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 مقدمه
به همین دلیل فارغ التحصیالن کارشناسی  حقوق خصوصی)سراسری و آزاد( حقوق تجارت است. یکی از سرفصل های آزمون دکتری

 4آزمون دکتری موفق شوند، بایستی بتوانند درصد خوبی در این درس کسب کنند؛ چرا که ضریب این درس خواهند در ارشد که می

ها و سرفصل توجه به اصالحیهبا بوده و تاثیر بسیار زیادی در کسب نمره کل و رتبه داوطلب و دعوت شدن به مصاحبه دارد. بنابراین، 

مقطع  این ایجاد شد اینک برای ورود به دکتریآزمون  جهت متمرکز کردن 95تحول در سال  جدیدی که بعد از چندین سال تغییر و

 -مدنیحقوق )تخصصی منابعبایستی داوطلبان  ...های خودگردان و، شبانه یا دانشگاه آزاد اسالمی و پردیسچه در دانشگاه دولتی

را امتحان داده و نمره الزم را کسب  (و استعداد و هوشزبان عمومی )منابع عمومیو  («بخش معامالت» متون فقه -تجارتحقوق 

 باشد.می 1و ضریب دروس عمومی  4ضمنا ضریب دروس تخصصی کنند. 

در محترم کتابی که برای داوطلبان  ،1395مخصوصا از سال  خصوصیو چرخش طراحان سواالت دکتری حقوق  توجه به تغییرات با

آزمون دکتري حقوق براي داوطلبان  تجارتکاربردي و همچنین تخصصی حقوق ، کتاب جامعنظر گرفته شده عبارت است از 

ون کسب کرد؛ در آزم درصد مناسبی از حقوق تجارت های مختلفی است. به بیان دیگر برای اینکه بتوانکه شامل قسمت خصوصی

ضمنا بایستی مطلع باشید که تاکید بیشتر  ؛ که این کتاب نیازهای شما را برآورده خواهد کرد؛شودتری مطالعه الزم است منابع مفصل

در حقوق تجارت دکتری بر قانون تجارت و نظرات و کتب دکتر اسکینی است. البته این به معنای تکیه تنها بر این منابع در فراهم 

طراح و نکات خالصه کتاب اساتید است؛ هم العاده کاربردی فوق درسنامههم شامل کتاب پیش رو، چرا که  آوری این بسته نیست؛

بیرون کشیده شده از  اتنکو هم  بیرون کشیده شده از کتب اساتید طراح ، هم نکات مهمتجارتمهم کتب حقوق 

 . سواالت دکتري و در نهایت تست و خودسنجی

رفته سواالت دکتری در داخل درسنامه ها در نظر گ ،های اصلی این کتاب این است که در عین تخصصی بودن و کامل بودناز مزیت

شده و البته در آخر هر مطلب یا نکات مهم برگرفته شده از کتب و آزمونها آمده و هم اینکه کتب اصلی حقوق تجارت خالصه نویسی 

شده است. ضمنا ما سعی کرده ایم سواالت شبیه ساز بخش آخر کتاب را بسیار تخصصی و هم مطابق مطالب کتاب آوریم و هم کتب 

 م.رار دهیدکتر پاسبان را مورد بررسی ق ، دوره کاویانی ودوره عرفانیدوره دکتر ستوده،  -د دوره اسکینیاساتید طراح و رفرنس مانن

ایم که در بین مطالب ایم و نکات آزمونی مقاالت را در کتاب پوشش دادهعالوه بر آن مقاالت اساتید طراح را نیز مورد بررسی قرار داده

 ه خواهید کرد.کتاب در قالب نظریات خاص حتما مشاهد

است و طراحان هر گونه  کتاب آزمونی بودن متنتئوری محور بودن و هم از نکات جالب در تالیف این کتاب هم رویه ای بودن و هم 

در سوالی که بیاورند در کتاب کار شده است. ضمنا ما سعی کرده ایم همه قوانین مرتبط با آزمون حقوق تجارت را بررسی کرده و حتی 

   اصالح شده نیز در نظر گرفته شده است. 97اصالحات جدید قوانین مانند قانون چک که در سال این چاپ 

چرا که در عین جامع بودن مانع  د شد؛نیاز خواهنیگری در حقوق تجارت بیبا خواندن این کتاب از مطالعه هر کتاب د داوطلبانمسلماً 

 نون در جایی چاپ شده باشد.باشد و بعید می دانیم کتابی در این سطح تا کنیز می

 ، چنانچه خوانندگان محترم این وجیزه، انتقاد یا پیشنهادی در مورد متن کتابحسن انتخاب و اعتماد شمادر پایان، ضمن تشکر از 

 1دارند؛ لطفا از طریق آدرس ذیل ما را یاری نمایند. برای بهتر شدن محتوا
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 1حقوق تجارت 
 اعمال تجاری

 اجر کیست؟ بررسی تعریف قانونگذارت

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را »قانون تجارت1مطابق ماده  .قانونگذار در صدر قانون تجارت، بازرگان را تعریف کرده است

ست و اجرای آن تعریفی جامع و مانع نیاینکه هایی چند مطرح شده است، از جمله در مورد این تعریف اشکال .«معامالت تجارتی قرار بدهد

 و به روشنی مشخص نیست« کسی»به نظر بعضی، مقصود قانونگذار از گفتن کلمه  .های بازرگانی( مورد تردید استبر تجار حقوقی )شرکت

را شود؟ به طور قطع اگر قانونگذار به جای کلمه کسی کلمه شخصی آیا کلمه به کار برده شده شامل بازرگان حقوقی )شرکتهای تجاری( نیز می

 .آورداین تردید را در ذهن به وجود می« کسی»به کار برده بود، تردیدی در برگرفتن تجار حقوقی نبود، اما لفظ 

 .البته اگر کسی شغل خود را اعمال تجاری ذاتی  نکته: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجاری قرار دهد

 تاجر است.قانون تجارت قرار دهد تاجر واال غیر 2در ماده 

بازرگان حقیقی را تعریف کند، کما این که در مورد بازرگانان  این بوده که صرفاً «کسی»به عقیده برخی شاید مقصود قانونگذار از عنوان نمودن 

ای کند و مالک تجاری بودن عملیات را که در ماده یک عنوان شده برصحبت می 1ت(.ق 20ها، در جایی دیگر )ماده حقوقی، یعنی شرکت

های تجاری سخن گفته شده و یکی از این انواع، از انواع شرکت .ت.ق 20با این توضیح که در ماده  .پذیردبازرگانان حقوقی به طور مطلق نمی

به عالوه در مورد  .موضوع عملیات این نوع شرکت تجارتی نیستشرکت تعاونی تولید و مصرف اعالم شده است و روشن است که 

شرکت سهامی ولو این که موضوع آن عملیات تجاری نباشد، » د:داراعالم می 1347قانون اصالحی مصوب  2شرکت سهامی ماده 

صرفا « کسی»مقصود قانونگذار از بکارگیری کلمه کنند که بدین سان، این افراد این گونه نتیجه گیری می «.شودتجاری محسوب می

همچنین، ایراد شده است که  .سب مورد به موادی خاص محول نموده استبازرگان حقیقی بوده و تعریف بازرگان حقوقی را بر ح

شاگرد  .ت .ق 1مطابق ظاهر ماده  .د بازرگان نیستنداردانیم این افیست، درحالی که میتعریف قانونی مانع از بازرگان شمردن اجزاء و شاگردان ن

ر چه شغل معمولی شاگرد بازرگان انجام معامالت تجارتی است، اما او زیرا، اگ .، امری که منطقی نیستشودبازرگان نیز بازرگان محسوب می

بهتر این بود که قانونگذار عبارت از این رو گفته شده است،  .بنابراین او بازرگان نیستدهد و این معامالت را به حساب بازرگان انجام می

 .مودناضافه می .ت.ق 1در ادامه ماده « معامله را به حساب خود انجام دهد»

زیرا، اول اگر به فرهنگ لغات و عرف مراجعه کنیم مترادف لفظ کس همان شخص  .رسد که ایرادات یاد شده چندان مهم باشندبه نظر نمی

دوم، موضوع شرکت به عنوان قاعده تمییز شرکت های تجاری از غیر تجاری به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، منتها شرکت های  .است

در حالت کلی،  به بیان دیگر .که جنبه استثناء داردباشند به لحاظ شکل آنها به صراحت قانون، تجارتی می .ت.ق 20در ماده هفتگانه مقرر 

، اگر شرکتی به شکل یکی از شرکتهای هفتگانه مذکور عالوه بر اینشود که موضوع آن تجارتی باشد، شرکتی تجارتی محسوب می

                                                        

 های تجارتی بر هفت قسم است:ق.ت: شرکت 20. ماده 1

 شرکت سهامی -1

 ولیت محدودئشرکت با مس -2

 شرکت تضامنی -3

 شرکت مختلط غیرسهامی -4

 شرکت مختلط سهامی -5

 شکرت نسبی -6

 و مصرف.شرکت تعاونی تولید  -7
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بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا  (مهم).شودر از موضوع آن، شرکت تجاری محسوب میصرف نظت تشکیل شود، .ق 20در ماده 

تردیدی وجود ندارد که این ماده ناظر شود، صرفا ناظر به بازرگان حقیقی است و یا این که شامل بازرگان حقوقی نیز می .ت .ق 1ماده 

ضابطه موضوع را حتی در مورد  گاهاه قضایی در این مورد سختگیر و روی .باشدبه انواع بازرگان خواه حقیقی و خواه حقوقی می

در خصوص شرکت  1316 /17/12به تاریخ  2774 /14508دیوان عالی در حکم شماره  4شعبه  .شرکت های هفتگانه نیز اعمال کرده است

که شغل معمولی خود را معامالت تاجر کسی است  .ت .ق 1نظر به این که مطابق ماده »های تضامنی این گونه نظر داده است: 

ت تجارتی مشخص با دیگری برای امری در صورتی که شغل معمولی خود را تجارت اری قرار بدهد و مجرد قرارداد شرکتج

 «.شود که شخص، تاجر شناخته شودقرار نداده باشد موجب نمی

 اشخاص حقیقی                                                                                          

 گروه است: 2قانون تجارت درباره  1بنابراین ماده    

 

 اشخاص حقوقی                                                                                                                   

کارمند، اجزاء و شاگرد تاجر،  ؛کندالوه بر این که رعایت اصول و منطق حقوقی ایجاب میع .دوم نیز از جدیت الزم برخوردار نیست ایراد

هاست، آنان حقوق بگیر، کارمند و یا کارگر بازرگان چهارچوب قراردادی فعالیت آنها تعیین کننده وضعیت شغلی آن بازرگان محسوب نشوند

-معامالت آنان به حساب و به نام بازرگان صورت می .شمول حقوق کار هستندپیرو قرارداد کار و مباشند، خواه حقیقی و یا حقوقی می

  .کنندآنها در انجام معامالت به نیابت از بازرگان عمل می .گیرد

 عامل و حق العمل کار آیا تاجر محسوب می شوند؟ و هر یک از این دو به نام و به حساب چه کسانی معامله می کنند؟ سوال:

-به نام و به حساب تاجر معامله میرا عملی تجارتی دانسته، بنابراین عامل که  عاملی و حق العمل کاری .ت .ق 2ماده  3قانونگذار در بند 

ت .ق 1در صورت تصریح عبارت پیشنهادی در ماده .شوندکند، هر دو بازرگان تلقی میعمل می به حساب تاجرو حق العمل کار  کند

ت به خوبی .ق 1به عبارتی دیگر، ماده و پس، ایرادات یاد شده، خالی از اهمیت بوده .آمده وجود میب .ت .ق 2و  1تعارض آشکار بین ماده

شغل معمولی ، بر داشتن اهلیت و نداشتن مانع برای انجام تجارتشود که عالوه تنظیم یافته و برابر این ماده شخصی بازرگان محسوب می

 .خود را معامالت تجاری قرار دهد

 جر شخص استمبحث اول: تا
به طور کلی از این « .تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار دهد»قانون تجارت  1با توضیحات فوق الذکر طبق ماده 

 گردد:تعریف عناصر تعریف شخص تاجر استخراج می

کرد زیرا در اصطالح حقوقی استفاده می« شخص»در این ماده از کلمه « کسی»بهتر این بود مقنن به جای کلمه « ....تاجر کسی است که»

گردد و در هر حال شخص اعم است از حقیقی و حقوقی زیرا طبق است که دارای حقوق و تکالیف و مشمول عناوین حقوقی می« شخص»

ر حقوق و وظایفی تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگشخص حقوقی می»قانون تجارت: 588ماده 

و تجارت از جمله حقوقی نیست  «وت و امثال ذالکبنکه بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و 

 .توانند به اعمال تجارتی مبادرت ورزندکه انسان بالطبیعه ممکن است دارای آن باشد بلکه اشخاص حقوقی نیز می

  :شوند و عملشان ذاتا یا فرد می« کسی»قانون تجارت مشمول تعریف  2داللی و عاملی در ماده  -حق العمل کارينکته

  نیست.« شخص حقوقی»تجاري است. البته ذکر این کلمه به معناي عدم اطالق تاجر به 

  :زار دو کارگزار بورس شخصی است که به خرید یا فروش سهام می پردازد. اصوال انجام این اعمال از طریق کارگنکته

 حالت دارد:

تجاري محسوب  2ماده  3عمل مانند حق العمل کاري است و مطابق بند اول: به نام خود ولی به حساب اشخاص دیگر: 

 .شودمی
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چه اینکه معامله سهم یک شرکت عمل تجارتی نیست. بنابراین کارگزار دوم: به نام و حساب خود: عمل تجارتی نیست؛ 

 مل کار است که معامله را به نام خود ولی به حساب اشخاص انجام دهد.بورس در صورتی مانند حق الع

بنابراین کارگزار بورس در صورتی مانند حق العمل کار است که معامله را به نام خود ولی به حساب اشخاص انجام می 

 دهد.

مقررات حاکم بر فعالیت  و سایر 1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب  1ماده  13مطابق بند  

 کارگزاران، فعالیت کارگزاري باید در قالب شرکت تجارتی انجام شود و کلیه شرکت هاي تجارتی تاجرند.

 :به دلیل اینکه شغل معمولی خود را عملیات تجاري قرار داده است تاجر است. بیمه گر نکته 

 :باید به وسیله شرکت هاي سهامی عام  ملیات بیمهع ،گري قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 31بر اساس ماده  نکته

 ایرانی که کلیه سهام آنها با نام است و با رعایت مقررات به ثبت رسیده اند، انجام شود.

  :اي است بازرگانی که با رعایت مقررات بارهاي عمومی، انبار عمومی موسسهتصویب نامه قانونی تاسیس ان 1طبق ماده نکته

 سهامی تاسیس شده و به ثبت رسیده است. به صورت شرکت

 مهم(کسبه جزء( : 

 

 

 

 

 

 

 

 

بایستی ی تهای تجاردر مورد شرکتآیا عنوان خاص داشتن یک شرکت مانند انجمن یا کانون موثر در تاجر بودن آن است؟ :الؤس

باید و  موثر در تاجر بودن یا نبودن آن نیستبا نام انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن ثبت شده یا نه، شخص حقوقی ایجاد شده  گفت که،

یعنی در هر مورد باید مشخص شود که شخص  .اساسنامه معین کرد رماهیت حقوقی او را با توجه به موضوع فعالیت مندرج د

واهد مالک تشخیص نخالبته پیش بینی سود برای تشکیل دهندگان شخص حقوقی  .حقوقی، تشکیالت غیر تجارتی است یا شرکت تجارتی

مالک مهم  .زیرا هم در مورد شرکت تجاری و هم در مورد موسسات غیر تجاری جستجوی سود و تقسیم آن بین اعضا مجاز است .بود

های ورزشی، هنری، فعالیت شخص حقوقی است که در مورد موسسات غیر تجاری باید عمل غیر تجاری باشد مانند فعالیت

 .ادبی و مذهبی

ها های اصلی غیر تجاری آنبر فعالیت فرعها مستلزم انجام دادن معامالت تجاری باشد این معامالت که گونه فعالیتهر گاه پرداختن به این 

اصواًل به عکس، اگر فعالیت غیر تجاری شخص حقوقی تحت الشعاع فعالیت تجاری آن باشد یا  .کندسسات را تاجر نمیؤاین ماست، 

جاری به فعالیت تجاری مبادرت کند، عمل غیر تجاری موضوع فعالیت او در شخص حقوقی بخواهد در قالب موسسه غیر ت

 .شناسایی آن شخص حقوقی به عنوان یک شرکت تجارتی تاثیری نخواهد داشت

 :توافقشان یک شرکت تجاری عملی هایی بیاورند و به کار بازرگانی بپردازند هر گاه دو یا چند نفر توافق کنند آورده نکته

و ثبت آن به عنوان موسسه غیر  شودقانون تجارت شرکت تضامنی تلقی می 220ت تجاری به حکم ماده است و این شرک

 .تجاري در این وضع تاثیري ندارد

 :شرکت هاي تضامنی تاجر هستند و مشمول مقررات ورشکستگی نیز هستند. شمول مقررات ورشکستگی بر شرکت  نکته

 ارت بیان شده است.قانون تج 412هاي تجارتی به صراحت در ماده 

 قانون تجارت 19ماده واحده نظام نامه ماده 

 ریز طینباشد با دارا بودن شرا میمستق یاهایقانون مال 96اشخاص مذکور در ماده  قیه از مصادک ریز یقیافراد حق ماده واحده:

 شوند:  یکسبه جزء محسوب م

 تجاوز نکند.  الیر ونیلیم کصدیفروش ساالنه آنان از مبلغ  زانیآنها که م ریو نظا دکنندگانیوران، تول شهیکسبه، پ -1

 ونیلیمبلغ پنجاه مآنها در قبال خدمات ارائه شده در سال از  یافتیکه مبلغ در یا نهیدر هر زم ارائه دهندگان خدمات -2

 تجاوز نکند.  الیر

 شود.(  یلغو م هیعدل ریوز 15/3/1311مورخ  7044نظامنامه شماره  نیا یاجرا خیتا از
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 مبحث دوم: قرار دادن معامالت تجاری به عنوان شغل معمولی

 مقصود از اینکه مطابق قانون تجارت؛ تاجر شغل معمولی خود را امور تجارتی قرار دهد چیست؟ نکته:
عنوان شده مولی چیست؟ ولی مقصود از شغل مع .قانون تجارت الزم است که معامالت تجاری شغل معمولی شخص قرار گیرد 1وفق ماده 

همچنین گفته شده مقصود از شغل معمولی این  .بدون این که توضیح داده شود شغل اصلی کدام است است منظور شغل اصلیاست که 

 .صورت گیرد برای امرار معاش+ عمل به صورت تکراری است که 

ثانوی  و یاتواند جنبه اصلی ری صورت گیرد، این حرفه میرسد مقصود از شغل معمولی این است که عمل در چهارچوب حرفه تجابه نظر می

تواند درست شود جنبه تکرار هم خواهد داشت، در حالی که عکس آن میای انجام میتردید وقتی که عمل به صورت حرفهبی .داشته باشد

الزم جهت اعطای صفت بازرگان است، در  به هر حال تکرار عمل شرط .نباشد، یعنی عمل، جنبه تکرار دارد بدون این که حرفه شخص باشد

شود که انجام چه تعداد از بنابراین این پرسش مطرح می .دهدغیر این صورت یعنی انجام عمل به طور اتفاقی به شخص صفت تاجر را نمی

 عملیات موجب تحقق تکرار و عادت و در نتیجه بازرگان تلقی شدن عامل آن است؟

تعداد عملیات بازرگان با توجه به نوع و موضوع عملیات در  .تعداد معینی از عملیات وجود نداشته باشد امکان اعالنرسد که به نظر می

و مرجع  عرف مالک تعیین آن .باشداندازه گوناگون میبنابراین تعداد معامالت، امری کامال نسبی و حسب مورد بی .نوسان است

به هر  .ی حتی انجام یک معامله هم جهت بازرگان تلقی شدن شخص کافی باشدرسد در مواردبه نظر می .باشددادرس میتشخیص آن، 

حال، الزم است که عمل تجاری شغل معمولی شخص باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد که عمل تجاری تنها شغل شخص باشد، به عبارتی دیگر، 

جنبه اصلی، ثانوی و یا حتی تواند شخص میشغل تجاری در بین مشاغل  .توان هم تاجر بود و هم شغل دیگری داشتهم زمان می

تواند نسبت به شغل اصلی که غیر تجارتی است جنبه فرعی داشته فقط نمی .نسبت به شغل دیگری که جنبه تجاری دارد، داشته باشد فرعی

از اصل، تجاری نخواهد  کند و چون شغل اصلی غیر تجاری است فرعی نیز با کسب ماهیتباشد، زیرا فرع، ماهیت خود را از اصل کسب می

 .بود

اگر شخصی دارای یک شغل باشد تشخیص شغل معمولی او با اشکال مواجه نخواهد بود، اما اگر شخص دارای شغل های گوناگون باشد، 

پس توضیحی مختصر در این مورد  .های شخص شغل معمولی او است ممکن است با اشکال روبرو گرددتعیین این که کدام یک از فعالیت

شغلی که انجام آن وابسته به دیگری است،  .شوندمشاغل اصلی و فرعی همواره در ارتباط با یکدیگر مطرح و درک می .خالی از فایده نیست

انجام شغل اصلی مستلزم انجام شغل فرعی  .یعنی شغلی که بدون آن انجام شغل دیگر مواجه با اشکال و امکان پذیر نیست، شغلی فرعی است

کن است انجام دو شغل با یکدیگر ارتباطی نداشته باشد، در این صورت با درجات اهمیت برابر یا متفاوت در کنار یکدیگر به اما مم .است

 .شودگیرند، که در این حالت از شغل اولی و ثانوی صحبت میصورت موازی و مستقل توسط عامل انجام می

شخص، صفت بازرگان را خواهد داشت، خواه شغل فرعی و ثانوی او تجاری بدین ترتیب، چنانچه شغل اصلی شخص فعالیت تجاری باشد، 

به همین ترتیب اگر شغل ثانوی  .پردازدبه عنوان مثال شخصی تصدی به حمل و نقل میوه دارد و به تولید میوه درختی هم می .باشد یا خیر

به عنوان  .ه شغل اصلی و یا فرعی او تجاری باشد یا خیرشخص فعالیت تجاری باشد، شخص به اعتبار شغل ثانوی بازرگان خواهد بود، خوا

 .پردازدمثال شخص کارمندی که در بوتیک خود به خرید و فروش کفش می

 منظور از نظریه ضمائم در عمل تجاری چیست؟سوال: 

به عنوان مثال  .بود بازرگان نخواهدچنانچه شغل اصلی شخص غیر تجاری باشد ولی به طور فرعی به عملیات تجاری بپردازد، شخص، 

خرید  .بازرگان نیستفروشد، ها را مینماید و سپس مجسمهمجسمه سازی که اقدام به خرید سنگ و سایر مواد الزم جهت مجسمه سازی می

 و فروش او به منظور مجسمه سازی است که آن هم عملی هنری و مدنی است، بنابراین، در اینجا خرید و فروش عملیاتی فرعی نسبت به

  .دباشابع اصل، یعنی مجسمه سازی میباشند که از جهت ماهیت تمجسمه سازی می

 :زیرا، این  .پردازد، اما بازرگان نیستاگر چه مجسمه ساز به طور فرعی به خرید و فروش مال منقول هم می نکته

  .شوندعملیات فرعی با کسب ماهیت از عمل اصلی که جنبه مدنی دارد، تجاری محسوب نمی
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شخص به اتکاء فعالیت بازرگانی خود، به شرط این که فعالیت او فرع بر یک فعالیت غیر بازرگانی ین ترتیب، روشن است که بد

مطابق نظریه ضمائم قابل اما ت نیامده است،  .ق 1هر چند که این شرط به طور صریح در ماده  .شود، بازرگان محسوب مینباشد

ند، ارسها را به فروش میکند و سپس نقاشینقاشی کردن اقدام به خرید کاغذ و سایر وسایل نقاشی می بنابراین، نقاشی که جهت .توجیه است

 .باشداز آنجا که عملیات خرید و فروش فرع بر عمل اصلی نقاشی است، تجاری محسوب نشده و شخص نیز تاجر نمی

مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد  قانون 546. طبق ماده شودمینکته: در عقد مضاربه، مضارب تاجر محسوب 

را مالک و  متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه

 شود. عامل مضارب نامیده می

. شودمیمالک هم تاجر محسوب ن نکته: مضارب اعمال تجارتی را به نام خود انجام می دهد و نه به عنوان وکیل مالک. ضمناً

قانون تجارت بر عقد مضاربه باشیم مالک و مضارب  220)نظر اساتید حقوق تجارت: البته چنانچه قائل بر شمول ماده  اشکال

هیچکدام از مالک و مضارب تاجر محسوب نمی شوند و اعمال آنها هیچکدام تاجر محسوب نخواهند شد؛ چون در این صورت 

 (شخصیت حقوقی مستقلی پیدا می کند.تضامنی  در قالب شرکت

 جراشخاص حقیقی تا

اما در این مبحث  .است داده قرار تجارتی معامالت را خود معمولی شغل که است کسی تاجر قانون تجارت 1 طبق تعریف ماده

 :باید به چند نکته ویژه توجه نمود

  دنمای درآمد کسب که باشدمیمنظور از شغل در این قانون عملی. 

 ز باشدیبلکه می تواند حقوقی ن باشدنمی باید توجه داشت که شخص تاجر لزوما حقیقی. 

 یعنی اگر بخواهیم کاری را شغل در نظر بگیریم هم باید آن عمل تکرار شده و هم کسب  .باشدمیی در این جمله تکرار عمل منظور از معمول

 .درآمد نماید

اگر کسی به نام و حساب دیگری عمل تجاری را انجام .امالت تجاری را به نام و حساب خود انجام دهدفرد برای اینکه تاجر شناخته شود باید مع

حه یال 54 ادهن )م، شرکا و سهامدارامدیران شرکت های تجارتی بنابراین .کند نه انجام دهنده آن رایدهد آن عمل آمر را تاجر م

 :الح قانون تجارت( ، خدمه تجارت خانه تاجر محسوب نمی شوندالیحه اص 395(،قائم مقام تجارتی)م اصالح قانون تجارت

 قضائیه قوه حقوقی اداره 24/7/1386 – 4869/7نظریه مشورتی شماره 

در یک شرکت تجارتی، تاجر تلقی می مدیریت سمت یا سهم داشتن صرف به تجارتی شرکت مدیران یا سهامداران آیا –سؤال 

 شوند؟

ن شرکت تجارتی از شرکت تجارتی مستقل و متمایز است زیرا درحالی که سهامداران شرکت شخصیت حقوقی سهامدارا اوالً:

تجاري مذکور در این شده، شرکت هايقانون تجارت اشاره  583تجارتی ممکن است تاجر یا غیرتاجر باشند، همانطور که در ماده 

 .کت هستندقانون، داراي شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت صاحبان سهام یا سرمایه شر

همین وضعیت در مورد مدیران شرکت نیز صادق است. به عبارت دیگر، اشخاص غیرتاجر به صرف داشتن سهم در یک  ثانیاً:

شوند. بدیهی است معامالتی که مدیران شرکت، به لحاظ نمایندگی شرکت تجارتی یا سمت مدیریت در آن، واجد عنوان تاجر نمی

 . شودمیتلقی د، چون این معامالت براي شرکت است، تجاري دهنشرکت یا شخص حقوقی انجام می

مگر اینکه غیر از تصدي این سمت ها شغل معمولشان  پس مدیران و مدیر عامل شرکت های تجارتی تاجر محسوب نمی شوند؛

اللی یا عمل تجارتی ذاتی باشد. مانند اینکه عضو هیات مدیره شرکت سهامی عالوه بر این سمت به حساب خود به شغل د

اعمال العمل کاري اشتغال داشته باشند. دلیل تاجر محسوب نشدن این است که این اشخاص در مقام تصدي سمت مدیریت حق

قانون تجارت از اعمال تجارتی  2عالوه بر این مدیریت شرکت تجارتی در ماده  تجارتی را به نام و حساب شرکت انجام می دهند.

 ذاتی قلمداد نشده است.

 :دهندیرا به نام و حساب شرکت انجام م یاعمال تجارتمدیران شرکت هاي تجارتی  نکته. 
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 صرف ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی،  آیا صرف داشتن کد اقتصادی و ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی مالک تاجر بودن است؟

 داشتن کد اقتصادي وتنظیم دفاتر تجارتی هیچکدام دلیل بر تاجر بودن فرد نیست.

 منظور از امور  ر از امور تجاری چیست و چه ارتباطی بین اعمال ذاتی تجاری و اعمال تجاری تبعی وجود دارد؟منظو

بنابراین نمی توان اعمال تجاري تبعی را مالک تاجر بودن  داند.تجارتی اموري هست که قانونگذار آنها را ذاتا تجاري می

 اجر آنها را انجام دهد.قرارداد چه این اعمال خود وقتی تجاري هستند که ت

  :سال تمام ضروری است؛ لذا باید گفت  18از آنجا که برای انجام معامله داشتن سن منظور از داشتن اهلیت تاجر: نکته

سال تمام بوده و مجنون و غیر رشید نباشد.  18منظور از داشتن اهلیت در اشتغال به تجارت این است که شخص دارای 

)دکتر سال تمام نرسیده باشد نمی تواند تجارت را شغل خود قرار داده و تاجر محسوب شود. 18بنابراین کسی که به سن 

 حسن حسنی(

  6کسبه جزء: از لحاظ حقوق تجارت کسبه جزء تاجر به شمار می آیند اما ملزم نیستند که دارای دفاتر تجارتی باشند.)ماده 

دفتر ثبت تجارتی که هر تاجری باید نام خود را در آن ثبت کند؛ قانون تجارت کسبه جزء را از ثبت نام در  16ق.ت( ماده 

 معاف نموده است.

 :افراد حقیقی ذیل کسبه جزء محسوب می شوند 

ارائه دهندگان خدمات در  کسبه، پیشه وران، تولیدکنندگان و نظایر آنها که میزان فروش ساالنه آنان از مبلغ یکصد میلیون ریال تجاوز نکند.

 میلیون ریال تجاور نکند. 50که مبالغ دریافتی آنها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ هر زمینه ای 

 شخاص حقوقی تاجرا
دولت یا موسسات دولتی که  شود؟آیا تاجر تلقی می ،شودمیی محسوب شرکت تجارتی دولت به عنوان یکشرکت دخانیات نکته: 

اشتغال دارند تاجر تلقی  تصدیگرییا  می شوند اما شرکت های دولتی که به اعمال تجارتیرا انجام می دهند تاجر محسوب ن حاکمیتیامور 

 .شودمیالیحه اصالح قانون تجارت اعمال  300می شوند اما طبق قانون خاص خودشان و در موارد سکوت طبق ماده ی 

دولت در انجام آنها از اقتدار عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری اعمالی هستند که  8اعمال حاکمیتی مطابق ماده  نکته:

امور  -سیاستگذاری -قضاوت -استفاده می کند و در راستای خدمت عمومی نفع آن به همه می رسد؛ مانند قانونگذاری

 زندانبانی -ثبتی

شده و مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت تجاری شرکتی است که برای اعمال تصدیگری دولت ایجاد  نکته: شرکت دولتی:

 .باشدمیدرصد سهام آن متعلق به دولت است و قوانین بازرگانی بر آن حاکم  50بیشتر از 

قانون مدیریت خدمات کشوری موسسه دولتی موسسه ای است که به دلیل تخصصی و فنی بودن به آن  2مطابق ماده  سسه دولتی:ؤنکته: م

: مانند دانشگاه شودمیلتی بوده و زیر نظر یکی از نهادهای حاکمیتی ایجاد شخصیت حقوقی و استقالل حقوقی داده شده و دارای بودجه دو

مانند سازمان بازرسی کل  نهادها و سازمانهای دولتی مقرر شده در قانون اساسی در حکم موسسه دولتی هستند: .دانشگاه شهید بهشتی -تهران

 .سازمان صداوسیما -کشور

 شخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصیا

 ات غیر تجارتیسسؤم -الف

در مورد  که در چه زمینه ای به فعالیت می پردازد باشدمی ن موسسهفعالیت آ باید توجه داشت که مالک مهم در تجاری شناخته شدن موسسه

ین و توجه به ا .شودمیموسسات غیر تجاری باید عمل غیر تجاری باشد و نباید عمل تجاری انجام دهد زیرا اگر انجام دهد تاجر شناخته 

، های اصلی آنهاسته فرع بر فعالیتباشد که اگر فعالیت موسسه مستلزم انجام یک معامله تجاری شود این معامالت کموضوع حائز اهمیت می

بر عکس اگر فعالیت غیر تجاری شخص حقوقی تحت الشعاع فعالیت تجاری آن باشد یا اصوال شخص حقوقی  .کنداین موسسه را تاجر نمی

عمل غیر تجاری موضوع فعالیت او در شناسایی آن شخص حقوقی به عنوان  ب موسسه غیر تجاری به فعالیت تجاری بپردازدبخواهد در قال

 .یک شرکت تجاری تاثیری نخواهد داشت
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 :باید توجه داشت افراد از سه طریق می توانند در قالب اشخاص حقوقی عمل غیر تجاری انجام دهند نکته: 

  خاصتشکیل شرکت سهامی عام و 

 تشکیل شرکت تعاونی 

 تاسیس موسسات غیر تجاری 

 شرکت های تجارتی -ب

با مسئولیت محدود،  ، نسبی،تجارتی باشد مثل شرکتهای تضامنی چه موضوع آنهاهمه شرکت های تجارتی تاجر محسوب می شوند 

 .شد مانند شرکت های سهامی عام و خاصها تجارتی نباآنو موضوع و چه به لحاظ شکلی تجاری باشند  .مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی

 باشد.االمر، تجاری میالیحه اصالح قانون تجارت، به حکم قانون و نه نفس 2بنابراین، شرکت نوع اخیر مطابق ماده

 اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی

 دولتی های شرکت -الف

الیحه اصالح قانون  2بنابراین به استناد م  .را دارند ای سهامیشکل شرکت ه، نامه شان قید نشده باشددر اساس ی دولتی تا آنجا کهشرکت ها

 .تجاری تلقی شوند توانند، میتجارت

دولت تشکیل و به امور بازرگانی می  تصدی گریشرکت هایی که جهت انجام اعمال  چه شرکت هایی دولتی محسوب می شوند؟

 .است درصد از سرمایه آن متعلق به دولت 50پردازند و بیشتر از 

 :گری اموری هستند که دولت در انجام آنها به دنبال سود است. البته قوانین حاکم بر این اعمال برخالف امور تصدی نکته

 اعمال حاکمیتی قوانین تجارتی و بازرگانی است. مانند امور زیربنایی مثل ساخت سد.

 سسات دولتیؤدولت و م -ب

 2حتی اگر زمانی به انجام امور ماده ور حاکمیتی ایجاد و برای اداره مملکت می باشند این اشخاص حقوقی از آنجا که به منظور انجام ام

 .تجارت بپردازند مانند ساخت کشتی، تجاری تلقی نمی شوند

 شرایط اشتغال به تجارت

اب نماید اما بنابه اینکه در هر بنابراین هرکس می تواند شغل تجارت را انتخ باشدمیبر طبق قانون اساسی اصل بر انتخاب ارادی و آزادانه شغل 

 :این کار را انجام دهند عبارتند از توانندنمیافرادی که  باشدمیورود نمایند در شغل تجارت نیز به همین گونه  توانندنمیشغلی افراد خاصی 

 .محجورین غیر ممیز به طور مطلق اما محجورین ممیز می توانند به طور مشروط به تجارت بپردازند

 ضات دادگستری می توانند به امر تجارت بپردازند؟آیا ق

این افراد باید رویداد با حق کار مشخص داشته و از وزارت کار پروانه افراد بیگانه نیز برای تجارت در ایران دچار محدودیتهایی می باشند 

برخی  پردازند مانند قضات دادگستریبه تجارت ب توانندنمیخود  شئونات خاصبرخی مشاغل به دلیل رعایت کردن  .دنکار اخذ نمای

 .می باشند استفاده منع کارمندان دولت از انجام اعمال حق العمل کاری و گمرک به دلیل سوء

 :فایده ثبت نام تجار در دفتر تجاری

 کسب اطالع از وضعیت تجار 

 نظارت دولت بر فعالیت های تجاری 

 برخورداری از بعضی امتیازات 

 شدن اشخاص اماره ای بر تاجر شناخته 

دو گانه از مفهوم تاجر داشته  یمعتقد است که قانون تجارت تلق ینیدکتر اسک قانون تجارت: 3و  1موضوعی یا شخصی بودن ماده 

تاجر  یرا وقت یحقوق شخصاست.  دهیبرگز« تاجر» یمعنا یبودن را برا یمالک شخص 3بودن و در ماده  یمالک موضوع 1در ماده  کهیبطور

 نی. به هممیبودن آن، اکتفاء نمائ یحقوق یعنی تیو صرفا به شکل شخص میعبور کن «یذاتا تجارت اتیانجام عمل» یاز قاعده تجارکه  میدانیم

امر،  قتیحق در. داندینباشد تاجر م یتجارت تشانیرا هرچند موضوع فعال یتجار یهاتمام شرکت 3است که قانون تجارت در ماده  لیدل



 

  کتاب جامع حقوق تجارت)مخصوص دکتری(  
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 تیکه شخص 3. چون موضوع ماده دیآیبه شمار م 1استثناء نسبت به ماده  کیماده،  نیاست بلکه ا افتهین رییتغ 3ماده  قانون تجارت در کردیرو

 به .ودمتفاوت خواهد ب زیکرده واضح است که محمول ن رییدو ماده تغ نیموضوع در ا یندارد. وقت یهمسان 1است با موضوع ماده  یحقوق

بودن  یشخص اریکاربرد ندارد بلکه مع یبودن اشخاص حقوق یتجارت یتاجر، برا تیبودن فعال یموضوع اریمعتر، عبارت واضح

تا  کندیم جابیا یحقوق تی. شخصستین یو شخص یدو مالک موضوع کیبه تفک یازیتاجر، ن یدرمورد اشخاص حقوقاست.  یمُجر

 تی. در واقع شخصکندیم یکرده و همو آن را تاجر تلق سیرا تأس تی. قانونگذار آن شخصدشو فیبر محور آن تعر« تاجر بودن» یژگیو

به  دیکه در بدو تولد تاجر نبوده بلکه با یقیحق تیهمان اول به عنوان تاجر پا به عرصه وجود نهاده است، برخالف شخص از ،یتجار یحقوق

 تاجر بودنش ثابت شود.  ،یتجار ذاتاً تیمرور زمان و با تکرار فعال

قلمرو داخل ندانسته  نیرا در ا یتعاون یهااما شرکت داندیو اشخاص، تاجر م هیها را اعم از سرمان تجارت، همه شرکتقانو نکهیوجود ا با

نهاده شده اما حقوق  انیحقوق تعاون از چهارچوب و مبنا با حقوق تجارت فاصله دارد. حقوق تعاون بر اساس اصل خدمت بن یاست. بطور کل

نشمارد و فقط  یتجار یهارا جزء شرکت یتعاون یهااختالف مبنا باعث شده تا حقوق موضوعه، شرکت نیماصل سود است. ه رویتجارت پ

 1بداند. یتجار یهارا در حکم شرکت یتعاون یهاشرکت ،یدر مقررات ورشکستگ

 سیستم های حاکم بر حقوق تجارت

 

 

 

 

 

 
 

 

 اعمال تجاری
 

 

 

 :شوندسیم میبه طور معمول اعمال بازرگانی به دو دسته تق

به  .گیردگذار تجارتی هستند، صرفنظر از این که عمل توسط چه کسی صورت میتصریح قانونبه که  اول اعمالی هستنددسته  -الف

اعمال بازرگانی باشند خواه توسط بازرگان صورت گیرد و یا غیر بازرگان، به همین جهت آن را عبارتی دیگر این دسته اعمال، تجارتی می

  .نامندذاتی می

این موضوع فعالیت اشخاص است که تعیین می کند آنها تاجر هستند یا غیر تاجر. بعد از  :1393سال  -ال دکتری دانشگاه آزادؤس

قانون تجارت به تعریف مصداقیِ تجارتی پرداخته است. به  2که معیار موضوعی را انتخاب کرده است در ادامه در ماده  1تعریف تاجر در ماده 

 قانون تجارت است. 1مکمل ماده  2تیب ماده این تر

                                                        
خاص و  یدانسته و هم شکل سهام یرا هم تجار یتعاون یهاشرکت کبارهیرا داشته است، به  یو تعاون یبخش تجار نیقوان یکه قصد همسان لیدل نیبه ا دیتر گذاشته و شافرا نیپا را از ا دیجد حهیال - 1

اختصاص داده  یسهام ریخاص و غ یعام، سهام یسهام یتعاون یهارا به شرکت ازدهمیکرده که مباحث نهم تا  ررا مقر یتجار یهادر فصل سوم خود، اقسام شرکت حهیال نیها داده است. اعام را به آن

نظر  به. اندشده سین خود تأسبه سهام دارا یخدمت رسان یو صرفا برا ستندیکرده است که به دنبال سود ن دایپ یتسر یبه اشخاص یبودن تاجر حت یمالک شخص حهیال نیتر، در ااست. به عبارت روشن

کارکرد و هدف درون  یها در جامعه. اما خدمت رسانشرکت نیا یو تجار یهمان نقش اقتصاد یعنیتوجه داشته است،  یتعاون یهاشرکت یتجارت به کارکرد برون سازمان دیجد حهیکه ال رسدیم
با  یحقوق تیتاجر بداند، چون اصل وجود شخص سیرا از بدو تأس یرا دارد که هر شخص حقوق تیصالح نیا ارقانونگذ ی. از طرفشودیها مها است که فقط متوجه سهامداران آنشرکت نگونهیا یسازمان

 است. افتهیاراده قانونگذار تحقق 

 موضوعی و مختلط -نظریه شخصی
و نظریه 1 موضوعی نظریه: اند داشته قرار یکدیگر مقابل در در مورد سیستمهای حاکم بر حقوق تجارت از دیر باز دو نظریه

 1شخصی

 قانون ترتیب بدین و است تجاری اعمال مالک یعنی است تجاری معامالت حقوقحقوق تجارت،  بنا بر نظریه موضوعی
 .کند می تلقی تجاری را آنها و تعریف را اعمال از ای مجموعه

اصی که عادتآ تاجر اشخ و است بازرگان شخص مالک یعنی ،است تجار وقحق تجارت حقوق شخصی نظریه در حالیکه در 
 شود.نامیده می« حقوق تجارت » شناخته می شوند تابع حقوق مخصوصی هستند که 

 اول ماده موجب به :دارد گانه دو موضعی فرانسه قانون از تبعیت به ایران تجارت قانون که دارند اعتقاد 1اسکینی دکتر اما
 ـی پردازد )نظریه موضوعی ( ، اما همین که معلوم شد چه کسی تاجر است م تجارتی معامالت به که است کسی تاجر رمزبو قانون

 واقع در(.  شخصی نظریه)  است تجارتی معامالتش کلیه تقریبآهمان قانون  3 ماده برابر ـ دهد می انجام که معامالتی طریق از

 .شودمی محسوب مختلط سیستم نوعی به سیستم این
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 قانون تجارت: 2ماده بررسی 
 معامالت تجارتی از قرار ذیل است: - 2ماده 

 .شده باشدن خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یا 

 .باشد تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که 

ر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ه هالعمل کاری )کمیسیون ( و یا عاملی و همچنین تصدی بهرقسم عملیات داللی یاحق 

 .از قبیل تسهیل معامالت ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره شودمیایجاد 

 .راین که برای رفع حوائج شخصی نباشدشروط بمار انداختن هرقسم کارخانه کهتاسیس و ب 

  .ملیات حراجیع هتصدی ب 

 .ای عمومیهتصدی به هر قسم نمایشگاه 

  .هر قسم عملیات صرافی و بانکی 

 .عم ازاین که بین تاجر یا غیرتاجر باشدامعامالت برواتی  

 .عملیات بیمه بحری وغیربحری 

 .جی و معامالت راجعه به آنهاازی و خرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یا خارسکشتی 

شوند و اگر توسط غیر بازرگان صورت گیرند تجارتی محسوب می به لحاظ انجام شدن بوسیله بازرگان،که  دسته دوم اعمالی هستند -ب

  .نامندمی اعمال تجارتی تبعیگیرند و به همین جهت آن را شوند، بنابراین صفت تجارتی خود را از عامل آن میتجارتی محسوب نمی

 .شودمیمعامالت ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب  - 3ماده 

 .کلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها .1

 .نمایدکلیه معامالتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود می .2

 .نمایدامور تجارتی ارباب خود میکلیه معامالتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای  .3

 .کلیه معامالت شرکتهای تجارتی .4

 مبحث اول: اعمال تجارتی ذاتی
این نوع اعمال،  .ندارد یمعامالت موضوع این ماده ذاتا تجاری بوده و شخصیت معامل )تاجر بودن یا نبودن( تاثیری در ماهیت این اعمال حقوق

تشخیص تاجر »با پیش بینی اعمال تجاری ذاتی و انتخاب معیار  گذار ایرانقانون .شوندیده میاعمال تجارتی موضوعی یا اصلی و ماهوی نام

از سیستم گردد که )اعمال تجارتی تبعی( روشن می 3ظاهرا سیستم موضوعی را پذیرفته است، لکن با وضع ماده « با انجام آن اعمال خاص

 از نظریه شخصی استفاده شده است.( 3از نظریه موضوعی و در ماده  1اده در م نکته:).متابعت کرده است مختلط )شخصی ـ موضوعی(

 ؟شود یا خیرقانون تجارت به صرف تصریح توسط مقنن تجاری محسوب می 2کلیه موارد احصاء شده در ماده آیا 

در دل فعالیت تکرار نیز نهفته است؛ در پاسخ باید بیان داشت؛ میان اصطالح معامالت تجارتی و فعالیت تجارتی تفاوت وجود دارد. چه اینکه 

به عبارت دیگر، معامالت تجارتی عملیاتی هستند که برای تجاری تلقی شدنشان نیاز   باشد.در حالیکه در دل معامله تکرار نهفته نمی

شرط حتمی . در حالیکه فعالتی تجاری همانطور که گفته شد عملیاتی است که یک بار انجام شوندبه تکرار ندارند ولو آنکه 

 باشد؛ مانند تصدی به حمل و نقلوجود آن استمرار می

قانون تجارت از اعمال تجاری هستند لکن صرف انجام آن ها موجب تاجر  2اگر چه اعمال پیش بینی شده در بندهای دهگانه ماده بنابراین 

 .قانون تجارت است 1و این مطابق با ماده  دشغل معمولی آن شخص باششناخته شدن شخص نخواهد بود، بلکه باید انجام اعمال مذکور 

  .معامالت تجارتی قراربدهد را تاجرکسی است که شغل معمولی خود - 1ماده 

ها در مقابل ت دخالت دارند )فعالیت اقتصادی گردشی( این دسته از فعالیتورذاتی عملیاتی هستند که در گردش ثمنظور از اعمال تجاری 

  ...که منظور از آن ها استخراج و تحصیل مواد از طبیعت است، مانند صیادی، کشاورزی، استخراج معادن و فعالیت های استخراجی هستند
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 های گردشی را در یک تقسیم بندی کلی می توان به چهار دسته تقسیم کرد:فعالیت

 ـ توزیعی )شامل پخش و توزیع(1

 ـ تولیدی )تغییر شکل کاال(2

 ـ خدماتی )حمل و نقل(3

 )بیمه و بانکداری(ـ کمکی 4

آیا عمل تجاری  ؛خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد

  است؟
معرفی معامالت تجاری هست که این معامالت به  2قانون تجارت معرفی شخص تاجر و موضوع ماده  1همانطور که گفته شد؛ موضوع ماده 

قانون  1جب نص قانونگذار تجاری محسوب می شوند ولو یک بار انجام شوند. در حالیکه چنانچه اگر این اعمال حائز شرایط مقرر در ماده مو

 عمل تجاری محسوب شود. 1نه اینکه در صورت وجود شرایط مقرر در ماده  شودمیتجارت باشند؛ شخص انجام دهنده تاجر محسوب 

 بنابراین:

 شود.تحصیل اطالق داشته و شامل هر نوع عمل حقوقی از قبیل معارضه، حیازت مباحات و غیره میالح نکته اول: اصط

نکته دوم: چنانچه فرد اموال تحصیل شده از هر یک از طرق گفته شده را به قصد فروش آنها یا اجاره آن اموال تحصیل کند 

هبه ماشین حسین را به قصد فروختن  شود؛ مانند آنکه علیقانون تجارت اصوال تجارتی محسوب می 1این عمل به حکم ماده 

 آن ماشین قبول نماید.

به نظر برخی، مقصود از  .خرید به مفهوم فراهم کردن کاال در برابر بهای آن است، اما از کلمه تحصیل، برداشت های گوناگون شده است

وردن مال از یل به مفهوم مبادله و معاوضه است و بنابراین بدست آبه نظر برخی دیگر تحص .تحصیل دریافت مال از طریق هبه و توارث است

 .گیردشود، ولی تهاتر و مانند آن را در برمیراه هبه را شامل نمی

به شرط این که این گونه عملیات قابلیت داشتن شغل  شودمیرسد تحصیل شامل انواع عملیاتی است که موجب دریافت مال به نظر می

  .باشندمعمولی را داشته 

بنابراین تحصیل مال از  .مانند شکار حیوانات، جمع آوری میوه درختان جنگلی و انواع علف های بیابانی مانند ریواس، کتیرا، بوته و غیره

برعکس، جمع آوری بوته های بیابانی و  ،به عنوان شغل معمولی مطرح شوند، تجارتی نمی باشند توانندنمیطریق هبه و ارث که 

در این برداشت مفهوم عرفی  .ای جنگلی و صحرایی که می توانند به عنوان شغل معمولی شخص قرار گیرند عملی تجارتی می باشندفرآورده ه

خرید ترین نوع تحصیل مال را که شایع 1قانونگذار در ابتدای بند  .باشدمیدست آوردن مال در نتیجه فعالیت و کوشش مطرح هتحصیل یعنی ب

 .ما اگر بتوان به روشی جز خرید، مال را تحصیل نمود که آن روش بتواند شغل معمولی فرد قرار گیرد، عمل تجارتی استاست عنوان نموده ا

در حالیکه برابر سایر برداشت ها این نوع عملیات، تجارتی  .که عمل استخراج نیز تجارتی محسوب شود شودمیاین برداشت منطقی موجب 

 .محسوب نخواهند شد

حق تألیف مؤلفی را به منظور انتفاع می خرد و اقدام به نشر کتاب خواه نشر کاغذی و خواه نشر تشاراتی که سسه انؤیک م

 .هر نوع مال منقول عملی تجارتی است تحصیلخرید یا  الکترونیکی می کند، آیا عملش یک عمل تجاری است؟

 ل تجاری نیست.مال منقول عم فقط فروشدقت شود تحصیل هر نوع مال منقول و اال  نکته:

و اموال  گیردها، اوراق قرضه، حق تألیف، حق اختراع و سرقفلی مشمول این بند قرار میاز جمله سهام شرکت بنابراین کلیه اموال منقول

ر انتفاع عمل مؤسسه انتشاراتی که حق تألیف مؤلفی را به منظو .ت نیز تصریح به آن دارد.ق 4که ماده  شودمیغیر منقول از قلمرو آن خارج 

چنین است عمل شخصی که به  .کند، عملی تجارتی استمی خرد و اقدام به نشر کتاب خواه نشر کاغذی و خواه نشر الکترونیکی می

سرقفلی )با قدری چشم پوشی، حق کسب و پیشه( اگر چه در نتیجه و هم پیوند با اجاره، مال غیر  .کندتفاع اقدام به خرید سرقفلی میقصد ان

، هر چند عملی تجارتی است )صرفاً فروش یا اجاره( بنابراین خرید آن به قصد انتفاع، باشدمیست می آید، اما خود حقی منقول منقول بد

 .خالف آن هم گفته شده است
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 خرید یک مال منقول در صورتی که با قصد فروش یا اجاره همراه نباشد آیا عمل تجاری است؟نکته: 
انگیزه چیره را  .ا به سوی انجام آن می کشاند، هر شخصی در انجام عمل دارای انگیزه های گوناگون استقصد، عملی دماغی است که فرد ر

تشخیص و احراز آن با توجه به قراین و امارات  .اثبات و احراز آن عملی دشوار است، زیرا با درون هم پیوند است .قصد یا جهت معامله گویند

 1مطابق بند  .م(.ق 217م قصد و به عبارتی دیگر بیان جهت معامله در قراردادها ضروری نیست )م اعال .و اوضاع و احوال صورت می گیرد

در غیر این  ،شود که با قصد فروش یا اجاره همراه باشدمنقول در صورتی تجارتی محسوب می خرید یا تحصیل مالت .ق 2ماده 

 فروش یا اجارهاگر به قصد دیگری غیر از ری بودن عمل خرید ندارد، اما تغییر بعدی قصد، تاثیری در تجا .صورت عمل تجارتی نخواهد بود

به نظر می رسد که لزومی  .مانند تزئین و نگهداری، عمل خرید صورت گیرد و سپس به فروش هم برسد، عمل خرید تجارتی نخواهد بود

 .پیش از خرید هم صورت گیرد تواندمیعمل فروش  بر تقدم خرید بر فروش و یا هم زمان بودن آنها وجود ندارد،

به  .عملی تجارتی است به قصد اجاره دادناست، بنابراین خرید وسیله ترابری ره را در ردیف یکدیگر قرار داده قانونگذار قصد فروش و اجا

عمال تجاری نباشد در غیر اینصورت اگر عامل اصلی خرید، فروش و یا اجاره و یا سایر ا قصد فروش باید عامل اصلی خرید باشدطور قطع 

به عنوان نمونه خرید سنگ به قصد پیکره تراشی یا  .و به عبارتی دیگر علت اصلی خرید یک عمل مدنی باشد، عمل تجارتی نخواهد بود

 .خرید کاغذ به قصد نقاشی کردن، عملی تجارتی نیست، زیرا هدف و انگیزه اصلی از خرید، انجام یک عمل مدنی است

 .ع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد، عمل تجارتی استخرید یا تحصیل هر نو

عملی بنابراین اگر مال منقول عینا بدون تغییر شکل و یا اینکه با دخل و تصرفاتی در آن به شکل های گوناگون درآید و سپس به فروش برسد، 

که به همان صورت و یا با افزودن ید به آن و با بسته بندی  شودمیکر و یا نمک خریداری به عنوان نمونه مقداری ش .تجارتی است

البته باید توجه داشت که عمل دخل و تصرف نسبت به خرید و  .های خاص به فروش می رسد، در هر دو صورت عمل تجارتی است

مل خرید را تحت الشعاع قرار دهد، عامل، صفت پیشه ور، صورت چنانچه دخل و تصرف ع در غیر این .فروش باید جنبه فرعی داشت باشد

به نظر می رسد  .باشدنمیهنرمند و غیره را خواهد داشت و دیگر عمل تجارتی تکرار عمل است، به عبارتی دیگر انجام عمل منفرد، تجارتی 

 .انجام عمل تنها نیز لزوما اگر در قالب حرفه صورت گیرد عملی تجارتی است

ولی واضح است که خرید به قصد میت این است که قانون تجارت درباره فروش، ذکری از تجارتی بودن معامله نکرده است نکته حائز اه

 .توان فروش اجناس را به وسیله تجار عمل تجارتی محسوب نکردفروش شامل هر دو عمل خرید و فروش می گردد و نمی

ته باشد، اما برای آن که عمل تجاری باشد الزم نیست مال حتما به قصد فروش یا اجاره باید حین خرید یا تحصیل وجود داش

عمل خرید اگر خریدار یا تحصیل کننده به هر دلیلی نتواند مال بدست آورده را بفروشد یا اجاره دهد، .فروش رسد یا به اجاره داده شود

کند بدون آن که قصد فروش یا اجاره آن را داشته  به عکس اگر کسی مالی را بخرد یا تحصیل )مهم(یا تحصیل، تجارتی باقی می ماند

در واقع عمل خرید یا  .باشد، عمل خرید یا تحصیل مدنی باقی می ماند حتی اگر آن فرد بعدها تصمیم بگیرد که مال را بفروشد یا اجاره دهد

 .تحصیل ذاتا جنبه تجاری دارد نه فروش یا اجاره

این وصف ذاتی نیست  .ره مالی که به همین قصد خریداری یا تحصیل شده وصف تجاری داردبه عبارت دیگر، با آن که عمل فروش یا اجا

عمل فروش یا اجاره نیز بنابراین اگر خرید یا تحصیل تجاری نباشد،  .یعنی تجاری است چون تاجر آن را انجام می دهد .بلکه تبعی است

 .شودمیتجاری تلقی ن
اغلب اتفاق می افتد که تجار بعد از فروش جنس مبادرت به خرید  .از فروش آن وقوع پیدا کندلزومی ندارد که خرید یا تحصیل مال قبل 

اجناس مورد معامله می نمایند و با وجود آن که فروش قبل از خرید انجام گرفته است باز عمل خرید یا تحصیل مال، تجاری محسوب 

 .گرددمی

 : فروش اموال منقول...سوال

 اگر به قصد تحصیل سود باشد عمل تجارت است. -ب    تجاری است.به طور مطلق عمل  -الف

 .باشدنمیعمل تجاری  -د              عمل تجاری حکمی است. -ج

 یا خرید به قصد فروش ذکر شد.این اقدام عمل تجاری نیست. بدون اشاره به تاجر فروش اموال منقولصرف  اگر در تستی فقط نکته:
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 د صحیح است. *گزینه

البته باید دانست استثنایی که بر این اصل وارد می گردد  .ورد معامله باید منقول باشد تا عمل خرید یا تحصیل تجارتی تلقی گرددمال م

 .معامالت غیر منقول شرکت هایی است که به منظور ساخت و فروش آپارتمان ایجاد شده اند

البات، حق انتفاع از اموال منقول، اوراق تجارتی، سهام و اوراق قرضه، ای اموال دیگری را هم که منقول محسوب می شوند مانند: مطعده

حقوق مالکیت تجارتی و صنعتی از قبیل عالمت تجارتی، حق اختراع، مایه تجارتی و سرقفلی، حق بر اشکال، ترسیمات صنعتی، حق 

 توان گفت:، این نظر قابل متابعت نیست و نمینیاز نظر دکتر اسکی .تالیف و سایر حقوق ادبی و هنری را نیز مشمول این بند می دانند

مال منقول مندرج در  .زیرا قانون تجارت قانون خاص است و باید به صورتی خاص تفسیر شود« معامله هر آن چه منقول است تجاری است»

 .گذار، اشیاء مادی قابل لمس استقانون تجارت، با توجه به فحوای کالم قانون 2( ماده 1بند )

از روح  .از نقش تصرف در مال در تجاری بودن عمل این است که خریدار مال را تعمیر کند یا آن را از صورتی به صورت دیگر درآورد منظور

را « تصرف»در واقع باید عبارت  .قانون تجارت به نظر نمی رسد که میزان تصرف در مال واقعا در تجاری بودن عمل تاثیری نداشته باشد 2ماده 

یعنی باید گفت عمل کسی که مالی را می خرد و با وجود تصرف در آن قصد دارد از فروش آن  .تفسیر کرد« قصد فروش»ه عبارت با توجه ب

عمل کسی که  سعکبه .کند و به قیمت باالتری می فروشدتعمیر می سود ببرد تجاری است، مثل کسی که خودروهای دست دوم را می خرد،

ف می کند اما قصد ندارد از فروش آن سود ببرد، بلکه درآمدش حاصل از تصرف در مال است و ارزش مال را به مالی را می خرد و در آن تصر

، با این توضیح می توان گفت پیشه وران تاجر محسوب نمی شودمیتجاری تلقی ن ارزش کار خود اضافه کرده، از مشتری دریافت می کند،

ارچه می خرد و آن را به لباس تبدیل می کند و درآمدش حاصل کار او بر روی پارچه است اگر شوند، در نتیجه برای مثال عمل خیاطی که پ

 .شودمیچه پارچه را خریده که بعد از تصرف بفروشد، تجاری تلقی ن

انجام  می خرد و پس از تبدیل به یک تصویر آن را به فروش می رساند عمل تجاری یهنرمند نقاش که رنگ و کاغذ یا پارچه مخصوص نقاش

و پنجره تبدیل می کند و می فروشد، بدون آن که از فروش خود تخته ها سودی مطالبه ر عمل نجاری که تخته می خرد و آن را به د .دهدنمی

 .شودتجاری محسوب نمی ،یا سازنده وسایل موسیقی از چوب و فلز و گری که چوب می خرد و آن را به آرایه تبدیل می کندکند و نیز آرایه

ها شخص حرفه ای مالی را می خرد و قصد فروش آن را نیز دارد، اما درآمد او حاصل از فروش مال ر تمام موارد مذکور و موارد مشابه به آند

الواقع هرچه ارزش کار به نسبت قیمت خود مال بیشتر باشد، باید فرض بر این گرفت که عمل خورد، فینیست، بلکه نان از عمل خویش می

 .ستتجارتی نی

 :رسیده و اموال مزبور توسط قیم اداره  است به ارثصغیر تاجري فوت کرده و تمام مال التجاره وي به فرزندش که  نکته

  .شودمی؛ در اینجا نه صغیر و نه قیم تاجر محسوب نشودمی

 :نداشته باشد؛ انجام دهد و محجور)اصیل( اهلیت قانونی  حساب محجور بهدر صورتی که تجارت را  شخص نماینده نکته

. در صورتی که شخص اهلیت قانونی داشته باشد نماینده به حساب اصیل فعالیت می کند و اصیل شودمیتاجر محسوب ن

 .شودمیتاجر محسوب 

 :که در قوه قضاییه فعالیت می کند بعد از اتمام ساعت کار اشتغال به تجارت دارد، وي تاجر  کارمند اداره دولتی نکته

کارمندان دولت به صورت کلی از تجارت منع نشده اند در نتیجه اصوال می توانند در کنار شغل دولتی  .شودمیمحسوب 

 ند.اتجارت کنند. در این صورت اگر عرفا تجارت شغل آنها قلمداد شود؛ مشمول مقررات حاکم بر تجارت

 :1فعالیت داشته باشد. طبق ماده  که به کار داللی به عنوان شغل معمولی شودمیدالل در صورتی تاجر محسوب  نکته 

  .است تصدي به هر قسم داللی منوط به اخذ پروانه از مراجع صالحیتدار ،قانون راجع به دالالن

 :1داللی بدون داشتن پروانه فعالیت از مراجع صالحیت دار مانع تاجر شناخته شدن شخص نیست. هر چند طبق ماده  نکته 

منوط به اخذ پروانه شده است این پروانه باید همراه با ایجاد بنگاه باشد؛ پس اگر قانون راجع به دالالن تصدي داللی 

داللی پروانه نیست. اخذ داللی کند ملزم به  يشخصی بدون تصدي یعنی بدون ایجاد بنگاهی متشکل به صورت مورد

 برای عمل تجاری نیست بنگاهاز اعمال تجارتی ذاتی غیربنگاهی است و تجارتی قلمداد شدن آن منوط به ایجاد  ماهیتاً

 که شخص به داللی تصدي دارد. شودمیولی الزام به اخذ پروانه زمانی ایجاد 
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 :اتباع خارجه حق اشتغال به تجارت در ایران دارند مگر در زمینه هایی که منع خاص وجود دارد. مصادیق آن عبارت  نکته

 است از:

 اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده  در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به

 است.

 .در مورد حقوق مربوط به احوال شخصیه که قانون دولت متبوع خارجه آن را قبول نکرده است 

 قانون مدنی( 961جامعه ایرانی ایجاد شده است.)ماده  در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر 

 ، جزء اعمال تجاری است.یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد ز راه خشکیتصدی به حمل و نقل ا

 منظور از تصدی در جمله فوق به چه معنایی است؟

تر است، جایی، توسعه و گسترش تجارت نقش عمده دارد و به ویژه در تجارت بین الملل این نقش برجستههاز آنجا که حمل و نقل در جاب

را تجارتی قلمداد کرده است اعم از اینکه حمل و نقل از طریق خشکی، آب یا هوا صورت گیرد، بدون توجه  قانونگذار تصدی به حمل و نقل

یا به نوع وسیله حمل و نقل خواه کشتی، کامیون، هواپیما و یا چهار پایان باشد و همچنین بدون توجه به نوع محموله اعم از اینکه اشیاء و 

 .انسان باشد

بنابراین در صورتی که حمل به نظر بسیاری، این واژه به مفهوم موسسه و بنگاه است،  .ف نظر بین حقوقدانان استموجب اختال« تصدی»واژه 

 .سسه، بنگاه صورت گیرد عمل تجارتی است، در غیر این صورت خیرؤو نقل در قالب م

ه عملیات بیشتر در چهارچوب موسسه و بنگاه به نظر برخی دیگر این واژه بیانگر عامل تکرار در عملیات است و به همین علت این گون

بنابراین عهده دار شدن حمل و نقل عملی  .به اعتقاد بعضی دیگر مفهوم تصدی همان مفهوم لغوی کلمه عهده دار شدن است .گیردصورت می

کرار ندارد و همچنین نیاز تجاری است به شرط اینکه در مقابل اجرت صورت گیرد حتی برای یک مرتبه، یعنی تجاری بودن عمل نیاز به ت

است که نظر اول مطابقت بیشتری با روح قانون و عرف تجاری و رویه این درحالی .نیست که الزاماً عمل در چهارچوب موسسه صورت گیرد

 حاکم دارد.

ی یک شخص تاجر در مقابل قولی که به دوست خود می دهد دایر بر حمل و نقل یکی از وسایلش؛ آیا عملش تجارنکته: 

 ؟شودمیمحسوب 

 ؟شودمیتاجر محسوب م به انتقال مسافر می نماید؛ آیا راننده تاکسی که با داشتن وسیله نقلیه به طور مستمر اقدانکته: 

، بنابراین حمل و الزم است که عمل به لحاظ عرفی تجارتی محسوب شودتر است، یعنی رسد تفسیر اخیر از واژه تصدی منطقیبه نظر می

به همین ترتیب راننده باشد، م می.ق 516گیرد تجارتی نیست و مشمول ماده ص در مقابل دوست و همکار خود به عهده مینقلی که شخ

اگر چه اشخاص عهده دار حمل و نقل به  .باشدنماید، تاجر نمیتاکسی که با داشتن وسیله نقلیه به طور مستمر اقدام به انتقال مسافر می

طرفداران تعبیر واژه تصدی  .ای بین این دو وجود نداردکنند، اما به هیچ وجه مالزمهب موسسه و بنگاه فعالیت میطور سنتی بیشتر در چهارچو

 1.کنندبه موسسه و بنگاه با استناد به قانون تجارت فرانسه نظر خود را توجیه می

گیرد، به یقین ند و عمل هم با قصد انتفاع صورت میپردازهای آموزش رانندگی که به ارائه خدمات آموزش رانندگی میسسهؤتصدی م نکته:

 .شودعمل تجارتی بوده و شخص عهده دار آموزش رانندگی نیز تاجر محسوب می

ت عملی تجارتی و قرارداد  .ق 2ماده  2گیرد، وفق بند تصدی به حمل و نقل وقتی به عنوان حرفه و در چهار چوب قرار داد صورت می

های بین المللی د به لحاظ داشتن اهمیت زیاد در زمینه تجارت، موجب دخالت های قانونی گوناگون و موضوع پیماناین قراردا .تجارتی است

 .گوناگون قرار گرفته، بدون اینکه تعریف جامع و مانعی از آن ارائه شود

الی  507یوان مطرح شده است )مواد از دیدگاه قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه این قرارداد در مبحث اجاره اشخاص و اجاره ح

م( بنابراین از دیدگاه قانون مدنی، قرارداد حمل و نقل از اصناف عقد اجاره است و عقد اجاره یکی از عقود با نام و دارای .ق 517

                                                        
ل فارسی این کلمه بنگاه و موسسه است. است که در قانون تجارت فرانسه بکار رفته است و معاد Enterpriseی فرانسوی گویند این واژه ترجمه کلمهاینان می - 1

به مفهوم به عهده گرفتن است که با مفهوم لغوی و عرفی کلمه تصدی نیز کامالً هماهنگی دارد، در  Entreprendreگذشته از اینکه این کلمه اسم مفعول از فعل 

 .وقی، نهاد، بنگاه، موسسه، شرکت و غیره استحقوق فرانسه نیز به عنوان واحدی حقوقی مطرح است که شامل شخص، خواه حقیقی و یا حق
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ار، پیرو عقد مولفان نیز به پیروی از قانون مدنی قرار داد حمل و نقل را از جهت ماهیت و آث .ض و موقت استوویژگی تملیکی، مع

 .کننداجاره، به زعم برخی اجاره اشیاء و به اعتقاد برخی دیگر اجاره اشخاص محسوب می

 .( اختصاص به این قرارداد یافته است394الی  377باب هشتم قانون تجارت )مواد 

مللی یکنواخت کردن در مورد برخی هـ ش و با پیوستن ایران به قرارداد بین ال 1343در زمینه حمل و نقل دریایی، قانون دریایی مصوب 

مشهور به معاهده بروکسل )الهه( و قرارداد بین المللی یکنواخت کردن برخی مقررات مربوط  1344مقررات مربوط به بارنامه دریایی مصوب 

هور به قواعد هامبورگ باشند الزم به ذکر است که در این زمینه معاهده دیگری مشهـ ش حاکم می 1344به حمل مسافر از طریق دریا مصوب 

 .تهیه شده اما تا به حال اجرایی نگردیده است 1978مصوب 

هـ ش، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  1339در زمینه حمل و نقل زمینی، قانون مسئولیت مدنی مصوب 

ای سسات ترابری جادهؤها و مو قانون الزام شرکت 1395یه سالو اصالح 1387و مصوب تیر ماه  1347زمینی در قبال اشخاص ثالث مصوب 

ای مشهور پیمان حاکم در زمینه حمل و نقل بین المللی جاده .باشندحاکم می 68 /31/2به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 

 .یوسته استبه آن پ 29/4/76باشد که ایران در تاریخ ژنو می 1956مه  19به سی ام آر مصوب 

 1955سپتامبر  28م و پروتکل اصالحی  .1929و پیمان ورشو مصوب  1328در زمینه حمل و نقل هوایی، قانون هواپیمایی کشوری مصوب 

های راجع به تعیین حدود مسئولیت شرکت 1364برابر ماده واحده مصوب  .باشندحاکم می 1999مه  28الهه و معاهده مونترال به تاریخ 

 .ایران، پیمانهای یاد شده در حمل و نقل هوایی در داخل کشور نیز قابل اجرا است هواپیمایی

این معاهده بارها مورد  .به تصویب رسیده است 1890اکتبر  14در زمینه حمل و نقل ریلی نخستین معاهده بین المللی مشهور به معاهده برن 

 .جایگزین معاهده برن شده است 1980مه  9به تاریخ  Cotif« حمل و نقل ریلیمعاهده »سند بنیادین  1980بازنگری قرار گرفته است در سال 

 Cotifحاکم و قواعد  1349گرفته است، هم اکنون قانون حمل و نقل ریلی مصوب  در ویلی نیوس مورد بازنگری قرار 1999این سند در سال 

 .به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است 1363نیز در سال 

ایجاد  .های مهم در زمینه حمل و نقل، تعیین نوع مسئولیت متصدی حمل و نقل است که دارای پیشینه چند صد ساله استیکی از گفتار

در  .شودوضعیت عادالنه بین اطراف این قرارداد و ایجاد توازن بین ایشان، بستگی به نوع مسئولیتی دارد که برای متصدی حمل و نقل مقرر می

برخالف  .مل و نقل شامل هوائی، ریلی، دریائی و مرکب فرض مسئولیت برای متصدی حمل و نقل مقرر شده استتمامی معاهدات حاکم بر ح

دارد، قانون تجارت و قانون دریایی در این مورد، هم سو با قانون مدنی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر را برای متصدی حمل و نقل مقرر می

 .باشندمعاهدات بین المللی می

، یعنی با تلف یا گم شدن کاال مسئولیت متصدی حمل و نقل حاصل است مسئولیت متصدی حمل و نقل مفروض استت .ق 386ده برابر ما

و برای رهایی از این مسئولیت بر عهده او است که با تعیین علت خسارت ثابت کند که تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا 

اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی یا گیرنده یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها دادهمستند به تقصیر ارسال کننده 

ها بیشتر با اصول و ضوابط حقوق مدنی آشنا هستند تا اصول و قواعد حاکم با وجود این، از آنجا که دادگاه .باشدقادر به جلوگیری از آن نمی

این در حالی  .انددلیل آنکه تقصیر او ثابت نشده بری از مسئولیت دانستهههای گوناگون متصدی حمل و نقل را بوندهدر پر و بر حقوق تجارت

 است که در تعارض میان قانون تجارت و قانون مدنی، قانون تجارت حاکم خواهد بود.

حمل و نقل با هواپیما از نظر سرعت در  .است باید خاطر نشان ساخت وسایل حمل و نقل مختلف است و هر یک دارای محاسن و معایبی

انتقال کاال از یک نقطه به نقطه دیگر بر سایر وسایل حمل و نقل ارجحیت دارد ولی در عوض هزینه آن گران و در نتیجه باعث افزایش قیمت 

برعکس حمل کاال با  .ا هواپیما حمل کردتوان بکاال و پایین آمدن قدرت رقابت آن با کاالهای مشابه است لذا فقط کاالهای سبک وزن را می

شود ولی برای رسیدن کاال به مقصد در بعضی مواقع باید ماهها به انتظار نشست به خصوص که عالوه بر بعد مسافت، کشتی ارزان تمام می

 .تشریفات، مربوط به تخلیه و گمرک آن نیز ممکن است مدتها به طول انجامد

گیرد و هزینه آن نیز نسبتا ارزان است ولی از نظر حجم کاالی و نقل بین شهری کاالها مورد استفاده قرار میقطار و کامیون بیشتر برای حمل 

 .حمل شده همیشه کشتی در مرتبه اول، قطار و کامیون در درجه دوم و هواپیما در درجه آخر قرار دارد

های کند )مثل آژانساده و از این بابت کمیسیون دریافت میمتصدی حمل و نقل کسی است که وسایل نقلیه متعلق به دیگری را اجاره د

 (...مسافربری، تاکسیرانی و
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 هر قسم عملیات داللی یا حق العمل کاری )کمیسیون( و یا عاملی

که  بنابراین عامل را باید وکیل تاجر یا تجارت خانه ای تلقی کرد .می کند به نام و حساب دیگری معاملهکسی است که  (Agence)عامل 

 تابع قانون مدنیاو را عامل خود قرار داده است و چون قانون تجارت مقررات خاصی برای عامل مقرر نکرده، باید رابطه عامل و آمر او را 

 .راجع به وکالت بدانیم

 .«نایب خود می نمایدوکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری »قانون مدنی بیان می دارد:  656ماده 

البته تاجری که با عامل قرارداد منعقد نموده است حق دارد او را عزل کند، ولی اگر عزل او ناموجه باشد، باید به عامل خسارت بپردازد 

 .تشخیص غیر موجه بودن عزل نیز با دادگاه است

 چنین اظهار کرده اند: دکتر ستوده تهرانیدر این رابطه 

زیرا سایر نمایندگان  .یفی از عامل ننموده و تعرف عامل و تشخیص آن با سایر نمایندگان تجاری ممکن است اشتباه شودقانون تجارت تعر»

به طور کلی عامل کسی است که مانند حق العمل کار در مقابل دریافت اجرت به نمایندگی دیگری  .تجارتی اصوالً تاجر محسوب نمی شوند

یز عمل با سایر نمایندگان این است که عامل برای شخص معینی کار نمی کند و اغلب اوقات اجرت او مانند عملی انجام می دهد ولی وجه تما

دالل و حق العمل کار به میزان چند درصدی از مبلغ عمل انجام شده است، در صورتی که سایر نمایندگان تجارتی که برای شخص معینی در 

، قانون تجارت 335 ؛ مطابق مادهدالل، بدون این که شخصا طرف معامله باشد .گردندوب نمیعامل محس کنند،مقابل دریافت حقوق عمل می

کند و وشش در تسهیل و انعقاد معامله میدالل طرفین معامله را به یکدیگر معرفی و ک .اصوالً بین طرفین معامله نقش واسطه گری بازی می کند

  .دریافت می کند« حق داللی»در عوض این کوشش 

ته قابل ذکر اینکه حاکم نمودن مقررات وکالت در مورد داللی، عامل و حق العمل کار به این معنا است که این تاسیسات ذاتا ماهیت عقد نک

داند. بنابراین وکالت را ندارد اما از جهاتی قانونگذار مقررات عقد وکالت را تا جائیکه قابلیت انطباق وجود داشته باشد؛ بر آنها حاکم می

 باشد.عمال لفظ وکیل در مورد این افراد به معنای حقیقی آنها نمیاست

بنابراین  .برای این که دالل تاجر محسوب گردد باید اوال داللی به صورت شغل معمولی تاجر درآید ثانیا عمل داللی انتفاعی باشد

 .شودمیی( موجب تاجر محسوب شدن آنان نگری مامورین ادارهای غیر انتفاقی )انجام خدمات واسطههای اتفاقی و داللیداللی

لزومی ندارد که معامله مربوط به امور تجارتی باشد یا طرفین معامله تاجر باشند کما این که داللی  برای این که دالل تاجر محسوب شود،

 .معامالت اصوال تجارتی نیستدر حالی که خود این  شودمیمعامالت اموال غیر منقول همان طوری که قبال توضیح داده شد تاجر محسوب 

معامالتی کرده و در مقابل حق  )آمر( یبه اسم خود ولی به حساب دیگرحق العمل کار کسی است که »قانون تجارت  357طبق ماده 

می شخصا طرف معامله قرار  حق العمل کار، برخالف دالل، خود قانون تجارت حاکی است 357به طوری که ماده  .«العمل دریافت می دارد

 گیرد و ظاهرا معامله را به نام خود انجام می دهد ولی حاصل آن اعم از سود یا زیان عاید آمر می گردد و حتی ممکن است طرف دیگر معامله

علت این که آمر کاالی خود را به حق العمل کار برای .خبر نداشته باشد که فروشنده کاال مالک واقعی کاال نیست و فقط نقش واسطه را دارد

روش می سپارد این است که صاحب کاال )آمر( امکانات الزم برای تهیه محل، وسایل حمل و نقل، عرضه کاال، فروش و اطالع از قیمت روز ف

 .جنس خود را ندارد در حالی که حق العمل کار این امکانات را در اختیار دارد

 حوایج شخصی نباشد تاسیس و به کار انداختن هر قسمت کارخانه مشروط به این که برای رفع

باشد چه در خصوص این بند باید بیان داشت اصال شرط مقرر در بند مبنی بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد؛ شرطی بیهوده و زائد می

عمل تجارتی  بنابراین باید بیان داشت؛ صرف راه اندازی کارخانه کند.اینکه هیچ کس به منظور رفع حوائج شخصی اش کارخانه راه اندازی نمی

باشد؛ بلکه باید قصد ارتزاق و اداره کارخانه به عالوه راه اندازی وجود داشته باشد. به دیگر بیان باید گفت مالک تجارتی بودن عمل نمی

 دکتر اسکینی(باشد نه صرف ایجاد و راه اندازی.)تاسیس کارخانه تبدیل شیئی به شیئی دیگر در کارخانه می

رسد کلیه تاسیساتی که در آنها به نظر می .قانونگذار از کارخانه تعریفی ارائه نداده است .ر قسم کارخانه عمل تجارتی استبنابراین برپا کردن ه

ها به اشکال گوناگون نوع فعالیت کارخانه .ها مشمول عنوان گردددهند مانند کارگاهکارگران با ماشین آالت و یا بدون آنها عملیاتی انجام می

برخی مواد را از مشتری گرفته  .رسانندبرخی مواد اولیه را خریداری کرده، پس از دخل و تصرفاتی در آن، آنها را به فروش می .ردگیصورت می

ای دیگر، مواد اولیه را پاره .هاکنیها، پنبه پاکها، رنگرزیییخشکشوگردانند، مانند و در مقابل اجرت، پس از دخل و تصرفاتی، به آنها برمی
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به نظر برخی با توجه به اینکه قانونگذار تفکیکی بین این حاالت  .رسانندید یا استخراج کرده و پس از دخل و تصرفاتی آنها را به فروش میتول

و به نظر برخی دیگر از آنجا که قانونگذار عملیات تولیدی را به طور  .شودمختلف قائل نشده است، پس حالت اخیر نیز تجارتی محسوب می

 .تجارتی اعالم نکرده، بنابراین حالت اخیر تجارتی نیستصریح 

داند و با شود، عرف نیز این نوع عملیات را تجارتی میبا توجه به اینکه امروزه عملیات استخراجی در سایر کشورها تجارتی محسوب می

رسد بین و تجارتی قلمداد کرد، بنابراین به نظر میدانسته  1توان آن را مشمول بند تفسیری که از کلمه تحصیل، ارائه شد در حقوق ما نیز می

  .حالت اخیر و سایر حاالت تفاوتی نباشد

استخراج سنگ از معدن  های شیری در قالب کارگاه یا کارخانه، عملی تجاری است،تولید شیر و تبدیل آن به سایر فرآورده نکته:

 .لف، نیز عملی تجارتی خواهد بودهای گوناگون و فروش آن به اشکال مختو برش آنها در اندازه

برپا کردن یک کارگاه، مانند کارگاه گلیم بافی با یک کارخانه مانند کارخانه تولید پارچه لباس و پیگیری و اداره عمل تولید و ساخت، نکته: 

گر شخصی به قصد انتفاع به یعنی ا .عملی تجارتی است، همچنین صرف عمل ایجاد و راه اندازی کارگاه و کارخانه نیز عملی تجارتی است

 .عمل راه اندازی و برپا کردن کارگاه و کارخانه بپردازد، عمل او عملی تجارتی خواهد بود

رسد، پس این شود و سپس به فروش میشود و یا اینکه در مالی تغییرات داده میکه در کارخانه نیز جنسی به جنس دیگر تبدیل می از آنجا

 وجود دارد؟ 2و این بند از ماده  1فاوتی بین بند شود که چه تپرسش مطرح می

تغییر در مال خریداری یا  جهت تجارتی محسوب شدن عمل، نیازی نیست به اینکه 1رسد تفاوت این دو بند این است که برابر بند به نظر می

الزمه تجارتی بودن عمل این است که در  4 عمل در قالب کارگاه و کارخانه صورت گیرد در حالی که برابر بند تحصیل شده، ایجاد شود و یا

 .دار استور و کارخانهو تبدیل شیء به شیء دیگر صورت پذیرد. همین امر مرز بین پیشه قالب کارگاه و کارخانه صورت گیرد

ودن عمل را وابسته کرده شرط تجاری ب 2رسد این است که چرا قانونگذار در این بند از ماده پرسش دیگری که در رابطه با این بند به ذهن می

آیا داللی برای خود و خانواده، و به عبارتی دیگر،  .ای نشده استبه این که برای رفع حوائج شخصی نباشد و در سایر بندها چنین اشاره

ر رسد که این شرط دنظر میبه دار حمل، مالک آن است عملی تجارتی است؟یا عهده دار شدن حمل و نقل کاالئی که شخص عهده

تر است، قانونگذار جهت رفع یعهای شخصی شاکه برپا کردن کارگاه و کارخانه جهت استفادهدها نیز جاری باشد، ولی از آنجاخصوص سایر بن

 .تجاری بودن آن داشته باشدتوهم، پافشاری بر غیرگونه هر

-گیرد یا قالی بافی که خود قالی میبافد و دستمزد میمی مثال اگر شخصی برای دیگران قالی .ور فرق گذاردباید بین کارخانه دارو پیشه ضمناً

اما اگر شخصی دارای کارخانه  .گردندور محسوب میفروشد این گونه اشخاص بیشتر از آن که تاجر باشند کارگر و پیشهها را میبافد و آن

 .شودفروشد در این صورت این شخص تاجر محسوب میمیهای مزبور را بافند و او قالیقالی بافی و تعدادی کارگر است که برای او قالی می

گونه در مورد بعضی مشاغل مثل مقاطعه کاری، تاسیس روزنامه و استخراج معادن، بعضی از نویسندگان حقوق تجارت تمایل به تشبیه این

گونه شباهتی بین نفس ولی به نظر ما هیچ اند،ها نشان دادهاندازی کارخانه برای شمول مقررات تجاری نسبت به آنکارها به تاسیس یا راه

توان با تفسیر موسع قضایی و با توجه به روح قانون، در صورتی که ها را میاندازی کارخانه وجود ندارد و آنا راهیگونه مشاغل و تاسیس این

دن را به اعتبار تحصیل اموال منقول به قصد مثال استخراج مع .تجاری محسوب کرد 2توام با قصد تجارت باشد با توجه به بندهای مختلف ماده 

فروش، یا تاسیس روزنامه را به اعتبار خرید اموال منقول )خرید کاغذ و تصرف در آن چاپ روزنامه به قصد فروش( یا مقاطعه کاری را به 

ی است و در هر حال عمل دادگاهها در اعتباری خرید مصالح ساختمانی و تبدیل آن به ساختمان )که البته در مورد هر کدام مستلزم رویه قضای

« کاغذ تبدیل شده است»رسد توان تجاری محسوب کرد زیرا در تاسیس روزنامه مثال آن چه به فروش میباشد( میاین مورد توام با احتیاط می

ساختمان هر دو متعلق به  یا در مورد مقاطعه کاری مصالح و مقاالت علمی نویسندگان است که اصوال یک کاالی تجارتی نیستنیست بلکه 

این که کدام یک از دو جنبه قضیه مورد توجه قرار گیرد بستگی  .کارفرماست به عالوه اموال غیر منقول از شمول قانون تجارت خارج است

 «.کنددارد به اینکه کدام یک بیشتر مصالح اجتماعی را تامین می

 :به نام و حساب دیگریت را تعریف نکرده است. عامل مانند وکیل قانونگذار برخالف داللی و حق العمل کاري عاملی نکته 

 است. دیگري منعقد می کند به عهده اصیلمعامله می کند. در نتیجه تعهدات ناشی از قراردادهایی که عامل براي 
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 :و حق العمل  عاملیت در کنار داللی 2ماده  3دهد. مطابق بند عامل کسی است که به دستور دیگري معامله انجام می نکته

 کاري از اعمال تجارتی ذاتی قلمداد شده است..

