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 مقدمه

و  شود در قوانین و مقرراتی که به روابط خصوصییم حقوق خصوصی در حقیقت خالصه میدانهمانطور که می

بر  .در این شاخه اصل حاکمیت اراده مهمترین مبنایی است که در روابط طرفین حاکم است .افراد می پردازد معامالت

همین اساس، قوانینی هم که در حقوق خصوصی تصویب شده اند به نوعی انعکاس برابری طرفین در روابط قراردادی 

ن مشخص شده است که رعایت آن البته در برخی از قوانین استثنائا قواعد الزام آوری از طرف دولت برای طرفی .است

  .برای طرفین الزم االجرا است

حقوق ه از نظر آزمونی قوانین مرتبط با با قبول نکته فوق، مجموعه قوانینی در این خصوص تصویب شده است ک

اما  .حقوق خصوصی استمربوط به  قوانین ترینای از کاربردیمجموعه ؛کتابی که در پیش رو است .خصوصی نام دارد

جموعه قوانین تالیف شده در این کتاب چه ارتباطی به آزمون دکتری حقوق خصوصی دارد؟ در پاسخ بایستی گفت م

شود که بیشتر کاربردی بوده و به نوعی مردم در روابط که سواالت آزمونی و حتی مصاحبه دکتری از قوانینی مطرح می

را که در دکتری از آنها سوال مطرح می شود؛ مطالعه نماید چنانچه داوطلب بتواند قوانینی  .خود با آنها درگیر هستند

شویم که تسلط بر تست بنابراین متوجه می .نتیجه آن کسب رتبه خوب و قبولی نهایی در آزمون دکتری خواهد بود

 .های آزمون دکتری در گرو مطالعه قوانین و مقررات است

صه شده است در گردآوری قوانین مرتبط با آزمونهای متاسفانه گردآوری قوانین مرتبط با شاخه حقوق خصوصی خال

شود و اضافه بر آن به ه قوانین کاربردی دکتری دیده نمیبنابراین در بازار کتاب کار جدیدی در زمین .وکالت و قضاوت

ن دلیل عدم بررسی قوانین این رشته ما شاهد یک نوع بی نظمی و به هم ریختگی در طرح و انتشار داخلی این قوانی

سال اخیر  8ایم که با بررسی دقیق قوانینی که در آزمون دکتری در صاصا در حوزه آزمونی ما سعی کردهاما اخت .هستیم

سوال طرح شده است؛ کتابی هر چند مختصر اما کاربردی در این حوزه تالیف کرده و در دسترس داوطلبان آزمون 

که داوطلبی  شوداهمیت این امر زمانی آشکار می .هیمدکتری حقوق خصوصی و یا دعوت شدگان به مصاحبه قرار د

شود و برای پاسخ به این زمون دکتری از آنها سوال مطرح میای کاربردی از قوانین باشد که در آنیازمند تهیه مجموعه

پیدا هم  کند چنانچهاما پیدا نمی گرددها دنبال این مجموعه قوانین میها و یا حتی کتابفروشیکتابخانه سواالت در

و نتیجه اینکه اتالف وقت و عدم  آیدنمیآزمون دکتری  زیاد به کارشود با قوانین دیگری آمیخته شده است که اصوال 

   .قبولی را به دنبال خواهد داشت

دلیل اصلی این مشکل عدم اطالع از این نکته است که گردآوری کتاب مجموعه قوانین ها معموال نیازمند تخصص 

در  .تواند عینا در کتاب گردآوری نمایدتجو از اینترنت این قوانین را مییک دانشجوی لیسانس هم با جسنیست و حتی 

  .حالی که گردآوری و یا تالیف مجموعه قوانین مرتبط با دکتری حقوق خصوصی نیازمند شناخت تخصصی آزمون است

نین ناسخ و منسوخ باعث شده است که برای اضافه بر آن پراکنده بودن قوانین و به روز بودن و همچنین طرح قوا

بنابراین با توجه به این  .داوطلبان در مطالعه منابع مرجع جهت آزمون و یا حتی مصاحبه دکتری، تشتت پیش آید

البته باید خاطر نشان کرد که تبعا  .توان امیدوار به کارآیی این مجموعه در آزمون دکتری حقوق خصوصی بودنکات می

بردانده همه قوانین حقوق خصوصی نیست اما رویکرد نگارش کتاب براساس ارتباط یک قانون با سواالت این کتاب در

به نوعی کتاب کاربردی شده است و سعی شده است که با بررسی موشکافانه سواالت دکتری، قوانین  .دکتری بوده است

 .متناسب در مجموعه قوانین گردآوری شود
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ضمنا در صورت  .است ی کتابهاد حقوق خصوصی و دکترین در پاورقیات اساتیطرح نظرویژگی مهم این کتاب، 

