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  8933 -8931 سال تحػیلی: اٍلحساتذاری ترم:  رضتِ: کارضٌاسیهمكغ تحػیلی:کارداًی

 هذرس: هحوذ خَاد رازلیًام ًٍام خاًَادگی   حمَق تازرگاًی پیطرفتًِام درس:

 09211819376تلفي ّوراُ هذرس:mohamad.j630@yahoo.com هذرس:emailآدرس 

  سَم      دٍم   هرتَـ تِ ّفتِ  :  اٍلحمَق تازرگاًی پیطرفتِ   خسٍُ درس:

 textدارد : ًذارد                      voiceدارد: ًذارد           power pointدارد:  ًذارد 

 ............................................تلفي ّوراُ هذیر گرٍُ : 

                                   

 تجارت کلیات علم حقوق

 رٍاتف ٍ تدار تر حاکن همررات هدوَػِ از است ػثارت تدارت حمَق:تجارت حقوق تعریف

 .تداری

  :منابع حقوق تجارت

 :هتَى لاًًَی-الف

ایي هتَى تترتیة .ٍ دراختیار ّوگاى لرار دادُ هی ضَد هتَى لاًًَی در هدوَػِ ای لَاًیي چاج

  اّویت تطرح ریل

 :هی تاضذ

  لاًَى اساسی-1

  لاًَى هدازات ٍ ...( –لاًَى تدارت  –لَاًیي ػادی)هػَب لَُ همٌٌِ هثل لاًَى هذًی -2

  آییي ًاهِ ّا-3

  تخطٌاهِ ّا-4

  دستَرالؼول ّا-5

ر هَرد یک هسالِ خاظ حمَلی رٍیِ لؿایی گفتِ اتفاق ًظر دادگاّْا د:رٍیِ ّای لؿایی)ب

تِ ػثارت دیگر اگر در یک هسالِ حمَلی تٌالؽ لاًَى یا سکَت لاًَى ، اختالف ًظر  .هی ضَد

ٍخَد داضتِ تاضذ ، ضؼة هختلف آرای هتفاٍت غادر هی کٌٌذ،چٌاًچِ ّیات ػوَهی دیَاى 

  .لیِ دادگاّْا الزهاالخراستػالی کطَر رای غادر ًوایذ ایي رای تِ هٌسلِ لاًَى ترای ک

ػرف ٍ ػادت تكَر کلی ػثارت است از هدوَع ػادات ٍ رسَهی کِ در یک :ج(ػرف ٍ ػادت
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خاهؼِ، در یک گرٍُ یا در یک هٌكمِ در هَرد خاغی هؼوَل است ٍ ترخالف آى ػول کردى تِ 

  .ًحَی سرزًص یا ػکس الؼول دیگراى را تر هی اًگیسد

حمَلذاًاى از هتَى لاًًَی ٍ هسائل حمَق ترداضتْا ، تفسیرّا ٍ  :د(ػمیذُ ػلوای حمَق

 .تحلیلْای تِ خػَغی دارًذ کِ در کتة ، هماالت ٍ سخٌراًیْای خَد هٌؼکس هی کٌٌذ

 

 هؼاهالت را خَد هؼوَلی ضغل کِ است کسی تاخر ، تدارت لاًَى یک هادُ قثك:تاجر تعریف

 .دّذ لرار تدارتی

 :آیذ هی تر تاال تؼریف از کِ آًچِ

 هطوَل ٍ است تکالیف ٍ حمَق دارای کِ حمَلی یا ٍ حمیمی از اػن است ضخػی الف(تاخر

 .گردد حمَلی هی ػٌاٍیي

 هستور تػَرت را تداری هؼاهالت ٍ ػولیات یؼٌی تاضذ تدارتی هؼاهالت اٍ هؼوَلی ضغل ب(

 .ًوایٌذ تدارتی هؼاهلِ یک تِ الذام گاُ گاُ ٍ اتفاق ترحسة ایٌکِ دّذ ًِ اًدام هؼوَل ٍ

 هی هحسَب تدارتی هؼاهالت لاًَى ًظر از کِ ّستٌذ تدارتی ػولیات :تدارتی هؼاهالت ج(

 :ّستٌذ ًَع دٍ ػولیات تدارتی ایي ضًَذ

 آًرا کسی چِ ایٌکِ از ٍغرفٌظر خَد خَدی تِ کِ هؼاهالتی : )اغلی( راتی تدارتی ػولیات 1-

 .ضَد هی هحسَب دّذ،تدارتی هی اًدام

 اگر ٍلی ًیستٌذ تداری راتاً اغَالًٍ آًْا خَد کِ ّستٌذ هؼاهالتی :تثؼی تدارتی ػولیات 2-

 .ضًَذ هی هحسَب تدارتی ضخع، تَدى تاخر تثغ ٍتِ اػتثار تِ اًدام دّذ را تاخرآًْا

 :است زیر شرح به تجارت قانون 2 ماده براساس ذاتی تجارتی معامالت

 درآن تصرفاتی اینکه از اعم اجاره یا فروش قصد به منقول مال هرنوع تحصیل خریدیا 1-

 .باشد نشده شده یا

 .تولیک لػذ تِ دیگر کاالی یا پَل هؼیي ػَؼ یک هماتل در کاال هثادلۀ :یؼٌی خریذ

 از فلسات استخراج هاّی، غیذ هثل خریذى قریك از غیر کاالیی آٍردى تذست  :یؼٌی تحػیل

 .ضَد هؼوَلی ضغل کِ ضرـ ایي تِ ّا ازخٌگل ٍهیَُ آٍری چَب خوغ ، هؼادى
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 .تاضذ داضتِ ٍفرٍش ٍخریذ تولک لاتلیت کِ ّرچیسی :هٌمَل هال