 تصدی به عملیات حراجی

عرضه یک کاال به مشتریان متعدد و فروش آن به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف مشتریان یا به عبارت بهتر حراج عبارت است از 

ش کاال که در کشورهای غربی رایج است، در کشور ما به ندرت این سیستم فرو .کندفروش آن به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد می

 .با وجود این مقنن ما آن را در قانون تجارت پیش بینی کرده است .شودانجام می

عمل حراجی  .که اموال عرضه شده برای فروش، متعلق به متصدی حراج نباشد عمل تجارتی استزمانی دار شدن عملیات حراجی عهده نکته:

این شیوه  .رسدشود به فروش میای عمومی که از پیش اعالم میاز فروش است که برابر آن کاال به بیشترین مبلغ پیشنهادی در جلسهای شیوه

ای در نظر گرفته شده است که صاحبان اموال فروشی، کاالهای خود را جهت های ویژهبدین منظور سالن .فروش در اروپا بیشتر متداول است

های معین صورت ها آزاد و فروش به شیوه مزایده دو یا چند مرتبه در هفته در ساعتدهند، بازدید همگان از این سالنرار میفروش در آنها ق

 .گیردمی

مسئوالن حراجی، واسطه در نقل و انتقال اموال هستند، هدف آنان نفع تجاری است و به همین دلیل قانونگذار عمل آنها را تجارتی دانسته 

 .گر موضوع این نقل و انتقال نیز مال غیر منقول باشد، عمل حراجی عملی تجارتی استاست، پس ا

بسیاری از مولفان با توجه به کارگیری تصدی توسط قانونگذار، شرط تجاری بودن عملیات حراجی را انجام عمل در چهارچوب موسسه و 

رسد همین که شخصی عهده دار در حالی که به نظر می .دانندتجارتی نمیدانند و انجام این عمل توسط فرد ولو به شیوه تکراری را بنگاه می

عملیات حراجی شد، خواه در چهار چوب موسسه ای صورت گیرد یا خیر، عمل تجارتی است هر چند که به طور عادی مکان عرضه کاالها و 

 .شودانجام عملیات با عنوان موسسه یا بنگاه معرفی می

تصویب نامه قانونی تاسیس انبارهای  1برابر ماده  .باشدنبارهای عمومی نیز با تشبیه به عملیات حراجی، تجارتی میتاسیس و تصدی به ا نکته:

ای است بازرگانی که به منظور قبول امانت و نگهداری مواد اولیه و محصوالت صنعتی و انبار عمومی موسسه: »1340 /11/6عمومی مصوب 

های و کشاورزان و بازرگانان با موافقت هیأت نظارت بر انبارهای عمومی و با رعایت این قانون و آیین نامهفالحتی و کاالهای صاحبان صنایع 

 «.و بر طبق مقررات و قوانین ایران به ثبت رسیده است به صورت شرکت سهامی تاسیسمربوط، 

 تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی

که آثار هنری، محصوالت صنعتی و کاالهای تجارتی دیگران برای عرضه، تبلیغ، فروش و های عمومی اماکنی است منظور از نمایشگاه نکته:

اکثر نمایشگاههای انتفاعی، در مقابل عرضه کاال و نمایش آثار هنری از بینندگان حق  .شودسرگرمی مردم در معرض نمایش قرار داده می

 .شودارد که جنبه عام المنفعه داشته و از بازدید کنندگان وجهی دریافت نمیهایی هم وجود دبا این همه نمایشگاه .کنندالزحمه دریافت می

بنابراین واژه مزبور، تئاتر،  .نمایشگاه، محل نمایش آثار هنری، تولیدی و صنعتی است .دار شدن نمایشگاه عمومی عملی تجارتی استعهده

ها و صنایع از جمله اتومبیل ایشگاه بین المللی را که در زمینه فرآوردهسینما، سالن نمایش، سیرک، کاباره، سالن نمایش مسابقات ورزشی، نم

 .گیردشود، در بر میبرگزار می

ای، علت تجارتی به شمار آمدن عمل توسط قانونگذار این است که آثار فکری و هنری و تولیدی توسط این موسسات خریداری شده برای عده

 .عمل تجارتی است 2ماده  1رسند، بنابراین برابر بند می و با گرفتن ورودی از عالقمندان به فروش

ای است بین مولف دوم، موسسه واسطه .گیردبینند که اول، عمل در چارچوب موسسه صورت میای دیگر تجارتی بودن عمل را در این میعده

-گردش آثار فکری و هنری افراد در جامعه می هنرمند و تولید کننده از یک طرف و تماشاگر از طرف دیگر، بنابراین موسسات مزبور موجب

 .باشدشوند، بنابراین عمل تجارتی می

است به شرط اینکه جنبه همگانی دار شدن هر گونه نمایش آثار هنری مولفان، هنرمندان، و تولید کنندگان عملی تجارتی حال، عهدههربه نکته:

 .، و جنبه اتفاقی، مجانی و یا فرهنگی صرف نداشته باشد، یعنی جهت افراد خاصی به وجود نیامده باشدداشته باشد

ه وجود دارد، قصد انتفاع محقق است و در مواردی که ی، شرط تجاری بودن عمل است، در مواردی که ورودقصد سودبریرسد که به نظر می

 .از استورودیه وجود ندارد چون انگیزه اصلی از برگزاری نمایشگاه نفع تجاری است، این قصد قابل احر
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در پاسخ به این پرسش که آیا  .دهندر اختصاص میجمله کمک به مستمندان و غینه، ازبرخی با برگزاری نمایش، سود آن را به امور خیرخواها

رسد که عمل مزبور تجارتی است، زیرا به قصد نظر میبه .عمل برگزار کنندگان نمایش، عمل تجارتی است یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد

 .دست آمده تأثیری در ماهیت عمل نداردهدبری صورت گرفته و نوع مصرف از سود بسو

 هر قسم عملیات صرافی و بانکی
عملیات بانکی نه در قانون تجارت و نه در قوانین دیگر تعریف نشده  .منظور از عملیات صرافی، تبدیل پول کشوری به پول کشور دیگری است

  .باشدمی شورای پول و اعتبارفقط تشخیص عملیات بانکی با  .است

ها، اعطای وام و اعتبار، قبول و نگهداری امانات گران بها و اجاره صندوق امانات و صدور و تایید و از اعمال بانکی سنتی: افتتاح انواع حساب

 .توان برشمردقبول ضمانت نامه ارزی و ریالی را می

اند که در ، بانکها مجاز به اقدام یک سری معامالت مانند مزارعه، مساقات و جعاله شده1362 /8/6برابر قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 

 .روندگیرد، تجارتی بشمار مینفس امر مدنی است، اما از آنجا که این معامالت از سوی بانک )تاجر( صورت می

از آنجا که  .پردازندهای بانکداری مینیز به فعالیتالحسنه های قرضهای خصوصی و صندوقهای دولتی بانککنار بانکامروزه در نکته:

ت عملی تجارتی است و خود .ق 2ماده  7پردازند، بنابراین عمل آنها وفق بند قصد انتفاع به عملیات بانکی میهها بها و بانکسسهؤگونه ماین

 .اینکه در حقیقت قصد انتفاع وجود نداشته باشد حتی باشند،تاجر می

های غیر های خارجی در غیر از مناطق آزاد با توجه به ارجاع بند )ب( ماده واحد قانون اجازه تاسیس بانکسیس بانکأمورد ت نکته دیگر در

این قانون تاسیس  31با اصالحات بعدی، به موجب بند )هـ( ماده  51 /18/4به قانون پولی و بانکی کشور مصوب  79 /21/1دولتی مصوب 

ورزند را منوط به تصویب مجلس شورای اعتباری غیر بانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می های خارجی و موسساتبانک

 .اسالمی گردیده است

کی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارجی یا نقانون پولی و با 31البته از آن جا که بر اساس بند )ج( ماده 

شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد و از آن جا که ی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب میاشخاص حقوقی خارج

-از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می

های فوق الذکر نیازی به تصویب مجلس شورای اسالمی عالیت در بخش بانکداری با لحاظ نسبتشود برای سرمایه گذاری خارجی جهت ف

 .باشدنمی

آیین نامه  9به موجب ماده  .باشدهای خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار میهای خارجی، تملک سهام بانکروش دیگر برای حضور بانک

کل سهام هر  درصد10سعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران تا میزان قانون برنامه چهارم تو 15اجرایی بند )ج( ماده 

 .باشدشرکت پذیرفته شده در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی قابل تملک می

ت وزیران، ئهی 78 /11/1های خارجی مصوب آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت 1( ماده 7همچنین با توجه به بند )

توانند در غیر مناطق میامکان پرداختن به عملیات متعارف بانکی را داشته باشند  کهاین ها و موسسات اعتباری غیر بانکی خارجی بدونبانک

 .شعبه دایر نمایند آزاد ایران

 معامالت برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد

اگر چه در قانون ذکری از سفته نشده مع الذالک به علت تشابه سفته به  .شوداست که در مورد برات انجام می معامالت برواتی معامالتی نکته:

تواند در مورد سفته مصداق پیدا طبیعتا نمیبرات در امور تجارتی سفته از این بابت مانند برات است و مقررات برات به استثنای آن چه که 

شود )رای گردد مطابق رای دیوان کشور سفته مشمول معامالت برواتی نمیاست( شامل سفته نیز می)مثل قبولی که مخصوص برات  کند

 هیات عمومی دیوان کشور( 12/9/39 /2783اصراری شماره 

ه علت تصریح مقنن در این مورد این است ک .گرددمعامالت برواتی از نظر مقنن، حتی اگر بین تجار نباشد عمل تجارتی محسوب می نکته:

شود که حداقل یکی از طرفین معامله تاجر باشد، در حالی معامالت تجارتی که در قانون پیش بینی شده است در صورتی تجارتی محسوب می

که در این مورد به لحاظ اهمیت معامالت برواتی مقنن خواسته است حتی اگر این نوع معامالت بین دو تاجر هم واقع نگردد تجارتی محسوب 

که صادرکننده به واسطه انجام این عمل تجاری، ق.ت، عمل تجاری است؛ درحالی 2ماده 8اید بیان داشت، صدور برات به حکم بند. اما بشود
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ای، معامالت بروات، مانند تنزیل برات قرار دهند، تاجر محسوب صورت حرفهشود و تنها کسانی که شغل خود را بهتاجر محسوب نمی

 .شوندمی

شود بلکه ای را امضا کند، بر خالف مقررات مدنی، موجب انتقال ذمه به ذمه نمیغیر تاجری هم پشت براتی یا سفتهنتیجه اگر شخص  در

 .کندموجب ضم ذمه به ذمه شده و ایجاد مسئولیت تضامنی که از ویژگیهای حقوق تجارت است برای صادر کننده و ظهر نویس می

و  ینویسقبولی، ظهر ،یعنی صدور .کندشود و ایجاد و انتقال آن را محقق میات انجام میمعامالت برواتی اعمال حقوقی است که روی برو

 .ضمانت

قانون تجارت تنها صدور چک عمل  314شود و به موجب ماده باید خاطر نشان ساخت که معامالت برواتی اصوالً شامل برات و سفته می

 .شودتجاری محسوب نمی

 عملیات بیمه بحری و غیر بحری

، گرددترین نوع آن بیمه کاالهای تجارتی است که از طریق دریا حمل میترین و مهممه سابقه طوالنی و انواع مختلف دارد که یکی از قدیمیبی

 ی واحد و یا ساکنین یک منطقه به منظور جبران خساراتهای تعاونی که نوعاً قرارداد آن بین افراد یک فامیل یا دارندگان حرفهمع ذالک بیمه

 .گرددشود و قصد انتفاع در آن وجود ندارد تجارتی محسوب نمیاحتمالی به اعضا منعقد می

اگر چه قانون در عدم شمول بیمه تجارتی نسبت به این موارد صراحت ندارد با وجود این چون الزمه تجارتی بودن هر نوع اعمال تجارتی 

 .شود و مشمول مقررات قانون تجارت نیستندتجارتی محسوب نمی« های تعاونیبیمه» مستلزم انتفاعی بودن آن است بنابراین

 کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معامالت راجع به آن

-ای از فعالیتاز آنجا که بخش گسترده .ساخت، خرید و فروش کشتی، کشتی رانی و عملیات راجع و در رابطه با کشتی عملی تجارتی است

د نبرسد که از این رو قانونگذار می گیرد، مانند انبارداری کاال، بازاریابی کاال و یدک کشی، به نظرتجاری در رابطه با کشتی صورت می های

را به این گونه عملیات اختصاص داده است و بدین ترتیب هر گونه توهم در خصوص تجاری بودن این گونه عملیات را از  2خاصی از ماده 

 .استبین برده 

به لحاظ اهمیت زیاد حمل  10به نظر برخی وجود بند  .از طرف قانونگذار مورد پرسش واقع شده است 10ذکر بند  4و  2و  1با وجود بندهای 

و نقل دریایی بوده است و به نظر برخی دیگر رفع توهم از منقول دانستن کشتی بوده است تا بدین ترتیب عملیات مربوط به کشتی از شمول 

ای که باشد قانونگذار عملیات مربوط به کشتی سازی، خرید و فروش آن و نیز کشتی به هر حال با هر انگیزه .قانون تجارت جدا گردد 4 ماده

بنابراین، کشتی رانی که با هدف  .داندرانی خواه در آبهای داخلی یا بین المللی صورت گیرد به شرط آنکه با قصد انتفاع انجام گیرد تجارتی می

گیرد، تجارتی نیست اگر چه عمل موسساتی که عهده دار سفرهای تفریحی هستند تجارتی است قیق علمی یا به منظور تفریح صورت میتح

 .کنندزیرا با هدف سود بردن عمل می

ید و اجاره لوازم کشتی گیرد همانند بیمه، تعمیر، جمع آوری کاال، خرکلیه معامالتی که در رابطه با کشتی سازی و کشتی رانی صورت می نکته:

 .رانی، فروش مواد دریایی حاصل از کشتیرانی و غیره تجارتی است

 مبحث دوم: اعمال تجاری حکمی

 منظور از اعمال تجاری حکمی چیست؟ نکته:
انون تجارت معامالت ق 3مطابق ماده شوند. گیرند، تجاری تلقی میجهت آنکه بوسیله تاجر انجام میاعمالی که ذاتاً غیرتجاری هستند، ولی به

 .اعتباری یا حکمی یا تبعی تجاری مطرح شده است

در چارچوب  2قانون تجارت است چون ماده  2قانون تجارت در چارچوب سیستم شخصی مطرح شده است و این ماده بر خالف ماده  3ماده 

ی بیان شده است که از سوی تاجر و یا برای امور اعمال تجار 3به عبارت دیگر در ماده  .پرداخته استسیستم موضوعی به بیان مسئله می

گویند، یعنی اگر همین معامالت از طرف غیر تاجر صورت گیرد، تجارتی محسوب ها را معامالت تبعی نیز میاین .گیردتجارتی تاجر انجام می

 .نخواهند شد
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 هابند اول: کلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانک

 2که شرح آن در مباحث بعدی خواهد آمد، اصوالً تاجر هستند صرافان نیز طبق ماده  به استثنای کسبه جزءکاسب است( کسبه )که جمع »

بنابراین کلمات تجار، کسبه و صرافان از نظر حقوق تجارت ظاهراً کلمات مشابه  .اندقانون تجارت، که قبالً شرح آن گذشت، تاجر شناخته شده

اند و چنین ضرورتی به خصوص از نظر فن قانون نویسی، که کلمات حشو و زاید نباید به کار انون به کار گرفته شدهو مترادفی هستند که در ق

رسد که قانون گذار به منظور تاکید و رفع هر گونه شبهه در مورد تاجر بودن کسبه و صرافان چنین به نظر نمی .گرددبرده شود، احساس نمی

 .است این دو عنوان را اضافه کرده

 «.برای بیان مقصود قانون گذار کافی بود« کلیه معامالت بین تجار»شد به نظر ما اگر این عبارت به این صورت تنظیم می

، تجارتی بودن معامله را مشروط به این شرط کرده است که برای رفع حوایج تجارتی تجار باشد، 3( ماده 3و  2مقنن در دو بند دیگر )بندهای 

 .گرددشود با این حال در بند اول چنین قید و شرط مالحظه نمیرت معامله تجارتی محسوب نمیدر غیر این صو

در بند  مذکور با توجه به وحدت مالک و عدم وجود دلیل موجهی برای عدم ذکر این شرط در مورد معامالترسد که به نظر مینکته: 

اضافه نمود و عدم ذکر آن را ناشی از مسامحه قانون  1را به آخر بند « نباشدمشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی تاجر »باید قید  اول

 .گذار دانست

پس خرید تاجر از  .اگر برای رفع نیازهای تجاری نباشند تجارتی نخواهند بود معامالت بین تجارقانون تجارت،  3ماده  1بنابراین، برابر بند 

کند برای امور شخصی و به عنوان نمونه تاجر )الف( از تاجر )ب( اتومبیلی خریداری می .تاجر دیگر به منظور استفاده شخصی تجارتی نیست

 .قانون تجارت خارج است 3خانوادگی خود در این صورت این معامله از شمول ماده 

 :به این  البته کسبه هم مانند سایر تجار مکلف ند.اکسبه جزء تاجرند اما از شمول بعضی مقررات حاکم بر تجار خارج نکته

مرتب نموده و در لفاف مخصوصی  هستند که باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت حساب های وارده را به ترتیب تاریخ ورود

 ضبط کنند.

 :کسبه جزء با اینکه تاجر هستند اما از بازرگان به شمار آمده اما از داشتن دفاتر تجاری معاف اندکسبه جزء  نکته .

ري و تنظیم و نگهداري دفاتر تجارتی و ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی معاف هستند. مطابق ماده تکلیف داشتن دفاتر تجا

قانون آیین دادرسی مدنی مشمول مقررات ورشکستگی نیستند؛ از این رو از کسبه جزء بر خالف تاجرانی که کاسب  512

 .شودمیپذیرفته  دادخواست اعسارعمده هستند؛ 

 :آنهاست. میزان فروش ساالنهزء از سایر تجار معیار تعیین کسبه ج نکته 

 :که میزان فروش ساالنه آنها از یکصد میلیون ریال تجاوز نکند کسبه جزء محسوب می شوند. مطابق بند  اي کسبه نکته

  .19/11/1380قانون تجارت مصوب  19یک ماده واحده نظام نامه ماده 

 :وران، تولیدکنندگان و نظایر آنها و در شده اند: گروه اول: کسبه، پیشه کسبه جزء که در نظام نامه به دو گروه تقسیم نکته

میلیون تومان یا یکصد میلیون ریال تجاوز کند. گروه دوم  10صورتی تاجر محسوب می شوند که فروش آنها ساالنه از 

کسبه جزء محسوب می عبارت است از ارائه دهندگان خدمات یا اعمال خدماتی در هر زمینه اي که این گروه به شرطی 

براي اینکه بدانیم شخصی در کدام گروه قرار دارد باید  شوند که در آمد ساالنه آنها از پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند.

 ماهیت شغل او را در نظر گرفت.

 :ومی و تصدي به نمایشگاه عم -عملیات بانکی -عملیات بیمه -تصدي به حمل و نقل -اعمال مانند حق العمل کاري نکته

 اعمال تجارتی ذاتی انجام می دهند. 2تصدي به عملیات حراجی ماهیت عمل یا اعمال خدماتی دارند. اما مطابق ماده 

  فروش ساالنه زانیتجار عبارت است از: م ریکسبه جزء از سا زیتم اریمع: 1393سوال دکتری سراسری  

 نمایدج تجارتی خود میبند دوم: کلیه معامالتی که تاجر با غیر تاجر برای رفع حوای

شوند در غیر این صورت هایی که برای رفع نیازهای تجارتی اوست تجارتی محسوب میدهد آناز بین معامالتی که تاجر با غیر تاجر انجام می

ن کارخانه خود آن معامالت ماهیت اصلی خود را حفظ خواهند کرد، به عنوان نمونه اگر تاجر مقداری برنج از کشاورز برای تغذیه کارگرا

 .ای مدنی خواهد بودبخرد، این معامله تجارتی است و چنان چه همین تاجر همان مقدار برنج را برای استفاده شخصی منزل خود بخرد، معامله
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به طور مطلق  داند و تعهد تاجردر مورد دامنه اعمال تبعی تاجر در حقوق ایران باید معتقد بود قانون گذار عبارت معامله را معادل تعهد می

 «.که برای امور تجارتی باشد مد نظر بوده استده باشد، مشروط بر آنشها توجه قراردادی بودن یا نبودن آن بدون آن که بر

پرسش که قابل طرح است این است که مرجع تشخیص عمل تجاری از غیر تجاری کیست و بار اثبات آن بر عهده چه کسی خواهد »نکته: 

 .ه است که با توجه به دالیل و قراین باید آن را احراز کنداه مرجع تشخیص معامله تجاری از غیر تجاری دادگبود؟ بدیهی است ک

 گوید:قانون تجارت می 5قانون گذار در این مورد برای آسانی و سهولت کار قاضی در ماده  

به این ترتیب شخصی که مدعی خالف  .«تجارتی نیستکلیه معامالت تجار تجارتی محسوب است مگر این که ثابت شود معامله برای امور »

 «.تواند تاجر و یا طرف مقابل تاجر باشدمدعی می .آن است )یعنی مدعی غیر تجاری بودن عمل است باید آن را در دادگاه ثابت کند

 دهدبند سوم: کلیه معامالتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود انجام می

دهند، این افراد با وکالت ضمنی از طرف ارباب اجزا، خدمه یا شاگرد یا کارمند کسانی هستند که به نمایندگی از طرف تاجر معامله را انجام می

ا امور تجارتی این معامالت یعنی معامالتی که در رابطه ب .دهنداین افراد معامله را به نام و برای تاجر انجام می .دهند)تاجر( معامله را انجام می

این افراد معامالت را به وکالت  .شوندنکته قابل توجه این است که به یقین این افراد تاجر محسوب نمی .شوندتاجر است، تجارتی محسوب می

 .دهند و تعیین حدود این وکالت با عرف تجاری استضمنی از طرف تاجر انجام می

در صورتی که  .به کار برده است دحد موجزگویی خارج شده و به منظور احتیاط از کلمات زای در این بند نیز مقنن در به کار بردن کلمات از

 .شدیا از این قبیل کلمات استفاده کند که شامل همه این افراد می« کارکنان»یا « کارمندان»توانست به جای همه این کلمات از مقنن می

شود که اختیار انجام معامله به طور کلی و یا در مورد خاص از تی تجارتی محسوب میمعامالت کارکنان تاجر برای ارباب خود در صور :نکته

 .تلقی شده و مستلزم تنفیذ تاجر است 1ای فضولیطرف تاجر به آنان تفویض شده باشد و در غیر این صورت چنین معامله

مثالً اگر کارمند تاجر یک  .گرددورت تجارتی محسوب نمیو در غیر این ص برای امور تجارتی تاجر باشدنکته دیگر این که معامالت مزبور 

 .گرددقرارداد مقاطعه کاری برای ساختن منزل شخصی تاجر با یک مقاطعه کار منعقد کند این قرارداد تجارتی محسوب نمی

 های تجارتیبند چهارم: کلیه معامالت شرکت

کلیه معامالت این گونه  .ت تشکیل و دارای شخصیت حقوقی هستندهایی است که طبق قانون تجارهای تجارتی شرکتمنظور از شرکت

های مورد نظر وجود ندارد زیرا فرض حوایج شود و دیگر قید حوایج تجارتی در مورد شرکتها در هر صورت تجارتی محسوب میشرکت

 .رسدهای تجارتی معقول به نظر نمیشخص برای شرکت

  :شود، چه انجام دهنده تجاری دارد، به جز اعمالی که ذاتاً مدنی است و به هیچ وجه تجاری نمیهای تجاری جنبه تمام اعمال شرکتنکته

ها تاجر باشد چه غیر تاجر، چه شخص حقوقی باشد چه شخص حقیقی مانند معامالت غیر منقول ولی باید دانست که اعمال شرکت آن

های تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود، ی باشد )مثل شرکتتجاری به طور مطلق تجارتی است چه شرکتی به لحاظ موضوعی تجار

های نوع اخیر را شرکت .های سهامی عام و خاص(مختلط سهامی و غیر سهامی( و چه به لحاظ شکل تجاری تلقی شود )مانند شرکت

پردازد تجاری به فعالیت مدنی می توان ایجاد کرد و در همه این موارد، اعمال شرکت با آن کهبرای انجام دادن امور غیرتجارتی هم می

 .شوداست و خود تاجر تلقی می

  :در خاتمه باید بیان داشت که یک نکته که مورد اشاره قانون گذار بوده است و شاید کمتر مورد توجه بوده این است که معامالت نکته

 «.شودچ وجه تجارتی محسوب نمیمعامالت اموال غیر منقول به هی»قانون تجارت:  4اموال غیر منقول مطابق با ماده 

  :معامالت اموال غیر منقول از نظر مقنن تجاری محسوب نشده است زیرا نقل و انتقال و خرید و روش این گونه معامالت با طبیعت نکته

وه بر به دلیل این که برای خرید و فروش یک ملک غیر منقول عال .معامالت تجارتی که مستلزم سرعت و تکرار است منافات دارد

-تشریفات مربوط به شهرداری، استعالم از ثبت و غیره ثبت در دفاتر اسناد رسمی ضروری است که خود این مراحل مدتها به طول می

 .گیردانجامد و با قبض و اقباض انجام نمی

                                                        

بوده است که معامله  قانون مدنی: هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی 256. ماده 1

 نماید. در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و اال معامله باطل خواهد بود. توانسته است از قبل او والیتاً یا وکالتاً معاملهمی کننده
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 :ی امور غیر تجاری نیز تواند برااین در حالی است که به نظر دکتر اسکینی و نیز رویه فعلی درست است که شرکت سهامی می نکته

قانون  5شود؛ مگر اینکه برای انجام دادن امور مندرج در ماده ها تجاری محسوب نمیتشکیل شود. اما معامالت غیرمنقول این شرکت

ول های سهامی انجام معامالت غیرمنقها ایجاد شده باشد. همچنین باید بیان داشت چنانچه موضوع فعالیت تشکیل شرکتنتملک آپارتما

شوند و چنانچه جهت انجام موضوع فعالیت، معامالت غیرمنقول انجام دهد؛ این امر باشد. اعمالی او به حکم قاون تجارتی محسوب می

که  نظر دکتر عرفانی) 1(.باشد.که رویه فعلی و آزمونی نیز می دکتر اسکینینظر ):باشدموجب تاجر شناخته شدن وی نمی

یک استثنای مهم دارد و آن در مورد باید یادآوری کرد، که تجارتی محسوب نشدن اموال غیر منقول  با این حال آزمونی نمی باشد:

-شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می: »1347های سهامی مصوب سال قانون شرکت 2زیرا طبق ماده  های سهامی استشرکت

ین حتی اگر موضوع شرکت سهامی خرید و فروش اموال غیر منقول بنابرا« گردد ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

 (گردد.باشد، شرکت تجارتی محسوب می

 :کلیه اعمال اجزاء و خدمه تاجر برای امور تجارتی تاجر تبعا عمل تجارتی است. نکته 

 :ناخته است اما استثناء هایی بر آن به طور مطلق معامالت شرکت های تجارتی را به طور تبعی تجارتی ش 3ماده  4اگر چه در بند  نکته

 وارد است:

 :اعمال تجارتی ذاتی که شرکت های تجارتی انجام می دهند. نکته 

 :معامالت غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند. بنابراین این معامالت چه توسط شخص حقیقی صورت بگیرد و  نکته

بنابراین خرید خانه توسط شخص  عمال تجارتی تبعی خارج هستند.چه توسط شخص حقوقی و شرکت های تجارتی از قلمرو ا

 حقوقی یا تاجر عمل تجارتی نیست و یا عمل خرید خانه توسط شرکت سهامی عمل تجارتی نیست.

 :باشدنمیداد و ستد یک مال غیرمنقول میان دو شرکت تجارتی عمل تجارتی نیست و نیازی به ثبت آنها در دفاتر تجارتی  نکته.  

 شودمیخرید اراضی و تفکیک آن توسط تاجر، به قصد فروش تجاری محسوب  ته:نک. 

 :معامله راجع به اموال منقول توسط شرکت های سهامی به هر صورت و در هر وضعیتی عمل تجارتی است. نکته 

 :کلیه معامالت بین دو تاجر به استثنای اموال غیرمنقول تجارتی است. نکته 

 :غیرتاجر در صورتی که برای رفع حوائج تجارتی تاجر باشد، تجاری است. معامله بین تاجر و نکته 

 الزامات تاجر
در قانون تجارت ایران شرایط خاصی برای تاجر بودن و اشتغال به تجارت پیش بینی نشده است ولی به مالحظات زیر باید در این مورد توجه 

 .کرد

هاست طبیعتاً تاجر باید طبق مقررات قانون مدنی دارای دت حقوقی، تعهدات و قراردابا توجه به این که تجارت نیازمند یک سلسله عملیا .1

 .اهلیت باشد

 .ی مخصوص استهای مخصوص تجارت مثل داروسازی، مستلزم داشتن پروانهاشتغال به بعضی از رشته .2

این دو تکلیف در  .نام در دفتر ثبت تجارتی استتاجر دارای یک سلسله تکالیف خاص است که از جمله آنها داشتن دفاتر تجارتی و ثبت  .3

 .گیردکه در فصل چهارم مورد مطالعه قرار می .قانون تجارت ایران پیش بینی شده است

 دفاتر تجارتیتنظیم و نگهداری اول: 

جه به ذوق و سلیقه شخصی و دفاتری هستند که بازرگانان به موجب قانون، ملزم به داشتن آن نیستند، اما آنان با تو دفاتر اختیارینکته: 

توان دفتر صندوق، ازجمله این دفاتر می .دهستنکنند و به دفاتر معین یا کمکی معروف نیازهای خاص خود این دفاتر را تهیه و نگهداری می

ناد جهت ثبت مشخصات چک، ها و از دفتر اسها و پرداختبازرگانان از دفتر صندوق جهت قید دریافت .دفتر انبار و یا دفتر اسناد را نام برد

 .کنندهای صادره و وارده استفاده میسفته و برات
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یک گروه دفاتری هستند که تمامی بازرگانان بدون توجه به نوع فعالیت و رشته تجاری  .شوندخود دو دسته را شامل می دفاتر الزامی،نکته: 

فاتری هستند که تاجر به مناسبت حرفه خاص و به موجب قانون خاص ملزم به نوع دیگر دفاتر الزامی، د .باشندملزم به تهیه و نگهداری آن می

به نظر  .است دفتر داللیمکلف به داشتن دفتری به نام  1317اسفند  8تهیه و نگهداری آن است، مثل دالل که به موجب قانون دالالن به تاریخ 

فتری خاص است، این دفتر عالوه بر دفاتری است که کلیه بازرگانان رسد بازرگانی مثل دالل که به موجب قانون خاص ملزم به داشتن دمی

پس تمامی بازرگانان ملزم به  .کنندباشند، هر چند که در عمل، آنان به داشتن دفتر خاص اکتفا میخواه دالل یا غیر دالل ملزم به تهیه آن می

 .گیرندباشند، که اینک مورد بررسی قرار میداشتن یک سری دفتر می

ای قائم قانون تجارت هر تاجر به استثناء کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه 6ابق ماده مط

 دهد داشته باشد:مقام این دفاتر قرار می

 ثبت وقایع + بدون تفکیک + به صورت روزانه              دفتر روزنامه .1

 ثبت وقایع + تفکیک جزئی + به صورت هفتگی                   دفتر کل .2

 ثبت وقایع + تفکیک کلی + به صورت ساالنه               دفتر دارایی .3

 به صورت روزانهثبت نامه +                   دفتر کپیه .4

دیون و داد و ستد تجارتی و معامالت راجع به اوراق  دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دفتر روزنامه» .ت .ق 7مطابق ماده نکته: 

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

 «.کند در آن دفتر ثبت نمایدوجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می

ای خاص با کسب اطالعات جامع نسبت به معامله .شوددفتری است که در آن کلیه معامالت روزانه بازرگان قید میبنابراین، دفتر روزنامه 

گیرد، واجد اهمیت این دفتر از آن جهت که سایر دفاتر و عملیات حسابداری بر اساس آن صورت می .گیردمراجعه به این دفتر صورت می

 .است

 .باشدکند نیز میوه بر الزام به ثبت معامالت تجاری ملزم به قید وجوهی که برای مخارج شخصی برداشت میبازرگان عال .ت .ق 7مطابق ماده 

 .اما قانون در مورد ثبت معامالت مدنی ساکت است

در پاسخ به این  اند که آیا بازرگان الزامی به ثبت معامالت مدنی دارد یا خیر؟بنابراین با سکوت قانون برخی این پرسش را مطرح کردهنکته: 

گیرند، بنابراین بدون پرسش باید گفت چون حقوق تجارت ناظر به اعمال تجاری است و اعمال مدنی بازرگان مشمول حقوق تجارت قرار نمی

از موارد  یکی .ت .ق 541ماده  1البته، از آنجا که مطابق بند  .وجود تصریح قانون، او الزامی به ثبت معامالت مدنی در دفتر روزنامه ندارد

ن ورشکستگی به تقصیر، موردی است که مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی، بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده باشد، بنابرای

 .ثبت معامالت مدنی و موارد مصارف شخصی به لحاظ تسهیل اثبات متعارف بودن مخارج شخصی بازرگان به نفع خود او خواهد بود

ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع دفتری است که تاجر باید کلیه معامالت را الاقل هفته دفتر کل» .ت .ق 8طابق ماده منکته: 

 «.مختلف آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خالصه ثبت کند

 .شودهای مشخص نیز از دفتر روزنامه گرفته میشود، اقالم حسابعین تنظیم میهای مشخص و مدفتر کل دفتری است که بر اساس حساب

توان به امتیاز این دفتر این است که با مراجعه به آن می .بنابراین اگر دفتر روزنامه نامنظم و مخدوش باشد، تنظیم دفتر کل امکان پذیر نیست

 .دفتر کل با توجه به گستردگی فعالیت بازرگان متغیر استتعداد حساب های  .های معامله با تاجر پی بردوضعیت طرف

دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و  دفتر دارایی»ت:  .ق 9مطابق ماده نکته: 

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

 .شودبا مراجعه به این دفتر مقدار اموال، میزان بدهی و مقدار طلب بازرگان مشخص می .دفتر دارایی نشان دهنده دارایی مثبت و منفی است

های گوناگون با مراجعه به ن حاصل از فعالیتکند، زیرا سود و زیاتنظیم درست این دفتر، بازرگان را در هدایت بهتر امور تجاریش کمک می

 .شوداین دفتر مشخص می

عبارت است از  ترازنامه یا بیالن .باشندشرکت های سهامی به موجب قانون و نیز سایر شرکت های تجاری ملزم به تهیه ترازنامه مینکته: 

شود، و به لحاظ ها تنظیم میموجودی و مطالبات و انواع بدهی فهرستی از دارایی مثبت و منفی شرکت که در دو ستون در مقابل یکدیگر شامل
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-بنابراین، هر چند مطابق قانون تجارت، شرکت .گرددفنی و تخصصی بودن، عموما توسط حسابداران صاحب تخصص و صالحیت تنظیم می

 .دفتر دارایی شده است اما در عمل ترازنامه جایگزیناند، های تجاری همچون هر بازرگان ملزم به تهیه دفتر دارایی

های صادره خود را در آن به دفتری است که تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت حساب دفتر کپیه»ت:  .ق 10مطابق ماده نکته:

 .ترتیب تاریخ ثبت نماید

تب نموده و در لفاف مخصوص ضبط های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتبصره: تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت حساب

 «.کند

ها در چند نامه هامروز .گردیدشد و در دفتری به نام دفتر کپیه نگهداری میها گرفته میدر قدیم مرسوم این بوده که کپی از مکاتبات و نامه

 .شودی از آن در پرونده نگهداری میا، ثبت شده، نسخهاندیکاتور نسخه تهیه، پس از شماره گذاری با قید تاریخ در دفتری مخصوص به نام

  :دفاتر چهارگانه یاد شده دفاتري هستند که تمامی بازرگانان به استثناي کسبه جزء ملزم به تهیه و نگهداري آن مینکته-

همان گونه که پیشتر عنوان شد، ممکن است برخی از بازرگانان به موجب قانون خاص عالوه بر دفاتر چهارگانه ملزم  .باشند

اما  .به عالوه ممکن است بازرگانی به اختیار به تهیه و حفظ دفتري جداگانه اقدام نماید .تهیه دفتري خاص نیز باشند به

 چنانچه کسبه جزء برخالف تکلیفش اقدام به نگهداري دفتر نماید، آن دفتر له و علیه صاحبش قابل استناد خواهد بود.

  :گیرد و انجام ندادن آن تخلف محسوب ذي صالح و طی تشریفاتی صورت میتهیه و نگهداري دفاتر از طریق مراجع نکته

 .شودمی

 :داشتن دفاتر تجارتی مالزمه با تاجر بودن صاحب آن ندارد. بنابراین تنظیم و نگهداري دفاتر تجارتی توسط شخصی  نکته

ص تاجر باشد و دفاتر تجارتی را ت تاجر بودن او نخواهد بود. البته بالعکس اگر شخکه شغل معمول او تجارت نیست مثبِ

این تخلف وصف تاجر  شود.تنظیم و نگهداري نکند از تکالیف قانونی خود تخلف کرده و مشمول ضمانت اجراهاي آن می

 بودن را از وي سلب نمی کند. تنظیم و نگهداري دفاتر تجارتی در حد اماره قضایی بر تاجر بودن شخص داللت دارد.

 دفتر ثبت تجارتی نام تاجر درثبت: دوم

هدف از وضع این الزام قانونی،  .یکی دیگر از الزامات بازرگان که در بیشتر کشورها نیز متداول است ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی استنکته: 

ی آن وجو این درحالی است که ثبت نام تاجر درصورتی اجباری است که اقتضا .بیشتر حفظ منافع اشخاص است تا حفظ منافع خود بازرگان

 داشته باشد.

در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت »ت: .ق 16مطابق ماده

ند، و اال به جزای اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسان

 «.نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم خواهند شد

اداره ثبت محل نگهداری دفتر ثبت تجارتی در تهران »، 1325نظام نامه وزارت دادگستری به تاریخ فروردین  12و  11مطابق مواد نکته: 

در اختیار وزارت دادگستری است که با نشر آگهی در روزنامه  تصمیم دایر نمودن این دفتر .باشدمی ادارات ثبتها و در شهرستان هاشرکت

 «.رسدرسمی به اطالع عموم می

شود و هر ، شماره گذاری با قید مجموع تعداد صفحات به حروف، مهر و امضاء میرئیس دادگستری محلدفتر ثبت تجارتی توسط نکته: 

ماده  2و  1های گیرد )تبصرهحت همان شماره و ذیل همان صفحه صورت میتغییرات وضعیت بازرگان ت .یابدای اختصاص میصفحه به شماره

 .نظام نامه( 1

ی تمامی بازرگانان خواه حقیقی یا حقوقی، ایرانی و خارجی که مرکز اصلی یا تجارت خانه آنها در ایران است و یا این که در خارج هستند ول

 .مقررات نظامنامه در دفتر مذکور به ثبت برسانندباشند، باید نام خود را طبق در ایران دارای شعبه می

ای در سه نسخه که نزد متصدی ، اظهارنامهپس از یک ماه از تاریخ شروع به کار یا تاسیسنظامنامه، بازرگانان  6و  5، 4مطابق مواد نکته: 

تجارتی مکلف  تبمتصدی دفتر ث»نظامنامه:  7ی ادهوفق م .شود، باید تنظیم کرده و به متصدی دفتر تسلیم نماینددفتر ثبت تجارتی یافت می

در دفتر خود ثبت و ذیل هر سه نسخه شماره ثبت و تاریخ و اسم دفتر ثبت تجارتی محل را قید و  ظرف ده روزاست مفاد اظهار نامه را در 
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نده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به وزارت یک نسخه را با تصدیق به این که اظهار نامه مزبور ثبت شده است امضاء و مهر نموده و به اظهار کن

 « .بازرگانی ارسال دارد

 اظهار نامه باید دارای اطالعات از جمله موارد زیر باشد:نظامنامه،  6وفق ماده نکته: 

م، تاریخ ورود هویت بازرگان، مدیران شرکت و نام تجارتخانه، بنگاه یا شرکت، تابعیت اصلی و ثانوی، تاریخ و شیوه بدست آوردن تابعیت دو

به کشور و پروانه اقامت، نشانی کامل شخص و شرکت، رشته تجارتی، میزان سرمایه، شماره ثبت و پلمپ دفاتر تجارتی، شماره ثبت عالیم 

ف شود یا ایجاد شود یا فعالیت بازرگان متوق 6چنانچه تغییراتی در یکی از موارد مذکور در ماده  .تجارتی، صادرات، واردات یا معامالت داخلی

، توسط وراث یا قائم مقام بازرگان باید طی اظهار نامه به دفتر ثبت تجارتی اعالم گشته و در دفتر ماه از تاریخ فوت 6ظرف مدت فوت کند 

 .نظامنامه( 9و  8یاد شده ثبت شود )مواد 

ها و باید در کلیه اسناد و صورت حساب هر تاجری که مکلف به ثبت است شش ماه بعد از الزامی شدن ثبت تجارتی .ت .ق 8مطابق ماده 

نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح کند که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و االّ عالوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از 

 .شوددویست تا ده هزار ریال محکوم می

اند از ثبت نام در که از تکلیف داشتن دفاتر تجارتی معاف جزء همان گونه شود، اول: کسبهبدین ترتیب با توجه به مواد یاد شده برداشت می

دوم: ضمانت اجرای سهل انگاری در انجام تکلیف ثبت نام بازرگان در دفتر ثبت تجارتی، پرداخت  .باشنددفتر ثبت تجارتی نیز معاف می

بدیهی است چنانچه از بابت  .باشدیفری ضمانت اجرا ضعیف میبنابراین از جهت ک .جریمه نقدی است که آن هم از جهت مقدار ناچیز است

 .گو باشدولیت بوده و باید پاسخئاین سهل انگاری، خسارتی به اشخاص وارد شود بازرگان از جهت حقوقی در قبال اشخاص، دارای مس

تواند موجب محرومیت ب قوانین خاص میعالوه سهل انگاری بازرگان در تکلیف ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی به نوبه خود و به موجهب

ماده واحده قانون تشکیل اتاق  1آیین نامه اجرایی تبصره  2ماده  3ای از امتیازات شود، به عنوان مثال مطابق بند بازرگان در برخورداری از پاره

کارت بازرگانی برای بازرگان ثبت نام در  ، شرط عضویت در اتاق بازرگانی و صدور1349بازرگانی و صنایع و معادن ایران به تاریخ دی ماه 

 .دفتر ثبت تجارتی است، پس، این نوع سهل انگاری بازرگان موجب محرومیت او از داشتن کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی است

ا در کلیه اسنادش درج کند و است که تاجر را مکلف کرده تا شماره ثبت نام تجاری خود ر 18ضمانت اجرای دیگر عدم ثبت اسم تجاری، ماده

 شود.در غیر این صورت مشمول تعدد مادی جرم می

ل دفتر ثبت تجارتی شکلی است، یعنی به بررسی و احراز تکمیل نکات مذکور در اظهار نامه و مدارک ضمیمه سوم: نوع بررسی توسط مسئو

 .ی ندارداعالمی را از جهت درستی و نادرست او حق ارزیابی موارد .باشدمحدود می

های ثبت نام بازرگان در دفتر ثبت تجارتی نوعی آگهی و اعالن و معرفی او به طور مختصر به رسد یکی از مهم ترین مزیتچهارم، به نظر می

ند او را تواناشخاص عالقه مند به ایجاد مبادالت تجاری با بازرگانی که ناشناخته است با مراجعه به این دفتر می .جامعه داخلی و جهانی است

کند که مراجعه همگان به این دفتر جهت کسب اطالع از بنابراین، از یک سو کارکرد درست این دفتر ایجاب می .مورد شناسایی قرار دهند

ت مناسب اس .وضعیت بازرگانان آزاد باشد، و از سوی دیگر این دفتر به طور متمرکز و نه به صورت پراکنده عمل کند، که متاسفانه چنین نیست

منتقل شود تا  1ها به مرکزی واحد )که بهتر است مرکز یکی از استانها غیر از تهران باشد(های ثبت شهرستانکه کلیه اطالعات از دفاتر و اداره

ط از نقاپس ضمانت اجرای ضعیف ثبت نام نکردن بازرگان در دفتر ثبت تجارتی و غیر متمرکز بودن آن  .مراجعه عموم به این دفتر آسان شود

 .این تاسیس حقوقی است ضعف

است، که این نقش در نظام های موضوعی و شخصی  اثبات بازرگان بودنپنجم، مزیت دیگر ثبت نام بازرگان در دفتر ثبت تجارتی در زمینه 

موضوعی مثل  ثبت نام بازرگان در دفتر یاد شده در نظام های شخصی دلیل قطعی بر بازرگان بودن شخص است و در نظام های .متفاوت است

به عبارتی دیگر، چنانچه نام شخصی به عنوان بازرگان در دفتر ثبت تجارتی به  .ای بر بازرگان بودن شخص استنظام حقوق تجارت ایران اماره

ام بنابراین در حقوق ملی ثبت ن .ثبت رسیده باشد، او بازرگان مفروض است مگر اینکه ثابت شود شغل معمولی او معامالت تجارتی نیست

 شخص در دفتر ثبت تجارتی و یا ثبت نکردن نام در دفتر مذکور به عنوان بازرگان، دلیل قطعی بر بازرگان بودن و یا نبودن شخص نیست، بلکه

 .ای بر بازرگان بودن است که خالف آن قابل اثبات استاماره

                                                        

 .. تعیین شهری غیر از تهران به لحاظ فوایدن متعدد خلوت کردن شهر تهران است1



 

  کتاب جامع حقوق تجارت)مخصوص دکتری(  
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 .تاثیر استدر ایجاد شخصیت حقوقی او بیششم، ثبت نام شرکت تجاری )بازرگان حقوقی( در دفتر ثبت تجارتی در حقوق ملی 

در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط »دارد: قانون تجارت مقرر می 16ماده  

د را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت باید در مدت مقرر اسم خو ءبه شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثنای کسبه جز

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

به  1325معین خواهد شد و این نظامنامه نیز در سال  اینامهقانون تجارت مقررات مربوط به دفتر ثبت تجارتی به موجب نظام 17طبق ماده 

 .تصویب وزارت عدلیه رسیده است

نام بازرگانان و بق مقررات آیین نامه مذکور در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت تشکیل شود یک دفتر ثبت تجارتی به منظور ثبتط

اند نام خود را در دفتر های تجارتی اعم از ایرانی یا خارجی مکلفها و شرکتهای تجارتی تشکیل و کلیه بازرگانان و بنگاهها و شرکتبنگاه

اند شماره ثبت تجارتی را در باالی کلیه اسناد و مدارک خود، ضمن درج عنوان تجارتی قید زبور به ثبت برسانند و کلیه بازرگانان مکلفم

 .نمایند

ست اشخاص مذکور با در د .این الزام قانونی برای این است که اشخاصی که با تاجر معامالتی دارند بتوانند از وضع تاجر اطالعاتی کسب کنند

ها مراجعه و اطالعات الزم در مورد شرکت یا تاجر مورد نظر خود را به دست توانند به اداره ثبت شرکتمی داشتن شماره ثبت تجارتی

 .بیاورند

شود و مجموع صفحات  امضا و مهر، به وسیله دادستان یا نماینده وی شماره گذاریالزم به یادآوری است که دفتر ثبت تجارتی باید نکته: 

 .فتر در اول و آخر آن با قید تاریخ ذکر گرددد

عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی و یا عدم ذکر شماره ثبت در صورت حسابها و مکاتبات و نشریات تاجر مستلزم پرداخت جریمه از 

 .باشدقانون گذار در این خصوص میدویست تا دو هزار ریال خواهد بود که نشان از اهمیت موضوع و دارا بودن ضمانت اجرا برای پیش بینی 

 در قانون تجارت حکم صریحی مبنی بر بیان مصادیق دفاتر تجارتی پیش بینی نشده است. نکته:

 جزو دفاتر تجاری نیست. ماهیانه کپیه و دفتر کل تجاری بوده و دفتر درآمد و تراز مالی -دفاتر دارایینکته: 

قانون صدور چک، درحکم سند الزم االجرا است که البته این به معنای  2چک طبق ماده  تند.دفاتر تجاری و چک هر دو سند عادی هس نکته:

که بایستی توسط مامور رسمی امضاء شوند.  (با اینکه سند عادی هستند)رسمی یا در حکم سند رسمی بودن چک نیست. در دفاتر تجارتی 

 رسمی باید در صفحه اول و آخر هر دفترضمنا مامور  بار سند رسمی را دارند.احراز و در کنار امضای خود قید می کند اعتمطالبی که مامور 

)بنابراین برای اینکه دفاتر تجاری بتوانند مجموع تعداد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته و با قید تاریخ امضاء نماید.

 دا توسط نماینده اداره ثبت اسناد کنترل و امضاء شود.( صورت قانونی به خود بگیرند و معتبر شناخته شوند بایستی ابت

دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معامالت خود را الاقل هفته ای یک بار از دفتر روزنامه استخراج و در آن دفتر به طور خالصه  نکته:

 ثبت نماید.

 دفتر دارایی تراز مالی ساالنه تجار را مشخص می کند. نکته:

 : اعتبار دفاتر تجارتیمبحث سوم

مزیت حفظ  .بازرگان مکلف به تهیه دفاتر تجارتی و نگهداری مرتب آن است و دست کم ده سال از پایان هر سال باید آن را حفظ کندنکته: 

رت اقتضاء در صواین دفاتر طی مدت یاد شده این است که اگر دعوایی بین بازرگان و دیگران خواه بازرگان و یا غیر بازرگان طرح شود 

به عبارتی دیگر طی مدت ده سال الزام بازرگان به ارائه دفاتر ممکن است، اما  .تواند به عنوان سند مورد استناد قرار گیرددفاتر یاد شده می

 .خارج از این مهلت الزام او به ارائه دفاتر ممکن نیست ولی اگر نگهداری کرده باشد قابلیت استفاده را دارد

 .گیرد تواند به دو منظور گوناگون به نفع بازرگان و یا به ضرر او صورته دفاتر بازرگانی میاستناد بنکته: 

 گفتار اول: سندیت دفاتر به نفع بازرگان

 1297و  .ت .ق 14این شرایط در مواد  .برای این که دفاتر بازرگان به عنوان سند به نفع او مورد استناد قرار گیرد، جمع شرایطی ضروری است

برند در صورتی که و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می 6دفاتر مذکور در ماده » .ت .ق 14مطابق ماده  .م آمده است .ق
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این صورت فقط بر علیه صاحب آن  رمطابق مقررات این قانون مرتب شده باشند، بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غی

دفاتر تجارتی در موارد دعوی تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات » .م .ق 1297مطابق ماده  «.بودمعتبر خواهد 

 «.شود مشروط بر این که دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشدتجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می

و تنظیم مطابق  یک مرتب بودن دفاترفاتر بازرگان به نفع او نیازمند جمع سه شرط است: بنابراین، با توجه به مواد یاد شده سندیت د

 .، دو: تجاری بودن موضوع دعوا، سه: بازرگان بودن طرفینقانون تجارت

 دفاتر مطابق مقررات قانون تجارت یک: مرتب بودن
نگهداری شده  .ت .ق 13تهیه و مطابق ماده  .ت .ق 12و  11 منظور از مرتب بودن دفاتر این است که دفاتر با رعایت تشریفات وفق مواد

به عبارتی دیگر، دفاتر شامل دفاتر چهارگانه، خاص و اختیاری باید توسط متصدی ثبت امضاء شده و پلمپ شده باشد و دارای خط  .باشند

 .باشدجهت تهیه، مستثنی از رعایت تشریفات می البته دفتر کپیه از .خوردگی، حاشیه نویسی شده، بین سطور نوشته شده و پاک شده، نباشند

تواند به بنابراین، چنانچه دفاتر بازرگان مرتب باشد به عنوان دلیل تعیین کننده دعوی خواهد بود، و چنانچه ایرادی از این جهت داشته باشد می

ی، دفاتر أمطابق این ر .موید این مطلب است 1351 /11 /11به تاریخ  62رای وحدت رویه شماره  .عنوان اماره قضایی مورد استفاده قرار گیرد

م هر گاه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن  .د .آ .ق 301باید پلمپ شده باشند و طبق ماده  6تجارتی مقرر در ماده 

تاجر پلمپ نشده باشد که در این صورت به عنوان اماره دفتر جز در موارد استثناء شده، باید در دادگاه ابراز شود ولو این که دفتر تجارتی 

 .قضایی محسوب خواهد شد

ای از دفتر بازرگان دارای اشکال، مثل خط خوردگی یا پرسشی که در مورد نامرتب بودن دفاتر مطرح شده، این است که اگر صفحهنکته: 

حه باعث بی اعتباری همان صفحه است یا این که خدشه مذکور دارای حاشیه نویسی و یا غیره باشد، در این صورت خدشه وارد به یک صف

ای از دفتر موجب بی اعتباری دفتر است، اما منطق حقوقی و موجب بی اعتباری تمام دفتر است؟ هر چند که گفته شده مخدوش بودن صفحه

در صورت وجود قلم خوردگی  .نمایدکند دادرس با توجه به اوضاع و احوال، خدشه و شدت و ضعف آن تصمیم گیری عدالت ایجاب می

 .اعتبار تلقی کردن تمام دفتر تصمیمی شایسته نخواهد بودساده و یا ارتکاب اشتباهی ساده در یک صفحه، بی

 دو: تجاری بودن موضوع

م سندیت دفاتر تجارتی  .ق 1297و  .ت .ق 14بازرگان الزامی در قید تعهدات مدنی خود در دفاتر تجاری ندارد، از این رو قانونگذار در مواد 

 .را وابسته به تجاری بودن موضوع دعوای کرده است

دفاتر تجارتی در دعوای تجارتی سند قاطع  ....»اعالم داشته،  3/2/1329به تاریخ  285دیوان عالی در رای شماره  8در تایید این گفته شعبه 

اعالم کرده، دعاوی راجع به چک و سفته که از طرف  1339 /9 /12خ به تاری 2783همچنین هیئت عمومی دیوان عالی در رای شماره « .است

دیوان عالی نیز آمده است، دعوی  14116 -1597در رای شماره  .تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد از مصادیق معامالت تجارتی است

 .سهم االرث از طرف وارث تاجری بر تاجر دیگر دعوی تجاری محسوب نیست

 گان بودن طرفین دعواسه: بازر

م که مقرر داشته: دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء  .ق 1298م و نیز ماده  .ق 1297ت، .ق 14با توجه به مواد 

این  .ن باشدقرائن و امارات به حساب آید، روشن است که سندیت دفتر بازرگان به نفع او، مشروط به این است که طرف دعوی نیز بازرگا

توانست در دفاتر خود دیگران را بدهکار قلمداد کرده و راحتی هر بازرگان بدون حسن نیت میهشرط منطقی است، زیرا اگر غیر از این بود، ب

نون تهیه دو طرف دعوی مطابق قابدیهی است در صورتی که دفاتر یکی از  .بدین ترتیب از دفاتر خود به عنوان دلیل علیه دیگری استفاده کند

ا نگهداری نشده باشد به نفع صاحب دفتر فاقد سندیت خواهد بود و اقالم قید شده در دفتر بازرگان مقابل که مطابق قانون مرتب است دلیل وی

الزم نیست که در زمان طرح دعوی، شخص، حتما بازرگان باشد، بلکه ضروری است که بدهی تجاری بوده و  .ادعای او محسوب خواهد شد

 شعبه دوم دیوان عالی قابل توجه است: 1316 /16/6به تاریخ  1377در این مورد رای شماره  .ط به زمان تجارت شخص باشدمربو

 33و ماده  .ت .ق 412اگر مدعی اعسار قبالً تاجر بوده و محکوم به نیز ناشی از معامالت تجارتی باشد نظر به این که از مدلول ماده »نکته: 

شود تاجری که از تأدیه قروض تجارتی معسر باشد باید دادخواست توقف بدهد نه دادخواست اعسار، بنابراین پذیرفتن میقانون اعسار مستفاد 
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همچنین مطابق رای شماره « .دادخواست اعسار از کسی که شغل تجارتی داشته ولو موقع تقدیم دادخواست تاجر نباشد بر خالف قانون است

 «.علیه خواهان غیر تاجر سندیت ندارد .م .ق 1298دفاتر شرکت )تاجر( به موجب ماده  ...»دیوان عالی:  21شعبه  67 /16/12به تاریخ  1358

 .پس ممکن است کاسب جزء دارای دفاتر مرتب باشد یا خیر .کاسب جزء، بازرگان است اما ملزم به داشتن دفاتر تجاری نیستنکته: 

استناد بودن دفاتر تجارتی بازرگان به ضرر کاسب جزء، حسب آنکه کاسب جزء دارای دفتر بنابراین، در دعوی کاسب جزء با بازرگان، قابل 

در صورتی که کاسب جزء فاقد دفاتر باشد، او از حیث قابلیت استناد دفاتر تجاری طرف به ضرر او همچون  .باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود

  .دیوان عالی نیز در همین راستا صادر شده باشد 6شعبه  26 /11/9به تاریخ  1526رسد که رای شماره به نظر می .غیر بازرگان خواهد بود

 بند دوم: سندیت دفاتر بازرگان به ضرر وی

این مطلب به طور پیاپی مورد تایید دیوان عالی قرار  .استناد به دفاتر تجاری توسط بازرگان و غیر بازرگان در هر دعوی امکان پذیر استنکته: 

م .د.آ.ق 301استناد به دفاتر بازرگانی برحسب اطالق ماده »اعالم داشته:  4/9/1310به تاریخ  1172وان عالی در رای شماره دی .گرفته است

در صورتی که تاجری به موجب سندی بر »مقرر داشته،  1306 /15/6به تاریخ  256 -89نیز در رای شماره  .اختصاص به دعوی بازرگانی ندارد

اید و مدعی علیه در عین حال که صدور سند را از خود تکذیب نموده و برای عدم اشتغال ذمه خود به دفتر مدعی دیگری اقامه دعوای نم

اصول محاکمات حقوقی مدعی را به ابراز دفتر الزام نموده و آن را مورد  274استناد نماید در این صورت محکمه مکلف است مطابق ماده 

در مواردی که »تاکید کرده،  29/2/1330به تاریخ  203هیات عمومی دیوان عالی نیز در رای شماره  در تایید این مطلب« .رسیدگی قرار دهد

دعوی ناشی از مطالبات تجاری است و طرف دعوی نیز دارای دفتر تجاری است و دادگاه بدون توجه و رسیدگی به دفاتر اقدام به صدور حکم 

نجا که بازرگان مکلف به داشتن دفاتر تجاری است، بنابراین در هر نوع دعوی که یک از آ .«کند، رسیدگی ناقص و رای قابل نقض استمی

در این مورد  .باشدطرف آن بازرگان است، در صورت استناد به دفاتر، او ملزم به ابراز دفاتر و دادگاه مکلف به صدور حکم با توجه به دفاتر می

وقتی مدعی تاجر باشد و مدعی علیه برای دفاع از »قابل یادآوری است،  10/7/1316و به تاریخ  13443 -1508رای دیوان عالی به شماره 

انون دعوی مدعی به دفاتر او استناد نماید باید دفاتر ابراز و مورد مراجعه قرار گیرد و مبادرت به صدور حکم بدون رعایت این امر بر خالف ق

کند مجاز به شخصی که به دفاتر بازرگان استناد می .م(.ق1257قرار کتبی است )ممندرجات دفتر بازرگان به منزله ا« .بوده و موجب نقض است

اعتباری آنچه را به تواند آنچه را که به نفع او است مستند قرار داده و از مابقی صرف نظر کند، مگر این که بیتفکیک مندرجات نیست، او نمی

این نکته را به روشنی عنوان نموده  28/12/1320به تاریخ  12284در رای شماره دیوان عالی  4م( شعبه .ق 1298ضرر او است، ثابت کند )م 

اگر خواهان برای رسیدگی به مجموع محاسبه طرفین به دفاتر تجاری استناد نماید و دادگاه در مقام حکم بر حسب اظهار خوانده فقط »است: 

بت فزونی آن از مبلغ خواسته، خواهان را محکوم سازد چون در این صورت وجوه پرداختی او را که در دفتر قید شده به نظر آورده و به مناس

 «.م خواهد بود .ق 1398مندرجات دفتر خواهان را تجزیه کرده حکم مزبور بر خالف ماده 

ابراز شود، در صورتی که  چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نام برده باید در دادگاه»م، .د.آ.ق 210مطابق ماده 

 .نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه الزم است خارج نویسی نمایدابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مامور می

ید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماهیچ بازرگانی نمی

هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را نتواند ثابت کند، دادگاه  .آن ندارد

 «.تواند آن را از قراین مثبته اظهار طرف قرار دهدمی

، اما از آنجا که دفاتر برای بازرگان به لحاظ فعالیت شغلی جنبه محرمانه دارد، مکلف به ابراز دفاتر است، او بنابراین با استناد به دفاتر بازرگان

در  1379ها در این مورد به خاطر حفظ نظم تجاری باید با احتیاط عمل کنند، هر چند قانونگذار در اصالحات سال توصیه شده که دادگاه

را با مختصر تغییرات ادغام کرده و تحت  303و  302، 301مجموع مواد  1379ار در اصالحات سال قانونگذ .جهت خالف حرکت کرده است

م قدیم در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد دادگاه کارمندی را .د.آ.ق 301مطابق ماده  .م جدید مطرح کرده است.د.آ.ق 210ماده 

م جدید دادگاه .د.آ.ق 210عاینه و آنچه الزم است خارج نویسی نماید، در حالی که مطابق ماده نماید که با حضور طرفین دفاتر را ممامور می

تواند به هر شخصی اعم از کارمند و غیر آن این ماموریت را بدهد، این تواند هر شخصی را مامور بررسی دفاتر کند، بنابراین دادگاه میمی

شود که م قدیم سرپیچی از ابزار دفاتر موجب می.د.آ.ق 302همچنین مطابق ماده  .د استگسترش اختیار دادرس در وضعیت موجود قابل ایرا

م جدید این سرپیچی موجب آن است که .د.آ.ق210دادگاه بتواند آنرا از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد، در حالی که مطابق قسمت پایانی م
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رسد که این تغییر لفظ به نظر مید، به عبارتی دیگر ادله به قراین تغییر یافته است، را از قراین مثبته اظهار طرف قرار ده دادگاه بتواند آن

 .موجب تضعیف نقش اثباتی دفاتر است

ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مامور بررسی دفتر بازرگان به هر حال مطابق ماده تازه یاد شده، در صورتی که نکته: 

تواند آن را از که بازرگان از ابراز دفاتر سرپیچی کند و نبود آن یا نبود امکان دسترسی به آن را نتواند ثابت کند دادگاه می در صورتی .کندمی

اعالم داشته است:  2/10/1321به تاریخ  2924دیوان عالی در رای شماره  4در مورد نکته پایانی، شعبه  .اظهار طرف قرار دهد قراین مثبته

هیات عمومی دیوان عالی نیز در رای وحدت رویه « .توان از ادله مثبته طرف قرار دادبراز دفاتر را بدون تعیین شدن مورد استفاده نمیامتناع از ا»

هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون »عنوان نموده:  11/11/51به تاریخ  62شماره 

م هر گاه یکی  .د.توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آمذکور 

ه دفاتر او از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استثناء شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که ب

م که به دادگاه این .د.آ.ق 302تواندن آن را از جمله دالیل مثبته تلقی نماید، اما از مفهوم ماده ناد شده از ابراز دفاتر امتناع نماید دادگاه میاست

ن که دفاتر آید که در هر مورد ولو دعوی متکی به دالیل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد، صرف ایاختیار را تفویض نموده، بر نمی

ه در مقام تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبته اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد ابراز دفاتر تجاری به دادگاه اختیار داده شده ک

قت از جمله دالیل تشخیص حق و بررسی، به دالیل و اوضاع و احوال موجود در پرونده، هر گاه عدم ابراز دفاتر را موثر در مقام دانست، آن و

 «.مثبته اظهار طرف تلقی نماید

در هر نوع دعوی بین بازرگان و دیگری خواه تاجر یا  .بنابراین، بازرگان به لحاظ دارا بودن این عنوان ملزم به داشتن دفاتر تجاری استنکته: 

، پس در تمامی مواردی که دفاتر مزبور قابلیت استناد است اقرار کتبی او به منزلهدفاتر بازرگان  .غیر تاجر دفاتر بازرگان قابلیت استناد دارد

در نتیجه، در مواردی که دفتر نامرتب است خواه مطابق قانون تجارت تهیه نشده یا مطابق  .، به ضرر او معتبر استنداردبه نفع بازرگان را 

است، در تمامی این موارد دفاتر بازرگان به ضرر او قانون نگهداری نشده، یا طرف دعوی غیر بازرگان است و یا موضوع دعوی، غیر تجاری 

 .باشدمعتبر می

اظهار طرف در نظر  از قرائن مثبتهگردد بلکه دادگاه این امر را عدم ارائه دفتر ولو از روی عمد باز موجب محکومیت قطعی تاجر نمی نکته:

 خواهد گرفت. 

؛ ولی تنظیم همزمان حساب های دفتر کل در میسر نیستهت عدم امکان تفکیک تنظیم همزمان حساب ها در چندین دفتر روزنامه به ج نکته:

 شود.همزمان چند دفتر روزنامه داشت ولی دفتر کل می تواننمی. حاصل آنکه میسر استچندین دفتر به جهت امکان تفکیک 

 وع ورشکستگی موثر باشد.در نتواند باشد ولی مینگهداری یا عدم نگهداری دفاتر تجاری موجب ورشکستگی نمی نکته:

در صورت تعارض بین مفاد دفتر روزنامه تاجر الف و دفتر کپیه تاجر ب در مورد میزان و کیفیت پرداخت ثمن معامله تجاری بین ایشان،  نکته:

و عدم  اما درصورت قانونی بودن هر دو دفتر هیچ یک از دفاتر به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی در تنظیم آن، سندیت ندارد.

 که از طریق سایر ادله ادعای خود را ثابت کند.شود؛ مگر آنها، دعوای خواهان رد میترجیح یکی از آن

 : سند و اماره قضایی.دفاتر تجارتی به عنوان دلیل اثبات دعوا به نفع صاحب دفتر با توان اثباتی در دو سطح متفاوت هستند نکته:

 اجر بودن خوانده دعوا الزامی نیست.تدفاتر تجارتی خود به عنوان اماره قضایی  برای استناد تاجر صاحب دفتر به نکته:

قانون تجارت و نیز امکان صدور حکم  15نداشتن دفاتر تجاری حسب مورد دارای مجازات کیفری از نوع جزای نقدی مطابق ماده نکته:

 نون مجازات اسالمی خواهد بود.کتاب پنجم قا 671قانون تجارت و ماده 542ورشکستگی به تقصیر مطابق ماده

 دفاتر تاجر در صورتی که مطابق قانون تجارت مرتب شده باشد علیه بازرگانان در امور تجارتی قابل استناد است. نکته:

 برای اینکه دفتر به عنوان سند به نفع صاحب دفتر قابل استناد شود باید سه شرط جمع شود: نکته:

 طرفین دعوا هر دو تاجر باشند. .1

 عوا باید ناشی از معامالت تجارتی اعم از ذاتی یا تبعی باشد.د .2

 .باشدمیدفتر قانونی یعنی واجد شرایط شکلی و تنظی .3
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 آثار دفتر

 شود.سند محسوب می ارائه دفتر

اماره قضایی محسوب  عدم ارائه دفتر

 شود.می

 اقرار کتبی است وجود دین در دفتر

 اماره قضایی است ارائه دفتر ناقص

 

 اقسام اعمال تجارتی خاص

 مبحث اول: داللی

 گفتار اول: تعریف داللی

خواهد معامالتی بنماید طرف دالل کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامالتی شده یا برای کسی که می»ت:  .ق 335برابر ماده 

 .«اصوال قرارداد داللی تابع مقررات راجع به وکالت است .معامله پیدا کند

او با شناخت و اطالعاتی که از دو طرف معامله دارد  .شودگیرد بلکه موجب تسهیل انجام معامله میبنابراین دالل طرف معامله قرار نمیه: نکت

ماده  3برابر بند  .برخالف وکیل که اراده او در انعقاد عقد موثر است، اراده دالل در تشکیل قرارداد موثر نیست .کندآنها را به یکدیگر معرفی می

ت عمل داللی تجارتی است صرف نظر از نوع و موضوع معامله، اعم از اینکه معامله تجارتی باشد یا خیر، موضوع معامله منقول باشد یا  .ق 2

 .غیر منقول، طرفین معامله تاجر باشند یا خیر

 لی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید:هر دالل باید دفتری داشته و کلیه معامالتی را که به دال»ت:  .ق 356برابر ماده نکته: 

 اسم متعاملین .1

 مالی که موضوع معامله است .2

 نوع معامله .3

 .شرایط معامله با تشخیص اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده .4

است یا مال التجاره یا برات، در صورتی که برات عوض مالی که باید پرداخت شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است، وجه نقد  .5

 .باشد به رویت است یا به وعده

 «.امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدلیه، دفتر داللی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است .6

 .«معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد تواند حق داللی را مطالبه کند مگر در صورتی کهدالل نمی»ت:  .ق 348ماده 

حال اگر با وساطت دالل، معامله ملک غیر منقول منجر به تنظیم قولنامه شود آیا دالل مستحق حق داللی است؟ در پاسخ به این پرسش بین 

ث ملک به نام  .ق 47و  46شود که برابر مواد ی میاء در این گونه موارد وقتی معامله انجام شده تلقربرابر برخی آ .ها اختالف نظر استدادگاه

 .خریدار به ثبت رسیده باشد، در غیر این صورت دالل مستحق حق داللی نیست

حق داللی وقتی ثابت است که معامله پایان یافته باشد و معامله وقتی پایان یافته است که بین طرفین سند رسمی تنظیم شده باشد و صرف 

از آنجا که این رویه بر خالف عرف موجود  .نیست، با وجود این، دالل به نسبت کاری که انجام داده مستحق اجرت است تنظیم قولنامه کافی

 .رسدباشد چندان منطقی به نظر نمیمی

قاله گردد، پرسش دیگری که هم پیوند با حق داللی مطرح است این است که چنانچه با دخالت دالل معامله انجام شود و سپس معامله فسخ یا ا

مطابق ماده » .دیوان عالی قابل توجه است 22شعبه  69 /8 /15به تاریخ  22 /597آیا دالل شایسته حق داللی است؟ در این مورد رأی شماره 

 .شوداز دالل سلب نمی اجرتت در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از اختیارات قانونی فسخ شود حق مطالبه  .ق 352

با  .ت معامله تمام شده باشد و پس از انجام معامله به جهتی از جهات مذکور فسخ گردد .ق 348این ماده ناظر به موردی است که برابر ماده 
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، اعالم داشته که معامله یاد شده منفسخ گردیده است ث انجام نگرفته است، بلکه طرفین متفقاً .ق 47و  46توجه به اینکه معامله برابر مواد 

 .«بنابراین ادعای دالل غیر ثابت است

: در صورتی که طرفین معامله هر دو به دالل مراجعه کرده و قرارداد بسته باشند حق داللی به میزان 1317قانون دالالن، مصوب  17تبصره ماده 

 .ه به دالل مراجعه کرده استمقرر در فوق بالمناصفه به عهده طرفین است و در غیر این صورت تمام حق داللی به عهده طرفی است ک

 .توانند بر خالف این ماده توافق کنندطرفین می

 .داللی منوط به داشتن پروانه است 1317مطابق قانون دالالن مصوب نکته: 

 .نداشتن پروانه داللی موثر در پرداخت حق داللی نیست ...هیأت عمومی دیوان عالی 42 /12 /22به تاریخ  3881مطابق رأی شماره 

 .ه نظر برخی، عمل داللی ولو با یک مرتبه انجام، تجارتی است، و به نظر برخی دیگر الزمه تجارتی بودن آن، تکرار عمل استب

رسد از آنجا که قانون دالالن داشتن پروانه جهت انجام این حرفه را الزامی و گرفتن پروانه منوط به احراز شرایطی از جمله به نظر مینکته: 

دنبال دارد، در این حالت انجام عمل حتی هیره است، پس انجام داللی در چهارچوب شغل و حرفه به طور قطع تکرار را هم بداشتن محل و غ

 .بار، عملی تجارتی استبرای یک

 گفتار دوم: وظایف دالل

مقنن به موارد خاصی به شرح زیر  با توجه به اینکه دالل در حکم وکیل و امین است بنابراین وظایف دالل همان وظایف امین است ولینکته: 

 اشاره کرده است:

 .تقصیر موجب مسئولیت اوست .دالل باید در کمال صداقت طرفین را از جزییات معامله مطلع کند اگر چه فقط برای یک طرف داللی کند .1

 .ه مخصوصتواند به عهده بگیرد مگر با اجازه نامدالل هیچ یک از حقوق و تعهدات طرفین معامله را نمی .2

 .دالل مسئول تلف یا نقص اسناد و اشیایی است که در نزد اوست مگر اینکه بدون تقصیر او باشد .3

 .دالل، در صورتی که معامله از روی نمونه باشد، باید نمونه را تا ختم معامله نگه دارد .4

 .او رد و بدل شده باشد دالل ضامن صحت امضای طرفین معامله است در صورتی که اسناد معامله به وسیله .5

تبار دالل ضامن اعتبار طرفین معامله، اجرای قرارداد، نوع جنس یا ارزش آن نیست مگر اینکه تقصیر کند یا اینکه طرفین یا یکی از آنها به اع .6

 .او معامله کنند

اال مسئول خسارات وارده است و نیز، ن برساند ووضوع را به اطالع طرفیدر صورتی که دالل در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید این م .7

 .با آمر خود متضامنا مسئول اجرای تعهد است

 گفتار سوم: حقوق دالل

 حقوق دالل به شرح زیر است:

 .های مختلف اشتغال به داللی داشته و خود نیز به امر تجارت بپردازدتواند در رشتهدالل می .1

 .های مختلف داللی کندند برای چند نفر و در رشتهتوادالل، به شرط اطالع آمرین، می .2

تواند حق داللی را مطالبه کند که معامله به وساطت یا راهنمایی او انجام شده و در صورت وجود شرط، پس از حصول دالل در صورتی می .3

 .شرط

 .معامالت ممنوعه حق داللی نیستدر  .های مقرر و متعارف است حتی اگر معامله فسخ شوددالل مستحق حق داللی و هزینه .4

 .حق داللی به عهده طرفی است که او را مأمور کرده مگر اینکه قرارداد یا عرف خالف این باشد .5

 مبحث دوم: حق العمل کاری

 گفتار اول: تعریف حق العمل کاری

کند، در حالی که حق العمل کار شخصی یعمل مبه نام و به حساب اصیل نماینده  .حق العمل کاری نوعی از نمایندگی ناقص استنکته: 

 .کندعمل می به نام خود و به حساب آمراست که 

ت حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری )آمر( معامالتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت  .ق 357مطابق ماده 

 .کندمی
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کاری تجاری است بنابراین قطع نظر از نوع معامله حق العمل کار با طرف معامله، خود هر قسم حق العمل  .ت .ق 2ماده  3مطابق بند نکته: 

 .کاری در فروش زمین عملی تجارتی استالعملپس حقعمل حق العمل کاری، عمل تجارتی است، 

ف معامله است، معامله به نام او کار یک طرالعملدالل در معامله دخالتی ندارد ولی حق .تفاوت بین دالل و حق العمل کار روشن استنکته: 

 .دارد حق العمل کاری تابع مقررات وکالت استت اعالم می .ق 358گیرد، همانطوری که ماده انجام می

قانون امور گمرکی )آیین  .کار الزامی استالعمل( داشتن پروانه برای حق15و12، 7)مواد 1350برابر قانون نظام صنفی مصوب خردادماه نکته: 

 .کاری در گمرک باشدالعملکار گمرک باید دارای پروانه حقالعمل( صراحت دارد بر اینکه حق1351اجرائی مصوب فروردین نامه 

های تجاری  کاران به فعالیتالعملبازرگانان با توسل به حق .های تجاری استکاری به لحاظ تخصصی شدن رشتهالعملرواج و رونق حق

کار العملکار فروش، خرید، حمل و نقل و حقالعملکاری رواج دارد از جمله حقالعملهم اکنون انواع حق بدین ترتیب .پردازندخاص می

 .بورس و غیره

بنابراین تعهدات و حقوق ناشی از معامله  .کندهای آمر و با رعایت حفظ منافع او منعقد میحق العمل کار قرارداد را برابر دستورات و آموزش

 .ای متعهد به دادن حساب به آمر استاو همچون هر نماینده .ر سود و زیان معامله شریک نیستد .برای آمر است

در صورت عدم رعایت غبطه و مصلحت اصیل به طور عمدی، معامله با حق العمل کار و طرف قرارداد صحیح ولی نسبت به آمر موثر نخواهد 

 .بود

 .اجرت و حق حبس است ت دارای حق .ق 371و  357حق العمل کار برابر مواد 

 .ت حق العمل کار در صورت اجراء معامله و یا عدم اجرای آن که مستند به فعل آمر است، مستحق اجرت است .ق 369برابر ماده 

با  ت( و در حالتی که معامله .ق 370در صورتی که حق العمل کار در انجام معامله نادرستی کرده باشد مستحق اجرت نخواهد بود )ماده نکته: 

ولی آیا در صورت  .گردد، حق العمل کار مستحق اجرت خواهد بوددخالت حق العمل کار انجام شده و سپس با رضایت طرفین معامله اقاله می

 گیرد؟فسخ معامله، اجرت به حق العمل کار تعلق می

های تجاری که حفظ نام ت به ویژه در برخی از رشتهکند مکلف به افشای نام آمر نیسحق العمل کار در برابر شخصی که با او قرارداد منعقد می

کار مخفی است، به همین جهت آن را نمایندگی العملمشخصات آمر در مقابل طرف قرارداد حق .آمر جنبه محرمانه دارد )عملیات بورسی(

تواند شخص دیگری را جانشین خود نمیکار مکلف است به نام خود و بر حسب دستور آمر قرارداد را امضاء کند، العملحق .نامندمخفی می

 .سازد مگر اینکه به موجب قرارداد برخوردار از چنین حقی شده باشد

زیرا در تجارت اصل بر مسئولیت تضامنی است اگر چه بین وکالء چنین  تضامنی است،در صورت تعدد حق العمل کاران مسئولیت آنها نکته: 

 .نیست

ای قرار گیرد که آمر دستور انجام آن را به او داده است، هر چند تواند خود طرف معاملهحق العمل کار میدر پاسخ به این پرسش که آیا نکته: 

 که عنوان شده در صورتی که آمر بر خالف آن دستوری نداده باشد و به شرط رعایت منافع آمر، از نظر حقوقی مانعی برای انجام چنین معامله

 .تواند خود طرف معامله قرار گیردکار نمیالعملنسه نظر بر این است که حقای وجود نخواهد داشت، در حقوق فرا

ها حق فروشند با این شرط که اگر نفروختند پس بگیرند، آیا کتاب فروشیها میدر زمینه این پرسش که ناشران کتاب را به کتاب فروشنکته: 

دهند، پس معامله بین ها معامله را به نام و به حساب خود انجام میفروشی شوند؟ پاسخ منفی داده شده است، زیرا کتابالعمل کار محسوب می

 .است بیع شرطناشر و کتاب فروش، 

 العمل کارگفتار دوم: وظایف حق

یا  کار کلیه اقداماتی است که وی باید برای حفظ مال و حفظ حقوق آمر در بهترین شرایط طبق قانون، قراردادالعملمنظور از وظایف حقنکته: 

 تمام این موارد از پیش مشخص است و بعضی موارد آن را قانون به شرح زیر تعیین کرده است: .عرف انجام دهد

 .حق العمل کار باید آمر را به موقع در جریان اقدامات خود قرار دهد .1

 .در صورت دستور آمر، حق العمل کار، مکلف به بیمه اموال موضوع قرارداد است .2

 .ود عیوب ظاهر در کاال، حق العمل کار باید اقدامات الزمه را برای حفظ آن به عمل آورده و مراتب را به اطالع آمر برسانددر صورت وج .3

 .تواند شخصا یا با اطالع دادستان آن را به فروش برسانددر صورت بیم فساد سریع مال التجاره، می .4
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به وسیله آمر، در صورت ماموریت به خرید یا فروش کاالیی از طرف آمر، شخصا در تواند، جز در صورت دستور خالف حق العمل کار می .5

در  .شود، به عالوه، حق العمل کار مستحق حق العمل هم خواهد بوددر این صورت قیمت کاال تعیین می .مقام فروشنده و خریدار عمل کند

 .استصورت رجوع آمر از دستور و اطالع حق العمل کار، وی ممنوع از عمل 

 گفتار سوم: حقوق حق العمل کار
 در حالی که، موارد افراط و تفریط حق العمل کار محدود و معین نیست لیکن حقوق حق العمل کار طبق قانون به شرح زیر معین است:

ای که به نفع ری و مساعدههای ضروری انجام شده از قبیل هزینه حمل و نقل، انبارداحق العمل کار، عالوه بر حق العمل، مستحق کلیه هزینه .1

 .آمر داده خواهد بود

در صورت عدم انجام عمل  .شود که یا کار انجام شده یا اینکه عدم انجام مستند به او نباشدحق العمل کار در صورتی مستحق حق العمل می .2

 .به علل دیگر طبق عرف و عادت محل عمل خواهد شد

 .بس اموال آمر را خواهد داشتحق العمل کار، نسبت به حقوق خود، حق ح .3

با تواند آن را حق العمل کار در صورت عدم فروش مال یا رجوع آمر از فروش و ماندن بیش از حد متعارف کاال نزد حق العمل کار می .4

ین امر آگاه گردد و اگر در آمر، جز در مورد کاالی سریع الفساد، باید به وسیله اخطاریه از ا .به فروش برساند نظارت دادستان از طریق مزایده

 .اش این اقدام انجام خواهد شدمحل نماینده داشته باشد در حضور خود او یا نماینده

 گفتار چهارم: مسئولیت حق العمل کار

 .مسئولیت حق العمل کار ممکن است حقوقی یا جزایی باشدنکته: 

ز دستورات آمر، قانون یا عرف شود و در نتیجه ضرری به آمر برسد در هر مورد که حق العمل کار به طور کلی مرتکب تخلفی ا حقوقی: .1

بنابراین اگر در حفظ مال کوتاهی کند، آن را به کمتر از قیمت تعیین شده یا عرف بفروشد، مال را بدون اذن نسیه بدهد  .مسئول جبران آن است

 .و ضرری متوجه آمر شود، و از این قبیل مسئول است

جبران  بهگونه اقدام مجرمانه مثل خیانت در امانت، کالهبرداری، تقلب و دسیسه، حق العمل کار عالوه بر الزام  در صورت هر کیفری: .2

 .خسارت به مجازات عمل مجرمانه نیز محکوم خواهد شد

 مبحث سوم: قائم مقام تجارتی

 گفتار اول: تعریف قائم مقام تجارتی

ی است که رئیس تجارتخانه، او را برای کلیه امور مربوط به تجارت خانه یا یکی از شعب قائم مقام تجاری کس»ت:  .ق 395وفق ماده نکته: 

 «.آن، نایب قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است

لت کسانی که از وکا .ت( .ق 379تواند یک یا چند نفر را به عنوان قائم مقام تجاری جهت اداره امور تجارتخانه خود تعیین کند )م بازرگان می

  .ت( .ق 401شوند تابع مقررات عمومی عقد وکالت است )م طرف تاجر برای امور شعبه یا قسمتی از امور تجارتخانه تعیین می

قرارداد پیوند او با بازرگان در چهارچوب  .گیردصورت می به نام و به حساب بازرگانبنابراین انجام معامالت توسط قائم مقام تجاری نکته: 

  .ت .ق 398مطابق ماده  .گیردصورت می ارک

 .تواند کسی را در کلیه کارهای تجارت خانه نایب خود قرار دهدقائم مقام تجاری بدون اذن رئیس تجارتخانه نمینکته: 

به درستی  .ر استبنابراین قائم مقام تجاری بر خالف نماینده تجاری در انجام امور تجاری دارای استقالل نیست، پیرو دستورات تاج نکته:

او نایب و نماینده بازرگان در انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه  .اندیشمندان حقوق اتفاق نظر دارند که قائم مقام تجاری بازرگان نیست

  .است

شود، اما مطابق ماده میوکالت با فوت یا جنون هر یک از طرفین مرتفع  .م .ق 678تنها ویژگی او نسبت به وکیل این است که وفق ماده نکته: 

ت با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست، که این راه حل به لحاظ تداوم وضع تجاری تجارتخانه در  .ق 400

 .صورت فوت و یا حجر رئیس تجارتخانه توسط قانونگذار اندیشیده شده است
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 گفتار دوم: حدود اختیارات قائم مقام تجارتی
تجارت ثبت قرارداد قائم مقام تجارتی را مطابق مقرراتی که وزارت عدلیه تصویب خواهد کرد پیش بینی کرده است ولی این مقررات قانون 

 است؛ هنوز وضع نشده

 حدود اختیارات قائم مقام به شرح زیر است:نکته: 
بنابراین شامل هر نوع خرید، فروش )به صورت نقد،  .ردالف( اصوال اختیارات قائم مقام تجارتی شامل کلیه اختیاراتی است که شخص تاجر دا

شود و همگی، مثل اقدامات خود تاجر، برای تجارتخانه الزام نسیه و غیره( اجاره، وام، استخدام، اخراج پرسنل و کلیه عملیات بانکی و غیره می

 .آور است

 .اشخاص ثالث رسیده باشدب( محدود کردن اختیارات قائم مقام در صورتی اعتبار دارد که به اطالع 

 قائم مقام در انجام امور تجارتخانه، در مقابل تاجر، هیچگونه مسئولیتی ندارد مگر در صورت تقصیر یعنی افراط و تفریط )انجام امور غیر ج(

 .مجاز و عدم انجام امور ضروری(

ز نیست زیرا قائم مقامی امری است قائم به شخص و انتقال تفویض کلیه امور تجارتخانه از طرف قائم مقام به دیگری، بدون اذن تاجر، مجا د(

 .گردد، به دیگری بالمانع استمع ذالک تفویض جزیی اختیارات، به طوری که از مفهوم مخالف ماده استنباط می .خواهدآن به دیگری جواز می

اد با امضای همه معتبر باشد، در صورتی در مقابل اشخاص هـ( در صورتی که قائم مقامی به چند نفر مجتمعاً داده شود به نحوی که اوراق و اسن

 .ثالث معتبر است که به اطالع آنان رسیده باشد

 .عزل قائم مقام، که انتصاب او اعالن شده است، باید اعالم شود و اال در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست و(

 .حالل شرکت قائم مقام منعزل استبا عزل و حجر رئیس تجارتخانه قائم مقام معزول نیست ولی با ان ز(
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 تاجر
طبق این ماده براى اینکه کسى تاجر شناخته  .قانون تجارت، تاجر کسى است که شغل معمولى خود را معامالت تجارى قرار دهد 1طبق ماده 

 شرط الزم است: 2شود 

که معامالت تجاری را به نام و حساب خودش انجام دهد، بنابراین انجام دادن امور تجارتى به نام و حساب خود شخص: تاجر کسی است  (1

 .دنشوهای تجاری تاجر محسوب نمینمایند، مانند کارمندان و مدیران شرکتکسانی که به حساب دیگران معامالت تجاری می

قانون  2های مندرج در ماده آن که فعالیت بنابراین برای .قراردادن امور تجارتى به عنوان شغل معمولى: شغل یعنی فعالیت برای امرار معاش (2

 .باشدها ی آن وصف تاجر بدهد، باید شغل معمولی آنتجارت به انجام دهنده

باید توجه داشت که در این ماده تنها اشخاص حقیقى مورد خطاب قرار گرفته اند، حال آنکه کلیه اشخاص حقوقى اعم از شرکت هاى تضامنى، 

  .م و سهامى خاص نیز تاجر تلقى مى شوندمسئولیت محدود، سهامى عا

 :آثار )محدودیت و مزایاى( تاجر بودننکته: 

در دعواى اعسار، شخص با جمع آورى استشهاد سعى بر آن دارد تا ناتوانى خود در پرداخت  .تاجر حق طرح دعواى اعسار در دادگاه را ندارد

اصواًل در صورت پذیرش اعسار از طرف دادگاه، شخص معسر شناخته شده و دادگاه هزینه دادرسى و یا پرداخت محکوم به را اثبات نماید، که 

یى نیز مى باشد، به طورى که چنانچه تاجر توان یااما جداى از این محدودیت، تاجر شناخته شدن شخص داراى مزا .اقدام به تقسیط مى نماید

اوال، طبق قانون اجراى محکومیت هاى مالى اگر  .مزایاى آن استفاده نماید پرداخت دین خود را نداشته باشد مى تواند با اعالم ورشکستگى، از

م کسى از پرداخت دین خود امتناع ورزد، بالفاصله با درخواست محکوم له روانه زندان خواهد شد، در حالیکه تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حک

دادگاه و نه به میل خود حق دخالت و دخل و تصرف در اموال خود را ندارد، ورشکستگى و یا تاریخى که دادگاه در حکم احراز مى نماید به حکم 

، به عبارت دیگر گیردخسارت تأدیه تعلق نمىثانیا، به بدهى تاجر ورشکسته  .لذا شخص ورشکسته ممتنع محسوب نشده و زندانى نمى گردد

 .بابت دیرکرد در پرداخت خسارت جریمه نخواهد شد

 معامالت تجارتى
قانون تجارت( و اعمال تجارت تبعى  2جارتى در حقوق تجارت به دو نوع مطرح مى باشند؛ اعمال تجارتى اصلى که ذاتا تجارتى اند )ماده اعمال ت

 .قانون تجارت( 3که به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکى از آن ها تجارتى محسوب مى شوند )ماده 

 از قرار ذیل مى باشند: )ذاتى، مطلق( ىقانون تجارت، اعمال تجارتی اصل 2 برابر ماده 

 خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد: -1

که  مى باشد "عین"، پس موضوع این بند فقط "تملیک عین به عوض معلوم"عبارت است از  "بیع" .است "بیع"، "خرید"در این بند منظور از 

در این  .است "منقول ذاتى"، صرفا "مال منقول"تعریف شده است، اما باید توجه داشت که مراد این بند از  "هر نوع مال منقول"در این بند 

چنانچه شخصى چیزى را بخرد و پس از اعمال تغییرات روى آن اقدام به فروش نماید، چنانچه موقع خرید  خصوص باید توجه داشت که اوال

خرید و فروش اموال غیرمنقول به ثانیا  .وش آن را داشته، عمل او تجارتى است و در غیر این صورت عمل وى تجارتى محسوب نمى گرددقصد فر

اعمال مؤسسات پزشکى و یا حقوقى که اقدام به ثالثا  .، اما داللى و واسطه گرى در آن عمل تجارتى استهیچ عنوان تجارتى محسوب نمى شود

  .گرددقالب خدمات بوده و مال محسوب نمىها در تجارتى محسوب نمى گردد، زیرا فعالیت آننیز ى نمایند ارائه مشاوره م

 است. )مطلق و اصلی(خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش ذاتا تجارتی نکته:

و قصد خریدار یا تحصیل  معامله منقولاید مورد تجاری قلمداد شود ب عمل ذاتاً 2برای اینکه عمل خرید یا تحصیل طبق بند یک ماده  نکته:

شود ضمنا مطابق این بند الزم نیست قراردادی که موجب انتقال مالکیت مال می فروش یا اجاره آن باشد.کننده به هنگام خرید یا تحصیل، 

یا اجاره تحصیل کند قرارداد مورد  ظور فروشعقد بیع باشد در نتیجه اگر از طریق دیگری مانند عقود معوض دیگری غیر از بیع یا معاوضه به من

 ست.انظر تجارتی 

بنابراین طبق قانون تجارت شرکت هایی که موضوع فعالیت  ذاتا عمل تجاری نیست.اجاره آن  ایفروش  تحصیل مال غیرمنقول به قصد نکته:

)نظر برخی از شند و موضوع فعالیت خود قرار دهند.خرید یا تحصیل مال غیر منقول داشته با توانندنمیآنها باید عمل تجارتی ذاتی باشد 

قانون تملک آپارتمان ها نسبت به شرکت های موضوعا تجارتی استثنائا خرید یا تحصیل مال غیرمنقول را ذاتا تجارتی  5نویسندگان: به نظر ماده 

وجه به موارد فوق، عقد بیعی را که از طریق آن خریدار با ت نکته دوم:قلمداد کرده است؛ البته به نظر برخی دیگر این استناد محل تردید است( 

 خالصه کتب و جزوات
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آثار و انحالل تابع  -می توان نامید. البته بیع تجارتی از حیث شرایط انعقاد بیع تجارتیکند مال منقولی را به قصد فروش یا اجاره تملک می

 احکام بیع در قانون مدنی است.

 اهی وجود دارد:پنج عمل تجارتی بنگقانون تجارت  2در ماده  نکته:

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

  از قبیل تسهیالت معامالت ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و  شودمیتصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد

 رسانیدن ملزومات

 تصدی به عملیات حراجی 

 گاه های عمومیتصدی به هر قسم نمایش 

 چند مثال در مورد عمل تجاری بودن یا نبودن:
 است. ذاتی شود؛ عمل تجاریماشینی که به قصد اجاره معاوضه می 

  تجاری نیست.عمل خرید چرم جهت تبدیل به کفش به قصد فروش 

 .خرید کتاب به قصد فروش آن عمل تجاری ذاتی است 

  از مدتی آن را بفروشد عمل تجاری نیست.هرگاه کسی قالی ای بخرد برای منزل خود و بعد 

 قانون تجارت( 314)ماده  شود.عمل صدور چک ولو آنکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجاری محسوب نمی 

 تجاری است. عمل خرید مال منقول به قصد اجاره 

  ،باشدمیتجارتی اتا ذداللی معامالت اموال غیرمنقول چنانچه در چهارچوب یک بنگاه و موسسه صورت پذیرد. 