هر چند در آخر  .ایمارتباط یک ماده قانونی با آرای وحدت رویه و یا نظرات مشورتی، از ذکر این موضوع غافل نمانده

کتاب این است که نکات ایم. ویژگی دیگر کتاب از آوردن آرای وحدت رویه مربوط به امور مدنی و تجاری غافل نشده

مهم قوانین معموال به صورت بولد در آمده است و این موضوع مسلما کمک خوبی به داوطلب خواهد بود. ویژگی نهایی 

 )چه از نظر قوانین و مقررات و چه آرای وحدت رویه( شده است. 1398نیز این است که کتاب به روز آوردی تا تابستان 

ب مسلما به این امر واقفیم که کار بزرگی انجام نشده اما در این سردرگمی موجود؛ اثر های کتاالبته با ذکر ویژگی

هر چند به این وجیزه به صورت کاربردی و با دیدگاه  .تواند راهگشا باشدموجود برای دکتری حقوق خصوصی می

شویم که  با پیشنهادات میرسد؛ لذا خوشحال آموزشی تهیه شده است اما وجود نواقص و اشتباهات محتمل به نظر می

  1.و گوشزدهای خود ما را منتفع سازید

  دپارتمان تخصصی دکتری حقوق خصوصی

 یکهزار و سیصد و نود و هفت تابستان                                                                                                                  
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 تجار و معامالت تجارتی -باب اول

 1.را معامالت تجارتی قرار بدهد شغل معمولی خودتاجر کسی است که  -1ماده 

 2:معامالت تجارتی از قرار ذیل است -2ماده 

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

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

و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام  کمیسیون( و یا عاملیکاری )العملهر قسم عملیات داللی یا حق( 3

 .یه و رسانیدن ملزومات و غیرهشود از قبیل تسهیل معامالت ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهمی بعضی امور ایجاد

 .نباشد مشروط بر اینكه برای رفع حوائج شخصی( تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه 4

 )* بایستی به نحو تصدی انجام شود(حراجی( تصدی به عملیات 5

 (بایستی مستمر باشد)*.های عمومینمایشگاه( تصدی به هر قسم 6

 .عملیات صرافی و بانكی( هر قسم 7

 .شودبه معامالت برواتی معامالت تجاری حكمی هم گفته می) .اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد معامالت برواتی( 8

 (.شوندصدور سفته و چک ذاتا عمل تجاری محسوب نمی

 بحری و غیر بحری عملیات بیمه( 9

 .مالت راجعه به آنهاداخلی یا خارجی و معا کشتیرانیو  خرید و فروش کشتیو  سازیکشتی( 10

 3:شودتجارتی محسوب می به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی از آنهامعامالت ذیل  -۳ماده 

 .تجار و کسبه و صرافان و بانكها( کلیه معامالت بین 1

 .نمایدخود می حوائج تجارتی( کلیه معامالتی که تاجر یا غیر تاجر برای 2

 .نمایدبرای امور تجارتی ارباب خود می خدمه یا شاگرد تاجراجزاء یا ( کلیه معامالتی که 3

 .های تجارتیشرکت کلیه معامالت( 4

 4.شودبه هیچ وجه تجارتی محسوب نمیمعامالت غیر منقول  - 4ماده 

 .اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست مگرکلیه معامالت تجار تجارتی محسوب است  - 5ماده 

                                                        

 مجوزکند؛ البته باید برای کار خود  امرار معاشبرای تاجر بودن بایستی تجارت، شغل معمولی شخص باشد و از آن  - 1

ندهد در قرار های سهامی که حتی اگر شغل  معمولی خود را معامالت تجارتی داشته باشد؛ در موارد استثنایی مانند شرکت

 -نه در واقع و نفس االمر–صورتی که موضوع فعالیت یک شرکت سهامی عمل غیر تجاری باشد آن شرکت به حکم قانون 

 اند مانند قضاتشود. البته برخی از اشتغال به تجارت ممنوع شدهاجر محسوب میتجاری است، ت
 است فارغ از تاجر بودن یا نبودن شخص. اعمال تجاری ذاتیاین ماده درباره  - 2
 اعمال تجاری در این ماده تبعاً تجاری است. - 3
شود. ای سهامی)تبعاً(، عمل تجاری محسوب میهالعمل کاری و یا معامالت اموال غیرمنقول توسط شرکتداللی یا حق -4

قانون تملک  5شود.) ماده ساختن خانه و آپارتمان و محل کسب،  به منظور اجاره یا فروش جزء عمل تجاری محسوب می

 آپارتمانها(

 قانون تجارت
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 دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی -مباب دو

