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 وثيقٔه تجارتى

وجود نيايد  طور نسيه و يا اقساطى بفروشد براى اينکه در پرداخت وجه اشکالى به هرگاه تاجرى کاالئى را به تاجر ديگر به

و به ثمن مبيع خود برسد، ممکن است در موقع فروش کاال با خريدار شرط نمايد تا زمانى که وجه کاال پرداخت نگردد 

قرار گيرد تا چنانچه در سر موعد قرارداد وجه را تأديه ننمايد از حق وثيقٔه خود استفاده نموده کاال کاال در رهن يا وثيقه او 

ترين راه اين است که جنس در  را به فروش برساند. بديهى است در چنين موردى بايد جنس در دسترس او باشد و ساده

مثال تاجرى بيست تخته فرش به تاجر ديگرى به مبلغ پانزده عنوان  انبارى و يا محلّى تحت مراقبت او قرار داشته باشد. به

ها در وثيقه باقى بماند و مشترى حق داشته باشد  فروشد به اين شرط که تا پول وى پرداخت نشود فرش ميليون تومان مى

اين قبيل خريد و حساب آنها را به خريدار دوم تحويل نمايد  هائى که خريدارى نموده به ديگرى بفروشد و پس از تسويه فرش

فروشد و بعد خريدار آن  ها مربوط به زمانى است که فروشنده به خريدار اعتماد نمايد لذا ابتدا جنس را به طرف مى فروش

گذارد تا موقع پرداخت ثمن جنس را از او دريافت نمايد را به وثيقه فروشنده در ازاء قيمت آنها که او بدهکار است مى . 

 وديعه تجارتى 

شود به اين ترتيب که يکى از آنها مثالً مقدار سى تن  اى مبنى بر فروش جنسى بين دو تاجر انجام مى وقات معاملهگاهى ا

نمايد که پس  ماه ديگر اخذ نمايد و چون به او اعتماد ندارد شرط مى ۶فروشد که ثمن آن را  برنج درجه يک به ديگرى مى

باقى بماند اگر خريدار بتواند آنها را بفروشد در محل انبار صاحب اوليه کاال  عنوان امانت ها در انبار او به از فروش، برنج

نمايد. در اين قبيل معامالت، خريدارى که  دهد و جنس را از انبار خارج و به خريدار جديد تحويل مى پول را به او مى

کند اما چون وجه آن را به  را خريدارى مى باشد با قيد اين شرايط، جنسى اى ندارد و يا سرمايه او اندک مى معموالً سرمايه

ماند ولى پس از آنکه آن را  عنوان وديعه نزد مالک اول باقى مى شود بلکه به پردازد جنس به او تحويل نمى صاحب آن نمى

شود. که در حال حاضر در  دهد از فروش آن سودى هم عايد خود وى مى فروخت، ضمن اينکه پول صاحب آن را مى

موارد چنين معامالت و معامالت مشابه ديگرى مانند اجاره به شرط تمليک و معرفى ضامن معتبر )ضمان  اى از پاره

باشد تجاري( در بين تجار مرسوم و متداول است که بيشتر مبتنى بر کمک و احسان و ارفاق به خريدار مى . 

 عناصر تشکيل دهنده بيع تجارتى داخلى

بيع مدتى اشاره گرديد الزم است گفته شود که در قانون مدنى براى هر معامله چهار حال که تا حدودى به احکام و شرايط 

شرط کلى و عمومى و اساسى مقرر گرديده است که در کليه عقود و معامالت و تعهّدات اعم عقود معين و غيرمعين بايد 

قانون مزبور چنين تصريح دارد ۱۹۰که ماده  طورى  گويند همان رعايت شود که به آنها شرايط اساسى صحت معامله مى . 
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 بايد نيّت انجام معامله ای را داشته و راضی هم باشند

 اهليّت طرفين معامله

 موضوع معامله هم بايد معيّ ن باشد

 مشروعيّت جهت معامله

 

 

باشد زيرا در تجارت هم طرفين  بنابراين عناصر اصلى قراردادهاى تجارتى همان شرايط اساسى صحت معامالت مى

ملهمعا : 

اى را داشته و راضى هم باشند بايد نيّت انجام معامله   

تواند جنسى را بدون رضايت مالک و يا متصرف آن خريدارى نمايد يا کسى را مجبور به  زيرا هيچ تاجر يا شرکتى نمى

 .خريد آن کند

 اهليّت طرفين معامله 

مدتى مدنى باشد يا بيع تجارتي. به اين جهت هر تاجرى گيرد اعم از اينکه بيع  در همٔه مسايل حقوقى مورد عمل قرار مى

هم در موقع انعقاد قراردادهاى تجارتى بايد اهليّت استيفاء داشته باشد )سفيه، ديوانه و ورشکسته نباشد( زيرا اگر يکى از 

ن معامله براى انجام آن اى با او انجام داد چرا که طرفي توان معامله طرفين معامله تجارتى به جنون مبتال گرديده باشد نمى

قانون مدني( و آدم ديوانه شايستگى براى انجام معامله ندارد ۲۱۲بايد اهليّت داشته باشند، )ماده  . 