 ست.نیری امعامله اموال غیرمنقول توسط شرکت های سهامی عمل تج 

 .معامله غیرمنقول شرکت های تجاری به قصد ساختمان خانه به منظور سکونت یا فروش عمل ذاتا تجارتی است 

 معامالت برواتی شامل صدور،  ضمنا .شودمین و سفته عمل ذاتا تجاری است. البته این امر شامل چک )برات(معامالت برواتی

 .شودمیظهرنویسی و ضمانت اسناد برات است و شامل همان معامالت ذاتا تجاری محسوب 

 .ضمانت برات عمل ذاتا تجاری نیست 

  قانون تجارت نیست. 2صدور، ظهرنویسی وضمانت سفته و چک مشمول عنوان معامالت برواتی در ماده 

  تاجر باشند عمل صدور چک به طور تبعی وصف تجارتی پیدا می کند.اگر صادر کننده و دارنده چک هر دو 

 .تصدی به معامالت حراجی عملی ذاتا تجاری است 

 .کلیه معامالتی که اجزاء، خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می کند اعمال تبعا تجارتی هستند 

 تجارتی است. تجارتی عملی تبعاً کلیه معامالت شرکت های 

 .کلیه معامالت بین تجار، کسبه و صرافان بانک ها تبعا عمل تجارتی است 

 تصدي به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوي که باشد: -2

شود شت که شخص راننده تاجر محسوب نمىباید توجه دا .حمل و نقل مسافر یا کاال از طریق آب، خاک یا هوا عمل تجارتى محسوب مى شود

 .مجموعه یا شرکتى که راننده تاکسى تحت نظارت و مدیریت او کار مى کند، عمل آن تجارتى محسوب مى شودولى 

هر قسم عملیات داللی یا حق العمل کاري )کمیسیون( و یا عاملى و هم چنین تصدي به هر نوع تأسیساتی که براي انجام  -3

 پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره:از قبیل تسهیل معامالت ملکی یا  شودمیبعضی امور ایجاد 

داللى در صورت تکرار  .کسى است که واسطه انجام معامله مى شود و به جز معرفى خریدار و فروشنده به یکدیگر، مسئولیت دیگرى ندارد دالل

جه داشت که خرید و فروش اموال باید تو .عمل تجارتى محسوب مى شود و صرف انجام یک بار داللى عمل تجارتى محسوب نمى شود

در داللى، مورد معامله ؛ بنابراین تى استرغیرمنقول، تجااموال غیرمنقول، تجارتى محسوب نمى شود، اما داللى و واسطه گرى در خرید و فروش 

  .و نکته آخر اینکه قراردادهاى داللى تابع قانون وکالت هستند .مى تواند مال منقول و یا غیر منقول باشد

 از: قانون تجارت براى دالالن در نظر گرفته است عبارتندنکته:  آثار و پیامدهاى داللى که

 وظایف دالل:

 .دالل باید در نهایت صحت و از روى صحت، طرفین معامله را از جزئیات معامالت مطلع نماید؛ ولو اینکه داللى را براى یک نفر انجام دهد اول: 

نمونه باشد، دالل مى بایست نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه دارد، مگر اینکه طرفین معامله او را  در مواردى که فروش از روى دوم:

در صورتیکه دالل در زمان واحد براى چند آمر در یک رشته یا رشته هاى مختلف داللى کند، باید آمرین را از این  سوم: .از این قید معاف نمایند
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دالل نمى تواند عوض یکى از طرفین معامله، قبض وجه  چهارم: .ى که ممکن است موجب تغییر رأى آن ها بشود مطلع نمایدترتیب و امور دیگر

در صورتیکه دالل در  پنجم: .یا تجدید دین کند و یا اینکه تعهدات آن ها را به موقع به اجرا بگذارد، مگر اینکه اجازه نامه مخصوص داشته باشد

دالل مکلف به داشتن دفتر ویژه اى است که مى  ششم: .یا سهیم باشد، باید به طرفى که این نکته را نمى داند اطالع دهدنفس معامله منتفع 

ر ویژه، بایست در آن کلیه معامالتى را که به داللى او انجام گرفته ثبت نماید؛ البته از آن جا که دالل تاجر است، مى بایست عالوه بر این دفت

 .که تاجر مکلف به نگهدارى آن است داشته باشد سایر دفاترى را

 مسئولیت دالل:

تقلب و تقصیرات خود مى باشد، لذا مى بایست با نهایت  لدالل در مقابل هر یک از طرفین مسئو :مسئولیت هاى مدنى عبارتند از اولنکته: 

دالل  دوم: .ا به عنوان دالل انتخاب کرده باشدرطرفین او صحت و از روى صداقت طرفین معامله را از جزئیات آگاه نماید، ولو اینکه یکى از 

ر مسئول تمام اشیاء و اسنادى است که در ضمن معامالت به او داده شده است، مگر اینکه ثابت کند که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبو

مورد معامله بوده مسئول نیست، مگر اینکه ثابت شود دالل در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره اى که  سوم: .مربوط به شخص او نبوده است

در صورتیکه دالل در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد، باید به طرفى که این نکته را نمى داند اطالع  چهارم: .که تقصیر از جانب او بوده است

 .مسئول است هیم باشد، با آمر خود متضامناًکه دالل در معامله س در صورتی .دهد؛ در غیر این صورت مسئول خسارت وارده خواهد بود

اگر دالل خالف وظیفه خود نسبت به کسى که به او مأموریت داده، به نفع طرف دیگر معامله  :عبارتند از اول مسئولیت هاى کیفرى دالل

کوم به مجازات مقرر براى خیانت در اقدام کند و یا بر خالف عرف تجارى محل از طرف مزبور وجهى را دریافت و یا وعده وجهى را قبول کند مح

شود و از شغل ه داللى است، مورد تعقیب واقع مىهر داللى که معلوم شود عمل او معموال بر خالف مقررات مربوط ب دوم:  .امانت خواهد شد

نع از آن نیست که دالل طبق داللى براى مدتى که از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه وى ابطال مى گردد و این ما

هر کس بدون  سوم: .قوانین جزایى یا حقوقى در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونى یا تأدیه خسارت وارده محکوم شود

اه تا دو سال و یا به اخذ پروانه به شغل داللى مشغول شود و یا قبل از انقضاى ممنوعیت به داللى اشتغال ورزد، به حبس تأدیبى از شش م

 .غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد

معامله به راهنمایى و وساطت او  :در خصوص حقوق دالل باید توجه داشت که دالل در صورتى مى تواند حق داللى را مطالبه کند که اولنکته: 

اشد، دالل پس از حصول شرط تعلیق مستحق اجرت خواهد بود؛ به عبارت دیگر در هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیق بدوم:  .انجام شده باشد

که معامله به رضایت طرفین و یا به  در صورتی سوم: .معامالت معلق، پس از حصول شرط و الزم شدن عقد، دالل مستحق اجرت مى گردد

 .ى شود، مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دالل نباشدواسطه یکى از خیارات قانونى فسخ شود، حق مطالبه حق داللى از دالل سلب نم

تواند حق داللى را مطالبه نماید، هرچند دالل در صورتى که معامله منعقد نشده باشد نمى عبارتند از اول:موارد عدم دریافت حق داللى نکته: 

نسبت به کسى که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر اگر دالل بر خالف وظیفه  دوم: .براى برقرار کردن آن زحمات زیادى کشیده باشد

ه معامله اقدام کند و یا بر خالف عرف تجارى محل از طرف مزبور وجهى را دریافت و یا وعده وجهى را قبول کند مستحق اجرت نبوده و محکوم ب

و یا به واسطه یکى از خیارات قانونى فسخ نشود بلکه  چنانچه معامله به رضایت طرفین سوم: .مجازات مقرر براى خیانت در امانت نیز خواهد شد

 .فسخ معامله مستند به عمل دالل باشد، حق مطالبه حق داللى از دالل سلب خواهد شد

 .حق الزحمه دالل به عهده طرفى است که او را مأمور به انجام معامله نموده، مگر اینکه قرارداد خصوصى غیر از این ترتیب را مقرر نمایدنکته: 

 همچنین حق الزحمه داللى مطابق قرارداد بین دالل و آمر معین مى شود و میزان آن نباید از تعرفه هاى رسمى تجاوز کند، در غیر این صورت

 .با رجوع به محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانى و نوع معامله، حق الزحمه را معین خواهد نمود

ر قرارداد شرط شده باشد که بر عهده آمر است، مى بایست به دالل پرداخت شود ولو اینکه معامله انجام نشود؛ اما مخارج دالل چنانچه دنکته: 

فه خود نسبت به کسى که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام کند و یا بر خالف عرف تجارى محل از یچنانچه دالل برخالف وظ

 .یا وعده وجهى را قبول کند مستحق مخارجى که کرده نخواهد بود طرف مزبور وجهى را دریافت و

انجام  آمر )تاجر(خود و به حساب  اسمرا به  تى اعم از فروش، حمل و نقل و بیمهمعامالبه عنوان نماینده تاجر، کسى است که  حق العمل کار

شود و صرف انجام لى در صورت تکرار عمل تجارتى محسوب مى کارى نیز همانند دالالعملحق .مى کند دریافت ىحق العملمقابل مى دهد و در 

در حق العمل کارى، مورد معامله مى بایست صرفا مال منقول باید توجه داشت که  .کارى عمل تجارتى محسوب نمى شودالعملیک بار حق

و طرف معامله واقع نمى شود، در حالیکه حق  حق العمل کار همانند دالل واسطه است با این تفاوت که دالل در معامله دخالت نکرده .باشد

کند و معامله را به اسم خود و به حساب آمر انجام مى دهد، بنابراین حق العمل کار نیز العمل کار خود شخصا در معامله شرکت شرکت مى

آن است که  در کارىالعملحق کالت باتفاوت و .همانند دالل تابع قانون تجارت است مگر در مواردى که قانون تجارت استثناء قائل شده باشد

 .دهدبرخالف حق العمل کارى، وکیل در عقد وکالت نه با نام خود و نه به حساب خود کار انجام مى
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 انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که براي رفع حوائج شخصی نباشد:تأسیس و بکار -4

انه را عمل تجارتى مى داند، به شرط آن که این امر براى رفع حوائج شخصى و به صورت در این بند، قانونگذار صرف تأسیس و احداث کارخ

 .محدود انجام نشود

 تصدي به عملیات حراجی: -5

گزار کننده حراجى( قرار دهد و قیمت معینى براى رعبارت است از آنکه شخصى مال خود را براى فروش در اختیار شخصى به عنوان متصدى )ب

متصدى مال مورد نظر را طى یک  .د؛ هرچند ممکن است قیمتى را به عنوان حداقل قیمت )قیمت پایه و مبنا( تعیین نمایدمال تعیین نکن

 .جلسه عمومى و در حضور افرادى که مایل به خریدن آن هستند به حراج مى گذارد تا به باالترین قیمت پیشنهاد شده از سوى حضار بفروشد

فروش مال  سوم:برگزارى حراجى به صورت عمومى )جمع عمومى( و  دوم:مشخص نبودن سقف قیمت،  :از اول انداین ارکان حراجى عبارتبنابر

 .حراجى از جهات زیادى مشابه مزایده است، اما تفاوت هایى نیز دارند .مورد حراجى به باالترین فیمت پیشنهادى

 هاي عمومی:تصدي به هر قسم نمایشگاه -6

چنانچه در نمایشگاهى ضمن معرفى  .گرددر نمایش دادن و معرفى کاال برگزار مى گردد و لذا مالى خرید و فروش نمىنمایشگاه صرفا به منظو

 .کاال، اقدام به خرید و فروش نیز صورت بگیرد، نمایشگاه به معنا و مفهوم قانونى نخواهد بود

 .هر قسم عملیات صرافی و بانکی -٧

، تحت هر ...م از دولتى و خصوصى انجام مى دهند، اعم از اعطاى وام، تبدیل پول و ارز، سرمایه گذارى وهر اقدامى که صراف ها و بانک ها اع

 .شرایطى تجارتى تلقّى مى گردد

 معامالت برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد: -8

برات( و انتقال )ظهرنویسى( آن را محقق مى کند اطالق مى  معامالت برواتى به کلیه اعمال حقوقى که روى برات انجام مى شود و ایجاد )صدور

برات مهمترین سند تجارى است که به موجب آن صادر کننده برات )برات کش( به شخص ثالثى دستور مى دهد تا مبلغى را در تاریخ و  .گردد

ات بکشد(، عمل آن شخص نسبت به آن موضوع عمل هر کس که حداقل یک بار با برات کار کند )بر .زمان معین به دارنده برات پرداخت نماید

 .باید توجه داشت که چک و سفته اگر در مقام معامالت تجارى نباشند برواتى نخواهند بود .تجارتى خواهد بود

 .اصل بر آن است که شخصى که با برات معامالت برواتى انجام مى دهد تاجر است، مگر آنکه خالف آن ثابت شود

 ري و غیر بحري:عملیات بیمه بح -9

به طور کلى دو نوع بیمه وجود دارد،  .گرددهر نوع عملیاتى که در راستاى بیمه، اعم از بیمه دریایى و غیردریایى انجام شود، تجارتى تلقّى مى

توجه داشت که عمل  باید ....و بیمه اشخاص شامل بیمه درمان، بیمه عمر، بیمه مسئولیت و ...بیمه اشیاء شامل بیمه سرقت، بیمه آتش سوزى و

 .ارتى مى باشدجنمایندگى هاى بیمه نیز ت

 .کشتی سازي و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معامالت راجع به آنها -10

 قانون تجارت، اعمال تجارتی تبعى از قرار ذیل مى باشند: 3 برابر مادهنکته: 

 نک ها:کلیه معامالت بین تجار، کسبه، صرافان و با -1

قانون  2 کلیه معامالتى را که تجار، کسبه، صرافان و بانک ها با یکدیگر انجام مى دهند ولو اینکه ذاتا و اصالتا تجارى نباشند )از مصادیق ماده

 .رتى استمثال چنانچه تاجرى از تاجر دیگرى منزلى را براى سکونت خریدارى نماید، این عمل تجا .تجارت نباشند(، تجارتى محسوب مى شوند

 کلیه معامالتى که تاجر با غیرتاجر براى حوائج تجارتى خود مى نماید: -2

مثال چنانچه تاجر براى نصب قفسه  .گرددتاجر درصورتى که براى رفع حوائج تجارتى تاجر باشد، تجارتى محسوب مىغیر کلیه معامالت تاجر با

 .ز آن جا که این عمل براى رفع حوائج تجارتى تاجر مى باشد تجارتى تلّقى مى گردددر انبار خود نصاب )نصاب تاجر محسوب نمى شود( بیاورد، ا

 دهد:امور تجارتى ارباب خود انجام مى کلیه معامالتى که اجزاء، خدمه و یا شاگرد تاجر براى -3

 .کلیه اعمال این افراد که به نام و به حساب تاجر انجام مى شود تجارتى محسوب مى گردند

 هاى تجارى )اموال غیرمنقول(:عامالت شرکتکلیه م -4

هستند که بر اساس قانون تجارت  هایىهاى تجارتى شرکتشرکت .گردددهند تجارتى محسوب مىهاى تجارى انجاماى که شرکتمعاملههر

تجارتى محسوب نمى شوند،  همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، بر اساس قانون تجارت، معامالت مربوط اموال غیر منقول .تشکیل شده باشند

مالت نیز کم و بیش به نوعى تجارتى تلقى مى گردند؛ تفسیر برخى از قضات در این خصوص اهرچند در رویه قضایى به مرور این قبیل مع

آن ها تجارتى اینگونه است که از آنجا که سازندگان ساختمان اقدام به خرید و فروش مصالح مى نمایند، پس به نوعى تاجر محسوب شده و عمل 

 .مى باشد
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 دفاتر تجارتى
همچنین به موجب این  .قانون تجارت، هر تاجرى مکلف است که کلیه معامالت و مراودات مالى خود را در دفاتر ثبت نماید 6به موجب ماده 

اهمیت دفاتر تجارتى به  .ه باشدماده، هر تاجرى به استثناى کسبه جزء مکلف است دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایى و دفتر کپیه را داشت

 .قانون تجارت به منظور جلوگیرى از تخلف، به شرایط تهیه و تنظیم آن پرداخته است 11حدى است که ماده 

 قانون تجارت( ٧دفتر روزنامه )ماده 

ت با شرح کامل در دفتر روزنامه ثبت بایسمى ...کلیه معامالت و مراودات مالى روزانه تاجر اعم از دریافت و پرداخت، صدور چک، خرید و فروش و

 .گردد

 قانون تجارت( 8دفتر کل )ماده 

 .مالت و مراودات ثبت شده در دفتر روزنامه را استخراج و در دفتر کل وارد نمایداتاجر مى بایست حداقل هفته اى یک بار کلیه مع

 قانون تجارت( 9دفتر دارایى )ماده 

فرودین سال بعد در دفتر  15کل دارایى مثبت و منفى )درآمدها و هزینه ها( سال جارى را حداکثر تا دفتر دارایى، ساالنه است و تاجر باید 

و امضاء مى گردد تا امکان تخلف از طریق  پبندى، پلماین دفتر در ابتداى هر سال، تهیه و توسط نماینده اداره ثبت صفحه .دارایى ثبت نماید

 .باشدکم و زیاد کردن صفحات آن وجود نداشته 

 قانون تجارت( 10دفتر کپیه )ماده 

 .دفتر کپیه، دفترى است که تاجر مى بایست کلیه مراسالت، مخابرات و صورت حساب هاى صادره خود را در آن و به ترتیب تاریخ ثبت نماید

 .داده است اىهاى رایانهسیستماین دفتر امروزه منسوخ شده و جاى خود را به 

 )مهم( سندیت دفاتر تجارى
در  در صورتى که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشنداعم از اجبارى و اختیارى،  تىکه دفاتر تجارمى نماید قانون تجارت مقرر  14ماده 

سندیت داشتن این دفاتر هم به نفع صاحب آن و هم به ضرر وى امکان پذیر است، بدین صورت که چنانچه  .مقام اثبات دعوا سندیت دارند

انون تجارت مرتب شده باشند در امور تجارتى بین تجار سندیت خواهند داشت، در غیر این صورت تنها علیه صاحب آن معتبر مى مطابق ق

 شرط زیر الزم است: 3لذا براى اینکه تاجر بتواند به نفع خود به دفاتر تجارتى خود استناد نماید،  .باشند

  طرفین دعوا مى بایست تاجر باشند: -1

آن جا که تجار در دفاتر تجارتى خود تنها مکلف به ثبت امور تجارتى شان مى باشند و نه سایر  ربوط به امور تجارتى تجار باشد: ازدعوا م -2

مسائل مربوط به امور فردى و زندگى شخصى، بنابراین سندیت دفاتر تجارتى تنها در دعاوى مربوط به امور تجارتى تجار موضوعیت و سندیت 

 .خواهد داشت

براساس ضوابط مندرج در قانون تجارت تنظیم شده  مى بایست اتر تجارتىدف مرتب بودن دفاتر تجارتى مطابق مقررات قانون تجارت: -3

 ، یعنى نماینده اداره ثبت آن را امضاء و پلمب نموده و به ترتیب روزنامه، کل و دارایى نوشته و تنظیم شوند، همچنین دفتر کپیه و سایرباشد

در غیر این صورت به دلیل عدم اعتماد قانون به دفاتر  .یارى نیز مى بایست فاقد هرگونه تراشیدگى، اصالح و قلم خوردگى باشنددفاتر اخت

 .نامنظم، دفاتر مخدوش نمى توانند از طرف دارنده آن مورد استناد قرار گیرند

ارتى اوال اوراق جدیدى به آن اضافه شده باشد، ثانیا باید توجه داشت که در صورتى که دفاتر تج با توجه به موارد فوق، نتیجتا  

فاقد وجاهت قانونى جهت  مخدوش بودن آن محقق شده باشد و ثالثا بى اعتبارى آن بوسیله مراجع ذیصالح اعالم شده باشد،

 .اثبات حق در دادگاه خواهد بود

چنانچه تسلیم ثانیا،  .است الزامى از سوى تاجررائه دفاتر مزبور استناد شده باشد، ا دفتر تجارتى تاجرىدر دعواى مطروحه به  چنانچهنکته: 

از تمام یا  ،تجارتخانهبا مراجعه به نماید که را مأمور مى )معموال مدیر دفتر دادگاه( دادگاه کارمندى ،دفاتر و ارائه آن در دادگاه ممکن نباشد

د تا کارشناس بر اساس آن، اقدام به رسیدگى و کارشناسى وشت تهیه نمایکه الزم و ضرورى باشد کپى یا رونتجارتى قسمتى از صفحات دفاتر 

دسترسى  به آن ها و نتواند اثبات نماید که دفاتر وى تلف گردیده و یا ودهتاجر از ارائه دفاتر تجارتى خود امتناع نم که در صورتىثالثا،  .نماید

 .محسوب نماید د کنندهیت استناتواند دلیل مورد استناد را به نفع و حقاندادگاه مى ،ندارد

 مالکیت تجارتى و صنعتى و تفاوت آن با مالکیت علمى
مالکیت تجارتى و صنعتى همان مالکیت معنوى مى باشد و عبارت است از حقوقى که در نتیجه سعى، ابتکار و کوشش تجار و صاحبان صنایع و 

لکیت به طور کلى رابطه مادى بین شخص و مال است که توسط قانون به ما .مخترعین حاصل مى گردد، مثل حق اختراع که قابل دیدن نیست



 

  کتاب جامع حقوق تجارت)مخصوص دکتری(  

 

47 

کتاب مادى است اما حق مؤلف نسبت به کتاب مادى و قابل لمس و  رسمیت شناخته شده باشد، اما در مالکیت معنوى اینگونه نیست، مثالً 

 .رویت نمى باشد

 .باشدمى مجتمع قضایى شهید بهشتىبر عهده یکى از شعبات  در تهران رسیدگى به دادخواست هاى مربوط به مالکیت معنوى نکته:

در خصوص ملک تجارى دو نوع حق  .یکى از حقوق تجارتى و معنوى است که بسیارى از مردم درگیر آن هستند مالکیت تجارتى یا سرقفلى،

غازه است و شخص ب در آن مغازه به عنوان مثال، شخص الف مالک م .مطرح است، یکى حق نسبت به عین و دیگرى حق نسبت به منافع

مشغول کسب و کار است که در اثر تالش و کوشش شخص ب، ارزش و اعتبار این مغازه باال رفته و در واقع امتیازى بوجود آمده است؛ به این 

وال در بسیارى از مواقع باید توجه داشت که ا .ارزش و اعتبار و امتیاز بوجود آمده، سرقفلى مى گویند که حقى معنوى و غیرقابل رویت است

ثانیا ارزش سرقفلى داراى هیچ معیار مشخصى نیست، به طوریکه ممکن است ارزش  .ارزش سرقفلى چندین برابر بیشتر از ارزش خود ملک است

ى به میزان زحمتى سرقفلى دو مغازه که در یک محل و در کنار یکدیگر واقع شده اند، تفاوت چندین برابرى با هم داشته باشند، لذا ارزش سرقفل

ثالثا چنانچه در مثال فوق، شخص الف ملک خود را مطالبه نماید یعنى از شخص ب بخواهد که ملک او را  .است که کاسب براى آن کشیده است

کیت با ترک کند )طبق آنچه قانون مدنى مقرر کرده است، هر کس مى تواند در مال خود هرگونه تصرفى انجام دهد(، دو حق سرقفلى و حق مال

رابعا در بحث سرقفلى  .یکدیگر تعارض پیدا خواهند نمود؛ لذا مالک مى بایست در ازاى تخلیه ملک، حق سرقفلى را به شخص ب پرداخت نماید

نمى توان شغل را تغییر داد، یعنى چنانچه شخصى ملکى را براى شغل مشخصى اجاره مى کند مى بایست به همان شغل و یا شغل مشابه آن 

خامسا انتقال سرقفلى به غیر، تنها با اجازه مالک ممکن خواهد بود، در غیر این صورت به هیچ وجه حق انتقال سرقفلى به غیر را نخواهد  .دبپرداز

سال  5سادسا سرقفلى صرفا به امالک تجارى تعلق مى گیرد که حداقل زمان عرفى براى اینکه حق سرقفلى به ملک تجارى تعلق بگیرد،  .داشت

 .است

 سم و عالمت تجارىا
سوهان حاج حسین قمى و "تجار اعم از حقیقى و حقوقى همانند اشخاص، براى شناساندن خودشان به مردم اسم انتخاب مى نمایند، مثال 

شت باید توجه دا .که اسم تجارى شرکت پدیده شیمى قرن، تولید کننده شامپو و مواد شوینده، مى باشد )حقوقى( "اکتیو")حقیقى( و  "پسران

  .پردازشرکت با مسئولیت محدود داده ارى درج شود، مثالًجست ابتدا نوع شخصیت حقوقى و سپس اسم تالزم اکه در اشخاص حقوقى 

قانون  578چنانچه اسم تجارى اى توسط فردى انتخاب شده باشد، افراد دیگر حق انتخاب آن را نخواهند داشت، که در این خصوص ماده نکته: 

نمى تواند اسم تجارتى خود قرار دهد ولو اینکه  در همان محل )شهر(اسم تجارتى ثبت شده را هیچ شخص دیگرى "نماید تجارت مقرر مى 

 ."اسم تجارتى ثبت شده با اسم خانوادگى او یکى باشد

سایر اجناس مشخص نماید  دهد اجناس خود را ازنیز مى گویند، وسیله اى است که به تاجر اجازه مى برندعالمت تجارتى یا صنعتى که به آن 

عالمت تجارتى از گذشته نیز وجود داشته به طوریکه در خرید و فروش حیوانات،  .باشدکه بیانگر تولید کننده و کیفیت کاالى تولید شده مى

مومیت یافته و شود که ععالمت تجارى گاهى به قدرى مشهور مى .مالکان حیوانات عالمت مخصوص خود را بر روى بدن آن ها داغ مى کردند

 .اشخاص آن جنس را با عالمت تجارى آن مى شناسند، مثل ریکا و یا آسپرین

 .قانون ثبت عالئم تجارى و اختراعات الزامى مى باشد 1عالمت تجارى بر اساس ماده الزم به ذکر است که  نکته:

 عالئم تجارى مى بایست داراى خصوصیات ذیل باشند: نکته:

که عالمت مورد استفاده بر روی محصول از حیث شکلی باید جدید بوده و سابقه ثبت واستعمال  بدین معنا رتى:جدید بودن عالمت تجا -1

 .نداشته باشد توسط دیگران را

بدین معنا که عالمت مورد استفاده باید توام با طراحى و ظرایف شکلى بوده و لذا شبیه عالمت دیگرى  ابتکارى بودن عالمت تجارتى: -2

 .لکه داراى وجه تمایز با سایر عالئم باشدنباشد، ب

یعنى مشترى را از لحاظ جنس  بدین معنا که گمراه کننده نبوده و در نظر مشتری ایجاد اشتباه نکند، تباه در نظر مشترى:عدم ایجاد اش -3

شیرین و پنبه ماهیتا سفید است  اقلوا ماهیتاً، زیرا ب"پنبه سفید"و یا  "باقلواى شیرین"یا مبداء عالمت به اشتباه نیاندازد، مثل عالمت تجارى 

همچنین عالمت  .منشاء با جنس باشدد همبایند یا عالمت تجارى؛ لذا عالمت نتواند تشخیص دهد که این دو مورد اسم هستو مشترى نمى

 .مى و انتخاب نادرست کندرا در تشخیص و تمییز عالئم تجارتی دیگر که قدرى با هم مشابهت دارند دچار سردرگ تجارى نباید مشترى
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 سمت ها شغل  نیا یاز تصد ریغ نکهیشوند مگر ا یتاجر محسوب نم یتجارت یکدام از شرکت ها چیه عامل رانیو مد رانیمد

 باشد. یذات یمعمولشان عمل تجارت

 جزء اعمال  یام تجارتقائم مق .هستند یذات یقانون تجارت عمل تجارت 2ماده  3طبق بند  یو عامل یدالل ،یحق العمل کار

 .ستیتاجر ن یقائم مقام تجارت جهیقلمداد نشده است؛ در نت یتجارت

 است. یذات یقانون تجارت عمل تجارت 2ماده  3شغل معمول او طبق بند  جهیکارگزار بورس حق العمل کار است و در نت  

 شودمی)عامل( در عقد مضاربه تاجر محسوب مضارب. 

 تاجر  میقنه  جهیدر نت شودمیتاجر شناخته ن یقانون تینداشتن اهل لیساب محجور انجام دهد محجور به دلتجارت را به ح ندهیاگر نما

 است و نه محجور.

 صورت اگر  نیتجارت کنند در ا یتوانند در کنار شغل دولت یاصوال م جهیاز تجارت منع نشده اند در نت یکارمندان دولت به صورت کل

 شود؛ تاجر و مشول مقررات حاکم بر تجارتند. عرفا تجارت شغل آنها قلمداد 

 تاجر داشتن  فیدر تعر زین 1مقرر نکرده است. ماده  رانیبه تجارت در قلمرو ا گانگانیاشتغال ب یبرا یتیمحدود چیقانون تجارت ه

 زیاتباع خارجه ن 1یمدن قانون 961. طبق ماده میبدان یحقوق مدن قیحق اشتغال به تجارت را از مصاد اگر را شرط نکرده است. تیتابع

را خالف مصلحت  یخاص یبه عمل تجارت گانگانیموجه قانونگذار اشتغال ب یلیکه به دال یحق متمتع خواهند شد مگر در موارد نیاز ا

 دهد.  صیکشور تشخ

 بر تاجر بودن شخص داللت دارد. ییدر حد اماره قضا یدفاتر تجارت یو نگهدار میتنظ 

 د.معاف هستن یو ثبت نام در دفتر ثبت تجارت یدفاتر تجارت یو نگهدار میتنظ فیهستند از تکالتاجر  نکهیبا ا جزء کسبه 

  تاجران کاسب جزء از تاجران کاسب عمده درآمد  صیتشخ اریمع 1380قانون تجارت مصوب  19مطابق ماده واحده نظام نامه ماده

 ند.هست حاکم بر تجار خارج از شمول بعضی از مقررات. کسبه جزء تاجرند اما ساالنه آنها است

  است؛ حقوق تجارت جز به روابطی که قانون آنها را  یک حقوق استثناییدر مقابل حقوق مدنی که اصل به شمار می رود حقوق تجارت

تجارتی)ذاتی و تبعی( تلقی می کند؛ قابل اعمال نیست. طبق یک اصل کلی دیگر چنانچه میان حقوق مدنی)حقوق عام( و حقوق 

 حقوق خاص( تعارضی وجود داشته باشد؛ در حوزه اعمال تجارتی حقوق خاص بر حقوق عام مرجح خواهد بود.تجارت)

  اولین قانونی که در این تصویب شده است.  1807اولین قانونی که با عنوان قانون تجارت تصویب شده است؛ در فرانسه در سال

که این دوره را دوره احتیاط)به  شمسی بود 1289مصوب  «قانون قبول و نکول بروات تجاری»خصوص در ایران تصویب شد

قسمت نه توسط  10بود که در  1304و  1303مصوب  دلیل مخالفت با ورود قوانین غربی به کشور( می نامند. و بعد از آن قانون تجارت

ارت با فقه برات را حواله)که بوده است. این قانون برای مطابقت قانون تج 1311مجلس بلکه کمیسیون عدلیه به تصویب شد. مصوب 

 این دو با هم متفاوتند( نامید.

  استفاده می کرد که در آن  عملیات تجارتی به جای استفاده از عبارت معامالت تجارتی می بایست از اصطالح 2قانون گذار در ماده

 مفهوم تکرار مستتر است.)دکتر اسکینی(

  البته برخی عملیات در قالب هیچکدام از این شودمیتوزیعی و خدماتی تقسیم  به عملیات تولیدی، 2عملیات تجاری مقرر در ماده .

 دسته ها قرار نمی گیرند؛ مانند معامالت برواتی.

  قانون تجارت: معامالت برواتی را اعم از اینکه بین دو تاجر یا بین دو غیرتاجر یا بین یک تاجر و یک غیرتاجر انجام شود؛  2ماده  8بند

 رده است.تجاری تلقی ک

  ،عمل تجارتی ذاتی نیست.چک که از برات ناشی شده  

  دکتر اسکینی(عمل تجارتی ذاتی نیست؛ شودمیسفته اگر چه سند تجارتی نامیده(. 

                                                        
 متمتع خواهند بود:  یاز حقوق مدن زیاتباع خارجه ن لیجز در موارد ذ» قانون مدنی:  961ماده  - 1

 آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ اینموده و  رانیکه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ا یدر مورد حقوق .1
 است؛ نکردهت متبوع تبعه خارجه آن را قبول که قانون دول یدر مورد حقوق مربوط به احوال شخص .2

 «شده باشد. جادیا یرانیا یدر مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه .3

 نکات مهم
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  قانون تجارت همه معامالت برواتی را تجاری تلقی کرده اما در این میان کاربرد غالب را ظهرنویسی برات دارد که عمدتا توسط تجاری

 شود.مل تنزیل بروات)مانند بانکها( اشتغال دارند انجام میکه به ع

  در خصوص مفهوم مال منقول مولفان حقوق تجارت اختالف نظر دارند. به نظردکتر اسکینی منظور قانونگذار از مال منقول، اموال عینی

ری است اعم از اینکه در آن تصرفاتی شده یا است؛ زیرا قانونگذار در بند مزبور تصریح می کند که خرید به منظور فروش مال منقول تجا

نشده باشد که منظور از تصرف، تغییر شکل مادی است که ممکن است با ماشین صورت گیرد یا با دست؛ در حالی که چنین چیزی را 

 در مورد دیوان و سهام و امثال آن نمی توان تصور کرد.

 رید به منظور فروش مبادرت می کند؛ موثر است. اگر کسی مالی را که می میزان تصرف در مال در تاجر بودن یا نبودن کسی که به خ

خرید عمل تجاری بوده و خرد؛ بدون تصرف یا با تصرفی اندک به فروش رساند به نحوی که سود عمدتا از فروش مال حاصل شود؛ 

می رساند و سود او عمدتا از کار  اما کسی که مالی را می خرد و آن را به صورتی دیگر به فروششخص تاجر محسوب خواهد شد؛ 

تاجر نبوده و پیشه ورد محسوب خواهد شد؛ کسی که خودروهای دست دوم را می خرد؛ تعمیر می کند و به  شودمیروی شی ناشی 

قیمت باالتری می فروشد عمل تجاری انجام می دهد. اما هنرمند نقاشی که رنگ و کاغذ یا پارچه مخصوص نقاشی می خرد و پس از 

. در فرض اخیر شخص مالی خریده و قصد فروش آن را نیز دارد اما دهدنمیبه یک تصویر آن را می فروشد عمل تجارتی انجام  بدیلت

تشخیص اینکه عملی تجاری  به هر حال« نان از عمل خویش خورد» درآمد او حاصل از فروش مال خریداری شده نیست بلکه

های تشخیص در قانون، امری عرفی است و قاضی با توجه به عرف به است یا پیشه وری، به سبب عدم قید مالک 

 تشخیص آن می پردازد. 

  را مشخص کرده است: دالل، عامل، حق العمل کار و متصدیان تاسیساتی  تجار واسطهقانون تجارت ایران،  2ماده  3قانونگذار در بند

 ت ملکی یا پیدا کردن خدمه.که برای انجام برخی امور ایجاد می شوند؛ از قبیل تسهیل معامال

  در انعقاد و اجرای قرارداد نیست و کار او عمدتا پیدا  نایب و نماینده آمراما  شودمیوکیل تلقی  1قانون تجارت 335دالل طبق ماده

 2 .شودمیخوانده  یقرارداد دالل شودمیدالل و آمر منعقد  نیکه ب یقراردادضمنا  کردن طرف معامله برای آمر است.

 معامله می کند و حق العمل را دریافت می کند. بین آمر و حق العمل  به نام خود و به حساب آمرق العمل کار واسطه ای است که ح

کار رابطه موکل و وکیل وجود دارد مانند رابطه آمر و دالل با این تفاوت که حق العمل کار در مقابل شخص ثالثی که معامله می کند 

 یل آمر نیست.شود و وکاصیل تلقی می

  تابع مقررات وکالت اما قراردادی که او با شخص ثالث منعقد می کند قراردادی که حق العمل کار با عمال منقعد می کند

 چرا که ممکن است تابع مقررات بیع باشد؛ اگر قرارداد بیع بین آنها منعقد شود.تابع مقررات خاص است 

 عامل که ترجمه لفظ«agence »عمل کند. امروزه به جای عامل از  شخصی به نام و حساب دیگریمی یابد که  است؛ وقتی مصداق

 ؛ که همین معنا را دارد. شودمیلفظ نمایندگی استفاده 

  از آنجا که عامل به نام و حساب دیگری عمل می کند از نظر حقوقی وکیل کسی است که از طرف او عمل می کند. از آنجا که عامل

است چنانچه عزلش متضمن سوء  متضمن نفع مشترککند و عاملیت)وکالت( شتری تالش شخصی میبرای موکل خود در جذب م

استفاده از حق باشد؛ به استناد اصل چهلم قانون اساسی که استفاده از حق را به منظور اضرار دیگری ممنوع کرده، می تواند بابت عزل 

مانع  3و از آنجا که خصیصه نظم عمومی مقرر در اصل چهلم قانون اساسیخود از کسی که عاملیت او را به عهده داشته خسارت بخواهد 

قانون  975)ماده شرط باطل استاست که طرفین بتوانند شرطی خالف آن در قرارداد عاملیت پیش بینی کنند اگر چنین کنند 

 مدنی(

  گردد؛ از مصادیق عقد وکالت است. در می مثل بنگاه معامالتی و مشتری منعقد «تاجر تسهیل کننده امور مشتری»قراردادی که بین

 اینجا نیز تاجر به نام و حساب کسی عمل می کند که او را مامور کرده است.)مانند عامل و دالل(

  وکالی دادگستری یا مشاوران اما عمل تجاری محسوب نمی شوند؛ مثل  اگر چه تسهیل کننده امور مشتری اندبرخی مشاغل

ش و تخصص خاصی است. تشخیص اینکه چه خدمتی تجاری و چه خدمتی تجاری نیست گاه دشوار است که کارشان نیازمند دان فنی

                                                        
تابع مقررات راجع  ید. اصوال قرارداد داللکن دایطرف معامله پ دیبنما یمعامالت خواهد¬یکه م یکس یبرا ایشده  یاست که در مقابل اجرت واسطه انجام معامالت یدالل کس»ق. ت:  335برابر ماده  - 1

 «.به وکالت است
 ( و آیین نامه های مرتبط به آن ذکر شده است. 1317( و هم در قانون راجع به دالالن)مصوب 337تکالیف دالل در اجرای تعهداتش هم در قانون تجارت) - 2
 «قرار دهد. یتجاوز به منافع عموم ای ریاضرار به غ هلیرا وس شیاعمال حق خو تواندینم کسچیه»قانون اساسی:  40اصل  - 3
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تاجر است یا شغل آزاد دارد؛ رویه قضایی فرانسه او را تاجر  پزشک دارو سازو در اختیار قاضی است؛ چنانکه در خصوص اینکه آیا 

 تلقی کرده است.

  برخی از عملیات بانکی مانند مزارعه، مضاربه، . شودمی، عمل تجارتی تلقی قانون تجارت 2ماده  7خدمات بانکی مطابق بند

 اجاره به شرط تملیک، معامله جعاله و سلف که از عقود مدنی محسوب می شوند برای بانکها جنبه تجارتی دارد.

 ر تعریف عملیات بانکی یعنی مشابه بانک تلقی نمی شوند اما پاره ای از اقدامات آنها د صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی

 عملیاتی که سنتا بانکها انجام می دهند قرار می گیرد؛ بنابراین تجاری هستند.)دکتر اسکینی(

  قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و  31باید به صورت شرکت سهامی عام تشکیل شود.)ماده موسسه ای که به امر بیمه می پردازد

مع ذلک، انجام عملیات بیمه و بیمه اتکایی مناطق آزاد می تواند به صورت شرکت سهامی  1دی(با اصالحات بع 1350بیمه گری مصوب 

صنعتی  -مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری 2اعم از خاص و عام یا تعاونی ایرانی تشکیل شود.)ماده 

 (21379مصوب 

  ؛ تردیدی وجود شودمیدر خصوص تجارتی بودن معامالتی که در بورس انجام تجاری است؟  شودمیآیا عملیاتی که در بورس انجام

کسانی که به خرید و فروش ندارد؛ زیرا این معامالت ذاتا تجاری تلقی می شوند. اما در مورد معامالت روی اوراق بهادار باید گفت 

رس هستند که تاجرند زیرا آنها خرید و سهام در بازار بورس مبادرت می کنند خود تاجر نیستند بلکه این کارگزاران بو

حق العمل کارها هم تاجر  هستند و حق العمل کارو  فروش سهام را به نام خود و به حساب مشتریانشان انجام می دهند

 محسوب می شوند.

  اعم از است  یحمل و نقل عمل تجارت یتصد. شودمیقانون تجارت عمل تجارتی تلقی  2ماده  2تصدی به حمل و نقل به حکم بند

شوفرهای کامیون و البته این گروه به صورتی تشکیالتی فعالیت می کنند بنابراین باشد. ییایو در ییهوا ،ینیزم لیبا وسا نکهیا

 مبادرت می کنند تاجر تلقی نمی شوند.  که به وسیله خود به حمل و نقل بار یا مسافر تاکسی داران

 که مال عرضه شده برای فروش به متصدی حمل و نقل تعلق ی مصداق دارد عمل حراجی عمل تجاری است. عمل حراجی زمان

 قانون تجارت خواهد بود. 2ماده  1و اال عمل متصدی مشمول بند  نداشته باشد

  این عمل شامل اموری شودمیقانون تجارت عمل تجارتی تلقی شده تجاری تلقی  2ماده  6نمایشگاه عمومی که تصدی آن طبق بند .

از  ا، تئاتر، سیرک، محل کنسرت، موزه ها، نمایشگاه های ویژه نمایش آثار هنری و اتومبیل و حتی باغ وحشسینممانند 

حمامها، سونا و تاسیسات ورزشی، استخر شنا، محل بازی محلهایی هستند که تصدی آنها عمل تجاری است. مکانهایی مانند 

 .)دکتر اسکینی( دمی توانند واجد خصیصه تجاری تلقی شونهم  های رایانه ای

 در یک مفهوم شودمیتجاری تلقی  قانون تجارت ذکر شده 2ماده  10که در بند  کشتی سازي، خرید و فروش کشتی و کشتیرانی .

و هر گونه  یو رهن کشت مهیب ،یگرفتن کشت هیعار ایاجاره کردن  ،یکشت یدکی لیو فروش وسا دیخرتوان  یم وسیع

                                                        
 تیفعال نیبه منظور اعمال نظارت دولت بر ا نیشدگان و صاحبان حقوق آنها همچن مهیگذاران و ب مهیب تیو حما رانیدر ا مهیامر ب تیو هدا میو تعم میبه منظور تنظ -1ماده  - 1

 گردد.یم سیتاس یقانون به صورت شرکت سهام نیطبق مقررات ا رانیا یمرکز  مهیبه نام ب یموسسه ا

آن  شیقابل انتقال است و افزا ریآن متعلق به دولت و غ یشود و تمام یم میبا نام تقس یالیر ونیلیاست که به پنجاه سهم ده م الیر ونیلیپانصد م رانیا یمرکز مهیب هیسرما -2 ماده

 خواهد شد. نیمتا رانیا مهیب یشرکت سهام یز محل اندوخته هامبلغ مزبور ا .است ریامکان پذ یمجمع عموم بیبا تصو

 بدهد. یندگینما رانیا مهیب یتواند در هر جا که الزم بداند به شرکت سهام یم رانیا یمرکز مهیتهران است و ب رانیا یمرکز مهیب یمرکز اصل -3 ماده

 مهیاز ب مگر ان که در قانون مربوط صراحتاباشد  یشده اند نم لیدولت تشک هیکه با سرما ییت و دستگاههامربوط به دول یو مقررات عموم نیتابع قوان رانیا یمرکز مهیب -4 ماده

 .تابع قانون تجارت است رانیا یمرکز مهینشده باشد ب ینیب شیقانون پ نیکه در ا ینسبت به موارد ینام برده شده باشد ول رانیا یمرکز
به  ریز یاز صورتها یکیداشته و به  افتیمجوز در رانیا یمرکز مهیاز ب نامهنییآ نیسازمان، طبق مقررات ا شنهادیپ که بنا به یمؤسسات لهیدر مناطق آزاد به وس ییاتکا مهیو ب مهیب اتیعمل» :2ماده  - 2

 :شد ثبت برسند انجام خواهد
 سهام آن با نام باشد. هیکه کل یخارج ای و یرانیا یو حقوق یقیبا مشارکت سهامداران حق یرانیا مهیب یتعاون ای یشرکت سهام - 1

 .مهیب یکارگزار ایو  یندگیمؤسسه نما -2

 بالمانع است. منطقه و ثبت در نامهنییآ نیمقررات ا تیبا رعا مهیشعبه توسط مؤسسات ب سیتأس -1 تبصره

 .است ریامکان پذ رسدیم مهیب یعالی شورا بیکه به تصو یضوابط تیبا رعا یقیبه اشخاص حق مهیب یندگینما یاعطا -2 تبصره
 ریو سا نامهنییآ نیدر چارچوب ا یگر مهیو ب رانیا یمرکز مهیب سیتأس مقررات قانون تیآزاد با رعا مناطق از کینقاط کشور در هر  ریسا مهیمؤسسات ب یهایندگیها و نماشعبه تیفعال - 3 تبصره

 «مزبور بالمانع است. مؤسسات ضوابط حاکم بر
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 رانیقانون تجارت ا 2معامالت منعکس در بند ماده  فیرا مشمول تعر یکشت زاتیاره تحهجا ایتوافق در مورد دستمزد خدمه 

 دانست.

 :معامالت تجاری تبعی را با اقتباس از این نظریه و  3. ماده شودمیقانون تجارت دیده  3این اصل در ماده  نظریه تبعیت فرع از اصل

طابق آن سه نوع معامله را به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها معامله با پیروی از قانون تجارت فرانسه معین کرده است و م

 تجارتی محسوب می شوند:

 کلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان بانکهایک: 

 با غیرتاجر برای رفع حوایج تجارتی خود می نماید. کلیه معامالتی که تاجردو: 

 برای امور تجارتی ارباب خود می نمایند.)دکتر اسکینی( کلیه معامالتی که خدمه یا شاگرد تاجر سه:

  آیا معامله بین تجار، تجاری است حتی اگر برای حوائج غیرتجاری و به تعبیری دیگر حوائج شخص آنها باشد؟ به نظر دکتر اسکینی با

ذار در مورد معامالت تاجر فرض می کند قانون تجارت ما را به این استنتاج هدایت می کند که قانونگ 5و ماده  3ماده  1جمع بین بند 

اما اگر ثابت شود معامله مربوط به امور  شودمیاگر بین دو تاجر معامله مدنی انجام شود؛ معامله تجاری محسوب 

معامالت تاجر با قانون تجارت در این مورد صراحت بیشتری دارد و می گوید  3ماده  2بند  .شودمیتجارتی نیست؛ تجاری تلقی ن

ولی وجود این بند به معنی آن نیست که معامالتی که تاجر با تاجر دیگر می تاجر اگر برای حوائج تجارتی باشد تجاری است  غیر

قانون تجارت می بایست بین فرض  5کند حتی اگر برای حوائج شخصی باشد باز هم تجارتی است اگر چنین امری درست بوده ماده 

قانون تجارت معامالت  3تاجر و غیرتاجر قائل به تفکیک می شد. ضمنا مقصود از معامالت در ماده معامله میان دو تاجر و معامله بین 

  در بر می گیرد. بنابراین: تعهدات غیرقراردادی تاجر را نیزمربوط به قانون مدنی یعنی تعهدات قراردادی نیست؛ بلکه 

.)معامالت تاجر با غیرتاجر اگر برای حوائج غیرتجارتی باشد است یارباشد تج یحوائج تجارت یتاجر اگر برا ریمعامالت تاجر با غ اول:

 غیرتجاری است(

 ست؛ین یاما اگر ثابت شود معامله مربوط به امور تجارت شودمیمحسوب  یانجام شود؛ معامله تجار یدو تاجر معامله مدن نیاگر ب دوم:

 .شودمین یتلق یتجار
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 2تجارت حقوق 
 های تجاریشرکت 

اما هنوز بعد از  ؛است 1311های تجاری مقررات خاص وضع شده قانون تجارت مصوب در ایران اولین قانون مهمی که در آن راجع به شرکت

که  222لغایت  20مواد  .ها اساس حقوق تجارت در ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن به شرکت های تجاری اختصاص داردگذشت سال

 اصالحیاین الیحه که به عنوان الیحه  .ع به شرکت های سهامی است بعدا به موجب الیحه قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت تغییر یافتراج

تا بعدا به طور قطعی تصویب شود اما سایر شرکت های تجاری تابع  شودمیماده است که به طور آزمایشی اجرا  300متضمن  شودمییاد  1347

  .رت باقی مانده اندقانون تجا

قانون اخیر دارای نظام نامه ای است که توسط وزارت عدلیه در آن زمان تصویب شده و تشکیل شرکت ها را به تنظیم شرکتنامه رسمی  نکته:

 (1)ماده .موکول کرده است

به تصویب رسید و آیین نامه  1337قانون تجارت موضوع آیین نامه ای است که در سال 584ثبت تشکیالت غیرتجارتی موضوع ماده  نکته:

  .اصالحی ثبت تشکیالت و موسسات غیرتجارتی نام دارد

بر این  .هستند «و اصالحات بعدی آن 1370جمهوری اسالمی ایران مصوب یقانون بخش تعاونی اقتصاد»شرکت های تعاونی نیز تابع  نکته:

 1350سال که درقانون دیگری  .های تعاونی حکومت می کندر شرکتبه تصویب رسیده است که آن هم ب 1371قانون آیین نامه ای در سال

قانون بخش تعاونی  71)ماده .تا آنجا که مغایر قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی نباشد هنوز هم الزم الرعایه است نیزتصویب شده 

 اقتصاد جمهوری اسالمی ایران(

ی تنها تصفیه شرکتهای تعاونی مشمول مقررات قانوت تجارت قرار دارند. بنابراین قانونگذار قانون بخش تعاون 54مطابق تبصره یک ماده  نکته:

قانون  خارج ساخته و منحصرا تابع جز در انحالل و تصفیهشرکتهای تعاونی را از دسته بندی شرکتهای تجارتی و شمول مقررات قانون تجارت 

 1بخش تعاون قرار داده است.)دکتر پاسبان(

شرکت  ،های تجارتی نیز صادق است اما برخالف این مقرره حقوق مدنیاین قاعده راجع به شرکت .شرکت یک قرارداد است ،وق مدنیاز دید حق

داد راین نکات که در خصوص کلیه شرکت های تجاری صدق می کند در دو فصل تحت عناوین قرا .تجاری دارای شخصیت حقوقی نیز هست

 :شودمیبررسی  شرکت و شخصیت حقوقی شرکت تجاری

 قرارداد شرکت

قانون مدنی  571اما ماده  .از فرانسه است برداریدلیل الگو  قانون تجارت ایران از قرارداد شرکت تعریفی ارایه نداده است و این امر بهنکته: 

قانون مدنی مقرر می  572اده و م« شی واحد به نحو اشاعه شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در» شرکت را تعریف کرده است:

شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست مثل اجتماع حقوق مالکان در مالی که به آنها به ارث  .کند شرکت ممکن است اختیاری باشد یا قهری

 حاصلز عقود یا در نتیجه عقدی ا»قانون مدنی 573اص قرارداد طرفین)شرکا( است؛ زیرا طبق ماده خبر عکس شرکت اختیاری  .می رسد

 «یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازای عمل چند نفر و نحو اینها شودمی

عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه »از دید قانون مدنی شرکت اختیارینکته: 

 «.گذارند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شونددر میان می صود دیگر حقوق خود رابه مق

شرکت تجاری از این تعریف دور نیست؛ زیرا در شرکت تجاری نیز دو یا چند نفر در مال واحد مالکیت مشاع پیدا می کنند، در آن حتی  نکته:

ود ایجاد نکرده به قصد تحصیل و تقسیم س نی حتی اگر طرفین آن راتصرف دارند و در سود و زیان آن سهیم اند؛ با این تفاوت که شرکت مد

 مثل موسسه د؛باشند، می تواند وجود داشته باش
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رابطه یا نهادی برآمده از توافق  اینگونه تعریف کرد.را  قانون تجارت در تعریف شرکت تجاری ساکت است. اما شاید بتوان شرکت تجاری نکته:

به قصد تحصیل سود  ختصاص بخشی از دارایی خود به منظوری خاص تحت عنوان شخصیت حقوقی مستقلمیان دو یا چند شخص که با ا

 تشکیل می گردد.)دکتر پاسبان(

 تفاوت شرکت مدنی و شرکت تجاری
 باشد.رکت تجاری مشمول مقررات توقیف میحاکم است اما ش اعسار مقررات نسبت به شرکت مدنی .1

به سایر اموال شرکا بدون رعایت ترتیب اعمال حق کنند؛  از پرداخت دیون بستانکاران می تواننددر صورت ناتوانی شرکای شرکت مدنی  .2

 شکل گرفته و بستانکاران حق مراجعه به شرکا را ندارند.در صورتی که شرکت تجاری بر اساس اصل استقالل 

د؛ در حالیکه در شرکتهای تجاری به محض در شرکت مدنی چه معنای عام و چه خاص موجودیتی به نام شخصیت حقوقی پدید نمی آی .3

 . شودمیشخصیت جدید و مستقل از اعضا متولد  ،انجام تشریفات و ثبت

در شرکت مدنی بسیاری از شرایط تابعی از اراده و خواست طرفین محسوب می گردد. در حالیکه در شرکت تجاری قانونگذار توجه  .4

شرکا مبذول داشته است و بدین سبب ضمانت اجراهای ویژه ای مقرر گردیده  خاصی به تنظیم روابط میان شخصیت حقوقی شرکت یا

 است تا ضمن تنظیم بهینه این روابط حقوق اشخاص و به ویژه حقوق اشخاص ثالث تامین و تضمین گردد.

 تعریف شرکت تجاری
در تعریف شرکت  .شودگفته می قی باشد بدان شرکت تجاریاگر تاجر شخص حقو .تاجر ممکن است شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی

سرمایه ای را که از جمع آورده های آنها  ؛تجاری، بایستی گفت شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند

را میان خود تقسیم  ، در میان گذارند تا به کار گیری آن در یک فعالیت از سود حاصل از آن بهره مند و زیان های احتمالیشودمیتشکیل 

 .به بیان دیگر شرکت تجاری عبارت است از اجتماع حقوق دو یا چند شریک در یکی از قالب های پیش بینی شده در قوانین تجاری .کنند

 قوانین تشکیل دهنده قانون تجارت
و  51شده است غیر از سه ماده  در مورد شرکت سهامی بوده که نسخ 93الی  21ماده از ماده  60مشتمل بر  1311قانون تجارت مصوب  -1

 93و  57

 ماده منحصراً در مورد شرکت های سهامی عام و خاص  300مشتمل بر  1347الیحه اصالح قانون تجارت مصوب  -2

 299است، درحالی که مطابق مادهتجاری منسوخ شدههای با تصویب الیحه اصالحی قانون تجارت صرفاً نسبت به شرکت 93الی  21مواد 

 االجرا خواهدبود.ها معتبر و الزماین مقررات نسبت به سایر شرکتل.ا.ق.ت 

 ترتیب مواد در قانون تجارت
 .ت.ق 600الی  94مواد  -3الیحه اصالح قانون تجارت  300الی  20دموا -2قانون تجارت  20الی 1مواد  -1

 شرکت های تجاری

 ته تقسیم نمود:شرکت های تجاری را می توان در یک دسته بندی کلی به چهار دسنکته: 

شرکت های تضامنی و  باشدمیشرکت هایی هستند که عنصر شخصیت شرکاء از درجه اول اهمیت برخوردار  شرکت هاي شخص:نکته:  -1

 .نسبی از این قبیل هستند

م و شرکت سهامی عابرخوردار است.  اهمیت شرکت هایی هستند که عنصر سرمایه در آن ها از درجه اول شرکت هاي سرمایه:نکته:  -2

البته باید توجه داشت با توجه به محدودیت نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های  .خاص و شرکت با مسئولیت محدود از این قبیل هستند

 .کنندشرکت های شخص محسوب می ود را جزءت برخی از حقوقدانان شرکت با مسئولیت محد.ق 102با مسئولیت محدود مستنداً به ماده 

شرکت هایی هستند که برخی از شرکت های آن دارای مسئولیت شریک ضامن در شرکت های تضامنی و  ي مختلط:شرکت هانکته:  -3

باشند سئولیت سهامدار در شرکت سهامی میبرخی دیگر از شرکاء، بر حسب مورد دارای مسئولیت شریک شرکت یا مسئولیت محدود یا دارای م

 .قبیل هستند های مختلف سهامی و غیر سهامی از اینکه شرکت

شرکت هایی هستند که به موجب قوانین خاص تشکیل می گردند و مشمول قانون خاص خود و اساساً به خود  شرکت هاي تعاونی:نکته:  -4

هستند و در صورت سکوت قانون خاص و اساسنامه مقررات کلی قانون تجارت در مورد آن ها اعمال می گردد به موجب قانون بخش تعاون 

. بنابراین، درصورت اشتغال باشدمیاقوی بر این است که شرکت تعاونی نیز شرکت شخص  ،به نظر 1370ی اسالمی ایران مصوب اقتصاد جمهور

های ها مانند شرکتشوند. ازطرف دیگر، این نوع شرکتبه عمل تجاری، تاجر هستند و در غیر این صورت، مؤسسه غیرتجاری محسوب می

 .شوندری انجام دهند، اما این اعمال تجاری قلمداد نمیتوانند اعمال غیر تجاسهامی می
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سهامی یا با مسئولیت و به اعتبار شرکای سهامدار یا با مسئولیت به ترتیب  تضامنیشرکتهای مختلط به اعتبار شرکای ضامن،  نکته:

بر عهده مدیریت شرکت، اداره شرکت محسوب می گردند. در این نوع شرکت ها به دلیل رابطه مستقیم ایجاد مسئولیتها با نحوه  محدود

 است. شرکای ضامن

 (مهم) .انتخاب می شوند از بین سهامداراندر شرکت سهامی مدیران نکته: 

ت اقامتگاه .ق 590در باب اقامتگاه اشخاص حقوقی مواجه با دو نص قانونی هستیم از یک طرف ماده  اقامتگاه اشخاص حقوقی:نکته: 

با  .م اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز عملیات قلمداد نموده است.ق 1002قلمداد کرده است، حال آن که ماده اشخاص حقوقی را مرکز اداره 

 .توجه به این دو نص قانونی حقوقدانان در باب اقامتگاه اشخاص حقوقی اختالف نظر دارند

ی مرکز اداره با مرکز عملیات همیشه قابل انطباق م قابل انطباق هستند یعن.ق 1002ت با ماده .ق 590برخی از حقوقدانان معتقدند ماده  -1

ن که منظور از مرکز اداره محل تشکیل آحال  .هست حال آن که چنین نیست زیرا منظور از مرکز عملیات محل وقوع کارخانه شرکت است

است و  شهرهاي صنعتیان ، در عمل مشاهده می کنیم بیشتر شرکت ها مرکز عملیاتشباشدمیجلسات هیأت مدیره و جلسات مجمع عمومی 

 .باشدمی تهرانمرکز اداره آن ها 

تصویب شده  1313م در سال .ق 1002ماده  و شده استتصویب  1311ت در سال .ق 590برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند از آن جا که ماده 

در قضیه متنازع فیه نیز از  .باشدنمیابل پذیرش این نظر ق ؛باشدمیت .ق 590ماده  ناسخم به دلیل مؤخر التصویب بودن، .ق 1002ماده  .است

 چنانچه بنابراین .ت باشد.ق 590م نمی تواند ناسخ ماده .ق 1002ماده  .استآن جایی که قانون مدنی قانون عام اما قانون تجارت قانون خاص 

در حقوق مدنی بحث از اقامتگاه و اگر  خواهد بودصحیح مرکز اداره در حقوق تجارت بحث از اقامتگاه اشخاص حقوقی مطرح شود 

 .است صحیح مرکز عملیاتاشخاص حقوقی مطرح شود 

 ویژگی های مشرتک در تشکیل انواع شرکت:

 

 مختلط غیر سهامیشرکت  -محدود شرکت با مسئولیت -شرکت نسبی -در شرکت تضامنی شریک: 2حداقل              

 شرکت مختلط سهامی -صشرکت سهامی خاشریک:  3حداقل        وجود شریک -1

              شرکت سهامی عامشریک:  5حداقل                                   

 در شرکت تعاونی تولید و مصرفشریک:  7حداقل                                   

 انعقاد قرارداد شرکت -2

 : ممکن است نقدی و غیرنقدی باشدآورده شرکاء)سرمایه( -3

 می تواند تابعیت خود را تغییر دهد؟ های تجاری آیا شرکت

شرکت در صورتی می تواند تابعیت خود را تغییر دهد که اقامتگاه  اما بر اساس مالک هایی که به آن ها اشاره شد، پاسخ این سوال مثبت است،

 .آن تغییر یابد

کز اصلی مر اینکه به مشروط دهد؛ می تابعیت تغییر شرکت یرند،بگ شرکت تابعیت اگر شرکاء به اتفاق آراء تصمیم به تغییر در همه شرکت ها،

قانون گذار صراحتَا  هادر مورد بعضی از شرکت دهد؟ تغییر تواند تابعیت شرکت رااما چه اکثریتی می خود را هم به کشور جدید منتقل کند.

تواند تابعیت ن گذار مقرر داشته است که هیچ اکثریتی نمیقانو به طور مثال در مورد شرکت های با مسئولیت محدود، این را بیان کرده است.

حق تغییر تابعیت شرکت را  فوق العاده( عادی، سس،ؤ)م های سهامی هیچ مجمع عمومیدر مورد شرکت شرکت را تغییر دهد.

 اکثریت شرکاءان قبول کرد که به نظر می رسد در مورد آن ها بتو قانون گذار پیش بینی خاصی نکرده است. ها،در مورد سایر شرکت ندارد.

ولی اگر تغییری صورت بگیرد)با رای اکثریت یا مجمع  نیاز به موافقت همه شرکاء ندارد. اما تغییر اقامتگاه،هند. توانند تابعیت شرکت را تغییر دب

ه هم کشور مبدا و هم کشور مقصد این نکته حائز اهمیت در این رابطه این است ک تغییر اقامتگاه منجز به تغییر تابعیت نخواهد شد. عمومی(،

در رابطه با شرکت های با مسئولیت محدود نکته حائز اهمیت این است که شرکای شرکت نمی  .تغییر تابعیت را باید مجاز بداند

اکثریت عددی ق.ت(اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با  110) م  مگر به اتفاق آراء توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند،

 111اساسنامه شرکت می توانند حد نصاب دیگری را مقرر دارد)م  ( سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آیند.4/3)اقل سه ربعحدشرکاء که 

 ق.ت(
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  :ن کشور باشدآت اشخاص حقوقی تابعیت کشوری را دارند که اقامتگاه آن ها در .ق 591با توجه به ماده  تابعیت اشخاص حقوقی:نکته 

 .است مالک تعیین تابعیت، اقامتگاهبنابراین 

 :در  1باشد اعطاء و تفویض تابعیتمی امر سیاسیآن جا که تابعیت یک از  آیا تابعیت شرکت هاي تجاري قابل تغییر است؟ نکته

قانونگذار ایران نیز  .ر دهنداختیار دولت است افراد تشکیل دهنده شرکت مقامی نیستند که بتوانند اعطای تابعیت نمایند یا تابعیت را تغیی

  .ت مالک اعطای تابعیت را بیان داشته است.ق 591در ماده 

 :1347در همین راستا بوده است که قانونگذار در سال  .باشدنمیبدون تغییر اقامتگاه تابعیت شرکت های تجاری قابل تغییر  نکته 

ت تغییر تابعیت شرکت سهامی را با هیچ اکثریتی امکان پذیر .ق.ا.ل 94آگاهی بیشتری مبادرت به تصویب قانون نموده در ماده  باکه 

 .ندانسته است

  :طرح اساسنامه که در واقع اول به امضاء موسسین می رسد و بعد از این که به امضاء مجمع عمومی مؤسس رسید در این صورت نکته

 .اساسنامه نام دارد

  :می توانند آورده غیر نقد بیاورند سینفقط مؤسبنا به نظر اقوی در شرکت سهامی عام نکته. 

  :اما با  .تغییر تابعیت شرکت با مسئولیت محدود را به اتفاق آراء تجویز نموده است 1311ت مصوب .ق 110باید توجه داشت ماده نکته

 .در حقیقت نسخ عملی شده است .توضیحات فوق امکان عملی این ماده وجود ندارد

 به صورت ذیل قابل تصور است اقامتگاه رییتغ .گاه شخص حقوقی استتابعیت شخص حقوقی، تابع اقامت:     

  باشدمیبه دخل کشور: در تمامی انواع شرکتها کامال صحیح. 

  به خارج از کشور: جواز یا عدم جواز تغییر اقامتگاه به خارج از کشور منوط به امکان یا عدم امکان تغییر تابعیت شرکت ها است. چرا که

 تگاه منجر به تغییر تابعیت خواهد شد. تغییر اقام

 تغییر تابعیت:

 :باشدمیتغییر تابعیت به اتفاق آراء مجاز  شرکت غیرسهامی. 

 تابعت شرکتهای سهامی را نمی توان تغییر داد. :شرکتهاي سهامی 

 شخصیت حقوقی شرکت با تغییر نوع یا موضوع آن، تغییر شرکاء و حتی انحالل از بین نمی رود. نکته:

 نحوه تشکیل شرکت های مختلف تجاری:

شرکت سهامی عام شرکتی است که در هنگام تشکیل شرکت، مقداری از سرمایه را خود مؤسسین  نحوه تشکیل شرکت سهامی عام:نکته: 

امی عام نشر آگهی جهت پذیره نویسی عموم مختص به شرکت سه .گرددرمایه جهت تأمین به عموم عرضه میتأمین می کنند و مقداری از س

 ؛گرددناحیه عموم به عمل می آید عمل قهری قلمداد نمیپذیره نویسی که از  .بوده و در سایر شرکت ها حتی شرکت سهامی خاص وجود ندارد

  .باشدنمینویسی مشمول هیچ کدام از این بندها ت احصاء شده اند و پذیره.ق 2زیرا اعمال تجاری در بندهای ده گانه ماده 

باشد. تعداد شرکاء شرکت شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص حداقل یک میلیون ریال می سرمایه نکته:

نفر است. شرکت های تضامنی و نسبی نیز حداقل بایستی دو شریک  2حداقل  ی خاصتعداد شرکاء شرکت سهام سهامی عام حداقل پنج نفر و

 داشته باشند.

آورده سهامداران در شرکت سهامی عام  .باشدمیدرصد کل سرمایه شرکت  20که مؤسسین باید تأمین نمایند حداقل سرمایه ای نکته: 

درصد( نقداً تأدیه گردد و نسبت به مابقی تعهد به پرداخت به  20درصد آن ) 35التزام قانونی این است که حداقل  .محتمل است وجه نقد باشد

در  .سال باشد 5زمانی قابل مطالبه است، اساسنامه تعیین می کند اما این مدت نمی تواند بیش از  این که مبلغ تعهد شده در چه .عمل آید

 35درصد را نقداً می پردازند و پذیره نویسان  20درصد از  35هر سهامداری به نسبت سهام خود تأدیه می کند و یعنی مؤسسین  %35تأدیه 

 .درصد را نقداً می پردازند 80درصد از 

های غیر نقد تعهد به تسلیم وجود ندارد ، تسلیم گردد یعنی در مورد آوردهچنانچه آورده غیر نقد باشد بایستی همه آورده های غیر نقدنکته: 

مجمع عمومی مؤسسین نمی تواند آورده های غیر نقد را  .باشدمیجهت تقدیم آورده های غیر نقد جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری الزامی 

سرمایه  .میلیون ریال کمتر باشد 5حداقل سرمایه در شرکت سهام عام نمی تواند از مبلغ  .شناس رسمی دادگستری تصویب نمایدبیش از کار

ت سهم قسمتی از سرمایه شرکت است که .الیحه الحاقی ق 24مطابق ماده  .شرکت سهامی عام به قطعات مساوی سهم تقسیم می گردد

                                                        
 مطابق قانون اساسی حق تابعیت یک حق ذاتی بوده و قابل محدودیت نیست. - 1
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قانونگذار در شرکت سهامی عام در خصوص مبلغ اسمی قایل به  .باشدمیفع صاحب سهم در شرکت مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منا

 .محدودیت است، بدین نحو که مبلغ اسمی هر سهم در شرکت سهامی عام نمی تواند بیش از ده هزار ریال باشد

 :تاریخ تشکیل شرکت سهامی عام

می موسس بارعایت مقررات این قانون تشکیل می شود وپس ازرسیدگی مجمع عمو»الیحه اصالحی قانون تجارت:  17ماده مطابق 

 شور درباره اساسنامه شرکت وتصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را احرازپذیره نویسی کلیه سهام شرکت وتادیه مبالغ الزم و

و بازرس  دلیل براین است که مدیر ت به خودی خودقبول سم قبول سمت نمایند کتبا مدیران و بازرسان شرکت بایدانتخاب می کند. 

 «این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود. از اندعهده دارآن گردیده باعلم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود

بازرسان را  پس از احراز پذیره نویسی و تصویب اساسنامه، شرکت مدیران و .شودمیپس از رعایت موارد فوق، مجمع عمومی مؤسس تشکیل 

دلیل بر آنست که مدیران و بازرسان با علم به مسئولیت خود این سمت ها را و  مدیران و بازرسان کتباً قبول سمت نمایند .تعیین می کند

لحظه تشکیل  شودمیهمچنانکه مالحظه  .از این لحظه شرکت سهامی عام تشکیل شده قلمداد می گردد 17مطابق ماده و  پذیرفته اند

، اما در این که شرکت سهامی عام در چه زمانی دارای شخصیت حقوقی می گردد بین حقوقدانان باشدمیسهامی عام قبل از ثبت شرکت 

ت بیان داشته شرکت های تجاری موضوع این قانون دارای شخصیت حقوقی هستند آیا این که لحظه .ق 583ماده  .اختالف نظر وجود دارد

برخی از حقوقدانان معتقدند لحظه ایجاد )در شرکت تضامنی و نسبی  .ی است بحثی را به میان نیاورده استایجاد شخصیت حقوقی در چه زمان

 تشکیل و ثبت شرکت همزمان است اما در شرکت های سهامی )عام و خاص( ابتدا شرکت تشکیل و بعد به ثبت می رسد( 

اما برخی معتقدند لحظه ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت  اشدبمیقبل از ثبت یعنی هم زمان با تشکیل شخصیت حقوقی شرکت نکته: 

 .باشدمیپس از ثبت 

 نحوه تشکیل شرکت سهامی خاص:

در شرکت های سهامی  .شرکت سهامی خاص شرکتی است که در هنگام تشکیل شرکت، همه سرمایه شرکت را خود مؤسسین تأمین می کنند

نقداً تأدیه گردد و نسبت به مابقی تعهد به پرداخت به  %35حداقل باید  ؛نچه آورده نقد باشداست نقد باشد یا غیر نقد، چنا کنمخاص، آورده م

اساسنامه آن را تعیین می کند اما این مدت  ،این که مبلغ تعهد شده در چه زمانی قابل مطالبه است، مانند شرکت سهامی عام .عمل می آید

 .سال باشد 5بیش از نمی تواند 

در مورد آورده های غیر نقد تعهد به  .ه غیر نقد باشد بایستی همه آورده های غیر نقد در هنگام تشکیل شرکت تسلیم شودچنانچه آوردنکته: 

 .جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري الزامی استت .ق.ا.ل 82در مورد تقدیم آورده های غیر نقد با توجه به ماده  .تسلیم وجود ندارد

 .های غیر نقد را به بیش از نظر کارشناس رسمی دادگستری تصویب نمایند آورده توانندنمیصاحبان سهام 

سرمایه  .ت عمل می گردد.ق.ا.ل 20باید توجه داشت در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نبوده و به شرح ماده  نکته:

برعکس  .تقسیم می گردد به قطعات مساوي سهمیز سرمایه این شرکت ن .شرکت سهامی خاص نمی تواند از یک میلیون ریال کمتر باشد

چنین محدودیتی وجود ندارد یعنی هزار ریال باشد در شرکت سهامی خاص  10شرکت سهامی عام که مبلغ اسمی هر سهم نمی تواند بیش از 

تشکیل و همچنین در مورد بخشی که در مورد لحظه  .اسمی سهام در شرکت سهامی خاص محتمل است میلیاردها ریال تعیین شده باشد لغبم

 .باشدمیلحظه ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت سهامی عام مطرح شد در این جا هم قابل طرح 

 :سرمایه شرکت های سهامی

ل.  5میلیون ریال است. ) ماده  1میلیون ریال و برای تشکیل شرکت سهامی خاص  5حداقل سرمایه الزم برای تشکیل شرکت سهامی عام  .1

 ا. ق. ت (

 ل. ا. ق. ت ( 76ایه ممکن است نقدی یا غیرنقدی باشد. ) ماده سرم .2

  .باشدمی.. .سرمایه غیرنقدی مانند ورقه اختراع، ملک ، ابزارآالت و دستگاه های صنعتی و .3

ورده توانند آورده غیرنقدی داشته باشند. آویسان نمین پذیره و است موسسین مختص فقط غیرنقدی سرمایه تامین عام، سهامی شرکت در .4

باشد، گرچه الزم نیست که ایشان تمام این آورده را به صورت نقد ) یکجا ( تادیه نمایند و ممکن پولی( باید نقدی ) لزوماً  پذیره نویسان

  است نسبت به بخشی از آن تنها تعهد به پرداخت نمایند.

درصد بخشی را که خود  35هد نمایند و حداقل درصد سرمایه شرکت را خود تع 20سسین باید حداقل ؤام مع سهامی شرکت تاسیس برای .5

تعهد کرده اند، به صورت نقد در یک حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس بسپارند و اگر قسمتی از سرمایه آن ها غیرنقد باشد، باید 

 (ق. ت  ل. ا. 6عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که حساب باز شده است، تودیع نمایند. ) ماده 
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گردد. آن بخش از سرمایه شرکت که توسط درصد آن توسط مردم تامین می 80ر در شرکت سهامی عام بقیه سرمایه شرکت یعنی حداکث .6

مردم تامین می گردد، حتماَ بایستی به صورت نقدی ) پولی ( تامین گردد و نمی تواند به صورت غیرنقد باشد. فقط سهام موسسان می تواند 

  نقد باشد. به صورت غیر

 باید باشد غیرنقد آن از بخشی اگر و گردد تادیه امر ابتدای در آن درصد 35 حداقل باید باشد نقدی سرمایه اگر خاص سهامی شرکت در .7

  .گردد تادیه تاسیس ابتدای همان در غیرنقدی قسمت تمام

ل.  22مرجع ثبت شرکت ها ممکن نیست. ) ماده وهی که در حساب شرکت در شرف تاسیس است تا قبل از ثبت شرکت در وج از استفاده .8

 ا. ق. ت (

 :الزامات در خصوص تامین سرمایه در شرکت های سهامی
 :توجه داشته باشید که در شرکت های سهامی سه الزام مهم درباره سرمایه وجود دارد

 ل. ا. ق. ت ( 6درصد سرمایه توسط خود موسسین تعهد گردد. ) ماده  20. حداقل 1

 6، تادیه گردد. ) ماده درصد از قسمتی که توسط خود موسسین تعهد شده است، نقداَ در حساب شرکت در شرف تاسیس 35 . حداقل2

 (ل.ا.ق.ت

. بقیه مبلغی که توسط موسسین تعهد نشده است باید توسط پذیره نویسان تعهد شود و مبلغی از آن که در اعالمیه پذیره نویسی الزامی شده 3

 .ق.ت(ال. 16و ماده  9ماده  11. ) بند شود نقدَا تادیهاست، 

درصد کل سرمایه ای که توسط خود موسسین و پذیره نویسان تعهد شده است، نقداَ در حساب شرکت در شرف تاسیس، تادیه  35. حداقل 4

 ل. ا. ق. ت ( 16درصد کل سرمایه شرکت باشد. ) ماده  35گردد؛ یعنی جمع پرداختی نقدی موسسین و پذیره نویسان باید حداقل 

د گردد و از این دو برای مثال اگر سرمایه یک شرکت سهامی ده میلیون تومان باشد حداقل دو میلیون تومان آن باید توسط موسسین تعه

ن، ، حداقل باید هفتصد هزار تومان نقدَا در حساب شرکت در شرف تاسیس، تادیه گردد و حداقل سه میلیون و پانصد هزار تومامیلیون تومان

تادیه گردد حال اگر موسسین هفتصد هزار تومان را نقداَ تادیه  شرکت در شرف تاسیسقداَ در حساب نعاَ توسط موسسین و پذیره نویسان جم

و اگر موسسین دو میلیون تومان را نقداَ تادیه  بر عهده پذیره نویسان استنمودند، تادیه دو میلیون و هشتصد هزار تومان به صورت نقد 

  به صورت نقد بر عهده پذیره نویسان است.، تادیه یک میلیون و پانصد هزار تومان نمایند

توسط از آنجایی که طرح و تصویب اساسنامه، انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه کثیر االنتشار و تنظیم اظهار نامه لزوما باید  نکته:

 اتفاق آراهای سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس شرکت باید به شرکتکه در  شودمیچنین استنباط  انجام شود؛ 1کلیه موسسین

 اتخاذ گردد.

آن در مورد شرکت سهامی عام و شرکت عدم ثبت  یمهلت شش ماهه ثبت شرکت و ضمانت اجراتمام مسائل بیان شده در خصوص  :نکته

عام و  یشرکت سهام. فقط مبدا آن به ترتیب در (استضمانت اجراي عدم ثبت قابلیت انحالل شرکت )سهامی خاص الزم االجرا است

 .باشدمی شرکت لیاز زمان تشک و اظهار نامه میاز زمان تقد خاص یشرکت سهام

اگر شرکت باطل شود یا به علت عدم ثبت منحل شود؛ تمامی هزینه ها و تعهداتی که صورت گرفته است فقط بر عهده موسسین قرار می  نکته:

 دارند. مسئولیت تضامنین مورد گیرد و آنها در ای

 د:های تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدونحوه تشکیل شرکت

خواه آورده نقد باشد خواه غیر نقد در هنگام تشکیل شرکت الزاماً  .مل است نقد یا غیر نقد باشدتحهنگام تشکیل، آورده م ،سه شرکتدر این 

 .باید تأدیه و تسلیم گردد

برعکس شرکت های سهامی عام و خاص در  .وجود ندارد تعهد به تأدیهت های تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود بنابراین در شرکنکته:  

برای تقدیم آورده های غیر نقد جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری الزامی شرکت های تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود 

 .باشدمی

 .حداقل سرمایه شرکت مرزی را مشخص ننموده استبا مسئولیت محدود در خصوص  قانونگذار در شرکت های تضامنی، نسبی و نکته:

                                                        
 بعد از تشکیل شرکت، دیگر سمت یا عنوانی به نام موسس وجود ندارد. - 1
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آورده های نقدی تأدیه و آورده های غیر نقد تقدیم و ت این سه شرکت زمانی تشکیل می گردد که .ق 185، 118، 96با لحاظ مواد 

در این که این سه شرکت چه زمانی دارای شخصیت  شدبامیبه عبارت دیگر لحظه تشکیل این سه شرکت نیز قبل از ثبت  .تسلیم شده باشد

 (.حقوقی می گردند اختالف نظر دارند )همان بحثی که در شرکت سهامی عام مطرح شد

 .نمایند خود شرکای شرکت تأمین بایددر این سه شرکت همه سرمایه شرکت را نکته: 

 .اطالق می گردد سهم الشرکهر این شرکت ها به سرمایه شرکت در شرکت سهامی و تعاونی به سرمایه شرکت سهام اطالق می گردد اما د

اما با لحاظ اینکه در شرکت سهامی خاص همه  ساکت است انون تجارتقکنند؟ مؤسسین با چه اکثریتی آورده غیر نقد را تصویب مینکته: 

یب آورده غیر نقد اتفاق آراء شرط باشد زیرا در ت را امضاء کنند به نظر می رسد برای تصو.ق.ا.ل 20مؤسسین بایستی صورتجلسه موضوع ماده 

 .غیر این صورت مؤسسی که مخالف باشد صورت جلسه را امضاء نمی کند و اگر امضاء نکند شرکت به ثبت نمی رسد

 شود. لیسهامدار تشک کیبا  تواندیم یدولت یشرکت سهام ک: ی1391ال دکتری سراسری سال ؤنکته مهم: س 

 :هام انتفاعیسهام ممتازه و سنکته: 

سهام ممتازه زمانی به وجود می آید  .سهمی که مزایای بیشتری برای دارندگان آن ایجاد می کند نسبت به دارندگان سهام عادیسهام ممتازه: 

رد امکان دا -2 .امکان دارد این مزایا را براي پذیره نویسان جدید در نظر بگیرند -1 .که می خواهند سرمایه شرکت را افزایش دهند

درصد بیشتر از سایر سهامداران سود می  5/1براي پذیره نویسان قبلی در نظر داشته باشند؛ مثال می گویند از منافع این شرکت 

  .برند

ین، ه بر ادارندگان سهام ممتازه از جهت منافع و سود و تحصیل آن نسبت به دیگر سهامداران مزیت دارند؛ البته از نظر سرمایه با هم برابرند. عالو

 ها در نظر بگیرند؛ برای مثال:امکان دارد امتیازات دیگری هم برای آن

درصد باقی مانده را میان هر 75کنیم و درصد از میزان سود مشخص شده را بین سهامداران ممتازه تقسیم می 25در پایان سال مالی  

 دو قسم سهامداران عادی و ممتازه. 

تومان بود پس  1000000سرمایه اولیه  .شودیمد. کل دارایی های شرکت جمع بندی هشرکت می خواهد به فعالیت خودش پایان د 

از پرداخت دیون و تعهدات میزان سرمایه شرکت از سرمایه اولیه در زمان تاسیس آن هم کمتر شده است. طبق قاعده این میزان باید 

ید شود که اول این سود میان سهامداران ممتازه تقسیم نفر سهامدار به نسبت میزان سهم تقسیم شود اما امکان دارد ق 1000بین 

 .شودمی. و بعد بین سهامداران عادی تقسیم شودمی

شرکت های سهامی موظف هستند میزانی از سود خود را ذخیره نمایند؛ به این صورت باشد که از این سود سالیانه فقط به سهامداران  

 .ممتازه بدهیم

سهام ممتازه نرخ )ثابت( باشد. اگر این میزان در پایان کم بیاید می توان این میزان را بین  چنانچه در اساسنامه شرکت برای 

 سهامداران ممتازه تقسیم نماییم و باقی مانده آن را از سود سال آینده جبران نماییم.

 سهام انتفاعی: 
اساسنامه و مجمع عمومی قید شود: این سهام قابل نقل و این سهام قابل نقل و انتقال و قابل فروش نیست مگر با رضایت صاحبان شرکت و در 

سهام عادی و سهام ممتازه  .انتقال نیست؛ چرا که در اینجا شخصیت طرف مالک است که چنین حقوق و امتیازی را برای شخص قائل می شویم

است که اصال هیچ آورده ای ندارند فقط به جهت متعلق به افرادی است که آورده نقد و غیر نقد دارند در حالیکه سهام انتفاعی برای اشخاصی 

فت می جلب افراد در کار بیشتر و بهتر با سود باال در شرکت این امتیاز را در نظر می گیرند. در واقع این اشخاص از باقیمانده سود شرکت دریا

 .شودمینفر تقسیم  1100بین نفر تقسیم شود  1000کنند )سهم انتفاعی( نه از سرمایه؛ در اینجا سهم به جای اینکه بین 

از  این امتیاز که به دارندگان سهام ممتازه و سهام انتفاعی می دهند در واقع در اساسنامه از قبل پیش بینی شده به همین خاطر قابل اعتراض

 جانب افراد ذینفع ثالث نیست؛ امکان دارد سهام ممتازه را به مسئولین شرکت بدهند.

 .شودمیقه ای است که پذیره نویسی در آن انجام ور ورقه تعهد سهم:نکته: 

 :چند نکته مهم
بعد از پایان یافتن پذیره نویسی مجمع عمومی موسس بررسی می کند که ببینند به سهام شرکت به میزان مورد نظر رسیده یا خیر و از طرفی 

 ) دو حالت امکان دارد پیش بیاید(..شودمی% را پرداخته اند یا خیر و از آنان دریافت  20از  %35بینند که موسسین می

حالت اول: زمانی که میزان سهامی که خریداران و سهامداران و متقاضیان خریده اند و در سهم شرکت شریک شده اند بیش از آن منبعی که از 

 پذیره نویسی معین شده است. 
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شوند، مثالً تاریخ پذیره نویسی از تاریخ رده سهامداران حذف می بر حسب تاریخ پذیره نویسی که معین شد کدام یک از متقاضیان از راه دوم:

هر کجا تا میزان متناسب سهام شرکت؛  شودمینفر ثبت نام شده؛ از روز اول چک  1000معین شده در این فاصله  5/8/80تا تاریخ  5/7/80

شوند در این مورد راه حل دوم تعداد اند حذف میت نام کردهشود و کسانی که از آن به بعد ثبسهم خریداری شده بود تا همان تاریخ متوقف می

 نفر پذیره نویس وجود دارد؛ بعنوان سهامدار  4نفر )به طور نمونه( پذیره نویس  6یعنی به جای  شودمیسهامداران کم 

 بعضی از حقوقدانان هر دو راه را و بعضی راه دوم را پذیرفتند.

 .باشدمینیست بلکه راه دوم قابل اجرا  در قانون ایران راه حل اول پذیرفته

نویسی دلیل این مورد آن است که هیات موسسین حق کم کردن سهم را ندارند دلیل این امر باید به قواعد و قوانین عمومی بر می گردد. پذیره

ینکه قبول وجود داشته باشد از شرایط آن این است ای است از دو یا چند نفر؛ برای ارا باید نوعی عقد و قرارداد الحاقی بدانیم. عقد در واقع اراده

که  شودمیکه ایجاب اول باشد یا به عبارتی لزوم انعقاد عقد این است که ایجاب در آن باشد تا صحیح باشد زمانی قبول منتهی به انعقاد عقد 

 ایجاب صورت گیرد. 

نویسی است که به اطالع مردم می طرح اعالمیه پذیرهنویسی ایجاب همان خطاب از طرف مؤسس در میزان در زمان پذیرهنکته: 

 که برای آن شرایطی از نظر دارند و در همان اعالمیه ذکر می کنند از جمله این شرط عبارت است از اینکه تا پذیره نویسی به طور مثال از رسد.

کنند و به حساب ست که مردم ورقه تعهد سهم پر میو قبول به این صورت ا شودمیسهم بیشتر نیست و اضافه بر آن پذیره نویسی ن 800مرز 

 شرکت پول واریز می کنند در هر عقدی امکان دارد ایجاب از طرف خریدار باشد و قبول از جانب فروشنده یعنی در واقع حتما نباید ایجاب از

 طرف صاحب مال باشد بلکه ایجاب از طرف هر شخصی است که ابتکار داشته باشد.

 به سهم را تغییر دهیم در واقع یک ایجاب جدید پدید آمده است.1000سهم را در پذیره نویسی  800زمانی که این  

سهم داشته باشد که با در نظر گرفتن پول و سرمایه موسسین شرکت سرمایه شرکت  800شرکت متمایل است که در پذیره نویسی  راه سوم:

و مردم طبق آن به طرح  شودمیاز ابتدا یک خبر دیگر به مردم پیشنهاد  ؛ این عمل توسط موسسین عملی نیست چونشودمیسهم  1000

توانند خودشان به تنهایی اقدام نمایند اگر قبل از پذیره نویسی بود می توانستند آن را به مردم عرضه نمایند پذیره نویسی عمل کردند پس نمی

که مؤسسین به حساب شرکت  %20از  %35ن با جمع است و از طرفی آن و سپس از طریق مجمع عمومی مؤسس اقدام نمایند در واقع تقسیم ای

 واریز کردند اصالح باید شود.

ته سرمایه ای که برای شرکت در نظر می گیرند در ابتدا در واقع حداقل میزان می گویند و از این مقدار نباید کمتر باشد. حداقل در نظر گرف

در واقع واقعیت حقوقی این است که کمترین مبلغ جهت تشکیل شرکت سهامی عام  –قی شده یک واقعیت مجازی است نه یک واقعیت حقو

 .است که واقعیت مجازی در این شرکت این طور توافق شده 1000000ریال است اما این مبلغ  50000000

 ی چندان مردم استقبال نکردند.سهام باشد اما کمتر از این تعداد سهام تعهد شده، یعن 800حالت دوم: شرکت سرمایه الزم دارد، باید 

سهم کم است که اگر مبلغ معین شده تامین  200سهم جمع آوری شده در واقع  600مثال اگر زمانی که گزارش تهیه می کنند می بینند فقط 

شرکت  نشده تمام سرمایه شرکت صحیحا تعهد نگردید دعوت از مجمع عمومی موسس صورت نمی گیرد و بدون تشکیل مجمع عمومی موسس

 .شودمیتاسیس ن

چه اشکالی دارد از این افراد دعوت به عمل بیاید نه به  :پیش بینی کرده است )مانند دکتر عرفانی(اما راه حل دیگری که برخی از اساتید

رکت کاهش دهند عنوان مجمع عمومی موسس به هر عنوان دیگری دعوت شوند و از آنان خواسته شوند تا اگر مایل باشند میزان اولیه سرمایه ش

و این باید با رضایت همه اعضاء باشد در غیر  شودمیاگر مخالف باشند شرکت تشکیل ن شودمیچنانچه با این نظر موافق باشند شرکت منحل ن

ق برایشان این صورت پذیره نویسان می توانند نسبت به تغییر قیمت و میزان سرمایه شکایت نمایند، چون از ابتدا در طرح پذیره نویسی این ح

پس در صورت رضایت طرح پذیره نویسی تغییر پیدا می کند و همچنین  .ایجاد شد و االن با تغییر منبع و سرمایه ما حقوق آنان را ضایع کردیم

 .رقم آن در اساسنامه تغییر می کند

او گفته اند که این شخص کارت بازرگانی  پرونده ای که در این مورد در دادگستری مطرح شد موید همین مطلب است موکلین تاجر در دفاع از

 ندارد مالیات بازرگانی نداده است و سابقه هم در اداره مالیات و دارایی ندارد و خود تاجر اقرار کرده که من تاجر نیستم.