 دفاتر تجارتی -فصل اول 

مقام  ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم 1هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر -6ماده 

 3.داشته باشد 2دهد؛می این دفاتر قرار

 .( دفتر روزنامه1

 .( دفتر کل2

 .یی( دفتر دارا3

 4.( دفتر کپیه4

از دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معامالت راجع به اوراق تجارتی ) -7ماده 

که فروش و ظهرنویسی( و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را قبیل خرید و

 .کند در آن دفتر ثبت نمایدبرداشت میبرای مخارج شخصی خود

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

 .کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خالصه ثبت کندتشخیص و جدا

دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال  - 9ماده 

 .ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیردگذشته خود را به

حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ری است که تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورتدفت 5دفتر کپیه -10ماده 

 .ثبت نماید

حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت -تبصره 

 .ضبط کند

که ) نماینده اداره ثبتبه استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط  6اده دفاتر مذکور در م -11ماده 

ولی باید  اوراق آن دارای  الزم نیستبرای دفتر کپیه امضاء مزبور  .شود( امضاء خواهد شدوزارت عدلیه معین می مطابق نظامنامه

 .هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شدسالیانه در موقع تجدید  .باشد نمره ترتیبی

 .( قانون ثبت اسناد است135حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال به عالوه مشمول ماده )

شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می -12ماده 

آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر  مجموع عدد صفحاتصفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر  تمکلف اس

الزم است کلیه  .نماید منگنه کندطرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه مینوشته با قید تاریخ امضاء و دو

 .نوشته شود تمام حروفاعداد حتی تاریخ با 

                                                        
ر قابل استناد دفاتر تجاری در صورتی که توسط نماینده اداره ثبت امضاء نشود؛ معتبر نبوده و در هر حال علیه خود تاج - 1

 شود(باشد.)نوعی اقرار محسوب میمی
دفاتر تجاری در مورد دعوی تاجر بر تاجر دیگر، در صورتی که دعوی راجع به امور تجارتی بوده و مطابق قانون تجارت  - 2

ارات محسوب تنظیم شده باشد، سندیت خواهد داشت. اگرچه دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد، لکن جزء قراین وام

 می شود. 

در صورت ناقص بودن دفاتر تاجر ورشکسته یا وجود بی ترتیبی در آن ممکن است ورشکستگی از نوع به تقصیر شناخته  - 3

 شود.

 تاجر مکلف است این دفاتر را ده سال نگه دارد. - 4
 محسوب نمی شود. از دفاتر قانونیدفتر کپیه تنظیم دفتر کپیه برای امور مالیاتی ضروری نبوده و  - 5
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 -کلیه معامالت و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود  - 1۳ماده 

کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن تراشیدن و حک

 .نگاه دارد تا ده سالدفاتر را از ختم هر سالی الاقل  مام آنممنوع است و تاجر باید ت

برند در صورتی که مطابق مقررات این و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می 6دفاتر مذکور در ماده  - 14ماده 

معتبر  بر علیه صاحب آنین صورت فقط و غیر ا 1سندیت خواهد داشت  -در امور تجارتی   -باشد، بین تجار  قانون مرتب شده

 .خواهد بود

این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون  .مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است 11و ماده  6تخلف از ماده  -15ماده 

 .تر مرتب ندارد نخواهد بودکه دف 2تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکستهالعموم میمدعیتقاضای 

 دفتر ثبت تجارتی -فصل دوم 

در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل  - 16ماده 

تر ثبت تجارتی به ثبت باید در مدت مقرر اسم خود را در دف به استثنای کسبه جزءاز ایرانی و خارجی تجارت اشتغال دارند اعم 

 .ریال محکوم خواهند شد برسانند و اال به جزای نقدی از دویست تا دو هزار

مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه  - 17ماده 

 .معین خواهد کرد

حسابها و دن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتشش ماه پس از الزامی ش - 18ماده 

خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و اال عالوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای  نشریات خطی یا چاپی

 .شودمینقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم

 .شوندمذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می 3زءکسبه ج - 19ماده 

ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه ای که مبلغ دریافتی آنان در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز -

  .نکنه کسبه جزء هستند

 فصل اول -های تجارتیشرکت

 ها و قواعد راجعه به آنهامختلفه شرکت در اقسام

 :بر هفت قسمت است 4های تجارتیشرکت - 20ماده 

 .( شرکت سهامی1

 .( شرکت با مسئولیت محدود2

 .( شرکت تضامنی3

 .( شرکت مختلط غیر سهامی4

                                                        
 شوند.دفاتر تجاری جزو اسناد عادی محسوب می - 1
 در صورت نداشتن دفتر، ورشکستگی به تقصیر خواهد بود. - 2
کسبه، پیشه وران، تولیدکنندگان که میزان فروش ساالنه آنان از مبلغ یکصد میلیون ریال تجاوز نکند کسبه جزء محسوب  - 3