 :است تردٍلسن اهَال هذًی لاًَى 11 هادُ قثك

 هحل یا خَد تِ ایٌکِ تذٍى تاضذ دیگرهوکي هحلی تِ ازهحلی آى ًمل کِ اهَالی هٌمَل اهَال 1-

 .غٌذلی،خَاّرات هیس،: هثل.خراتی ٍاردآیذ آى

 راتی آى استمرار ایٌکِ از اػن ًوَد ًمل ًتَاى دیگر هحل تِ هحلی از کِ اهَالی هٌمَل غیر اهَال 2-

 آى هحل یا هال خَد ًمع یا خراتی هستلسم آى ًمل کِ ًحَی تِ اًساى ػول تِ ٍاسكِ یا ٍ تاضذ

 هحسَب راتی تدارتی ػول هٌمَل هال ّر تحػیل خریذیا تٌاترایي . ساختواى یا زهیي :هثل.ضَد

 .گردد هی

 تایذ گردد هحسَب تدارتی هؼوَل غَرت تِ هٌمَل هال تحػیل یا خریذ ایٌکِ ترای :تَؾیح

 ًوی هحسَب ،تدارتی تاضذ ضخػی هػارف ترای اگر ٍ تاضذ اخارُ فرٍش یا لػذ تِ حتواً

 ًثاضذ فرٍش لػذ تِ اها کٌذ تحػیل یا را خریذاری تدارتی کاالی تارّا ٍ تارّا اگر حتی .ضَد

 .تاضذ ضخػی هػارف ترای تلکِ

 تدارتی هحسَب دّذ هی اًدام را تاخرآًْا چَى کِ ّستٌذ هؼاهالتی :تبعی تجارتی معامالت

 .گردًذ هی

 تدارتی ازآًْا یایکی هتؼاهلیي اػتثارتاخرتَدى تِ ریل هؼاهؼالت تدارت لاًَى 3 هادُ تراساس

 :ضًَذ هی هحسَب

 تاًکْا ٍ غرافاى ٍ کسثِ ٍ تدار تیي هؼاهالت کلیِ 1-

 .اًدام هی دّذ خَد تدارتی حَایح رفغ ترای تاخر غیر تا تاخر کِ هؼاهالتی کلیِ 2-

 تِ هرتَـ هَالغ تؼؿی در هؼاهالت ایي دّذ، هی اًدام هؼاهالتی افرادغیرتاخرّن تاخرتا گاّی

 ترای لثیل ایي از ٍ دفتری لَازم ٍ لفسِ ، ٍپٌدرُ درب خریذ :هثل تاضذ ٍی هی تدارتی اهَر

 ایي ٍاز ّا درسردخاًِ هیَُ ًگْذاری لرارداد :تداری هثل الزم ّای لرارداد ػمذ یا تدارتخاًِ؛

 هؼاهالت ایي درایٌػَرت .گیرد اًدام هی خاًِ سرد تاخر ًدار،غاحة غیر افراد تا ًَػاً کِ لثیل

 .گردًذ هی هحسَب تدارتی ٍلراردادّا

 ترای ازًدار پٌدرُ ٍ درب خریذ هثالً تاضذ تاخر ضخػی حَایح رفغ ترای هؼاهالت ّویي اگر اها
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 .گردد ًوی هحسَب تدارتی هؼاهلِ ایٌػَرت در ضخػی تاخر هٌسل

 .دٌّذ هی اًدام خَد ارتاب تدارتی اهَر ترای تاخر ضاگرد یا خذهِ اخسا یا کِ هؼاهالتی کلیِ 3-

 اهَر ترای خَد ارتاب ًام ٍتِ حساب تِ را لراردادی یا هؼاهلِ تاخر کارکٌاى اگر لاًَى ًظر از

 حَایح ترای را هؼاهالت ایٌگًَِ اگر ٍلی گردد هی هحسَب دٌّذ تدارتی اًدام اٍ تدارتی

 . ًیست تدارتی دٌّذ اًدام اٍ ضخػی

 تدارت لاًَى قثك کِ ّستٌذ ضرکتْایی تدارتی ضرکتْایتدارتی  ضرکتْای هؼاهالت کلیِ 4-

  .ّستٌذ حمَلی ضخػیت دارای ٍ تطکیل

 .تارُ هكالة درسی از قریك تلگرام یا ایویل پاسخ دادُ هی ضَدسَال در ّر ّرگًَِ

 درس تلگرام یا ایویل ارسال گردد.آسَاالت ریل تػَرت هختػر تِ 

 تاخر را تؼریف کٌیذ-1

 چْار هَرد از هٌاتغ حمَق تدارت را ًام تثریذ -2

 هؼاهالت تداری تِ چٌذ دستِ تمسین هیطَد.-3

 

 
  

 
 

 

 

 