تاجر می تواند بدون اینها  که تاجر جریمه شود و شودمینداشتن کارت بازرگانی یا دفاتر بازرگانی عدم پرداخت مالیات فقط باعث  راي دادگاه:

 .هم به کار تجاری بپردازد و اقرار تاجر به ضرر خود اوست و نافذ نیست
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 مسئولیت شرکا یا سهامداران در شرکت های مختلف تجاری:
، اطالق می گردد و به اعضای شرکت در شرکت های تضامنی سهامدارشرکت های سهامی عام و خاص و شرکت تعاونی »به اعضاء شرکت 

 .شودمیاطالق  شریکنسبی و با مسئولیت محدود 

مایه شرکت در شرکت های تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود و به سر شودمیبه سرمایه شرکت در شرکت سهامی و تعاونی، سهام اطالق 

 .اطالق می گردد الشرکهسهم

 مسئولیت سهامداران در شرکت سهامی عام و خاص: نکته:   -1

میلیون ریال سرمایه تشکیل گردد ولی پس از چند سال فعالیت صد میلیون با یک ت که اگر شرکت سهامی می بایست بحث بر سر این اس

در این صورت آیا طلبکاران می توانند براي مطالبه بدهی باال آورد و شرکت هیچ گونه دارایی جهت پرداخت بدهی های خود نداشته باشد، 

محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها در ت که مسئولیت صاحبان سهام را .ق.ا.ل 1توجه به ماده با طلب به سهامداران مراجعه نمایند؟

باید یک مورد را به خاطر سپرد و آن این که  استثنائا اما  .طلبکاران شرکت حق مراجعه به سهامداران را نخواهند داشت شرکت نموده است

ت بدهی هاي شرکت را نکند، چنانچه سهامداران تمامی مبلغ اسمی هر گاه شرکتی منحل یا ورشکسته گردد و دارایی آن کفای

برای مثال اگر سه میلیون  .برای مطالبه باقیمانده منابع اسمی می توان به سهامداران مراجعه نمودسهام را پرداخت ننموده باشند 

 .یون می توان به سهامداران مراجعه نموداز منافع اسمی باقی مانده باشد ولی شرکت صد میلیون بدهی باال آورد فقط برای سه میل

 مسئولیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود:نکته:  -2

 94زیرا مطابق ماده  بالشخصه هیچ گونه مسئولیتی در قبال بدهی هاي شرکت ندارند در شرکت با مسئولیت محدود شرکای این شرکت

اما بر این اصل استثنائات زیر وارده شده  .الشرکه آن ها در شرکت استت مسئولیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود فقط تا میزان سهم .ق

 .است

تمامی شرکاء هر کدام در قبال کل بدهی  ت.ق 95درج نشده باشد مطابق ماده « با مسئولیت محدود»چنانچه در اسم شرکت قید  

 .دارند مسئولیت تضامنیشرکت 

از شرکاء قید شده باشد آن شریک یا شرکاء در قبال کل بدهی شرکت  چنانچه در شرکت با مسئولیت محدود نام یک یا چند نفر 

 .دارند مسئولیت تضامنی

 .هستند سئولیت تضامنیمشرکاء در قبال تقویم آورده های غیر نقد دارای  ت.ق 98طبق ماده  

؟ در قبال کل بدهی دباشمیاین است که مسئولیت تضامنی شرکاء در قبال چه مبلغی  شودمیالی که در اینجا مطرح ؤسنکته: 

مثال: شرکتی با هفتاد میلیون سرمایه تشکیل می گردد از جمله آورده ی شرکاء یک دستگاه ماشین  شرکت یا فقط مبلغ مابه التفاوت؟

شرکت پس از چند سال فعالیت  .لیون بوده استیحال آن که ارزش واقعی آن ده م .سنگین است که به مبلغ شصت میلیون تقویم شده است

 .شرکاء آورده ی نقدی را به طور غیر واقعی تقویم نموده اند شودمییست میلیون بدهکار می گردد و در آن زمان معلوم دو

و باید بدهی شرکت را تأدیه  باشدمیت نسبت به مبلغ ما به التفاوت یعنی پنجاه میلیون ریال .ق 98مسئولیت تضامنی شرکاء مستنداً به ماده 

 .نماید

 شرکاء در شرکت نسبی: مسئولیتنکته:  -3

را  به نسبتهیچ اصطالحی جای اصطالح  .های شرکت مسئولیت دارندها در شرکت در قبال بدهیآن هم الشرکهس به نسبتشرکاء این شرکت 

تاد درصد سرمایه و آقای ب هف 30برای مثال اگر یک شرکت نسبی بین آقای الف و ب تشکیل گردد، آقای الف  .ت نمی گیرد.ق 183در ماده 

ک درصد سرمایه را تأمین نموده باشد چنانچه بعداً شرکت پنجاه میلیون بدهی باال آورد در این صورت هر چند که سرمایه اولیه شرکت مثالً ی

 به نسبت سهم الشرکه خود مسئول پرداخت بدهی شرکت می باشندثبت هر یک از شرکاء  .ق 183میلیون بوده است اما مستنداً به ماده 

 .میلیون از بدهی شرکت را تأدیه کند 350میلیون از بدهی شرکت را بردارد و آقای ب  15ی الف باید یعنی آقا

 مسئولیت شرکاء در شرکت تضامنی:نکته:  -4

یعنی هر گاه شرکت  هاي شرکت مسئولیت تضامنی دارندهر یک از شرکاء در قبال کل بدهیت .ق 116در این شرکت مستنداً به ماده 

های آن را نمی کند هر یک از شرکاء در قبال کل بدهی شرکت مسئولیت گردد و معلوم گردد دارایی شرکت کفاف بدهی منحل یا ورشکسته

 .تضامنی دارند
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مشترک است یعنی اگر بدهی یک میلیونی وجود داشته باشد ی در حقوق تجارت اصل بر مسئولیت در صورت تعدد مسئولین در حقوق ایران حت

ت آن باشند اگر سوال شود دادگاه آن ها را چگونه محکوم می کند باید گفت نسبت به پانصد هزار محکوم خواهند شد و دو نفر مسئول پرداخ

 .زیرا گفته شد اصل بر مسئولیت مشترک است

کاران هرگاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارائی آن تادیه نشده هیچیک ازطلبقانون تجارت  126مطابق ماده نکته: 

دارائی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب  اگر حقی درآن دارائی نخواهد داشت. شخصی شرکاء

دراین مورد طلبکاران شرکت برطلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند ضامن مطالبه کنند؛  خود را از تمام یا فرد فرد شرکاء

 .داشت

 .مشروط به اینکه دارائی شرکت تقسیم نشده باشد از انحالل نیز می توان حکم داد بعدشکستگی شرکت تضامنی به ورنکته:  

نص قانونی مسئولیت تضامنی مانند  .این نص یا نص قانونی است یا نص قراردادی .استثناء است و نص می طلبدمسئولیت تضامنی نکته: 

های تضامنی و نص قراردادی مسئولیت تضامنی مانند این که دو پیمانکار در در مورد شرکت 116د تجاری و ماده ت در مورد اسنا.ق 249ماده 

 .اندقبال کارفرمایی تعهد به احداث یک ساختمان بیست طبقه در ظرف یک سال نموده

در ظرف یک سال انجام نشود چنانچه این کارفرما بر علیه پیمانکاران در خصوص خسارت حاصله، شرط تضامن درج نموده باشد اگر این تعهد 

 .هر یک از پیمانکاران در قبال کل خسارت مسئولیت تضامنی دارند

 شرکت های تضامنی باید توجه داشت. گفته شد هم در اسناد تجاری مسئولیت تضامنی حاکم است و هم در

 بین این دو مسئولیت تضامنی تفاوت وجود دارد: نکته: *

تضامنی ولی است حال آن که در اسناد تجاری مسئولیت مسئولین،  تضامنی و نامحدودشرکاء  های تضامنی مسئولیتزیرا در شرکت (1

 .است محدود

دارایی آن کفاف بدهی های شرکت را نکند هر  و حل گرددندر شرکت های تضامنی منظور از تضمینی بودن مسئولیت آن است اگر شرکت م (2

 .دارند و منظور از نامحدود بودن آن استدر قبال کل بدهی شرکت مسئولیت تضامنی یک از شرکاء 

منظور از تضامنی بودن در  .شرکای این شرکت در هنگام تشکیل شرکت نمی دانند که در قبال چه منبعی مسئولیت تضامنی را می پذیرند (3

د برات و سفته( یا اخذ ی در سررسید تأدیه نگردد دارنده می تواند پس از واخواست )در موررجاتاسناد تجاری آن است که اگر وجه سندی 

 ت اقامه دعوا نماید و منظور از محدود بودن این مسئولیت آن.ق 349گواهی عدم پرداخت )در مورد چک( بر علیه همه مسئولین در اعمال ماده 

 .باشدمی مسئولیت مسئولین فقط در قبال مبلغ مندرج در سند تجاریست که ا

 ابطه وجود دارد: باید توجه داشت در شرکت تضامنی دو رنکته: 

در این رابطه مسئولیت تضامنی حکم فرماست یعنی از انحالل شرکت، هر یک از شرکاء در قبال  .بین طلبکاران و شرکا حاکم است رابطه اول(

 که بین خود شرکاء حاکم است مسئولیت نسبی حاکم است یعنی اگر یکی از رابطه دوماما در  .کل بدهی شرکت مسئولیت تضامنی دارند

 .شرکاء کل بدهی شرکت را بپردازد می تواند به سایر شرکاء به نسبت سهم الشرکه آن ها مراجعه نماید

  .باشدمی طولیدر مورد اسناد تجاری مسئولیت تضامنی نسبت به کل وجه در مسئولیت متعهد، نکته: 

نویس دوم، آقای د ظهرنویس سوم و آقای هـ ظهرنویس فته، آقای ب ظهرنویس اول، آقای ج ظهر: هر گاه آقای الف صادر کننده سبراي مثال

فته در سررسید از تأدیه وجه سفته امتناع ورزد دارنده می تواند از بابت مسئولیت تضامنی بر علیه همه هر گاه صادر کننده س .باشدمیچهارم 

را نسبت به کل وجه سفته به نحو تضامن محکوم  در این صورت دادگاه هر کدام از آن ها .هـ( اقامه دعوا نماید -د -ج -ب -مسئولیت )الف

 ز و اول، آقایان هـد ظهرنویس  ،خواهد نمود، اما چنانچه مسئولیت تعهد عرضی باشند برای مثال آقایان الف و ب صادرکنندگان سفته، آقایان ج 

ت دادگاه نمی تواند هر کدام را نسبت به کل ل ظهرنویس چهارم باشند در این صور ح ظهرنویس سوم و آقایان ط، ی، ک و ظهرنویس دوم، آقای

 .فته به نحو تضامن محکوم نمایدد را هر کدام نسبت به نصف وجه س ید بلکه دادگاه آقایان الف، ب، ج ووجه سفته به نحو تضامن محکوم نما

آقایان هـ و ز را هر کدام نسبت به یک  .د را هر کدام نسبت به نصف وجه سفته به نحو تضامن محکوم می کند بلکه دادگاه آقایان الف، ب، ج و

آقایان ط، ی، ک و ل هرکدام  .آقای ح را نسبت به کل وجه سفته به نحو تضامن محکوم می کند .سوم وجه سفته به نحو تضامن محکوم می کند

 .را نسبت به یک چهارم وجه سفته به نحو تضامن محکوم می کند

 های مختلف تجاری:تعداد شرکاء یا سهامداران در شرکت نکته: 
داد سهامداران در شرکت سهامی ت بیان داشته: حداقل تع.ق.ا.ل 3ماده  تعداد سهامداران در شرکت هاي سهامی عام و خاص: -1

ت بیان شده: حداقل .ق.ا.ل 107، قانونگذار در این ماده قید عام و خاص را بیان ننموده است از طرفی در ماده نفر کمتر باشد 3تواند از نمی
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است و  نفر 5حداقل اعضاي هیأت مدیره که ر این ماده چنین استنباط می گردد: ضای هیأت مدیره الزاماً باید سهامدار شرکت باشند داع

ت منصرف به شرکت .ق.ا.ل 3با این توصیف ماده  .باشدمیعام پنج نفر  حداقل سهامداران شرکت سهامیحداقل اعضای شرکت یعنی 

 .باشددر شرکت سهامی عام پنج نفر می و حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص سه نفرنکته: راین بناب .سهامی خاص خواهد بود

ل شرکت هاي یک شرکت تشکیل دهد در بین کصغیر تحت سرپرستی  3صغیر بخواهد براي سرپرست قانونی چنانچه نکته: 

 ؛شرکت سهامی خاص نمی تواند تشکیل دهد صغیر هستند؟تواند تشکیل دهد و فقط اعضاي این شرکت سه تجاري چه شرکتی را می

ت محجورین .ق.ا.ل 111زیرا الزام قانونی بر آن است که در این شرکت هیأت مدیره باید از بین سهامداران باشد و حال آن که مطابق ماده 

زیرا می توان  ولیت محدود تشکیل دهدنسبی و با مسئ ،می تواند شرکت تضامنیمدیر شرکت باشند اما این سرپرست قانونی  توانندنمی

 .مدیر را از خارج شرکت انتخاب کرد

ممکن همچنین اگر سهامدار شخص حقیقی باشد محتمل است دارای اهلیت کامل باشد و  .سهامدار محتمل است شخص حقیقی یا حقوقی باشد

 .ناحیه سرپرست قانونی حقوق او ایفاء می گردددر این صورت از  .است فاقد اهلیت باشد برای مثال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد

ت حداقل تعداد شرکاء در .ق 183و  116، 94با توجه به مواد  تعداد شرکاء در شرکت تضامنی نسبی و با مسئولیت محدود:نکته:  -2

شخص حقیقی یا شرکای این شرکت نیز محتمل است  .قانون براي حداکثر مرزي را مشخص ننموده است .باشدمی دو نفراین شرکت ها 

شخص حقیقی شرکت این شرکت ها محتمل است دارای اهلیت کامل باشند و محتمل است دارای اهلیت کامل نباشند یعنی  .حقوقی باشند

 .مجنون یا سفیه باشند –صغیر 

قد اهلیت باشند می تأسیس کنند ولی اگر شرکاء فا سهامی عام و خاصشرکت  توانندنمیسهامداران فاقد اهلیت باشند در صورتی نکته: 

 .توانند شرکت تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود را تأسیس کنند

 موضوع فعالیت شرکت های مختلف تجاری

 محدود: مسئولیتموضوع فعالیت شرکت هاي تضامنی، نسبی، و با نکته: 

 2منظور از اعمال تجاری اعمال احصاء شده در ماده ت فعالیت این سه شرکت الزاماً باید اعمال تجاری باشد، .ق 183، 116، 94با توجه به مواد 

بنابراین اگر شرکت تضامنی یا نسبی یا با مسئولیت محدود تشکیل شود ولی  .باشدتملک آپارتمان می .ق 5ت و یک مورد مذکور در ماده .قا..ل

 .خواست بطالن چنین شرکتی را مطرح نماینداری قرار دهد در این صورت اشخاص ذی نفع می توانند درجموضوع فعالیت خود را اعمال غیر ت

 موضوع فعالیت شرکت سهامی عام و خاص:نکته:  -1

برخالف شرکت های تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود موضوع فعالیت شرکت های سهامی عام یا خاص محتمل است اشتغال به اعمال 

سهامی تاجر فرض شده است حتی اگر موضوع فعالیت او شرکت ت .ق.ا.ل 3زیرا مطابق ماده  .تجاری باشد و محتمل است اعمال تجاری نباشد

 .اعمال تجاری نباشد

ت شرکت، .ق.ا.ل 2اگر شرکت های سهامی به معامالت غیر منقول اشتغال داشته باشند تکلیف چیست؟ با توجه به حکم مقررات در ماده نکته: 

  .شودمیتاجر محسوب می گردد اما عمل، عمل تجاری فرض ن

 نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه در شرکت های مختلف تجارینحوه 

 نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های تضامنی و نسبی: -1

ت رضایت تمامی شرکاء الزم است بنابراین نقل و انتقال سهم .ق 185و  123برای نقل و انتقال سهم الشرکه در این شرکت ها مستنداً به مواد 

 .شودمیق آراء انجام الشرکه به اتفا

 نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود: -2

 ت باید سه شرط زیر وجود داشته باشد:.ق 103و  102برای نقل و انتقال سهم الشرکه در این شرکت با توجه به مواد 

 .دارندگان سه چهارم سرمایه موافق نقل و انتقال سهم الشرکه باشند .الف 

 .ندگان سه چهارم سرمایه داراي اکثریت عددي نیز باشنددار .ب 

 .نقل و انتقال سهم الشرکه باید به موجب سند رسمی به عمل آید .ج 

نه در شرکت تضامنی، نه در شرکت نسبی و نه در  .نقل و انتقال سهم الشرکه باید به موجب سند رسمی تنها در شرکت با مسئولیت محدود است

تجاری قابل نقل و انتقال اعم از با نام  قالشرکه در این شرکت نمی تواند به شکل اوراچنین حکمی وجود ندارد )سهم و خاصشرکت سهامی عام 

 (.نام باشدیا بی
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 :الشرکه به ثالث()نحوه انتقال سهم نحوه نقل و انتقال مسئولیت محدود -3
ت چه کسی است آیا فقط شامل اشخاص ثالث است یا .ق 123و  102ر مواد منظور قانونگذار از دو اصطالح انتقال به غیر و انتقال به دیگری د

باشد؟ به عبارت دیگر اگر شریکی بخواهد سهم الشرکه خود را به شریک دیگر ثالث است و هم شامل خود شرکاء میاین که هم شامل اشخاص 

 انتقال دهد باز بایستی اکثریت های مقرر در این مواد رعایت بشود یا خیر؟

که اگر شریکی بخواهد سهم الشرکه خود را در شرکت های تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود به شرکت دیگر یعنی این ؛به نظر اقوی بلی بنا

ت رعایت شود زیرا ممکن است علت ورود سایر شرکاء به شرکت شخصیت واالی .ق 123و  102انتقال دهد بایستی اکثریت مقرر در مواد 

خواهد سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد اگر اجازه دهیم آن شریک بدون رضایت سایر شرکاء سهم حاضر میشریکی باشد در حال 

 .الشرکه خود را انتقال دهد شرکای مخالف انتقال متضرر خواهند شد

 نحوه نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام: -4

منوط به موافقت مدیران و یا منوط به اجازه مجامع  توانندنمیین شرکت ها آزاد بوده و ت نقل و انتقال سهام در ا.ق.ا.ل 41با توجه به ماده 

ت باید در دفتر ثبت .ق.ا.ل 40نقل و انتقال سهام با نام مطابق ماده  .گرددنام تقسیم می شرکت سهامی به سهام با نام و بی عمومی گردد سهام

 .با قبض و اقباض بعمل می آیدنقل و انتقال سهام بی نام  .سهام شرکت قید گردد

 مزایای سهام بی نام آن است که:

 .اوال  دارایی شخص پنهان بوده و کسی از میزان واقعی آن آگاه نیست 

اما عیب عمده سهام بی نام آن است که در صورت مفقود شدن یا سرقت یا  .انجام می گیرد تثانیا  نقل و انتقال آن به سهول 

 .لکیت آن دشوار استخیانت در امانت، اثبات ما

 نحوه نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص: -5

ت مفهوم مخالف گرفته و می گویند: نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی .ق.ا.ل 41درخصوص نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص از ماده 

آیا با دلیل غیر قانع کننده هم مدیران یا مجامع عمومی می  اما .باشدمیخاص می تواند منوط به موافقت مدیران یا منوط به اجازه مجامع عمو

 .توانند مانع نقل و انتقال سهام گردند اختالف وجود دارد

توانند با نقل و انتقال سهام موافقت کنند اما قانع کننده میبرخی معتقدند مدیران یا مجامع عمومی به هر دلیلی خواه قانع کننده و خواه غیر 

دند مدیران و مجامع عمومی فقط با دلیل قانع کننده می توانند با نقل و انتقال سهام مخالفت کنند زیرا مطابق قسمت دوم برخی دیگر معتق

ت ورقه سهم سندی قابل معامله بوده و با دلیل غیر قانع کننده نمی توان قابل نقل و انتقال بودن را که جزو ذات این سند است .ق.ا.ل 24ماده 

 .از آن سلب نمود

دلیل قانع کننده مانند این که مدیران یا مجامع عمومی بگویند چون این شرکت بین چند دوست یا چند خانواده نزدیک تشکیل گردیده سهام 

به دلیل غیر قانع کننده مانند این که مدیران یا مجامع عمومی عنوان نمایند سهامداران که برای خرید  .داران به خود سهام داران منتقل کنند

 .ام شما پولی ندارند و ما با نقل و انتقال سهام به ثالث نیز مخالفت می کنیمسه

مبلغ اسمی: مبلغی است که در اساسنامه شرکت برای آن تعیین شده مستندًا  .در شرکت سهامی یک مبلغ واقعی و یک مبلغ اسمی وجود دارد

واقعی: مبلغی که در بورس داد و ستد  مبلغ .تواند باشدریال نمی10،000کت سهامی عام بیش از مبلغ ت مبلغ اسمی در شر.ق.ا.ل 29به ماده 

در شرکت سهامی خاص در خصوص محدودیت منبع اسمی سهام  –یا کمتر یا بیشتر از آن  باشدمیشود و محتمل است معادل مبلغ اسمی

 .باشد 1،000،000و محتمل است  .چنین نصی وجود ندارد

توانند با اخراج شریک بدهکار یا ورشکسته و ت مقرر می دارد سایر شرکاء می.ق 131ماده  نی:در خصوص شرکت نسبی و تضامنکته: 

 .پرداخت سهم الشرکه ایشان از انحالل جلوگیری نمایند

 موارد انحالل شرکت تجاری:

 (باشدمی)ورشکستگی شرکت بر سایر موارد انحالل حق تقدم و مهم تر 

 ت در پنج مورد احصاء شده است:.ق.ا.ل 199انحالل شرکت سهامی در ماده مواد  موارد انحالل شرکت هاي سهامی: -1

 وقتی که شرکت موضوعی را که براي آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد .الف. 

 ضاء در صورتی که شرکت براي مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انق .ب

 .تمدید شده باشد

 در دو صورت که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأي به انحالل شرکت بدهد .ج. 

 در صورت صدور حکم قطعی دادگاه .هـ 
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انحالل ا بدهکاری سهامدار از موارد یورشکستگی  ،بنابراین ؛نه سهامداران ،این ماده ورشکستگی شرکت است 3منظور از ورشکستگی در بند 

دلیل این امر آن است که طلبکاران شخصی سهامدار بدهکار می توانند مبادرت به فروش سهام آن سهامدار نمایند زیرا  .شودشرکت قلمداد نمی

 .نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی با مشکل مواجه نیست

 موارد انحالل شرکت هاي تضامنی و نسبی: -2

شرکت نسبی موارد انحاللش همان  189و ماده  .ت در شش بند ولی هشت مورد احصاء شده است.ق 136مورد انحالل این شرکت ها در ماده 

 .موارد شرکت تضامنی است

 ت .ق 93ماده  3و  2و  1دو مورد فقرات  .الف

 در صورت تراضی تمام شرکاء .ب 

 .ه آن دالیل را موجه دانسته و حکم به انحالل دهددر صورتی که یکی از شرکا به دلیل انحالل شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکم .ج

 137در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده  .د

 138در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده  .هـ

 140و  139در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد  .و

علت این امر آن است  .باشدت بدهکاری یا ورشکستگی شرکت می.ق 129و ماده  136ها با توجه به بند هـ ماده یکی از موارد انحالل این شرکت

برای وصول  توانندنمیها با محدودیت مواجه بوده و طلبکاران شخصی شرکاء الشرکه در این شرکتت نقل و انتقال سهم.ق 123که مطابق ماده 

شرکاء با یکی  ،یعنی جهت وصول طلب طلبکاران شخصی ،همین دلیل به ؛الشرکه آن شریک در شرکت نمایندطلب خود مبادرت به فروش سهم

 .از موارد انحالل شرکت تضامنی و نسبی، در همکاری یا ورشکستگی شریک قلمداد شده است

 .مطالعه شود 140و  137و  131مواد 

 موارد انحالل شرکت با مسئولیت محدود: -3

 .ولی در شش مورد احصاء شده استت در چهار بند .ق 114موارد انحالل این شرکت در ماده 

 93ماده  -3 -2 -1در مورد فقرات  .الف

 .در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد .ب

مه دالیل او را در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحالل کرده است و محک .ج

 .موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحالل به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند

 .در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد .د

حال این  .سئولیت محدود از موارد انحالل این شریک قلمداد شده استهمچنانکه مالحظه می گردد بدهکاری یا ورشکستگی شریک شرکت با م

درخواست فروش سهم الشرکه شریک را بنمایند زیرا نقل و انتقال سهم الشرکه  توانندنمیکه طلبکاران شخصی شرکاء  شودمیبحث مطرح 

 .باشدمیت با محدودیت مواجه .ق 102مطابق ماده 

 114درخواست انحالل شرکت را مطرح کنند زیرا موارد انحالل این شرکت در ماده  توانندنمیی شرکاء از طرف دیگر طلبکاران شخصنکته: 

پس تکلیف طلبکاران شخصی شرکاء  .و بدهکاری یا ورشکستگی شریک از موارد انحالل شرکت قلمداد نشده است تت احصاء شده اس.ق

تنها اقدامی که طلبکار می تواند به عمل آورد آن است که سهم الشرکه بدهکار یا  برخی معتقدند .چیست؟ در این زمینه اختالف نظر وجود دارد

بنابراین  .کننده مقدم شناخته شودفیعنوان توقورشکسته را توقیف نماید تا چنانچه بنا به عللی شرکت در آینده منحل شود آن توقیف کننده به

اما برخی دیگر معتقدند به دو دلیل زیر می توان در این مورد نیز درخواست  .ندارد به اعتقاد این عده، طلبکار حق درخواست انحالل شرکت را

 انحالل شرکت را مطرح نمود:

زیرا علت این که قانون گذار در بند  با وحدت مالک از مقررات شرکت هاي تضامنی می توان درخواست انحالل شرکت را پذیرفت .الف

ه است که نقل و انتقال سهم درد انحالل شرکت تضامنی را بدهکاری یا ورشکستگی شرکت قلمداد کرت یکی از موا.ق 129و ماده  136هـ ماده 

ت نقل و انتقال سهم الشرکه در .ق 102حال از آن جا که مستنداً به ماده  .باشدمیت با محدودیت مواجه .ق 123الشرکه با توجه به ماده 

ت در شرکت با مسئولیت محدود .ق 129و  136بنابراین حکم مقرر در بند هـ ماده  .باشدمیشرکت با مسئولیت محدود نیز با محدودیت مواجه 

 .نیز قابل اعمال است

از آن جا که مقداری از  .باشدست که هر بدهکاری تا تمام دارایی خود مسئول پرداخت بدهی خود میا آن اقتضاي اصل وحدت دارایی: .ب

 .باید اجازه بدهیم شرکت منحل شود تا طلبکار به دارایی بدهکار دسترسی پیدا کنددارایی شخص بدهکار در شرکت قرار دارد و 

ت فوت زمانی از موارد انحالل این شرکت است که در اساسنامه بدان تصریح شده باشد در .ق 114م  4همچنانکه مالحظه می گردد در بند  -

 .غیر این صورت فوت از موارد انحالل این شرکت نخواهد بود
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 ت:.ق.ا.ل 93ماده  -3 -2 -1 فقرات

 .وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد

 .وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد

 ورشکستگی شرکت

ی شرکت در ورشکستگی شرکاء یا گستتأثیر ورشکستگی شرکاء یا سهامداران در ورشکستگی شرکت و تأثیر ورشکنکته: 

 سهامداران:

 تأثیر ورشکستگی شرکاء یا سهامداران در ورشکستگی شرکت های مختلف تجاری:نکته: 

ی شریک در شرکت های گالبته باید توجه داشت ورشکست .گرددیا سهامدار موجب ورشکستگی شرکت نمی اءدر هیچ صورتی ورشکستگی شرک

 .محدود محتمل است موجب انحالل شرکت گردند تضامنی، نسبی و با مسئولیت

 تأثیر ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکاء یا سهامداران:نکته: 

 تأثیر ورشکستگی شرکت هاي سهامی عام و خاص در ورشکستگی سهامداران: .الف

ین است که ورشکستگی شرکت سهامی با توجه به این که سهامداران شخصاً مسئولیتی در قبال بدهی های شرکت سهامی ندارند قاعده کلی ا

وارد بر این اصل آن است که اگر شرکت سهامی ورشکسته گردد و دارایی شرکت  تنها استثناءموجب ورشکستگی سهامداران نمی گردد اما 

ن منابع به سهامداران شده است می توان برای مطالبه آنکفاف بدهی های آن را نکند و معلوم گردد تعدادی و مقداری از مبالغ اسمی سهم تأدیه 

اگر سهامدار آن مبلغ را تأدیه نمود مشکلی پیش نخواهد آمد اما چنانچه سهامدار از تأدیه مبلغ امتناع ورزد به شرط این که تاجر  .مراجعه کرد

ست به یکی از اعمال ت امالک ما برای تاجر بودن اشتغال آن سهامداران در خارج از شرک .باشد می توان درخواست ورشکستگی او را مطرح نمود

 .ت.ق 2شده در ماده تجاری احصاء 

 تأثیر ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود در ورشکستگی شرکاء: .ب

از آن جا که شرکاء این شرکت در قبال بدهی های شرکت بالشخصه مسئولیتی ندارند قاعده کلی این است که ورشکستگی شرکت با مسئولیت 

اما باید توجه داشت در سه استثناء ذکر شده در باب مسئولیت شرکاء شرکت با مسئولیت  .تگی شرکاء آن نداردمحدود هیچ تأثیری در ورشکس

ه محدود چنانچه شریک از پرداخت مبلغ مورد مطالبه )در استثناء اول و دوم کل بدهی و در استثنای سوم مبلغ ما به التفاوت( امتناع ورزد ب

مالک تاجر بودن شریک اشتغال بالشخصه  .شد می توان درخواست ورشکستگی آن شریک را مطرح نمودشرطی که آن شریک بالشخصه تاجر با

 :باشدمیآن شریک در خارج از شرکت به یکی از اعمال تجاری 

 .در صورتی که نوع مشارکت از جهت مسئولیت محدود قید شود 

 .در صورتی که یک یا چند نفر شریک به همراه نام شرکت قید شود 

تی که در زمان تقدیم سرمایه غیر نقد به صورت حقیقی نرخ تعیین شده باشد در این صورت فقط تا میزان ما به التفاوت آن ردر صو 

 .مسئولیت خواهند داشت

 .در هر سه مورد فوق مسئولیت تضامنی وجود دارد و شرکاء مکلف به پرداخت خساراتی هستند که وارد آمده است

 ر شرکت های تجاری:حدود اختیار مدیران دنکته: 
میلیون ندارد اگر مدیران شرکت مبادرت به  30تعهد آور مازاد بر مبلغ سند اگر اساسنامه شرکتی مقرر نموده باشد که مدیران شرکت حق صدور 

ن؟ باید بین میلیون توما 20یک سند تعهد آور به مبلغ صد میلیون بنمایند آیا شرکت در قبال کل مبلغ صد میلیون یا فقط در قبال مبلغ 

 .شرکت ها قائل به تمایز شد

 حدود اختیارات در شرکت های سهامی عام و خاص:نکته:  .الف
ت که مقرر داشته مدیران شرکت دارای اختیارات الزم برای اداره امور شرکت می باشند و محدود کردن اختیارات .ق.ا.ل 118با لحاظ ماده 

محدود کردن اختیارات مدیران حتی در اساسنامه هامداران معتبر است به عبارت دیگر مدیران فقط در روابط بین مدیران و شرکت و س

اط می گردد که اگر در مثال فوق مدیران شرکت سهامی عام یا خاص باز این ماده چنین استن در قبال اشخاص ثالث باطل و بی اثر است

 .بلغ مسئول خواهد بودمبادرت به صدور سند تعهدآور نموده باشند شرکت سهامی در قبال کل م

 آیا در شرکت هاي سهامی موردي وجود دارد که شرکت در قبال اقدام مدیران مسئول نباشد ؟نکته: 

 .ل اقدام خارج از موضوع مسئول نخواهد بودات چنانچه اقدام مدیران خارج از موضوع شرکت باشد شرکت در قب.ق.ا.ل 118مستنداً به ماده  -بلی
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ت چه خواهد بود اختالف نظر وجود دارد از جهت این که می گوییم شرکت مسئول نیست .ق.ا.ل 135م مقرر در ماده ال فوق حکؤدر س نکته:

خلف تدادگاه باید شرکت را محکوم کند اما شرکت بعداً بتواند خود به مدیر م 135دادگاه نباید شرکت را محکوم کند یا این که با استناد ماده 

 .مراجعه کند

 شرکت سهامی خاص )الف( که توسط هیأت مدیره شرکت سهامی )ب( به عنوان  :91دکتری سراسری سال  نکته مهم: سوال

برای تصدی سمت مدیریت عامل معرفی  مدیرعامل شرکت انتخاب شده است، شخص حقیقی )ج( را به عنوان نماینده خود

ه اعمال و اقدامات شخص )ج( در مقابل انتخاب شرکت )الف( به عنوان مدیرعامل صحیح و کلی نموده است. در این صورت:

 شود.اشخاص ثالث نافذ و معتبر تلقی می

 حدود اختیارات مدیران در شرکت های تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود:نکته:  .ب
اء معتبر است در ت محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه در این شرکت ها نه تنها در قبال مدیران شرکت و شرک.ق 105مستند به ماده 

قبال اشخاص ثالث نیز معتبر است بنابراین اگر در مثال فوق که گفتیم یک سند تعهدآور صادر گردیده اما مطابق اساسنامه شرکت مدیران حق 

یچ گونه میلیون مسئول خواهد بود در قبال مازاد شرکت ه 20میلیون نداشته اند شرکت فقط در قبال  20صدور سند تعهدآور مازاد بر مبلغ 

 .مسئولیتی نداشته و مسئولیت متوجه مدیران متخلف خواهد بود

برای همه مجاز است فلذا  اخذ اطالعات راجع به امور شرکتدر آیین نامه ثبت شرکت ها مراجعه به مرجع ثبت شرکت ها جهت نکته: 

 .ند به ضرر خود اقدام کرده اندناشخاصی که به آن مراجعه نک

 ت:.ق 439تفسیر ماده 

زم به یادآوری است در این ماده قانونگذار اشاره به موردی نموده است که حکم ورشکستگی شرکت و حکم ورشکستگی شریک هم زمان باشد ال

)یعنی در ضمن یک حکم باشد( با توجه به توضیحات فوق پذیرش این امر مشکل است یعنی این که امکان این که حکم ورشکستگی شرکت و 

اگر دارایی  .بعداً امر تصفیه به عمل آید؛ شود وجود ندارد زیرا گفتیم اول باید حکم ورشکستگی شرکت صادر شود شریک در یک حکم صادر

 .شرکت کافی نباشد حکم ورشکستگی شریک نیز صادر خواهد شد

انچه هم حکم صادر شده باشد در این صورت فقط اموال شرکت مهر و موم خواهد شد اما چن هرگاه فقط حکم ورشکستگی شریکنکته: 

ورشکستگی شرکت صادر شده باشد در این صورت فقط اموال شرکت مهر و موم خواهد شد اما چنانچه حکم ورشکستگی شرکت و هم حکم 

 .هم اموال شرکت و هم اموال شریک مهر و موم خواهد شدورشکستگی شریک صادر و 

 ت:.ق 128تفسیر ماده 

شرکت در این بیان قانونگذار درست است زیرا  .مه قانونی با ورشکستگی شرکاء نداردورشکستگی شرکت تضامنی مالز ل:قسمت اونکته: 

است موجب ورشکستگی شرکاء آن شود و در برخی موارد محتمل است موجب ورشکستگی شرکاء  مکنتضامنی ورشکستگی در برخی موارد م

 .آن نشود

کستگی شرکت ندارد اگر بیان قانونگذار دارای مفهوم مخالف نباشد جمله ورشکستگی برخی از شرکاء مالزمه قانونی با ورش قسمت دوم:نکته: 

قانونگذار صحیح است اما چنانچه بیان قانونگذار مفهوم مخالف داشته باشد مخالف این جمله چنین خواهد شد: )ورشکستگی همه شرکاء موجب 

ر صورتی ورشکستگی شرکاء موجب ورشکستگی شرکت ورشکستگی شرکت تضامنی خواهد شد( این جمله صحیح نیست زیرا می دانیم در ه

 .نخواهد شد

 تأثیر ورشکستگی شرکت تضامنی در ورشکستگی شرکاء:نکته:  -ج

تضامنی دارند اما باید توجه داشت صرف صدور حکم  یتهر چند که هر یک از شرکاء شرکت تضامنی در قبال کل بدهی های شرکت مسئول

برای صدور حکم ورشکستگی شریک بایستی شرایط زیر  .تگی شریک شرکت تضامنی نمی گرددورشکستگی شرکت موجب صدور حکم ورشکس

 .شرایط با هم جمع شود .وجود داشته باشد

 .شرکت ورشکسته شده باشد 

 .امر تصفیه شرکت به عمل آمده باشد 

 .دارایی شرکت کفاف بدهی هاي شرکت را نکند 

 .شده و شریک از پرداخت بدهی امتناع ورزد براي مطالبه بدهی شرکت تضامنی به شریک آن مراجعه 

آن شخص بالشخصه تاجر باشد باید توجه داشت نه شریک شرکت تضامنی بودن دلیل تاجر بودن است و نه مدیر شرکت  

تضامنی بودن دلیل تاجر بودن است تنها مالک براي تاجر بودن آن شخص اشتغال او به یکی از اعمال تجاري در خارج از 
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که نمی توان هم زمان حکم ورشکستگی شرکت تضامنی و یا شریک آن را  شودمیبا تفسیر فوق مشخص  .دباشمیشرکت 

 .ت از این حیث مبتنی بر تسامح است.ق 439صادر نمود بنابراین ماده 

 تأثیر ورشکستگی شرکت نسبی در ورشکستگی شرکاء:نکته:  -د

ت نسبی نیز قابل اعمال است به جز این که در شرکت نسبی فقط به نسبت سهم تمام مواردی که در شرکت تضامنی به آن اشاره شد در شرک

 .ن ها می توان مراجعه نمودآالشرکه به هر یک از 

قسمت اول: این ماده صحیح است زیرا می دانیم  .بیان قانونگذار در این ماده تشکیل از دو قسمت است ت:.ق 128تفسیر ماده نکته: 

گردد )این مؤید آن است که مالزمه رخی موارد موجب ورشکستگی شرکای آن می گردد و در برخی مواقع نمیورشکستگی شرکت تضامنی در ب

گردد و قانونی ندارد( قسمت دوم قانون مبتنی بر تسامح است زیرا ورشکستگی شریک در هیچ صورتی موجب ورشکستگی شرکت تضامنی نمی

 .صحیح نیسته مالزمه قانونی ندارد بنابراین بیان این جمله ک

 :مدیریت در شرکت های مختلف تجاری

 مدیریت در شرکت سهامی عام و خاص:نکته: 

اما در مورد حداقل اعضاء هیأت مدیره و  .باشدمی پنج نفرت .ق.ا.ل 107حداقل اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی عام با توجه به ماده 

مدت مدیریت در این شرکت ها دو سال  –فر و برخی سه نفر فرض می کنند برخی آن را دو ن .شرکت سهامی خاص اختالف نظر وجود دارد

مدیران شرکت سهامی  .مدیران شرکت سهامی عام و خاص الزاماً باید سهامدار شرکت باشند .ولی انتخاب مجدد مدیران بالمانع است باشدمی

ل.ا.ق.ت  83در شرکت سهامی خاص که مطابق ماده مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند. عام و خاص از طریق مجمع عمومی مؤسس و 

ل.ا.ق.ت تعیین می شوند. مدیران این شرکت ها در هر  20تشکیل مجمع عمومی مؤسسین الزامی نیست اولین مدیران شرکت از طریق ماده 

اشند. اساسنامه شرکت نمی حال قابل عزل هستند و تفاوتی نمی کند که از ناحیه مجمع عمومی مؤسس یا مجمع عمومی عادی انتخاب شده ب

. مدیران این شرکتها محتمل است موظف یا غیر موظف باشند. باشدمیتواند مقرر دارد مدیران غیر قابل عزل بشوند زیرا بر خالف قواعد آمره 

هانه از شرکت ما منظور از مدیران موظف مدیری است که حقوق ماهانه از شرکت می گیرند و منظور از مدیران غیر موظف مدیری است که

 حقوق دریافت نمی دارد.

مدیره و مدیر عامل مطرح شده است تبرعکس شرکت های سهامی که بحث هیئ مدیریت در تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود:نکته: 

مدیره یا مدیر هیئت البته اساسنامه شرکت می تواندنبوده است  یها چنین بحثی وجود ندارد و قانون گذار به اصطالح مدیر اتکایدر این شرکت

قانونگذار در خصوص  .ها یک نفر استت حداقل مدیر در این شرکت.ق 104و  120با توجه به ماده  .بینی نمایدها پیشعامل را در این شرکت

ها محتمل کتمدیران این شر .توان محدود یا نامحدود باشدها قایل به محدودیت نشده است بنابراین مدت مدیریت میمدیریت در این شرکت

 .ها محتمل است موظف یا غیر موظف باشندمدیران این شرکت .است خود شریک این شرکت باشند و محتمل است از خارج انتخاب گردند

یا اساسنامه انتخاب شود اگر  ها محتمل است در ضمن شرکت یا اساسنامه انتخاب گردند و محتمل است در خارج از شرکتمدیران این شرکت

و  باشدمیر این سه شرکت در خارج از شرکت یا اساسنامه انتخاب گردند اصل بر آن است که مطابق مقررات )قانون وکالت قابل عزل مدیران د

آن جا اساسنامه می تواند خالف این امر را مقرر دارد( اما اگر مدیران در ضمن اساسنامه یا ضمن شرکتنامه انتخاب شده باشند برخی معتقدند از 

تواند وکیل را عزل نماید در قضیه متنازع فیه نیز اساسنامه یا قد وکالتی در ضمن عقد الزمی درج گردد موکل به طور یک طرفه نمیکه اگر ع

مدیر را عزل  توانندنمیطرفه طور یکبنابراین شرکاء به هستند،های تجاری عقد الزم دانیم که شرکتنامه سند عقد شرکت بوده و میشرکت

 .نمایند

که مطابق اساسنامه شرکت، مدیران حق صدور صد میلیون نمایند، حال آن غمبلبهاگر مدیران شرکتی مبادرت به صدور یک سند تعهدآور ه: نکت

به سند تعهدآور مازاد بر مبلغ چهل میلیون نداشته است آیا شرکت در قبال شصت میلیون مازاد مسئول است؟ برای پاسخ به این سوال باید قایل 

  .شد زیرا در این زمینه دو حکم متفاوت وجود داردتمایز 

بیان داشته محدود نمودن اختیارات مدیران در اساسنامه در قبال اشخاص ثالث نیز معتبر است  1311ت مصوب .ق 105* )از یک طرف ماده 

 حکم این ماده در مورد شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود قابل اعمال است(

ر این شرکت فقط در قبال مبلغ چهل میلیون مسئول بوده و در قبال مبلغ شصت میلیون مازاد شرکت هیچ گونه مسئولیتی ندارد بلکه بنابراین د

که در مورد شرکت های  1347ت تصویب .ق.ا.ل 118نسبت به شصت میلیون مازاد مسئولیت متوجه مدیر است از طرف دیگر مطابق ماده 

است قانونگذار بیان داشته: محدود نمودن اختیارات مدیران حتی اگر در اساسنامه نیز باشد در قبال اشخاص  سهامی عام و خاص قابل اعمال

 .بنابراین در شرکت های سهامی عام و خاص، شرکت در قبال صد میلیون مسئول خواهد بود .ثالث قابل استناد نیست
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 118در قبال اقدامات اعضای هیأت مدیره مسئول نباشد؟ با توجه به ماده  آیا در شرکت سهامی عام و خاص موردی وجود دارد که شرکت نکته:

 .ت چنانچه اقدام اعضای هیأت مدیره خارج از موضوع شرکت باشد شرکت سهامی مسئول نخواهد بود.ق.ا.ل

اگر مدیران این  .باشدمی برای مثال شرکت سهامی تشکیل گردیده و موضوع فعالیت آن صادرات، واردات، تولید، خرید و فروش قطعات صنعتی

 شرکت مبادرت به یک معامله پانصد تن برنج نمایند و بابت آن سند تعهدآوری به مبلغ پانصد میلیون صادر کنند، باید گفت در این فرض شرکت

 .سهامی هیچ گونه مسئولیتی ندارد

 نحوه اتخاذ تصمیم در شرکت های مختلف تجاری:

 تلف تجاری: اتخاذ تصمیم در شرکت های مخنکته:  -1

در این شرکت ها اتخاذ تصمیم بایستی با اتفاق نظر شرکاء به عمل آید یعنی رضایت تمامی شرکاء برای اتخاذ تصمیم شرط است )تضامنی و 

 نسبی(

 اتخاذ تصمیم در شرکت های با مسئولیت محدود:نکته:  -2

 برای اتخاذ تصمیم در این شرکت ها باید بین دو مورد قایل به تمایز شد:

برای اتخاذ تصمیم  ت.ق 111مستنداً به ماده  .اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر سرمایه یا تغییر مواد اساسنامه شرکت باشد رد اولوم 

ثانیاً بایستی این سه چهارم دارندگان خود دارای اکثریت عددی نیز  .اوالً بایستی رضایت سه چهارم دارندگان سرمایه وجود داشته باشد

 .باشند

اکثریت حداقل دارندگان  اتصمیمات بایستی ب ت.ق 106چنانچه اتخاذ تصمیم در خصوص سایر موارد باشد مستنداً به ماده  مورد دوم: 

در بار دوم مجمع  .چنانچه در بار اول این اکثریت حاصل نگردد مجمع )شرکاء( برای بار دوم دعوت خواهند شد .نصف سرمایه اتخاذ شود

های بر خالف اکثریت دتوانمی نماید )الزم به ذکر است که در هر دو مورد فوق اساسنامه شرکت به اکثریت عددی اتخاذ تصمیم می

 ت(.ق 107ماده  .اتخاذ تصمیم نماید یعنی اکثریت های مزبور را تغییر دهد ،مقرر

 اتخاذ تصمیم در مورد شرکت های سهامی عام و خاص:: نکته -3

ومی سه گانه یعنی مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی اتخاذ تصمیم در این شرکت ها از طریق مجامع عم

به عمل می آید که در زیر به صالحیت هر یک از این سه مجمع و اکثریت الزم جهت تشکیل آنها و اکثریت الزم جهت اتخاذ تصمیم اشاره می 

 .گردد

 مجمع عمومی مؤسس: .الف
اولین صالحیت این مجمع احراز پذیره نویسی و  .ت احصاء شده است.ق.ا.ل 72ین مجمع در ماده صالحیت مجمع عمومی مؤسس صالحیت ا

تأمین سرمایه شرکت است یعنی مجمع عمومی باید بررسی نماید که آیا سرمایه مورد نظر مؤسسین تأمین شده است یا خیر و همچنین وجوه 

 .نقدی که می بایست تأدیه شود تأدیه شده است یا خیر

 ت همه .ق.ا.ل 232 ماده از اقدامات مؤسسین را تصویب نکند مستنداً به یچنانچه مجمع عمومی مؤسس در مقابل اقدام حیت اول:صال

 .شده مسئولیت تضامنی دارندنمؤسسین در مقابل اقدام تصویب 

 :اما  ،گرددمیاطالق ساسنامه تصویب اساسنامه و عنداللزوم اصالح آن است قبل از تصویب اساسنامه بدان طرح ا صالحیت دوم مجمع

مجمع عمومی مؤسس محتمل است اساسنامه پیشنهادی  .شودمیاطالق ان طرح از آن برداشته شده و بدان اساسنامه عنو ،پس از تصویب

 .مؤسسین را به همان نحو تصویب نماید و محتمل است همراه با تغییراتی آن را تصویب نماید

 :الزم به یادآوری است هم مجمع عمومی مؤسس و هم مجمع عمومی عادی  .باشدمیو بازرسان انتخاب مدیران  صالحیت سوم مجمع

هر دو صالحیت انتخاب مدیران و بازرسان را دارند اما تفاوت آن دو در این است که مجمع عمومی مؤسس، اولین مدیران و اولین 

 .رسان بعدی را انتخاب می کندی، مدیران بعدی و بازدبازرسان را انتخاب می کند اما مجمع عمومی عا

 :باید توجه داشت مجمع عمومی عادی نیز تعیین صالحیت روزنامه  .تعیین روزنامه کثیراالنتشار است صالحیت چهارم مجمع

کثیراالنتشار را دارد اما تفاوت آن در این است که صالحیت مجمع عمومی مؤسس برای تعیین اولین روزنامه کثیراالنتشار است ولی 

 .باشدعدی میبیت مجمع عمومی عادی برای تعیین روزنامه کثیراالنتشار صالح

 اکثریت الزم جهت تشکیل و اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی مؤسس:
چنانچه در بار اول این  .باشدمیت برای تشکیل مجمع عمومی مؤسس حضور دارندگان حداقل نصف سرمایه ضروری .ق.ا.ل 75مستنداً به ماده 

 20فاصله نشر آگهی و تشکیل مجمع نباید از  .شود مؤسسین می توانند مجمع عمومی مؤسس را تا دو بار دیگر نیز دعوت کننداکثریت حاصل ن

چنانچه در بار  .حاضر باشند یهارمسوم سدر بار دو یا سوم مجمع زمانی تشکیل شده قلمداد می گردد که حداقل دارندگان یک .روز کمتر باشد
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اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آرای  .نگردد مؤسسین باید عدم تشکیل شرکت را اعالم دارندسوم این اکثریت حاصل 

 .حاضر خواهد بود

م دارای یک رأی است اما مجمع عمومی مؤسس می تواند تصویب نماید که برخی از سهام بیش از یک رأی هدر مجمع عمومی مؤسس هر س

 .گردد(هام با سهام ممتازه اطالق میداشته باشد به این قبیل س

مانند این که خصیصه سهام ممتازه آن  .باشدمیبنابراین سهام ممتازه سهامی است که نسبت به سهام معمولی از خصیصه ویژه ای برخوردار 

 .رأی داشته باشد اش این باشد که چند برابر سهام معمولیود ببرد یا این که خصیصهسباشد که آن سهم چند برابر سهام معمولی 

یک از مسئولین در قبال آن اقدامات گاه مؤسسین اقداماتی را برای تشکیل شرکت به عمل آوردند ولی شرکت تشکیل نگردد در این صورت هرهر

کند ولی آن اقدامات را تصویب ن ه عمل آورند که مجمع عمومی مؤسسهمچنین هر گاه مؤسسین اقداماتی را ب .دارای مسئولیت تضامنی هستند

ند در صورتی شرکت تشکیل گردد مانند این که مؤسسین ادعا نمایند برای تشکیل شرکت ده میلیون بابت پذیرایی جلسه مجمع هزینه نموده ا

 .این اقدام را تصویب نکند باز مؤسسین هر یک در قبال آن دارای مسئولیت تضامنی می باشند که مجمع عمومی مؤسس

 عادی نکاتی در مورد مجمع عمومی

 مجمع عمومی عادی خود دو نوع است:  نکته:

 مجمع عمومی عادي ساالنه -1

 مجمع عمومی به طور فوق العاده -2

)منظور از مجمع عمومی به طور ساالنه(: همان مجمع عمومی عادی است که سالی یک بار در موعد مقرر در اساسنامه جهت تصویب نکته: 

 .تشکیل می گردد باشدمیی که در صالحیت مجمع عمومی عادی ترازنامه و اتخاذ تصمیم راجع به سایر مسائل

)مجمع عمومی به طور فوق العاده(: همان مجمع عمومی عادی است که در خارج از موعد مقرر در اساسنامه برای اتخاذ تصمیم راجع به نکته: 

صالً تشکیل نشود و محتمل است یک یا محتمل است چنین مجمعی در یک سال ا شودمیمسائلی که برای شرکت حادث می گردد تشکیل 

 .چند بار تشکیل شود

مجمع عمومی به طور فوق العاده را نباید با مجمع عمومی فوق العاده اشتباه گرفت چون این دو مجمع دارای صالحیت های کاماًل نکته: 

 .جداگانه ای هستند

عادی خواه ساالنه و خواه به طور فوق العاده را تشکیل داد در این  می توان در یک روز هم مجمع عمومی فوق العاده و هم مجمع عمومی نکته:

گونه موارد هدف هیأت مدیره آن است که می خواهند موارد و مسائلی را مطرح نمایند که پاره ای از آن ها صالحیت مجمع عمومی فوق العاده 

  .است و پاره ای دیگر در صالحیت مجمع عمومی عادی

 شرکت ها ایراد نگیرد بهتر است که دو نکته را در عمل رعایت کنیم:برای این که مرجع ثبت 

 .در آگهی منتشره ساعت تشکیل این دو مجمع را جدا از هم تعیین کنیم 

 .براي هر یک از دو مجمع صورت جلسه ي جداگانه اي تنظیم کنیم 

 در خصوص نصاب مجامع: نکاتی

م کنند انونی حاصل نگردد در این صورت بایستی مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعالچنانچه در بار سوم مجمع عمومی مؤسس اکثریت ق نکته:

 .ی که تعهد سهام در انجام به عمل آمده مراجعه و مبالغ پرداختی خود را مسترد دارندپذیره نویسان می توانند به بانک و متعاقب این امر

تواند تصویب نماید که برخی از سهام بیش ا مجمع عمومی مؤسس میام سهم دارای یک رأی است ردر جلسه ی مجمع عمومی مؤسس ه نکته:

بنابراین باید توجه داشت خصیصه سهام ممتازه محتمل است داشتن  .از یک رأی داشته باشد به این قبیل سهام، سهام ممتازه اطالق می گردد

 .رأی بیشتر باشد و یا محتمل است بردن سود بیشتر باشد و یا مواردی از این قبیل

 باید توجه داشت بین دو اصطالح حداقل نصف سرمایه با اصطالح بیش از نصف سرمایه تفاوت وجود دارد: نکته:

 درصد سرمایه50یش از نصف سرمایه یعنی بیش از سرمایه و منظور از اصطالح ب درصد50منظور از اصطالح حداقل نصف سرمایه یعنی 

درصد سرمایه تفاوت وجود دارد: زیرا در آن جا که بحث بیش از نصف سرمایه  51چنین بین دو اصطالح بیش از نصف سرمایه و هم  نکته:

افزوده شود در حالی که در اصطالح  %50درصد مطرح است منظور ما آن است که فقط یک سهم )یک رأی( به  50مطرح است یعنی بیش از 

 .درصد خود یک درصد ممکن است چندین میلیارد سرمایه باشد 51

ت مقرر شده سهامی که حق دارد منظور چیست؟ مگر سهامی وجود دارد که حق رأی نداشته باشد؟بله در موارد زیر سهام .ق.ا.ل 84م  در نکته:

 ممکن است حق رأی نداشته باشد:
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سهم دارد حق  50تر از مکمحتمل است اساسنامه شرکت مقرر نماید مثال  هر پنجاه سهم داراي یک رأي است کسی که  

 .داشت رأي نخواهد

محتمل است سهام با نام شرکت به سهام بی نام تبدیل شده باشد و یا بی نام به با نام تبدیل شود اگر سهامداري به شرکت  

 .علی رغم آگهی مراجعه نکند حق رأي نخواهد داشت

تعهد شده  الغبمحتمل است در هنگام تشکیل شرکت مقداري از سرمایه شرکت تعهد به تأدیه شده باشد اگر بعدا  این م 

 .ي نخواهد داشتأمطالبه شده باشد اما سهامدار از پرداخت آن امتناع ورزد چنین سهامداري حق ر

 آیا اساسنامه شرکت سهامی می تواند اکثریتی بر خالف این اکثریت ها تصور دارد؟ یا خیر؟ :الؤس

 .ریت ها را تغییر دهدت اساسنامه شرکت نمی تواند این اکث.ق.ا.ل 72برخی معتقدند مستنداً به ماده  -1

ت استناد می کنند اساسنامه شرکت سهامی می تواند این اکثریت ها را تغییر دهد )کاهش یا .ق 111و  106برخی معتقدند به مواد  -2

 افزایش(

ا ندارد و نظر ت معتقدند اساسنامه شرکت می تواند این اکثریت ها را افزایش دهد اما حق کاهش آن ر.ق.ا.ل 121برخی دیگر با استناد به م  -3

 .سوم قوی تر است

 مصوبات مجامع عمومی در چه صورتی معتبر خواهد بود؟ در صورت جمع شرایط زیر:نکته: 

 .در آگهی منتشره موضوع تصویب شده جزء دستور جلسه باشد -1

 .آن مجمع صالحیت اتخاذ تصمیم راجع به موضوع تصویب شده را داشته باشد -2

 .و اتخاذ تصمیم مجمع رعایت شده باشد اکثریت های قانونی در خصوص تشکیل -3

 صورت جلسه مجمع را چه کسانی امضاء می کنند؟ نکته:

هامداران حاضر در جلسه یعنی نیازی به امضای سایر سهامداران نیست اما باید توجه داشت یک لیست حضور و غیابی وجود دارد که بایستی س

گوییم اصل بر این است که رئیس هیأت مدیره رئیس هیأت رئیسه است مگر ت این که میالزم به یادآوری اس .امضاء نمایند را ستمجمع این لی

 .تحت انتخاب مدیران و یا عزل مدیران مطرح باشد این امر قاعده امر نبوده و بر خالف آن نیز می توان حکمی را مقرر نمود

 می است؟ارسال کدام یک از صورتجلسات مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکت ها الزا نکته:

 .ت بیان شده است.ق.ا.ل 106بند در ماده  4این موارد در 

 مجمع عمومی فوق العاده: .ب

 صالحیت مجمع عمومی فوق العاده:

 278تبدیل شرکت سهامی خاص به سهام عام مطابق ماده  -6ت در سه مورد احصاء شده است: .ق.ا.ل 83صالحیت این مجمع با توجه به ماده 

 ت.ق.ا.ل

 اد اساسنامهدر مو تغییر -1

 تغییر در سرمایه شرکت  -2

 انحالل قبل از موعد   -3

ت(( و همچنین در باب )تغییر در خصایص .ق.ا.ل 56البته باید توجه داشت در باب کاهش یا افزایش سرمایه در باب )صدور اوراق قرضه )ماده 

 .باشدمیت( مرجع صالح مجمع عمومی فوق العاده .ق.ا.ل 42سهام ممتازه )ماده 

 اکثریت الزم جهت تشکیل و اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده: نکته:

چنانچه در بار اول این اکثریت حاصل نگردد مجمع برای بار دوم  .باشدمیجهت تشکیل این مجمع حضور دارندگان بیش از نصف سهام الزامی 

از یک سوم سهام، حاضر باشند اتخاذ تصمیم در این مجمع در بار دوم تشکیل مجمع زمانی قانونی است که دارندگان بیش  .دعوت خواهد شد

 .همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضرین خواهد بود

 مجمع عمومی عادی: .ج

 صالحیت مجمع عمومی عادي:

اهد صالحیت این مجمع عام بوده و غیر از مواردی که در باب صالحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده گفته شد، این مجمع صالحیت خو

البته همچنان که قبالً گفته شد در باب انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه کثیراالنتشار هر دو مجمع یعنی هم مؤسس و هم  .داشت
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مدیران، اولین بازرسان و اولین روزنامه  ینعادی صالحیت دارند اما تفاوت قضیه در آن است که صالحیت مجمع عمومی مؤسس برای انتخاب اول

 .باشدمییراالنتشار است اما صالحیت مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیران بعدی کث

 اکثریت الزم جهت تشکیل و اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادي:نکته: 

حاصل نگردد مجمع برای بار دوم چنانچه در بار اول این اکثریت  .برای تشکیل این مجمع حضور دارندگان بیش از نصف سهام ضروری است

 88با توجه به قسمت اول ماده  .دعوت خواهد شد در بار دوم مجمع با حضور هر عده ای از سهامداران قانوناً تشکیل شده قلمداد می گردد

 .در مجمع عمومی عادی با بیش از نصف آرای حاضر در جلسه رسمی خواهد بود ت اتخاذ تصمیم.ق.ا.ل

مدیر علی البدل  2مدیر اصلی و  5می خواهند  -ن قدر رأی می تواند بدهدیمسهم دارد و ه 10،000ف سهامدار و قای الت آ.ق.ا.ل 88ماده 

 .مدیریت شده اندنفر کاندیدای  20 .انتخاب نمایند

  تعداد آراء آقای الف برای انتخاب مدیران 

رت دیگر آیا اساسنامه شرکت می تواند حکمی بر خالف این اکثریت ها داشته باشد؟ در ؟ به عباباشدمیآیا این اکثریت ها قابل تغییر  :سوال

 این زمینه اختالف نظر وجود دارد:

 .ت این اکثریت ها قابل تغییر نیستند.ق.ا.ل 72برخی معتقدند مستنداً به ماده  -1

ت .ق 111و  106مالک از مواد  وحدتبا  .باب کاهش، هم در باب افزایش و هم در باشدمیهای مقرر قابل تغییر برخی معتقدند اکثریت -2

 .این حکم ارائه می گردد

 .ت این نظر از نظرهای دیگر صحیح تر است.ق.ا.ل 121این اکثریت ها فقط در باب افزایش قابل تغییر است، با وحدت مالک از ماده  -3

 نحوه انتخاب مدیران و بازرسان:: نکته
برای انتخاب مدیران یا بازرسان آرای هر رأی دهنده ضرب در تعداد مدیرانی خواهد شد که باید انتخاب  ت.ق.ا.ل 88با توجه به قسمت دوم ماده 

ضرب عبارت از تعداد آرای آن رأی دهنده برای انتخاب مدیران آن رأی دهنده می تواند آرای خود را به هر نحوی که صالح بداند حاصل .گردند

ه می تواند همه آرائ را به یک مدیر بدهد یا بین آن ها به طور مساوی تقسیم کند یا این که به یک نفر رأی دهند .به کاندیداهای مدیریت بدهد

رأی نیز  1000سهم باشد این سهامدار  100برای مثال هر گاه در شرکت سهامی سهامداران دارای  .بیشتر رأی دهد و به یک نفر دیگر کمتر

 .خواهد بود 5000مساوی  5ضربدر  100ر انتخاب نمایند دارد هر گاه در این شرکت بخواهند پنج مدی

رأی را  5000در فرض فوق می تواند  .نفر کاندید مدیریت شده باشند هر سهامداری به دلخواه خود می تواند آراء را به مدیران بدهد 10چنانچه 

 .بدهد به یک مدیر یا دو مدیر یا سه مدیر یا ده مدیر

این اکثریت مقرر برای انتخاب مدیران و بازرسان از قواعد آمره بوده و اساسنامه نمی تواند بر خالف آن حکمی مقرر الزم به یادآوری است )نکته: 

 ( .دارد

 نحوه دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی:نکته: 
ت دیگر نشر آگهی .ق.ا.ل 97 چنانچه همه سهامداران حاضر باشند مطابق تبصره .سهامداران برای مجمع از طریق نشر آگهی دعوت می شوند

در مواردی که  .غیر از نشر آگهی می توان در اساسنامه شرط نمود که سهامداران آن از طریق پست سفارشی دعوت می شوند .باشدنمیضروری 

ر این صورت مجمع در غی .روز بیشتر باشد 40روز کمتر و از  10باشد فاصله نشر آگهی تا روز تشکیل مجمع نباید از نشر آگهی الزامی می

 .باشدمیتشکیل شده قانونی نبوده و تصمیمات اتخاذ شده در آن باطل 

اکثریت الزم جهت تشکیل بار  عنوان

 اول

اکثریت الزم جهت تشکیل در بار 

 دوم

اکثریت الزم جهت اتخاذ 

 تصمیم

 دو سوم آراء حاضرین سوم دارندگان سهامیک دوم دارندگان سهامیک حداقل مجمع عمومی مؤسس

 ل.ا.ق.ت 75م  ل.ا.ق.ت 75م  ل.ا.ق.ت 75م 

بیش از یک سوم دارندگان سهام )بار  بیش از یک دوم دارندگان سهام العادهمجمع عمومی فوق

 سوم هم با همین اکثریت(

 دو سوم آراء حاضرین

 ل.ا.ق.ت 85م  ل.ا.ق.ت 84م  ل.ا.ق.ت 84م 

بیش از یک دوم دارندگان سهام  مجمع عمومی عادی

 )که حق رأی دارند(

بیش از یک دوم آراء حاضرین  هر تعدادی

 )نصف + یک(

 ل.ا.ق.ت 88م  ل.ا.ق.ت 87م  ل.ا.ق.ت 87م  
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تواند غیر از موضوعاتی که در آگهی تهیه مجمع عمومی نمی .در مواردی که نشر آگهی به عمل می آید موضوع جلسه باید در آن آگهی قید گردد

 .صمیمات، باطل استدر غیر این صورت باز آن ت .شده است اتخاذ تصمیم نماید

 چه کسانی می توانند اقدام به دعوت صاحبان سهام جهت تشکیل مجمع عمومی بنمایند؟نکته: 
 .در وحله اول دعوت مجامع عمومی وظیفه هیأت مدیره شرکت است که رئیس هیأت مدیره این وظیفه را ایفاء می کند -1

 .سان شرکت مکلف به دعوت مجامع عمومی هستندچنانچه هیأت مدیره به این وظیفه خود عمل کند بازرس یا بازر -2

دارندگان یک پنجم سهام می توانند به تشخیص خود از هیأت مدیره شرکت بخواهند که برای رسیدگی به موضوعی اقدام به دعوت  -3

در  .جابت نمایدروز درخواست دارندگان یک پنجم سهام را ا20ظرف  هیأت مدیره مکلف است .سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی بنماید

غیر این صورت دارندگان یک پنجم سهام می توانند از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهند اقدام به دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع 

در غیر این صورت دارندگان یک  .درخواست دارندگان یک پنجم سهام را اجابت نمایند روز10بازرس یا بازرسان مکلفند ظرف  .عمومی نمایند

 .نجم سهام می توانند خود رأساً مبادرت به دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی نمایندپ

آگهی منتشره اوالً بایستی عدم اجابت درخواست دارندگان یک پنجم سهام از ناحیه هیأت مدیره و م به یادآوری است در این صورت در الز

 ت.ق.ا.ل 95مستند به ماده  .ع باید در آگهی منتشره قید گرددبازرسان مورد اشاره قرار گیرد ثانیاً موضوع جلسه مجم

مدیره و بازرسان( به وظیفه خود در تئچنانچه علیرغم انقضای مهلت مدیریت مدیران، مدیران جدید انتخاب نگردید و مراجع موظف )هی -4

ت هر .ق.ا.ل 136ین صورت مستنداً به ماده خصوص دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی عادی برای انتخاب مدیران عمل نکنند در ا

 .ذی نفعی می تواند از طریق مرجع ثبت شرکت ها دعوت سهامداران را جهت تشکیل مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیران درخواست نماید

 نحوه اداره جلسات مجمع عمومی:نکته: 
ز یک رئیس، دو ناظر و یک منشی هیأت رئیسه مرکب ا .ره می گردندت مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای ادا.ق.ا.ل 101با توجه به ماده 

رئیس هیأت رئیسه و دو نفر ناظر الزاماً باید سهامدار شرکت باشند اما منشی محتمل است سهامدار شرکت باشد و محتمل است  .باشدمی

داشت اگر در جلسه مجمع بحث از عزل یا تعیین مدیری باید توجه  .مدیره همان هیئت رئیسه خواهد بودتئاما رئیس هی .سهامدار شرکت نباشد

مطرح باشد حتی یک مدیر در این صورت دیگر رئیس هیأت مدیره، رئیس هیأت رئیسه نبوده و رئیس هیأت رئیسه را باید خود مجمع انتخاب 

 .نماید

 معامله مدیران با خود در شرکت های سهامی:نکته: 
و  130، 129خود بخرد یا ماشین خود را به شرکت بفروشد، این معامله چه وضعی دارد )تفسیر مواد  اگر مدیری بخواهد ماشین شرکت را برای

 ؟ (ت.ق.ا.ل 131

 در این صورت حاالت زیر متصور است:

 اشدبنمیاوالً معامله قابل ابطال  .کندتصویب میهیأت مدیره آن را اجازه می دهد و مجمع عمومی آن را  مدیر با خود معامله می کند، -1

 .باشدنمیثانیاً از مدیر معامله کننده یا مدیران اجازه دهنده خسارت قابل مطالبه 

اوالً معامله قابل ابطال  .تصویب می کندهیأت مدیره آن را اجازه نمی دهند ولی مجمع عمومی آن را  مدیر با خود معامله می کند، -2

 .باشدنمی، ثانیاً از مدیر معامله کننده خسارت قابل مطالبه باشدنمی

اوالً معامله قابل ابطال  .تصویب نمی کندهیأت مدیره آن را اجازه می دهد اما مجمع عمومی آن را  مدیر با خود معامله می کند، -3

 .باشدمیثانیاً از مدیر معامله کننده یا مدیران اجازه دهنده خسارت به نحو تضامن قابل مطالبه  .باشدنمی

اوالً معامله قابل  .تصویب نمی کندو مجمع عمومی نیز آن را  دهدنمیأت مدیره این معامله را اجازه هی مدیر با خود معامله می کند، -4

 .باشدثانیاً از مدیر معامله کننده خسارت قابل مطالبه می .باشدمیابطال 

عامله قابل ابطال است، ثانیاً خسارت چنانچه معامله مدیر مسبوق به تبانی باشد در این صورت اوالً م .مدیر با خود یا ثالث معامله می کند -5

 .باشدقابل مطالبه از مدیر می

اگر مدیر صاحب  .بند اشاره شد منصرف به موردی هست که مدیر با خود معامله کرده بود 5مزایایی که در  معامله با خود مدیران:نکته:  -6

معامله را اجازه داده یا خیر یا این که آیا مجمع عمومی آن را تصویب اختیار با شخص ثالث معامله کرده باشد دیگر این که آیا هیأت مدیره این 

 .نموده است یا نه مؤثر در مقام نیست

 مباحثی چند در هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت های سهامی:
کسته مطرح شد و در بند یک این ماده بحث محجورین و ورش .ت در دو بند احصاء شده اند.ق.ا.ل 111اشخاص ممنوع از مدیریت در ماده  (1

توجه نمود آن است که صرف  یدنکته مهمی که در مورد بند دو این ماده با .در بند دو این ماده ارتکاب جرایمی چند مورد اشاره قرار گرفته است
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ماعی ارتکاب جرایم موجب محرومیت شخص از عضویت در هیأت مدیره نمی گردد بلکه مرتکبین جرایم فوق در مدت محرومیت از حقوق اجت

 .ممنوع از مدیریت می باشند

 کدام یک از اشخاص زیر ممنوع از مدیریت شرکت های سهامی هستند: :سوال

 مرتکبین جرم کالهبرداری -1

 سمرتکبین جرم اختال -2

 مرتکبین جرم خیانت در امانت در مدت محرومیت از حقوق اجتماعی -3

 هر سه مورد فوق -4

 گرددرد اعضای هیأت مدیره بلکه در مورد مدیر عامل نیز اعمال میه تنها در مواالشعار نممنوعیت فوق. 

  ت.ق.ا.ل 107هیأت مدیره الزاماً باید سهامدار شرکت باشند ماده 

 82الزم به یادآوری است چنانچه ماده  .مرجع صالح جهت انتخاب هیأت مدیره، مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی می شد 

بنابراین در صورتی که در شرکت سهامی  .ت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیستت بیان داشته در شرک.ق.ا.ل

 .گردندت انتخاب می.ق.ا.ل 20خاص مجمع عمومی مؤسس تشکیل نگردد اولین مدیران شرکت از طریق ماده 

  باشدمیمرجع صالح جهت عزل هیأت مدیره مجمع عمومی عادی. 

 باشدمیهیأت مدیره مجمع عمومی عادی  مرجع صالح جهت تعیین حق الزحمه. 

  برای هیأت مدیره ت تعیین می گردد ولی باید توجه داشت پاداشی که .ق.ا.ل 241و  134حقوق و پاداش هیأت مدیره با توجه به مواد

  .گردد درصد سودی باشد که به مجموع سهامداران تأدیه می 5تواند بیش از شود در شرکت سهامی عام نمیدر نظر گرفته می

 .باشدها تصریح شدههاست مگر آن که حق استقالل آندر صورت تعدد مدیر عامالن اصل بر اجتماع آننکته: 

 .یابدو بازرسان خاتمه می وظایف و مسئولیت مدیران ،حقوق ،مدت یدر صورت انقضانکته: 

 .گرددداران تأدیه میدرصد سودی باشد که در همان سال به مجموع سهام10از تواند بیشهامی خاص نمیس

با تصویب ترازنامه چنانچه مدت  .استحساب مدیران برای آن سال ت به منزله مفاصا.ق.ا.ل 116تصویب ترازنامه شرکت مطابق ماده نکته: 

 .گرددخود آزاد میهه باشد سهام وثیقه مدیران خودبدمدیریت مدیران منقضی ش

و  وظایف اکان مدیر فرض شده و کلیه حقوق،مدیران سابق کم شوند،ان جدید انتخاب نمدیر ،قضای مدت مدیریتنا باوجودچنانچه نکته: 

 ت.ق.ا.ل 136ماده  .باشدمیمدیریت متوجه آنان  هایمسئولیت

  .مدیره محتمل است شخص حقیقی باشند و محتمل است شخص حقوقی باشندئتاعضای هی نکته:

 .دنماینده خود به شرکت معرفی نمای عنوانخص حقوقی باید یک شخص حقیقی را بهآن ش استمدیره شخص حقوقی ئتدر مواردی که عضو هی

خص مدیره به نحو تضامن متوجه نماینده و خود شئتو مسئولیت حقوقی عضو هی استده نمدیره متوجه آن نمایتئهی مسئولیت کیفری عضو

 .باشدمیمدیره تئحقوقی عضو هی

است در صورت تعدد مدیر  انتخاب مدیر عامل متعدد نیز بالاشکال .باشند هتاقل یک مدیر عامل داشماً باید حدهای سهامی الزاشرکتنکته: 

 .عامل اطالق می گردد تئها هیعامل اصطالحا به آن

 .امدار شرکت نباشدهمدیر عامل محتمل است سهامدار شرکت باشد و محتمل است س نکته:

 (124)ماده .ت مدیره نباشدئو محتمل است عضو هی مدیر عامل محتمل است عضو هیأت مدیره باشدنکته: 

مدیر عامل الزاماً باید شخص حقیقی باشد بنابراین برعکس اعضای هیأت مدیره که گفته شد محتمل است شخص حقیقی یا حقوقی نکته: 

 .باشند مدیر عامل الزاماً باید شخص حقیقی باشد

 .باشدمیشرکت مرجع صالح جهت تعیین مدیر عامل یا هیأت مدیره  نکته:

 .باشدمیمرجع صالح جهت تعیین حق الزحمه مدیر عامل، هیأت مدیره شرکت نکته: 

 تواندمی کند نماینده شرکت محسوب می گردد و در عین حالمدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به او تفویض مینکته: 

 .باشدمیرئیس هیأت مدیره چندین شرکت سها

 عامل شرکت: مدیر :سوال
 .شودمینماینده سهامداران فرض  -1

  .شودمینماینده شرکت فرض  -2
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 .شودمینماینده هیأت مدیره فرض  -3

 .شودمینماینده رئیس هیأت مدیره فرض  -4

بنابراین  .این امر قواعد آمره است .ت، هیأت مدیره الزاماً باید از بین خود یک رئیس یک نایب رئیس انتخاب نماید.ق.ا.ل 119با توجه به ماده 

اساسنامه شرکت نمی تواند شخص خاصی را به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره تعیین نماید و اگر اساسنامه ای از مقررات تخلف نموده 

 .باشدنمیو چنین حکمی داشته باشد این حکم برای هیأت مدیره الزام آور 

 یتی الزم است؟در افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید چه اکثرنکته: 
 .ت گفته است.ق.ا.ل 85و  84اکثریت الزم همان است که مجمع عمومی فوق العاده در مواد 

 انتخاب اعضای علی البدل هیأت مدیره در شرکت های سهامی اختیاری است نکته: 

، دعوت و اداره باشدمیمجمع عمومی  ت رئیس هیأت مدیره غیر از این که وظیفه اش دعوت و اداره جلسات.ق.ا.ل 120با توجه به ماده  نکته:

 .باشدمیجلسات هیأت مدیره نیز بر عهده وی 

تصمیمات در جلسات  .گرددت جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضاء تشکیل شده قلمداد می.ق.ا.ل 121با توجه به ماده نکته: 

 .ر باب افزایش، قابل تغییر استها دگردد این اکثریتحاضرین اتخاذ میهیأت مدیره با اکثریت آراء 

 مسئولیت مدیران در شرکت های سهامی: 
مسئولیت مدیران انفرادی یا مشترک قلمداد  142رد ماده وت بیان حکم می کند در م.ق.ا.ل 143و  142در خصوص مسئولیت مدیران مواد 

مدیران  ،باید توجه داشت اوالً اصل بر عدم مسئولیت .است فرادی یا تضامنی قلمداد شدهنمسئولیت مدیران ا 143شده است حال آن که در ماده 

منصرف به موردی است که تخلف مدیران موجب ورشکستگی شرکت شده یا موجب شده است که دارایی شرکت کفاف بدهی های شرکت را 

های آن را نکند با رکت کفاف بدهیکه موجب شود دارایی شیران بدون این که موجب ورشکستگی شرکت شود یا بدون ایندنکند، ثالثاً تخلف م

 .ت فقط مسئولیت مشترک است نه تضامنی.ق.ا.ل 142توجه به ماده 

 نحوه افزایش سرمایه در شرکت های سهامی:
 عمل آید: ت افزایش سرمایه محتمل است به یکی از دو طریق زیر به.ق.ا.ل 157با توجه به ماده 

 159ریال افزایش دهند. ماده  2000ریال به  1000برای مثال، مبلغ اسمی هر سهم را از  ؛افزایش سرمایه از طریق باال بردن مبلغ اسمی -1

، اگر این امر موجب ایجاد تعهد برای سهامداران گردد باید باشدمیل.ا.ق.ت بیان داشته چنانچه افزایش سرمایه از طریق باال بردن مبلغ اس

یعنی  شودمیایش سرمایه از طریق باال بردن مبلغ اسمی موجب ایجاد تعهد برای سهامداران گیریم افزباالتفاق توافق باشند. بنابراین نتیجه می

ل.ا.ق.ت افزایش سرمایه باید با اتفاق آراء به عمل  159سهامداران باید مبلغ افزایش یافته را نقداً تأدیه نمایند. در این صورت مستنداً به ماده 

  آید.

  ؛جدیدافزایش سرمایه از طریق صدور سهام  -2

به هیج وجه  به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکتشود، پیش از وجوهی که به حساب افزایش سرمایه شرکت سهامی تأدیه می

 (:1391سؤال دکتری سراسری سال  )قابل تأمین و توقیف نیست.