 می شوند.
 ی، نسبی با مسولیت محدود و مختلط غیر سهامی حداقل دو شریک برای تشکیل نیاز دارندشرکت های  تضامن  - 4

 شرکت های  سهامی خاص و  شرکت مختلط سهامی حدقل سه شریک 

 شرکت های سهامی عام حداقل  پنج شریک 

 .شرکت تعاونی تولید و مصرف نیز حداقل  به هفت شریک برای  تشکیل نیاز دارد 
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 .( شرکت مختلط سهامی5

 .( شرکت نسبی6

 .( شرکت تعاونی تولید و مصرف7

 1۳47ز قانون تجارت مصوب الیحه قانونی اصالح قسمتی ا

 "های سهامی عام و خاصشرکت"-مبحث اول

 تعریف و تشکیل شرکت سهامی - 1بخش 

سهام  سهام محدود به مبلغ اسمیشرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان  -1ماده 

 1.آنها است

 .شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشدشرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می - 2ماده 

 .کمتر باشد سه نفردر شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از  - ۳ماده 

 :شودشرکت سهامی به دو نوع تقسیم می - 4ماده 

این گونه  .کنندبه مردم تأمین می از طریق فروش سهامهایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را شرکت -نوع اول 

 .شوندنامیده میها شرکت سهامی عام شرکت

ها این گونه شرکت .تأمین گردیده است منحصراً توسط مؤسسینهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس شرکت -نوع دوم 

 .شوندنامیده میشرکت سهامی خاص 

باید  "شرکت سهامی خاص"های سهامی خاص عبارت شرکت و در "شرکت سهامی عام"های سهامی عام عبارت در شرکت -تبصره 

های شرکت به طور روشن و خوانا قید ها و آگهیآن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطالعیه شرکت یا بعد از قبل از نام

 .شود

های سهامی خاص از یک میلیون تهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکدر موقع تأسیس سرمایه شرکت - 5ماده  

 .باشدریال نباید کمتر

در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش 

ر قانون تجارت تغییر شکل یابد های مذکور دحداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتسرمایه تا میزان

هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحالل  .از دادگاه صالحیتدار درخواست کندتواند انحالل آن را می ذینفعوگرنه هر 

 2.خواهد نمود موقوفمنتفی گردد دادگاه رسیدگی را 

سی و سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و الاقل  درصد بیستهای سهامی عام مؤسسین باید اقالً برای تأسیس شرکت - 6ماده 

ای به ضمیمه طرح ها سپرده سپس اظهارنامهشده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانکمبلغ تعهد  پنج درصد

و در  3هااداره ثبت شرکترسیده باشد در تهران به  کلیه مؤسسیننویسی سهام که به امضاء پذیرهاساسنامه شرکت و طرح اعالمیه

                                                        
سهامی نیازی به کسب مجوز از دولت ندارد؛ عالوه بر این برای ایجاد شرکت سهامی ثبت آن ضرورت  تاسیس شرکت های - 1

 ندارد بلکه به محض اراده شرکا و رعایت مقررات مربوط به شرکت های سهامی، شرکت تشکیل شده است.
پذیره نویسی کند مگر این که به شرکت سهامی خاص نمی تواند سهام خود را در بورس عرضه نماید یا این که اقدام به  - 2

شکل شرکت سهامی عام در آید. برای تبدیل شرکت خاص به عام،ابتدا  باید این تبدیل به تصویب مجمع عمومی فوق العاده 

برسد. سپس اساسنامه تغییر داده شده و اساسنامه ی جدید به همراه دو تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت و صورت 

عالمیه تبدیل شرکت را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند. پس از تصویب تغییرات در مرجع ثبت این دارایی شرکت و ا

 گردد.تبدیل به هزینه شرکت آگهی می
پذیره نویسی عبارت  مرجع ثبت شرکت ها با تایید سازمان بورس اجازه ی انتشار اعالمیه پذیره نویسی را صادر می نماید. - 3

ه موجب آن شخصی تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده ، در است از عمل حقوقی که ب
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تسلیم و  اداره ثبت اسناد و امالك محلها وجود ندارد به ثبت شرکتو در نقاطی که دایره هاها به دایره ثبت شرکتشهرستان

 .رسید دریافت کنند

انکی که برای هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارك مالکیت آن را در همان ب -تبصره 

ها تسلیم حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکتپرداخت مبلغ نقدی

 .نمایند

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 و

 وو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

تا زمانی که شرکت به ثبت  نرسیده باشد از وجوهی که به نام شرکت در شرف تاسیس در  شرکت سهامی عام شریک شود.