 موضوع معامله هم بايد معيّن باشد 

رساند، فرش: پسته و  يعنى تاجر يا شرکت تجارتى بداند چه کاال و متاعى را خريدارى نموده و يا اينکه به فروش مى

 .خشکبار يا مواد غذائى و يا پارچه و قطعات و لوازم ماشين و غيره

 مشروعيّت جهت معامله 

يعنى خريد و فروش و ساير عمليات تجارتى بايد مشروعيّت داشته باشد به اين معنى که برخالف موازين قانونى و شرعى 

. اما الزم به ذکر است که عالوه بر موارد اى از درجه اعتبار ساقط خواهد بود صورت چنين معامله نباشد. در غير اين

دهند براى هر قرارداد تجارتى با توجه به نوع و اهميت محتواى آن نيز  مذکور که پايه و اساس هر قراردادى را تشکيل مى

 .شرايط ديگرى هم وجود دارد که در موقع انعقاد بايد مورد توجه قرار گيرد

باشد. به همين جهت  شود متفاوت مى هاى دو يا چند کشور بسته مى ار و شرکتضمن اينکه شرايط قراردادهائى که بين تج

اند آنها را به دو دسته تقسيم نموده  

 ـ قراردادهاى داخلى

 ـ قراردادهاى خارجى

http://www.aftabir.com/business/financial/commercial_law/documents/contract_interal_integration.php#like
http://www.aftabir.com/business/financial/commercial_law/documents/contract_interal_integration.php#mansuetude
http://www.aftabir.com/business/financial/commercial_law/documents/contract_interal_integration.php#matter
http://www.aftabir.com/business/financial/commercial_law/documents/contract_interal_integration.php#rule
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شود اشکاالت زيادى وجود  در مورد قراردادهاى داخلى که بين اشخاص حقيقى يا حقوقى در داخل يک کشور بسته مى

 :ندارد چرا که

باشد زيرا هر کشورى مسائل مربوط به تجارت  قوانين حاکم بر مقررات بازرگانى در تمام نقاط کشور قانون واحدى مى -

هاى  دهد و قوانين مزبور براى کليه تّجار و شرکت و امور بازرگانى خود را برابر قوانين جاريه مملکت نظم و نسق مى

دانند مسئله تعارض  بند قوانين و مقررات کشور مى مله و تعهد خود را پاىباشد و چون طرفين معا االتباع مى تجارتى الزم

آيد و اگر مشکالتى در مورد يا موارد خاصى حاصل شود حل آن از مسائل و مشکالت تجارت خارجى  وجود نمى قوانين به

تر است ساده . 

 

 

شوند و  ت قوه قضائيّه کشور خود اداره مىنمايند و تحت نظار کلئه مراجع قضائى يک کشور از سيستم واحدى تبعيت مى -

هاى  اصوالً ملزم و مکلف به اجراء قوانين موضوعه هستند به اين جهت اختالف و مشکالت حاصله بين تجار و شرکت

شود از نظر مقرّرات  گردد و حکمى که از دادگاهى در هر نقطه کشور صادر مى تر حل و فصل مى داخلي، زودتر و ساده

باشد پيچيده و غامض نمىاجراء چندان  . 

مشترک بودن زبان و فرهنگ و مذهب و اخالق و عرف بازرگانى تا حدود زيادى تأثير دارد و بعضى از مشکالت را  -

نمايد نمايند به سادگى برطرف مى براى مردمى که در يک کشور زندگى مى . 

 انواع قراردادهاى تجارتى

هاى علماء  انوت تجارت ماده يا مواد خاصى وجود ندارد. به اين جهت ديدگاهبندى قراردادهاى تجارتى در ق دربارٔه تقسيم

حقوق و کارشناسان امور تجارتى متفاوت است اما با در نظر گرفتن مجموع مواد قانون مزبور و استفاده از ساير قوانين 

توان تقسيم نمود قراردادهاى تجارتى را به سه دسته کلى مى . 

بازرگانى مانند فروش تجارتي، رهن يا وثيقه تجارتي، وديعٔه تجارتى و غيرهقراردادهاى خاص  .۱  

 قراردادهاى مربوط به اسناد تجارتى مانند برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل .۲

کاري، قائم مقام  العمل قراردادهاى مربوط به مشاغل تجارتي. مانند قراردادهاى مربوط به بيمه و بورس، داللي، حق .۳

ارتي، عاملى و قراردادهاى حمل و نقلتج  
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صاحبان رحف و مشاغل تجارتی رد محدوده اقنون تجارت و قوانین رمتبط هب آن منعقد  رقارداد تجارتی بیع : ره توافقی هک رد زمینه امور تجارت و مشاغل تجارتی و کلیه معامالت و یا عملیات تجارتی بین تجار و بازرگاانن و
رگدد می . 

رودیرود و رد مفهوم لغوی، شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیرمالی و معوض و غیرمعوض است )رتمینولوژی حقوقی دکتر محمد جعفر جعفری لنگ  کار می کنونی هب معنی عقد هبو رد افرسی  ) 

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر رد مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد رب انجام ) بیع تجارتی .اما رد اقنون تجارت تعریفی از آن هب عمل نیادمه لیکن ماده ۱۸۳ اقنون دمنی عقد را چنین تعریف نموده اس ت
 (ارمی نمایند و مورد قبول آنها باشد

https://www.yasa.co/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C