 نکاتی در مورد مدیر، هیأت مدیره و مدیر عامل:
در خصوص حداقل تعداد اعضاء هیأت  باشدمیت پنج نفر .ق.ا.ل 107ندًا به ماده حداقل اعضاء هیأت مدیره در شرکت سهامی عام مست -1

نفر  2نفر است اما نظر قوی تر  2نفر است و برخی معتقدند حداقل  3مدیره در شرکت سهامی خاص اختالف وجود دارد برخی معتقدند حداقل 

 .است

 .مؤسس یا عادیدام مجمع عمومی انتخاب شده باشند؛ ه از ناحیه کاعضاء هیأت مدیره در هر حال قابل عزل هستند تفاوت نمی کند ک -2

 .سال است اما انتخاب مجدد مدیران برای دوره های متوالی بالاشکال است 2حداکثر مدت مدیریت مدیران  -3

 .هیأت مدیره ممکن است موظف باشند یا غیر موظف اعضای -4

 .رئیس و نایب رئیس باید شخص حقیقی باشند -5

 هیأت مدیره از قرار زیر ست: رئیس ده وظایفمع -6

 دعوت از سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی، 

 ریاست جلسات هیأت رئیسه، 

 دعوت هیأت مدیره جهت تشکیل جلسات هیأت مدیره، 

 ریاست جلسات هیأت مدیره. 
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چنانچه  اما ،ه انجام خواهد دادد عمل کند وظایف او را نائب رئیس هیأت مدیروهرگاه رئیس هیأت مدیره به دالیل موقتی نتواند به وظایف خ -7

 .هیأت مدیره جدید انتخاب نمود رئیس هیأت مدیره به طور دائمی نتواند وظایف خود را انجام دهد بایستی رئیسِ

دوق شرکت بسپارند و چنانچه مدیری در هنگام نت مدیران شرکت های سهامی بایستی سهام وثیقه در ص.ق.ا.ل 115و  114مستنداً به مواد  -8

که به عنوان سهام وثیقه در شرکت بگذارد بایستی از تاریخ انتخاب در  باشدمیب سهامدار شرکت باشد اما تعداد سهام ایشان کمتر از سهاانتخا

این سهام بانام و غیر قابل توقیف  .ی محسوب استعفتودیع نماید در غیر این صورت مست ظرف یک ماه سهام الزم را تهیه و در صندوق شرکت

که از مدیر عامل ادعای طلب دارند بنابراین  م بر اشخاص ثالثی هستداز این امر آن است که حق شرکت نسبت به این سهام مق است منظور

 .توقیف مازاد این سهام اشکالی ندارد

صویب نمایند این امداران بدون اطالع از این امر ترازنامه را تهترازنامه مرتکب جرمی شده باشند و س هر گاه مدیران شرکت قبل از تصویب -9

  .امر مانع طرح شکایت سهامداران بر علیه اعضاء هیأت مدیره نخواهد بود

و هم چنین محتمل است در عین حال رئیس هیأت مدیره  باشدمیمحتمل است یک شخص در عین حال عضو هیأت مدیره چندین شرکت سها

 .باشدمیسها چندین شرکت

درصد  20دعوا علیه مدیران )هیأت مدیره یا مدیر عامل( اقامه کنندگان دعوا بایستی حداقل  ت برای اقامه.ق.ا.ل 276مستنداً به ماده  -10

چنین دعوایی به نام شرکت  .درصد حق اقامه دعوا بر علیه مدیران را نخواهند داشت 20تر از اشته باشند بنابراین دارندگان کمسهام شرکت را د

پنجم سهام می پردازند که اگر دعوا به نتیجه برسد هزینه دادرسی به دارندگان یک پنجم مسترد قلمداد می گردد اما هزینه آن را دارندگان یک

درصد سهام  20یعنی براي طرح شکایت کیفري دارا بودن  ،اقامه دعوای مدنی است نه شکایت کیفری منظورخواهد شد و در این ماده 

 .باشدنمیشرط 

که برای خود کارمندان  مگر این که شرکت، شرکت تعاونی باشدامی خاص باشند مدیر شرکت های سه توانندنمیکارمندان دولت  -11

 .عضو داشته باشد 150تشکیل شده است و یا این که شرکت، شرکتی باشد که بیش از 

خواهد  کارمندان دولت قانون منع مداخله اگر کارمند دولت مدیر شرکت خصوصی باشد چنانچه با دولت طرف معامله شود مشمول -12

 .بود

تعداد کارمندان  یک بیش از پنج درصد سهام را داشته باشند و اگری باشند که هرصهای خصود سهامدار شرکتنتوانکارمندان دولت نمی -13

درصد باشد در صورت تخلف و انجام معامله با دولت مشمول 20تر از بیشتر باشد مجموع سهام این کارمندان نباید بیش دولت در یک شرکت

 .خواهند شد منع مداخله انونق

 .مدیر عامل یک شرکت سهامی در عین حال نمی تواند مدیر عامل بیش از یک شرکت باشد -14

محتمل است مدیر عامل یک شرکت سهامی در عین حال مدیر عامل یک شرکت و رئیس هیأت مدیره شرکت دیگر و یا عضو هیأت مدیره  -15

 .چندین شرکت دیگر است

مدیره همان شرکت باشد مگر این که سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی  تند رئیس هیأتوانمیمدیر عامل یک شرکت در عین حال  -16

 .این موضوع را تصویب نموده باشند

 .ت مشخصات مدیر عامل و حدود اختیارات ایشان و مدت مدیریت ایشان بایستی در روزنامه رسمی آگهی شود.ق.ا.ل 128مستنداً به ماده  -17

 و اندوخته اختیاری چیست؟تفاوت اندوخته قانونی نکته: 
الزامی نبوده و از قواعد آمره نیست و با اختیار صورت منظور نمودن اندوخته قانونی الزامی و از قواعد آمره است اما اندوخته اختیاری،  -1

  گیرد.می

یل به سرمایه شرکت کرد حال آن ت می توان اندوخته اختیاری را در هنگام افزایش سرمایه تبد.ق.ا.ل 158مستنداً به بند سوم ماده  -2

 .است عت تبدیل اندوخته قانونی ممنو.ق.ا.ل 158که مستنداً به تبصره یک ماده 

می توان اندوخته اختیاری را بین سهامداران تقسیم نمود حال آن که اندوخته قانونی قبل از انحالل شرکت قابل تقسیم بین  -3

 .باشدنمیسهامداران 

ت از این که باید مشخص شود از کدام اندوخته ها باید برداشت گردد منظور .ق.ا.ل 240منظور قانونگذار در ماده باید توجه داشت نکته: 

اندوخته های اختیاری است یعنی این که محتمل است شرکت چندین اندوخته اختیاری داشت باشد که باید مشخص شود کدام اندوخته بین 

 .سهامداران تقسیم گردد

ت در مورد مجمع عمومی .ق.ا.ل 84اکثریت الزم جهت این اقدام همان است که در ماده  مایه از طریق صدور سهام جدید:افزایش سرنکته: 

در نوبت اول بیش از نصف دارندگان صاحبان سهام در نوبت دوم بیش از یک سوم دارندگان سهام و با اکثریت دو سوم آراء  .فوق العاده بیان شد

 .شدحاضر تصمیم اتخاذ خواهد 
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ت .ق.ا.ل 158این مورد در چهار بند در ماده  ام جدید در افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید:هنحوه پرداخت وجه سنکته: 

زیرا  ،اوال منظور از اندوخته در این ماده اندوخته اختیاری است نه اندوخته قانونی .بیان شده است که قابل توجه در مورد بند سه این ماده است

ارزش سهام جدید  ثانیاً منظور از عواید حاصله از انباشته .ت تبدیل اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.ق.ا.ل 158جب تبصره دو ماده موبه 

 .اسمی با مبلغ واقعی سهام قبلی است یعنی تفاوت مبلغ

در مورد افزایش  ، آیاحال ؛در شرکت هاي سهامی عام و خاص سرمایه شرکت محتمل است آورده نقد یا غیرنقد باشد :سوال

 158در جواب باید گفت در افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص با توجه به منطوق تبصره یک ماده  سرمایه نیز همین بحث مطرح است؟

هامی عام با توجه باشد، اما در هنگام افزایش سرمایه در شرکت س هت آورده محتمل است وجه نقد باشد یا آورده غیر نقد مانند کاال و غیر.ق.ا.ل

 .ت آورده الزاماً باید وجه نقد باشد.ق.ا.ل 158به مفهوم مخالف تبصره یک ماده 

تواند به ه شرکت میالعاده و هم اساسناممجمع عمومی فوق م)برعکس صدور اوراق قرضه که ه مراجع تجویز کننده افزایش سرمایه:نکته: 

ت در مورد افزایش سرمایه فقط مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیأت مدیره .ق.ا.ل 56ده هیأت مدیره اجازه صدور اوراق قرضه را بدهد( ما

نمی تواند متضمن اختیاری برای  اساسنامه شرکت .دکناجازه بدهد در مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز نماید مبادرت به افزایش سرمایه 

و  164، 162اً تأدیه شده باشد مواد شرط است که سرمایه قبلی شرکت تمام افزایش سرمایهبرای  .هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه باشد

 .ت در این خصوص قابل طرح است.ق.ال. 165

 شرکت سهامی بدهد؟تواند به هیأت مدیره اجازه افزایش سرمایه را به میکدام یک  :الؤس
 اساسنامه -1

 مجمع عمومی فوق العاده -2

 لعادهاساسنامه و مجمع عمومی فوق ا -3

 مجمع عمومی عادی -4

 ص به عنوان اندوخته اختیاری ذخیره گردد یا خیر؟لآیا مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که صد درصد سود خانکته: 

بین سهامداران آن  درصد سود شرکت 10ت در صورتی که شرکت سهامی سود داشته باشد بایستی حداقل .ق.ا.ل 90زیرا مستنداً به ماده  -خیر

 .درصد سود به عنوان اندوخته اختیاری ذخیره گردد90تواند تصمیم بگیرد پس مجمع می ،قسیم گرددشرکت ت

 کاهش سرمایه: بر دو نوع است:

های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد در این صورت ت به دلیل زیان.ق.ا.ل 141مطابق ماده  کاهش سرمایه اجباري: -1

 .ا اجباراً کاهش سرمایه دهدل شود ینحشرکت یا باید م

مطابق تبصره  .تواند به اختیار خود اقدام به کاهش اختیاری سرمایه نمایدت شرکت می.ق.ا.ل 189مطابق ماده  کاهش سرمایه اختیاري: -2

اما کاهش  ت کاهش اجباری سرمایه، یا از طریق کاهش تعداد سهام یا از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام امکان پذیر است،.ق.ا.ل 189ماده

الزم به یادآوری است چنانچه  .امکان پذیر است یافته به صاحب سهمو رد مبلغ کاهش اسمی سهم بهایاختیاری سرمایه فقط از طریق کاهش 

 سرمایه شت به کاه.ق.ا.ل 193عمال ماده اتوانند در کاهش اختیاری سرمایه به ضرر طلبکاران و دارندگان اوراق قرضه باشد، این افراد می

 .باشدمیت در باب مجمع عمومی فوق العاده الزم الرعایه .ق.ا.ل 84در خصوص کاهش سرمایه همان اکثریت مقرر در ماده  .اعتراض نمایند

 ؟باشدمیارسال کدام یک از صورتجلسات مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکت ها الزامی نکته: 

 -: سرمایه احتیاطیستت احصاء شده ا.ق.ا.ل 106این موارد در چهار بند در ماده 

 سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی:نکته: 
ت منظور از سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی آن است که همه ساله یک بیستم از سود خالص شرکت به .ق.ا.ل 138و  140با توجه به مواد 

 ،یپس منظور نمودن سرمایه احتیاطاز این  ،مایه شرکت رسیدهمین که این اندوخته قانونی به یک دهم سر .عنوان اندوخته قانونی منظور گردد

 .باشدمیالزم به یادآوری است اگر سرمایه شرکت افزایش یابد مالک ما برای یک دهم، سرمایه افزایش یافته  .باشداختیاری می

ن مقداری از سود شرکت به عنوان منظور از اندوخته اختیاری آن است که همه ساله بنا به تشخیص مجمع سهامدارا اندوخته اختیاري:

 .بعداً مجمع می تواند هر تقسیمی راجع به اندوخته اختیاری اتخاذ نماید .اندوخته اختیاری ذخیره گردد

آیا منظور نمودن سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی در شرکت های تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود نیز الزامی  :سوال

 است؟ 
اما در شرکت  ،وخته قانونی الزامی استمودن اندت در شرکت با مسئولیت محدود منظور ن.)جزو آن سه ماده قدیم( ق 57و  113 با توجه به مواد

 .تضامنی و نسبی به دلیل فقدان نص قانونی منظور نمودن اندوخته قانونی الزامی نیست
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ی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه ال مالست سود خالص شرکت در هر .ق.ا.ل 237مطابق ماده  سود خالص:نکته: 

 هزینه ها و استهالک ها و ذخیره ها

های مالی های سالی زیانمنهات سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت .ق.ا.ل 239مطابق ماده  سود قابل تقسیم:نکته: 

 .شده استنهای قبل که تقسیم عالوه سود قابل تقسیم سالهای اختیاری بهندوختهو سایر ا 238قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 

سال از تأسیس  2که حداقل  شودمیبا این شرط وارد بازار بورس  باشدمیسهام شرکت سهامی عام در بازار بورس قابل معامله و عرضه نکته: 

 .آن گذشته باشد و ترازنامه مالی به تصویب رسیده باشد

 .کندت در این زمینه بیان حکم می.ق.ا.ل 240و 90های سهامی: موادتقسیم سود در شرکت هنحونکته: 

 .کندت در این زمینه بیان حکم می.ق.ا.ل 234، 233، 232ترازنامه در شرکت های سهامی: مواد  -

 :باشدمیصدور اوراق قرضه: موارد زیر در مورد صدور اوراق قرضه الزم به ذکر 

حق  ینه شرکت سهامی خاص و نه هیچ شرکت دیگر ؛های سهامی عام می توانند مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایدفقط شرکت نکته:  (1

 .صدور اوراق قرضه را ندارد

 5ادهت و م.ق 2گانه مادهاعمال تجاری در بندهای ده .عمل تجاري قلمداد نمی گرددصدور اوراق قرضه و همچنین پذیره نویسی نکته:  (2

 .باشدنمینویسی و صدور اوراق قرضه مشمول هیچ کدام از آن بند ها اء شده اند، حال آن که پذیرهرتمان ها احصقانون تملک آپا

 .توانند به کاهش اختیاری سرمایه شرکت اعتراض نمایندت دارندگان اوراق قرضه تحت شرایطی می.ق.ا.ل 193با توجه به مادهنکته:  (3

دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته تی سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه شده باشد، ثانیاً برای صدور اوراق قرضه اوالً بایسنکته:  (4

 .به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد، ثالثاً دو ترازنامه آن باشد

قط طلبکار شرکت ان اوراق قرضه فزیرا دارندگ ،هیچگونه دخالتی در اداره امور شرکت داشته باشند توانندنمیدارندگان اوراق قرضه نکته:  (5

 .سوب می گردند و طبیعی است که طلبکاران حق دخالت در اداره امور شرکت را نخواهند داشتمح

یعنی هم اساسنامه و هم مجمع عمومی  ،باشداده میالعساسنامه و هم مجمع عمومی فوقمراجع تجویز کننده صدور اوراق قرضه هم انکته:  (6

 .؛ بدهدنمود سال تجاوز نخواهد 2ت اجازه صدور اوراق قرضه را در مدت معینی که از .ق.ا.ل 56ابق مادهمدیره مطتئتواند به هیالعاده میفوق

 بازرسی در شرکت های سهامی: نکته: 
 :باشدمیموارد زیر در مورد بازرسی در شرکت های سهامی الزم به ذکر 

واحد باشد یا متعدد و محتمل است شخص حقیقی یا حقوقی بازرس محتمل است  .شرکت سهامی الزاماً باید بازرس داشته باشندنکته:  -1

 .باشد و محتمل است سهامدار باشد یا نباشد

مدیره، عضو هیأت مدیره علی البدل الزامی  تنیز باشد )هر چند که در مورد هیأشرکت سهامی الزاماً باید دارای بازرس علی البدل نکته:  -2

 ت(.ق.ا.ل 112ماده  .نیست

بازرسان، بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند اما موارد اختالف را در آن قید کنند و یک شخص محتمل است در  در صورت تعددنکته:  -3

 .چندین شرکت بازرس باشد

یعنی مجمع عمومی مؤسس صالحیت انتخاب اولین  باشدمیمرجع صالح جهت انتخاب بازرسان، مجمع عمومی مؤسس و عادی نکته:  -4

 .خواهد داشت اد و مجمع عمومی عادی صالحیت انتخاب بازرسان بعد رمدیران و بازرسان را دار

 .باشدمیمرجع صالح جهت عزل بازرس یا بازرسان، مجمع عمومی عادی نکته:  -5

محتمل است سهامدار شرکت باشد یا  که باشدمیح جهت تعیین حق الزحمه بازرسان، مجمع عمومی مؤسس و عادی المرجع صنکته:  -6

 .نباشد

بلغ یا کمتر م رقم ریالی واقعی هر سهم در زمان تأسیس صرف نظر از این که بابت آن در بازار به همان ارزش اسمی سهام: تعریفنکته:  -7

 .یا بیشتر پول پرداخت شود

کت مستنداً به بند سه این ماده برادر مدیر نمی تواند بازرس همان شر .ن شده استایت ب.ق.ا.ل 147نع از بازرسی در ماده اشخاص منکته:  -8

رغم د آن است که هرگاه اشخاصی علیوای که باید به آن توجه نمنکته .تواند بازرس همان شرکت باشدکه همسر مدیر نیز نمیباشد، همچنان

 .باشندت قابل تعقیب کیفری می.ق.ا.ل 266با استناد به ماده  ؛دنهای سهامی قبول نمایعلم به این ممنوعیت، سمت بازرسی را در شرکت
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 .هاستوسقم صورت دارایی و صورتحساب عملکرد مدیران و ترازنامه آنبررسی صحت ت:.ق.ا.ل 148عمده وظایف بازرسان در مادهنکته:  -9

 .یک شخص محتمل است در چندین شرکت بازرس باشد

زنظر کارشناس استفاده توانند اع بازرسی را انجام دهند در صورت لزوم نیز میوهمچنانکه مدیران می توانند در امور شرکت همه ننکته:  -10

 .باشدعهده شرکت میالزم به ذکر است که هزینه بازرسی به .کنند

در غیر این صورت مصوبه مجمع فاقد  .مجمع عمومی باید پس از دریافت گزارش بازرسان اقدام به تصویب ترازنامه شرکت نمایدنکته:  -11

 .باشدمیاعتبار بوده و کان لم یکن 

 .ت بازرس حق انجام معامله با شرکت را ندارد.ق.ا.ل 156مطابق ماده نکته:  -12

ت اگر از ارتکاب جرمی مطلع گردد .ق.ا.ل151بازرس شرکت مکلف است تخلف مدیران را به مجمع عمومی اطالع دهد و مطابق مادهنکته:  -13

ت در صورت اثبات این .ق.ا.ل 154در غیر این صورت مطابق ماده  .ضمن گزارش آن به مجمع عمومی یا به مرجع قضایی صالح نیز اعالم دارد

 .باشدمیبازرس مسئول جبران خسارت  ؛امر که عدم گزارش بازرس موجب ورود خسارت شده است

 .ت نحوه تبدیل سهام را مشخص می کنند.ق.ا.ل 50الی  43: مواد نحوه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و سهام بی نام به سهام با نام

 مورد انحالل، بطالن و ورشکستگی رنحوه تصفیه امور شرکت د
 سه حالت زیر متصور است:در این موضوع 

کند، اما چنانچه انحالل شرکت با در مورد انحالل شرکت اگر محکمه حکم به انحالل شرکت دهد خود دادگاه مدیر تصفیه تعیین مینکته:  -1

 .دای را تعیین خواهد کرخود مجمع عمومی مدیر تصفیه باشدمیتصمیم مجمع عمو

 .باشدمیدر مورد بطالن شرکت چون دادگاه حکم صادر می کند امر تصفیه با مدیر تصفیه منتخب دادگاه نکته:  -2

در موردی که بحث ورشکستگی مطرح باشد امر تصفیه در برخی موارد با اداره تصفیه و برخی موارد با مدیر تصفیه و عضو ناظر نکته:  -3

نماید و در شهرهایی که یه امور ورشکستگی وجود دارد، دادگاه امر تصفیه را به آن اداره محول مییعنی در شهرهایی که اداره تصف ،باشدمی

ت مدیر تصفیه ای تعیین نموده و عضو ناظری نیز انتخاب می .ق 427و  440اداره تصفیه امور ورشکسته وجود ندارد دادگاه با توجه به ماده 

 .کند

  اموال ورشکسته را بدون واسطه اّما  پی صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه در: 1391نکته: سوال دکتری سراسری سال

 کند.با واسطه عضو ناظرتصرف می هیتصف ریمد

 .مدت مدیریت مدیر تصفیه در شرکت هاي سهامی عام دو سال استنکته: 

 کاهش سرمایه -افزایش سرمایه

سهام جدید به و نماید حق تقدم سهامداران سابق را سلب  و به دالیلی گاه شرکت بخواهد سهام جدیدی را به اشخاص ثالث بفروشدهرنکته: 

 :ت این مابه التفاوت.ق.ا.ل 160مطابق ماده  التفاوت مبلغ اسمی و واقعی چه خواهد شد؟بهما ،مبلغ واقعی فروخته شود

 مابین سهامداران تقسیم می گردد.  

  شودمییا بابت آن به سهامداران سابق سهم داده. 

 شودمیه عنوان اندوخته ذخیره ب و یا. 

م تشکیل شرکت هم در سهامی عام و هم در سهامی خاص آورده سهامداران می تواند هم آورده نقد هم آورده غیر نقد باشد حال اگدر هننکته: 

امی عام و خاص امکان پذیر در هنگام افزایش سرمایه چطور آیا آورده غیر نقد مثل ملک به عنوان آورده در هنگام افزایش سرمایه در شرکت سه

 است یا خیر؟ 

ت می تواند ملک نیز باشد یعنی .ق.ا.ل 158م  1در شرکت سهامی عام و خاص متفاوت است در شرکت سهامی خاص با توجه به منطوق تبصره 

آورده فقط می تواند آورده نقد در هنگام افزایش سرمایه  عام هم نقد و هم غیر نقد اما با توجه به مفهوم مخالف همین تبصره در شرکت سهامی

 .باشد
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 حق تقدم سهامداران سابق در افزایش سرمایه:
 .که مالک اند در خرید سهام جدید حق تقدم دارند یسهامداران سابق شرکت به نسبت سهام

اگر قابل سلب است  ؟است یا خیرآیا این حق تقدم قابل نقل و انتقال است یا خیر؟ مهلت این حق چه مدت است؟ آیا این حق قابل سلب نکته: 

 ؟باشدمیمرجع صالح کدام مرجع 

روز باشد و مبدأ آن روزی است که برای پذیره نویسی تعیین شده  60مهلت اعمال این حق نمی تواند کمتر از  .ا.ل 167و  166مستنداً به مواد 

حق  .که اجازه فروش سرمایه را داده است ه اي استمجمع عمومی فوق العاداست این حق قابل سلب است و مرجع صالح برای سلب همان 

 .تقدم سهامداران قابل نقل و انتقال است

هم معامله سهام آن ها بایستی از طریق کارگزاران باشد و هم نقل و انتقال و اوراق بهادار پذیرفته شده اند؛ شرکت هایی که در بازار بورس نکته: 

 .د بودحق تقدم ها از طریق کارگزاران بورس خواه

در مورد کاهش اجباری سرمایه: به درخواست هیأت مدیره مجمع عمومی فوق العاده یا باید در خصوص انحالل شرکت اتخاذ تصمیم نکته: 

 .نفعی می تواند انحالل شرکت را از دادگاه صالح بخواهدهر ذی ،صورتدرغیراین ؛نماید یا در خصوص کاهش سرمایه

 چه طریق امکان پذیر است؟کاهش اجباری سرمایه به نکته: 

 .کاهش تعداد سهام امکان پذیر است -2کاهش مبلغ اسمی سهم و یا  -1 از طریق ت کاهش اجباری.ق.ا.ل 189مستنداً به تبصره ماده 

 کاهش اختیاری سرمایه از چه طریق امکان پذیر است؟نکته: 

به و رد مبلغ کاهش یافته  به نسبت مساوی سمی سهما بهای ت کاهش اختیاری فقط از طریق کاهش.ق.ا.ل 189مستنداً به تبصره ماده 

 .امکان پذیر استصاحبان آن 

 یکی از موارد اوراق قرضه:

 چیست؟ منظور از اوراق قرضه قابل تعویض به سهم باشد یا قابل قبول به سهم باشدنکته: 
اوراق قرضه در  ق قرضه افزایش سرمایه می دهد و دارندگانمنظور از اوراق قرضه قابل تعویض به سهم آن است که شریک همزمان با صدور اورا

یعنی اواًل  ،اما در اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم چنین چیزی نیست .هر زمان اراده کنند می توانند ورقه قرضه خود را تبدیل به سهم بنمایند

اوراق قرضه را تبدیل  توانندنمیمداران هم هر زمان اراده کنند ثانیاً سها .دهدنمیشرکت همزمان با صدور اوراق قرضه سرمایه شرکت را افزایش 

 .به سهم کنند

 و وظایف آنان: در خصوص بازرسان شرکت ینکاتنکته: 
یره راجع به حساب ها، سود و زیان و ترازنامه شرکت و هم چنین سایر اظهاراتی ددر خصوص صحت و سقم گزارش هیأت م اظهارنظر 

مثل دعوت از  "چنین سایر وظایفی که در قانون برای بازرس بیان شده استمجمع قرار می دهند و همر اختیار که هیأت مدیره د

 .عمومی مجمع

 .دنمسئولیت دار ،قواعد عمومی مسئولیت مدنی مطابق ،چنانچه بازرسان در انجام وظایف قانونی از مقررات تخلف نمایند 

اگر مدت مدیریت منقضی شده باشد و مدیران جدید انتخاب نگردند  :اشتهمقرر د ت.ق.ا.ل 136 م ربرعکس مدیران که قانونگذار د 

با انقضاي مدت بازرسی دیگر بازرس یعنی  ،چنین نصی در مورد بازرسان وجود ندارد ،مدیران سابق کماکان مدیر فرض خواهند شد

 .حق دخالت در اداره امور شرکت را ندارد

تعیین بازرس برای شرکت را بنماید در  درخواست با مراجعه به دادگاهدد هر ذینفعی می تواند چنانچه به دالیلی شرکت فاقد بازرس گرنکته: 

این صورت دادگاه به تعداد مقرر در اساسنامه برای شرکت بازرس تعیین می کند تا زمانی که مجمع عمومی برای شرکت بازرس تعیین نکرده 

 .این بازرسان انجام وظیفه می نمایند

 .باشدمیبر عهده ی اداره تصفیه با نظارت بانک مرکزی  امر تصفیه بر عهده کیست؟ سته بانک باشداگر ورشکنکته: 

آیا شریک شرکت تضامنی یا نسبی می تواند تجارتی از انواع تجارت شرکت نماید؟ و یا این که آیا می تواند داخل در شرکت نکته: 

ت .ق 189و  134مستنداً به مواد  و خواه به حساب ثالث؟ اه به حساب خوددیگر گردد؟ که نظیر آن تجارت را انجام دهد یا خیر؟ خو

 .خیر چه خود و چه ثالث

ت در این .ق 131حوه اخراج شریک در شرکت تضامنی و نسبی در مورد بدهکاری و یا ورشکستگی شریک شرکت به چه نحو است؟ م ننکته: 

  .زمینه بیان حکم می کنند
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 .ت شخصیت شرکت تا خاتمه امر تصفیه پابرجاست.ق.ا.ل 208جا است؟ با توجه به ماده ه زمانی پا بریت حقوقی شرکت تا چشخصنکته: 

بلکه تا تصفیه یم مجمع عمومی در مورد انحالل شرکت شخصیت حقوقی شرکت پایان نمی پذیرد صمبنابراین با حکم انحالل شرکت و یا با ت

 .کامل شخصیت شرکت همچنان پابرجاست

 یل شرکت سهامی خاص به سهامی عام:نحوه تبدنکته: 

تصویب مجمع ت شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اوالً موضوع به .ق.ا.ل 278مطابق ماده 

رر شده است شرکت سهامی خاص رسیده باشد، ثانیاً سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی عام مق عمومی فوق العاده

ثالثاً دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته باشد و دو ترازنامه آن به  ،و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد

یا  تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد، رابعًا اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکت های سهامی عام تنظیم

 .اصالح شده باشد

 نحوه اقامه دعوا علیه مدیران یا اعضای هیأت مدیره یا رئیس هیأت مدیره:نکته: 

البته در صورت  .می توانند از طرف شرکت ولی به هزینه خود اقامه دعوا نمایند دارندگان یک پنجم سهامت .ق.ا.ل 276با توجه به ماده 

 .اقامه کنندگان دعوی مسترد خواهد شدمحکومیت مدیر یا مدیران، هزینه دادرسی به 

 هیأت نظارت در شرکت با مسئولیت محدود: 

 ایجاد تبایستی در این شرکت هیأت نظار نفر باشد 12بیش از ت چنانچه تعداد شرکای شرکت با مسئولیت محدود .ق 109با توجه به ماده 

 .باشدمی تمربوط به هیأت نظار در مورد نحوه تشکیل و سایر مسایل 170و  168و  167و  165مواد  .شود

و خاص داخل  مو تضامنی می توانند به عنوان شریک در شرکت تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود و سهامی عا یآیا شرکای شرکت نسبنکته: 

در شرکت  توانندینمت این شرکاء .ق 134فعالیت شرکت نسبی یا تضامنی باشد؟ با توجه به ماده  شوند که موضوع فعالیت آن مشابه موضوع

توانند داخل شوند اما می دیگری که نظیر آن تجارت را دارد،در شرکت  توانندنمیتضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود داخل شوند و همچنین 

ک هیأت نظارت مرکب از سه عضو است و هر سه باید شریت .ق 165مستنداً به ماده  .عنوان سهامدار در شرکت سهامی داخل گردندبه

 .شرکت باشند

 شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی:نکته: 
ت حداقل دارای دو شریک بوده که یکی از آنها دارای مسئولیت .ق 142 هستند که مطابق ماده ییشرکت های مختلط غیر سهامی شرکت ها

  .اشدبمیتضامنی و یکی دیگر دارای مسئولیت شریک شرکت با مسئولیت محدود  شریک ضامن در شرکت های

 .ت بر عهده شریک یا شرکای ضامن است.ق 144سهامی مستنداً به ماده  اداره شرکت های مختلطنکته: 

شرکت های مختلط سهامی شرکت هایی هستند که حداقل دارای سه عضو باشند که یکی از اعضاء دارای مسئولیت شریک ضامن در نکته: 

که شرکای  شودمیاط ت چنین استنب.ق 165و  162از مواد  باشدمیدر شرکت سهامی  شرکت تضامنی و دو نفر دیگر دارای مسئولیت سهامدار

 .ت اداره شرکت مختلط سهامی بر عهده شریک یا شرکای ضامن است.ق 164کمتر از سه نفر باشند با توجه به مواد  توانندنمیاین شرکت 
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 3حقوق تجارت 
 اسناد تجاری 

 چیست؟ یای اسناد تجاریفواید و مزا :سوال
 اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه می باشند: فایده اول:

دهند و همچنین به جای آن سفته تجاری صادر و در اختیار طلبکار خود قرار می ؛یعنی اشخاص بدون این که در معامالت پول رد و بدل نمایند

و طلب خود را از او بگیرد و مجدداً به طلبکار  هبار به بدهکار خود مراجعه نمودده برات یکدر مورد سند تجاری برات به جای این که صادر کنن

  .دهد که طلب برات دهنده را به دارنده برات بپردازدمیبا صدور براتی به براتگیر دستور  ؛خود مراجعه کند و بدهی خود را به او بدهد

 به مثال زیر توجه کنید: 

 ر( و ماشین می فروشد )طلبکار( = صادر کننده برات )هم طلبکار است و هم بدهکار(الف فرش می خرد )بدهکا

 ب فرش می فروشد )طلبکار( = دارنده برات )همیشه طلبکار است(

 ج ماشین می خرد )بدهکار( = براتگیر همیشه بدهکار است و همیشه مدیون اصلی است

 .تعبیر می کنند از این وصف اسناد تجاری به وصف جایگزینی اسناد تجاری

 حکومت می کند: مسئولیت تضامنیدر اسناد تجاری  فایده دوم:

یعنی هر گاه آقای الف براتی را صادر نمود و آقای ب ظهرنویس اول، ج ظهرنویس دوم و د ظهرنویس سوم باشند چنانچه در سررسید، این سند 

ظهرنویسان، اقامه دعوا نموده  همه مسئولین اعم از صادر کننده وعلیه ت .ق 249تجاری تأدیه نگردد دارنده می تواند در اعمال ماده 

ل ااگر مسئولین متعدد عرضی باشند برای مث .باشدمی طولیمسئولیت تضامنی در مورد مسئولین متعدد  .ه سند تجاری را مطالبه نمایدوج

نسبت به نصف بلکه هر کدام  لیت تضامنی ندارندمسئو نسبت به کل وجه سفتهصادر کنندگان سفته دو نفر باشند در این صورت هر کدام 

 .وجه سفته دارای مسئولیت هستند

 :باشدمیصدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی  فایده سوم:

 م احصاء شده است:.د.ا.ق 108موارد صدور قرار تأمین خواسته در ماده 

 .قرار تأمین خواسته را صادر می کند بدون تودیع خسارت احتمالین، دادگاه چنانچه مستند دعوا اسناد تجاری باشد به درخواست خواها

ت صدور قرار تأمین خواسته را متذکر .ق 292م و ماده .د.ا.ق 108ماده  3گذار در بند گردد در مورد اسناد تجاری قانون همچنانکه مالحظه می

 .شده است

که مستند دعوی، اسناد تجاری برات یا سفته یا چک باشد برای صدور قرار تأمین  این است که آیا همین شودمیحال سوالی که مطرح نکته:  

 خواسته بدون خسارت احتمالی کافی است یا این که شرایط دیگری نیز الزم است؟

ی نیست در جواب باید گفت برای صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی صرف این که مستند دعوی اسناد تجاری باشد کاف

 .بلکه دارنده سند تجاری باید به وظایف قانونی خود عمل نماید

 چنانچه سند تجاری برات یا سفته باشد وظایف دارنده از قرار زیر است:نکته: 

 های عندالمطالبه موعد یکبه رؤیت و سفته هایت در مورد برات.ق 280روز از سررسید مستنداً به ماده  10اعتراض عدم تأدیه در ظرف  -1

 .(ت.ق 274مستنداً به ماده  ) سال مطرح است

ت اگر دارنده سند تجاری به یکی از .ق 287و  286اقامه دعوا در ظرف یک سال یا دو سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه مستنداً به مواد  -2

ند دعوا چک باشد وظایف و چنانچه مست صدور قرار تأمین خواسته منوط به تودیع خسارت احتمالی خواهد بودوق عمل نکند فوظایف 

 دارنده چک از قرار زیر است:

 اخذ گواهی عدم پرداخت  -1

 ت.ق 314و  28٧، 286اقامه دعوا ظرف یک سال یا دو سال، از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت مستندا  به مواد  -2
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 .خواهد بود ع خسارت احتمالیمنوط به تودیچنانچه دارنده چک به یکی از وظایف فوق عمل نکند صدور قرار تأمین خواسته : نکته

 دارنده سند تجاری در پناه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات قرار دارد: فایده چهارم:

 ایرادغیر قابل استناد: 

 سرقت و فقدان سند 

 فقدان سبب 

 )عیوب اراده) مانند امضاء از روي اشتباه یا اکراه 

 جهت نامشروع 

 موهوم بودن طرف هاي سند تجاري 

 ابل استناد:ایراد ق

 ایراد عدم اهلیت -امضاء سند توسط نماینده فاقد اختیار د -ایراد تزویر ج -جعل امضاء ب -ایراد مربوط به اراده: شامل الف 

 ایراد مربوط به روابط شخص مسئول سند با دارنده بالفصل 

 ایراد عدم رعایت اصول و شرایط شکلی و ماهیتی در اسناد تجارتی 

؛ این در حالی سند تجاری برای طفره رفتن از پرداخت وجه سند تجاری بدان استناد می نماید نست که یکی از مسئولیایراد هر آن چیزی ا

 برای مثال: است که ایرادات و ادعاهای قابل استناد نیز همچون ایرادات مربوط به اراده وجود دارد.

ده نن دلیل قبول کردم که با برات دهیاین برات را به ا من :مایدنقبولی برات در سررسید عنوان می مبرات گیر برات علیرغ 

با این وصف من نباید وجه برات را بردارم  ؛برات دهنده کاالي موضوع معامله را به من ارسال ننموده است .اي داشتممعامله

فسخ گردیده است  یانماید چون معامله منشأ صدور برات باطل شده ان مییا براتگیر علیرغم قبولی برات در سررسید عنو

 .هر یک از این ها یک ایراد است .فلذا نباید اینجانب وجه برات را بردارم

برات عنوان نماید چون امضاي ایشان جعل شده است یا چون ایشان در هنگام امضاء  نهمچنین اگر یکی از مسئولی 

 .ور بوده است بنابراین نباید وجه برات را بپردازدجمح

رات ایراد حجر یا جعل کند و مبری از مسئولیت شناخته شود آیا ضامن این صادر کننده نیز می تواند برای مبرا شدن از کننده باگر صادر :نکته

 مسئولیت به ایراد مضمون عنه خود استناد کند؟

ز مسئولین منتفی گردد وجود دارد که بیان می دارد اگر به دالیلی مسئولیت یکی ا اصلی به نام استقالل امضاءهاخیر زیرا در اسناد تجاری 

 .مسئولیت سایرین همچنان پابرجاست

بدون مراجعه به دادگاه درخواست صدور اجرائیه  دوایر اجراي ثبتدر صورت عدم پرداخت وجه چک دارنده چک می تواند از طریق  :نکته

 .نماید دارنده چک می تواند علیه صادر کننده چک شکایت کیفری در صورت عدم پرداخت وجه چکو یا  .کند

ایرادات مسموع نیست اما این که اصل بر غیر قابل استناد بودن ایرادات  ،)قاعده کلی آن است که با توجه به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات 

  .یعنی چنانچه یکی از موارد زیر وجود داشته باشد ایراد وارد است اصل استثنائاتی وارد استبر این  .است یک قاعده کلی است

 استثناء های غیرقابل استناد بودن ایراداتنکته: 
 :به تبعیت از کنوانسیون ژنو

 ادعاي فقدان یکی از شرایط اساسی برات از ناحیه ظهرنویس 

 ایراد حجر از ناحیه هر یک از مسئولین 

ل پرداخت وجه اایراد جعل از ناحیه هر یک از مسئولین )اگر یکی از سه ایراد به عمل آید ایراد کننده مسئولیتی در قب 

 سند تجاري نخواهد داشت(

بودن  بنابراین چنانچه ایراد جعل به عمل آمده یکی از سه ایراد فوق باشد ایراد مسموع است و دارنده سند تجاری در پناه اصل غیر قابل استناد

 .ده و ایراد مسموع نیستایرادات قرار ندارد اما اگر غیر از این سه ایراد باشد اصل بر غیر قابل استناد بودن ایراد بو

دارنده سند تجاری در پناه اصل غیر قابل استناد بودن قرار دارد منوط بر آن است که دارنده سند، دارنده با حسن نیت  شودمیاین که گفته 

ل غیر قابل استناد بودن ایرادات خواهد بود یعنی دارنده، دیگر در پناه اصنچنانچه دارنده، دارنده با سوء نیت باشد ایرادات دیگر باز مسموع  .باشد

تشخیص دارنده با حسن نیت و دارنده با سوء نیت آن است که آیا دارنده، علم و اطالع به وجود ایراد داشته است یا  )مالک ما برای .قرار ندارد

 .است دارنده با سوء نیتچنین دارنده ای  اگر دارنده عالم به وجود ایراد )مانند بطالن معامله یا فسخ معامله یا سفارشی بودن برات( باشد .خیر
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علم و اطالع از وجود ایراد و یا  پس مالک براي حسن نیت یا سوء نیت:اما اگر دارنده عالم به وجود ایراد نباشد دارنده با حسن نیت است، 

یعنی وجود سند ، گرددتعبیر می اريوصف تجریدي در اسناد تجاز اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به  .عدم اطالع از وجود ایراد است

 .باشدمیتجاری در دست دارنده سند دلیل بر استحقاق دارنده به دریافت وجه آن و دلیل بر اشتغال ذمه متعهد نسبت به پرداخت وجه آن 

کنند مسئول  مسئولین سند تجاری به مجرد این که سند تجاری را امضاء می ؟در اسناد تجاری چیست وصف تجریدیمنظور از نکته: 

  .قلمداد می گردند و معامالت و منشاء صدور سند تجاری تأثیری در رفع مسئولیت ندارد

 آیا در حقوق ایران اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات پذیرفته شده است؟ :سوال

ارنده سند تجاری وجود ندارد اما رویه در زمینه پذیرش اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در قبال د هیچگونه ماده صریحی در قانون تجارت

 .ت این اصل را در حقوق ایران به رسمیت شناخته است.ق 249و  231، 230مستنداً به مواد  قضایی

 چک عالوه بر مزایای فوق االشعار دارای دو مزیت عمده است:  مزایاي اختصاصی سند تجاري چک: :سوال

 .ند صادر کننده چک را به جرم صدور چک بالمحل تعقیب نمایددر صورت عدم پرداخت وجه چک دارنده چک می توا -1

 .در صورت عدم پرداخت وجه چک، دارنده چک می تواند از طریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه علیه صادر کننده چک نماید -2

 طرق پیگیری چک

 ود:در خصوص چک باید گفت از چهار طریق می توان اقدام نم طرق پیگیري چک: :سوال

یعنی طلبکار )متعهدله(  .فقط علیه صادر کننده درخواست صدور اجرائیه نماید دوایر اجراي ثبتدارنده چک می تواند از طریق  طریق اول:

 .متعهد نماید هتواند از طریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه علیبدون مراجعه به دادگاه می

ی صادر شود یا مدیران شرکت مبادرت به صدور چک کنند اجرائیه به نحو تضامن علیه چنانچه چک به وکالت یا نمایندگ :سوال

 .شودمیصادر کننده و صاحب حساب صادر 

قانونگذار این خصیصه الزم االجرا بودن را به چک نیز تفویض نموده است که دارنده بدون مراجعه به  ؛چک سند رسمی نیستعلیرغم این که 

 .دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه علیه متعهد نمایددادگاه بتواند از طریق 

 .تجاری قلمداد نموده است، حال آن که صدور سفته و چک را عمل تجاری قلمداد نکرده است اعمال رات قانونگذار صدور برات .ق 2در ماده  

 .صدور چک ذاتا  عمل تجاري نیستبنابراین 

 .صادر کننده می توان درخواست صدور اجرائیه نمود نه علیه ظهرنویسان و ضامنین از طریق دوایر اجرای ثبت فقط علیهنکته: 

  .باشدنمیصدور اجرائیه از طریق دوایر اجرای ثبت علیه صادر کننده نیازی به رعایت مواعد  برای درخواستنکته: 

 ضای منعکس در چک با نمونه امضای موجود در بانکالزم به یادآوری است برای صدور اجرائیه از طریق دوایر اجرای ثبت بایستی مطابقت ام

علیه  در غیر این صورت دوایر اجرای ثبت .در حدود عرف بانکداری تأیید شده باشد (1397قانون اصالحی صدور چک، مصوب 4)مطابق ماده

 5و4بایست مطابق موادلغ چک میاین در حالی است که مراتب عدم پرداخت تمام یا حتی بخشی از مب .کنندصادر کننده اجرائیه صادر نمی

نامه عدم پرداخت منعکس گردیده و در سامانه یکپارچه بانک مرکزی درج شود. سپس در گواهی 97مصوب  اصالحی جدید قانون صدور چک

 نیست. اثر در مراجه قضایی و ثبتیای قابل ترتیبنامهصورت، چنین گواهیکدرهگیری مخصوص به آن توسط بانک صادر شود. درغیراین

شکایت کیفری در مورد چک بالمحل فقط علیه صادر کننده امکان پذیر است بر علیه ضامن و ظهرنویس نمی توان شکایت کیفری طرح  :الؤس

 .کرد

شکایت کیفری فقط علیه  .ر صورت عدم پرداخت وجه آن علیه صادر کننده چک شکایت کیفری طرح نمایددند : دارنده چک می تواطریق دوم

ماهه  6د عبرای اقامه دعوی کیفری موا .باشدنمیعلیه ضامنین و ظهرنویسان شکایت کیفري قابل طرح نده امکان پذیر بوده و صادر کن

عدم پرداخت نموده باشد ثانیاً دارنده باید از تاریخ  ماه از تاریخ صدور چک اقدام به اخذ گواهی 6باید رعایت گردد یعنی اوالً دارنده باید ظرف 

ی کیفری ادر صورت عدم رعایت یکی از این دو شرط، دیگر دعو .ماه اقدام به طرح شکایت کیفری نموده باشد 6عدم پرداخت ظرف  اخذ گواهی

 .قابلیت استماع را ندارد

 :موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیستدر  نکته:

 .در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد -الف 

  .ه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشدگاهر -ب 

 .چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است -ج 
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گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی هر -د 

 .است

 .در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد - ـه 

 باشدمیاز آن جا که جرم صدور چک بالمحل از جرایم قابل گذشت  رضایت دارنده چک پس از اعالم شکایت چه تأثیري دارد؟نکته: 

سایر یا  7و  3نشده باشد خواه در مرحله بدوی باشد یا مرحله تجدیدنظر و خواه چک مشمول مواد چنانچه پرونده منجر به صدور حکم قطعی 

 .مختومه خواهد شد ، با صدور قرار موقوفی تعقیب،با گذشت شاکی پروندهباشد،  10مواد ازجمله ماده

 بیتعق یصدور قرار موقوف ي:بدو مرحله     قبل از صدور حکم قطعی:                                                   

 بیتعق ی: صدور قرار موقوفدنظریتجدمرحله                                                                                                          

 (:12رضایت دارنده)ماده 
 

 صدور قرار موقوفی تعقیب بعد از صدور حکم قطعی:                                                    

هرکدام به مجازات  ،در خصوص زندان (؟ ٧و  3هر گاه صادر کننده چک متعدد باشند چگونه محکوم می گردند )موضوع مواد  :الؤس

 .گردندل محکوم میسا 2ماه تا  6کدام از هر، یعنی اگر برای مثال صادر کنندگان چک سه نفر باشند شوند،فاعل مستقل محکوم می

 (:شودمیمسئولیت مدیران در قانون صدور چک )مسئولیت امضاء کنندگان چک در مواردی که چک به نمایندگی صادر نکته: 

صدور چک چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی صادر شود و همچنین در مواردی که مدیران شرکت مبادرت به صدور چک  .ق 19مطابق ماده 

به کنندگان یا صاحب حساب یا مدیر با شرکت در خصوص وجه چک، امضاء ثانیا  باشد؛کنندگان میمتوجه امضاءئولیت کیفری مس اوال  نمایند

قانون صدور چک عالوه بر  1397مکرر اصالحی  5در این صورت، اقدامات موضوع ماده .محکوم به پرداخت وجه چک خواهند شد نحو تضامن

 .شودنده هم اعمال میصاحب حساب، در مورد وکیل یا نمای

ماهه، چک فاقد جنبه کیفري باشد  6اگر مدیران شرکت مبادرت به صدور چکی نمایند که مثال  به دلیل عدم رعایت مواعد  نکته:

 در این صورت در خصوص مسئولیت حقوقی تکلیف چیست؟

همچنان دارای مسئولیت تضامنی  عتقدند مدیران با شرکتقانون صدور چک م 19برخی با استناد به ماده  .در این زمینه اختالف نظر وجود دارد

اما برخی دیگر معتقدند از آن جا که هر گاه مدیران شرکت مبادرت به صدور سفته یا برات می نمودند یا اگر مدیران شرکت مبادرت  .باشندمی

 1.به یک سند تعهدآور دیگر می نمودند فقط خود شرکت مسئول قلمداد می شد نه مدیران آن

راجع به چک، قانونگذار در خصوص آدرس صادر کننده دیگر نیازی به نشر آگهی به دلیل عدم دسترسی به متهم  طرح شکایت کیفریدر نکته: 

 .فرض شده است آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی اوبلکه  ،الزم نبوده است

 در ماده یک قانون صدور چک انواع چکنکته: 

 .چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد ي:چک عاد -1

چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید  چک تأیید شده: -2

 .شودمی

 .شودمیبه عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت آن توسط بانک تضمین چکی است که توسط بانک  چک تضمین شده: -3

رداخت ک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پنچکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن با چک مسافرتی: -4

 .گرددمی

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

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

 (1397) اصالحی سال .های الزم را صادر نمایدانجام داده و دستورالعمل

                                                        
شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول  از طرف صاحب حساب اعم از در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی -19ماده  - 1

ر شود. به عالوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگپرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می

ده از نظر کیفری مسئول خواهد اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت ش

  .بود
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در ها در خارج از کشور شوند همچنین شعب آنهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میهای صادر عهده بانکچک نکته:

علت نبودن محل و یا به  به آن وجه از قسمتی یا تمام دریافت عدم و بانک به مراجعه صورت در چک دارنده و است حکم اسناد الزم االجراء

 یا چک وجه رسمی اسناد اجرای به مربوط هاینامهآئین و قوانین طبق تواندمی گردد پرداخت عدم و چک برگشت به منتهی که گریدی علت هر

نامه و یا گواهی 4 ماده در مذکور نامهگواهی و چک عین باید چک دارنده اجرائیه صدور برای .نماید وصول کننده صادر از را آن مانده باقی

 نمونه با چک امضای مطابقت که کندمی صادر اجرا دستور صورتی در اجرا ثبت تسلیم نماید.اجرای ثبت اسناد محل را به  5 مندرج در ماده

ام ن به یا گردیده صادر او وجه در چک که است کسی از اعم چک دارنده .باشد شده گواهی بانک طرف از بانک در کننده صادر امضای

 1نآنا قانونی مقام قائم یا( حامل وجه در هایچک مورد در) چک حامل یا شده نویسی پشت او

های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینهدارنده چک مینکته: 

، از دادگاه تقاضا نماید، در س از آن باشداعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پجهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، 

دادگاه صادر همان  های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را بهصورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه

  2نماید. تقدیم کننده حکم

 خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک از چه زمانی قابل مطالبه است؟ نکته: 

 ه نظر مجمع تشخیص مصلحت، از تاریخ چک تا زمان وصول آن؛بناب 

  آ.د.م، از زمان سررسید پرداخت وجه؛522طبق ماده 

 (تاریخ برگشت چکروز اعتراض )از ق.ت، 304طبق ماده. 

 

 

 

 

 

 

 

نباید تمام یا قسمتی از  صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد ونکته: 

یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی  دوجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نمای

ال آن از و امث مندرجات چک اختالف دردر متن چک یا  خوردگیعدم مطابقت امضاء یاقلمنماید که بانک به عللی از قبیل  تنظیم

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

 4.چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود 3د.دا

( پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورًا 3در ماده )مقرر هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج نکته: 

که مشخصات ای نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبتپرداخت بودن آن را غیرقابل

قید و آن را امضاء و مهر و به  صریحاًخت را ، علت یا علل عدم پرداچک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد

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

داری( از طرف بانک گواهی نک)در حدود عرف با با نمونه امضای موجود در بانکمزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده 

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

 (97حی سال اصال -قانون چک 4) ماده ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

                                                        
 قانون صدور چک 1ماده  - 1
 قانون صدور چک 2ماده  - 2
 قانون صدور چک 3ماده  - 3
 ن صدور چکمکرر قانو 3ماده  - 4

 -( قانون اصالح موادي از قانون صدور چک2میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق یک تبصره به ماده )

 نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:  د.خواهد بو -مجمع تشخیص مصلحت نظام 10/3/13٧6مصوب 

 2اقی به ماده الح تبصره در مذکور «…هاي دادرسیهاي الزم از قبیل هزینهنهکلیه خسارات و هزی»منظور از عبارت 

خسارات تاخیر تأدیه برمبنای  مجمع تشخیص مصلحت نظام، 10/03/13٧6قانون اصالح موادي از قانون صدور چک مصوب 

هزینه دادرسی و و  آنکه توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اعالم شده نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول

  است. های قانونیالوکاله بر اساس تعرفهحق
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مبلغ  مکلف استاز مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک  کمتردر صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک نکته: 

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 ت دارنده چک فورَا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهدرخواس

 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

محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بیبور چک مز

اصالحی  -5)ماده در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعالمیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید. شود.اصل چک می

 (1397سال 

بل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بعد از ثبت غیرقا نکته:

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

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

 عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ -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

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

 های ارزی یا ریالی؛عدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانت نامه -ج

 عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی. -د

های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی های مذکور در بندهای )الف(، )ج( و )د( در خصوص بنگاهچنانچه اعمال محرومیت

به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق اخالل در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، موجب 

فوق)مقرر در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات  آید.در می

عدم  اثبات نمایدمگر اینکه در مرجع قضائی صالح  گرددر مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال میدعالوه بر صاحب حساب،  (5در ماده 

ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک

 (1397اصالحی سال  -مکرر 5)ماده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند. مشخصات نمایندهچک به نمایندگی صادر شده باشد، 

 شود:در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعالم کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر 

ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن علیه و واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال -الف

ای واریز مبلغ را به شیوه سه روزظرف مدت  تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال،مسدود کردن مبلغ مذکور 

 بخش و قابل استناد به اطالع دارنده چک برساند.اطمینان

 علیه؛ارائه الشه چک به بانک محال -ب

شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده نامه رسمی )تنظیمارائه رضایت -ج

 چک؛

 صالح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی -د

 حب حساب در خصوص چک؛ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صا -ه

از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط  سالسه سپری شدن مدت -و

 (97اصالحی سال  -مکرر 5ماده  3) تبصره دارنده.

 (97)اصالحی سال واهد شد.نخ، سوءاثر محسوب باشد به دلیل دستور عدم پرداختپرداخت چنانچه صدور گواهینامه عدم 

به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک )صیاد( نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. ها مکلفند برای ارائه دسته چک بانکنکته: 

ود ممنوعیت قانونی، حسب سنجی الکترونیکی بانکی و نباین سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعالم از سامانه نظام هویت

قانون تسهیل اعطای تسهیالت و کاهش هزینه های طرح و ( »5مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده )

ؤسسات موضوع بند بندی اعتباری از میا رتبه« 1386 /4 /5ها مصوب های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکتسریع در اجرای طرح

اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار « 1384 /09 /01قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب ( »1( ماده )21)
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ت دسته از زمان دریافدهد. حداکثر مدت اعتبار چک اختصاص میشناسه یکتا و مدت اعتبار  مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک

 (97اصالحی سال  -6)ماده شوند.باشد، مشمول این قانون نمیهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار است و چک سالچک سه

مشمول موارد مندرج در بندهای  تا زمان پرداخت دین، در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حسابنکته: 

 2)تبصره باشد.این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می 1( مکرر5)الف( تا )د( ماده )

 (97اصالحی سال  -6ماده 

هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت نکته: 

از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای  به مدت سه سالسط دیگری را تسهیل نماید، آن تو

و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شود قانون مجازات اسالمی محکوم میدرجه پنج  نقدی

 (97اصالحی سال  -6ماده  3تبصره )2.شودمحکوم می ، مرتکب به مجازات آن جرمشدیدتر باشد

 آیا چک بدون تاریخ داراي جنبه کیفري است؟ در این زمینه اختالف نظر وجود دارد:نکته: 

زیرا معتقدند منظور از چک  .باشدمیقانون صدور چک  13برخی معتقدند چک بدون تاریخ همان چک سفید امضاء بوده و مشمول ماده  -1

که فاقد برخی مندرجات باشد اگر توجیه کنیم چک بدون تاریخ نیز چون فاقد تاریخ است بنابراین مشمول چک  باشدمیی سفید امضاء چک

 .، عملکرد اکثریت محاکم نیز بر همین منوال استباشدمیسفید امضاء 

قانون صدور چک مصوب  12ابق ماده تا زمان اصالح قانون صدور چک مط، زیرا باشدمیکیفری  برخی معتقدند چک بدون تاریخ فاقد جنبه -2

 .سابق بیان می داشت در مواردی چک فاقد جنبه کیفری است 12چک بدون تاریخ غیر از چک سفید امضاء بوده یعنی قانونگذار در ماده  1355

یقن برای ما این بود که تا از جمله این موارد در یک بند چک سفید امضاء احصاء شده بود و در یک بند چک بدون تاریخ احصاء شده بود قدر مت

 .قانونگذار اوالً چک بدون تاریخ را غیر از چک سفید امضاء تلقی نموده است ثانیاً چک بدون تاریخ را فاقد جنبه کیفری دانسته است 1372سال 

تفسیر  .باشدمیکیفری د جنبه ود دارد که آیا چک بدون تاریخ واجتردید وجفعلی  13سابق و تصویب ماده  12حال با توجه به حذف ماده 

چک بدون تاریخ فاقد جنبه اقتضاء می کند که بگوییم  قانون صدور چک 13و نیز بند هـ ماده مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم

 3.کیفري است

 .باشدمی 7و  3اقلیت نادری نیز معتقدند چک بدون تاریخ مشمول مواد  -3

چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین  برای اولین بارشخصی است که  منظور از دارنده چک در این مادهنکته: 

ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک

 ذکر تاریخ قید نمایند.

ذینفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد )عصادر کننده چک یا ذینف نکته:

ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا آن یا قائم مقام قانونی است.( )یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده

تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک ی تحصیل گردیده میخیانت در امانت یا جرائم دیگر از طریق کالهبرداری یا

                                                        
تا زمان مراجعه دارنده چک و علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال -الف - 1

 استناد به اطالع دارنده چک برساند.بخش و قابل ای اطمینانواریز مبلغ را به شیوه سه روزظرف مدت  حداکثر به مدت یک سال،

 علیه؛ارائه الشه چک به بانک محال -ب

 شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛نامه رسمی )تنظیمارائه رضایت -ج

 اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛ صالح مبنی برارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی -د
 گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد: چک بالمحل هر کس مرتکب بزه صدورقانون چک:  7ماده  - 2

 ریال( باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. 10/000/000چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ) -الف

 ( ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.50/000/000( ریال تا پنجاه میلیون )10/000/000تن چک از ده میلیون )چنانچه مبلغ مندرج در م -ب

سال محکوم خواهد شد و در ( ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو 50/000/000چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ) -ج

 .بود خواهد عمل مالک هاچک متون در های بالمحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرجصورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک

 باشدهای بالمحل بابت معامالت نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمیها شامل مواردی که ثابت شود چکاین مجازات: تبصره

 قانون خواهند بود. نیمشمول مقررات ا یفریعدم پرداخت شده باشند از لحاظ ک یبه گواه یواقع در خارج کشور صادر شده و منته یهاعهده بانک رانیکه در ا ییهاچکقانون چک:  8ده ما
 .در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست -13ماده  - 3

 .فید امضاء داده شده باشددر صورتی که ثابت شود چک س -الف

 .گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشدهر -ب

 .چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است -ج
 .انجام معامله یا تعهدی استگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین هر -د

 .در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد - ـه
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دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعالم  پس از احراز هویت دستور

تعیین تکلیف آن در مرجع  تاشود بانک مکلف است وجه چک را ت صادر میستور عدم پرداخد که موردی در  1نماید.شده صادر و تسلیم می

دستور دهنده مکلف است پس از اعالم به بانک شکایت خود را به مراجع  رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک  ظرف مدت یک هفتهقضایی تسلیم و حداکثر 

 کند.بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می

 توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. های تضمین شده و مسافرتی را نمیپرداخت چک نکته:

کالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و در صورتیکه چک به و نکته:

مسئول پرداخت وجه چک بوده و  متضامناً صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب 

 شود. می اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر

ها منتهی به صدور محل صادر کرده و تعقیب آنهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بیها مکلفند کلیه حساببانک نکته:

بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطالعات  ها حساب جاری دیگری باز ننمایند.به نام آن تا سه سالکیفرخواست شده باشد بسته و 

ها و مؤسسات اعتباری را به م پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکهای عدگواهینامه

های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعالم گواهینامه

به و همچنین آرای ز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومایجاد نماید. قوه قضائیه نی

( این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از قانون چک 16طبق ماده)های برگشتی و دعاوی مطروحه قطعی صادرشده درباره چک

 اهم نماید.های مالی فرطریق سامانه سجل محکومیت

االجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از الزم

دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و 

سال اخیر و میزان تعهدات کان استعالم آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سههمچنین ام

، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر صرفًا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارندنشده را های تسویهچک

، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده

از نباید  پذیر باشد. مبلغ چک، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکانتا قبل از تسویه آنشخص دیگر توسط دارنده 

 2یه نشده بیشتر باشد.های تسواختالف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک

و  )مهم(آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب استدر صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود،  نکته:

محلی وجود گاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین هر آید.هر گونه ابالغی به نشانی مزبور به عمل می

  ادامه خواهد یافت. مطبوعاتوسیله به و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم  شودبه منزله ابالغ اوراق تلقی می گواهی مامورنداشته باشد 

 شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چکصادر میجدید(  قانون)االجراء شدن هایی که پس از گذشت دو سال از الزمدر مورد چک نکته:

که )چکاوک( طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعالم از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی

ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک

 جایگزین پشت نویسی چکو ثبت انتقال چک در سامانه صیاد  ممنوع استنویسی چک در وجه حامل ، صدور و پشتوارد اخیر(م)موارد

 (97)اصالحی سال باشد.می تابع قانون زمان صدورهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، خواهد بود. چک

عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق  تواند با ارائه گواهینامهدارنده چک می نکته:

تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه 

 صادر نماید.

                                                        
این قانون به  7دستور دهنده عالوه بر مجازات مقرر در ماده  ددگر ثابت شده پرداخت عدم موجب که ادعایی خالف گاههر و کند شکایت داده پرداخت عدم دستور که کسی علیه تواندمی چک دارنده - 1

  .پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد
خ مندرج در سامانه و در وجه دارنده شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک )چکاوک( طبق مبلغ و تاریاالجراء شدن این قانون صادر میهایی که پس از گذشت دو سال از الزمدر مورد چک - 2

ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکنهائی چک براساس استعالم از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی

هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک جه حامل ممنوع استنویسی چک در ودر این موارد، صدور و پشت

 باشد.می تابع قانون زمان صدورباشد، 
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 حقق شرطی نشده باشد؛در متن چک، وصول وجه آن منوط به ت -الف

 در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ -ب

 (97)اصالحی سال های آن صادر نشده باشد.( این قانون و تبصره16گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ) -ج

یخ ابالغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تار نکته:

صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این

 (97)اصالحی سال نماید.رد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام میبه مو« 23/3/1394های مالی مصوب قانون نحوه محکومیت»

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کالهبرداری یا خیانت در  نکته:

مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی 

، قرار توقف عملیات اجرایی صادر با أخذ تأمین مناسبقوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت 

یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و باشد  مستند به سند رسمینماید. در صورتی که دلیل ارائه شده می

مرجع قضائی دالیل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت 

 (97اصالحی سال  -23)ماده 1رسیدگی خواهد شد.

 دعاوی تجاری
ه دعوی تجاری با تقدیم دادخواست: دارنده چک می تواند با تقدیم دادخواست علیه صادر کننده، ضامنین و ظهرنویسان اقامه طریق سوم: اقام

برای این که دادگاه همه  .ت همه مسئولین را به نحو تضامن محکوم می نماید.ق 249در این صورت دادگاه مستنداً به ماده  .دعوی نمایند

 وظایف قانونی دارنده از قرار زیر است: .ن محکوم نماید دارنده چک بایستی به وظایف قانونی خود عمل نمایدمسئولین را به نحو تضام

 .ت بر حسب مورد.ق 317و  315روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک مستنداً به مواد  45روز یا  15اخذ گواهی عدم پرداخت ظرف  -1

 .ت بر حسب مورد.ق 287و  286، 314ریخ اخذ گواهی عدم پرداخت مستنداً به مواد اقامه دعوا ظرف یک سال یا دو سال از تا -2

 .هر گاه دارنده به یکی از وظایف فوق عمل نکند در این صورت دیگر نمی تواند علیه ظهرنویسان اقامه دعوی نماید

 محکوم می کند؟ ها رادادگاه چگونه آن ،ال  سه نفر باشندمث ،د باشنددهر گاه صادر کنندگان متع نکته:

 .دادگاه هر یک از صادر کننده ها را نسبت به یک سوم وجه چک محکوم خواهد کرد

 :دعوي تجاري داراي دو مزیت عمده است

 ،صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی -1

  .حاکمیت مسئولیت تضامنی مسئولین سند تجاری -2

 است:طریق چهارم: اقامه دعواي مدنی یا تقدیم دادخو

را رعایت ننموده باشد باز، دارنده می تواند به عنوان دعوی مدنی علیه  287و  286، 317، 315، 314چنانچه دارنده چک مواعد مقرره در مواد 

ی بنابراین باید توجه داشت چون صادر کننده چک به عنوان مدیون اصلی این سند تجاری قلمداد م .صادر کننده و ضامن او اقامه دعوی نماید

 .عدم رعایت مواعد، باز، دارنده می تواند علیه صادر کننده چک اقامه دعوی نماید گردد حتی در صورت

 نحوه رعایت مواعد در مراجعه به ظهر نویس و ضامن مدیون اصلی؟نکته: 

رعایت مواعد شرط است برای مراجعه به ظهرنویس  1374در خصوص ضامن مدیون اصلی نیز با توجه به رأی وحدت رویه ایجاد شده در سال 

اما برای مراجعه به ضامن مدیون اصلی رعایت مواعد شرط نیست یعنی پس از انقضای مواعد مقرر همچنانکه می توان علیه صادر کننده چک 

 .اقامه دعوی نمود

 استناد ذیل می توان درخواست صدور قرار تأمین خواسته نمود: 3در مورد چک با نکته:  ***

صدور چک رعایت شده  .ق 11ماهه مقرر در ماده  6ک بدون تودیع خسارت احتمالی، در این صورت بایستی مواعد .د.آ 74مستنداً به ماده  -1

 .باشد یعنی چک باید دارای جنبه کیفری باشد

اخذ گواهی  ماه در مورد 4روز و  45و15بایستی مواعد  .م بدون تودیع خسارت احتمالی.د.آ.ق 108ت و بند ج ماده .ق 292مستند به ماده  -2

 .ت بر حسب مورد رعایت شده باشد.ق 315 – 317عدم پرداخت مستنداً به مواد 

 م با تودیع خسارت احتمالی .د.آ.ق 108مستنداً به ماده  -3

 

                                                        
امکانات،  ط،یو مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرا یکارمند خاط ،یردولتیو غ یولتاعم از د یمؤسسات اعتبار ایها بانک یقانون برا نیمقرر در ا فیاز تکال کیدر صورت تخلف از هر  - 1

 است یبانک مرکز تیتخلفات در صالح نیبه ا یدگیکه رس شوندیمحکوم م« 7/9/1372مصوب  یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس( »9مقرر در ماده ) یهادفعات و مراتب به مجازات



        

 

90 

 منظور از برات سفید مهر یا سفید امضاء چیست؟نکته: 

؟ می گویند اگر از باب وکالت باشد معتبر است یعنی اگر براتی که فاقد برخی مندرجات باشد بحث است که آیا چنین براتی معتبر است یا خیر

 .دارنده سند تجاری از صادر کننده اجازه تکمیل مندرجات را گرفته باشد چنین براتی معتبر است

 سند تجاری برات
ضمانت  223د در ماده ت برای هفت بن.ق 226احصاء نموده است و در ماده  ا مهر برات دهنده هشت شرط رات عالوه بر امضاء ی.ق 223ماده 

اجراء پیش بینی نموده است و ضمانت اجرای آن است که در صورت فقدان یکی از آن شرایط، دیگر سند تجاری قلمداد نگردیده بلکه فقط به 

  .قابلیت استناد خواهد داشت )مدنی( عادیسند عنوان یک 

 انون تجارت:ق 227تفسیر ماده 

صدور برات به نمایندگی باشد یعنی کسی به وکالت از دیگری براتی را صادر نماید باید توجه داشت  منظور این ماده آن است که محتمل است

نیست که نماینده دارای مسئولیت  اما این بدان معنا .مسئولیت به عهده اصیل است نه وکیلکه در سررسید وجه این سند پرداخت نگردد و 

 مسئولیت باشد. تواند داراینباشد؛ بلکه در مواردی نماینده می

بلکه به دلیل ارزش  نیستاین امر به دلیل ارزش کم امضاء و مهر  .است نکردهبینی امضای برات دهنده ضمانت اجرا پیشبرای عدم قانون تجارت 

قدان امضاء یا ت از دست دادن خصیصه تجاری بوده حال آن که می دانیم ف.ق 226زیرا ضمانت اجرای مقرر در ماده  باشدمیباالی امضاء و مهر 

 .نوشته حتی سند عادی نیز قلمداد نگردد یعنی بدون امضاء یا مهر نوشته قابلیت استفاده ندارد شودمیمهر موجب 

ت صدور برات را هم با مهر تجویز نموده و هم با امضای تنها یعنی با مهر تنها نیز می توان براتی را صادر نمود، .ق 223قانونگذار در صدر ماده 

 .باشدمیه یادآوری است منظور از مهر در این جا اثر انگشت الزم ب

ت .ق 311اما قانونگذار در ماده  .ت صدور سفته را باز، هم با مهر تنها و هم با امضای تنها تجویز نموده است.ق 308همین طور قانونگذار در ماده 

 .صدور چک را فقط با امضاء تنها تجویز نموده است

ت تعمدًا .ن است که قانونگذار قآعلت این امر  .چک با مهر تنها نیز قابل صدور است یا خیر بحثی را مطرح نکرده است و در خصوص این که آیا

سواد دامنگیر این بالی خواسته است افراد بیاز استعمال مهر امتناع ورزیده است زیرا می دانیم که صدور چک بالمحل جرم بوده و قانونگذار نمی

 .سوز گردندخانمان

حال سوال این است که آیا ظهرنویسی  .ت بیان داشته است ظهرنویسی برات باید با امضای دارنده برات به عمل آید.ق 246قانونگذار در ماده 

ها را ت ظهرنویسی با مهر تن.ق 246برخی با استناد به ظاهر ماده  .برات با مهر تنها امکان پذیر است؟ حقوقدانان در این زمینه اختالف نظر دارند

 و برخی دیگر خالف آن نظر دارند. صحیح نمی دانند

 شرایط هشتگانه برات:

 : باشدمیقید این که نوشته برات  -1

عناوین دلیل این امر شاید آن باشد که به دلیل استعمال  .ت ضمانت اجرا پیش بینی ننموده است.ق 226قانونگذار برای این بند در ماده 

 .باشدمیاحتمال اشتباه این سند با اسناد دیگر منتفی در این سند،  ش، براتگیر و دارنده براتکبرات

 قید تاریخ صدور برات: -2

ت ضمانت اجرا پیش بینی .ق 226برای این بند و بندهای بعدی در ماده  .در برات قید گردد در چه تاریخی از ناحیه صادر کننده صادر می گردد

  .شده است

 تاریخ صدور برات: مزایای

انیم اسناد از حیث صدور، تابع قانون حاکم دخی موارد قید تاریخ صدور برات قانون حاکم بر قضیه را مشخص می کند زیرا میدر بر .الف 

 .در زمان صدور خود می باشند

 برای مثال در مواردی که برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت .قید تاریخ صدور در برخی موارد مرور زمان دعوی را مشخص می کند .ب 

برات دهنده ای که محل  زت پس از انقضای یک سال از تاریخ صدور برات، دعوی دارنده علیه ظهرنویسان و نی.ق 274باشد مطابق ماده 

 .برات را تأمین نموده است مسموع نخواهد بود

صدور این  یا اهلیت یتکه آیا صادر کننده برات در تاریخ صدور، صالح شودیمدر برخی موارد از طریق تاریخ صدور برات مشخص  .ج 

 .برای مثال آیا ورشکسته یا محجور بوده است یا خیر .سند تجاری را داشته است یا خیر

در برخی موارد از طریق تاریخ صدور برات، سررسید برات مشخص می گردد یعنی چنانچه سررسید برات به وعده از تاریخ صدور  .د 

 .شودمیتعیین  اریخ صدور آناز طریق تبرات باشد در این صورت سررسید برات 
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 صادر کننده برات :کسی که هم طلبکار است و هم بدهکار -

 برات گیر :کسی که بدهکار است اگر قبول کرد -

 دارنده برات :کسی که طلبکار است -

حال اگر  .به عددت بیان داشته است تاریخ صدور و مبلغ برات باید به تمام حروف قید گردد هم به حروف و هم .ق 225ماده نکته: 

با ملحوظ نظر قرار دادن این  مبلغ برات و یا تاریخ صدور برات فقط به عدد تنها قید گردد چه ضمانت اجرایی وجود خواهد داشت؟

تنها ت هیچ گونه ضمانت اجرایی را پیش بینی ننموده است چنانچه مبلغ برات یا تاریخ صدور برات به عدد .ق 225امر که قانون گذار برای ماده 

 .نوشته شود باز آن سند، سند تجاری معتبر قلمداد می گردد

در صورت عدم قید نام براتگیر  .صادر کننده برات باید هنگام صدور برات نام براتگیر را به نحو معین و مشخص قید نماید قید نام براتگیر: -3

برای مثال  .راتگیر را شخصی مردد بین دو یا چند نفر قرار دادنمی توان ب .گرددت آن نوشته سند تجاری قلمداد نمی.ق 226مستنداً به ماده 

برای مثال محتمل است براتگیر آقایان  .باشده داشت براتگیر محتمل است متعدد اما باید توج .توان براتگیر را آقای الف یا ب تعیین نمودنمی

 .الف و ب باشند

کنواخت ژنو این امر را پذیرفته است اما پذیرفتن این امر در حقوق ایران مشکل کنوانسیون ی تواند خود برات دهنده باشد؟آیا براتگیر می

در صورت جمع دو عنوان براتکش و براتگیر در شخص واحد در صورت جمع بودن سایر شرایط می توان این نوشته را سند تجاری سفته  .است

 .قلمداد نمود

 آیا صادر کننده برات می تواند خود دارنده برات باشد؟

وجه  بله، زیرا محتمل است در هنگام صدور برات برات دهنده از برات گیر طلبکار باشد اما به کسی بدهکار نباشد فلذا برات دهنده، برات را در

دهنده با همچنین ممکن است برات .خود صادر می کند تا در آینده به کسی بدهکار شود، آن را ظهرنویسی نموده و در اختیار دیگری قرار دهد

را در شرایطی قرار دهد که  کند تا از این طریق براتگیربراتگیری مواجه باشد که وی برات را قبول کند. بنابراین برات را در وجه خود صادر می

 برات را قبول کند.

نی نمود یا تعهد به حداث ساختماابنابراین در برات نمی توان تعهد به  .برات الزاماً باید متضمن پرداخت وجه نقد باشد قید مبلغ برات: -4

در چنین مواردی آن نوشته، سند تجاری قلمداد نگردیده بلکه به عنوان سند عادی قلمداد  .انجام امر یا تعهد به جلوگیری از امری را نمود

 .خواهد شد

الر یا مارک را تعهد نمود زیرا بنابراین در برات نمی توان پرداخت ارز خارجی مانند د .برات الزاماً باید متضمن پرداخت وجه رایج کشور باشد

البته باید توجه داشت اگر معامله  .معامالت ارز خارجی جرم قلمداد شده است 1374قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب  6مطابق ماده 

واردی هر گاه متعهد وجه در چنین م .منشأ صدور برات دارای جنبه خارجی باشد در این صورت قید مبلغ برات به ارز خارجی بدون اشکال است

 .آن را در سررسید تأدیه نکند در صورت اقامه دعوی دادگاه حکم به پرداخت معادل ریالی آن می کند نه خود ارز خارجی

 : سررسید برات بایستی به یکی از چهار صورت زیر باشد:قید سررسید برات -5

 .وجه آن را نقدا  تأدیه نمایدسررسید برات به رؤیت: براتگیر باید به محض رویت برات،  .الف 

سررسید برات به وعده از رؤیت: براي مثال به وعده دو ماه از تاریخ رؤیت یعنی از روزي که دارنده برات، برات را به  .ب 

چنانچه از تاریخ صدور برات تا تاریخ رؤیت فاصله اي بیفتد  .باشدمیرؤیت براتگیر رسانده است دو ماه بعد سررسید برات 

 .ین دو ماه محاسبه نمی گرددا ءجز

 30/10/9٧سررسید برات به تاریخ معین: براي مثال امروز براتی صادر می کنند به تاریخ  .ج 

در این صورت اگر برات در  .سررسید برات به وعده از تاریخ صدور برات: براي مثال به وعده سه ماه از تاریخ صدور .د 

 .بوده است 30/8/9٧صادر شده است سررسید آن  30/5/9٧تاریخ 

برای مثال: هرگاه تاریخ سررسید  .گرددچنانچه سررسید برات غیر از چهار صورت فوق باشد چنین نوشته ای سند تجاری قلمداد نمی

برات، تاریخ مسافرت وزیر امور خارجه فالن کشور در ایران تعیین گردد این نوشته، سند تجاری برات قلمداد نمی گردد بلکه سند عادی 

 .شودداد میقلم

منظور از برات بی وعده در این ماده براتی است که سررسید آن به رؤیت باشد منظور قانونگذار براتی نیست که  ت:.ق 242تفسیر ماده نکته: 

سررسید آن مشخص نباشد )مشخص نشده باشد( اگر سررسید برات مشخص نشده باشد به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی مستندآً به ماده 

 .ت نوشته مذکور سند تجاری قلمداد نمی گردد.ق 226
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ولی چنانچه تاریخ رؤیت قید نگردد تاریخ صدور  ،در مواردی که سررسید برات به وعده از رؤیت باشد براتگیر باید تاریخ رؤیت را درج نمایدنکته: 

 .برات، تاریخ رؤیت محسوب خواهد شد

مکان تأدیه محتمل  .ات، براتگیر قید نماید که وجه برات در کجا باید تأدیه گرددقید مکان تأدیه برات: هنگام صدور برنکته:  -6

 .مکان دیگر باشد ویااست محل اقامت براتگیر 

 آیا براتگیر هنگام قبول برات می تواند مکان تأدیه را تغییر دهد؟نکته: 

یر بخواهد مکان تأدیه را در داخل همان شهر تغییر دهد این امر چنانچه براتگ .برای پاسخ به این سوال باید بین دو مورد قایل به تمایز شویم

تاجر می تواند در داخل  .باشدمیه است و محل اقامت تاجر دفتر کار او دمکان تأدیه برات محل اقامت تاجر قلمداد ش براي مثال: .ایرادی ندارد

ت معتقدند این .ق 234برخی حقوقدانان با استناد به ماده  .تغییر دهدهمان شهر مکان تأدیه را از دفتر کار خود مثالً به بانک طرف حساب خود 

اما چنانچه براتگیر مکان تأدیه را به شهر دیگری تغییر دهد برای مثال از تهران به اصفهان، بنا به نظر اقوی این امر  .ماده مؤید این امر است

 .ت اساسی برات قلمداد نمودشروط یا تغییر در مندرجامپذیرفته نیست و باید آن را یا قبولی 

که آیا چنین براتی معتبر است  .منظور از برات سفید مهر یا سفید امضاء چیست؟ براتی است که فاقد برخی از مندرجات باشد بحث استنکته: 

فته باشد چنین براتی معتبر ل مندرجات را گریمند تجاری از صادر کننده اجازه تکیا خیر؟ اگر از باب وکالت باشد معتبر است یعنی اگر دارنده س

 .است

 آیا برات می تواند در وجه حامل صادر شود؟ قید نام دارنده برات: -7

و برات الزاما  باید در وجه شخص خاص صادر گردد برعکس سفته و چک که محتمل است در وجه مشخص معین یا حامل صادر گردند 

توان برات را به صورت حامل درآورد یعنی اگر دارنده برات با ز طریق ظهرنویسی میتواند در وجه حامل صادر شود اما باید توجه داشت انمی

 آن الیه آن را ظهرنویسی نموده و در اختیار دیگری قرار دهد در این صورت آن سند در وجه حامل بوده و متصرفامضای آن بدون قید نام منتقل

 .دارنده قانونی فرض می گردد

توانند آن را به دیگری واگذار نمایند و ا قبض و اقباض میباد بدون امضاء وجه حامل آن است که دارندگان این اسنمزیت عمده اسناد تجاری در 

دهنده فایده عملی این امر برای انتقال دهنده این بود که چنانچه در سررسید وجه این سند تجاری تأدیه نگردد دارنده نمی تواند به آن انتقال 

 .ضاء نکرده است مراجعه نمایدای که ظهر برات را ام

در سند تجاري درج شده باشد اما علیرغم این شرط سند تجاري به دیگري منتقل  بودنهر گاه شرط غیر قابل ظهرنویسی نکته: 

 .شودمیظهرنویسی تجاری باطل است و انتقال مدنی محسوب  شود چه اثري بر آن بار است؟

 .که در صورت مفقود شدن یا سرقت یا خیانت در امانت، اثبات مالکیت آن بسیار دشوار است عیب عمده اسناد در وجه حامل آن استنکته: 

در اسناد تجاری بار است؟ به عبارت دیگر اگر سند تجاری فاقد عبارت حواله کرد باشد آیا قابل « حواله کرد»چه اثری به عبارت نکته: 

ت حواله کرد وجود داشته باشد اما بر روی آن خط کشیده شود آیا این سند قابل ؟ همچنین اگر در سند تجاری عبارباشدمیظهرنویسی تجاری 

برخی معتقدند در صورت فقدان عبارت حواله کرد یا خط کشیدن روی  .؟ در این زمینه اختالف نظر وجود داردباشدمیظهرنویسی تجاری 

د بیشتر محاکم بر آن است که فقدان عبارت حواله کرد یا خط عبارت حواله کرد، چنین سندی دیگر قابل ظهرنویسی تجاری نیست اما عملکر

گونه نص قانونی وجود ندارد که نشان دهد فقدان عبارت حواله کرد زیرا هیچ ،گرددکشیدن روی عبارت حواله کرد مانع ظهرنویسی تجاری نمی

کشیدن روی عبارت حواله کرد مانع ظهرنویسی  همچنین هیچ گونه نص قانونی وجود ندارد که نشان دهد خط .مانع ظهرنویسی تجاری است

توان سند تجاری دست شدن، فلسفه اصلی ایجاد اسناد تجاری است. اما راهی که میبهچراکه اساساً قابلیت انتقال و دست .تجاری سند می گردد

 باشد.را غیر قابل ظهرنویسی کرد، صدور آن در وجه حساب شخص می

ها به شروط مندرج در چک توجهی ننموده و قید شروط از نظر بانک تأثیری ندارد بانکررات قانون صدور چک، الزم به یادآوری است مطابق مق

 .و این شروط که در فوق بدان اشاره شد در دادگاه مالک عمل خواهد بود

، صادر کننده برات ورشکسته شود اثرپذیری: اگر پس از صدور برات و پس از قبولی آن توسط برات گیر اما قبل از سررسید تئوري محل برات:

 .به براتگیر مراجعه کند دیگر اداره تصفیه یا مدیر تصفیه صادر کننده برات نمی تواند به استناد اصل تساوی حقوق طلبکاران برای مطالبه طلب

یش بینی نموده است اما باید ت ضمانت اجرا پ.ق 226هر چند قانونگذار برای این بند نیز در ماده  قید این که برات نسخه چندم است: -8

بنابراین اگر برات در یک نسخه صادر گردد  .توجه داشت این ضمانت اجرا زمانی قابل اعمال است که برات در بیش از یک نسخه صادر شده باشد

 .قید این که نسخه چندم است ضروری نیست

ی که برات دهنده نزد براتگیر دارد تئوری محل برات می گوید به محل برات عبارتست از طلب یا اعتبار محل برات و تئوري محل برات:نکته: 

 .محض صدور برات، محل برات از صادر کننده به دارنده منتقل می گردد
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، صادر کننده برات ورشکسته گردد باشد اثر پذیرش این تئوری آن است که اگر پس از صدور برات قبول آن از ناحیه براتگیر ولی قبل از سررسید

فقط در  یرداره تصفیه یا مدیر تصفیه صادر کننده برات حق مراجعه به براتگیر جهت مطالبه طلب منشأ صدور برات را ندارد و براتگدیگر ا

تئوری محل برات یک تئوری فرانسوی است در هنگام تدوین کنوانسیون یکنواخت  .وجه برات را به دارنده برات پرداخت خواهد نمود ،سررسید

پذیرش یا عدم پذیرش این تئوری اختالف داشتند، به همین دلیل تئوری در رزرواسیون این کنوانسیون آورده شد یعنی جزو ژنو، کشورها در 

ه مواد اختیاری قلمداد شد تا اگر کشوری بخواهد آن را بپذیرد و در برخی کشورها مانند فرانسه تئوری محل برات به موجب قانون پذیرفته شد

مانند آلمان که به موجب قوانین داخلی، این تئوری را پذیرفته اند در عمل متوجه خالء ناشی از عدم پذیرش تئوری است، اما برخی کشورها 

نتیجه عدم پذیرش محل برات آن است که چنانچه پس از  .محل برات شده و از طریق شرط در خود برات، این تئوری را به رسمیت شناخته اند

(، در این فرض )عدم پذیرش 1/9/80(، صادر کننده ورشکسته گردد )1/12/80( ولی قبل از سررسید )2/8/80( و قبول برات )1/8/80صدور )

یک بار به صادر کننده ورشکسته و اداره تصفیه یا مدیر تصفیه وی( به استناد  .تئوری محل برات( براتگیر باید وجه برات را دو بار تأدیه نماید

منشأ صدور برات و یک بار دیگر باید وجه برات را به دارنده برات به استناد اصل غیر قابل استناد بودن  اصل تساوی حقوق بستانکاران بابت طلب

 .تواند داخل در صف غرمای صادرکننده ورشکسته گرددها میالبته باید توجه داشت براتگیر بابت یکی از این پرداخت .ایرادات تأدیه نماید

که قانونگذار با صراحت این تئوری را در  شودمیت مشخص .ه است؟ از توجه به مواد قدایران پذیرفته شآیا تئوری محل برات در حقوق نکته: 

 .مورد اشاره قرار نداده است ،مواد قانونی

 شرط در برات می توان تئوري محل برات را پذیرفت؟ درجآیا در حقوق ایران با نکته: 

قانونگذار ایران از وجود تئوری محل برات اطالعی نداشته است  1311م تصویب قانون در سال پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که آیا هنگا

ه رگه هایی از تئوری محل برات ت ک.ق 290و  274از توجه به مواد  .یا از وجود این تئوری اطالع داشته است ولی تعمداً آن را نپذیرفته است

بنابراین تئوری محل  .پذیرفته استنران مطلع از وجود تئوری محل برات بوده اما تعمدًا آن را باشد چنین استنباط می گردد که قانون گذار ایمی

  .باشدنمیبرات با این وصف با اندراج شرط در حقوق ایران قابل پذیرش 

 .گذار ایران اصل تساوي حقوق بستانکاران را به تئوري محل برات ترجیح داده استیعنی قانون

 شرایط قبولی برات:
 .بنابراین قبولی شفاهی فقط از طریق مقررات مدنی محتمل است مؤثر باشد .ولی باید به صورت کتبی باشدبق 

بنابراین قبولی در سند جداگانه ای از طریق مقررات تجاری معتبر نبوده و فقط از طریق مقررات  .قبولی باید در خود برات به عمل آید 

 .مدنی می تواند مؤثر باشد

 .باشدمینف امضاء یا مهر براتگیر کافی بوده و نیازی به قید عبارت دیگر رص، یبرای تحقق قبول 

 هر گاه دارنده برات جهت اخذ قبولی، برات را تسلیم براتگیر نماید و براتگیر امضایی بر آن زده ولی قبل از استرداد آن به دارنده برات نکته:

 شده قلمداد می گردد؟امضای خود را خط زند چنین براتی امضاء نشده یا نکول 

کول در کنوانسیون یکنواخت ژنو چنین براتی را نکول شده قلمداد می کنند در حقوق ایران نیز با توجه به دو دلیل زیر می توان این برات را ن

 .ه استدکنوانسیون یکنواخت ژنو آن را نکول شده قلمداد کر .شده قلمداد نمود

امضاء می کنند بعد می خوانند در فرض مطروحه محتمل است براتگیر پس از امضاء متوجه شده  در عرف عوام جامعه، افراد اول سندی را -1

 .باشدنمیبدهکار آن برات دهنده 

« ما نحن فیه»در فرض  .قانونگذار تحقق اعمال حقوقی را به وجود قصد انشاء و ابراز قصد انشاء موکول نموده است ،م.ق 191با توجه به ماده  -2

را قصد انشاء و استرداد سند را ابراز قصد انشاء قلمداد نمود و چون قبل از استرداد آن به براتگیر امضاء خط خورده باشد عمل می توان امضاء 

 .حقوقی به نحو کامل تحقق نیافته و نکول شده قلمداد می گردد

 .د جرم مرتکب شده استهر کس اسناد تجاری دیگری را از بین ببرد مثل این که برات گیر برات را بگیرد و پاره کن

ت که مقرر داشته است قبول کننده حق نکول ندارد در این جا جاری نیست زیرا بحث ما بر سر این .ق 231الزم به یادآوری است مفاد ماده 

 .است که آیا قبولی تحقق یافته است یا خیر؟ با توجه به توضیحات فوق قبولی تحقق نیافته است

 موارد نکول برات:
 .امر از مصادیق بارز نکول برات است نای .براتگیر صریحاً اصطالح نکول یا اصطالح مشابه آن استعمال نماید محتمل است -1

یعنی امتناع از قبول یا نکول برات کند یا برای مثال دارنده برات  ،ر برات را نه قبول نماید و نه نکول )امتناع نماید( کندمحتمل است براتگی -2

 .گردداین موارد نیز نکول برات قلمداد می .ندنتواند براتگیر را پیدا ک

کنم به شرط این که صادرکننده برات قبل از برای مثال بگوید برات را قبول می .برات را به صورت مشروط قبول نماید ریبراتگمحتمل است  -3

 .شروط را نیز نکول برات قلمداد نمایدمد قبولی تواندارنده برات می .سررسید، کاالهای مورد معامله منشأ صدور برات را به اینجانب ارسال دارد
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اگر دارنده نتواند  است.الزم به یادآوری است براتگیری که برات را به صورت مشروط قبول کرده است در حدود شرط مسئول پرداخت وجه برات 

 .براتگیر را پیدا کند نیز از موارد نکول است

یعنی به برات گیر در برات و به صادر کننده در  .باشدنمیی است و به سایر مسئولین الزامی ابالغ واخواست فقط به مدیون اصلی الزامنکته: 

 .سفته

 ت(: .ق 237مزایای نکول برات )تفسیر ماده 
ه مزیت عمده واخواست نکول آن است ک .هر گاه برات از ناحیه براتگیر نکول گردد دارنده می تواند مبادرت به اعتراض )واخواست( نکول نماید

د دارنده برات می تواند متعاقب اعتراض نکول به برات دهنده یا ظهرنویسان مراجعه نموده و از آن ها ضامن بخواهد و اگر ضامن معرفی نکردن

 عبارت دیگر، شرط رجوع اعتراض نکول برات است.به .برات مؤجل تبدیل به برات حال می گردد

مطابق کنوانسیون یکنواخت ژنو پس از اعتراض نکول،  یک تفاوت عمده وجود دارد:بین حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در این زمینه 

ت ایران پس از اعتراض نکول، برات خود به خود حال نگردیده بلکه دارنده برات می تواند به .حال آن که در ح شودمیبرات خود به خود حال 

 .و اگر ضامن ندادند برات حال خواهد شد برات دهنده و ظهرنویسان مراجعه نموده و از آن ها ضامن بخواهد

 ت:.ق 238تفسیر ماده 
ت می توان .ق 237ک از ماده قانونگذار در این ماده ضمانت اجرای ندادن تضمین یا معرفی نکردن ضامن را بیان نداشته است اما با وحدت مال

 .برات مؤجل حال می گرددگفت در صورت عدم معرفی ضامنین یا ندادن تضمین، 

 پروتست یا واخواست در برات:: نکته

 واخواست عدم تأدیه .ب   واخواست نکول .لفا :باشدیماعتراض بر دو نوع  

 .باشدیمختص برات مواخواست نکول  .منظور از واخواست نکول آن است که براتگیر برات را قبول ننموده است 

ده سفته در سررسید، وجه سند تجاري را تأدیه نمنظور از واخواست عدم تأدیه آن است که براتگیر در برات یا صادر کن 

 1369در مورد چک با توجه به رأي وحدت رویه سال  .باشدمیمختص برات و سفته واخواست عدم تأدیه  .ستنکرده ا

 .باشدمیگواهی عدم پرداخت جایگزین واخواست عدم تأدیه 

در محاسبه ده  .باشدیمسند تجاري  تاریخ سررسیدرف ده روز از ظ ت.ق 280مهلت واخواست عدم تأدیه با توجه به ماده  

باشد آخرین مهلت براي  10/10/80یعنی اگر سررسید برات یا سفته اي  ،گرددسررسید و روز اقدام، محاسبه نمی روز،

ت دارنده بایستی .ق 2٧4خواهد بود چنانچه سررسید برات به رؤیت باشد مطابق ماده  21/10/80واخواست عدم تأدیه 

 .ک سال اقدام نمایدظرف ی

بنابراین دارنده برات می تواند تا  .خواست نکول موعد خاصی را پیش بینی نموده استاوقانونگذار در مورد موعد  

اما باید توجه داشت چنانچه سررسید برات به وعده از رویت باشد مستندا  به  .سررسید، اقدام به واخواست نکول نماید

 .یستی ظرف یک سال از تاریخ صدور برات به عمل آیدت اقدام قانونی با.ق 2٧4ماده 

بنابراین تاریخ ابالغ به متعهد،  .اشدبمالک براي واخواست و محاسبه مواعد، تاریخ ثبت واخواست در دفتر واخواست می 

 .باشدنمیمؤثر در مقام 

 .واخواست به صورت کتبی به عمل می آید 

یعنی بیشتر از  باشدیمتومان هزینه واخواست  5/22ي هزار تومان، یعنی برا باشدیمواخواست داراي هزینه سنگین  

 .هزینه دادرسی مرحله بدوي و از طریق دادگستري به عمل می آید

ابالغ واخواست به متعهد یعنی در برات به براتگیر و در سفته به صادر کننده سفته کافی بوده و نیازي به ابالغ واخواست به  

ت شامل .ق 290و  289قبال  بین محاکم اختالف بر سر این بود که منظور از مواعد مذکور در مواد  .باشدنمیمسئولین دیگر 

می دانستند  28٧، 286، 285، 284، 280کدام مواعد است؟ برخی از محاکم منظور از مواعد فوق را مواعد مذکور در مواد 

ت می دانستند، به عبارت .ق 28٧و  286، 280واد ولی برخی دیگر از محاکم منظور از مواعد فوق را مواعد مذکور در م

ت یعنی اعالم مراتب عدم تأدیه به ایادي ماقبل ظرف ده روز .ق 285و  284دیگر بحث بر سر این بود که آیا اعمال مواد 

و  289الزامی است یا خیر؟ نهایتا  هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین اتخاذ تصمیم نمود که منظور از مواعد در مواد 

ي هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایعنی به موجب ر .باشدمیت .ق 28٧و  286، 280ت مواعد مذکور در مواد .ق 290
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ست و عدم اقدام هیچ الزامی نی (ت.ق 285و  284یعنی اعمال مواد )روز  10اعالم مراتب عدم تأدیه به ایادي ما قبل ظرف 

 .الزامی نیست 285و  284دارنده برات رعایت موارد براي ین بنابرا ؛کندنمی وارداي به حقوق دارنده خدشه

ه عبارت دیگر اگر شرط شود ب شرط معافیت دارنده سند تجاري از اعتراض نکول و اعتراض عدم تأدیه چه وضعیتی دارد؟ 

ند گردد این دارنده بدون اعتراض نکول یا بدون اعتراض عدم تأدیه از مزایاي اعتراض نکول یا اعتراض عدم تأدیه بهره م

شرط چه وضعیتی دارد؟ در این زمینه حقوقدانان اختالف نظر دارند برخی این شروط را با توجه به اصل حاکمیت اراده، 

زیرا اعتراض نکول و اعتراض  ،معتبر قلمداد می کنند اما به نظر اقوي این شروط به دلیل مخالفت با نظم عمومی باطل است

با قراردادهاي خصوصی خود براي درآمد  توانندنمیافراد  .ه به خزانه دولت واریز می گردندهایی دارند کعدم تأدیه هزینه

 .دولت مانعی ایجاد نماید

 مزایای اعتراض عدم تأدیه:
 دو مزیت عمده زیر در مورد اعتراض عدم تأدیه وجود دارد:

واند بدون تودیع خسارت احتمالی درخواست صدور قرار تچنانچه اعتراض عدم تأدیه در موعد قانونی به عمل آمده باشد دارنده سند می  

 .تأمین خواسته از دادگاه بنماید

می تواند از باب مسئولیت  ؛چنانچه دارنده در موعد قانونی واخواست عدم تأدیه به عمل آورده و در موعد قانونی اقامه دعوی نموده باشد 

 .تضامنی علیه همه مسئولین اقامه دعوی نماید

 له شخص ثالث در برات:مداخنکته: 

 مداخله شخص ثالث محتمل است به یکی از دو منظور زیر به عمل آید:

 240و  239مداخله شخص ثالث جهت قبولی برات که اصطالحا  بدان قبولی شخص ثالث می گویند که مقررات آن در مواد  

 .ت بیان شده است.ق

الی  2٧0ص ثالث می گویند که مقررات آن در مواد خمداخله شخص ثالث جهت پرداخت که اصطالحا  به آن پرداخت ش 

 .بیان شده است 2٧3

 مداخله شخص ثالث جهت قبولی یا قبول شخص ثالث: نکته: 

ت شخص ثالث باید ذینفع یکی از .ق 239مطابق ماده  .نکول به عمل می آیدقبل از سررسید ولی متعاقب اعتراض قبولی شخص ثالث 

ذینفع قبولی شخص ثالث نمی تواند براتگیر باشد زیرا براتگیری که برات را  .دهنده یا ظهرنویسان به عمل آیدمسئولین سند تجاری یعنی برات 

تواند اما خود براتگیری که برات را قبول نکرده می .قبول نکرده است سمتی در برات ندارد که شخص ثالث بتواند به نفع او برات را قبول نماید

 د.عنوان ثالث مداخله نمایبه

 .باشدمیقبولی شخص ثالث خود دو نوع نکته: 

در هنگام صدور برات شرط می گردد چنانچه برات منجر به نکول از ناحیه براتگیر شود  قبولی شخص ثالث با اندراج در خود برات: .الف

اشاره ای ننموده است ولی کنوانسیون قانون تجارت ایران به این نوع قبولی شخص ثالث  .دارنده باید جهت اخذ قبولی به ثالث مراجعه نماید

زیرا شرط مندرج هیچ مخالفتی با  ،باشدمیپذیرش این نوع قبولی شخص ثالث در حقوق ایران فاقد اشکال  .یکنواخت ژنو آن را قبول کرده است

 .مندرجات اساسی برات ندارد

دست خواهد داد؟ آیا هم از ه ثالث مراجعه نماید چه مزایایی را وجود چنین شرطی پس از نکول برات جهت اخذ قبولی ببااگر دارنده برات نکته: 

دهد؟ در چنین صورتی باید گفت دارنده برات فقط مزایای اعتراض نکول مزایای اعتراض نکول و هم مزایای اعتراض عدم تأدیه را از دست می

یه همچنان برای دارنده برات محفوظ است یعنی پس از ت( را از دست می دهد اما مزایای اعتراض عدم تأد.ق 237)مزایای مندرج در ماده 

 .سررسید همچنان می تواند علیه همه مسئولین اقامه دعوی نموده و وجه سند تجاری را مطالبه نماید