 بانک تادیه شده باشد نمی توان استفاده نمود.
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 عبارت است از:    1انواع چک - 1ماده 

 ندارد. جز اعتبار صادرکننده آنبه حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی  . چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها1

 .شودپرداخت وجه آن تأیید می.چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه 2

توسط بانک تضمین شتری صادر و پرداخت وجه آن .چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست م3

 .شودمی

و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت  توسط بانک صادرچک مسافرتی، چکی است که  - 4

 گردد.می

الرعایه است. شوند نیز الزم)داده پیام( صادر میهایی که به شکل الکترونیکی قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکتبصره: 

های الکترونیکی )داده پیام( را االجراء شدن این قانون، اقدامات الزم در خصوص چکسال پس از الزمبانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک

 های الزم را صادر نماید.انجام داده و دستورالعمل

شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در بق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میهایی که طچکهای صادر عهده بانک - 2ماده

االجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر اسناد الزمحکم

های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا نامهتواند طبق قوانین و آییندد میکه منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گرعلت دیگری

 صادرکننده وصول نماید.باقیمانده آن را از

 اسناد محلاجرای ثبترا به  5و یا گواهینامه مندرج در ماده  4برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده  

 تسلیم نماید.

 کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می

در مورد چکهای در وجه حامل( یا نویسی شده یا حامل چک )دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت

 .قانونی آنانقائم مقام

های وارد شده که مستقیما و بطور متعارف در تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینهدارنده چک می -تبصره 

ی که وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتجهت

دادگاه صادرکننده باید درخواست خود را به همان  -های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند جبران خسارت و هزینه دارنده چک

 2تقدیم نماید. -حكم

                                                        

تواند آن را دریافت کند و به افراد متفرقه آن دو خط کشیده شده باشد؛ و بانک دیگری می چک بسته چکی است که روی - 1

 گردد.پرداخت نمی
محال علیه چک نداشته باشد. اگر پس از  -چک بی محل ) تجارت، جزا( چکی است که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد - 2

رود کشیدن محل داشته باشد باز هم آن چک بی محل به شمار می تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کمتر از مبلغ چک

چک بی محل اگر چنانچه دارای عناصر جرم غش باشد از نظر اسالمی جرم است. آنچه که در قانون صدور چک مصوب 

ات آن به با اصالحات بعدی برای مرتکبین بزه صدور چک بالمحل پیش بینی گردیده تقریباً به نوعی در مقام اثب 16/4/1۳55

اندیشیده به فکر کم کردن مراجعین چک روز غیرممکن است چراکه بیشتر قانون تا آنجائیکه بایستی به ضمانت اجرای آن می

 برای سیستم دادگستری بود و یا شاید بانکها از انجام وظایف قانونی در رابطه با صدور چک مقصر هستند.

 عب بانک ایرانی در خارج از کشور در حکم سند الزم االجرا است.های داخل کشور باشد یا شچک چه به عهده بانک-

 1۳97ا اصالحاتقانون صدور چک ب
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قسمتی از  صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ چک در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا - ۳ماده 

وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را به دهد و نیز نباید چک را 

صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختالف در مندرجات چک و امثال آن از به

 بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد وجه چک خودداری نماید. رداختپ

 1بانک خواهد بود.چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از  -مکرر  ۳ماده  

پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورًا ( 3ده )هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ما - 4ماده 

ای که مشخصات چک و پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهغیرقابل

پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم 

 و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. به گواهینامه فاقد کد رهگیری

گواهی داری( از طرف بانک ف بانکدر برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک )در حدود عر

شود. بانک مکلف است به منظور اطالع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، 

 ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ در صورتی  - 5ماده 

شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت

ای غ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهدرخواست دارنده چک فورَا کسری مبل

 شود.با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی

اصل چک  جانشینمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، ، بیت نگردیدهنسبت به مبلغی که پرداخچک مزبور 

 2شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعالمیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.می

پارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یک بعد از ثبت -مکرر 5ماده 

ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری اطالع میبه تمام بانک

 ، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:رفع سوء اثر از چک هنگام تا

                                                                                                                                                                                                                                     

های مربوط به اجرای ثبت اسناد رسمی تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانین و آئین نامهدارنده چک می-

 وجه چک یا باقی مانده آن را وصول کند.

ها اعم از اینکه قبل از صدور حکم یا خت کلیه خسارات و هزینهتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پردادارنده چک می-

 بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا کند این دادخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.

