال رايج تجارتي ،معامله است» مي توان چنين اظهار داشت كه: معامله ي مال 
نقول، عملي تجاري محسوب شده، حال  آن كه اگر مال مورد معامله غير منقول باشد، معامله غيرتجاري به شمار مي رود. يا به م

 بيان ديگر، اموال غيرمنقول از شمول اعمال تجاري خارج است.  

مختلف وضع شده است كه از آن جمله در باب شرايط مترتب بر اموال منقول و غيرمنقول، مقررات موضوعه  به تعداد متعدد در قوانين  
 مي توان به موارد زير اشاره كرد: 

ن كه اجازه ي معامله الف( در اغلب كشورهاي دنيا به منظور جلوگيري از تسلط بيگانگان ساكن در كشور، اتباع خارجي با وجود آ
 به هر ميزان مال منقول را دارند اما مجاز نيستند كه مال غيرمنقولي را معامله كنند. 

ساله  66به عنوان مثال، اين دسته از افراد مجاز به معامله ي منزل مسكوني به عنوان مال غيرمنقول نبوده و از طريق اجاره ي 
نت در اختيار داشته باشند. به بياني حتي فاقد حقِ در اختيار گرفتن عرصه ولو با عقد  صرفاً مجازند اعياني ملك را به منظور سكو 

 اجاره هستند. 

ب( در قانون مدني، يك تأسيس حقوقي وجود دارد تحت عنوان «اخذ شُفعِ ِه». شرح آن مبني ست بر اين كه: اگر مال غيرمنقولِ  
از آن دو شريك حصه ي )سهم( خود از آن مال را به شخص سومي   قابلِ تقسيم، بين دو نفر مشترك )مشاع( باشد و يك نفر

بفروشد؛ شريك ديگر حق دارد نسبت به تصرف )تصاحب( سهم فروخته شده ولو با وجود عدم رضايت مالك اقدام و ثمن پرداخت 
 شده را نيز به وي بپردازد.   

چنان چه مشاهده مي شود عمل «سرقت» صرفاً ناظر  ج( در تعريف سرقت چنين آمده است: ربودن مال منقول متعلق به ديگري.  
است بر اموال منقول كه به طور مخفيانه ربوده شود. در صورتي كه اموال غيرمنقول نمي تواند مورد سرقت قرار گيرد بلكه غصب  

 مي شود.  
  «در باب «عقد اجاره 

قصد بيع يا اجاره» مورد اشاره قرار گرفته است. بايد توجه    قانون تجارت «خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به  2از ماده ي    1در بند  
 داشت كه طبق تعريف:  

 : تمليك عين است به عوض معلوم. بيع

 : تمليك منفعت است.  اجاره

 بنابراين هم در «بيع» و هم در «اجاره» نيت به قصد منفعت است ولو اين كه تصرفي صورت نپذيرد.  