 .کندیود مداخله نموده برات را قبول مپس از نکول و پس از اعتراض نکول، شخص ثالث به ابتکار خ قبولی شخص ثالث به ابتکار خود:نکته: 

ت مورد اشاره قرار گرفته است و بایستی به نفع یکی از مسئولین برات یعنی برات دهنده یا یکی از .ق 239این نوع قبولی شخص ثالث در ماده 

 .ظهرنویسان به عمل آید

ت دارنده .ق 237نداً به ماده یعنی پس از اعتراض نکول مست شودمیتجاری برات ایجاد  می دانیم با اعتراض نکول مزایایی برای دارندهنکته: 

حال اگر پس  .شودمیتواند به برات دهنده و ظهرنویسان مراجعه نموده و از آن ها مطالبه ضامن نماید و اگر ضامن معرفی نکردند برات حال می

یی ناشی از رای اجرای مزایااز اعتراض نکول، شخص ثالثی مداخله نموده و ذینفع یکی از مسئولین، برات را قبول نمی کند این امر مانعی ب

یجاد ت مبین این است که قبولی شخص ثالث مانعی برای اجرای مزایای ناشی از اعتراض نکول ا.ق 240ظاهر ماده  کند؟اعتراض نکول ایجاد می
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ن ندادند برات حال تواند به برات دهنده و ظهرنویسان مراجعه نموده و از آن ها ضامن بخواهد که اگر ضامنمی کند و دارنده همچنان می

زیرا هیچ فایده عملی برای  ،کندت تأسیس حقوقی قبولی شخص ثالث را عملی لغو و بیهوده قلمداد می.ق 240اما پذیرش ظاهر ماده  .شودمی

 ل محفوظ ماندنفلذا برای پرهیز از ظاهر این ماده باید گفت منظور ماده از محفوظ ماندن مزایای ناشی از نکو .کندقبولی شخص ثالث بار نمی

و ایادي ما قبل او تا یعنی دارنده دیگر در قبال ذینفع قبولی شخص ثالث  ،بعد ذینفع قبولی شخص ثالثاین مزایا است در قبال اشخاص ما

اشخاص در قبال حق استفاده از مزایای اعتراض نکول را ندارد اما علیرغم قبولی شخص ثالث حق استفاده از مزایای اعتراض نکول را  سررسید

برای مثال آقای ح براتگیر، آقای الف صادر کننده برات، آقای ب ظهرنویس اول آقای ج ظهرنویس دوم،  .دارد قبولی شخص ثالث مابعد ذینفع

چنانچه در این مثال قبولی شخص ثالث  .آقای د ظهرنویس سوم، آقای هـ ظهرنویس چهارم، آقای ذ ظهرنویس پنجم و آقای ز دارنده برات است

نفع ظهرنویس سوم به عمل آمده است دارنده برات تا سررسید حق استفاده از مزایای اعتراض نکول را در قبال ظهرنویس سوم، دوم، اول و به 

 .تواند در قبال ظهرنویس چهارم و پنجم از مزایای اعتراض نکول استفاده نمایدندارد اما دارنده برات همچنان میبرات دهنده 

 پرداخت برات:  مداخله شخص ثالث جهت

ت پرداخت شخص ثالث .ق 270مطابق ماده  .بلکه در مورد سفته نیز قابل اعمال استباید توجه داشت این حکم نه تنها در مورد برات 

پرداخت شخص ثالث مطابق مقررات تجاری نمی تواند منبع براتگیر به عمل  .برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان به عمل آید ازطرفبایستی یا 

ع مشمول واری قلمداد می گردد چنانچه پرداخت شخص ثالث بخواهد منبع او به عمل آید موضجزیرا چون براتگیر مدیون اصلی این سند ت .آید

 غیر مدیون.قانون مدنی خواهد بود یعنی پرداخت دین از ناحیه  267ماده 

 ت:.ق 271تفسیر ماده 
این بیان قانونگذار در برخی موارد درست  .باشدمیده دارای تمام حقوق دارنده برات ت مقرر داشته است شخص ثالث پرداخت کنن.ق 271ماده 

اهد است ولی در برخی موارد درست نیست برای مثال چنانچه در مثال باال براتگیر در سر رسید وجه برات را تأدیه نکند و پس از آن دارنده بخو

هر گاه  .ح اقامه دعوی نماید .ذ .هـ .د .ج .ب .ضامنی علیه همه مسئولین یعنی آقایان الفاقامه دعوی نماید دارنده می تواند از باب مسئولیت ت

شخص ثالث مداخله نموده و به نفع ظهرنویس پنجم وجه برات را تأدیه نماید در این صورت شخص ثالث پرداخت کننده دارای تمام حقوق 

عوی نماید اما چنانچه شخص ثالث پرداخت کننده به نفع ظهرنویس سوم وجه برات و می تواند علیه همه مسئولین اقامه د باشدمیدارنده برات 

بنابراین بهتر است به  ،زیرا حق اقامه دعوا علیه ظهرنویس چهارم و پنجم را ندارد .را پرداخت نماید دیگر دارای تمام حقوق دارنده برات نیست

گفته شود شخص ثالث پرداخت کننده حق  شودمیتمام حقوق دارنده برات جای این عبارت که گفته شود شخص ثالث پرداخت کننده دارای 

 .مراجعه به ذینفع خود و ایادی ماقبل او را دارد

 شخص ثالث پرداخت کننده:
 .باشدمیدارای تمام حقوق دارنده برات  -1

  .حق مراجعه به ذینفع خود و ایادی ما قبل او را دارد -2

 .فقط حق مراجعه به ذینفع خود را دارد -3

 ت: .ق 273تفسیر مواد 
چنانچه شخص ثالثی اعالم آمادگی برای پرداخت وجه برات به نفع ظهرنویس دوم نماید و یک شخص ثالث نیز اعالم آمادگی برای پرداخت وجه 

ثالثی ت پرداخت شخص .ق 273برات به نفع ظهرنویس سوم نماید پرداخت کدام یک از این دو شخص ثالث پذیرفته است؟ با توجه به ماده 

 .که به نفع ظهرنویس دوم پرداخت می کند زیرا در این فرض ظهرنویسان سوم، چهارم و پنجم بری الذمه می گردند شودمیپذیرفته 

شخص نباشد که مضمون عنه او کیست کدام یک از مهر گاه در یک سند تجاری معلوم باشد که آقای الف به عنوان ضامن است اما نکته: 

مدیون اصلی  و برای مثال سند تجاری براتگیر، برات دهنده، ظهرنویس اول، دوم و سوم نیز دارد؟ شودمیاو فرض مسئولین مضمون عنه 

م )براتگیر( در صورت قبولی برات به عنوان مضمون عنه فرض می گردد و اگر براتگیر برات را قبول نکرده برات دهنده مدیون اصلی است این حک

 .رددت استنباط می گ.ق 273از ماده 

 تفاوت ضامن و ظهرنویس در اسناد تجاری:
ولی )ضامن(:  .)ظهرنویس( کسی است که خود زمانی دارنده سند تجاری بوده ولی بعداً آن را از طریق ظهرنویسی به دیگری منتقل کرده است

 .کسی است که هیچ وقت خود دارنده سند تجاري نبوده بلکه ضمانت یکی از مسئولین را نموده است

 فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس: نکته:

ت( شرط است حال آن .ق 28٧، 286، 280براي مراجعه به ظهرنویس رعایت مواعد )مواد  13٧4مطابق رأي وحدت رویه در سال 

ن رعایت مواعد شرط نیست )منظور از ضامن در این جا ضامنی است که مضمون عنه او مدیون اصلی سند مکه براي مراجعه به ضا
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د زیرا اگر ضامن، ضامن ظهرنویس باشد همچنانکه براي مراجعه به ظهرنویس رعایت مواعد شرط است براي مراجعه به تجاري باش

 .ضامن ظهرنویسی نیز رعایت مواعد شرط است

: منظور از امضای مجهول این نیست که صاحب امضاء معلوم امضاي مجهول در سند تجاري داللت بر ظهرنویسی دارد یا ضمانتنکته: 

یست بلکه منظور آن است که صاحب امضاء معلوم است اما نمی دانیم ایشان به عنوان ضامن آن سند را امضاء نموده است یا به عنوان ن

 زیر الزم به ذکر است: ، مواردالؤبرای پاسخ به این س .ظهرنویس

در حال  .اجه با واخواست عدم تأدیه می گرددرسید این سفته مو در سر .آقای الف برای مثال سفته ای را در وجه آقای ب صادر می کند 

بدون تردید آقای ح به عنوان ضامن  .شودمیحاضر این سفته در دست آقای ب قرار دارد اما امضای آقای ح نیز در ظهر سفته دیده 

 .هر چند که ضامن یا ظهرنویس بودن او قید نشده باشد .قلمداد می گردد

در سررسید آقای ح به  .در حال حاضر این سفته در دست آقای ح قرار دارد .ادر نموده استصآقای الف سفته ای را در وجه آقای ب  

 عنوان دارنده به آقای الف به عنوان صادر کننده مراجعه نموده و نامبرده از تأدیه وجه امتناع می ورزد حال دارنده می خواهد علیه آقای

ی سفته را امضاء کرده اقامه دعوی نماید در این فرض بدون تردید آقای ب به الف به عنوان صادر کننده و آقای ب که بدون قصد چیز

 .شودمیعنوان ظهرنویس قلمداد 

امضای آقای ج نیز در ظهر  .در حال حاضر این سفته در دست آقای ب قرار دارد .آقای الف سفته ای را در وجه حامل صادر می نماید 

همچنانکه مالحظه می گردد در این فرض  .یا ظهرنویس .ایشان به عنوان ضامن است .دبدون این که قید شده باش شودمیسفته دیده 

 ؛حقوقدانان در این زمینه اختالف دارند .تردید وجود دارد که آیا امضای آقای ج حکایت از ضمانت دارد یا ظهرنویسی

 .ولی نظر اقوي آن است که این قبیل امضاها را امضاي ضامن فرض می کنند

 نویسی اسناد تجاري محتمل است به یکی از سه منظور زیر به عمل آید:ظهرنکته: 

 .ظهرنویس کلیه حقوق خود را به دیگری واگذار می کند ظهرنویسی به منظور انتقال: 

دارنده از طریق این نوع ظهرنویسی به دیگری وکالت می دهد که وجه سند تجاری را وصول نموده و در  ظهرنویسی جهت وکالت: 

 .وصول اقدام قانونی در خصوص اخذ گواهی عدم پرداخت در مورد چک و واخواست در مورد برات و سفته به عمل آورد صورت عدم

قانون تجارت ایران دو نوع اول ظهرنویسی را پذیرفته است اما در مورد ظهرنویسی جهت  ظهرنویسی به منظور وثیقه یا تضمین: 

بنا به نظر اقوی علت این امر آن است که مطابق مقررات قانون مدنی مال مورد رهن  .تضمین یا وثیقه حکم خاصی را مقرر نداشته است

مال مورد رهن باید عین معین باشد حال آن که تصور عین یا  ثانیا  .(باشدمی مسباید عین باشد )منظور از عین اموال مادی قابل ل اوال 

مثال براي  .پذیرفته نشده استسی در کنوانسیون یکنواخت ژنو این نوع ظهرنوی .عین معین در مورد اسناد تجاری ممکن نیست

دارنده این .باشدمیلیون بوده که سررسید آن پنج ماه بعد می 50شخص دارنده سفته ای به مبلغ  ظهرنویسی جهت وثیقه یا تضمین:

در این صورت آن  .غ سی میلیون می دهدبانک به ایشان یک وام به مبل .سفته به بانک مراجعه نموده و از بانک درخواست وام می نماید

 .دارنده آن سند را ظهرنویسی نموده )ظهرنویسی جهت وثیقه یا تضمین( و در اختیار بانک قرار می دهد

هر گاه  .بین دو مورد قایل به تمایز شد دیادر ظهرنویسی جهت انتقال، ظهرنویسی مشروط چه وضعیتی دارد؟ برای پاسخ به این سوال ب نکته:

کند هم شرط صحیح است و هم ظهرنویسی صحیح است نمندرج هیچ گونه خدشه ای به مندرجات اساسی برات یا سفته یا چک وارد شرط 

 .ت معتبر قلمداد شده است.ق 275ت در ماده .ق 274برای مثال اندراج شرط نسبی بر تغییر موعد یکساله مقرر در ماده 

در این  .برای مثال ظهرنویسی با اندراج شرط منبع برات را تغییر دهد .اساسی برات باشدمورد دوم این که شرط مندرج بر خالف مندرجات 

 .شودمینی محسوب درد اصطالحاً می گویند ظهرنویسی تجاری باطل است و انتقال، انتقال ماقبیل مو

باشد ولی دارنده پنج میلیون آن را ظهرنویسی قسمتی از سند تجاری چه وضعیتی دارد؟ به عبارت دیگر اگر وجه سند تجاری ده میلیون 

 ظهرنویسی نماید تکلیف چیست؟

 .شودمیدر این صورت باید گفت ظهرنویسی تجاری باطل بوده و انتقال، انتقال مدنی محسوب 

بنا به نظر  چنانچه دارندگان سند تجاری متعدد باشند و فقط برخی از آنان سند تجاری را ظهرنویسی نمایند این ظهرنویسی چه وضعیتی دارد؟

 .اقوی ظهرنویسی تجاری باطل است و این انتقال، انتقال مدنی است
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 شرایط ظهرنویسی:

بنابراین ظهرنویسی شفاهی از جهت تجاری مفید نبوده و فقط از طریق مقررات  .ظهرنویسی باید به صورت کتبی باشد -1

 .مدنی می تواند مفید باشد

منصرف  این بحث در اسناد تجاری مسئولیت تضامنی حکومت می کند باید توجه داشت گان آن:اسناد تجاري و مسئولیت صادر کنندنکته: 

آقاي الف  :مثال طولی .به موردی هست که مسئولین متعدد طولی باشند بنابراین در مسئولیت متعدد عرضی باز مسئولیت مشترک حاکم است

دارنده سفته  ؛نماید اما مدیون صادرکننده از پرداخت وجه سفته امتناع ورزد چنانچه دارنده سفته به مدیون اصلی مراجعه صادر کننده سفته:

رای خواهد ج اقامه دعوی نماید در این صورت دادگاه از باب تضامن به پرداخت کل وجه سفته  .ب .می تواند از باب تضامن بر علیه آقایان الف

 .داد

 آقاي ج ظهرنویس دوم 

 آقاي د دارنده سفته 

 ین عرضی باشند:که مسئول یمثال

 آقایان الف و ب صادر کننده سفته

 آقایان ج دارنده سفته

نصف چنانچه وجه این سفته در سررسید پرداخت نگردد و دارنده بر علیه آقایان الف و ب اقامه دعوی کند دادگاه هر یک از آن ها را به پرداخت 

 .وجه سفته محکوم خواهد کرد

 :طولی و مسئولین متعدد عرضی با هم جمع شده باشندمثال: براي موردي که مسئولین متعدد 

 آقایان الف و ب صادر کننده سفته 

 آقای ج ظهرنویس اول 

 آقایان د، و، هـ ظهرنویس دوم 

 آقایان ز، ح، ط، ی ظهرنویس سوم 

 آقای ب دارنده سفته 

دارنده سفته پس از واخواست عدم تأدیه می تواند چنانچه وجه این سفته در سررسید از ناحیه مدیون اصلی یعنی آقایان الف و ب پرداخت گردد 

ک از آن ها را به شرح ذیل محکوم خواهد کرد: هر یک از آقایان الف و ب به یبر علیه همه مسئولین اقامه دعوی نماید در این صورت دادگاه هر 

محکوم می گردد هر یک از آقایان د، هـ، و هر  آقای ج به کل وجه سفته به نحو تضامن با سایرین –نصف وجه سفته به نحو تضامن با سایرین 

کدام به یک سوم وجه سفته به نحو تضامن با سایرین محکوم می گردند و هر یک از آقایان ز، ح، ط، ی هر کدام به یک چهارم وجه سفته به 

 .نحو تضامن محکوم می گردند

رنویسی نموده و در اختیار دیگری قرار دهند در این صورت هر یک از آن چنانچه دارندگان سفته دو نفر باشند و بعداً آن دو سفته را ظهنکته: 

 .ها به نصف وجه محکوم خواهند شد

 مزایای اعتراض عدم تأدیه:
 ت.ق 292م و ماده .د.آ.ق 108صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی مستنداً به مواد  -1

 ناقامه دعوا علیه همه مسئولین از جمله ظهرنویسا -2

 ت:.ق 238تفسیر ماده 

 

آقای ب در این جا اعتراض عدم  .برات را تأدیه نکرده است در سررسید وجه 1براتگیر در برات شماره  .مورد یک نفر است 2مثال: براتگیر در هر 

می تواند به براتگیر مراجعه کند و براتگیر یا باید ضامن بدهد یا پرداخت وجه برات را به  2متعاقب آن دارنده برات شماره  .تأدیه به عمل می آورد

 (2برات شماره ) (1برات شماره )

 د. صادر کننده آقاي الف صادر کننده

 هـ. دارنده آقاي ب دارنده

 ج. براتگیر آقاي ج براتگیر

 10/9/82سررسید  20/4/82 –سررسید برات 
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رد این ماده بحث بر سر این است که اگر براتگیر ضامن ندهد و یا در مو .دهدنمینحو دیگری تضمین کند که او هیچ یک از این دو را انجام 

 237ضمانت اجرایی را پیش بینی نکرده است اما با وحدت مالک از ماده  238پرداخت وجه را به نحو دیگری تضمین نکند تکلیف چیست؟ ماده 

 .شودمیبرات مؤجل تبدیل به برات حال ت می توان گفت اگر ضامن ندهد و یا پرداخت وجه را به نحو دیگری تضمین نکند .ق

 :ظهرنویسی به منظور وکالت
شخصی چکی را به نفع بانکی ظهرنویسی می کند بدون این که عبارتی را بنویسد بعداً بانک بعد از وصول وجه سند را به حساب خود واریز می 

 است نه انتقال آن آیا ادعای ظهرنویس مسموع است یا خیر؟ کند ظهرنویس به دادگاه مراجعه و ادعا می کند این ظهرنویسی جهت وکالت بوده

 :خیر

چنین تصریحی وجود ندارد زیرا اصل بر ظهرنویسی به منظور انتقال است و ظهرنویسی به منظور وکالت نیازمند تصریح است  -1

یسی سند تجاری در اختیار ایشان قرار داده وجب ظهرنومتفاوت نمی کند طرفی که به  شود.میلذا این نوع ظهرنویسی به عنوان انتقال محسوب 

شود به منظور ایی که در اختیار بانک گذاشته میکه چون بیشتر چک هبانک باشد یا شخص حقیقی یا حقوقی دیگری باشد بنابراین این شودمی

 .وکالت است این بار نیز به منظور وکالت فرض گردد مسموع نیست

به عمل آید بنا به نظر اقوی ظهرنویسی در سند جداگانه فقط از طریق مدنی می  ظهرنویسی باید در خود سند تجاری -2

 .تواند مؤثر باشد

برای تحقق ظهرنویسی صرف امضای ظهرنویس یا صرف اثر انگشت ظهرنویس کافی بوده و نیازی به قید عبارت دیگر  -3

 .باشدنمی

  .داشته باشد هر چند محتمل است فوایدی نیز ،قید تاریخ ظهرنویسی الزامی نیست -4

در این که آیا رشته ظهرنویسی الزامًا باید مرتب باشد یا مرتب نمودن آن خدشه به حقوق دارنده ایجاد نمی کند اختالف  -5

اقوی بر این است که مرتب نمودن آن خدشه ای به حقوق دارنده آن ایجاد نمی کند اما برخی معتقدند از مواد  .وجود دارد

 .رتب بودن رشته ظهرنویسی اثبات می گرددت م.ق 288، 285، 266، 249

کدام دوم، کدام سوم و الی آخر الزم به یادآوری است منظور از مرتب بودن رشته ظهرنویسی آن است که معلوم شود کدام یک ظهرنویس اول، 

 .باشندمی

 الزم به ذکر است: به منظور وکالت یسیظهرنو خصوصموارد زیر در 

نوشتن چیزی آن را ظهرنویسی نموده و در اختیار دیگری قرار دهد این امر داللت بر ظهرنویسی جهت  ر گاه دارنده سند بدونه -یک 

 .استصریح تبنابراین در ظهرنویسی جهت وکالت نیاز به  .انتقال دارد

ویسی جهت وکالت این امر داللت بر ظهرن« واریز گردد ....لطفاً پس از وصول به حساب شماره»ر گاه هنگام ظهرنویسی قید شود ه -دو 

 .دارددر وصول 

 .ر ظهرنویسی جهت وکالت، وکیل حق وصول وجه سند تجاری را داردد -سه 

خواست در مورد اونانچه مدیون سند از تأدیه وجه آن امتناع ورزد وکیل حق اخذ گواهی عدم پرداخت در مورد چک و حق چ -چهار 

 .برات و سفته را دارد

برای مثال هر گاه شخصی دارنده چکی باشد که محال علیه آن  .ل حق توکیل به غیر را نیز داردر ظهرنویسی جهت وکالت، وکید -پنج 

در این  .مقیم خارج باشد دارنده می تواند آن را از طریق ظهرنویسی جهت وکالت در اختیار بانک طرف حساب خود در ایران قرار دهد

 .وکالت دهد که وجه آن سند تجاری را وصول نمایدخود در خارج  واند به یکی از شعبصورت آن بانک چون حق توکیل دارد می ت

این حق را به رسمیت شناخته است  ت.ق 247ر ظهرنویسی جهت وکالت، وکیل حق اقامه دعوا را نیز دارد؟ هر چند که ماده د -شش 

آن شخص حق اقامه دعوی را  سخ گردیده است ونت .ق 247باید گفت این قسمت از ماده  1315اما با مالحظه قانون وکالت مصوب 

 .کننده دعوی مطابق مقررات قانون باید اصیل یا وکیل دادگستری باشدندارد زیر اقامه

 .ی دانیم که مطابق مقررات کلی وکالت با فوت، جنون و سفه موکل عقد وکالت از بین می رود و وکیل دیگر حق اقدام نداردم -هفت 

اگر ظهرنویس پس از ظهرنویسی جهت وکالت فوت نماید یا حث مطرح است که حال در مورد ظهرنویسی جهت وکالت این ب

ت در .ق 400برخی از حقوقدانان با استناد به ماده  ؟محصور شود آیا وکیل حق اخذ گواهی عدم پرداخت یا واخواست را دارد

ات مقتضی را در خصوص واخواست یا اخذ این قبیل موارد وکالت را هم چنان پابرجا فرض نموده و معتقدند آن وکیل می تواند اقدام



        

 

100 

گواهی عدم پرداخت به عمل آورد تا از این طریق حقوق دارنده سند یا وراث او تضییع نگردد زیرا می دانیم اگر گواهی عدم پرداخت یا 

 .واخواست در موعد قانونی به عمل نیامده باشد حق مراجعه به ظهرنویسان از بین می رود

 :شودمین سند تجاري: در این بحث مسئولیت تک تک مسئولین اسناد تجاري بیان مسئولیت مسئولینکته: 

 .باشدمیمسئولیت برات دهنده از حیث زمان به دو دوره قابل تقسیم  مسئولیت صادر کننده برات:نکته:  -1

 بعد از سررسید .ب قبل از سررسید  .الف
رات گیر برات را نکول نموده س از اعتراض نکول دارنده برات می تواند در اعمال در دوره اول برات دهنده مسئولیت قبولی دارد یعنی هر گاه ب

 .شودمیت به برات دهنده مراجعه نموده و از ایشان طلب ضامن نماید و اگر ضامن نداد برات حال .ق 237ماده 

دارنده برات می تواند در اعمال  ؛أدیه نگرددیعنی اگر در سررسید وجه برات ت باشدمیمسئولیت برات دهنده در دوره دوم مسئولیت پرداخت 

 ی به برات دهنده نیز مراجعه نماید.ت از باب مسئولیت تضامن.ق 249ماده 

 در مراجعه به برات دهنده برای مطالبه وجه برات فروض زیر قابل تصور است: نکته:

وده باشد در این فرض خواه دارنده برات به وظایف قانونی خود )برات دهنده )صادر کننده(( محل برات را نزد براتگیر تأمین ننم فرض اول .الف

در هر حال دارنده برات حق مراجعه به  ؛در خصوص اعتراض عدم تأدیه و اقامه دعوی در مواعد قانونی عمل نموده باشد خواه عمل ننموده باشد

 .برات دهنده برای مطالبه وجه برات را دارد

 برات:بحث مربوط به مسئولیت صادر کننده 
آیا برات دهنده در هنگام صدور برات می تواند مسئولیت قبولی خود را سلب نماید یا خیر؟ و در صورت درج شرط سلب 

 مسئولیت قبولی این شرط چه وضعیتی دارد؟

ض نکول را از دست مزایای اعترا، بلکه فقط دارنده برات شودمیاز آن جا که با درج این شرط هیچ خدشه ای به مندرجات اساسی برات وارد ن

دهد، این شرط صحیح و معتبر بوده و الزم االتباع می باشید و در این فرض مسئولیت پرداخت یعنی مزایای اعتراض عدم تأدیه همچنان می

 .پابرجاست

ط سلب آیا برات دهنده در هنگام صدور برات می تواند مسئولیت پرداخت خود را سلب نماید یا خیر؟ و به عبارت دیگر شرنکته: 

 مسئولیت پرداخت چه وضعیتی دارد؟

زیرا چنانچه این شرط معتبر قلمداد گردد چنانچه براتگیر برات را قبول نکند این سند به صورت یک الشه در  باشدمیباید گفت این شرط باطل 

ات را قبول نکرده است و از طرف دیگر نمی خواهد آمد زیرا دارنده از یک طرف نمی تواند برای مطالبه برات به براتگیر مراجعه کند زیرا او بر

سند  شودمیتواند به برات دهنده مراجعه نماید زیرا برات دهنده مسئولیت پرداخت خود را سلب نموده است فلذا چون چنین شرطی موجب 

 .تجاری برات به صورت یک الشه درآید بنابراین شرط باطل است

 بحث مسئولیت ظهرنویس برات:

 یس می تواند شرط سلب مسئولیت پرداخت را در برات درج نماید یا خیر؟آیا ظهرنو :سوال

بنابراین با  باشدمیاین شرط در مورد ظهرنویسان صحیح است زیرا علیرغم وجود این شرط باز برات دارای یک مسئول است و آن برات دهنده 

یس سفته و ظهرنویس چک نیز صادق است اصطالحاً می گویند )این امر در مورد ظهرنو .این شرط دیگر برات به صورت یک الشه در نمی آید

 ظهرنویس حقوق خود را منتقل نموده است نه مسئولیت خود را(

 :بحث ورشکستگی

هره )در موردی که دارای وثیقه باشند( طلبکار ممتازه قلمداد می گردند یا این که بهم نسبت به اصل طلب و هم نسبت به  ،هاآیا بانکنکته: 

 ت به اصل طلب، طلبکار ممتازه قلمداد می گردند؟فقط نسب

وارد با توجه به رأی وحدت رویه، بانک ها فقط نسبت به اصل طلب، طلبکار ممتازه قلمداد می گردند و نسبت به بهره ها باید در صف غرماء 

  .شوند

در سر رسید وجه برات را به دارنده نپردازد، در این گاه براتگیر هر .نزد براتگیر تأمین نموده باشد ت رابرات دهنده محل برا فرض دوم: .ب

نی فرض دارنده برات زمانی حق مراجعه و طرح دعوا به )برات دهنده )صادر کننده(( را دارد که وظایف قانونی خود عمل نموده باشد وظایف قانو

 دارنده برات از قرار زیر است:

و در مورد برات هاي به رؤیت ظرف یک  ت.ق 280ستندا  به ماده روز از سررسید م 10گرفتن اعتراض عدم تأدیه ظرف  .الف 

 ت.ق 2٧4سال از تاریخ صدور برات مستندا  به ماده 



 

  کتاب جامع حقوق تجارت)مخصوص دکتری(  
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بنابراین در فرض  ت.ق 28٧و  286اقامه دعوي ظرف یک سال یا دو سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه مستندا  به مواد  .ب 

ق عمل کند حق مراجعه به برات دهنده براي مطالبه وجه برات را خواهد تأمین محل برات چنانچه دارنده برات به وظایف فو

)اصل بر آن است که برات دهنده محل برات را تأمین ننموده است مگر این که برات دهنده اثبات نماید  .داشت واال خیر

 .محل برات را تأمین کرده است(

 : باشدمیدر کننده برات از حیث زمان به دو دوره قابل تقسیم مسئولیت ظهرنویس برات نیز همانند صا مسئولیت ظهرنویس برات:

 .دوره اول قبل از سررسید و دوره دوم بعد از سررسید نکته: .الف

ت می تواند به .ق 237در دوره اول مسئولیت ظهرنویس مسئولیت قبولی است یعنی اگر براتگیر برات را نکول نماید دارنده برات در اعمال ماده 

یعنی اگر در سررسید،  باشدمیمسئولیت ظهرنویس در دوره دوم مسئولیت پرداخت  .ز مراجعه نموده و از ایشان طلب ضامن نمایدظهرنویس نی

اما  .ت از باب مسئولیت تضامنی به ظهرنویس برات نیز مراجعه نماید.ق 249دارنده می تواند در اعمال ماده  ؛وجه سند تجاری برات تأدیه نگردد

زمانی مسئول است که دارنده به وظایف قانونی خود عمل نموده باشد )برعکس برات دهنده در مورد ظهرنویس بحث تأمین ظهرنویس برات 

 .(باشدنمیمحل برات مطرح 

 وظایف دارنده برات از قرار زیر است:
 ت.ق 274یک سال مستنداً به ماده  ت در مورد برات به رؤیت ظرف.ق 280روز از سررسید مستنداً به ماده  10اعتراض عدم تأدیه ظرف  .الف

 ت.ق 287، 286اقامه دعوی ظرف یک سال یا دو سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه مستنداً به مواد  .ب

 .باشدنمیدر مورد ظهرنویسان بحث از تأمین و عدم تأمین محل برات  نکته:

 .در مورد ظهرنویسان درج چنین شرطی صحیح است وجود داردی که در باب مسئولیت قبولی برات دهنده طبر حسب مورد توجه به شرنکته: 

 .عمل کند حق مراجعه ظهرنویس برای مطالبه وجه برات را دارد و اال خیرخوداگر دارنده به وظایف  نکته:

گردد دارنده یعنی هر گاه وجه سند تجاری در سررسید تأدیه ن .باشدمیظهرنویس سفته دارای مسئولیت پرداخت  مسئولیت ظهرنویس سفته:

مسئولیت تضامنی به ظهرنویس سفته نیز مراجعه نماید اما ظهرنویس سفته زمانی مسئول  بت از با.ق 249سفته می تواند در اعمال ماده 

 وظایف قانونی دارنده سفته از قرار زیر است: .پرداخت وجه سفته خواهد بود که دارنده به وظایف قانونی خود عمل نموده باشد

و در مورد سفته هاي عندالمطالبه ظرف  ت.ق 309و  280روز از سررسید مستندا  به مواد  10ض عدم تأدیه ظرف اعترا .الف 

 ت.ق 309و  2٧4یک سال از تاریخ صدور سفته مستندا  به مواد 

 .اگر دارنده سفته به وظایف فوق عمل کند حق اقامه دعوي علیه ظهرنویس سفته را دارد واال خیر 

و هر گاه  ت.ق 309، 28٧، 286رف یک سال یا دو سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه مستندا  به مواد اقامه دعوي ظ .ب 

  .یکی از وظایف خود عمل نکند حق اقامه دعوي علیه ظهرنویس سفته را نخواهد داشت هدارنده ب

ر کننده تأدیه نکند دارنده می تواند یعنی اگر وجه چک را صاد باشدمیظهرنویس چک دارای مسئولیت پرداخت  مسئولیت ظهرنویس چک:

ت از باب مسئولیت تضامنی به ظهرنویس چک نیز مراجعه نماید اما مراجعه به ظهرنویس چک منوط بر آن است که .ق 249در اعمال ماده 

 وظایف قانونی دارنده از قرار زیر است: .دارنده به وظایف قانونی خود عمل نموده باشد

 ت.ق 31٧و  315ماه از تاریخ صدور چک مستندا  به مواد  4روز یا  45روز یا  15خت ظرف اخذ گواهی عدم پردا .الف 

چنانچه  ت.ق 314و  28٧، 286اقامه دعوي ظرف یک سال یا دو سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت مستندا  به مواد  .ب 

 .دارنده چک به وظایف فوق عمل کند حق مراجعه به ظهرنویس را دارد و اال خیر

چنانچه براتگیر، برات را قبول ننموده باشد هیچ گونه مسئولیتی در قبال پرداخت وجه آن ندارد اما چنانچه براتگیر،  ئولیت براتگیر برات:مس

واه دارنده برات در هر حال حق اقامه دعوی علیه براتگیر را دارد خ شودمیبرات را قبول نموده باشد مدیون اصلی این سند تجاری براتگیر قلمداد 

توان علیه براتگیر اقامه دعوی دارنده برات به وظایف قانونی خود عمل نموده باشد خواه عمل ننموده باشد و حتی بدون اعتراض عدم تأدیه نیز می

 .نمود

ردد، از آن جا که صادر کننده سفته به عنوان متعهد اصلی یعنی مدیون اصلی این سند تجاری قلمداد می گ مسئولیت صادر کننده سفته:

 ا علیه صادر کننده سفته را دارد.دارنده درهرحال حق اقامه دعو

 .پیگیري از طریق کیفري دارد نه سفته و نه برات امکان تنها چک

عدم تأدیه نیز می توان علیه صادر  )واخواست(به وظایف قانونی خود عمل کند خواه عمل نکند و حتی بدون اعتراضنده سفته داراگر نکته: 

ب رت)به دلیل این که محتمل است مثالً مواعد منقضی گردیده و هیچ فایده عملی برای اعتراض عدم تأدیه مت .اقامه دعوا نمود کننده سفته
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یعنی به دلیل انقضاء مواعد از یک طرف نمی توان به ظهرنویس مراجعه نمود و از طرف دیگر نمی توان بدون تودیع خسارت احتمالی  ،نباشد

 .أمین خواسته نمود در این صورت نیازی به واخواست عدم تأدیه نیستدرخواست صدور قرار ت

 مسئولیت صادر کننده چک: 
از آن جا که صادر کننده چک مدیون اصلی این سند تجاری قلمداد می گردد در هر حال می توان علیه صادر کننده نیز اقامه دعوا نمود خواه 

آن است که چنانچه صادر  تنها استثناي واردهالزم به یادآوری است  .ه عمل ننموده باشددارنده به وظایف قانونی خود عمل نموده باشد خوا

 کننده چک محل چک را نزد محال علیه تأمین نموده باشد اگر دارنده به وظایف قانونی خود عمل نکند دیگر دارنده حق اقامه دعوی علیه صادر

 .ت(.ق 315کننده را نخواهد داشت )ماده 

  سئولیت ضامن:م
مسئولیت مضمون عنه اوست یعنی اگر برای مراجعه به مضمون عنه، رعایت مواعد شرط است برای مراجعه به ضامن او گرو مسئولیت ضامن در 

عنه رعایت مواعد شرط نیست برای مراجعه به ضامن او نیز رعایت مواعد شرط نیز رعایت مواعد شرط است و اگر برای مراجعه به مضمون

راین اگر ضامن، ضامن ظهرنویس باشد چون برای مراجعه به ظهرنویس رعایت مواعد شرط است برای مراجعه به ضامن او نیز بناب .باشدنمی

ن ها آو اگر مضمون عنه، ضامن براتگیر برات یا صادر کننده سفته با صادر کننده چک باشد چون برای مراجعه به  باشدمیرعایت مواعد شرط 

 .باشدنمیها نیز رعایت مواعد شرط ی مراجعه به ضامن آنرعایت مواعد شرط نیست برا

 ؟باشدمیدر مورد ضامن چه  1374موضوع رأی وحدت رویه ایجاد شده در سال 
برای بررسی مسئولیت ضامن باید دید مضمون عنه ضامن کیست؟ اگر مضمون عنه ضامن، برات گیر یا صادر کننده سفته یا صادر کننده چک 

رأي  .برای مراجعه به ضامن آن ها نیز رعایت مواعد شرط نیست باشدنمیه این سه سوال رعایت مواعد شرط ی مراجعه بباشد همچنانکه برا

 وحدت رویه

 مطایق. شرکت به نحو تضامن با مدیر مسئول استدر مورد چک  .ست حقوقی دهیمچک می توانیم دادخوا -برات -در مورد سفتهنکته: 

برعکس ظهرنویس که برای مراجعه به ایشان رعایت مواعد شرط است  .جعه به ضامن رعایت مواعد شرط نیستصدور چک برای مرا .ق 19ماده 

باید توجه داشت که منظور رأی وحدت رویه از ضامن، ضامنی است که  .باشدمیت .ق 287و  286، 280منظور از مواعد، مواعد مقرر در مواد 

 .مضمون عنه او مدیون اصلی باشد

قانون صدور چک استناد نمود و اینطور نتیجه  19و نمی توان بر ماده  ه امکان صدور اسناد تجاری به نمایندگی وجود داردهموارنکته: 

ت و سفته به نمایندگی وجود ندارد. چه اینکه گرفت که چون امکان صدور چک به نمایندگی صرفا پیش بینی شده است پس امکان صدور برا

باشد که خود دارای صور بل استناد در برابر دارند سند، ایراد امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار سند تجاری مییکی از ایرادات و ادعاهای قا

به این امر اشاره  227مختلف است. همچنین در کنوانسیون آنسیترال اشاره به دور برات و سفته به نمایندگی شده است. قانون تجارت در ماده 

توان  گفت هر آنچه گفته شده وجود دارد و هر آنچه گفته نشده پس وجود گذار همیشه در مقام بیان نبوده و نمیداشته است. همچنین قانون

 کند.ندارد. از طف دیگر مطابق قواعد اصولی اثبات شیء نفی ما عدا نمی

 تفاوت پرداخت در اسناد تجاری و اسناد مدنی: نکته: 
 ،هویت داین را احراز نماید حال آن که در اسناد تجاری در وجه حامل، متصرف به عنوان  در اسناد مدنی مدیون باید هنگام ادای دین

 .باشدنمیدارنده قانونی فرض شده است و احراز هویت ضروری 

  269م می تواند پرداخت دین را تقسیط نماید حال آن که در اسناد تجاری مستنداً به ماده .ق 277در امور مدنی حاکم مستنداً به ماده 

ت حاکم .ق 269ت حاکم بدون رضایت دارنده سند نمی تواند دین را تقسیط نماید حال آن که در اسناد تجاری مستنداً به ماده .ق

 .بدون رضایت دارنده سند نمی تواند پرداخت دین را تقسیط نماید

 م از قبول آن امتناع .ق 277ستنداً به ماده در امور مدنی چنانچه مدیون اصلی بخواهد قسمتی از دین خود را بپردازد طلبکار می تواند م

ت به هر اندازه که مدیون سند تجاری وجه آن را تأدیه نماید به همان اندازه .ق 268ورزد اما در مورد اسناد تجاری مستنداً به مواد 

 .برائت ذمه حاصل می کند و به عبارت دیگر طلبکار مکلف به قبول است

 نمی زند ندیه دین به مدیون مهلت دهد این امر هیچ خدشه ای به حقوق طلبکاراچنانچه طلبکار سند مدنی برای تأ. 
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 اید و صاحب چک هستیدتوانید برای معامالت از آن استفاده کنید. در مورد چک یا شما از بانک دسته چک گرفتهچک سندی است که می

 چک(.)دارنده  اید از طرف مقابل چک دریافت کرده ایدداده ای که انجامکه به جهت معاملهدهنده( و یا این)صاحب چک یا چک

 فوریت پرداخت چکنکته: 
گیرد؛ در مورد استفاده قرار می باشدشتهوعده داتواند عنوان سندی که پرداختش میبهدر بین مردم  ، چکو نیز قانون صدور چکاز لحاظ رویه 

چنانچه  ،کنیدزدن چک از صاحب چک شکایت میدلیل برگشتوقتی شما بهکه لب ایندار را قبول ندارد. جاحالی که قانون تجارت، چک وعده

که نتیجه بحث اینمطابق قانون تجارت، شود. ست چک شما از حالت کیفری خارج میدار به شما داده شده اقاضی متوجه شود که چک مدت

طور که شما چک را برگشت می زنید اینما در عمل با توجه به اینا ،چک فوری است و باید برای همان روز از طرف صاحب چک صادر شده باشد

 چک را برای همان روز صادر کرده است. شود که صادرکننده،فرض می

 ماه از تاریخ روی چک  6طی چقدر مهلت داریم شکایت کنیم؟ نکته: 

کند. نک گواهی عدم پرداخت صادر میآدرس صاحب چک را چگونه بیابیم؟ از بانکی که صاحب چک در آن حساب دارد و بانکته: 

 آخرین آدرس اعالمی صاحب حساب برای اقدام های بعدی و شکایت ذکر خواهد شد.  شودمیدر گواهی عدم پرداخت که توسط بانک صادر 

یعنی  -ماه 6چک فرصت دارید. برای شکایت کیفری هم  صدورماه از تاریخ  6برای برگشت زدن و گرفتن گواهی عدم پرداخت شما  نکته:

فرصت دارید که بروید بانک و چک را برگشت بزنید و گواهی عدم  1/7/95زده باشد شما تا  1/1/95ماه یعنی اگر روی چک تاریخ  12مجموعا 

ما بانک در همان لحظه به ش ؛، مراتب در سامانه یکپارچه بانک مرکزی نیستپرداخت از بانک بگیرید. معموال زمانی که چک را برگشت می زنید

ماه فرصت دارید که  6اینکه از تاریخ برگشت زدن و گواهی عدم پرداخت گرفتن فقط  می دهد. نکته دوم دارای کدرهگیری گواهی عدم پرداخت

چک را برگشت زده اید تا شش ماه بعدش مطابق قانون فرصت شکایت کیفری  1/6/95به دادسرا برای شکایت کیفری مراجعه کنید. به شما 

 قانون مجازات اسالمی است. 106. رعایت این مواعد تابع قاعده کلی مرور زمان شکایت مقرر در ماده1/12/95تا دارید. یعنی 

شما چک را برگشت زدید چند روز فرصت دارید که شکایت کیفری  1/1/95ممکن است این سوال مطرح شود که اگر همان روز اول یعنی روز 

 ماه فرصت داده است.  6ن در حقیقت قانون به شما دوتا ماه. بنابرای 6 شودمیکنید؟ مسلما پاسخ 

 جهات کیفری چکنکته: 
 جرم انجام داده و به مجازات می رسد. ،صورتی که موارد ذیل از طرف صاحب چک رعایت نشود وی مطابق قانوندر

 ،خالی بودن حساب یا کافی نبودن آن در تاریخ سررسید

 ،غ چکلکم و کاستی مب

 خالف واقع. جه چکدستور عدم پرداخت و

 چه زمانی شکایت کنیم؟نکته: 
ماه پس از تاریخ صدور چک است  6باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا ماهه می 6دوره  2مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک 

، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و که دارنده چک می تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت

ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است،  6مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. 

نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت  6بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت 

ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی  6زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز 

به مجازات هایی که در قانون اگر دارنده چک در مهلت های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک 

ذکر شده است، وجود ندارد و می توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت های وارده 

  .ارنددست یافت که این امر مستلزم جریان طوالنی دادرسی است و دارندگان چک بی محل تمایل چندانی به استفاده از آن ند

 شود و ماه شمسی ممکن است سی روزه یا این نکته نیز دارای اهمیت است که ماه مطابق با ماه شمسی و کسر آن از سی روز محاسبه می

ولی کسر آن تا سی روز تکمیل  شودمیسی و یک روزه یا بیست و نه روزه باشد. بنابراین، در مورد ماه کامل، همان ماه شمسی محسوب 

مثاًل اگر از پنجم ماه اردیبهشت شروع شود بقیه روزها تا آخر ماه احتساب و کسر آن تا سی روز از آخرین ماه محاسبه می گردد.  ، یعنیشودمی

. شودمییعنی اگر از پنجم ماه اردیبهشت شروع شود پنجم ماه آبان فرصت شما جهت برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت تمام 

، روز آخر مهلت ارائه چک به بانک روز بعد از تعطیالت است. نکته باشدمیر مهلت شش ماهه مصادف با تعطیل رسهمچنین هر گاه روز آخ

 خالصه کتب و جزوات
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قانون تجارت در  318و  315دیگری که در این زمینه باید توجه داشت این است که رعایت مهلت های شش ماهه بر مهلت های مقرر در مواد 

 اثیری ندارد.خصوص مسئولیت ظهر نویس و مرور زمان ت

 حقوقی جهات چکنکته: 

دارنده چک باید تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوط مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم 

 که یکی از جهات ذیل وجود داشته باشد:مگر این .پرداخت چک شکایت نماید

 :کننده چک قابل تعقیب کیفري نیستدر موارد زیر صادر: قانون صدور چک 13ماده

 .باشد شده داده امضا سفید چک شود ثابت که صورتی در .الف

 .باشد شده شرطی تحقق به منوط آن وجه وصول چک متن در هرگاه .ب

 .است تعهدی یا و معامله انجام تضمین بابت چک که باشد شده قید چک متن در چنانچه .ج

 .است تعهدی یا معامله انجام تضمین بابت چک یا بوده شرطی تحقق به منوط آن وجه وصول که شود ثابت چک متن در قید بدون هرگاه .د

 .ریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشدتا یا و شده صادر تاریخ بدون چک شود ثابت که صورتی در .ه

ی خصوصی ترتیبی برای کبه دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً صهرگاه  

 .شود، تعقیب مو قوف میدنعلیه فراهم کوجبات پرداخت آن را در بانک محالد، یا مهدپرداخت آن ب

قوف ، شکایت کیفری مودنکحو دیگری واگذار ناده یا حقوق خود را بهداکی چک را بعد از شکایت کیفری به دیگری انتقال شهرگاه  

 .خواهد شد

به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، امضا و  قانون چک، 19، مطابق مادهمحلهرگاه چک بی :نکته

علیه هر دو نفر صادر می شود. بدیهی است در این صادر شده باشد، به تقاضای مدعی خصوصی ضرر و زیان و اجرائیه مربوط بر اساس تضامن

امضاکننده چک یعنی وکیل یا نماینده قانونی صاحب حساب،  اصوالً ولیت کیفری ندارد و ئمس دارد،رد، شخص حقوقی که وجود معنوی مو

 .شودمیمشمول مجازات 

ه محل پذیرفتنامه به طرفیت ظهرنویسان یا ضامن چک بیبنابراین تنظیم شکایت ؛محل قابل تعقیب کیفری استقط صادرکننده چک بیلذا فف

 .شودمین

دارنده چک بی محل می تواند به حکم قانون به عنوان مدعی خصوصی وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه 

 .کند

ها و این در حالی است که صاحب حساب و نماینده با اقداماتی قانونی همچون عدم افتتاح هرگونه حساب، مسدود کردن وجوه کلیه حساب

 شود.رو میو تبصره آن روبه 1397مکرر الحاقی 5های بانکی، عدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی و غیره، به استناد مادهکارن

 :هرکس بزه صدور چک بالمحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد :قانون صدور چک 7ماده 

 .حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به .الف

 .سال حبس محکوم خواهد شدماه تا یکچنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش .ب

داشتن دسته چک به چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از  .ج

های بالمحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک

 .ها مالک عمل خواهدبودچک

و یا بهره ربوی صادر شده، های بالمحل بابت معامالت نامشروع این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک (:2/6/1382 تبصره )الحاقی

 .باشدنمی

های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون عهده بانکبه هایی که در ایران چک :قانون صدور چک 8ماده 

 .خواهند بود

ها منجر به محل صادرکرده و تعقیب آنک بیهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چند کلیه حساباها مکلفبانک :قانون صدور چک 21ماده

 .ها حساب جاری دیگری باز ننمایندصدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن

 از طریق اجرای ثبتری شکایت یپیگنکته: 
ید و درخواست به اجرا گذاشتن شما می توانید با داشتن برگه چکی که وصول نشده و گواهی عدم پرداخت به اجرای ثبت اسناد محل مراجعه کن

 چک را داشته باشید.

کسانی که در پشت چک امضاء  نه نکته مهم این است که در این روش فقط از صادرکننده چک)صاحب چک( می توانید شکایت کنید و 

 .اندکرده
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خت نیست؛ فقط و فقط وجهی که انکته دیگر اینکه در این روش خسارت هایی که به شما وارد شده است)خسارت تاخیر تادیه( قابل پرد 

 روی چک نوشته شده است.

ری از طریق ثبت این یپیگ یایامز زجملهاخود بپرسید مزیت پیگیری چک از طریق اجرای ثبت چیست؟ در پاسخ باید گفت که  زاشاید  

قانون نحوه اجرای  19ماده 2، همچنین مطابق تبصره که وقت شما گرفته نخواهد شدنسبتاً دردسر کمتری دارد؛ چرا برای شما است که

 .های مالی، مفاد ماده مذکور نیز از طریق اجرای ثبت قابل اعمال خواهد بودمحکومیت

 معایب اجرای ثبتی:
 ؛االی آنبسبتاً نالف( هزینه  

 ؛شودیمب( درصورت منصرف شدن از طریق اجرای ثبتی و پس از ابالغ اجرائیه هزینه مسترد ن 

قانون نحوه اجرای  3ه مالی از وی در دسترس نباشد و معسر هم نباشد در اجرای ماده ک تیورص ج( حبس محکوم علیه در 

های مالی مختص اقدام دادگستری و روش طرح دادخواست حقوقی و شکایت کیفری است و با اجرای ثبتی نمی توان چنین محکومیت

 اقدامی نمود.

ذیر است و نمی توان سایر مسئولین چک از قبیل ضامن و ظهرنویس را از این پد( اقدام از طریق اجرای ثبتی فقط علیه صادرکننده امکان 

 طریق تعقیب نمود.

و  باشدمینو( توقیف اموال در اجرای ثبت منوط به ابالغ به صادرکننده است اما در تعقیب دادگستری صدور قرار منوط به ابالغ به طرف  

اجرای ثبتی این امکان را برای صادرکننده فراهم می نماید تا اموال خود را  شخص فرصتی برای انتقال اموال خود نخواهد داشت اما

 منتقل نماید.

 مزایای اجرای ثبتی:
 الف( نیاز به تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم ندارد. 

 .شودیمته فب( از نظر زمانی نسبت به اجرای حقوقی و کیفری مدت بسیار کوتاهی برای رسیدن به نتیجه درنظر گر 

ج( اقدام ثبتی به موازات تعقیب کیفری ایرادی ندارد و دارنده می تواند همزمان با اعالم جرم علیه صادرکننده برای وصول وجه چک از  

 طریق اداره ثبت اقدام نماید.

 چند نکته مهم در مورد چک و پیگیری آن
  .دارنده چک باید آنرا در سررسید معین به بانک ارائه نماید 

 .ننده گواهینامه عدم پرداخت دریافت نمایدکدم کارسازی بنا به درخواست صادرعصورت  رد 

  .پس از مراجعه به اداره ثبت فرم مخصوص صدور برگ اجرایی را تکمیل و به ثبت ارائه نماید 

این  شودیمبه وی داده  زرو 10پس از وصول فرم و ارجاع مدیر ثبت به واحد مراتب بدهی به بدهکار ابالغ میگردد و مهلتی معادل  

 .اخطار به وسیله مأمور اجرای ثبت انجام میگردد

 ،غیرمنقول ،اجرای ثبت نسبت به معرفی اموال منقول هبپس از انقضای مهلت و در صورت عدم پرداخت وجه چک دارنده باید با مراجعه  

  .قدام نماید( یا اموال نزد اشخاص ثالث ادهسپر ،جاری ،اندازپسهای دیگر بانکی )حساب

و در صورت وجود اموال غیر منقول ثبتی از طریق نامه  دناشبیمقابل توقیف  ،در تصرف بدهکار باشد هکدر صورت وجود اموال عادی  

  .اجرا به دفتر امالک مال غیر منقول بازداشت میگردد

  .رد نداشته به مأمور اجرا تسلیم نمایدکه مال را به مالک مست شودیمی تذکر داده و هدر صورت وجود مال نزد اشخاص ثالث ب 

  .ا بایستی بوسیله بانک مراتب توقیف حساب به اجرا ابالغ گرددهدر صورت وجود وجه نقد نزد بانک 

  .شودیمدرصورت وجود اموال نزد ثالث بوسیله مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان مال توقیف  

مزایده اموال توقیفی ادامه یافته و در صورت عدم توافق طرفین مال توفیقی ارزیابی و به  اعملیات اجرایی با توقیف مال بوسیله حراج ی 

  .رسدباالترین قیمت بوسیله حراج حضوری یا مزایده کتبی به فروش می

 .شودیم( اجرایی وصول %5از بدهکار عالوه بر پرداخت وجه چک مبلغی بعنوان نیم عشر ) 

 .شودیمفی مابین طرفین با مناصفه تنصیف  %5ملیات اجرایی حق االجرای عدر صورت توافق طرفین در اثنای  

 عملیات اجرایی امکان شکایت از نحوه اجرای مأمورین ثبتی بوسیله اعتراض به مدیر ثبت و هیأت نظارت ثبت استان وجود دارد. هنگام 

 وجود دارد. 1322ت سال بامکان توقیف عملیات اجرایی و ابطال آن موضوع قانون مقررات اصالحی قانون ث 
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 شوراهاي حل اختالفطرح شکایت از صادر کننده چک در  نکته:

نده در صورتی که بخواهید برای شکایت به شورای حل اختالف مراجعه کنید باید بدانید که در این نهاد تنها از لحاظ حقوقی می توانید صادر کن

میلیون تومان شورا صالحیت رسیدگی دارد. پس در صورتی که  20اشید که تنها تا مبلغ چک را به پای میز محکمه بکشانید. باید دقت داشته ب

اما  میلیون وجود داشته باشید شورا صالحیت رسیدگی ندارد و شما بایستی به دادگاه های عمومی شکایت کنید. 20روی چک مبلغ بیشتر از 

 میلیون تومان دادخواست خود را به شورا تقدیم نمایید.20فاً تا صرتوانید میلیون تومان باشد، می20چنانچه مبلغ چک بیشتر از 

این نوع شکایت زمانی منطقی است که مواعد مربوط به شش ماه سپری شده و شما از لحاظ کیفری حق شکایت نداشته باشید. پس چنانچه 

توانست با در دست داشتن مدارک به شورا  مواعد زمانی مربوط به برگشت و طرح شکایت کیفری در دادسرا سپری شده باشد شما خواهید

میلیون تومان در صالحیت شورای حل اختالف است و بیش از آن در صالحیت دادگاه حقوقی است  20دعاوی مالی تا  95مراجعه کنید. از سال 

 هزار تومان باشد در کدام مرجع باید شکایت کرد؟ 100میلیون و  20در نتیجه اگر چکی به مبلغ 

اختالف است. و طرفین دعوا مکلفند با لیون تومان در صالحیت شوراهای حلمی20دادگاه حقوقی؛ چرا که تنها تا سقف  ید گفت دردر پاسخ با

پرداخت هزینه دادرسی دادخواست خود را به دادگاه محل بانک تقدیم کرده و دادگاه وقت رسیدگی تعیین می کند و طرفین را برای رسیدگی و 

 همه مدارک در دستتان آماده تحویل به شورا است. اما حال فرض کنید که .کند و پس از آن اقدام به صدور رأی می کندادای توضیح دعوت می

 کنید. به شورای حل اختالف کدام منطقه مراجعه کنید؟به شورای کدام محل مراجعه کنید. فرض کنید در شهر بزرگی مانند تهران زندگی می

در حوزه آن بانکی  به شورای حل اختالف محلی مراجعه کنید که توانیدمیشما  شورا یا دادگاه محل اقامت خوانده،عالوه بر  در پاسخ باید گفت

های مختلفی در بازار وجود دارد ماند این است که جدیدًا چکای که اینجا باقی میاده است. نکتهوجود دارد که به شما گواهی عدم پرداخت د

ها که از سیستم یکپارچه بانکی تبعیت می کند به دارنده چک اختیار داده شده هاست. در این نوع چککی از آنکه به طور نمونه چک سیبا ی

 است که عالوه بر شعبه افتتاح حساب وجه آن را از سایر شعب مطالبه نماید. با این بیان اگر صادر کننده چک به شما چک سیبا بدهد شما در

شورای واقع در آن  تی گفت که در هر شهری که گواهی عدم پرداخت گرفته باشید حق شکایت کیفری را درکجا می توانید شکایت کنید؟ بایس

محل آن شهر خواهید داشت. بنابراین نکته کاربردی اینکه در جایی چک را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت بگیرید که به محل زندگی شما 

 زیادی شوید.  نزدیکتر است. چرا که ممکن است متحمل دردسرهای

 :چک کیفری برای پیگیری موارد الزمنکته: 

 گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک 

 ای شش ماهههرعایت مهلت 

 شکایت دارنده چک 

 انتخاب مرجع صالح 

 :موانع کیفری چک پرداخت نشدنی یا عدم مجازات صادر کنندهنکته: 
م مقام اسکناس نماید و ارزشی تقریباً معادل با اسکناس به چک ببخشد. که چک را قائ باشدمیهدف قانونگذار از حمایت کیفری چک این 

، اصل بر قابل تعقیب بنابراین در تمام مواردی که چک با شرایط مقرر قانونی صادر نشده باشد و یکی از جهات کیفری در آن وجود داشته باشد

 کندتر مید. اما مواردی که ویژگی اسکناس بودن چک را کمرنگکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بوکیفری بودن چک است و صادر

 که این موارد عبارتند از: شودمیمورد حمایت کیفری قرار نمی گیرد و موجب عدم تعقیب کیفری و یا عدم مجازات صادر کننده 

 ل می دهد تا وی بتواند هر چک های سفید امضا: چک سفید امضا چکی است که صادر کننده آن را فقط امضا کرده و به طرف مقاب

 زمان که اراده کند سایر مندرجات آن را تکمیل و آن را به بانک ارائه نماید. )در صورتی که ثابت شود(

  هر گاه در متن چک، وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. 

 چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 

  بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی هر گاه

 .است

  در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. )اصل بر

 .باشدمیصحت تاریخ چک 

 ه ثابت شود چک های بال محل بابت معامالت نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده است عمل صادر کننده مشمول مجازات در موردی ک

 .شودمیهای قانون صادر کننده چک ن

 در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته باشد قابل تعقیب کیفری نیست. 

 اجرای مجازات خواهد شد موقوفیتعقیب و یا  یخت وجه چک در هر مرحله موجب صدور قرار موقوفپردا. 
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  در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن در بانک محال علیه

کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک  فراهم نموده باشد. )بانک مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر

 .وجه آن را بپردازد

  مگر اینکه انتقال قهری باشد )مانند ارث( شودمیانتقال چک پس از برگشت از بانک موجب سقوط حق شکایت کیفری 

  شودمیهرگاه شاکی گذشت نماید قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر. 

  شود.وجه چک و خسارت تاخیر تادیه بصورت نقدی به دارنده موجب صدور قرار موقوفی می پرداخت 

   فراهم نمودن موجبات پرداخت وجه چک و خسارات آن از تاریخ ارائه چک به بانک یا اینکه وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را در

 .باشدمینی یا اجرای ثبت تودیع نماید و موجب صدور قرار موقوف یصندوق دادگستر

  شودمیبرای دستور دهنده  7و  14است رافع مجازات مقرر در ماده  ، خالف واقع بودهاثبات ادعایی که موجب دستور عدم پرداخت. 

 نکته ای که درپایان این موارد باید توجه داشت این است که اثبات موانع تعقیب کیفری بوسیله تمام دالیل و بر اساس قواعد عمومی رسیدگی

 .رت می گیردصو

 موارد منع تعقیب یا پیگری حقوقینکته: 

 شرایط منع تعقیب کیفري و حقوقی :الف

  شودمیدر صورت اعالم گذشت شاکی یا مدعی خصوصی پرونده مختومه.  

  شودمیدر صورت پرداخت وجه چک به شاکی خصوصی پرونده مختومه.  

 شودمیدر صورت صدور فرمان عفو بخش کیفری حکم اجرا ن.  

 پروندهکیفریقانون صدور چک 11ماه از تاریخ صدور و عدم اخذ گواهینامه عدم پرداخت طبق ماده در صورت انقضای مهلت شش ، 

  .شودمیمختومه 

  شودمیقانون صدور چک مختومه  11در صورت انقضای مهلت شش ماه از اخذ گواهینامه عدم پرداخت و عدم طرح شکایت طبق ماه.  

 شودمیقانون صدور چک مختومه  14چک به روش سرقت، کالهبرداری، خیانت در امانت طبق ماده  در صورت اثبات اخذ. 

  شودمیبا نسخ قانون مجازات پرونده صرفاً از جهت کیفری مختومه.  

  شودمیهنگام مرور زمان در مجازاتهای قانونی پرونده صرفاً از جهت کیفری مختومه.  

 یشرایط ختم پرونده به روش حقوق :ب

روز از  15ت چک در مکانی که صادر شده است باید تأدیه شود و اگر ظرف  .ق 315 ی:مقرر قانون عدم اقدام به مطالبه چک در مدت

روز از تاریخ صدور باید مطالبه شود  45تاریخ صدور مطالبه نکند حق مطالبه ندارد و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد ظرف مدت 

اگر در خارج از کشور صادر و در داخل باید پرداخت شود ظرف مدت چهار ماه مطالبه نماید و اگر در این موارد مطالبه نکند  317و طبق ماده 

  علیه ظهرنویس قابل طرح نیست.

  ست. مسموع نی کننده در محکمه، دعوی دارنده علیه صادررودباگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه ) بانک است ( از بین 

 چند نکته مهم
  قانونگذار به خاطر اهمیت مسائل چک و حفظ حقوق مالی افراد جامعه، رسیدگی به دعاوی چک را خارج از نوبت مجاز شمرده است و

مراجع قضائی را ملزم به رسیدگی فوری و خارج از نوبت کرده است. البته همانطور که ذکر شد حق شکایت کیفری متعلق به دارنده چک 

ارنده چک از نظر قانون شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است اعم از اینکه آورنده چک به بانک کسی باشد است. د

   که چک به نام او صادر شده است و یا اینکه پس از ظهرنویسی چک به وی انتقال یافته باشد.

  که در چک ضمانت صادرکننده یا یکی از ظهرنویسان را کرده است، به اقامه علی ایحال اگر دارنده چک بخواهد علیه ظهرنویسان یا کسی

دعوی مبادرت کند باید از طریق دادگاههای حقوقی اقدام نماید. دعوای دارنده چک بی محل در دادگاههای حقوقی به طرفیت ظهرنویسان 

 :شودمیه یا ضامن چک یا علیه صادرکننده )در مورد چک وعده دار( با شرایط زیر پذیرفت

 روز از  وپنجچک حسب آن که وجه آن در همان مکانی که صادر شده یا در نقطه دیگر ایران قابل پرداخت باشد، باید ظرف پانزده یا چهل

تاریخ صدور آن مطالبه شود. چنانچه چک در خارج صادر شده باشد و باید در ایران پرداخت شود، مهلت مطالبه وجه آن چهار ماه از تاریخ 

هایی که تاریخ آن مؤخر از زمان صدور است مهلت وجه چک همان تاریخی است که در آن قید شده است. هر گاه ور است. درمورد چکصد

دارنده چک ظرف مهلت قانونی برای دریافت وجه چک به بانک محال علیه مراجعه نکند، حق مطالبه وجه چک را از ظهرنویسان یا ضامن 

سببی که مربوط به بانک محال علیه است از بین برود، دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه چک ندارد و اگر وجه چک به 

مسموع نیست، هر چند در این قبیل موارد دارنده چک از تسهیالت دادرسی که برای این قبیل اسناد در قانون تجارت پیش بینی شده 
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نمی رود و وی در هر حال حق دارد آن را به عنوان سند عادی مدرک دعوی قرار است، محروم می شود،ولی طلب دارنده این چک از بین 

دهد و وجهش را طبق مقررات آیین دادرسی مدنی از طریق محاکم صالحه مطالبه نماید. اگر دارنده چک ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه 

اخت وجه مذکور در سند خودداری نماید، دارنده چک حق دارد کند و بانک به علل قانونی از قبیل قلم خوردگی، جعل، نداشتن محل از پرد

پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهینامه در دادگاههای صالح به طرح دعوی مبادرت کند. در 

 قابل م ایران در ظرف دو سال از تاریخ ابالغمورد چکهایی که در خارج باید تأدیه شود، اقامه دعوی علیه صادرکنده یا ظهرنویسان چک مقی

ها و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویسها بر ید اعتراض خواهد بود. )پس از انقضای مواعد دعوی دارنده چک بی محل علیه ظهرنویس

یه صادرکننده چک نیز ها علمحل و ظهرنویسدارنده چک بیدعوای از انقضای این مواعد، عالوه پس)فرد( سابق خود مسموع نیست. به

پذیرفته نمی شود. مشروط بر این که صادرکننده چک ثابت کند که چک با محل بوده است در این صورت دارنده چک فقط حق مراجعه به 

 بانک محال علیه را دارد(

 :نکته

 ین موارد )تعقیب ظهرنویسها، رسیدگی به اختالف مربوط به چک در دادگاههای حقوقی محدود به موارد مذکور نیست. بلکه عالوه بر ا

تنظیم دادخواست علیه کسی که در چک ضمانت کرده است. ( دارنده چک بی محل حق دارد در تمام موارد که امکان مراجعه به اجرای 

ند همزمان البته دارنده نمی توا ثبت یا دادگاههای کیفری وجود دارد به جای مراجعه مزبور، دعوی خود را در دادگاههای عمومی طرح کند.

 .به چند مرجع برای پیگیری مراجعه کند

 الجرا هم نیست و ااالجرا را دارد. چک سند الزمالزم ، بلکه سندی عادی است که اعتبار اسناد رسمیچک سند رسمی نیست

 .االجرا استدر حکم سند الزم

 را دارند و در صورتی که چک موجودی داشته های صادره از صندوق قرض الحسنه مشمول قانون صدور چک نیستند و احکام حواله چک

 .باشد، مشمول قانون تجارت و اگر موجودی نداشت، مشمول قانون مدنی است

  هم در مورد چک حقوقی و هم کیفری، دارنده می تواند اقدام به توقیف اموال نیز بنماید و امتیاز اسناد تجاری مثل چک این است که

 .سارت احتمالی نسبت به تأمین خواسته اقدام کنددارنده آن می تواند بدون پرداخت خ

 تواند در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا مسدود شدن حساب دارنده چک می

رسمی الزم االجرا درخواست  صادرکننده و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک شود، با تکمیل فرم مربوط به اجرای مفاد اسناد

 صدور اجراییه نماید و پس از تنظیم نسخه اصل، آن را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم کند.

  درخواست صدور اجرائیه به شرح سابق بنماید، یعنی پس از تنظیم درخواست موصوف، گواهینامه مورد بحث را ضمیمه آن کند و هر دو

در صورت کسر موجودی در حساب صادرکننده، ضمیمه کردن نسخه اصلی  ،شودطوری که مالحظه میرا تسلیم اداره اجرا نماید. به برگ

چک به درخواست صدور اجرائیه الزم نیست، ولی در مورد چکی که وجه آن پرداخت نشده است صدور اجرائیه موکول به احراز شرایط زیر 

 :است

 .های مجاز صادر شده باشدنکچک مورد اجرا عهده با -

 .صدور اجرائیه فقط علیه صادرکننده چک درخواست شده باشد -

 .مطابقت امضای صادرکننده در بانک، از طرف بانک گواهی شده باشد -

ه دلیل ست، تاریخ تنظیم آن معتبر است مگر آن که ببرخوردار ا اسناد رسمی الزم االجرا اعتبار و امتیازچون چک به موجب قانون چک از 

 .خلف )دعوی اشتباه یا تاریخ مندرج در دفتر تجارتی( عدم صحت آن ثابت شود

در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابالغی نکته: 

انی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد، به نشانی مزبور به عمل می آید. هرگاه متهم حسب مورد به نش

 .وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافتبهو رسیدگی بدون لزوم احضار متهم  شودمیمنزله ابالغ اوراق تلقی گواهی مأمور به
هی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول هایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواچک

 .مقررات قانون صدور چک خواهند بود

 حمایت های قانونی پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی:

در پیگیری حقوقی چک گذشته از شرایط خاص تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه :رسیدگی فوری و خارج از نوبت در دادسرا و دادگاه *

» :قانون چک بیان می دارد که 16گیری کیفری ماده پیاید وقت زیادی را نیز صرف رسیدگی و رسیدن به نتیجه بنماید اما در دادرسی، خواهان ب

رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد 

 آمد.
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دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری رسیدگی کننده با  :و ضرر و زیان از دادگاه کیفری مطالبه وجه چک *

دارنده چک می » قانون صدور چک در این بار، صریحاً بیان می دارد که: 15تقدیم دادخواست در پی همان دعوی کیفری مطالبه نماید. ماده 

دارد که این قانون نیز مقرر می 2همچنین تبصره ماده « ن خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.تواند وجه چک و ضرر و زیا

دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت 

ده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل ش

کننده حکم تقدیم واست خود را به همان دادگاه صادرهای مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخچک جبران خسارت و هزینه

 .نماید

 :عاترسیدگی بدون احضار متهم از طریق مطبو
 در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابالغی به نشانی

مزبور به عمل می آید. هر گاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی 

و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت. پس بنابراین موضوع رسیدگی  شودمیامور به منزله ابالغ اوراق تلقی م

قانون آیین دادرسی کیفری و نشر آگهی  115در جرم صدور چک پرداخت نشدنی در موردی که ابالغ احضاریه به متهم ناممکن است تابع ماده 

 .شدبانمی

 رسیدگی غیابی:

 متهمین به ارتکاب این جرم را می توان غیاباً محاکمه و محکوم کرد.  باشدمیچون این جرم از زمره جرایم دارای ماهیت خصوصی 

 صدور قرار تامین:
ن در صورت توجه مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بال محل، از متهما» :قانون صدور چک در این خصوص بیان می دارد که 18ماده 

حسب مورد یکی از قرارهای تامین  …( قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب )در امور کیفری( 134اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده )

 کفالت یا وثیقه )اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول( اخذ می نماید.

 :اجرای حکم
دادسرا  81های عمومی، اجرای حکم زیر نظر قاضی صادرکننده رأی بود ولی خوشبختانه با اصالح ق،ت،د،ع وانقالب در سال اهدر سیستم دادگ

، چند نفر به عنوان دادیار امجدداً احیا شد و بخش مربوط به اجرای احکام کیفری به دادسرا محول شد. در واحد اجرای احکام کیفری هر دادسر

های به کار هستند هر شبعه دارای یک دفتر است در کنار این دفاتر یک بخش بایگانی اجرای احکام است که پرونده اجرای احکام مشغول

اند در این جا قرار دارد. یک بخش دیگر به هایی هستند که در وقت نظارت قرار گرفتهگیرد و پروندهدار در آن قرار میجریانی یا عادی یا زندانی

 گیرد.اجرائی خارج شده )چه به طور موقت و چه به طور کامل( در این بخش قرار می هایی که از دوراست که پرونده عنوان بایگانی راکد

ن است و نظارت اداری بر کارمندان اداری شعب آدر کنار آن یک دفتر کل وجود دارد که وظیفه هماهنگی دفاتر اجرای احکام و غیره بعهده 

شود که باید نسبت به آن تعیین ست، انبار اجرای احکام کیفری که اموال ناشی از جرم در آنجا نگهداری میاجرای احکام برعهده این بخش ا

باشد که کالسه اجرای احکام در تکلیف شود. دبیرخانه اجرای احکام کیفری اکنون با واحد تحقیق در دادسرا یکی است که همان واحد رایانه می

شود که نظارت اداری شعب را برعهده دارد، ه بیشتری دارد به عنوان سرپرست اجرای احکام تعیین میشود. کسی که سابقاین بخش ثبت می

 باشد.های اجرای احکام نیز مانند شعب تحقیق در دادسرا میبخش

کام این است که به هر شعبه از شعب اجرای احکام کیفری همچنین دفتر کل باید تعدادی دفتر قانونی تشکیل دهند که وظیفه دادیار اجرای اح

 این دفاتر نظارت داشته باشد:

شود و مکاتبات اداری که نشان دهندة ورود پرونده به که در این دفتر کلیه پرونده هایی که به هریک از شعب وارد می دفتر ثبت اندیکاتور: -1

، قرار گرفت و دادیار آن را معد اجرا دید آن وقت پرونده شعبه باشند بعد از اینکه پرونده در این دفتر ثبت شد و در اختیار شعبه و دادیار اجرا

شود این کالسه با کالسه دادگاه فرق دارد. البته ای به عنوان کالسة اجرای احکام برای آن تعیین میشود که یک کالسهوارد پروسه اجرا می

باشد در این شماره کالسه وجود دارد و ی احکام میشعبه دادگاه و سال ورود به اجرای احکام و نیز حروفی مثل ج که نشان دهنده اجرا

 باشد.ای که نشان دهنده این است که چندمین پرونده ورودی آن سال میهمچنین شماره

 هاي عادي.دفتر تعیین اوقات پرونده -2

 دفتر تعیین اوقات پرونده هاي زندانی دار. -3

شود و قاضی اجرای احکام فاتر تعدادی از پرونده ها برای آن روز تعیین وقت نظارت میاین دو دفتر حتماً باید تشکیل شود که در هریک از این د

های شود وقتهای زندانی دار باید تا آنجا که میباید در آن وقت پرونده را تحت نظر قرار دهد و دستورات الزم را بدهد. درخصوص پرونده
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باشد، وقت نظارت بیش از سه ماه تا چهار های طوالنی نیز میست و حتی اگر حبسکوتاهتری بدهیم مخصوصًا اگر محکومیت آنها کوتاه مدت ا

 دار وقتهای نظارت کوتاهتری قرار بگیرد.(های زندانیماه نباشد. )البته تا آنجا که ممکن است برای پرونده

د یا به دلیلی دیگر مختوم شده باشد( در این دفتر شود )چه حکم کامل اجرا شده باشهایی که به دالیلی مختومه میکلیه پروندهدفتر آمار:  -4

 شود.شود و به دفتر کل ارائه میشود که هر ماهه آمار آن گرفته میثبت می

 دار وقتی در دفتر آمار ثبت شد باید از دفتر اوقات کسر شود تا دیگر تعیین وقت نشود.پرونده های عادی یا زندانی

شوند مشخصات آنها و کالسه مهمی است که کلیه اشخاصی که توسط اجرای احکام به زندان معرفی میاین دفتر  ها؛دفتر لیست زندانی -5

د نیز باید پرونده آنها در آن قید شود که مرتبًا باید مدنظر قرار گیرد همچنین اسامی کسانی که از طریق دادگاه یا دادسرا به زندان معرفی شده ان

 در این دفتر قید شود.

در این دفتر مشخصات افرادی که محکومیت تعلیقی دارند یا قسمتی از حکم آنها تبدیل به آزادی مشروط شده و کسانیکه ش: دفتر گزار -6

 اند که اینها را باید از دفاتر دیگر خارج کرد و در این دفتر ثبت شوند که این دفتر مرتباً باید مدنظر قرار بگیرد.تبعید شده

 :و امروظیفه قاضی اجرای احکام در بد
 «قاضی اجرای احکام باید بداند که کدامیک از آراء قطعی است و کدام غیرقطعی و قابل تجدیدنظر»

ق،آ،د،م و م  72و  70، 69ابتدا باید رای صادره به طریق صحیح و قانونی به طرفین ابالغ شده باشد )که البته ابالغ یا واقعی است یا قانونی، مواد 

 ی(..د.م درمورد نشر آگهآق. 71

. اگر شودمیها رأی قطعی بعد از سپری شدن این مدت واز تاریخ ابالغ باید مهلت های تجدیدنظرخواهی مدنظر قرار گیرد که سپری شده باشد 

م ومورد تجدیدنظرخواهی شده باشد این آراء که در مرحله تجدیدنظر صادر شده نیز باید ضمیمه پرونده شده باشد. بنابراین اول ابالغ صحیح، د

آید رای که به اجرای احکام می اگرپس  .ها یا قطعی شدن آراء )حال با انقضاء مهلت یا پس از صدور رأی تجدیدنظر از مرجع صالح(انقضاء مهلت

 شود.در نهایت رای به اجرا گذاشته می ،قطعی باشد

حالت دوم  -2م که به طور صحیح ابالغ شده باشد. کنیرای بدوی قطعی است، که فقط بررسی می -1البته آراء به صورت های مختلف هستند: 

حالت سوم درصورتی است که رای بدوی قطعی نباشد  -3زمانی است که رای غیابی باشد، که باید مهلت اعتراض )واخواهی( سپری شده باشد. 

 های اعتراض تجدیدنظر سپری شده باشد.که در اینصورت باید مهلت

 شش ماه « ب»نماید. شخص صادر می« ب»شخص )الف( چکی را در وجه شخص  :1391ال دکتری سراسری سال ؤنکته: س

ظرف ده روز از تاریخ ظهرنویسی « ج»شخص  نماید.ظهر نویسی می« ج»پس از تاریخ مندرج در چک آن را در وجه شخص 

فاصله  رایزساقط است  «ج»در برابر شخص « ب»نماید. در این صورت مسئولیت شخص گواهینامه عدم پرداخت اخذ می

 است. یاز مهلت قانون شیب نامهیچک تا اخذ گواه خیتار

 دارنده چک علیرغم وجود بخشی از مبلغ چک در حساب صادرکننده، گواهینامه  :1391ال دکتری سراسری سال ؤنکته: س

 ه دارد.حق مراجع يو ضامن و سیمبلغ به ظهر نو يکسر نماید. در این صورت دارنده به اندازهعدم پرداخت اخذ می

  نکته:
ها هم به هماهنگی و همکاری منظم و سیستماتیک با بانک مرکزی بانک مرکزی به کنترل کلی مبادالت برمبنای چک مکلف شده و بانک -1

درصورت صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به یک چک، این امر در سراسر کشور منعکس خواهد شد و موجب ترتب آثار اند، به نحوی که شده

 نی منفی برای صادرکننده خواهدشد.قانو

 2مکرر و تبصره 5کند، مانند صاحب حساب مسئولیت خواهد داشت و آثار قانونی منفی مطابق مادهای که چک را امضاء میوکیل یا نماینده -2

 شود.آن بر او مترتب می

دار دارند و درعین حال از نظر از به پرداخت مدتبینی شده است. این چک برای کسانی است که نیاسم چک موردی پیشتأسیس جدیدی به -3

 چک هم نیستند.توانند مورد بررسی قرار گیرند و درپی داشتن دستهاعتبارسنجی نمی

نشده و گواهی ها برمبنای چک پرداخت، امکان صدور اجرائیه مستقیماً از طریق دادگاه1397قانون اصالح صدور چک، مصوب 23مطابق ماده -4

تواند مستقیماً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه کند. البته صدور این اجرائیه مسبوق به بنابراین، ذینفع می آن فراهم شده است. عدم پرداخت

 شود.های مالی اجرا می رسیدگی و صدور رأی نیست، بلکه مستقیماً صادر و مفاد آن از طریق قانون نحوه اجرای محکومیت
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 4حقوق تجارت 
  یورشکستگ

 گردد. ورشکستگی حالتی است که به موجب آن، تاجر از مداخله در اموالش منع و معامالتش مشمول مقررات خاص مینکته: 

 :اعالم ورشکستگی شرایط صدور حکم

 تاجر بودن: نکته: -1
 ،باشد داشته به اعمال تجاریاشتغال  اًانحصار وین شخص الزم نیست شدجر قلمداد ابرای ت .ت احصاء شده است.ق 2اعمال تجاری در ماده 

مثل این که کارمندی همه روزه بعد از  .شودمیت تاجر قلمداد .ق 1مال تجاری باشد مطابق ماده اگر شغل عمومی شخص اشتغال به اع بلکه

 .ظهرها به یکی از اعمال تجاری اشتغال داشته باشد باید آن کارمند را تاجر فرض کرد

 : توقف در تأدیه وجه نقدنکته: -2
 دومین شرط صدور حکم ورشکستگی تاجر آن است که تاجر از تأدیه وجوه نقدی یا توقف در تأدیه دیون:

در  .شودمیصرف توقف در انجام سایر تعهدات غیر پولی موجب صدور حکم ورشکستگی تاجر ن .که باید در سررسید تأدیه می نمود امتناع ورزد

برای مثال هر گاه تاجری متعهد به احداث یک ساختمان دو طبقه  .ه تعهدات پولی تبدیل گردنداین قبیل موارد بایستی تعهدات غیر پولی ب

)تاجر( آن  ظرف دو سال در قبال دیگری گردد چنانچه در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند، متعهد له می تواند با حکم دادگاه به هزینه متعهد

 .ه هزینه آن امتناع ورزد آن شخص می تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را بخواهدچنانچه تاجر از تأدی .یدساختمان را احداث نما

 ؟باشدمیدارایی  نه کافی بوده یا مالک کافی نبودآیا برای صدور حکم ورشکستگی تاجر، صرف توقف در تأدی
یأت عمومی دیوان عالی کشور در یک رأی ه .ده استشت صرف توقف در پرداخت قلمداد .ق 412مالک ورشکستگی تاجر با توجه به ماده 

نه  باشدمیاصراری صادره که به اتفاق آراء صادر گردیده چنین اتخاذ تصمیم نموده است که مالک برای صدور حکم ورشکستگی توقف در تأدیه 

 .یونی حکم ورشکستگی او صادر شودبنابراین محتمل تاجری که میلیاردها سرمایه دارد به دلیل واخواست یک سفته یک میل .کافی نبودن دارایی

 آیا برای صدور حکم ورشکستگی، دین باید ناشی از معامالت تجاری باشد یا می تواند از معامالت مدنی نیز باشد؟ نکته:

ای صدور بر» .بنا به نظر اقوی تفاوتی نمی کند که دینی که توقف در تأدیه آن حاصل شده است ناشی از معامله مدنی باشد یا معامله تجاری

 .«حکم ورشکستگی تاجر، دین محتمل است ناشی از معامله مدنی و یا معامله ی تجاری باشد

توان ورشکستگی وی را درخواست نمود و صدور حکم این است که تا یک سال پس از فوت تاجر میت .ق 412سمت دوم ماده منظور قنکته: 

اش موجب توقف جریان ده؛ بنابراین فوت تاجر حین رسیدگی به موضوع ورشکستگیورشکستگی قبل از انقضای یک سال بعد از فوت مد نظر نبو

 یابد.رسیدگی نیست و رسیدگی به طرفیت ورثه ادامه می

ترکه تاجر متوفی تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان متوقف است. ولی کسی که بخواهد از آثار حکم امور حسبی، تصفیه  274مطابق ماده

 .شود، باید درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفای متوقف را بدهدورشکستگی متمتع 

 چه اشخاصی صالحیت درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند؟
 دادستان یا مدعی العموم رئیس دادگستری یا رئیس حوزه قضایی: -1

مقدار طلب اصاًل و  تعداد طلبکاران .گی را بنمایندیک یا چند نفر از طلبکاران: حتی یک نفر هم می تواند تقاضای صدور حکم ورشکست -2

تواند ، زن میحتی در زمان طالقنکته: ) .نوع طلب هم مهم نیست )از حیث تجاری و مدنی بودن( ؛معین نکرده یچون قانون مالک ،اهمیت ندارد

 ( .برای مطالبه مهریه خود تقاضای ورشکستگی تاجر را نماید

صورت متوقف بودن مکلف به این کار نیز ، بلکه درتنها حق درخواست صدور حکم ورشکستگی خود را داردنه خود تاجر نکته: خود تاجر؛ -3

روز از تاریخ توقف، توقف خود را به دادگاه اعالم داشته و دفاتر و صورت حساب های  3ت تاجر را مکلف نموده ظرف .ق 413یعنی ماده  .هست

ت محکومیت به مجازات ورشکسته به تقصیر اختیاری بیان .ق 542مانت اجرای تخلف از این امر در ماده خود را به دفتر دادگاه تسلیم نماید و ض

 .شده است
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از نظر صالحیت  .صالحیت ذاتی بدوی )بدایت( دادگاه عمومی است دارای دادگاه دادگاه صالح براي رسیدگی به دعواي ورشکستگی:نکته: 

در واقع مرکز مهم امور او در صورتی که در ایران مقیم نباشد در حوزه ای  .باشده محل اقامت تاجر میم مطرح کرده دادگا.د.آ.ق 21نسبی: ماده 

شعبه مربوط به  .شعبه ندارد اما شخص حقیقی نمایندگی ممکن است داشته باشد .شود که آن تجارتخانه در آن جا شعبه داشته باشداقامه می

  .اشخاص حقوقی است

 .شودمرکز شعب اقامه دعوا میمحل در  ،صورت تعدد شعبهدر ورت تعدد شعب؟صاقامه دعوا در نکته:

م در این زمینه بیان .د.آ.ق 22و  21مواد  .کننده دعوای ورشکستگی خود تاجر یا طلبکاران یا مقام قضایی باشدکند که اقامهبنابراین تفاوت نمی

 .نمایدحکم می

باشد؟ دعوای راجع به ورشکستگی واست به عمل آید یا صرف یک درخواست نیز کافی میآیا دعوای ورشکستگی باید به موجب دادخنکته: 

 .داز طریق تقدیم دادخواست مطرح شو دعوای غیر مالی بوده و بایستی

 باید ابتدا ،شان اهمیت داردچون تاریخ معامله از حیث معامالت و وضعیت اولین و مهم ترین مورد تعیین تاریخ توقف است: نکته: -1

در صورتی که دادگاه تاریخ توقف را معین نکند تاریخ صدور حکم ورشکستگی همان تاریخ توقف  .توقف ایجاد شود و بعد از آن حکم صادر شود

 .که دادخواست به دادگاه بدهیم باید سبب حکم حادث شود؛ در واقع برای اینبحث سبب دعوی است .اشکال عملی دارد ت.ق 416ماده  .است

 1/3/82من طلبکار  .تاریخ تقدیم دادخواست تاریخ توقف استت می گفت .بهتر بود ق ؛ پسشکستگی توقف استسبب حکم ور

در این تاریخ چون و  همعین نکرد راتاریخ توقف  هنوز 3/8/82دردادگاه اما  ؛یعنی توقف قباًل حاصل شده است ،دادخواست ورشکستگی می دهم

 .ا تاریخ توقف هم می دانداین تاریخ ر، کندحکم ورشکستگی صادر می

نفع طلبکاران است که تاریخ توقف دورتر از به ،در واقع ؛باشدمیقابل اعتراض و قابل تغییر تاریخ توقف  موقتی بودن تاریخ توقف: نکته: -2

 537و  538اد ودر م د مهلت اعتراض به تاریخ توقف طبق قانوننچون تعداد بیشتری از معامالت تجار باطل می شو ،تاریخ صدور حکم باشد

  .موقتی بودن تاریخ توقف تا زمان انقضاء این دو مدت است ،در واقع .ت معین شده است.ق

فهرست تشخیص و تصدیق  ،و برای این امر مهلتی تعیین می کند و پس از پایان این مهلت کردهمدیر تصفیه فهرستی از طلبکاران تهیه 

 .مطالبات پذیرفته نیست

روز مدیر تصفیه و عضو  5دادگاه )در همان صدور حکم یا حداکثر تا  ،در شهرهایی که اداره تصفیه ندارد سئوالن تصفیه:تعیین منکته:  -3

 .العی استاطالعی یا استطنظارت عضو ناظر استصوابی و  .(شودمیناظر معین می کند )در همان حکم دادگاه معین 

 .نداردو مدیر تصفیه وجود عضو ناظر  رد،وجود دا اداره تصفیه و امور ورشکستگی که و در شهرهای بزرگ

 اداره تصفیه: سه نقش اساسی زیر را ایفاء می کند:نکته:  -4

 نقش قائم مقام تاجر ورشکسته -1

 نقش قائم مقامی طلبکاران تاجر -2

رخانه ای هزاران کارگر مشغول به برای مثال اگر در کا .اداره تصفیه در آن نقش مصالح اقتصادي و امنیتی جامعه را در نظر می گیرد -3

زیرا بیکاری هزاران کارگر شهری را به آشوب کشیده و  ،کار باشند اداره تصفیه اجازه فروش دستگاه های آن کارخانه را به طلبکاران نخواهد داد

 .امنیت را مختل می کند

 مهر و موم اموال تاجر:نکته:  -5

اموال  ری مهر و موم اموال عضو ناظر است؛و مج است ت.ق 434مادهموضوع و میل شدن  آوری اموال جهت جلوگیری از حیفدر واقع جمع

 .د شدناموال مهر و موم خواه ،بندیجای فهرستو در مواردی که حجم اموال زیاد باشد به لمنقو

به بازداشت اقدام هد دادگاه دبدادخواست نتواند اگر تاجر ظرف مهلت مقرر و بعد از توقف  دستور توقیف یا بازداشت تاجر: نکته: -6

و  اختیاري 436ماده  . بنابراین،می تواند او را بازداشت کند شودمیدر سایر موارد وقتی دادگاه احراز کند تاجر مانع جریان تسویه  اما ؛کندیم

یت آن متفاوت است قابل اعتراض در این جا این بازداشت با قرار بازداشت موقت در امر کیفری یکی نیست و چون ماه .است اجباري 435 ماده

 .هم نیست

با توجه به مواد مختلف قانون تجارت حکم  شود یا ابالغ گردد؟ نآیا حکم ورشکستگی باید از طریق روزنامه کثیراالنتشار اعالسوال: 

 .گردد نورشکستگی باید از طریق روزنامه کثیر االنتشار اعال
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 تفاوت اعالم و اعالننکته:  -7

در قانون تصریح  .باشدمی به علم کسی رساندن، مطلع کردن شخص ،اعالم ؛ ولیده استشچه در قانون از آن صحبت علنی کردن آنیعنی  عالنا

 شودمیاگر اطالع نداد آیا تخلف کرده است؟ در قانون صراحتاً نگفته اما استنباط  و شده که دادگاه موظف است اعالن کند در واقع آیا الزم است

که باید دادگاه اعالن کند در غیر  شودمیپس استنباط  ،ت.ق 565الزم است در واقع برای اعالن آثاری معین کرده مثالً در ماده  که این اعالن

سال از تاریخ اعالن حکم ورشکستگی می توانند  5)تجار پس از آن که حسن نیت خود را ثابت کردند ظرف مهلت  .این صورت تخلف کرده است

طلبکاران را با متفرعات و مخارج طلب تمام  -2 .تمام طلبکاران او را بری الذمه نمایند یا به اعاده اعتبار او رضایت دهند -1ند: اعاده اعتبار نمای

 (ت.ق 565 ؛آن پرداخت نمایند

 نحوه اجراي حکم راجع به ورشکستگی: نکته:  -8

 .رأی دادگاه فقط جنبه اعالمی دارد و نیازی به صدور اجرائیه نیست در خصوص نحوه اجرای احکام دادگاه الزم به ذکر است که در برخی موارد،

در سایر موارد برای اجرای رأی دادگاه باید اجرائیه صادر شود اجرائیه نیز  .در این صورت رأی دادگاه به ادارات و مراجع ذی ربط ارسال می گردد

 .موده باشدزمانی صادر می گردد که محکوم له درخواست اجرای رأی دادگاه را ن

 اوال  بنابراین دادگاه بدون درخواست محکوم له اجرائیه صادر نمی کند اما در مورد حکم ورشکستگی قضیه به نحو دیگری است بدین نحو که 

خواست اجرای اه منتظر درنحوه اجرای حکم ورشکستگی بدین نحو است که دادگثانیا   ،شودمیحکم ورشکستگی علیرغم عدم قطعیت اجرا 

بلکه در شهرهایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد دادگاه پس از صدور حکم ورشکستگی آن حکم را جهت اجرا به  ،نشیندنمیحکم 

اما در شهرهایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد دادگاه مستنداً به مواد  .اداره تصفیه می فرستد و اداره تصفیه مأمور اجرای آن است

شود یا نهایتاً مدیر تصفیه یا در ضمن رأی دادگاه انتخاب می .کندنموده و عضو ناظری نیز انتخاب میت مدیر تصفیه تعیین .ق 427و  440

 .شودمیاما عضو ناظر الزاماً در ضمن حکم ورشکستگی انتخاب  ،شودمیروز پس از صدور حکم ورشکستگی انتخاب  5ظرف 

  شرح ذیل است:ر حکم ورشکستگی به آثانکته:  -9

 پی دارد.را در ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود به صورت موقتورشکستگی، 

 پردازیم:جوانب مختلفی دارد که به آن می ورشکستگیآثار حکم 

 آثار حکم ورشکستگی:
  معامالتبه  نسبت -3            به اشخاص ثالث)طلبکاران( نسبت -2 ورشکستهبه  نسبت -1 

 :ورشکستهبه  نسبت -1

از مداخله در اموال منع نشده تاجر ورشکسته تا زمانی که حکم صادر نشده است؛ پس آمدهت  .ق 418منع مداخله تاجر در اموال خود در ماده 

 وسعت و حدود منع مداخله: -2ماهیت حقوقی مداخله  -1 .است

یک قاعده کلی داریم: کلیه اموال شخص، وثیقه عمومی دیون او  ؟و تا چه زمانی ادامه دارد شودمیمنع مداخله شامل چه اموالی نکته: 

دست د؛ اعم از اموال موجود ویا اموالی که بعداً بهو طلب خود را وصول نمای ردهتوقیف ک دتوانمی ،دنهر مالی از بدهکار پیدا ک طلبکار است یعنی

لی اهای ممحکومیتقانون نحوه اجرای  24موضوع ماده مستثنیات دین  ،و آناین امر یک استثنا دارد البته  آیند از طریق ارث، هبه و یا....می

  .ستا

 .پرداخت کلیه دیون یا تصدیق قرارداد ارفاقی و یا تصفیهاز زمان صدور حکم تا  ؟چقدر است اخلهدزمان این منع م مدتنکته: 

 .در واقع نوعی صلح است ،قافی متضمن پرداخت کل بدهی نیسترقرارداد ا

 م است؟ .ت همان حجر در ق.ق 418منع مداخله در ماده  نکته:

توان در امری وکیل گرفت که صورتی می، دردرواقع .تواند وکیل بگیردخود مداخله کند و نه میدر اموال تواند نه میمحجور  ،در حقوق مدنی

ناشی از نقص قوای ادراکی است و به منظور  م.حجر ح:متفاوت است مدنی با حجر حقوق تجارتحجر ود شخص هم بتواند آن را انجام دهد. خ

جهت حمایت از حقوق طلبکاران پیش حمایت از شخص محجور پیش بینی شده اما منع مداخله تاجر ناشی از اختالل قوای ادراکی نیست و 

تواند عبارت دیگر، نامبرده میبه .به همین جهت تاجر ورشکسته بر خالف سفیه می تواند وکیل دیگران در امور مالی آنان بشود است بینی شده

 عنوان وصی، وکیل و غیره مداخله نماید.به موجب اختیارات قانونی و یا با اجازه اشخاص، در حقوق و امور مالی دیگران به

  :ثالث اشخاص نسبت به -2

کنند از جانب مدیر تاجر مطرح میعلیه ت هر دعوایی که از جانب تاجر علیه دیگران است یا متقابالً دعاوی که اشخاص .ق 419طبق ماده 

قاعده . از این قاعده به عنوان ت.ق 420)وارد ثالث( ماده  شودمیو در واقع تاجر ثالث است و به عنوان ثالث، وارد دعوا  شودمیتصفیه پی گیری 
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الث )طلبکارها(، حال شدن دیون مؤجل و شود که امتیازی است برای ورشکسته. اما یکی دیگر از آثار حکم نسبت به ثمنع تعقیب انفرادی یاد می

 دانست.(منع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دیون بدهکار است.)هرچند که این آثار را میتوان نسبت به خود ورشکسته نیز 

 نسبت به معامالت تاجر: -3

الت بین تارخ توقف تا صدرو حکم و معامالت اممعامالت قبل از تاریخ توقف، مع معامالت تاجر را می توان از حیث زمان به سه دوره تقسیم کرد:

 بعد از صدور حکم.