شود، است بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم میهای وارده شامل خسارت تاخیر تادیهکلیه خسارات و هزینه-

 گیرد.های دادرسی و حق الوکاله را هم در بر میاست و این خسارت هزینهبل مطالبهقا

 چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول خواهد بود. 
چک نباید به صورتی تنظیم شود که به عللی مثل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختالف در مندرجات  - 1

صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در - انک از پرداخت وجه خودداری کند.آن و امثال آن ب

بانک محال علیه وجه نقد داشته و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج یا 

 دستور عدم پرداخت دهد.

پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصی مشخصات چک هویت و نشانی کامل هرگاه وجه چک به علل باال -

صادرکننده را در آن ذکر کند و علل عدم پرداخت را صراحتًا ذکر کند ) فقدان موجودی ( و آن را به دارنده چک تسلیم کند و 

 بانک مکلف است نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند.
گر که مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را تسلیم کند و در ا - 2

 کند.شود و بانک گواهی تقدیم میاین صورت چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی محل محسوب می
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 افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛عدم  -الف

های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد ها و کارتمسدود کردن وجوه کلیه حساب -ب

 به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعالمی از سوی بانک مرکزی؛

 های ارزی یا ریالی؛نکی یا صدور ضمانت نامهعدم پرداخت هرگونه تسهیالت با -ج

 عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی. -د

 و

 و

 و
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 و

 و
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رییس جمهور  .شودپرسی پس ازطی مراحل قانونی به رییس جمهور ابالغ میمصوبات مجلس شورای اسالمی و نتیجه همه - 1ماده 

مدت  دت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابالغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرفباید ظرف م

 .، منتشر نمایدساعت پس از ابالغ 72

روزنامه مجلس شورای اسالمی مذکور در این ماده به دستور رییس جمهور از امضاء یا ابالغ در مدتدر صورت استنکاف رییس -تبصره 

  .ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید 72رسمی موظف است ظرف مدت 

، ترتیب خاصی برای موقع االجراء است مگر آن که در خود قانون، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور الزمقوانین - 2ماده 

  .اجراء مقرر شده باشد

  .ه عمل آیدرسمی ب انتشار قوانین باید در روزنامه - ۳ماده 

، مقررات خاصی نسبت به این اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثرندارد مگر اینکه در خود قانون - 4ماده 

  .موضوع اتخاذ شده باشد

  .که قانون استثناء کرده باشدایران خواهندبود، مگر در مواردی ، مطیع قوانین ، اعم از اتباع داخله و خارجهکلیه سکنه ایران - 5ماده 

، ولو اینکه مقیم ، در مورد کلیه اتباع ایراناشخاص و ارث، از قبیل نکاح و طالق و اهلیت شخصیهقوانین مربوط به احوال  - 6ماده 

  .باشند، مجری خواهد بوددر خارجه 

، ال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیهاحو، از حیث مسائل مربوطه به اتباع خارجه مقیم در خاك ایران - 7ماده 

  .خود خواهند بودمتبوع دولت و مقررات قوانین ، مطیع درحدود معاهدات

  .کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بودکرده یا میاموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک  - 8ماده 

  .، منعقد شده باشد در حکم قانون استررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولمق - 9ماده 

  .نافذ است در صورتی که مخالف صریح  قانون نباشد،اند، را منعقد نمودهآن که کسانی به  نسبت قراردادهای خصوصی - 10ماده 

 در اموال  -جلد اول 

 اموال و مالکیت بطورکلیدر بیان  :کتاب اول

  در بیان انواع اموال :باب اول

 1.منقول و غیرمنقول :اموال بر دو قسم است - 11ماده 

  2در اموال غیرمنقول :فصل اول

                                                        
 .یشود و اختصاص به اموال مادی ندارداین ماده شامل تمام اموال, خواه مادی باشد یا در زمره حقوق م - 1

 ق.م(. 18تا12* مال غیرمنقول ممکن است ذاتی یا در اثر عمل انسان یا حکمی و یا تبعی باشد )مواد

 ق.م(. 20مال منقول نیز ممکن است مادی باشد یا حقوقی که در حکم منقول است )ماده* 
به مال غیرمنقول اختصاص پیدا کرده است.  22الی  11ول. از مواد قانون مدنی اول مال غیرمنقول را گفته و بعد مال منق - 2

هایی است برای مثال162و  15-14-13قانون مدنی که مال غرمنقول را تعریف کرده؛ دو قسم آن را گفته است و مواد  12ماده 

مدنی نیز قسم چهارم را با ذکر قانون  18قانون مدنی نیز قسم سوم را گفته و چند تا مثال زده و ماده  17این دو قسم. ماده 

 مثال هایی بیان کرده است.