 معامالت منعقده قبل از توقف تاجر: -1

 .طل استابجز در دو مورد که یک مورد آن معامله قابل فسخ است و در مورد دیگر معامله ب باشدمیدر این دوره معامالت تاجر محمول بر صحت 

نانچه تاجر قبل از توقف برای فرار از ادای دین یا برای افراد طلبکاران معامله ای نموده باشد که یعنی چ باشدمیت .ق 424مورد فسخ ماده 

نحوه استرداد آن مال  .معامله باشد این معامله ظرف دو سال از تاریخ وقوع آن قابل فسخ استالقیمت حینمتضمن ضرری بیش از یک چهارم 

  .ت آمده است.ق 425در ماده 

الزم به یادآوری است این ماده به طور صوری و مسبوق به تبانی باشد. که معامله به شودمیموردی  است شاملحث معامله باطل مورد دوم: که ب

 .باشدمیصورت عام بوده و شامل سه دوره 

است یک ماه دیگر بندی میلیون قرض گرفته و قسط10 برای مثال، تاجر :شودمیقروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت حال 

یعنی این مبلغ  شودمیبه نسبت این که مدت چقدر جلو آمده از بدهی تاجر کم  شودمیدرصد طبق عرف بازار کسر  3باید بپردازد این مدت 

 9،700،000 شودمی

بل از توقف اصل بر صحت )البته در مرحله ق .چرا؟ چون شرایط معامله را ندارد ؛ت باطل است.ق 426معامالت در هر سه مرحله طبق ماده -

 ق.ت( 424غیر از موارد شرایط ماده  باشدمیمعامالت در این دوران 

یعنی قصد انشاء در آن نیست در واقع صورت و شکل و ظاهری از عقد نشان می دهیم در حالی که هیچ محتوایی از  معامالت صوري: نکته: 

می توان به عامالت تاجر که صوری است و در آن قصدی وجود  اس منصوص العلهقیعقد در آن نیست هر کجا قصد نباشد عقد باطل است و با 

 .ندارد باطل باشد

  .آن را باطل فرض کرده است نیز ت.قنکته: 

 نحوه اعتراض در مورد حکم ورشکستگی:
صدور حکم  در غیر این صورت تاریخ .شودمی: تاریخ توقف تاجر ضمن حکم ورشکستگی مشخص اعتراض نسبت به تاریخ توقف -1

توانند نسبت به تاریخ توقف اعتراض نمایند یعنی بخواهند تاریخ توقف را عقب اشخاص ذینفع می .ورشکستگی تاریخ توقف نیز محسوب می گردد

ای ب نیز در با تاجر معامله ای نموده باشد و تاجر ده میلیون پول به او داده و آق 5/5/80برای مثال چنانچه آقای الف در تاریخ  .یا جلو ببرند

اعالم شده باشد نفع  10/5/80با تاجر معامله نموده باشد و تاجر نیز به او ده میلیون پول داده باشد چنانچه تاریخ توقف تاجر  15/5/80تاریخ 

از  .سیم شودباشد تا ده میلیون پرداختی به آقای الف مسترد گردیده و بین همه غرماء تق 5/5/80 طلبکاران آن است که تاریخ توقف قبل از

 .میلیون پرداختی به او مسترد نگردد 10بوده تا مبلغ  15/5/80طرف دیگر نفع آقای ب اقتضاء می کند که اثبات نماید تاریخ توقف بعد از 

مهلت اعتراض  .باشدمیدادگاه صالح براي رسیدگی به اعتراض نسبت به تاریخ توقف، دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی نکته: 

 طلبکاران پیش بینی شده است.تاریخ توقف تا زمانی است که برای تشخیص و تصدیق طلب  نسبت به

 واخواهی: -2

چنانچه تاجر در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و الیحه ارسال ننموده باشد و وقت رسیدگی نیز به ایشان ابالغ واقعی نشده باشد 

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای واخواهی دادگاه صادر کننده  .باشدمیوز از تاریخ ابالغ ر 20مهلت واخواهی  .حکم صادره غیابی خواهد بود

 .باشدمیحکم ورشکستگی 

 تجدیدنظرخواهی: -3

 .باشدمیجدیدنظر استان تهمانند سایر دعاوی غیر مالی حکم آن قابل تجدیدنظر در دادگاه  باشدمیاز آن جا که ورشکستگی، دعوای غیر مالی 

 .باشدنمیالزم به یادآوری است حکم راجع به ورشکستگی قابل فرجام  .باشدمیروز از تاریخ ابالغ رأی  20ت تجدیدنظر مهل

م که در خصوص تجدیدنظر آمده مصوب .د.است آ 1311ت مصوب .اوالً ق .باشدمیروز  10ت مهلت تجدیدنظر خواهی .ق 539طبق ماده  -

 .روز قرار داده است 20مهلت را  1378
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 خطاب به چهار دسته منتشر می نماید: را اداره تصفیه امور ورشکستگی آگهی 
 .کسانی که مال تاجر نزد آن هاست -4 کسانی که مال آن ها نزد تاجر است -3 بدهکاران تاجر -2 طلبکاران تاجر -1

اما رفع اثر از این قرار به دستور  وقیف را از دادگاه بخواهد؛و قرار تاداره تصفیه در صورت لزوم رأساً می تواند اقدام به جلب تاجر نماید  نکته: *

 .اداره تصفیه است

 :باشدمینکات زیر قابل توجه  .ت تاجر را از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموال خود ممنوع نموده است.ق 418ماده  -

  باشدنمیتاجر در امور غیر مالی ممنوع از مداخله. 

  باشدنمیمداخله در امور مالی دیگران نیز ممنوع بنابه نظر اقوي تاجر از. 

  بلکه شامل اموالی نیز می گردد که بعدا مثال  باشدمیممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود نه تنها شامل اموال موجود او

 . از طریق ارث بدست تاجر می رسد و اصل وحدت دارایی این امر را می طلبد

یعنی طلبکاران تاجر یا حقی نسبت به آن اموال ندارد و مالک  ؛باشدمیمستثنیات دین قابل اعمال ر مورد تاجر ورشکسته دنکته: 

 .باشدمی هاي مالیقانون نحوه اجراي محکومیت 24 براي مستثنیات این ماده

قانون تجارت سه  423برای امکان اعالم بطالن معامالت ورشکسته طبق ماده معامالت بین تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی: -2

 شرط الزم است:

 حکم ورشکستگی تاجر صادر شده باشد. -1

 بعد از توقف صورت گرفته باشند. معامالت احصاء شده در ماده مذکور توسط تاجر -2

 معامالت مضر به حال طلبکاران باشند. -3

انجام گرفته و یا مسبوق به تبانی باشند. همان قانون به طور صوری  426االصول صحیح هستند، مگر طبق ماده ها، معامالت علیغیر از این

منعقد شده، باطل هستند، اما این ماده موجب نسخ ماده  قراردادهایی که پس از تاریخ توقیف تاجر قانون تجارت کلیه 557مادهمطابق هرچند 

 باشد.قانون تجارت میبه بعد  551مادهنشده و مضمون آن مربوط به ضمانت اجرای حقوقی یک سلسله اعمال جزایی مندرج در  423

 .ت باطل است.ق 418به ماده  در این دوره معامالت تاجر مستنداً معامالت منعقده پس از صدور حکم ورشکستگی: -3

 :ورشکست گردد تکلیف چیست؟ در این قبیل موارد هرگاه شخصی چکی صادر کرده و بعداً نکته:

  باشدیمتاجر به جرم صدور چک بالمحل قابل تعقیب کیفری  اوال. 

  می گردند اما به نظر اقوی  طلبکاران دوره اول و دوم داخل در صف .دارنده برای مطالبه وجه بایستی در صف بستانکاران قرار گیرد ثانیا

طلبکاران دوره سوم داخل در صف غرماء نمی گردند و باید منتظر بمانند تا تاجر پس از پرداخت بدهی های دوره اول و دوم اگر چیزی 

 .آورد به آنها بدهد بدست

 انواع ورشکستگی:
ت توقف در پرداخت حاصل نموده اما این توقف در .ق 412تاجر به دلیل عدم پرداخت بدهی خود مطابق ماده  ورشکستگی عادي: -1

 .باشدنمیت .ق 549، 542، 541پرداخت همراه با ارتکاب هیچ یک از موارد مندرج در مواد 

 .ت به عمل می آید.ق 548الی  544رشکستگی به تقلب یا تقصیر پس از طرح شکایت مطابق مواد محکومیت تاجر به مجازات و نکته:

ت توقف در پرداخت حاصل نموده است و ضمنا تاجر مرتکب یکی از مواد .ق 412تاجر مطابق ماده  ورشکستگی به تقصیر اجباري: -2

شش ماه ) م ورشکسته به تقصیر محکوم نمایداما تاجر را به مجازات جردر این صورت دادگاه باید الز .ت شده باشد.ق 541احصاء شده در ماده 

 .(کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 671، مطابق مادهتا دو سال حبس

مرتکب یکی از موارد احصاء  ت توقف در پرداخت حاصل نموده است و ضمناً .ق 412تاجر مطابق ماده  ورشکستگی به تقصیر اختیاري: -3

در این صورت دادگاه مختار است که چنین تاجری را به مجازات جرم ورشکسته به تقصیر محکوم نماید یا  .ت شده باشد .ق 542شده در ماده 

 .خیر

ت توقف در پرداخت حاصل نموده است و ضمنا مرتکب یکی از موارد مندرج در ماده .ق 412تاجر با توجه به ماده  :ورشکستگی به تقلب -4

 671، مطابق مادهسال حبس 5تا  1) دادگاه تاجر را به مجازات جرم ورشکسته به تقلب محکوم خواهد نمود در این صورت .باشدمیت .ق 549

  .(کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی
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آیا در مورد شرکت هاي تجاري بدون صدور حکم ورشکستگی شرکت با مدیران شرکت را می توان به مجازات جرم  سوال:

برای ور در یک رای اصرار و رای اصراری)هیات عمومی دیوان عالی کش سته به تقلب محکوم نمود؟ورشکسته به تقصیر یا جرم ورشک

 .دادگاه ها الزم االتباع نیست( این اقامه دعوا را تجویز نموده است

 قرارداد ارفاقی
موافقین قرارداد ارفاقی  ضمناً .ز سر گیردافعالیت تجاری خود را  منظور از قرارداد ارفاقی آن است که طلبکاران تاجر اجازه دهند تاجر مجدداً

طلبکارانی که مخالف قرارداد ارفاقی هستند سهم  .دهند تا با آن تجارت نمایدسهم غرمایی را نیز از تاجر نگرفته و آن را در اختیار تاجر قرار می

از دریافت سهم غرمایی برای مطالبه مابقی طلب خود دلیل این امر آن است که مخالفین قرارداد ارفاقی پس  .گیرندغرمایی خود را از تاجر می

 .حق مراجعه به تاجر را ندارند مگر زمانی که تاجر کل طلب طلبکاران موافق قرارداد ارفاقی را پرداخت نموده باشد

  .ت خود تاجر ورشکسته و طلبکاران می باشند.ق 479با توجه به ماده  طرفین قرارداد ارفاقی:

که  شودمیت قرارداد ارفاقی وقتی منعقد .ق 480رارداد ارفاقی چه اکثریتی از طلبکاران باید حاضر باشند؟ مطابق ماده برای انعقاد قنکته: 

الزم به یادآوری است  .نمایند و با آن موافقت مطالبات در قرارداد شرکتتمام  از چهارمسه حداقل نصف + یک نفر از طلبکاران با داشتن حداقل

 .قبول گشته باشد ل است طلبشان تصدیق و تشخیص شده باشد و محتمل است طلبشان موقتاًاین طلبکاران محتم

منظور آن است که اداره تصفیه یا مدیر تصفیه طلب طلبکاری را تایید می کند اما طلبکار  قبول گشته چیست؟ منظور از طلب موقتا   نکته:

اعتراض به طلبکار تا اتخاذ تصمیم دادگاه ، آن طلب مورد  و ه می کنداه مراجعدر این صورت طلبکار معترض به دادگ شودمیدیگر بدان معترض 

  .داده نخواهد شد

؟ اداره تصفیه یا مدیر تصفیه طلب طلبکاران را قبول نموده باشد و طلبکاران دیگر به آن ور از طلب تصدیق شده چه طلبی استمنظنکته: 

 .اعتراض نمی نمایند

ت همه طلبکاران که حق شرکت در قرارداد ارفاقی دارند حق .ق 485ز ناحیه طلبکاران قابل اعتراض است؟ مطابق ماده آیا قرارداد ارفاقی انکته: 

  .ظرف یک هفته از انعقاد قرارداد ارفاقی :اعتراض نسبت به آن را نیز دارند

باشید که بین و توجه داشته فاقی در دو مورد باطل استت قرارداد ار .ق 492مطابق ماده خیر، فقط آیا قرارداد ارفاقی قابل ابطال است ؟  نکته:

 .ابطال و باطل فرق است

 بنابراین انعقاد قرارداد ارفاقی فقط با ورشکسته عادي و ورشکسته به . موردي که تاجر ورشکسته به تقلب باشد

 .تقصیر امکان پذیر است

  که تاجر در میزان دارایی یا میزان قروض ت پس از تصدیق قرارداد ارفاقی کشف شود .ق 490چنانچه مطابق ماده

 .خود حیله به کار برده است در این صورت نیز قرارداد ارفاقی قابل ابطال است

ت چنانچه تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را .ق 414آیا اقامه دعوای مبنی بر فسخ قرارداد ارفاقی امکان پذیر است؟ با توجه به ماده  نکته:

 وجود دارد. قرارداد آن برای فسخ ان اقامه دعوا امکد رنک اجرا

د اگر قرارداد ارفاقی فسخ یا باطل شود در شهرهایی که اداره تصفیه وجود ندارد آیا دادگاه مجددا باید مدیر تصفیه یا عضو ناظر تعیین کننکته: 

ت پس از فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی بایستی دادگاه ، .ق 497یا مدیر تصفیه و عضو ناظر سابق انجام وظیفه خواهند نمود؟ با توجه به ماده 

 .مدیر تصفیه و عضو ناظر جدید تعیین کند که البته محتمل است مدیر تصفیه و عضو ناظر سابق باشند

 -1 :می کند اداره تصفیه سه نقش زیر را ایفا .باشدمیت .ق 550و  548تا  544نحوه تعقیب تاجر در مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب مواد 

 .رعایت مصلحت اقتصادی -3        نقش قائم مقامی طلبکاران -2قائم مقام تاجر ورشکسته 

 اعاده اعتبار
 اعاده اعتبار قانونی -2اعاده اعتبار واقعی یا حقی  -1بر دو نوع است: 

در مورد اعاده  .کلیه دیون خود را بپردازد ت تاجر ورشکسته.ق 561آن است که مطابق ماده  :منظور از اعاده اعتبار واقعی یا حقینکته: 

مل تاجر در ظرف مدت یست و همچنین بحث از اثبات صحت عاعتبار واقعی بحث انقضای مدت خاص از تاریخ صدور حکم ورشکستگی مطرح ن

 .باشدمعین مطرح نمی
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 ت باید دارای شرایط زیر باشد: .ق 565مطابق ماده  :اعاده اعتبار قانونینکته: 

 .سال از تاریخ اعالن حکم ورشکستگی صحت عمل خود را ثابت نماید 5 در مدتر ورشکسته تاج -1

تاجری که قرارداد ارفاقی منعقد نموده به مفاد آن عمل کرده و وجوهی را که به عهده گرفته است پرداخت نموده یا کلیه  -2

 .طلبکاران ذمه تاجر را بری می نماید و به اعاده اعتبار تاجر رضایت دهند

ت محکمه باید حکم صادر نماید حکمی که راجع به اعاده اعتبار صادر می گردد مطابق مقررات  .ق 571در خصوص اعاده اعتبار و مطابق ماده 

 .روز در دادگاه تجدید نظر استان است اما قابل فرجام نیست 20م قابل تجدید نظر ظرف .د.آ.ق

ت دعوی اعاده اعتبار پس از انقضای شش .ق 573؟ مطابق ماده باشدمیاین دعوی قابل طرح  چنانچه دعوا اعاده اعتبار رد شود آیا مجددا نکته:

 .رد قابل اقامه خواهد بودماه از تاریخ 

کسانی که به جرایم زیر  :ت چنین بیان حکم می کند.ق 575در مورد چه کسانی و تا چه زمانی اعاده اعتبار امکان پذیر نیست؟ ماده نکته: 

 توانندنمینمایند از جهت تجاری ناعتبار  ورشکسته به تقلب، سرقت، کالهبرداری، خیانت در امانت تا از جهت جزایی اعاده محکوم می شوند

 .اعاده اعتبار نمایند

ت چنانچه تاجری ورشکسته شود اصل بر تساوی حقوق طلبکاران بوده و هر طلبکاری به نسبت  .در ح اصل تساوي حقوق طلبکاران:نکته: 

 .باشدق اداره تصفیه امور ورشکستگی می 58اما استثنایی که بر این مورد وارد است ماده  .دریافت از اموال تاجر خواهد بود د مستحقطلب خو

اگر  .داشخاصی که دارای اولویت و یا طلبکار قلمداد شده اند و برخی افراد دیگر نیز نسبت به منابعی به عنوان طلبکار یا حق اولویت مطرح هستن

از  .باشداداره تصفیه در تعارض می .ق 58انین خاص برخی از سازمان ها را به عنوان طلبکار با حق اولویت قلمداد نموده است این امر با ماده قو

قانون هیات عمومی دیوان عالی کشور رایی در این زمینه صادر گردیده است و اداره دارایی را طلبکار با حق اولویت قلمداد ننموده است یعنی به 

 .قانون اداره تصفیه قرار داده است 58خاص اداره دارایی توجه نکرده است و مالک را ماده 

آیا طلبکاران دارای وثیقه هم نسبت به اصل طلب و هم نسبت به بهره به عنوان طلبکاران ممتازه قلمداد می گردند یا فقط نسبت به اصل نکته: 

توجه به رای صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور فقط نسبت به اصل طلب ، طلبکار ممتازه تلقی طلب ، طلبکار ممتازه قلمداد می شوند؟ با 

 .گردیده و بابت بهره ها و بهره های قبل از ورشکستگی به عنوان طلبکار عادی قلمداد می گردند

 به باقیمانده چه اقدامی می تواند به عمل آورد؟ اگر طلبکار با وثیقه از فروش مال وثیقه نتواند کل طلب خود را وصول نماید نسبت نکته:

 .نسبت به سایر اموال تاجر طلبکار ممتازه قلمداد می گردد -1

 .طلبکار عادي قلمداد می گردد و داخل در صف غرماء می گردد  -2

 .طلبکار قلمداد نمی گردد  -3

 ؟م موضوعی یا سیستم مختلطیا سیست آیا حقوق تجارت ایران مبتنی بر سیستم شخصی است در مورد ورشکستگی نکته:

در سیستم مختلط هم بازرگان و هم اعمال تجاری  .ک استتجاری مالدر سیستم موضوعی اعمال  .در سیستم شخصی، بازرگان مالک است

در ماده  ت اعمال تجاری احصاء شده اند و.ق 2بنابه نظر اقوی حقوق تجارت ایران مبتنی بر سیستم موضوعی است زیرا مطابق ماده  .مالک است

 .ت اشتغال داشته باشد .ق 2تاجر کسی قلمداد شده که به اعمال تجاری احصاء شده در ماده  1

ت ضمانت اجرای نداشتن دفاتر ، محکومیت تاجر به جزای نقدی .ق15مطابق ماده  ضمانت اجراي نداشتن دفتر تجاري چیست؟ نکته:

ت .ق 412ورشکستگی تاجر نمی گردد زیرا مالک صدور حکم ورشکستگی در ماده رف نداشتن دفاتر موجب صبنابراین باید توجه داشت  .است

 عنوان ورشکسته به تقصیر شناخته شود )از موارد اختیاری است(.، ولو یک دین. بنابراین، ممکن است تاجر بهباشدمیدیون توقف در پرداخت 

 تفاوت بین اعسار و ورشکستگی:
 .است ولی اعسار مختص غیر تاجر است قوقیاعم از حقیقی و ح ،ورشکستگی خاص تاجر 

 .شودیمولی دادخواست اعسار از طرف خود مدیون پذیرفته  شودیمورشکستگی از طرف خود تاجر یا بستانکاران یا دادستان اعالم  

او اقامه شده ه یلحکم ورشکستگی نسبت به تمام بستانکاران موثر است ولی حکم اعسار در مورد بستانکاری موثر است که دعوی بر ع 

 .است

 .اما معسر این گونه نیست ،حروم استموقتاً مورشکسته از تصرف در اموال خود  

 .ولی در اعسار چنین مقرراتی وجود ندارد شودیمپس از ورشکستگی مقررات تصفیه اجرا  

یم شود ولی اعسار این گونه ق مدیره شود یا تئطرف نمی تواند عضو هی مثالً ا در پی دارد؛رحرومیت از حقوق اجتماعی م ورشکستگی 

 .نیست
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 .ورشکسته تحت شرایطی می تواند اعاده اعتبار کند ولی مقررات خاصی در مورد اعاده اعتبار اعسار وجود ندارد 

لی در اعسار چنین تفکیکی ومورد آخر مجازات حبس وجود دارد(  ودتقلب) می تواند عادی باشد یا به تقصیر و یا به یگورشکست 

 .وجود ندارد

 :دادگاه صالح جهت رسیدگی به ورشکستگی
 .شودمیدعوا  اقامه در صورتی که شخص حقیقی باشد در محل اقامت تاجر -1

 .در ایران اگر شعبه داشته باشد در کل باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود :گاه شخص حقوقیاقامت -2

دارد یا ندارد اگر داشت دعوی ورشکستگی را در همان شعبه  عبهشباید دید که آیا شرکت در ایران صورتی که مرکز اصلی نداشته باشد در  -3

)نظر دکتر که سابقا شعبه داشته است. شودمیدر جایی دعوا مطرح طرح می کنیم و در صورتی که قبال شرکت شعبه داشت ولی االن ندارد 

 ستوده تهرانی(

کدام دادگاه صالحیت  ،هم ورشکسته اعالم شوند ، شرکای شرکتاست با اعالم ورشکستگهای تضامنی و نسبی که ممکندر مورد شرکتنکته: 

ه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه های تضامنی و نسبی ورشکسته شود اسامی و محل اقامت کلیکه شرکتدرصورتیق.ت  414بق مادهطدارد؟ 

 شرکت حکم حکم ورشکستگی تواند در ضمنکند میت دادگاهی که حکم ورشکستگی شرکت را اعالم می.ق 439مادهبراساس  .شود

  .ورشکستگی شرکاء را نیز صادر کند

کرده و ورشکستگی شرکت را اعالم اقدام در این زمینه مدیران شرکت باید  اشخاصی که باید ورشکستگی شرکت را اعالم کنند؟نکته: 

 حدود صالحیت آنان را مشخص می کند.مسئول هستند و دادگاه  یا مشترکاً و اال منفرداً کنند

 که شامل دو مطلب است: :شکایت از حکم ورشکستگی
 مربوط به اعالم ورشکستگی تاجر و مفاد حکم  -1

 تعیین تاریخ توقف  -2

نسبت به هر دو قسمت می توان به صورت مجزا اعتراض کرد به این شرط که اگر به تاریخ اعتراض دارد اعالم ورشکستگی را پذیرفته است ماده 

همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمان قبل از اعالن ورشکستگی تشخیص داده شود  ت حکم اعالن ورشکستگی و.ق 536

 .قابل اعتراض است

 :مدت اعتراضنکته: 

ماه و کسانی  1کسانی که در ایران مقیم هستند  ؛روز و اگر از طرف ذینفع باشد 10ت اگر اعتراض از طرف تاجر باشد ظرف .ق 537طبق ماده 

ت به صورت تلویحی افزایش یافته است و گفته تا انقضای .ق 538مهلت تعیین شده در ماده  .ماه باید به عمل آید 2ج مقیم هستند که در خار

 تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکاران. مدت

  :بنابراین حکم

 ماه  2ماه  1غیر تاجر  .ب      روز 10تاجر  .الف   :آن قسمتی که راجع به ورشکستگی است

 تا انقضای مهلتی که برای تصدیق و تشخیص طلب تعیین شده  ه تاریخ توقف:راجع ب

  تاجر ورشکسته: منع تعقیب انفرادی
گذار اجازه نداده است که لب تقسیم کرد به همین لحاظ قانوناموال ورشکسته را بین طلبکاران به نسبت ط یدپس از صدور حکم ورشکستگی با

اصلی وجود دارد به نام اصل تساوی  ؛ در این خصوصشوندته را تعقیب کرده و خواستار طلب خود رشکسهر یک از طلبکاران به تنهایی و

در واقع تاجر از زمان صدور حکم محصور است و اگر دعوا علیه تاجر اقامه شود می تواند با استناد به عدم اهلیت خود به دعوا پاسخ  .طلبکاران

 .است مدیر تصفیهتگی شکسورر وقائم مقام تاجر در ام ؛ چرا کهندهد

 محدودیت تاجر مالی است نه غیر مالی نکته: 

 حال شدن دیون موجل نکته: 

ات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال خفیفت اذعان می دارد همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت ت.ق 421ماده 

 در رابطه با این ماده دو نکته وجود دارد: شودمیمبدل 

که به تاجر قرض داده است بر مبناي اعتمادي بوده که به او داشته و اکنون پس از صدور حکم این اعتماد از بین  شخصی 

 .رفته است
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 ؟شودمیآیا مطالبات تاجر ورشکسته حال 
او تاجر است اگر دیون  طرف معامالت زیرانباید این مطالبات حال شود  مسلماً .ماه دیگر است 4شخص تاجری طلبی دارد که سر رسید آن  مثالً

آقای الف صد هزار تومان از آقای ب قرض  .ت است.ق 405ماده  این امرتجار دیگر حال شود نتیجه این است که همه ورشکسته می شوند دلیل 

دیون  421ده و به موجب ما شودمیماه دیگر پرداخت کند در ضمن آقای ج از الف ضمانت می کند آقای الف ورشکسته  4کرده و قرار شده که 

قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به رد ادت اشعار می.ق 405آیا مدیر تصفیه می تواند به ج مراجعه کند ماده  شودمیاو حال 

 .که به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشدتادیه نیست ولو این

 ؟حکم در امور مالی خود دخالت کند یم دادخواست توقف تا صدورآیا تاجر می تواند در فاصله بین تقدنکته: 

 .حکمی راجع به توقف صادر نشده می تواند به فعالیت ادامه دهد بله تا زمانی که

 :هامجازات 
 اي عادي هت هیچ مجازاتی ندارد = ورشکستگیسورشکستگی که در اثر نوسانات قیمت ا 

 باعث مجازات ورشکسته است. رشکستگی ناشی از خطاي اشخاص دیگروو  ورشکستگی ناشی از تقلب یا تقصیر تاجر 

  :شود شناختهورشکسته به تقصیر در موارد زیر ممکن است تاجر  مجازات هاي ورشکسته به تقصیر:

  قانون تجارت( 541العاده موضوع ماده ) نه مخارج فوقعوض فوق العادهالتعهدات ب -1

 ت .ق 413رفتار نکردن مطابق ماده   -2

 رایی خود البته بدون تقلب دان دفتر یا داشتن دفاتر ناقص یا بی ترتیب یا عدم تعیین صحیح وضعیت خود در صورت نداشت -3

 موارد ذیل مشمول حکم ورشکستگی به تقلب است:انون مجازات اسالمی، قکتاب پنجم  670ماده  طبق :مجازات ورشکسته به تقلب

 یا سوء نیت، دممفقود کردن دفاتر از روي ع 

 ،کردن قسمتی از دارایی خود با سوء نیت یمخف 

 به صورت دو طرفه و معامالت صوري، بانیتاز میان بردن اموال و دارایی از طریق  

 یله اسناد و صورت دارایی و قروض.سمدیون نمودن خود بیش از میزان حقیقی به و 

 دو گروه هستند: شودمیکسانی که مجازات ورشکسته به تقلب در مورد آنها اجرا 

ت ذکر شده است اشخاصی که غالبا به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از بین .ق 551در ماده  :گروه اول

بق ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند و اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی قلمداد کرده و مطا

 .ت التزام داده باشند .ق 467ماده 

را مرتکب شده اند به مجازاتی که برای  549اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرج در ماده  گروه دوم:

 .ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می باشند

اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته  ت.ق 555ماده  :کسانی که مجازات خیانت در امانت متوجه آنها است 

  .به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد ؛را حیف و میل کرده باشد اموالی

 :به این صورت شودمیتجارت انجام  .در مواردي که تصفیه توسط دادگاه و مطابق قنکته: 

نباید به سمت مدیر را داشته باشد یا طلبکاران ورشکسته  4ت نسبی و سببی تا درجه نباید قراب شودمیمدیر تصفیه که از سوی دادگاه مشخص 

میزان آن را دادگاه مشخص می  مدیر تصفیه دارای حق الزحمه است که .شودمیمدیر تصفیه معموال از بین تجار انتخاب  .تصفیه انتخاب شوند

چون تاکنون مقررات در این باره وضع نشده است  4/7/1342ره حقوقی مورخ نظر مشورتی ادا باتوجه به ت بیان شده.ق 442در ماده  و کند

 محکمه بایستی رأساً با جلب نظر کارشناس حق الزحمه مدیر تصفیه را معین کند اگر مدیر تصفیه طبق قانون امور حسبی برای اموری؛ تاجر یا

و یک نفر ناظر که از طرف دادگاه معین  .باشدمیالزحمه مدیران ترکه غیر تاجر تعیین کرد حق الزحمه او برابر اصالحیه ماده آیین نامه حق 

 .شودمیشود و معموالً از بین قضات و کارمندان دادگستری تعیین می

 دفاتر اداره تصفیه:
 آیین نامه قانون تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه دارای هفت دفتر است: 1طبق ماده 

 دفتر فهرست ورشکستگان -1

 مأموریت هاي اداره تصفیه دفتر فهرست -2

 دفتر روزنامه -3



        

 

120 

 دفتر صندوق -4

 دفتر کل -5

 دفتر ترازنامه آزمایش -6

 .دفتر نماینده که خالصه کلیه نامه هاي وارده و فرستاده در آن ثبت می گردد -٧

 تصفیه اختصاری

آن ها برداشت شده کافی برای حاصل فروش اموالی که صورت  ،تصفیه امور ورشکستگی مقرر می دارد که اگر به نظر اداره انونق 23ماده 

 پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به تصفیه اختصاری می نماید مگر این که یکی از بستانکاران درخواست کند که کار بر طبق اصول

گونه ادعایی کس هرز هررو 40و هزینه آن را قبالً بدهد در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی می کند در ظرف  کندتصفیه عادی جریان پیدا 

حاصل آن را بین  و دایدارد بنماید و سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضاء می کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام به فروش اموال نم

شرایط زیر انجام می آیین نامه قانون مذکور تصفیه اختصاری تحت  63طبق این ماده و ماده  .داردآنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعالم می

 گیرد:

 .به نظر اداره تصفیه حاصل فروش اموال صورت برداري شده کافی براي پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد -1

 .روز مهلت براي هر ادعایی بدهد 40اداره آگهی نموده و  -2

 .ننموده باشد هیچ یک از بستانکاران درخواست جریان کار بر طبق اصول تصفیه عادي ننموده و هزینه آن را پرداخت -3

 در تصفیه اختصاري:نکته: 

موده باشد نرشکسته پیشنهاد قرارداد ارفاقی وه کمگر این ،تشکیل جلسه الزامی نیست يدعوت از بستانکاران برا :اوال  

 .البته اداره هر گاه مقتضی بداند می تواند با دعوت از بستانکاران تشکیل جلسه بدهد

ریفات انجام می گیرد با این حال براي پرداخت بهاي مال فروخته شده نباید مهلتی شثانیا : فروش اموال بدون رعایت ت 

آیین نامه( به هر حال مقررات مربوط به تصفیه عادي در خصوص تقسیم وجوه حاصله و  63بیش از سه ماه داد )ماده 

 .آیین نامه( 63و  61)مواد  شودمیگزارش نهایی در مورد تصفیه اختصاري هم مراعات 

هیأت طلبکاران شخصیت حقوقی ندارد و اصل بر این است که شخصیت مال انسان است و همچنین اصل بر این است که موارد شخصیت کته: ن

 .را قانون گذار باید تصریح کند و حتی اگر تردید شود اصل این است که شخصیت حقوقی ندارد

در مواردی که تاجر  .خص حقیقی باشد و محتمل است شخص حقوقی باشد، تاجر محتمل است شباشدمیورشکستگی ناظر به تاجر  نکته اول:

زیرا تنها مالک برای تاجر قلمداد شدن اشتغال به  هستند،کارمند  یا است باید توجه داشت اعضاء آن شخص حقوقی مدیر بوده و شخص حقوقی

ارمندان آن شخص حقوقی به دلیل عضو بودن همه و همچنین مدیران آن و ک باشدمیت .ق 2یکی از اعمال تجاری احصاء شده در ماده 

 .اشخاص حقوقی تاجر نمی باشند برای مثال مؤسسات غیر انتفاعی تاجر فرض نمی گردند

حکومت می کند اعسار بر دو نوع است: اعسار برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار برای  عساردر مورد غیر تاجر مقررات ا نکته دوم:

خواه برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی باشد و خواه برای  شودمیاز تاجر دعوای اعسار مطلقاً پذیرفته ن –پرداخت محکوم به معافیت از 

 .باشدمیدر مورد تاجر فقط مقررات ورشکستگی جاری بلکه معافیت از پرداخت محکوم به 

( 2( طلبکاران تاجر 1نماید: دسته منتشر می 4ه تصفیه، آگهی خطاب به قانون ادار 24اداره تصفیه امور ورشکستگی مطابق ماده  نکته سوم:

ت ذکر .ا.ق 24( اشخاصی که مال آن ها نزد تاجر است ضمانت عدم اجرائیه در ماده 4هاست ( اشخاصی که مال تاجر نزد آن3بدهکاران تاجر 

 .شده است

 .به جلب ورشکسته بنمایداداره تصفیه امور ورشکستگی رأساً می تواند اقدام  نکته چهارم:

 .باشدمیف تاجر الزم باشد، اداره تصفیه قرار توقیف را از دادگاه می خواهد و رفع اثر از این قرار به دستور اداره تصفیه یچنانچه توق نکته پنجم:
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 واعدق شمولم ستا مکنم رفاص راجت غیر .ودش رشکستهو واندت یم اجرت قطف .ستا جارت هب ربوطم رشکستگیو ق.ت 412 ادهمنکته:  

 .است تجار به مربوط ورشکستگی و تاجر غیر به مربوط اعسار پس .باشد اعسار

 .هدد رارق ودخ عمولیم غلش ار ت.ق 2ادهم رد ندرجم مورا هک ستا خصیش اجرتنکته:  

 هک قوقیح شخاصا نهات هک اشتد وجهت ایدب نابراینب .وندش یم حسوبم اجرت هک ستا قوقیح شخاصا هب ربوطم ت.ق 20 ادهمنکته:  

 غیر حقوقی اشخاص : تنهااستثنا .باشند میق.ت 20 ماده در منرج های شرکت صرفا گیرند قرار ورشکستگی قواعد توانند مشمول می

 میاسال جمهوری اقتصاد بخش تعاونی قانون 54 ماده موضوع تعاونی های اتحادیه گیرند، می قرار ورشکستگی مقررات مشمول که تاجر

 قرار ورشکستگی قواعد اما مشمول نیستندق.ت  20 ماده در مندرج های شرکت جزء اگرچه حقوقی اشخاص این 1370 مصوب ایران

 .گیرند می

 و قیقیح اجرت زا عم استا الکم این .هدد رارق ودخ عمولیم غلش ار جارتت انونق 2 ادهم رد ندرجم مورا هک ستا خصیش اجرتنکته:  

 امور ها آن موضوع فعالیت که شوند می تلقی تاجر صورتی در تجارت قانون 20ماده در مندرج های شرکت اینبنابر حقوقی؛ تاجر

 امور تجاري فعالیتشان موضوع که صورتی در حتی سهامی های شرکت استثنائا این وجود با .باشداین قانون  2ماده در مندرج

صورت  در توان می و شوند می تلقی تاجر نکنند تجاری کار اگر حتی یسهام های شرکت نتیجتا شوند؛ می تلقی تاجر بازهم نباشد

 .نمود درخواست دادگاه از را ها شرکت این ورشکستگی تقاضای دین، پرداخت از ها آن توقف

 :ورشکستگی و اعسار بین تفاوت

در حقوق  موثر که خود مالی حقوق در (اشرتمب) دخالت حق ورشکسته ورشکستگی در اما ،شودمین منع خود اموال اداره از معسر اعسار در -1

 .ندارد را است طلبکاران

 اعسار مطرح در موضوعی چنین که حالی در گردد، می منتفی ورشکستگی حکم صدور با ورشکسته تاجر علیه طلبکاران انفرادی دعوای حق -2

 .نیست

 .است مطلق و عام ورشکستگی که درحالی است نسبی جنبه دارای اعسار حکم -3

 .باشند اعسار قواعد مشمول توانندنمی حقوقی اشخاص و است حقیقی افراد به مربوط اعسار -4

 .القط مثل .اردد جودو شریفاتیت یقاعا قطف ،داردن جودو شریفاتیت قدع دنیم انونق ردنکته:  

 ازرگانیب رتاک رفتنگ رفص پس .ودنب اجرت لیلد هن ستا ودنب اجرت مارها نهات جارتیت فترد رد خصش سما ثبت  

 .نیست شخص بودن تاجر موجب

 جارتت ودشانخ هک یا عده .وندش مین حسوبم اجرت ونچ رد،ک ادرص ار نهاآ رشکستگیو کمح وانت مین حجورندم هک سانیکنکته:  

 .کرد صادر ها راآن حکم ورشکستگی توان نمی و شوند نمی محسوب تاجر کنندمی تجارت دیگر کسی حساب و نام به اما کنند نمی

 با .است شرکت متوجه نیز اقدام او زیان و سود و کند می معامله شرکت برای بلکه ،کند نمی معامله خود برای که شرکت مدیر انندم

 تواند می لذا و شودمی محسوب تاجر تجارت قانون اساس بر اما کند می معامله دیگری حساب به چه اگر کارالعملحق این وجود
 .باشد ورشستگی قواعد مشمول

ق ح مچونه یزن اللید یراز ستا جاريت ملع نقولم یرغ عامالتم اللید ماا .دنیستن جاريت نقولم یرغ عامالتمنکته:  

 غیر اموال به مربوط معامالت چه اگر هنتیجدر  ؛امالک مشاورین :انندم .شودمی محسوب تجاري اعمال از کاري العمل

 داللی اش معمولی شغل که کسی است و تجارتی اعمال جزء منقول غیر معامالت داللی لیکن باشدنمی تجارتی منقول

 .گردد می محسوب تاجر نیز است منقول غیر معامالت

 ه موجبب نند،ک مین عالیتف ت.ق20ادهم رد ندرجم ایه رکتش زا کیی البق رد لیو نندک جارتیت عالیتف هک اییه رکتشنکته:  

 حکم ورشکستگی تقاضای توانمی نتیجه در اندتضامنی شرکت حکم در یعنی شوندمی محسوب تضامنی ها شرکت این ت.ق220ماده

 .نمود تقاضا محکمه از را ها شرکت این

 .مودن ا تقاضار رکتش رشکستگیو وانت یم رکتش هیفصت مانز ات رکتش قوقیح خصیتش حرازا و رکتش شکیلت مانز زانکته:  

 به سهامداران تصمیم یا شرکا شرکت العاده فوق عمومی مجمع تصمیم به بنا مثال شود منحل دلیلی هر به شرکتی اگر حتی بنابراین

 خالصه کتب و جزوات
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 که شرکت گردد کشف شرکت اموال تصفیه حین در اگر نیز نمایند انتخاب تصفیه مدیر عنوان به نیز را شخصی و بگیرند شرکت انحالل

 شخصیت نیز همچنان تصفیه زمان در زیرا نمود ضاتقا محکمه از را شرکت ورشکستگی توان می نیز است بوده بدهکار این از پیش

 .پابرجاست شرکت حقوقی

 واردم ایرس رب قدمم رشکستگیو اشد،ب اه نآ ینب رشکستگیو ملهج زا و اشدب وجودم رکتش نحاللا رایب املع ندچ گرانکته:  

 تصفیه دوران در و باشد تصفیه الح در و باشد شده منحل سهامداران یا شرکا تصمیم موجب به شرکت اگر بنابراین .بود خواهد

 تصفیه روند و گردد متوقف بایستی تصفیه به مربوط اقدامات صورت این در است دیون پرداخت از متوقف که شرکت آید عمل به کاشف

 حکم دادگاه در توقف احراز از پس و بررسی دادگاه توسط موضوع ابتدا البته .شود دنبال قواعد ورشکستگی اساس بر بایستی

 .گردد می مجرا قواعد ورشکستگی سپس و صادر ورشکستگی

 کمح وانت یم اجرت وتف زا سپ الس کی ات جارتت قانون 412 م وجبم هب هک انستد ایدب یزن توفیم اجرت هب اجعرنکته:  

 حکم لذا ،ستا یافته تنظیم صورت بدین مسامحتاً  قانونگذار عبارت که معتقدند حقوقدانان البته .صادر نمود او را ورشکستگی

 ورشکستگی حکم صدور بازهم بکشد طول سال یک از بیش حکم صدور اما تقاضا شود از فوت پس سال یک ظرف اگر ورشکستگی

 است، الزم که گفت باید صرفاً نتیجه در و بکشد طول ها مدت است ممکن دعوای ورشکستگی به رسیدگی که چرا .است قانونی تاجر

 .نیست مترتب آن بر ایرادی شود صادر نیز سال از یک بعد حکم اگر و پذیرد صورت سال یک ظرف تقاضا

 ایستیب یرخ ای اشدب توقفم هک ینا هچ توفیم اجرت رکهت صفیهت مرا ورتص ره رد سبیح مورا انونق وجبم هب ینا رب الوهعنکته:  

 شود حل ت.ق 412 ماده در ونگذارقان ادایر که شودمی موجب قانون این اسکینی دکتر استاد نظر بهباشد،  تجارت براساس قانون

 صورت هر در را متوفی تاجر ترکه و اموال تصفیه حسبی امور قانون که این به توجه با یابد اصدار نیز سال یک از خارج اگر که زیرا

 و امور تصفیه چه اگر باشدمی انتقاد قابل نظر به استاد دیدگاه این اما .شودمی مرتفع ایراد لذا داند می تجارت قانون قواعد عام مشمول

 نیز ورشکستگی حکم صدور به نیازی و است شده دانسته تجارت مشمول حقوق حسبی امور ق اساس بر صورت هر در تاجر اموال

 از پس دوران در تاجر که است ممکن مثالً .نداد قرار مدنظر را آن نمیتوان که است آثاری دارای ورشکستگی حکم صدور اما باشدنمی

 اعالم باطل را ها پرداخت این که این برای صورت این در باشد که کرده پرداخت را کارانطلب از برخی های طلب خود فوت تا قفتو

 ورشکستگی پرونده به رسیدگی به نیاز بی تواند نیز نمی حسبی امور قانون که این نتیجه .است رشکستگیو حکم صدور به نیاز کنیم

 .باشد متوفی تاجر

 صوالًا رکتش رشکستگیو ورتص رد هک انستد یر؟ بایدخ ای اردد اثیرت یزن رکتش مایندهن و عبهش رب رکتش رشکستگیو یاآنکته:  

 وضعیت همین و گرددمی ورشکسته نیز آن کلیه شعب صورت این در ملی بانک ورشکستگی با مثالً شودمی ورشکسته نیز شرکت شعب

 شرکت از مجزا حقوقی شخصیت شعبه زیرا .است صادق هم مادر شرکت ورشکستگی رب آن تاثیر و شعبه ورشکستگی تاثیر به راجع

 از مجزا حقوقی شخصیت داراي نماینده اصوال  زیرا ندارد نماینده شرکت بر تاثیري مادر شرکت ورشکستگی اما .ندارد مادر

 .دارد مادر شرکت

 خالتد رکتش رشکستگیو هک اشتد وجهت ایدب مود؟ن اضاقت مه ار ریکش رشکستگیو وانتیم رکتش رشکستگیو یا درصورتآنکته:  

 .ندارد شرکاء ورشکستگی در تأثیر و

 و یستن اجرت دیرم ذال ندک یم قداما و عاملهم رکتش رایب دیرم ونچ یز،ن دیرانم رب رکتش رشکستگیو أثیرت صوصخ ردنکته:  

 .نمود اعالم ورشکسته توان نمی را مدیر شرکت با ورشکستگی بنابراین

 :رددگ حرازا هک ستا زمال رطش دو ردک ادرص رشکستگیو کمح توانب ینکها رایبته: کن 

 دیون پرداخت از توقف -2        شخص بودن تاجر -1

یادی ز موالا اراید جموعاًم اجرت خصش هک ستا مکنم عنیی .ستا همم یوند رداختپ لکهب یستن اجرت خصش ارایید هممنکته:  

 حال در آیا که دید باید بلکه ،کنیم نمی توجه تاجر اموال مجموع به ما نماید؛ نتیجتاً پرداخت را خود دین ندنتوا حاضر حال در اما باشد

 .خیر یا نماید پرداخت را خود دین تواند می حاضر تاجر

 ار یلذ طرایش ایدب نیمک عالما رشکستهو واهیمخیم ار اجرت نآ لیلد هب ام هک ینید عنیی :یند قوقیح اهیتمنکته:  

 باشد: دارا

 باشد حال -1

 باشد مسلم -2

 باشد مشروط غیر -3
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 باشد نقد وجه -4

 دین بودن مدنی یا تجاري ویژگی به توجه عدم -5

 .کرد ورشکستگی حکم تقاضای توان نمی نباشد مشروط و مسلم و حال دینی اگر :نتیجه

 ت.ق412ادهم طالقا هب رد؟ باتوجهک رشکستگیو کمح اضایقت وانت یم مه اشدب جاریت یرغ گرا ای اشدب جاریت ایدب یند یاآنکته:  

 مایحتاج برای تاجر اگر یعنی.آورد عمل به را ورشکستگی حکم صدور تقاضای توانمی دین بودن غیرتجاری و تجاری از نظرصرف

 تاجر از :دارد می قررم م.د.آ512 ماده چنین هم و .آورد عمل به را وی ورشکستگی تقاضای توان می شود بدهکار نیز خود شخصی

 تجارت قانون مقررات برابر باید باشدمیدادرسی  هزینه به نسبت اعسار مدعی که تاجری .شودمین پذیرفته اعسار دادخواست

 .است مطلب همین موید نیز ماده این .بود نخواهند ماده این مشمول جزء کسبه .دهد ورشکستگی دادخواست

 .اشدب قدن جهو ایستیب رفأص وردآ ملع هب ار اجرت رشکستگیو کمح دورص قاضايت نآ ابتب وانت یم هک ینیدنکته:  

 کمح نوزه ماا دش یونشد رداختپ زا توقفم خصش گراتوقف مقدمه ورشکستگی است.  :رشکستگیو کمح دورصنکته:  

 است متوقف صرفاً حکم صدور از قبل شخص این .ورشکسته است شخص که بگوییم توانیم نمی نشده صادر اش ورشکستگی

 .شودمین محسوب ورشکسته نشود صادر حکم تا و

 مومیع ادگاهد :اتیذ مود؟صالحیتن قدیمت ار رشکستگیو ادخواستد ایدب ادگاهد دامک رد عنیی:ادگاهد الحیتصنکته:  

 قیقیح شخص ورشکستگی حکم صدور تقاضای:محلی صالحیت .باشدمی عمومی دادگاه ذاتی صالحیت لحاظ به صالح دادگاه یعنی

 مهم مرکز که محلی در باید نیز حقوقی شخص تقاضای ورشکستگی طور همین .آید عمل به تاجر اقامت محل در باید صورت هر در

 .پذیرد صورت امور شرکت است

  ت.ق 415ده ام :نندک رشکستگیو کمح قاضايت وانندت یم هک سانیکنکته:  

 تاجر -1

  طلبکاران -2

 دادستان -3

 :کستگیرشو کمح اهیتمنکته: 

 :است جنبه 2 دارای ورشکستگی حکم

 :جمله از نماید می ایجاد جدیدی وضعیت چون دارد تأسیسی جنبه ورشکستگی حکم :تأسیسی -1

  تاجر؛ دیون شدن حال –الف

 .شودمی ممنوع مالی امور اموالش البته از در مداخله از تاجر -ب

 تاجر یمال امور در تصفیه مدیر یا تصفیه اداره مقامی قائم -ج

 .است گذشته در تاجر بدهی از حاکی صرفأ و کند نمی ایجاد جدیدی وضعیت زیرا دارد اعالمی جنبه توقف :اعالمی -2

 :شود تصریح شرایط این باید ورشکستگی حکم در

 :حکم مندرجات

 .گردد اشعار پذیرد صورت بایستی که احتیاطی اقدامات باید ورشکستگی حکم در

 اطیاحتی اقدامات تأمین -1

 تاجر توقیف قرار است ممکن همچنین .شودمی موم و مهر تاجر اموال ورشکستگی حکم صدور از پس بالفاصله ت.ق 433اده م موجب به

 .گردد قید موضوع این درحکم بایستی گردد بازداشت تاجر که است الزم اگر بنابراین .شود صادر نیز ورشکسته

 :توقف تاریخ-2

 گردد قید تاجر توقف تاریخ باید ورشکستگی حکم در یعنی

 .است تاجر توقف تاریخ، تاریخ فالن مثال که است شده اعالم حکم در صراحتا یعنی .است مشخص حکم در -الف

به  حکم صدور تاریخ صورت، این در نیاید حکم در نتیجه در و نشود احراز دادگاه توسط توقف تاریخ اگر یعنی .نیست مشخص حکم در -ب

 رأی( صدور تاریخ ).بود خواهد عمل مالک فتوق تاریخ عنوان
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 :حکم به اعتراض قابلیت

 است مالی غیر ورشکستگی حکم خیر؟ ماهیت یا باشدمی فرجام یا نظر تجدید قابل ورشکستگی حکم آیا که است این داد پاسخ باید که سوالی

 .ندارد خواهی مفرجا قابلیت ورشکستگی حکم لیکن.است نظرخواهی تجدید قابل غیرمالی احکام و

 دارد اجرایی قابلیت صدور از پس بالفاصله ورشکستگی حکم

 :باشد ویژگی دو واجد که کنند می پیدا اجرایی قابلیت احکامی

 حکم قطعیت -1

 .علیه محکوم به حکم ابالغ -2

 زا یشپ و ستا تثناءسا رشکستگیوما ا .ودش بالغا لیهع حکومم هب و ودش طعیق هکینا گرم ،یستن دنش جراا ابلق کمیح هیچ 

  .شودمی ابالغ علیهمحکوم به شودمی صادر که بالفاصله و اجراست قابل قطعیت

 ثالًم و شودیم جراا املک ورط هب کمح الفاصلهب هک عتقدندم یا دهع ،ستا ختالفا قوقدانانح ینب یست؟چ کمح جرايا ماهیت 

 و مهر اموال مثالً شودمی انجام احتیاطی اقدامات صرفاً حکم صدور با که معتقدند ایعده اما گردد می پرداخت دیون و شودمی اموال فروخته

 حکم فوری اجرای لذا .گردد نقض تجدیدنظر مرحله در حکم که است ممکن زیرا فروخت را اموال نباید حکم قطعیت از قبل تا و گردد موم می

 .دانند می احتیاطی اقدامات انجام منزله را به

 سمیر جلهم ریقط زا کمح آگهی :یان کردهب ار عالنا یفیتک صفیهت دارها انونق 25 ادهم ؟شودیمموع عالنا ایدب تگیرشکسو کمح آیا 

 شود.اعالن می دادگاه مقر کثیر االنتشار های روزنامه از یکی و دادگستری وزارت

 .تسا عتراضا روعش اریخت گهیآ خرینآ رجد اریخت ؟ستا اریخیت هچ زا عتراضا روعش تاریخ 

 :ورشکستگی حکم خصوصیات

اما  .دارند اجرایی قابلیت که هستند نفر دو رابطه در ها دادگاه احکام اینکه یعنی .است حکم اثر بودن نسبی دادگستری احکام آثار از یکی -1

 .است عام ،است ینسب که احکام خالف بر ورشکستگی حکم .است اثر دارای طلبکاران همه حق در شودمی صادر که همین ورشکستگی حکم

 .است طلبکاران همه به تسری قابل شودمی صادر حکم وقتی

 وتصرفی در دخل تواند نمی قاضی دیگر شد صادر حکم که همین یعنی است دادرسی فراغ قاعده دادرسی نظام هر اساسی قواعد از یکی -2

 حکم دادگاهی که همان در است شده اعتراض آن به که ستگیورشک حکم دادرسی فراغ قاعده رغم علی ولی نظر، تجدید از غیر دهد انجام حکم

 .شودمی رسیدگی آن اعتراض به کرده صادر را

 شود، قطعی صادر حکم و گیرد قرار رسیدگی مورد و شود مطرح شخص دو بین دعوایی چهنچنا قاعده این با برابر :مختومه امر اعتبار قاعده

 قابل مجددأ دارد اما را مختومه امر اعتبار چه اگر شودمی صادر ورشکستگی زمینه در که حکمی .تنیس طرح قابل نفردو  آن بین دیگر دعوا این

 .توقف تاریخ به تاجر اعتراض مثل است، اعتراض

 اجرا حکم موقتأ ورشکستگی خصوص در لیکن باشدمی اجرا قابل ابالغ و قطعیت از پس احکام صرفأ حقوقی امور در حکم: اجراي خصوص در

 .دشومی

 در ورشکستگی اما .باشد اجرایی پروسه دنبال قدم به قدم است موظف له محکوم و است الزم اجرائیه صدور حکم اجرای برای حقوقی امور در

 .نیست اجرائیه صدور به نیازی

  .اکم استح داخلهم نعم صلا ای داخلهم دمع صلا قوقدانانح صطالحا رد هک اجرت موالا هب سبتن:رشکستگیو آثار 

 .جراا مانتض و ثارآ ، داخلهم نعم دودح و سعتو ،هداخلم نعم قوقیح یتهما 

بوده  نظردم او خود نفع و اوست شخصی وضعیت لحاظ به محجور مداخله عدم و دارد شخصی جنبه حجر مداخله: منع حقوقی ماهیت -1

 .شود اداره طلبکاران نفع به و خارج دسترس از اموال است این آن دلیل و دارد موضوعی جنبه ورشکسته مداخله منع که حالی در است

را  تجاری غیر امور چه و تجاری امور چه که معنا این به است عام .ندارد را دادن رهن و فروش و خرید حق :مداخله منع حدود و وسعت -2

 .باشد خورده تخصیص کهاین مگر نیست عامی هیچ خص: قد و اال عام من ما گویند: می فقها .شودمی شامل

 د.ریگ یم رارق رشکستهو اجرت ختیارا حتت یند ستثنیاتم ،صفیهت دارها انونق 16 ادهم وجبم هب ین:د مستثنیات 

 وقفت زا عدب قرضی ره تأدیه و ستا رداختپ کمح رد هاترت یراز ذیرد،پ مین ورتص هریق وعن زا تیح هاترت رشکستگیو وراند در 

 و بال اثر خواهد بود. ممنوع

 :همداخل منع آثار

 .است ممنوع تاجر توسط باشد طلبکاران هیئت حقوق در مؤثر که قراردادی انعقاد حق حکم صدور تاریخ از -1

 .نماید مطالبه را آن تواند می تصفیه مدیر تأدیه صورت در و است ممنوع دیگر اشخاص یا طلبکاران به پرداخت گونه هر -2
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باید  تاجر بدهکار و گیرد نمی صورت تهاتر گردد بدهکار ورشکسته به شخص همین محک صدور از بعد و باشد طلبکار تاجر از کسی اگر -3

 .بایستد غرما صف در لب خودط قبال در سپس بپردازد تصفیه مدیر به را بدهی

 منازعه تواندنمی اردند دعوا اقامه اهلیت که کسی م،.د.آ.ق 454 ماده موجب به زیرا ندارد، داوری قرارداد انعقاد حق حکم صدور تاریخ از تاجر -4

 .دهد ارجاع داوری به را خود اختالف و

 :داخلهم نعم جرایا ضمانت 

 اثر و بال باطل او اقدام توقف( از بعد تاجر معامالت )یعنی باشد ت.ق 423 ماده در مقرر معامالت نوع از حکم صدور از بعد تاجر معامالت اگر

 :است باطل شرط دو به که (اولویت قیاس )است

 .باشد مالی امور به راجع -الف

 )معامالت قبل از صدور حکم قابل فسخ می باشند( باشد شده واقع حکم صدور از بعد -ب

 :شودیم ررسیب وضوعم سه در :الثث شخاصا اب اجرت وابطر رد رشکستگیو اثر 

 ت(.ق 419 ماده فردي) دعاوي تعلیق -1

 .تأدیه تأخیر خسارت پرداخت منع و تاجر دیون شدن حال -2

 تاجر معامالت بطالن -3

 گرا و مایدن قامها صفیهت دارها ای دیرم لیهع ایستیب اردد اجرت لیهع عوایید سک ره ،ت.ق 419 ادهم وجبم هب :رديف عاويد تعلیق 

صفیه ت اداره یا مدیر توسط دارد دعوایی اگر نیز تاجر که است مسلم کرده، اما توسک دیگران علیه تاجر دعاوی درخصوص مادهاین چه 

 .شودمی اقامه

 ثنایا رد و کمح دورص زا یشپ لیو اشدب داشتهن ضورح عواد رد واندهخ ای واهانخ نوانع هب رشکستگیو زا بلق اجرت هک ورتیص در 

 ماده مالک موجب به فیه نحن ما در ؟دارد دادرسی جریان در تأثیری چه او ورشکستگی حال شود، اعالم رسیدگی ورشکسته

 جانشین تعیین از پس .داردمی اعالم دیگر طرف به را مراتب و متوقف موقت طور به را رسیدگی دادگاه و صادر توقیف قرار م،.د.آ.ق105

 .شودمی ورشکسته جانشین تصفیه مدیر یا اداره مورد حسب صورت این در یابد می ادامه دادرسی جریان درخواست ذینفع و

 ادهم وجبم هب یراز رددگ مین ادرص اهیو عواید أمینت رارق رشکستهو لیهع عاوید رد قانون آیین دادرسی مدنی 100توضیح م  

 در مندرج های محدودیت .نماید تأمین تقاضای خود احتمالی خسارت تأمین برای تواندنمی خوانده متوقف علیه دعاوی در م.د.آ.ق110

 شدهمطرح که دعوای است این بر منوط محدودیت این نیز مالی امور در و تاجر مالی غیر عقود و اختیارات از است منصرف 419 ماده

 دعاوی کلیه بلکه ،شودنمی محدود ثالث اشخاص با تاجر قراردادی روابط از ناشی دعاوی به صرفاً 419ماده .باشد دیون پرداخت در مؤثر

 .شودمی شامل نیز را تاجر مدنی مسؤلیت جمله دعوای از دیون پرداخت در مؤثر

 کمح ونچ ،هبل رد؟ک ادرص ار شا رشکستگیو کمح وانت یم یاآ ستا صفیهت الح رد و شودیم نحلم هک رکتیش  

 مگر نیست شدن اجرا قابل حکمی هیچ .کرد صادر شرکت حقوقی شخصیت ختم تا شرکت تشکیل زمان از توان می را ورشکستگی

 صادر که بالفاصله و اجراست قابل قطعیت از پیش و است استثناء ورشکستگی اما .شود ابالغ علیه محکوم به و شود قطعی اینکه

 .شودمی ابالغ علیه محکوم به شودمی

 .شودیمن الح علقم و شروطم یوند و ستا طلقم یوند هب اظرن رفاًص ودشیم الح اجرت یوند وییمگ یم هک این 

 قانون تجارت: 422 ماده

 شود.می نشده قبول که براتی و سفته ، برات شامل صرفأ ، است استثنایی حکمی -1

 که براتی 405 ماده به توجه با .استثنائی است حکمی 422 ماده .شودنمی حال 405 ماده با برابر ضامن دین.است چک از منصرف ماده - 2

 با اصلی پرداخت مسؤلیت علیه محال قبول از پس زیرا ،نیست قبول مورد کرده، قبول را آن علیه محال شخص و شده صادر ورشکسته توسط

 .است علیه محال خصش

 :رشکستهو اجرت سیلهو هب أدیهت تأخیر سارتخ رداختپ منع 

 غیر شرعی و قانونی غیر را آن نگهبان شورای انقالب از پس لیکن داشت،ن قانونی نعم بدهکار از تأدیه تأخیر خسارت گرفتن انقالب از پیش

 و ما قانون تجارت در کشورها سایر قوانین برخالف .گردید تجویز م.د.آ 522ماده در شرایطی حصول با 1379سال قانون در اینکه تا نمود اعالم

 موضوع این و مقرر نکرده بود حکمی ورشکسته توسط تأدیه تأخیر خسارت پرداخت راجع به ورشکستگی امور تصفیه اداره قانون در طور همین

 ورشکسته طلبکاران اینکه بر مبنی سوم شعبه نظربنابر  155مارهش رویه وحدت رأی در دیوان اینکه تا بود دادگستری محاکم در اختالف موجب

 ماده طبق رأی این و رسد می نظر به صحیح ندارند توقف را از بعد ایام در تأدیه تأخیر خسارت مطالبه حق نه یا باشند داشته وثیقه اینکه از اعم

 .است االتباع الزم 1328ماه تیر مصوب واحده
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 ثلم ستا اطلب عامالتم زا رخیب البته باشد؛می اجرت عامالتم حتص رب صلار این مورد د .ستا حیحص وقفت زا بلق معامالت 

 .دین هر تأدیه و معوض غیر عقود

 :اردد ستثناءالبته ا ست؛ا عامالتم طالنب رب صلار این مورد د .ستا اطلب معامالت مامت :کمح دورص زا بعد 

 است فسخ قابل معامله آن باشد 426 ماده مشمول که ای معامله توقف از قبل اگر. 

 ایستدمی غرما صف در معامله ثمن یا پول گرفتن برای و گرداندمی بر را مال اصل معامله فطر.  

 :وقفت زا قبل 

 .ستا اطلب ولیا ریقط هب ودب وریص وقفت زا عدب عاملهم اطل است. اگرب بانیت رب بنیم ای وریص معامله 

 یمتق هارمچکی زا یشب رریض تضمنم عاملهم گرا و ستا سخف ابلق عاملهم اشدب لمعاملها ینح یمتق یرز هارمچکی تضمنم معامله 

 .است فسخ قابل اولی طریق به باشد المعامله حین

 42 ماده به توجه با ولی .است ساکت فرانسه قانونگذار خالف بر ما قانونگذار.است باطل "تماما ورشکستگی حکم صدور از بعد معامالت

 ماده از نتیجه منطقی است باطل حکم صدور از بعد اولی طریق به "مطمئنا است باطل معامالت این توقف از بعد گفته قانونگذار که یوقت ت.ق

 418 ماده نتیجه منطقی لیکن است ننموده مقرر ورشکستگی حکم صدور از بعد معامالت خصوص در ای ماده یا حکمی قانونگذار چه اگر 418

 .است تاجر معامالت همه مطلق بطالن مداخله منع اجرای ضمانت که است نای مداخله منع اصل

 :باشد ویژگی دو داراي بایستی حکم صدور از بعد تاجر معامالتموارد استثناء:  

منعقد  قیارفا قرارداد اعتبار زمان در را معامله و باشد شده ارفاقی قرارداد انعقاد به موفق ورشکستگی حکم صدور از پس ورشکسته تاجر -1

 .نماید

 ورشکستگی حکم صدور از بعد معامالت ابطال نتیجه .باشد نداده انجام ای معامله طلبکاران ضرر به یعنی باشد نداشته نیت سوء معامله در -2

 .بایستد غرما صف در باید طلبکار صورت هر در

 :ستا انونق دو ابعت ام قوقح رد رشکستگیو سیستم 

 ورشکستگی اداره نقانو -2     تجارت قانون -1

 :جارتت انونق ساسا رب صفیهت اشخاص صالح جهت 

 دادگاه -1

 دادستان -2

 ناظر عضو -3

 تصفیه مدیر -4

 :رشکستگیو دارها انونق رد صفیهت ايه ارگان 

 دادگاه -1

 دادستان -2

 ورشکستگی امور اداره -3

 .دارد صالحیت مختلف ئلمسا خصوص در و دارد نظارت دادگاه و است دادگاه نظر زیر تصفیه عملیات

 :ادگاهد ايه صالحیت 

  است دادگاه با ناظر عضو های شکایت از رسیدگی -1

 جایگزینش تعیین و ناظر عضو تعویض -2

 .تصفیه مدیر الزحمه حق میزان تعیین -3

 ناظر عضو وسیله به تعیین از پس وی خانواده و ورشکسته تاجر نفقه میزان تصویب -4

 .است دادگاه با شودمی انجام تصفیه مدیر وسیله به ت.ق 458 ماده مطابق که دعوایی هر در سازش رد یا تصدیق -5

 .است دادگاه با ارفاقی قرارداد تصدیق -6

 .طلبکاران از یکی طلب مورد در اختالفات به رسیدگی -7

 .تقلب به ورشکسته تاجر اموال مورد در تأمین نوع هر اتخاذ -8

 .موارد از برخی در ناظر عضو و فیهتص مدیر بین اختالف رفع -9
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 :ادستاند ایه صالحیت 

 دادستان تسلیم به را گزارش "فورا است موظف ناظر عضو ، بدهد ناظر عضو به روز 15 ظرف بایستی تصفیه مدیر را وضعیتی خالصه گزارش -1

 .کند

  .پذیرد می صورت وی جانشین یا دادستان توسط دارائی صورت تنظیم بر نظارت و ورشکسته تاجر منزل در حضور -2

 .گیرد می صورت وی جانشین یا دادستان توسط ورشکستگی به مربوط نوشتجات و اسناد و دفاتر به مراجعه حق -3

 .شودمی انجام ناظر عضو نظارت با و تصفیه مدیر توسط فروش وی اجازه از پس که دادستان توسط تاجر التجاره مال فروش اجازه صدور -4

 .است داده اجازه را ورشکسته اموال صلح تصفیه مدیر که مواردی در ورشکسته حضور عدم صورت در دادستان احضار -5

 .رسد می فروش به تصفیه مدیر وسیله به و نیست آن فک به حاضر مرتهن که ای وثیقه مورد مال فروش بر دادستان نظارت -6

 رابتق رشکستهو اجرت اب هک شخاصیا :رشکستگیو مورا ظامنامهن 1 ادهم وند؟ش نتخابا صفیهت دیرم متس هب توانندمین هک يادهع   

  .شوند انتخاب تصفیه مدیر سمت به توانندنمی ورشکسته طلبکاران همچنین و چهارم طبقه سببی یا نسبی

 رفظ ستا وظفم راظن ضوع و ردک کایتش اظرن ضوع هب وانت یم صفیهت دیرم زا صفیه:ت دیرم ملیاتع زا کایتش هب سیدگیر رجعم    

 .است دادگاه ناظر عضو به شکایت از رسیدگی مرجع .کند رسیدگی به شکایت روز سه

 :صفیهت دیرم الحیتص    

 .بخواهد ناظر عضو از را ورشکسته اموال موم و مهر تقاضای که دارد صالحیت تصفیه مدیر -1

انداختن  کار به همچنین نیست مفید داشتنش نگه که اشیائی یا و کند پیدا قیمت کسر یا و ضایع "فورا است ممکن که اشیائی فروش -2

 .انجام خواهد شد ناظر عضو نظارت با ورشکسته تاجر سرمایه

دارائی  صورت تسلیم عدم صورت در است آمده دست به که اطالعاتی سایر و تاجر اسناد و دفاتر وسیله به دارائی صورت تنظیم و بررسی -3

 .تاجر خود توسط

 .توقیف رفع تقاضای از پس تاجر دارائی صورت تنظیم و تهیه -4

 .است تصفیه مدیر های صالحیت از ناظر عضو نظارت و دادستان اجازه با التجاره مال فروش و مطالبات وصول -5

 .طلبکاران مطالبات تشخیص هم و مدیون به نسبت ورشکسته تاجر حقوق حفظ برای هم تأمینی اقدامات -6

 :اظرن ضوع وظایف 

 .بدهد دادگاه به را منازعات تمامی گزارشات ت.ق 429 ماده با برابر است موظف -1

 ت.ق454 ماده .دادستان به وضعیت خالصه گزارش تسلیم -2

 468 ماده .دهد می دادگاه به ناظر عضو را فیه متنازع طلب در اختالف حل برای را گزارش این بیاید پیش اختالف طلبی خصوص در اگر -3

 ق.ت

 ت .ق 487 ماده .ارفاقی قرارداد رأی صدور راستای در رشگزا -4

 :صفیهت دیرم رابرب رد اظرن ضوع ایه صالحیت 

 :است نیاز تصفیه مدیر به ناظر عضو اجازه که مواردي در الف:

 )مستثنیات مهر و موم(.توقیف رفع و موم و مهر از ت.ق 444 ماده در شده ذکر اشیاء کردن مستثنی -1

 .ت.ق 445ماده .شدنی ایعض اشیاء فروش -2

 .ت.ق 458 ماده .هستند ذینفع آن در طلبکاران که دعاوی دادن خاتمه صلح به -3

 .ت.ق 513 ماده .تاجر اموال دادن اجاره اجازه -4

 .ت.ق 515 ماده .ورشکسته تاجر دارائی جزء آن دادن قرار و رهن از ممهور شیء نمودن خارج و طلبکاران طلب پرداخت -5

 .ت.ق 517 ماده .شده تهیه که وجوهی اولین از وثیقه دارای طلبکاران طلب تپرداخ -6

 :اردد صفیهت دیرم رب ظارتن اظرن ضوع اه نآ رد هک مواردی 

 ت.ق 457 ماده .مطالبات وصول -1

  .طلبکاران طلب پرداخت -2

 :لبکارانط رابرب رد اظرن ضوع ایه صالحیت 

 .لباتمطا تشخیص جهت ساعت و روز و محل تعیین -1

 .تصفیه مدیر امضای از پس طلبکاران طلب تصدیق -2

 .ارفاقی قرارداد انعقاد در مشاوره برای طلبکاران از دعوت -3



        

 

128 

 .طلبکاران دفاتر ابراز به امر -4

 فقهن واندت یم اشدب داشتهن عاشها رایب یگرید سیلهو هک ورتیص رد رشکستهو اجرت :هرشکستو رابرب رد اظرن ضوع ايه صالحیت 

 محکمه تصویب با را آن مقدار و نفقه ناظر عضو صورت این در شود پرداخت دارایی وی از که کند خواستدر  را اش خانواده و دخو

 .است الزم نیز ت.ق 480ماده در مذکور اکثریت موافقت البته که نماید می معین

 ار الثث خصش موالا ستردادا قاضایت اظرن ضوع صویبت اب واندت یم صفیهت دیرم :الثث شخاصا رابرب رد اظرن ضوع ايه صالحیت 

 .دهد می مقتضی حکم ناظر عضو استماع عقیده از پس محکمه اختالف صورت در و نماید قبول

 :اظرن ضوع ایه الحیتص سایر 

  اموال کردن موم و مهر -1

  منظور تحقیقات از مجلس صورت تنظیم و ورشکسته دارائی صورت تنظیم برای پرسش و تحقیق -2

  تاجر حقوق و دیون و مطالبات تفریق و وصول و صلح و تاجر اموال فروش بر نظارت -3

ناظر و  عضو حواله به مگر نیست استرداد قابل گرددمی تسلیم دادگستری صندوق به و شودمی دریافت تصفیه مدیر توسط که وجوهی -4

 .تصفیه مدیر تصدیق

داره ا هدهع هب صفیهت و رشکستگیو مورا هب سیدگیر اشدب دهش أسیست صفیهت دارها رشکستگیو کمح دورص حلم رد هک ورتیص در 

 صدور از پس دادگاه اساس این بر و بود خواهد تصفیه اداره عهده بر ناظر عضو و تصفیه مدیر وظایف صورت این در که باشدمی تصفیه

 .کند می الارس تصفیه اداره به تصفیه امور انجام و رسیدگی جهت را پرونده حکم ورشکستگی

 :رشکستگیو انواع 

 عادی ورشکستگی -1

 (تقلب و تقصیر به ورشکستگی) مجازات اعمال یا کیفری تعقیب مستلزم ورشکستگی -2

 هن و دهش رتکبم یقصیرت هن اجرت خصش نآ یط و ودشیم یجادا ترقبهم یرغ وادثح ای ارجیخ واملع ثرا رد :اديع ورشکستگی 

 .نیت سوء و نه تقلب

 ت.ق 541 ادهم :قصیرت هب ورشکستگی 

 .آزماییبخت بلیط خرید یا بازیبورس مثال :ت.ق 541 ماده .شود اعالم تقصیر به ورشکستگی به تاجر باید "اجبارا که مواردی -1

 542 ماده .کند اعالم تقصیر به ورشکستگی به را ورشکسته دارد اختیار دادگاه که مواردی -2

 ت.ق 671 ادهم قصیرت هب رشکستگیو مجازات 

 وجود تقلب در ورشکستگی در مسؤلیتهایی و ها محرومیت که است ماده این مالک .ا.م.ق 670 ماده ت،.ق 549 ماده :تقلب به ورشکستگی

 .دارد

 :مورد چهار جزبه ندارد مسؤلیتی هیچ عادي ورشکستگی در

  شرکت عامل مدیر سمت به انتخاب امکان عدم -1

 شرکت بازرس سمت به انتخاب امکان عدم -2

  بازرگانی های اتاق در عضویت ممنوعیت -3

 .قیمومت از محرومیت -4

 رایب هک االب وردمچهار  رب الوهع :اردد رقف یمق حثب رد قطف ستا ادیع رشکستگیو ثلم :اردد اییه حرومیتم قصیرت هب ورشکستگی 

 حقوق از محرومیت ا، که.م.ق مکرر 63 ماده 3 بند مشمول دهد حکم حبس سالسه  از بیش قاضی اگر ،شد ذکر عادی ورشکستگی

 .است اجتماعی

 :اولیه اقدامات 

 برداری صورت و موم و مهر 

 ورشکسته حقوق حفظ برای تأمینی اقدامات 

 مراسالت تفتیش ،تاجر توقیف طلبکاران حقوق حفظ برای 

 تصفیه اداره قانون در ،تجارت قانون در تاجر برای کار ادامه 

 الفاصلهب ،شودیم ادرص کمح صفیهت دارها انونق 13 و 8 ادهم وجبم هب رشکستگیو کمح دورص زا دعب :اریج راردادهایق وضعیت 

 دفاتر و اموال است مکلف ورشکسته :تصفیه اداره قانون 14 ماده موجب به .موم و مهر و تاجر برداری اموال صورت به کنند می شروع

 این اگر و بگذارد اداره اختیار در را اموال این چنین هم و تجاری غیر تجاری و زا اعم اموال تک تک و کند معرفی تصفیه اداره به را خود
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 تک تک و دفاتر و اموال اند مکلف او وراث باشد فراری یا کرده فوت ورشکسته اگر .شودمی محکوم حبس ماه 6 تا 3 به نکند را کار

 مرتکب نکنید را کار این اگر که کند می اعالم ها آن به تصفیه اداره و اداره بگذارند اختیار در را تجاری غیر و تجاری از اعم تاجر اموال

 و باشد برداری صورت و موم و مهر دار عهده ناظر عضو شود یعنی دنبال و انجام تجارت قانون اساس بر ورشکستگی اگر. شوید می جرم

 استفاده تصفیه اداره ق از توانیم نمی ما و نکرده معین مجازاتی گونه هیچ قانونگذار صورت این در اموالش، از معرفی کند امتناع تاجر

 اداره مسؤلیت که شرکا از یک هر عهده بر اموال معرفی باشد ها شرکت انواع و نسبی و محدود مسؤلیت یا تضامنی شرکت اگر .کنیم

 .دارند شرکت را اموال

 .هددیم ومم و هرم هب أير ردک ومم و هرم هب مرا ادگاهد هک ورتیص رد ،ت.ق 433 ماده 

 دلیل  .شودمین موم و مهر تاجر اموال صورت این در باشد داشته وجود روز یک در تاجر اموال از برداری صورت امکان که صورتی در

 .بزند اموال به دست تواند نمی کسی که است این موم و مهر

 هایو کارخانه هامغازه ،انباره دارد: استثناء یک شود، موم و مهر باید باشد الزم موم و مهر که صورتی در منقول غیر و منقول اموال کلیه 

 .کند نظارت هاآن کارهای بر بتواند اداره کهدرصورتی د،نشونمی موم و مهر تاجر

 شودمین موم و مهر ولی شودمی قید اموال صورت در چه اگر دین مستثنیات ت،.ق 444 ماده و تصفیه اداره انونق 16 ماده موجب به. 

 :رداریب صورت 

 .ثالث باشد برای کالً یا دارد ادعا آن به ثالث که الیحتی امو باشد ثالث شخص مال اشیاء اگر حتی باشد برداری صورت در باید تاجر اموال کلیه

 .شود برداری صورت باید است تاجر تصرف در که اموال تمامی

 حال عین در و شودمی قید برداری صورت در مال آن و ادعا این ، تاجر هب ام داده که است من برای مال این که باشد داشته ادعا نفر یک اگر

 که کارشناس توسط باید که گفته قانونگذار و دکن برداریصورت و ارزیابی را مال باید کند می برداریصورت که کننده برداری صورت شخص

 حق شامل ورشکسته تاجر منقول غیر اموال به نسبت شخاصا حقوق است مکلف تصفیه اداره .دشو برداریصورت دارد را کار این صالحیت

 در که نشده اشاره تصفیه اداره انونق در .کند قید اموال صورت ضمن و معلوم است رسمی اسناد به مستند که اجاره ارتفاق، انتفاع،

 .توانیممی ت.ق455 ماده طبق اما باشد،حضور داشته  دادستان باید برداریصورت

 :رشکستهو اجرت قوقح فظح رایب أمینیت اقدامات 

 مؤجل یا است حال یا ، دارد مختلف افراد از تاجر که دیونی .کند مطالبه را تاجر های طلب فوراً باید تصفیه مدیر ت.ق 461 ماده براساس. 

 .کنند مطالبه فورا باید تصفیه های ارگان یا تصفیه مدیر باشد حال دین اگر

 اقامه علیه بدهکار تاجر از مقامیقائم به تصفیه مدیر یا تصفیه ارگان اینجا .صورت گیرد دعوی طرح باید سریعاً بود، دعوی طرح به نیاز اگر 

 .ندکمی دعوی

 شد نکول اگرو  بگیرد آن را قبولی ،باشد قبولی به نیاز اگر مثالً قانونی اقدامات برای باشد، برات مثل تجاری سند یک تاجر اموال در اگر 

 .نماید واخواستاقدام به 

 ؛ دهد انجام را اقدامات باید تصفیه مدیر ،دهد انجام تاجر است الزم اقداماتی اگر اما ،شودمین حال تاجر مؤجل دیون ورشکستگی صدور با

 .ها طلب نه شودمی حال تاجر های بدهیبنابراین 

 :لبکارانط قوقح فظح رایب أمینیت اقدامات 

 تواندمی تصفیه اداره اقتضا صورت در و بگذارد تصفیه اداره اختیار در را خود باید متوقف تصفیه، رهادا قانون 21 ماده براساس ر:تاج توقیف -1

 .کند توقیف است کرده جلب که را تاجری دادگاه دستور با لزوم صورت در تواند می جلب از بعد و کند جلب را تاجر

 مبنی دادگاه به کند شکایت یکبار ماهانه باشد داشته ادامه توقیفش که رتیصو در تواند می تاجر و گیرد می صورت اداره دستور با توقیف رفع

 .توقیف رفع بر

 صادر نیز کندمی جلوگیری اموالش تصفیه و اداره از اقداماتش واسطه به تاجر شود معلوم که مواقعی در ورشکسته توقیف قرار 436 مادهمطابق  

 .شودمی بازداشت نیز نکند عمل ت.ق 414 و 413 مواد تکالیف به تاجر اگر مضافاً؛ شودمی

 تاجر البته که نماید تفتیش تواند می را تاجر مراسالت کلیه تصفیه اداره که کرده مقرر تصفیه اداره انونق 10 ماده :تاجر مراسالت تفتیش -2

 .کند پیدا حضور تواند می هم تفتیش زمان در

 :ستا ینطورا اجرت ارک دامها وندر صفیهت دارها انونق رد :اجرت ارک ادامه 

 از پس و شوند می دعوت نیز طلبکاران ؛ البتهشودمیبرگزار  تصفیه اداره کارکنان از یکی ریاست تحت ای جلسه یک بعد به 26 ماده موجب به

 تا صرفا  کار ادامه ین. انیست اعتراض قابل و قطعی تصفیه اداره تصمیم و شودمی تصمیم اتخاذ تاجر کار ادامه خصوص در موضوع بررسی

  .است نیاز تصفیه امر پایان
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 بدهی این ابتدا باید و دارد رجحان و برتری قبل های بدهی بر ها بدهی این :گیرد می شکل تاجر کار ادامه از بعد که هایی بدهی وضعیت

 است منطقی است داده را معامالت انجام و کار ادامه اجازه قانونگذار وقتی ولی نشده تصریح تصفیه اداره قانون در رجحان این .شود پرداخت ها

 .کرد نخواهد معامله تاجر با کسی اال و ندانیم حکم صدور از قبل های طلب ردیف هم را معامالت آن از ناشی های طلب که

 و تصفیه مدیر نه و است طلبکاران با رابطه این در تصمیم 507 ماده موجب به تجارت قانون در :تجارت قانون در تاجر کار ادامه وضعیت

 لیکن کنند اعتراض تصمیم این به توانند می مخالف طلبکاران و ورشکسته تاجر اینجا .کند می کفایت اکثریت حضور صرفاً گیری تصمیم برای

 حق قبلی کارانبده بر ورشکسته دارایی حد تا آید می وجود به تاجر کار ادامه با که هاییطلب .اندازدنمی تأخیر به را تصمیم اجرای اعتراض این

 حدود در و طلبشان نسبت به شخصاً اند داده اجازه را آن که یطلبکارهای فقط باشد تاجر دارایی حد از بیش تعهدات اگر اما دارد رجحان

 .باشند می مذکوره تعهدات مسئول اند داده که یاختیارات

 صرف به آیا .دهد وکالت کسی به یا باشد داده ارهاج را ملکش مثال یا باشد کرده منعقد قراردادهایی قبال دارد امکان تاجر

 و شودمین منفسخ وی جاری قراردادهای تاجر توقف صرف به که دارد وجود کلی اصل یک ؟ شودمی منفسخ قراردادها این ورشکستگی

 داده اجازه تصفیه اداره یا مدیر به انونگذارق مواردی در ذلک مع .نماید درخواست را هاآن ادامه تاجر مقامی قائم به تواندمی تصفیه اداره یا مدیر

  اجاره مثل .کند تقاضا را آن ادامه یا فسخ را قراردادی مورد حسب بر که است

 است که طلبکاران و تاجر نفع به است شده منعقد قبال که اجاره قررداد این آیا که کند می بررسی و آید می تصفیه ارگان :512 ماده توضیح

 اگر موجر که نماید می را اجاره فسخ تقاضای تصفیه ارگان صورت این در که باشد قرارداد فسخ در مصلحت اگر .خیر یا کند داپی ادامه همچنان

 در این نشود فسخ به راضی موجر اگر .بایستد غرما صف در باید است بوده طلبکار تاکنون که ای االجاره مال به نسبت باشد فسخ بر راضی

 صف در گذشته اجاره بهای برای باید موجر اما ماند می باقی قرارداد اگرچه اما کرد فسخ را قرارداد توان نمی تصفیه گانار اراده صرف به صورت

رابطه  ادامه تصفیه ارگان اگر فرضا اما .شود داده باید حکم ازصدور قبل بدهی ابتدا پس؛ باشدنمی خبری نیز آینده بهای اجاره از و بایستد غرما

 در و نماید مطالبه تصفیه ارگان از را تا تامیناتی دارد حق موجر ت.ق 512 ماده اخیر قسمت به توجه با صورت این در بداند صالح را استیجاری

 مثالً کرد خواهند پرداخت را آینده بهای اجاره بدهند که تامیناتی باید یعنی .داشت خواهد را اجاره فسخ حق نیز تامینات این تادیه عدم صورت

 و تقسیم ورشکستگی حکم صدور از پیش طلبکاران اموال میان همه تاجر اموال تقسیم در که است ممکن زیرا دهند قرار موجر رهن در ار مالی

 قرارداد شد ورشکسته تاجر اگر که کرد ذکر قرارداد در توان می آیا .نرسد چیزی است شده ایجاد حکم صدور از پس طلبش که موجر به دیگر

نظر . از نظر تطبیقی هم قانون فرانسه است مثبت به این سوال خپاس حقوقی اصول مطابق .است منتفی گوید می اسکینی دکتر ؟ است باطل

 به منتفی بودن دارد.