 قانون مدنی
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اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه نمود، از محلی به محل دیگر نتوان نقلمال غیرمنقول آن است که  - 12ماده 

  .، بنحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شودانسان عمل

و همچنین است لوله  .جز بنا محسوب می شود، غیر منقول است عرفااراضی و ابنیه و آسیا و هرچه که در بنا منصوب و  - 1۳ماده 

  1.ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد

آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنایا زمین به کار رفته باشد، بطوری که نقل آن موجب نقص  - 14ماده 

  .خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول استیا خرابی

رو شده باشد، تنها آن اگر قسمتی از آن چیده یا د .استغیرمنقول مادام که چیده یا درو نشده است، ثمره و حاصل - 15ماده 

  .منقول است قسمت

  .، غیرمنقول است، مادام که بریده یاکنده نشده استهای آن و نهال و قلمهمطلق اشجار و شاخه - 16ماده 

اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت  - 17ماده 

، الزم و مالک آن را به این امر تخصیص داده استفاده از عمل زراعتوات زراعت و تخم و غیره و بطورکلی هر مال منقول که برای اد

محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه وگاو و جزو ملک ، جهت صالحیت محاکم و توقیف اموال ازباشد، 

 2.اختصاص داده شده استی زراعت یا خانه و باغ یا حیوان دیگری که برای آبیار

العبور ، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حقاز اشیاء غیرمنقوله حق انتفاع - 18ماده 

 3.نقول استتابع اموال غیرم، ید و امثال آنخلع، از قبیل تقاضایالمجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقولهوحق

  1در اموال منقوله :فصل دوم

                                                        

هر چیزی که متصل به زمین یا بنا یا درخت است؛ غیرمنقول به واسطه عمل انسان  غیرمنقول به واسطه عمل انسان: - 1

قانون مدنی  16 و 15 -14قانون مدنی به جز اراضی بقیه مثال غیرمنقول به واسطه عمل انسان است. مواد  13گویند. در ماده 

 نیز همینطور.

پیشاپیش مال پیشاپیش منقول مالی هست که اکنون غیرمنقول است و قرار است که در آینده منقول شود؛ این مال را  نکته:

شود؛ مثال یک ساختمان کلنگی که مالک یعنی احکام اموال منقول بر آن بار می منقول گویند که در حکم منقول است؛

خرد؛ پس انگار طرف مال منقول خریده را خراب کند؛ قبل از اینکه خراب شود یک نفر آجرهای آن را می خواهد ساختمانمی

 است. حال اگر بین دو نفر دعوا بشود کدام دادگاه صالح است، دادگاه محل اقامت خوانده صالح است.
 برای اینکه این اموال در حکم غیرمنقول باشند دو شرط الزم است: - 2

 و مالک این اموال یک نفر باشد. مالک زمین 

 مالک این اموال را به کشاورزی اختصاص داده باشد 

 شوند.اگر این دو شرط جمع شود؛ این اموال در حکم غیرمنقول محسوب می

قانون  17شود. حکم ماده حکمی که استثناء است؛ باید تفسیر مضیق شود؛ یعنی به موارد مشابه سرایت داده نمی قاعده:

مل این قاعده است و نباید به موارد مشابه سرایت داده شود. به دلیل اهمیت این ماده متن قانون در ذیل بیان مدنی شا

 شود:می
توان مشاهده کرد: غیرمنقول تبعی شامل دو چیز قانون مدنی(: این قسم اموالی هستند که نمی 18غیرمنقول تبعی)ماده  - 3

 است:

 غیرمنقول است؛ غیرمنقول تبعی گویند؛ زیرا تابع آن مال است. مثال:  حقوق غیرمنقول: هر حقی که روی مال

 سرقفلی -تحجیر -حق شفعه -حق انتفاع از خانه

 .دعاوی: هر دعوایی که راجع به مال غیرمنقول است؛ غیرمنقول تبعی گویند؛ مانند دعوای خلع ید 



 

  مجموعه قوانین دکتری حقوق خصوصی  

 

17 

  .اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول استبدون ممكن باشد اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر  - 19ماده 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 وو

 و

 و

 

 و

 و

 و

 و

 و

 

 و

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                     

 حقوق منقول -2اشیاء منقول  -1مال منقول دو قسم است؛  - 1

قانون مدنی  19شود. اشیاء منقول در ماده هر شیئی که بتوان بدون ضرر جابجا کرد؛ منقول محسوب میاء منقول: اول: اشی

 آمده است.

اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول ـ اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون  19ماده »

 «.است

 دو قسم است:  دوم: حقوق منقول:

 هر حق عینی که روی مال منقول است؛ منقول حکمی گویند؛ مانند حق انتفاع از ماشین حقوق عینی منقول: -1

هر حقی را که روی مال منقول است؛ منقول حکمی یا در حکم منقول گویند و هر حقی را که روی مال  نكته:

 غیرمنقول است؛ غیرمنقول تبعی گویند.

کلیه دیون از حیث صالحیت محاکم در حکم منقول  20مطابق ماده  ی(:قانون مدن 20حقوق دینی منقول)ماده  -2

 است.

باشند؛ نه فقط از جهت ایراد این ماده این است که دیون از هر جهت در حکم منقول هستند یا منقول حکمی می

  صالحیت.

 بخش چهارم: 
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 6۳مورخ  ۳7رأی وحدت رویه شماره  

دیوان عالی كشور نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اینكه به موجب ماده  رأی وحدت رویه هیئت عمومی 
نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و  1312واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاكم مصوب مرداد ماده 

ها جز شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه وصیت ایرانیان غیرشیعه كه مذهب آنان به رسمیت شناخته

ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و دادگاهباشد تصریح گردیده، فلذا در مواردی كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی

ات مسلمه در مذهب آنان جز نامه ملزم به رعایت قواعد و عادهمچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت

این رأی  در موارد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند.

ها در موارد برای دادگاه 1337از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب مرداد ماده  3قانون امور حسبی و ماده  43برابر ماده 
 االتباع است.شابه الزمم

 نکته: ماده واحده قانون اجازه احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم
نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه كه مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاكم باید قواعد  -ماده واحده 

 مواردی كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد بطریق ذیل رعایت نمایند:و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در 

 
 

 

 

 1۳42/12/29مورخ  ۳561رأی وحدت رویه شماره  
نظریه آرای صادره  42مورخ  3561رأی وحدت رویه  1342اختالف در مفهوم عبارت نسالً بعد نسل در وقف و تولیت و وصایت آرای سال 

دیوان عالی كشور از یک طرف و شعبه دهم دیوان مزبور از طرف دیگر از حیث اختالف در مقتضای عبارت نسالً بعد از شعب اول و ششم 
ها كه موضوع از لحاظ قانون مربوط به وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی كشور مطرح و نامهنامه و وصیتنسل مندرج در وقف

از این قرار  ترتیب است نه تشریکرت نسالً بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت شود: مستفاد از صرف عباچنین رأی داده می

که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در 

نسل مقدم وجود داشته باشد تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از امر تولیت و وصایت نمی

و همچنین است در مورد عبارت طبقتاً بعد طبقه و بنابراین رأی شعبه اول و ششم موضوعاً صحیح  نوبت به نسل بعد نخواهد رسید

 االجرا است.در نظایر مورد متبع و الزم 1328است و این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 

از این  ترتیب است نه تشریکمستفاد از صرف عبارت نسالً بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت  بعد نسل:منظور از نسل 

یت قرار كه هرگاه یكی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصا
 چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعد نخواهد رسید. تواند شركت نماید و مادام كهنمی

 و
 و
 و
 و
 و
 و

 وو

 ر مسائل مربوط به نكاح و طالق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.د-1 

 ر مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.د-۲ 

مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو ر مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در د-3 

 آن است.

 

 

 وحدت رویه در امور مدنی آرای

 

 

https://www.yasa.co/%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-0


 

  مجموعه قوانین دکتری حقوق خصوصی  
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 حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف

 19/10/1339مورخ -3271رای وحدت رویه شماره 
ترتیبی خاص مقرر داشته كه به همان نحو باید ( قانون تصفیه امور ورشكستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان 58چون موافق ماده )

خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانكارانی كه از اموال متوقف طلب خود 

ون صریحا استثناء نموده از جز کسانی که قاندیان بهشود بنابراین كلیه اند قیدی دیده نمیرا به وسیله دادگاه تأمین كرده

قانون آیین دادرسی ناظر به مورد مذكور در فوق نبوده و در این مورد كه حكم ( 269و منطق ماده ) اموال متوقف حق استفاده دارند

ضایی باشد. بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی كشور صحیحا صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قخاصی موجود است قابل اعمال نمی
 االتباع است.های الزم برای دادگاه 1328مصوب تیرماه 

ها درصورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویس

 سفارشی یا اطالعنامه

 11/7/1341مورخ -12رای وحدت رویه ردیف 

 و

 و

 و

 و

 

 و

 و

 و

 و

 

 و

 و
 

 تجاریوحدت رویه در امور  آرای

 

 

https://www.yasa.co/%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-0