 :رشکستهو اجرت ارایید تعیین 

هرکسی که  یا دارد ییادعا تاجر اموال به نسبت که کس آن و بدهکاران ،طلبکاران است الزم دارایی تعیین برای :ذینفع اشخاص از دعوت -1

 .االنتشار کثیر روزنامه و رسمی ی روزنامه در آگهی نشر. شود دعوت آگهی نشر طریق از دارد تصرف و اختیار در را اموال

 را ارایه دهد؛ طلبکاران از ابتدایی صورت (تصفیه اداره یا مدیر )تصفیه ارگان که است الزم ابتدا :طلبکاران از دعوت -2

  .کنند می نگاه تاجر دفاتر به -1-1

  کنند. می تحقیق تاجر از یا -2-1

 .است ورشکسته شخص این که بیاورد دست به اطالعات تصفیه ارگان که طریقی هر از یا -3-1

 میشود اعالم همه به و شودمی قید ورشکسته تاجر اقامت محل و توقف تاریخ و مشخصات و نام آگهی یک در طلبکاران از صورتی تنظیم از پس

 تصفیه اداره طریق از خارج مقیم افراد برای مدت این .کند تصفیه ارگان تسلیم را مدارکش و ادعا ماه دو ظرف دارد تاجر لیهع ادعایی کس هر

 جلسه اولین و شودمی فرستاده طلبکاران از هریک به آگهی این از ای نسخه و منتشر روز 10 فاصله به مرحلهدو  آگهی این .است تمدید قابل

 .شودمی تشکیل آگهی تاریخ از روز 20 ظرف طلبکاران در هیئت

 :یازن وردم راجعم هب گهیآ ارسال 

 ورشکسته حوزه اجرایی های قسمت -1

 است. مطرح آن در ورشکسته دعوای که هایی دادگاه -2

 .دارد بیمه قرارداد ها آن با ورشکسته که بیمه های بنگاه به -3

 .نماید می قیمومت یا توالی اعمال دادسرا آن اگر مربوطه دادسرای به -4

 .است منقول غیر اموال دارای آن حوزه در ورشکسته که امالکی دفتر -5

 دستور بازداشت و اعالم نیز قبیل این از و رانندگی  راهنمایی پست، ها،بانک مخابرات، گمرک، ادارات به ورشکستگی مراتب عمل در مضافاً -6

 .دهند می را تاجر اموال
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 از منظر ضامن حضور که جا آن از اما کنند شرکت جلسه در توانند می اند شده تاجر ضامن یا دارند تضامنی مسئولیت هورشکست با که کسانی

اداره  37 قانون مشمول آن وجود عدم .شودمین ها آن احتمالی حقوق رفتن بین از موجب هاآن ، عدم حضوربنابراین ؛است اختیاری قانونگذار

 .شودنمی تصفیه

 دارها انونق 24 ادهم 2ندب رد قررم هلتم رد هک شودیم عوتد یزن اجرت دهکارانب زا گهیآ رد ستانکارانب انندم هب :دهکارانب زا دعوت 

 :مقرر مهلت در معرفی عدم اجراي ضمانت .معرفی نماید را خود تصفیه

 هب صندوق نفع به صدی25 معادل نقدی جریمه به اخطار این از متخلفین ،ه امور ورشکستگیتصفی اداره قانون 24 ماده 3بند موجب به -1

 .دنمی شو محکوم

 .کند استفاده متخلف علیه ماه 6تا3 حبس از تواند می دادگاه -2

 در هم و حقوقی اشخاص مورد در هم ،نیست اعمال قابل ،نداریم نص ما چون است؟ اعمال قابل حقوقی اشخاص درباره مجازات این آیا

 . مورد مدیران

 شخص مثالً دارند اختیار در را تاجر اموال امانت یا اجاره عنوانهب عمدتا که هستند کسانی اشخاص سایر از منظور :اشخاص سایر از دعوت

 صورت این غیر در بگذارند تصفیه اداره اختیار در ماهدو  ظرف در را اموال بایستی اشخاص این داده، امانت مال او به یا تاجر است تاجر مستأجر

 .باشند داشته موجه عذر اینکه مگر شودمی سلب حق آن داشته باشند آن سبت بهن که حقی هر

 تصفیه ارگان به را خود مدارک و اعالم را خود ادعای ماه دو ظرف بایستی دارند ادعایی که کسانی و بستانکاران کلیه :مطالبات به رسیدگی

 طلبکاران یا وثیقه دارای و رجحان حق دارای طلبکاران میان تفاوت .ررسمیغی یا باشدمیرس ها آن مثبته دالیل از اینکه اعم نمایند تسلیم

 نسبت ت.ق 475و474 مواد موجب به که افرادی خصوص در تکلیف این همچنین .نمایند رعایت را تشریفات بایستمی هاآن کلیه نیست، عادی

 مراجع طریق از ورشکستگی حکم صدور از قبل که کسانی و کنندینم نظر صرف آن و از دارند خیاراتی دعوای ورشکسته تاجر متصرفی اموال به

 از یکی ورشکسته که موردی مانند باشد داشته دیگری تضامنی متعهد ورشکسته دین اگر .شودمی نیز اند گرفته حکم تاجر علیه قضایی

 دیگر مقابل در طلبکار که حقی در مسئوالن از یکی ورشکستگی االصول علی ،اوست تضامنی ضامن طور به کسی یا است تجاری سند مسئوالن

 .گذاردنمی تأثیری دارد مسئوالن

 :نکته

 .شودمین مسئوالن سایر دین شدن حال موجب تاجر دین شدن حال -1

 نهاآ به دارند مسئولیت که میزانی به تواند می باشد داشته دیگر مسئوالن به مراجعه حق که صورتی در بپردازد را طلب که ای ورشکسته -2

 .کند رجوع

 .بود خواهد باقی دین پرداخت مسئوالن دیگر علیه کامل طور به او حق نکند اعالم اداره به را طلب موقع به تاجر طلبکار هرگاه -3

 .کند می اعالم را خود طلب تمام ورشکسته از خود طلب دریافت برای طلبکار -4

 توسط شخص برات این حال ، است شده نکول علیه محال سوی از حال عین در که است شده صادر براتی بگیریم فرض ت .ق 251 ماده برابر

 الذکر دارنده صدر ماده مفاد برابر .اند شده ورشکسته ها ظهرنویس کلیه هم و کننده صادر هم حال عین در و شده ظهرنویسی ج و ب و الف

 از هریک را خود طلب کلیه و بگیرد قرار سند مسئولین از کهری غرمای صف در تومان میلیون 10 مثالً  سند وجه کل نسبت تواندمی برات

 5 ج و شخص از تومان میلیون 5 سند دارنده فیه مانحن مثال در بگیریم فرض حال .بگیرد تومان میلیون 10 هریک از یعنی ؛کند مطالبه

 مفاد با حال برابر .است کرده دریافت تومان یونمیل 13 مبلغ جمعاً که کند، دریافت الف شخص از تومان میلیون 3 و ب شخص از تومان میلیون

 :است ذکر به الزم نکته دو ماده این

حق  است پرداخته سند صاحب به که وجهی برای ایشان از یک هیچ سند مسئولین از هریک تصفیه مدیر توسط دین پرداخت از پس -1

 :امر این دلیل ،داشت نخواهد دیگر مسئولین تصفیه مدیر به مراجعه

 اصلی بدهکار است ممکن صورت در این باشند داشته قبل ما ایادی به مراجعه حق ها نویس ظهر از هریک که صورتی در که است این الف

 پرداخت تومان میلیون 13 اینجا در لیکن تومان بوده میلیون 10 صرفاً او تعهد زیرا شود، خود تعهد از بیش مبلغی تأدیه به مجبور کننده صادر

 .است شده

 و اصول بنابر و است هشد ایجاد ورشکستگی حکم صدور تاریخ از قبلی پس ایادی به تصفیه مدیر هر مراجعه حق 351 ماده ذیل مطابق -ب

 شخص خود از هم آن ورشکستگی عملیات ختم از پس صرفاً شود ایجاد حکم ورشکستگی صدور از پس که دینی ورشکستگی ضوابط و مقررات

 مبلغ ، است شده پرداخت اضافه تومان میلیون 3 که فیه مانحن مثال در که است این است مطرح که دیگری سؤال حال .است مطالبه قابل تاجر

 به که بایستی مازاد مبلغ تجاری اسناد بر حاکم ضوابط و اصول و 251 ماده اخیر قسمت استناد به شود؟ داده عودت چه کسی به باید مازاد

 .شود پرداخت ظهرنویس آخرین
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 :قررم وعدم رد لبکارانط جوعر مدع آثار 

 .کنند دخالت توانندنمی تصفیه روند در باشند نداشته موجهی عذر اگر -1

 .شوند نمی دعوت ارفاقی قرارداد انعقاد در مشاوره برای -2

 :طالباتم ورتص هب سبتن اعتراض 

 .شودیم قامها وقفت کمح نندهک ادرص ادگاهد رد طالباتم ورتص گهیآ نتشارا زا سپ وزر 20 رفظ رد عتراضا ینا -1 

 ارگان تصفیه علیه باید ؛باشد رجحان یا رهن حق شدن منظور یا آن گردیدن کسر یا طلب مورد بی شدن رد معترض ادعای که صورتی در -2

 شود. اقامه

 .کرد دعوا اقامه توأمان تصفیه ارگان و بستانکاران علیه باید ،است طلب به نسبت معترض ادعای اگر -3

 اجرت ذال ، رکسه بارتع یدق و صفیهت دارها انونق 36 ادهم طالقا هب وجهت اب ؟ ندک عتراضا واندت یم رشکستهو ودخ یاآ :لسؤا 

 .نماید اعتراض طلبکاران از یکی طلب قبول به نسبت تواند می نیز ورشکسته

 :اجرت طالباتم وصول 

 .شودمین حال تاجر مطالبات -1

 .دهد انجام را الزم اقدامات باید تصفیه انارگ رسید دین موعد زمان هر -2

 .ت.ق 459و458 مواد ورشکسته دعاوی صلح خصوص در همچنین

 :رفاقیا قرارداد 

 وضعیت ممکن این در ،باشدمی تشخیص قابل طلبکاران از هریک سهم نسبت ورشکسته، تاجر قروض و دارایی میزان تشخیص و تعیین از پس

 اساس بر این .کنند منعقد ارفاقی قرارداد وی با شوند حاضر و داده تشخیص ورشکسته تاجر کار ادامه در را مصلحت طلبکاران از برخی که است

 آن به موجب و گردد می منعقد وی طلبکاران و ورشکسته تاجر بین که است قراردادی ارفاقی قرارداد گفت توان می ارفاقی قرارداد تعریف در

 معینی در مدت گرفته عهده بر تعهدات موجب به که گردد می متعهد تاجر ارفاقی قرارداد در .شودمی زمجا خود تجاری فعالیت ادامه در تاجر

 تاجر تصفیه انجام تشریفات و تاجر اموال فروش عوض در ارفاقی قرارداد انعقاد از پس ترتیب بدین بپردازد؛ را خود های بدهی از قسمتی یا تمام

 ت.ق 476 ماده اساس بر .نماید می پرداخت را طلبکاران طلب تدریج به تجارت به مجدد اشتغال ضمن دهآم عمل به توافق و قرارداد اساس بر

 است شده پذیرفته یا موقتاً  تصدیق ها آن طلب که طلبکارانی کلیه دادگاه طریق از ناظر عضو مطالبات تصدیق از پس روز هشت ظرف شرایط

 ناظر عضو ریاست به یا و اداره تصفیه نماینده با مورد حسب فوق عمومی مجمع ریاست .شوند می دعوت قرارداد انعقاد منظور به مشورت برای

 او عذر و داشته موجهی عذر که کند اعزام وکیل خود جای به تواند می وقتی صرفاً و است حضور به ملزم ورشکسته شخصالنهایه اینکه  .است

 .برسد تصفیه ارگان تصدیق به

ا ه لبکارط ویس زا مه و اجرت ویس زا مه رفاقیا راردادق واستخرد (نگلیسا ملهج زا شورهاک زا رخیب قوقح رخالفب) یرانا قوقح در 

 دهد می ارائه را خود پیشنهادات تاجر آن از پس .شودمی قرائت تاجر بدهی و دارائی از صورتی طلبکارها مجمع در .شود اظهار تواندمی

 :گردد می منعقد ذیل شرایط حصول با ارفاقی قرارداد گردد حاصل توافق وی رانطلبکا و ورشکسته تاجر بین که صورتی در و

 مورد موقتاً و شود تصدیق و تشخیص که مطالباتی کلیه از چهارم سه اقل ال داشتن با یک عالوه به نصف و چهارم سه حضور الزم اکثریت -1

 .کند شرکت جلسه در باید است شده واقع قبول

 بالعکس و نبودند چهارم یک ای سرمایه اکثریت ولی گردیده حاصل یک عالوه به نصف اکثریت یافته تشکیل جلسه برای که صورتی در -2

 اول جلسه در که طلبکارانی .شوند می دعوت طلبکاران مجددا صورت این در .نیستند یک عالوه به نصف اکثریت و هستند چهارم سه اکثریت

 ایجاد تغییر خود تصمیم در بخواهند اینکه مگر بود نخواهند دوم جلسه در به حضور مجبور اند هکرد امضا را صورتجلسه و کرده پیدا حضور

 قرارداد صورت این غیر در شودمی منعقد ارفاقی قرارداد گردد حاصل 480 ماده مطابق دو هر در اکثریت دوم جلسه در که صورتی در .کنند

 .شودمی اعالم ارفاقی منتفی

رفاق ا ابلق شودیم قلبت هب رشکستگیو هب حکومم هک اجریت ذال باشدیم یتن ء وس اب وأمت قلبت هب شکستگیرو ینکها هب وجهت با 

 بال شودمی محکوم تقصیر به ورشکستگی به که تاجری با ارفاقی قرارداد انعقاد .گردد نمی منعقد ارفاقی قرارداد او خصوص در و نیست

 .است اشکال

 و رسدب رشکستگیو کمح ادرکنندهص ادگاهد صدیقت هب ایدب رددگ عتبارا اراید راردادق ینکها رایب 486 ادهم اب رابرب :ادگاهد تصدیق 

 .کند اظهار را تقاضا این میتواند نیز طرفین از هریک

 قادز انعا سپ فتهه کی رفظ رد وانندتیم ندااشتهد رفاقیا راردادق نعقادا رد رکتش قح هک لبکارهاییط لیهک ت.ق 485 ادهم حسب 

ماده  در مذکور هفته یک مدت انقضای از قبل تواند نمی محکمه 486 ماده طبق دلیل همین به .کنند اعتراض آن به مذکور قرارداد
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 انجام دادگاه از تصدیق تقاضای ارفاقی قرارداد انعقاد از پس هفته یک انقضای از قبل عمال نماید اتخاذ تصدیق به تصمیمی راجع قبل

 رد یا تصدیق باب در را خود نظر اعتراضات به رسیدگی و ارفاقی قرارداد انعقاد شرایط و نحوه به رسیدگی از پس دادگاه .شودمین

 .کند اعالم می ارفاقی قرارداد

 یئته نآ تعاقبم و ندک یم یداپ اتمهخ ررشکستگیو ملع ادگاهد وسطت نآ صدیقت و راردادق نعقادا زا سپ :رفاقیا راردادق آثار 

 همچنین دهندمی او به و نموده تنظیم کاملی حساب صورت ورشکسته تاجر حضور با تصفیه مدیر اداره یا و گردد می حلمن طلبکاران

 و داده تاجر به شوند اداره اند نکرده امضا را ارفاقی قرارداد که طلبکارانی به باید که چه آن به استثنای تاجر دارائی و اسناد و دفاتر کلیه

 تاجر و یافته خاتمه تصفیه ارگان مأموریت بدهد تصفیه ارگان را مذکور طلبکاران سهم قرار تأدیه آنکه از پس و دکنن می دریافت رسید

 .دهد می ادامه خود کار به مجدداً

 هالبکارط هب اجرت ارایید زا هک نچهآ وافقم ار ودخ همس وانندتیم نداکردهن مضاا مه ار راردادق و بودهن کثریتا ءزج هک طلبکارانی 

 به نسبت حقی گونه هیچ کردند دریافت را خود غرمایی سهم ارفاقی قرارداد با مخالف طلبکاران اینکه از بعد .نمایند دریافت رسدمی

 تصدیق از پس روز10 ظرف در یا داشتند شرکت ارفاقی قرارداد در که کسانی طلب تمام تأدیه از بعد داشت مگر نخواهند تاجر دارائی

 .نمودند ضاام را آن دادگاه

 زدن وجودم مانیا موالا ستردادا نآ واستهخ هک عوایید زا بارتستع ستردادا عواید :ستردادا عوايد :رفاقیا راردادق بطالا ای فسخ 

 تاجر به شده فروخته اموال استرداد قانونگذار استثنائی موارد از در برخی که داشت توجه باید این وجود با است ورشکسته تاجر

 :باشدمی نوع سه استرداد دعوای ترتیب بدین 533 ماده .است دانسته مجاز نیز را ورشکسته

 امانی اموال عین استرداد -1

 اسناد و تجاری اوراق استرداد -2

 مبیع استرداد -3

 .داردن ستماعا ابلیتق کمح دورص زا یشپ و ستا رشکستگیو کمح دورص هب نوطم ستردادا دعوای 

 .ودش قامها صفیهت رگانا رفیتط هب ایدب ستردادا دعوای 

  .بیعم ستردادا رد ایعب حقوق 

 بخشی از و کاال چنین هم و است فروشنده تصرف در هنوز کاال یعنی نشده تسلیم هنوز کاال اما است شده فروخته ورشکسته به که کاالیی -1

 .کند خودداری مبیع تحویل از نکرده دریافت ثمن که میزانی تا حبس حق اعمال با تواند می بایع صورت این در .است نگردیده پرداخت نیز ثمن

 .کند تقاضا را مال تقسیم و پرداخت را ثمن مابقی تواند می تصفیه ارگان

با  که است این بر اصل حالت این در (اند کرده ارسال است) شده حمل او برای اما نشد داده هم تحویل شده فروخته ورشکسته به کاال -2

 :است استرداد لقاب مبیع شرط دو حصول

  .باشد نرسیده تاجر دست به هنوز مال -1-1

 .باشد نفروخته را کاال بارنامه یا حساب صورت طریق از تاجر -2-1

 (ت.ق 531 تا 528 مواد) ورشکسته تاجر نزد امانی اموال و اسناد استرداد - ب

 یا وکالت بعنوان یعنی باشد کرده اریخرید دیگری حساب به را ایالتجاره مال ورشکسته تاجر است ممکن ت.ق 530 ماده اساس بر

 :است متصور فرض دو حال .است موجود تاجر نزد کاال عین و کرده خریداری را کاال کارالعملحق

 .دارد استرداد حق شده خریداری او حساب به مال که کسی صورت این در که شده پرداخت قیمت -1

 .دارد استرداد قح فروشنده صورت این در که ،نشده پرداخت مال قیمت -2

 :رشکستهو اجرت موالا فروش 

 فاسد شدنی اموال .ندارد هم تشریفاتی هیچ .شود انجام باید مزایده طریق از فروش رسد؛ می فروش به تاجر اموال شود منعقد ارفاقی قرارداد اگر

 اصل این تقسیم در باید .شود تقسیم طلبکاران بین دبای دارایی تاجر اموال فروش از بعد؛ شوند می فروخته شوند، فروخته سریع باید که اموالی و

 :دارد استثناهایی اصل این که کنیم رعایت هم به نسبت را طلبکاران رجحان عدم

 ارند؛د ولویتا ثیقهو قح اراید لبکارانط -1 

 طلبکاران ضرر به توقف تاریخ از بعد نطلبکارا برای ای وثیقه اگر. اند مقدم طلبکاران سایر به نسبت وثیقه دارای طلبکاران مواد این موجب به

 داده تاجر به آن مازاد شود فروخته بعد شود رهن دین مستثنیات اگر .است باطل ای وثیقه چنین 423 ماده 3بند استناد بهداشته باشد  وجود

 .شودمی

 طلبکاران رجحان عدم = اولیه اصل
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 .باشدمی کننده تأمین یا خواهان برای ویتاول حق اینجا در باشد، شده تأمین خواسته عین اگر استثنائا

 :جحانر قح اراید طلبکاران 

 به نسبت اند وثیقه دارای که بستانکارانی :گفته را آنها ترتیب تصفیه اداره قانون 58 ماده نیستند وثیقه حق دارای که طلبکارانی از دسته آن

 .شوندقرار داده می بستانکاران سایر بر مقدم فروش حاصل تقسیم برگ در وثیقه مورد مال فروش حاصل

 ترتیب طبقات به نشده پرداخت وثیقه فروش از آن تمام و بوده وثیقه دارای که طلبهایی باقیمانده همچنین و نیست وثیقه دارای که هاییطلب

 .شودمی قید و رعایت تقدم این متوقف اموال فروش حاصل تقسیم نامه در و مقدمند بریکدیگر زیر

 :اول طبقه

 .توقف از قبل آخر سال مدت براي خانه خدمه حقوق - لفا

 .توقف از قبل ماه شش مدت براي ورشکسته بنگاه خدمتگزاران حقوق - ب

 .توقف از قبل ماه سه مدت براي میگیرند مزد هفتگی یا روزانه که کارگرانی دستمزد - ج

 جهت از ورشکسته که میزانی به نسبت بوده شکستهور اداره تحت قیمومت یا والیت عنوان به آنها مال که اشخاصی طلب -د

 والیت یا قیمومت دوره در توقف که بود خواهد تقدم حق داراي صورتی در طلب نوع این .است شده قیمومت مدیون یا و والیت

 .باشد شده اعالم انقضاي آن از سال یک ظرف در یا و

 وقفت زا بلق الس رفظ رد شاانوادهخ و دیونم اوايدم صرفم هب هک طالباتیم و اروفروشد و زشکپ لبط :ومس طبقه 

 .است رسیده

 :هارمچ طبقه 

 .مدنی قانون 1206 ماده مطابق زن نفقه - لفا

 جزء مازاد به نسبت و باشد شده واقع توقف از قبل سال پنج اقال ازدواج آنکه شرط به ریال هزار ده میزان تا زن مهریه - ب

 .شوددیون محسوب می سایر

 .ستانکارانب ایرس :جمنپ طبقه 

 حق و حق وثیقه با مطالبات از حتی ورشکستگی مخارج و ها هزینه ،تجارت قانون 522 ماده چنین هم و تصفیه اداره قانون 46 ماده موجب به

 و وثیقه حق با طلبکاران یعنی رسد؛ می تقدم حق با طلبکاران به نوبت ورشکستگی هایهزینه کسر از پس بنابراین ؛است تر مقدم نیز رجحان

 .رجحان حق

 صفیهت دارها امهنئینآ 37 ماده 

 و چون دهند می طلبکار به را میلیون100 و میلیون 200 دنفروش می را خانه ،است میلیون 100 او طلب و است طلبکار رهن در خانه یک مثال

 اموال جزء رود می باقیمانده نباشد دین مستثنیات جزء اگر ولی .تاجر خود به دهندمی را باقیمانده میلیون 100 است دین مستثنیات خانه

 .تاجر غرمایی

 :ستا ریقط سه هب رشکستگیو خاتمه 

 ارفاقی قرارداد

 دیون کلیه پرداخت

 عادی ، اختصاری اموال تصفیه

 :اردد یژگیو سه صفیهت دارها انونق 23 و 22 وادم رد ختصاریا تصفیه 

 .تنیس الزم جلسه تشکیل برای بستانکاران دعوت -1

 .پذیرد صورت است ممکن نحوی هر به تاجر اموال فروش -2

 .گیرد می صورت تصفیه( اداره قانون 47 و 46 مواد عادی )مطابق تصفیه مثل حاصله وجوه تقسیم -3

 :شودیم نجاما ادیع صفیهت ورتص دو در 

 .نکند پرداخت را آن هزینه آگهی انتشار از زرو10 ظرف بستانکار اگر صورت این در که است دین مستثنیات به مربوط فقط تاجر دارایی -1

 .نیست کافی ورشکستگی هزینه پرداخت برای ولی است تر بیش دین مستثنیات از تاجر دارایی که وقتی -2
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 :رشکستگیو تمخ شترکم قواعد 

 می کفایت عدم سند او به نرسد طلبش به کسی اگر ، نشده است بسته ارفاقی قرارداد که حالتی جز به :کفایت عدم سند تسلیم -1

 شود دارا تاجر کند صبر باید یعنی است تاجر مالئت این دریافت نکرده است. کامل را شطلب هنوزشخص  که است این معنای به این سند.دهند

 .بگیرد را طلبش تا

 .تصفیه اداره قانون 49 ماده :ورشکستگی ختم از پس تاجر اموال کشف -2

 را طلبشان که دهد می طلبکارانی به تشریفاتی گونه هیچ رعایت بدون و فروشد می و آید می در تصفیه اداره تملک به مال آن

 .اند نگرفته

 ورشکستگی حکم صدور تا یعنی ،ورشکستگی عملیات ختم از پس تاجر علیه طلبکاران انفرادي دعواي اقامه امکان عدم -3

 .کرد دعوا اقامه تاجر توان علیه نمی دیگر

 را ورشکستگی ختم ماه 8 ظرف باید تصفیه اداره ،شودمی داده تصفیه اداره به حکم که وقت آن زا ورشکستگی: مهلت -4

 .کند اعالم

 قاضایت .ادگاهد هب هدد عتبارا عادها ادخواستد ایدب ندک عتبارا عادها واهدخ یم رکسه .داردن هریق نبهج اجرت وسطت :عتبارا اعاده 

  اشد.ب دادگستری رئیس نزد باید اعتبار اعاده

  .شودیم سیدگیر نجاآ دهش ادرص رشکستگیو کمح هک ادگاهید رداعاده اعتبار  

 هب سبتن عد بایدب و ودش مامت اهنآ زاییج حرومیتم ایدب بتداا وندش یم حکومم قلبت هب رشکستگیو هب هک کسانی 

 .کرد اعتبار اعاده تقاضاي توانمی اعاده رد صورت در یکبار ماه شش هر .کنند اقدام تجاري اعتبار اعاده

 انونیق عتبارا عادها قوقی:ح عتبارا اعاده 

 .ندک رداختپ تعلقاتشم اب مراهه ار ایشه دهیب لیهک عنیی :قوقیح عتبارا اعاده 

 :ورت استص دو رد انونیق عتبارا اعاده 

 .ه شده استبست ارفاقی قرارداد که تاجري خصوص در -1

 .نده اکرد الذمه بري را او طلبکارانش که تاجري خصوص در -2

 تمام به اگر و کند پرداخت است کرده تعهد که را وجوهی تمام و نموده منعقد ارفاقی قرارداد که اي ورشکسته تاجر :اول مورد

 .کند اعتبار اعاده تقاضاي تواندمی سالپنج از پس عمل کند هاآن

 باشد:شرکا می بر شرکت ورشکستگی ثیرتأمورد دوم هم 

 و تضامنی شرکتهای در .ندارد بالعکس و شرکاء ورشکستگی در تأثیری شرکت ورشکستگی که است این اولیه اصل :نسبی و تضامنی شرکت 

  .شود اعالم منحل شرکت شریک ورشکستگی صورت در که دارد امکان فرض یک نسبی

 شوندنمی اعالم ورشکسته شرکاء یا سهامداران سهامی، شرکتهای ورشکستگی با گاه هیچ: سهامی شرکت. 

 ضامن  مدیران صورت این در بوده مدیران عملکرد طریق از شرکت ورشکستگی که شود مشخص بعد و شود ورشکسته سهامی شرکت اگر

 باشد. بازرس یا عامل مدیر تواند نمی دیگر شودمی ورشکسته که شخصی سهامی شرکت در .هستند

 قاضایت ایدب تورص ینا رد پردازدب ار دهیب توانستن رکتش گراکند  رکت مراجعهش هب تیسایب بتداا لبکارط ستا اقیب رکتش قتیو تا 

 شرکت اگر، صورت این در نشود طلبکار طلب جوابگوی غرمایی اموال تصفیه از امور انجام از پس اگر .مطرح کند را شرکت ورشکستگی

 اگر اما ندارد سهامداران به مراجعه حق طلبکار صورت این در سهامی که شرکت مثل باشد سرمایه های شرکت جمله از حساب، طرف

 شرکت، تصفیه عملیات اتمام از پس طلبکار صورت این در باشد تضامنی مثالً باشد اشخاص های شرکت جمله از حساب طرف شرکت

 عهمراج شریک به توان می و رفته بین از شرکت شخصیت حقوقی دیگر که است حالت این در زیرا .نماید مراجعه شریک به تواند می

 خودش شریک اگر صورت این در کند، پرداخت بدهی را نتواند اگر اما است تمام که بدهد را بدهی که توانست شریک اگر حال .نمود

 .خواست دادگاه از اورا ورشکستگی تقاضای توان می باشد تاجر نفسه فی
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 استفاده بستانکاران از اموال متوقف حق
 19/10/1339 ورخم-3271شماره  هیوحدت رو یرا

افق وو م ابدیخاتمه  دیخاص مقرر داشته که به همان نحو با یبیترت انید یاستفاده از اموال متوقف برا یامور ورشکستگ هی( قانون تصف58موافق ماده ) چون
 یدیاند قکرده نیدادگاه تأم لهیخود را به وس که از اموال متوقف طلب یشده و از بستانکاران نییو تع حیتصر گریماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه د نیمدلول هم

( 269و منطق ماده ) نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند ءاستثنا حایکه قانون صر یجز کسانهب انید هیکل نیبنابرا شودینم دهید

 یعال وانیشعبه دوم د یرا نیبنابرا .باشدیل اعمال نمموجود است قاب یمورد که حکم خاص نیناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در ا یدادرس نییقانون آ
 .االتباع استالزم  یهادادگاه یبرا 1328 رماهیمصوب ت ییقضا هیصادر شده و طبق قانون وحدت رو حایکشور صح

 ای یمراسله سفارش ای یاظهارنامه رسم درصورت عدم ارسال هاسیدارنده برات و ظهرنو یاسقاط حق اقامه دعو عدم

 عنامهاطال
 11/7/1341 مورخ-12 فیرد هیوحدت رو یرا

را در مقابل دارنده برات متضامنا مسئول شناخته است و حق مراجعه و  هاسی( قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنو249اطالق ماده ) با
( قانون 287و  286نده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد )دار یبرا خیتار ثیاز ح بیترت تیهر کدام از آنان را بدون رعا هیعل یاقامه دعو

( 288به مفاد ماده ) تینموده است و عنا نییاعتراض عدم پرداخت برات تع خیاز طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تار یمزبور که مدت اقامه دعو
 خی( قانون تجارت از تار287و  286مقرر در مواد ) دمواع تیداده شده به رعا هاسیقانون به ظهرنو (249را که در ماده ) یهمان قانون که شرط استفاده از حق

وجه برات را به دارنده آن بدون آن  هیدر صورت تأد نیابالغ احضار به محکمه به او و همچن یمزبور را از فردا یهااعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت
قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد  نی( ا289است که اشاره و منظور ماده ) یهیدقرار داده ب هیروز تأد یاشد، موعد را از فردااو اقامه نشده ب هیکه بر عل

 .دباشی( قانون تجارت نم285و  284دو قبضه مذکوره در مواد ) ینامه سفارش ای یروز ارسال اظهارنامه رسم 10مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 
 تواندیسابق خود نم سیبه ظهرنو یسیظهرنو نامه از طرف هرطالع ا ایدو قبضه به واگذارنده برات  یمراسله سفارش ای یهذا عدم ارسال اظهارنامه رسم یعل

 تیفیک نیخود گردد و با اسابق  سیبر ظهرنو سیهر ظهرنو نیو همچن هاسیدارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنو یموجب اسقاط حق اقامه دعو
 .است حیدادگاه شهرستان تهران صح 4شعبه  یقسمت را نیدر ا

 .االتباع استها الزمدادگاه یبرا 1337مصوب مرداد ماه  یفریبه قانون ک ی( قانون اضاف3طبق ماده ) یرا نیا

 ر ورشکستهتاج دارقهیتوقف به طلبکاران وث خیبعد از تار امیا هیتأد ریپرداخت خسارت تأخ عدم

 14/12/1347 مورخ-155شماره  هیوحدت رو یرا
 نمودند: دهیعقر اظها ریآن به شرح ز تیپس از مذاکرات و اعالم کفا دیگرد لیتشک 14/12/1347در جلسه مورخ  یعموم أتیه
 یرمنقولی( آن قانون در مورد اموال غ18و ماده )تاجر ورشکسته  قهیدرباره اموال مورد وث یورشکستگ هی( قانون تصف58و  41، 40، 18مجموع مقرارت مواد ) از

تاجر ورشکسته را که از آن  تراجع به معامال باتیکه قانون مزبور ترت شودی( قانون تجارت استفاده و استنباط م419که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده )
وضع نموده  یقانون ثبت که درباره معامالت با حق استرداد مقررات ی( اصالح34)آن قانون قرار داده و ماده  فاتیجمله معامالت با حق استرداد است تابع تشر

در مورد معامالت با حق استرداد تاجر ورشکسته  هیفو مقررات قانون تص گرددیاست نم یشامل معامالت با حق استراداد ورشکسته که مشمول مقررات خاص
به عنوان  هیمربوط به خود ممنوع و اداره تصف یامور مال هیحکم توقف قانونا ورشکسته از دخالت در کل امر چون پس از صدور نیاست و با احراز ا هیالرعاالزم

و طبق ماده  کندیم یاموال و میمتوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقس تو مطالبا دینمایم قیو تصد صیقائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخ
حکم  نیو ا شودینسبت به مدت به قروض حال مبدل م یمقتض فاتیتخف تیصادر شد قروض مؤجل با رعا یحکم ورشکستگکه  نی( قانون مزبور هم421)

طلب آنها  هیرا منظور داشته که کل تیمز نیا یورشکستگ خیوصول طلب آنها تا تار یبرا ونقان دارقهیشامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وث
منظور شوند و از  یمعمول یطلب خود جزء غرما هیطلب آنها را ننموده نسبت به بق تیکه حاصل فروش کفا یشود و در صورت فایا باشدیم هقیاز محل مورد وث

مطالبه  حق در یفوق ذ یایطبقه از طلبکاران عالوه بر مزا نیکه ا شودیاز قانون تجارت استفاده نم گرید یحصه ببرند ول باشدیم مقرر غرما یکه برا یوجوه
با  دهیردتحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر گ زدهمی( قانون تجارت که در باب س562به بعد هم باشند و ماده ) یورشکستگ خیادا از تار ریخسارت تأخ

  .کند که تاجر ورشکسته مالئت حاصل کرده و بخواهد اعاده اعتبار باشدیم ی( قانون مزبور ناظر به مورد561توجه به ماده )
توقف را ندارند  خیبعد از تار امیا هیتأد رینه حق مطالبه خسارت تأخ ایداشته باشند  قهیوث نکهیطلبکاران ورشکسته اعم از ا نکهیبر ا ینظر شعبه سوم مبن نیبنابرا
 .االتباع استالزم 1328 رماهیطبق ماده واحده مصوب ت یرا نیو ا رسدیبه نظر م حیصح

 از بازرگانان ورشکسته میو جرا اتیدر وصول مال یبستانکاران عاد ریسا فیدر رد ییاوزارت دار دنش محسوب

 1350 مورخ-212شماره  هیوحدت رو یرا
و حق  میورشکسته مقرر داشته و بستانکاران از ورشکسته را به پنج طبقه تقس ونیپرداخت د یبرا یخاص بیترت 1318مصوب  یامور ورشکستگ هیتصف قانون

عموم  ییو دارا لآن از اموا میو جرا اتیراجع به وصول مال 1335بر درآمد مصوب  اتی( قانون مال30نموده و ماده ) حیتصر گریرا بر طبقه د تقدم هر طبقه
را در مورد  ییکشور که وزارت دارا یعالوانیشعب پنجم و دهم د ینبوده و آرا باشدیم یآنها تابع قانون خاص یناظر به اشخاص ورشکسته که وضع مال انیمؤد
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 دییآرا تأ تیو به اکثر دهیصادر گرد حایصح تهشناخ یبستانکاران عاد ریسا فیمتعلق به آن از بازرگان ورشکسته در طبقه پنجم و در رد میو جرا اتیوصول مال
 .استاالتباع دادگاهها در موارد مشابه الزم یبرا 1328 رماهیمصوب ت ییقضا هیبرطبق قانون وحدت رو یرا نیا شودیم

 یخصوص یبازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدع تیممنوع

 17/9/1350 مورخ-290شماره  هیوحدت رو یرا
در  زین یخصوص یاموال خود ممنوع است و مدع هی( قانون تجارت از مداخله در کل418به موجب ماده ) یصدور حکم ورشکستگ خیورشکسته از تار چون
حقوق  یفایاست یبرا دیورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و با ییدارا نکهیداشته باشد به واسطه ا یسکه به اموال او دستر یصورت

 نیکرد بنابرا فیورشکسته را به استناد آن توق توانیخارج است و نم یفریک یدادرس نییبه آ ی( الحاق1مورد از شمول ماده ) دیمراجعه نما هیخود به اداره تصف
 یبرا یفریک یدادرسنیی( از مواد اضافه شده به آ3به موجب ماده ) یرا نیا .است یقانون نیو مطابق با مواز حیدادگاه جنحه تهران صح امیشعبه س میتصم

 .االتباع استالزم ها در موارد مشابهدادگاه

 لیدال یابیآن در ارز ریدر دادگاه و حدود تأث یبازرگان از ابراز دفاتر بازرگان امتناع

 11/11/1351 مورخ -62شماره  هیوحدت رو یرا
پلمپ شده باشد و تخلف  دیشده و آن دفاتر با فیاست که در قانون مذکور توص یچند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجار هر
آن دفاتر جز  دینما ستنادا گریطرف د یبه دفاتر بازرگان نیاز طرف یکیهر گاه  یمدن یدادرس نییاست و طبق مقررات آ ینقد یامر مستلزم پرداخت جزا نیاز ا

مثبته  لیآن را از جمله دال تواندیدادگاه م دیکه به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نما یدر دادگاه ابراز شود و هر بازرگان دیدر موارد استنثا شده با

و  لیبه دال یمتک یکه در هر مورد ولو دعو شودینموده استفاده نم ضیار را تفویاخت نیکه به دادگاه ا یمدن یدادرس نیی( آ302ماده ) اما از مفهوم دینما یتلق
ارد عدم ابراز مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در مو لیامر را دل نیارائه نشده دادگاه ا یکه دفاتر تجارت نیباشد به صرف ا گریمدارک معتبر و اوضاع و احوال د

و اوضاع و احوال موجود در پرونده هر گاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام  لیبه دال یحق و بررس صیکه در مقام تشخ دهداده ش اریبه دادگاه اخت یدفاتر تجارت
چون  باشدیم گریکدیآن دو معارض با  یآرا یه ولدر دو پرونده مورد بحث که هر دو مشاب دینما یمثبته اظهار طرف تلق لیدانست آن وقت آن را از جمله دال

 رسدیبه نظر م حیصح جتایمزبور نت یرا الزم دانسته را گرید لیبه دال یدگیاست که فوقا ذکر شده و رس ینظر نیکشور در جهت هم یعال وانید 5 عبهش یرا
 .شودیم دییو تأ

مطالبه  ی)ازجمله دعو ینسبت به دعاو هیتأد ریارت تأخدر باب خس یمدن یدادرس نامهنییمقررات فصل سوم قانون آ شمول

 است یوجه برات( که خواسته آن پول خارج

 4/10/1353 مورخ -90شماره  هیوحدت رو یرا
و  یون پول( قان2ماده )« ج»شده است و مطابق قسمت آخر بند  زی( قانون تجارت تجو252بنا به مدلول ماده ) یکه پرداخت وجه برات با پول خارج نیبه ا نظر
خواسته در مورد  یابیبه ارز جعرا یمدن یدادرس نیی( قانون آ87( ماده )1و نظر به بند ) باشدیمجاز م یمقررات ارز تیکشور پرداخت تعهدات بارز با رعا یبانک

و عبارت وجه نقد  ستین حیاست صح انریا جیکه خواسته آن پول را یبه دعاو یدادرس نیی( قانون آ719دادن ماده ) صیتخص یو پول خارج رانیا جیپول را
که  زین یشامل دعاو هیتأد ریمقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخ نیو بنابرا یو پول خارج رانیا جیماده اعم است از پول را نیمذکور در ا

به موجب ماده واحد  یرا نیا .است یقانون نیبق با موازو مطا حیصح نهیزم نیکشور در ا یعال وانیشعبه پنجم د یو را شودیاست م یخواسته آن پول خارج
  .در موارد مشابه الزم االتباع است 1328مصوب سال  ییقضا هیقانون وحدت رو

 نامه عدم یواخواست گواه یچک و تلق یسیظهرنو تیکشور در مورد مسئول یعال وانید یعموم أتیه هیوحدت رو یرا

 هیعل پرداخت بانک محال
 (سیمطالبه وجه چک از ظهرنو یدعو) - 536 شماره یرا

 تیفیکرا در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله یخاص طیشرا 315تا  310و قانون تجارت بشرح مواد  3و  2 نیدر مادت 1355صدور چک مصوب  قانون
 فهیآن و وظ وجههیعدم تأد یصدور گواه ایخت وجه چک به پردا هیدارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال عل فیصدور چک و تکل

تحقق  طیشرا نیقانون تجارت هم بر اساس ا 314چک موضوع ماده  سیظهرنو تیمسئول .باشدیبه اخطار مراتب به صادر کننده چک م ریبانک دا یقانون
دائر به عدم  هیبانک محال عل یگواه نیبنابرا کندینم دایبا چک پ یتباطشده ار دیقانون تجارت ق280که در ماده  یبیو واخواست برات و سفته به ترت ابدییم

 یعال وانید یحقوق یعموم أتیکشور که ه یعال وانیشعبه ششم د یو را باشدیبه منزله واخواست م شدهراجعهروز به بانک م 15وجه چک که در مدت  هیتأد
 وانیشعب د یبرا 1328مصوب  ییقضا هیبر طبق ماده واحده قانون وحدت رو یرا نیاست ا یونقان نیمنطبق با موازو حیکشور هم با آن موافقت داشته صح

 .االتباع استمشابه الزم واردکشور و دادگاهها در م یعال

 
 
 
 



        

 

140 

 انددهیکه به ثبت رس ییهاکارخانه هیعل یکشور در مورد طرح دعو یعال وانید یعموم أتیه هیوحدت رو یرا
 کشور یعال وانید یعموم أتیه 557 شماره هیوحدت رو یرا

طبق که یدر موارد هیکارخانه اقامه شود النها هیعل دیباشند با یحقوق تیشخص یو دارا دهیکه به ثبت رس ییهاکارخانه یوصول بده یبستانکاران برا یدعو
از  ییجوابگوشده باشد نیاداره امور کارخانه مع یبرا یرانیمد ای ریمد 1343کشور مصوب خرداد ماه  یهاکارخانه لیاز تعط یریو جلوگ یصنعت تیقانون حما

 .شودیم صیتشخ حینظر صادر شده صح نیکشور که بر اساس ا یعال وانید جدهمیشعبه ه یرا نیبنابرا .مزبور خواهد بود رانیمد ای ریبا مد یدعو
 .االتباع استکشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم یعال نوایشعب د یبرا 1328مصوب  ییقضا هیبر طبق ماده واحده قانون وحدت رو یرا نیا

 احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به هیکشور در مورد ابطال کل یعال وانید یعموم أتیه هیوحدت رو یرا

 از طلبکاران صادر شده است یبعضنفع
 کشور یعال وانید یعموم أتیه 561شماره  هیوحدت رو یرا

قرض هر هیشده که تأد حیقانون تجارت هم تصر 423ماده  3و بند  2تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است در بند  یانون تجارت حکم ورشکستگق 417 ماده
ضرر و به دینما دیمقمنقول تاجر را  ریاز اموال منقول و غ یکه به عمل آمده باشد و هر معامله که مال لهیموجل به هر وس ایتاجر ورشکسته اعم از حال 
بستانکاران  ازیاو به بعض یتاجر متوقف در مورد بده هیعل مایمستق یتوقف حکم خیدر هر مورد که بعد از تار نیبنابرا .است اثریطلبکاران تمام شود باطل و ب

قانون تجارت  423ماده مشمول باشدیمورشکسته  جرطلبکاران تا ریو نقل و انتقاالت مربوط که متضمن ضرر سا ییاجرا اتیعمل هیصادر و اجراء شود کل یو
 .است یقانون نیو منطبق با مواز حیکشور صح یعال وانید 18و  17است فلذا آراء صادر از شعب  اعتباریبوده و باطل و ب

 .االتباع استزمکشور و دادگاهها در موارد مشابه ال یعال وانیشعب د یبرا 1328مصوب  ییقضا هیبر طبق ماده واحده قانون وحدت رو یرا نیا

 برات یسیکشور در مورد ظهرنو یعال وانید یعموم أتیه هیوحدت رو یرا

 برات( سیظهرنوکشور ) یعال وانید یعموم أتیه 597شماره  هیوحدت رو یرا
 "سیظهرنو"منظور نموده، در مورد  سفته ایدارنده برات  یقانون برا نیا 249که ماده  یقانون تجارت، جهت استفاده از حق 286سال مقرر در ماده  کی مهلت

ضامن  تیمسئولضمان و عبا توجه به طب رایز باشدیامضاء نموده است نم "ضامن"که ظهر سفته را به عنوان  یمصطلح کلمه بوده و ناظر به شخص یبه معنا
ضامن مورد نداشته، بنا قانون تجارت درباره 289مذکور در ماده  تیبرات، محدود اینقل آن( در قبال دارنده سفته  ایبنا بر قول ضم ذمه به ذمه در هر صورت )

 .است یقانون نیزو منطبق با موا حیصح دهیاساس صادر گرد نیکشور که بر ا یعال وانیو سوم د ستیشعبه ب یرا نیبر ا
 .استاالتباعها در موارد مشابه الزمو دادگاه کشور یعال وانیشعب د یبرا 1328مصوب  "ییقضا هیقانون مربوط به وحدت رو"طبق ماده واحده  یرا نیا

هر دو  ریکه مد یدر موارد یو حت گریبه شرکت د یمستاجره از شرکت نیع یدر صورت واگذار ریانتقال به غ افتنی تحقق

 باشد یکیشرکت 

 2/8/1351 مورخ -42شماره  هیوحدت رو یرا
مستاجره  نیکه منافع ع نیموجود است و هم شهیشرکت هم ریمد یمجزا و امکان برکنار یلآن به ک ریاز مد یشرکت تجارت یحقوق تیکه شخص نیبه ا نظر

مورد اجاره را به  وکال از مستاجر سلب شده و ا ایجز  ریهر گاه در سند اجاره حق انتقال به غ نیبنابرا .آن ریواگذار شده مستاجر شرکت است به مد یبه شرکت
 نیو مطابق با اصول و مواز حیصح نهیزم نیدادگاه شهرستان تهران در ا 39و نظر شعبه  افتهیتحقق  ریانتقال به غ دینماآن باشد واگذار  ریولو خود مد یشرکت
 .در موارد مشابه الزم االتباع است اهدادگاه یبرا یفریک یدادرس نیی( از مواد اضافه شدن به قانون آ3به موجب ماده ) یرا نیاست ا یقانون

 است انیکه قبال طرح شده و در جر یدعاو هیالک و مستاجر به کلقانون روابط م یتسر
 29/8/1353 مورخ -71شماره  هیوحدت رو یرا

 ایتا به حال اجاره داده شده  یسکن ایو کسب و تجارت  شهیپ یکه برا یکه )هر محل نی( قانون روابط مالک و مستاجر صراحت دارد بر ا1که ماده ) نیبه ا نظر
 نیو قوان دهیگرد یباشد ملغ ریمغا ونقان نیکه با مفاد ا ینیمقررات و قوان هی( کل26قانون خواهد بود( و به موجب ماده ) نیود مشمول مقررات ابعدا اجاره داده ش

قانون روابط مالک  نیا که از شمول ی( در موارد23( ماده )1که تبصره ) نیقانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به ا نیکه از شمول ا یمزبور فقط در موارد
احکام و قرارها  داردیکه مقرر م یمدن یدادرس نیی( آ562مفاد ماده ) بهداده است و با توجه  یتسر دهیکه هنوز اجرا نگرد یبه احکام قطع یو مستاجر را حت

 یصدور را خیکه در تار یابط مالک و مستاجر در نقاطکه در زمان صدور آن الزم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون رو یاساسا طبق قانون دیبا
 .....خواهد داشت یتسر زیاست ن انیجر رکه قبال طرح شده و د یدعاو هیالزم العمل باشد به کل

مدت  یواگذار شده بعد از انقضا یاز مورد اجاره از طرف مستاجر به و یکه قسمت یمستاجر و کس نیب یجاریرابطه است قطع

 اجاره

 5/3/1355 مورخ -9شماره  هیرو وحدت یرا
 ریبه غ یکه با استفاده از حق واگذار ی( قانون مزبور، مستاجر20و  5) نی( قانون روابط مالک و مستاجر و تبصره آن و با اتخاذ مالک از مادت1توجه به ماده ) با

 یقسمت برا نیهم در ا یو تصرف ستین دهیکه واگذار گرد یمنافع قسمتمدت اجاره مالک  یبعد از انقضا گرید دیواگذار نما یگریاز مورد اجاره را به د یقسمت
که واگذار  یمستاجر سابق نسبت به قسمت یرابطه حقوق یمورد نیدر چن .بخواهد دیآن را از مستاجر جد یاجاره بها لیتعد ای هینمانده تا بتواند تخل یاو باق



 

  کتاب جامع حقوق تجارت)مخصوص دکتری(  

 

141 

مصوب  یفریک یدادرس نیی( قانون اضافه شده به آ3طبق ماده ) یرا نیا .است دهیبرقرار گرد یرجایو مالک رابطه است دیمستاجر جد نیقطع شده و ب دهیگرد
 .االتباع استها الزمدادگاه یدر موارد مشابه برا 1337

 است یدگیرس انیقانون مزبور مطرح شده و در جر بیکه قبل از تصو یقانون روابط موجر و مستاجر به دعاو شمول

 10/7/1356 مورخ -95 شماره هیوحدت رو یرا
مشمول آن قانون  زیاجاره داده شده ن شهیکسب و پ ای یسکن یکه برا یهر محل 1356( قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1طبق ماده ) کهنیبه ا نظر

( قانون روابط 4) دهما نیبنابرا .سوخ استو من یملغ 1339قانون مزبور قانون روابط مالک و مستاجر مصوب  یاجرا خی( از تار32و به موجب ماده ) باشدیم
 .االتباع استالزم یطبق مقررات قانون یرا نیا .خواهد بود زیاست ن یدگیرس انیقانون طرح شده و در جر نیا بیکه قبل از تصو یموجر و مستاجر شامل دعاو

 است یدگیرس انیو در جرقانون مزبور مطرح شده  بیکه قبل از تصو یقانون روابط موجر و مستاجر به دعاو شمول

 24/11/1356 مورخ -113شماره  هیوحدت رو یرا
اجرت المثل را  ایاالجاره افتاده مال  اقساط عقب ایمستاجر در پرداخت قسط  ریکه تاخ 1356( قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 14ماده )« 9» بند

مورد اجاره قرار داده است، ناظر به  هیاظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخل ایند اجاره س کنندهمیابالغ اخطار دفترخانه تنظ خیظرف ده روز از تار
اجرت المثل ظرف سه  ای یافتاده اجرت المسماقساط عقب ایمستاجر از پرداخت قسط  یخوددار یآن قانون و به ادعا یکه قبل از اجرا هیها و تخلدادخواست
 باشدیشده است نم میتقد یشمس 1339( قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 8ماده )« 7»و به استناد به شق  یدفتر اسناد رسمابالغ اخطار  خیروز از تار

 ( در مواد اضافه3ماده ) ریطبق قسمت اخ یرا نیا .خواهد بود هیالرعاالزم الذکرری( قانون اخ8ماده )« 7»شرط تخلف مقرر در شق  یدعاو گونهنیدر ا نیبنابرا

 .شود یرویپ دیها در موارد مشابه بااز طرف دادگاه یشمس 1337مصوب  یفریک یدادرس نییشده به قانون آ

( قانون روابط موجر و 4اجاره بها مذکور در ماده ) لیدر مورد تعد یکاالها و خدمات مصرف یاز شاخص کل بها منظور

 مستاجر

 3/12/1356 مورخ -114شماره  هیوحدت رو یرا
بنا به اطالق و عموم عبارت  1356( قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 4مذکور در ماده ) یکاالها و خدمات مصرف یارت شاخص کل بهااز عب مراد

 –شهر  هراست نه شاخص  رانیا یدر مناطق شهر یو خدمات مصرف کاالها یمنصرف به فرد اکمل است شاخص کل بها زیمطلق ن کهنیمزبور و نظر به ا
طبق  یرا نیا .است حیاجاره بها قرار گرفته صح لیشاخص کل کشور مالک محاسبه و تعد کهنیبر ا ینظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبن نبنابرای
 .االتباع استالزم یفریک یدادرس نیی( اضافه شده به قانون آ3ماده )

 یجاریامالک است یبهاجارها لیکشور در مورد تقل یعال وانید یعموم أتیه هیوحدت رو یرا

 42.60 فیرد -1361.4.13 39530 شماره-1361.5.16-10907شماره  یرسم روزنامه -(3صفحه ) 7شماره  هیوحدت رو یرا

 یعموم ئتیه
که  استنیمنظور ا نرایا یاسالم یانقالب جمهور یشورا 1358مصوب آبان ماه  یمسکون یواحدها یاجاره بها لیتوجه به صراحت تبصره ماده واحده تقل با

مندرج در اسناد آن را از رقم زانیکرده باشند و م یاالجاره توافقنسبت به مال  1357بهمن ماه  22 خیبعد از تار یمسکون یهاخانه نیو مستاجر نیاگر موجر
معتبر خواهد بود مگر آنکه موجر و مستاجر یوافق برات نیداده باشند ا لیعمل شده است تقل ایمقرر  یبطور شفاه نیطرف نیکه قبال ب یزانیم ای یعاد ای یرسم

 خیکه قبل از تار یهائو توافق یعادو یشده در اسناد رسم دیاجاره بها را از مبلغ ق زانیم تواندیصورت م نیمستاجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در ا
 1357بهمن ماه  22 خیکه بعد از تار یبهائاجاره زانیاز م %20 نیهش دهد نه آنکه اکا %20االجاره به عمل آمده است تا نسبت به مال 1357بهمن ماه  22

 یقانون نیو موافق مواز حیصح دهیصادر گردمبنا نی( دادگاه صلح تهران که بر هم11) ازدهیشعبه  یرا نیقرار گرفته قابل کسر باشد بنابرا نیمورد توافق طرف
 .االتباع استدر موارد مشابه الزم دادگاههایبرا 37مصوب مرداد ماه  یفریک یدادرس نیضافه شده به قانون آئاز مواد ا 3بر طبق ماده  یرا نیا .است

 شدن آنمفقود ایحمل و نقل کاال در صورت تلف  یمتصد تیکشور در مورد مسئول یعال وانید یعموم أتیه هیوحدت رو یرا
 یعموم أتیه 17-63: فیرد-رت است حمل و نقل کاال مسئول جبران خسا یدر مورد متصد یرا

و ماده کاال متیشده مسئول ق یکه مستثن یحمل و نقل را جز در موارد یالتجاره متصدگم شدن مال ایقانون تجارت که در صورت تلف  386توجه به ماده  با
که  نیشناخته و ا قبل مسئول هالتجاره در حدود ماد( مالیارآو) یخسارات بحر اینقص  ای میتسل ریاز تاخ هیآن به قانون نامبرده را در مورد خسارات ناش 387

صاحب کاال پرداخته که به یخود را جهت مطالبه خسارات یگزار دعو مهیاز ب یبه قائم مقام رانیا مهیب یآن که شرکت سهام یمطروحه به جا یهادر پرونده
مدارک پرونده ثابت و مسلم به موجب اسناد و ندهیماو تعهد ن تیحمل و نقل که مسئول یمتصد یتجارت ندهینما هیعل دیحمل و نقل اقامه نما یمتصد هیعل

 یمتصد یتجارت ندهیشود که نماکه در دادگاه معلوم و محرز یاست در صورت یهیمرقوم مجوز نداشته است بد تیفیبه ک ینشده طرح کرده فلذا استماع دعو

او بالاشکال است و  تیبطرف یقبول دعو ردیمطالبه خسارات قرار گ یدعو رفط تواندیاو را مسئول نموده و م بوده که یو تعهدات اراتیاخت یحمل و نقل دارا
بر  یرا نیاست ا دییمورد تا جتایو نت صیتشخنیاست موافق مواز یمعن نیکشور که متضمن ا یعال وانید جدهمیو شعبه ه زدهمیآرا شعبه س نهیزم نیدر ا

 .االتباع استدادگاهها الزمکشور و یعال وانیشعب د یبرا 1328ماه  ریمصوب هفتم ت ییقضا هیت روطبق قانون مربوط به وحد
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 (یکشور )حقوق یعال وانید یعموم أتیه هیوحدت رو یرأ
 2ماده 8، موضوع بند قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات 314توجهًا به ماده  یاز جهت اقامه دعو ،یچک با وصف فقدان طبع تجار نکهیبه ا نظر

به شمار  یمدن مورو انقالب در ا یعموم یدادگاهها یدادرسنییقانون آ 13قسمت فراز ماده  قیاز مصاد تیمنظر به لحاظ صالح نیقانون تجارت است و از ا
حواله محسوب است که  ینون تجارت نوعقا 310در ماده «هیمحال عل» بیبر ترک هیدر همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تک نکهی. نظر بارودیم

الـذکر مسبوق 13از ماده یدر آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداق دینظر با توجه به مبلغ مق نیو از ا باشد،یحاکم بر آن م یقانون مدن 724قواعد ماده 
محل  یعنیبه دادگاه محل انجام تعهد،  ایمحل صدور چک،  یعنیقرارداد  ایبه دادگاه محل وقوع عقد  راًییتخ تواندیدارنده چک م دیتردیباشد، ب توانـدیم

 یبرا یو انقالب در امور مدن یعموم یدادگاهها یدادرسنییقانون آ 11موضوع ماده ینسب تیصالح یبه قاعده عموم تیبا عنا ایو  هیاستقرار بانک محال عل
قانون  26شده توجهاً به ماده  ادی یاز دادگاهها کیوصف مراتب رجوع دارنده چک به هر  به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با یاقامه دعو

 هیوحدت رو یعموم أتیاعضاء ه تیاکثر جهیخواهد کرد. در نت تیصالح جادیبه دعوا ا یدگیآن دادگاه در رس یو انقالب برا یعموم یدادگاهها یدادرسنییآ
 نییقانون آ 270باستناد ماده  یرأ نیداده است و ا صیتشخ یو قانون حیاست صح یمعن نیکشور را که متضمن ا یعال وانید 17شعبه  یکشور رأ یعال وانید

   االتباع است.کشور و دادگاهها الزم یعال وانیشعب د یبرا یفریو انقالب در امور ک یعموم یهادادگاه یدادرس
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ک شرکت تجاری تأسیس یتواند منفرداً ک شرکت دولتی میی مدار تشکیل شودتواند با یک سهاک شرکت سهامی دولتی میی -1

 کند.

دارند نحق  حل شود و قادر به پرداخت دیون خود نباشد، طلبکاران این شرکتندر صورتی که شرکت سهامی دولتی )تک شریکی( م -2

 برای وصول مطالبات خود به دولت مراجعه کنند. 

أت مدیره شرکت سهامی )ب( به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شده است، شرکت سهامی خاص )الف( که توسط هی -3

انتخاب  براي تصدي سمت مدیریت عامل معرفی نموده است. در این صورت: شخص حقیقی )ج( را به عنوان نماینده خود

معتبر تلقی شرکت )الف( به عنوان مدیرعامل صحیح و کلیه اعمال و اقدامات شخص )ج( در مقابل اشخاص ثالث نافذ و 

 شود.می

به هیج  پیش از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکتشود، وجوهی که به حساب افزایش سرمایه شرکت سهامی تأدیه می -4

 وجه قابل تأمین و توقیف نیست.

 به نام و از طرف شرکتتوانند در صورت تخلف رئیس هیات مدیره، سهام سرکت سهامی می حداقل یک پنجمدارندگان  -5

 ي اقامه دعوي کنند.علیه و

مسئوول خساراتی  متضامناً در صورت صدور حکم بر بطالن تصمیمات شرکت سهامی، کسانی که مسئوول بطالن هستند  -6

 خواهند بود که از آن بطالن به صاحبان سهام متوجه شده است.

( سرمایه شرکت و ٪51ک درصد )ی( شریک با پنجاه و 2ک شرکت با مسئوولیت محدود، گروه )الف( متشکل از دو )یدر  -7

( سرمایه شرکت می باشند. در این صورت، گروه )الف( در %49نه درصد ) ( شریک با چهل و3گروه )ب( متشکل از سه )

  انحالل شرکت تواند تصمیم معتبر اتخاذ نماید؟کدام مورد می

کی از شرکاي شرکت یبه وصول طلب خود تواند براي شخص )الف( که طلبکار شرکت تضامنی )ب( است، در چه صورت می -8

 فقط پس از ختم تصفیه شرکت و عدم کفایت کارایی آن رجوع کند؟

توام با امضاي محال علیه و در روي برات دیگر عبارت « در صورت وصول کاال قبول است»در روي یک برات عبارت  -9

ول، متضمن قبولی ات ابر تجارتتوأم با امضاي محال علیه مشاهده می گردد. برابر قانون « عنداالقتضا اقدام می گردد»

 مشروط و برات دوم قبول شده محسوب است.

دارد شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات قانون تجارت مقرر می -10

دارنده برات  ازارتند موردنظر این ماده که نسبت به وجه برات حقی دارند، عب حقی دارند، مسئول است. از جمله اشخاص

 که آن مفقوده نموده و طلبکاری که محل برات را قانوناً توقیف نموده است.

کند و وي نیز آن را با ظهر نویسی به صادر می« ب»در وجه « به حواله کرد»شخص )الف( سفته اي را با قلم گرفتگی قید  -11

در برابر فقط در خصوص معامله منشاء صدور سفته « الف»احتمالی شخص  منتقل می نماید. در این صورت ایرادات« ج»

 ستناد است.اشخص )ب( قابل 

ک سند جداگانه توافق می نمایند که سفته فقط در صورت یک پیمانکار، سفته اي را در وجه کارفرما صادر نموده و در ی -12

 ته است.مشمول احکام سفتخلف پیمانکار از مفاد پیمان، قابل وصول است. در این صورت سفته مزبور 

نماید. در این دارنده چک علیرغم وجود بخشی از مبلغ چک در حساب صادرکننده، گواهینامه عدم پرداخت اخذ می -13

 حق مراجعه دارد.  کسری مبلغ به ظهر نویس و ضامن وی صورت دارنده به اندازه

ج در چک آن را در شش ماه پس از تاریخ مندر« ب»نماید. شخص صادر می« ب»شخص )الف( چکی را در وجه شخص  -14

ظرف ده روز از تاریخ ظهرنویسی گواهینامه عدم پرداخت اخذ « ج»شخص  نماید.ظهر نویسی می« ج»وجه شخص 
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ساقط است زیرا فاصله تاریخ چک تا اخذ گواهینامه « ج»در برابر شخص « ب»نماید. در این صورت مسئولیت شخص می

 بیش از مهلت قانونی است.

مقرر می دارد اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارهاي دیگر، بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال  قانون تجارت 521ماده  -15

غیرمنقول حقوقی دارند، وجهی دریافت نکنند، طلب آنها جزء غرما محسوب است. این ماده در مقام تعیین مرتبه 

 است. دارای وثیقه نسبت به طلبکاران عادیطلبکاران 

 ا مدیر تصفیه با واسطه عضو ناظربدون واسطه امتگی، اداره تصفیه. اموال ورشکسته را در پی صدور حکم ورشکس -16

 .کندتصرف می
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 شود. لیتشک خاص یدر قالب شرکت سهامتواند  ینم یشرکت دولت -1

 أتیه سیحال رئ نیدرعتواند  یم یحاضر در مجمع عموم یسه چهارم آرا بیعام با تصو یعامل شرکت سهام ریمد -2

 همان شرکت باشد. رهیمد

 نییتعمؤثر است؟ یدر چه صورت يو يشده باشد، استعفا نییتوسط دادگاه تع یشرکت سهام هیتصف ریکه مد یدر صورت -3

و  یمربوط در روزنامه رسم یتوسط دادگاه و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و انتشار آگه دیجد هیتصف ریمد

 شرکت راالنتشاریکث

 یسینو رهیاز صاحبان سهام را نسبت به پذ یتواند حق تقدم برخ یم یدر صورت ،یفوق العاده شرکت سهام یمجمع عموم -4

 و گزارش بازرس در جلسه قرائت شده باشد. رهیمد أتیگزارش ه از آنان سلب کند، که د،یتمام سهام جد

)الف( ادغام شده است،  یست، در شرکت سهامتومان به شخص )ج( بدهکار بوده ا ونیلیم50)ب( که مبلغ  یشرکت سهام -5

 مراجعه کند. )الف( یتواند به شرکت سهام یم وصول طلب خود يصورت شخص )ج( برا نیدر ا

صاحبان سهام ،به نسبت سهام آنان  نیب ست،ین اجیمورد احت هیکه در مدت تصف یشرکت سهام ينقد ییآن قسمت از دارا -6

باشد، موضوع  دهیآن نرس هیتأد که هنوز موعد یونیمداران ملحوظ و معادل دحقوق سها نکهی، به شرط اشودمی میتقس

 شده باشد.

 یبه تراض قبالً د،یبا یصورت، سهم الشرکه و نیدر ااست،  ينقد ریغاز شرکا  یکیسهم الشرکه  ،یشرکت تضامن کیدر  -7

 تمام شرکا برسد.

 نشده باشد. میشرکت تقس ییدارا نکهیشروط به ام تواند حکم داد یم زیبعد از انحالل ن یشرکت نسب یبه ورشکستگ -8

را « : طبق مقررات اقدام گرددیامور مال»و در برات دوم «  عیکامل مب لیدر صورت تحو»در برات اول عبارت  هیمحال عل -9

 محسوب است. یمشروط و عبارت دوم قبول یعبارت نخست قبولکند. از نظر قانون تجارت  ینوشته و امضا م

را که معادل همان « ب»شخص  يبرات صادره از سو« ب»به شخص  هیترک يرویدادن ده ن ضقر يزادر ا« الف»شخص  -10

 هیمبادرت به اعتراض عدم تأد« ج»کند. چنانچه شخص  یم یسیظهر نو« ج»است اخذ نموده و در وجه  الیمبلغ به واحد ر

 .دیالبه نماسند مط نیاز مسؤول کیتواند جز واحد پول مندرج در سند را از هر ینم دینما

ظهر « د»در وجه شخص « ج»آن را در وجه شخص  زین« ب»کند.شخص  یصادر م« ب»را در وجه  يسفته ا« الف»شخص  -11

مبادرت به «د»کند. شخص  یم نیتضم« ج»پرداخت وجه سفته را ازطرف شخص « ض»شخص  ضمنا   و نموده یسینو

 را دارد؟ یحق رجوع به چه اشخاص« ب» صصورت شخ نیکند. در ا یوصول م« ب»اعتراض نموده و وجه سند را از شخص 

        الف

را مردود  يو يداده و طلب مورد ادعا صیتشخ یرا ناکاف«الف»شخص  ي،مدارک استناد یامور ورشکستگ هیاداره تصف -12

گردد. امّا  یمنعقد م يبدون حضور و یرا موقتٌا طلبکار اعالم ننموده و قرارداد ارفاق«الف»شخص  زیکند، دادگاه ن یاعالم م

 است. حیصح یصورت قرارداد ارفاق نیدر اکند.  یرا صادر م «لفا»بعدٌا دادگاه حکم به طلبکار بودن شخص 

گردد.  یصادر م« ب»شخص  یحکم ورشکستگ عیمب میفروشد اّما قبل از تسل یم« ب»را به شخص  ییکاال« الف»شخص  -13

 یناشامتناع  نیکند. از منظر قانون تجارت ا یامتناع م ع،یمب میکه هنوز ثمن را وصول ننموده است. از تسل« الف»شخص 

 از حق حبس است.

تومان در رهن  ونیلیم100 زانیکه به م يدستگاه آپارتمان دفتر کار و کیتاجر ورشکسته عبارت است از  ملکیما یتمام -14

تومان طلب  ونیلیم100 يادار« ج» نیاست. همچن« ب»تومان در رهن شخص  ونیلیم100به  زیو مازاد آن ن« الف»شخص 

طلب  ه،یتصف یها نهیهز کند؟ یم میتقس بیرا به چه ترت رتمانحاصل فروش آپا هیتصف ریصورت مد نیممتاز است. درا

 طلب ج ،یالف و ب به نسبت مساو
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  کاولیت شرئمیزان مس ولیت و محدود عبارت است از:ئبرخی از وجوه اشتراک شرکت سهامی خاص و شرکت با مس -1

کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام مجاز  صورتی که تعداد سهام شرکت سهامی، عدد زوج باشددر  -2

 است.

 توانند اقدام کنند.می راساً  مدیران تصفیه شرکت سهامی براي طرح دعوي به نام شرکت -3

ان سهام به نسبت سهام تقسیم بین صاحب آن قسمت از دارایی نقدي شرکت سهامی که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست -4

 که حقوق بستانکاران ملحوظ گردد. آنشود، به شرط می

در صورتی که شرکت مختلط غیرسهامی بین یک شریک با مسؤولیت محدود و دو شریک ضامن تشکیل شود، در باب  -5

 ت.مسؤولیت شرکای ضامن، تضامنی اس ولیت شرکا درمقابل طلبکاران شرکت، کدام گزینه درست است؟ئمس

 های تجاری است.از عناصر سازنده شرکت قصد انتفاع -6

العاده شرکت سهامی، با اکثریت دو سوم آراي حاضر در جلسه رسمی تصویب نموده است که سهامداران مجمع عمومی فوق -٧

درصد افزایش دهند. این ( 30شرکت موظفند ظرف مدت شش ماه به نسبت سهام خود سرمایه شرکت را به میزان سی )

 با موافقت تمام سهامداران، معتبر است. :مصوبه

در یک شرکت سهامی، پنجاه درصد سرمایه تعهد شده، پرداخت نشده است. هیأت مدیره این شرکت تمام این مبلغ را  -8

سهم از سهام این شرکت را تعهد نموده است، در مهلت مقرر به تعهد خود ( 100که صد )« الف»مطالبه نموده است. شخص 

سهم وی معلق خواهد ( 100نسبت به صد )« الف»ست. در این صورت ، پرداخت سود قابل تقسیم به شخص عمل ننموده ا

 شد.

انتخاب شده است. با انتخاب مجدد « ج»در هیأت مدیره شرکت « ب»به عنوان نماینده دائم شخص حقوقی « الف»شخص  -9

تلقی « ب»تی نماینده شخص حقوقی در صور« الف»، شخص «ج»به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت « ب»شخص حقوقی 

 شود که برگه نمایندگی جدید ارائه دهد.می

به عنوان مدیر عامل شرکت تعیین شده است. این « ب»، شخص حقوقی «الف»طبق تصمیم هیأت مدیره شرکت سهامی  -10

 باطل است. تصمیم:

رانی که مجموع سهام آنان سهامدار یا سهامدادعوي مشتق )و به تعبیري دعوي مسؤولیت( دعوایی است که توسط  -11

 شود.اقامه می ؛حداقل یک پنجم سهام شرکت است

که صریحا  مشعر طبق قانون تجارت، محال علیه هر عبارتی را در برات نوشته و امضاء کند، قبولی محسوب است مگر این -12

 به زیان محال علیه و به سود دارنده و ظهرنویسان است. بر عدم قبول باشد. این حکم

 هدف حفظ حقوق طلبکاران بر هدف ادامه حیات بنگاه مقدم است. رداد ارفاقی قانون تجارت ایراندر قرا -13

پس از صدور اجرائیه علیه یکی از مسؤولین،  ؟نیستدر مورد حق رجوع به مسؤولین تضامنی سند تجارتی کدام گزینه درست  -14

 رجوع به دیگر مسؤولین ممکن نیست.

است که محل صدور و پرداخت آن تهران است. دو ماه پس از صدور چک، بانک  صادر نموده "ب"چکی در وجه  "الف" -15

داراي  "الف"کند که محال علیه ورشکسته شده و مرجع تصفیه در پی مطالبه وجه چک از سوي دارنده، اعالم می

 قرار گیرد.از دست داده و باید داخل در غرما  :را "الف"رجوع به  حق "ب"موجودي کافی بوده است. در این صورت 

توانند وکیل انتخاب می ،دارد اگر طلبکارها بخواهند تجارت ورشکسته را ادامه دهندقانون تجارت مقرر می 50٧ماده  -16

 است. مرحله فروش اموال ورشکستهموریت را بدهند. این اختیار طلبکاران مربوط به أنموده یا به خود مدیر تصفیه این م
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 بگذارد و چنانچه درتاجر نبودن ها در تاجر بودن شخص دچار شک شود باید بنا را بر  چنانچه دادگاه علیرغم همه بررسی -1٧

 بگذارد. کاسب جزء نبودندچار شک شود، باید بنا را بر  جزء بودنکاسب 

رفع  از جمله آثار صدور حکم اعاده اعتبار و ختم مأموریت مدیر تصفیه ورشکستگی به ترتیب عبارت است از: -18

 سلطه مجدد ورشکسته بر اموال خویشهای تبعی، محرومیت

  میزان فروش ساالنه معیار تمیز کسبه جزء از سایر تجار عبارت است از: -19

ک است.چ به عنوان صادرکننده چک با نمونه امضاي وي در بانک مطابقت ندارد، در این صورت سند مزبور: "الف"امضاي  -20

   

فته اي را بدون درج تاریخ سررسید، تنظیم و به منشی خود خریداري نموده است، س "ب"در ازاي کاالیی که از  "الف" -21

تر از خ سررسید نزدیکیتسلیم کند. چنانچه منشی با درج تار "ب"دهد تا پس از درج تاریخ سررسید به تحویل می

از  سند مزبور سفته است اما ایراد تکمیل سند خارج: تسلیم نماید "ب"تاریخ مورد توافق طرفین، سند را تکمیل و به 

 قابل استناد است. "ب"حدود اختیار در برابر 

امضاي "سند را یافته و با جعل  "ج"مفقود شده و  "ب"، قبل از تسلیم به "ب"در وجه  "الف"چک تنظیمی از سوي  -22

 گردد.دارنده چک محسوب می "د"کند. در این صورت ظهرنویسی می "د"آن را بابت خرید کاال در وجه  "ب"

کند. در این صورت، اي با سر رسید منطبق با سر رسید وام که داراي دو ضامن باشد مطالبه میده، سفتهبانک از وام گیرن -23

حق رجوع داشته و آن ضامن در صورت پرداخت حق رجوع  بانک در صورت عدم تأدیه و اعتراض، به هر یک از دو ضامن

 به ضامن دیگر را ندارد.

صورت  پردازد. در اینه و درنتیجه، خود وي وجه برات را به دارنده میمواجه بانکول شد "الف"برات صادره از سوي  -24

 مقررات قانون مدنی است. شرایط و حدود حق رجوع صادرکننده به محال علیه، تابع

کماکان طبق اساسنامه شرکت با صدور حکم ورشکستگی شرکت سهامی، نقل و انتقال سهام شرکت از سوي سهامداران  -25

 پذیرد.صورت می
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کند، لیکن مبلـغ مـورد پس از رسیدن کاال به مقصد، مرسل الیه میزان مخارج مورد مطالبه متصدي حمل و نقل را قبول نمی -1

بایـد نماید، کدام مورد، در خصوص اقدام متصدي حمل و نقل، صـحیح اسـت؟اختالف را نزد صندوق دادگستري تودیع می

 ر بارنامه صادر نشده باشد.کاال را به وی تسلیم کند، حتی اگ

اگر مؤسسین یک شرکت سهامی عام )با سرمایه پنجاه میلیون ریال(، حداقل میزان مقـرر قـانونی را تعهـد کـرده باشـند،  -2

 چهل میلیون ریالنویسان به چه میزان است؟سقف تعهد پذیره

 -اکثریت نسبی ترتیب کدام اسـت؟ اکثریت الزم براي انتخاب و عزل مدیران شرکت سهامی توسط مجمع عمومی عادي، به -3

 اکثریت نصف به عالوه یک آراء

تواند بنا به ضرورت، با موافقـت سـه شرکت میعام، کدام مورد صحیح نیست؟ یدر خصوص افزایش سرمایه شرکت سهام -4

  چهارم سهامداران، مبلغ اسمی سهام موجود را باال ببرد، حتی اگر برای صاحبان سهام ایجاد تعهد نماید.

درصد سرمایه شرکت مدنی است. در اینصـورت،  15درصد سرمایه شرکت با مسئولیت محدود و کریم مالک  15د مالک احم -5

احمد بدون انجام دادن کار و کریم فقط در صورت انجام دادن کـار در  طبق قوانین فعلی ایران، کدام مورد صحیح است؟

 درصد سود شرکت را ببرد. 15تواند بیش از شرکت، می

هام سـطریق صدور سهام جدید، سرمایه خود را افزایش داده است. به دلیـل آنکـه ارزش واقعـی  زا« سینا»سهامی شرکت  -6

وصـول شـده اسـت. کـدام « اضافه ارزش سهم»فروخته شده شرکت از ارزش اسمی آن بیشتر بوده است مبلغی به عنوان 

 منتقل شود. ممکن است به اندوخته اختیاری مورد در خصوص مبلغ مزبور صحیح است؟

اگر بازرسان شرکت سهامی در انجام وظایف خود، مرتکب تخلف شوند، مسـئولیت آنهـا در قبـال خسـارات وارده چگونـه  -٧

 طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی است؟

در شرکت سهامی خاص )الف(، شخص حقوقی )ب( عضو هیئت مـدیره اسـت و شـخص )ج( در طـول یکسـال مـالی، بـه  -8

شخص )ب( در جلسات هیئت مدیره شرکت )الف( حضور داشته است. در اینصورت، شرکت )الف( در پرداخـت  نمایندگی از

  تواند به شخص )ب( بپردازد.می کند؟پاداش سالیانه چگونه عمل می

 شود، به لحاظ تأثیرگذاري نسبت به دین منشأ صدورسند، به ماننـد کـدامیکبرات واجد محلی که ازسوي براتگیر قبول می -9

                                حوالهکند؟از اعمال حقوقی زیر، عمل می

اگر شرکت با مسئولیت محدودي در حال تصفیه باشد و به قسمتی از دارایی آن در مدت تصفیه نیاز نباشـد، مـدیر تصـفیه  -10

بـین شـرکا تقسـیم از موضوع نمودن دیون مؤجل شرکت، به طور موقـت  پس تواند بگیـرد؟درباره آن چه تصمیمی می

 شود.می

به نسـبت سـرمایه ای  در روابط بین شرکاي شرکت تضامنی، مسئولیت هریک از آنان در تأدیه دیون شرکت چگونه است؟ -11

  اند.که در شرکت گذاشته

 خرید تسهیالت از یک بانکچیست؟« اوراق مشارکت رهنی»موضوع  -12

 ه مسئولین پرداخت آن است.بانک از جمل در خصوص چک تأیید شده، کدام مورد صحیح است؟ -13

، به امضـاي سـاده در ظهـر سـند اکتفـا «ب»که دارنده چک است، جهت اعطاي وکالت در وصول به شخص « الف»شخص  -14

کنـد. در صـورت که ناآگاه از این امر است، ظهرنویسی می« ج»به جاي وصول، چک را در وجه شخص « ب»کند. شخص می

 را دارد.« ب»و « الف»حق رجوع به شخص  ، صحیح است؟«ج»وص شخص عدم تأدیه و اعتراض، کدام مورد در خص

        تباین درخصوص قبولی جزیی و قبولی مشروط در برات، کدام نسبت برقرار است؟ -15

 پس از پرداخت دین به طلبکار در ضمانت تجاري، در چه زمانی ضامن حق رجوع به مضمون عنه خود را دارد؟ -16

 1394 ینکات استخراج شده از سواالت دکتر
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حتی در مقابل دارنده با حسـن نیـت، قابـل  اهلیت صادر کننده برات، صحیح اسـت؟ کدام مورد، در خصوص ایراد عدم -17

 استناد است. 

که اولـین انتقـال بـا  در صورتی اگر برات در وجه یا حواله کرد شخص معین صادر شده باشد، کدام مورد صحیح اسـت؟ -18

 ست.ظهرنویسی به صورت سفیدامضاء باشد، انتقاالت بعدی آن، بدون ظهرنویسی ممکن ا

شرط است و  هرگاه مالی در اجارۀ تاجر ورشکسته باشد، براي خاتمه دادن به قرارداد اجاره، رضایت موجر چه نقشـی دارد؟ -19

 موجر در صورت عدم رضایت، حق مطالبه تأمین برای اجاره بها ندارد.

د اضرار بـه طلبکارهـا انجـام اي را به قصمعامله ضرر بیش از یک ربع قیمت حین المعاملهچنانچه ثابت شود تاجر متوقف،  -20

 است. قابل فسخبوده، آن معامله  قبل از توقف داده که متضمن

 به محض امضاء و تسلیم سندشود؟ یا تعهد ناشی از سند جاري، در چه زمانی ایجاد می« تعهد براتی» -21

د سازش نامـه از سـوي شود، اگر مفاوفصل میربوطه حلمدر فرضی که اختالفات بورسی در هیئت یا کمیته سازش کانون  -22

 .به منزله عدم سازش است حل قانونی آن چیست؟یک از طرفین اجرا نشود، راه

تاجر ورشکسته، قبل از تاریخ توقف، آپارتمانی را به مدت دوسال اجاره داده و اجاره بهاي تمام مدت را یکجا اخـذ نمـوده  -23

 االجرا است.تا پایان مدت، الزم کند؟ا میاست. قرارداد موصوف با توجه به ورشکستگی موجر، چه وضعیتی پید

در صورت عدم کفایت دارایی ورشکسته در برابر مجموع مطالبات، وجود طلبکار داراي رهینه که ارزش رهینه وي کمتـر از  -24

 دهد.قطعاً تقلیل می میزان طلب باشد، کدام تأثیر زیرا را در سهم غرما دارد؟

 شوند. در این صورت، طلبکـار چـه حقـی دارد؟داشته و هردو ورشکسته می دو شخصی در برابر دین، مسئولیت تضامنی -25

 تواند به اندازه تمام طلب، وارد غرمای هردو شود.می
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 تجار و معامالت تجارتی-باب اول

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

 2ار ذیل است:معامالت تجارتی از قر -2 ماده

 به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 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

امور  بعضیه هر نوع تأسیساتی که برای انجام و همچنین تصدی ب کمیسیون( و یا عاملیکاري )العملهر قسم عملیات داللی یا حق( 3

 از قبیل تسهیل معامالت ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره. شودمی ایجاد

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

 (انجام شود یو تصدبه نح)* بایستی حراجی( تصدی به عملیات 5

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

 .عملیات صرافی و بانکی( هر قسم 7

شود. صدور سفته یهم گفته م یحکم يمعامالت تجار برواتی معامالت به) اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد. معامالت برواتی( 8

 .(شوندینم محسوب يو چک ذاتا عمل تجار

 بحری و غیر بحری عملیات بیمه( 9

 داخلی یا خارجی و معامالت راجعه به آنها. کشتیرانیو  خرید و فروش کشتیو  سازيکشتی( 10

 3:شودمیتجارتی محسوب  به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنهامعامالت ذیل  -3 ماده

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

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

 نماید.برای امور تجارتی ارباب خود می اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر( کلیه معامالتی که 3

 شرکتهای تجارتی. کلیه معامالت( 4

 4.شودمیبه هیچ وجه تجارتی محسوب نمعامالت غیر منقول  - 4 ماده

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

 تجارتی و دفتر ثبت تجارتی دفاتر -باب دوم

 دفاتر تجارتی -اول  فصل

مقام این دفاتر  ه موجب نظامنامه قائمذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه ب 1هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر -6 ماده

 3داشته باشد 2؛دهدمی قرار

                                                        

داشته  مجوزکند؛ البته باید برای کار خود  امرار معاشو از آن  باشد شخص یشغل معمول ،تجارت بایستیتاجر بودن  یبرا - 1

 یندهد در صورتقرار  یخود را معامالت تجارت یمعمول اگر شغل یکه حت یسهام یهامانند شرکت ییاستثنا در موارد باشد؛

 است، تجاری -االمر نفس و واقع در نه–ت به حکم قانون باشد آن شرک یتجار ریعمل غ یشرکت سهام کی تیکه موضوع فعال

 اند مانند قضاتالبته برخی از اشتغال به تجارت ممنوع شده شود.یتاجر محسوب م
 است فارغ از تاجر بودن یا نبودن شخص. اعمال تجاری ذاتیاین ماده درباره  - 2
 اعمال تجاری در این ماده تبعًا تجاری است. - 3
 شود.یمحسوب م یعمل تجار های سهامی)تبعًا(،اموال غیرمنقول توسط شرکت ی و یا معامالتالعمل کارقح ای یدالل -4

قانون تملک  5ماده  شود.)عمل تجاری محسوب میفروش جزء  ایبه منظور اجاره  ،ساختن خانه و آپارتمان و محل کسب

 (آپارتمانها

 قانون تجارت در نظم حقوق کنونی
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 ( دفتر روزنامه.1

 ( دفتر کل.2

 ( دفتر دارایی.3

 4( دفتر کپیه.4

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

فروش و ظهرنویسی( و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج د وخری

 کند در آن دفتر ثبت نماید.برداشت میشخصی خود

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

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

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

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

 حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.دفتری است که تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت 5دفتر کپیه -10 ماده

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

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

باشد.  نمره ترتیبیآن دارای  اوراق ولی باید الزم نیست. برای دفتر کپیه امضاء مزبور ( امضاء خواهد شدشودمیوزارت عدلیه معین  نظامنامه

 سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد. در موقع تجدید

 ( قانون ثبت اسناد است.135امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال به عالوه مشمول ماده ) حق

 باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است شودمیه برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم دفتری ک -12 ماده

آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ  مجموع عدد صفحاتصفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر 

تمام نماید منگنه کند. الزم است کلیه اعداد حتی تاریخ با سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می قیطان را با مهر فطرامضاء و دو

 نوشته شود. حروف

تراشیدن و  -کلیه معامالت و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود  - 13 ماده

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

 دارد. نگاه تا ده سالرا از ختم هر سالی الاقل  ردفاتباید تمام آن

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

 معتبر خواهد بود. بر علیه صاحب آنو غیر این صورت فقط  6سندیت خواهد داشت -در امور تجارتی -باشد، بین تجار  شده

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

 که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود. 1تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکستهالعموم میمدعیتقاضای

                                                                                                                                                                                                                                     

خود تاجر قابل استناد  هیدر هر حال عل بت امضاء نشود؛ معتبر نبوده واتر تجاری در صورتی که توسط نماینده اداره ثدف - 1

 شود(.)نوعی اقرار محسوب میباشدیم
بوده و مطابق قانون تجارت  یراجع به امور تجارت یکه دعو یدر صورت ،گریتاجر بر تاجر د یدر مورد دعو یدفاتر تجار - 2

وامارات محسوب  نیلکن جزء قرا، ندارد تیتاجر سند ریجر در مقابل غاگرچه دفتر تا خواهد داشت. تیسند ،شده باشد میتنظ

 شود.  یم

شناخته  ریاز نوع به تقص یدر آن ممکن است ورشکستگ یبیترت یوجود ب ایدر صورت ناقص بودن دفاتر تاجر ورشکسته  - 3

 شود.

 تاجر مکلف است این دفاتر را ده سال نگه دارد.  - 4
 شود.یمحسوب نم یاز دفاتر قانوننبوده و  یضرور یاتیامور مال یبرا هیدفتر کپ میتنظ - 5
 شوند.دفاتر تجاری جزو اسناد عادی محسوب می - 6
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 دفتر ثبت تجارتی -دوم  فصل

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

باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و اال به جزای نقدی از  به استثناي کسبه جزءاز ایرانی و خارجی دارند اعم

 ریال محکوم خواهند شد. تا دو هزار یستدو

ح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصری - 17 ماده

 کرد.

حسابها و نشریات خطی یا شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت - 18 ماده

عالوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار  خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و االچاپی

 .شودمیمحکومریال 

 شوند.مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می 2کسبه جزء - 19 ماده

تجاوز نکنه کسبه  الیر ونیلیده در سال از مبلغ پنجاه مآنان در قبال خدمات ارائه ش یافتیکه مبلغ در یا نهیارائه دهندگان خدمات در هر زم-

 جزء هستند. 

 اول فصل -تجارتی شرکتهای

 اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنها در

 بر هفت قسمت است: 3شرکتهای تجارتی - 20 ماده

 ( شرکت سهامی.1

 ( شرکت با مسئولیت محدود.2

 ( شرکت تضامنی.3

 می.( شرکت مختلط غیر سها4

 ( شرکت مختلط سهامی.5

 ( شرکت نسبی.6

 ( شرکت تعاونی تولید و مصرف.7

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

 در صورت نداشتن دفتر، ورشکستگی به تقصیر خواهد بود. - 1
به جزء محسوب تجاوز نکند کس الیر ونیلیم کصدیفروش ساالنه آنان از مبلغ  زانیکه م دکنندگانیتول ،وران شهیپ ،کسبه - 2

 شوند. یم
 دارند ازین لیتشک یبرا کیحداقل دو شر یسهام ریمحدود و مختلط غ تیبا مسول ینسب یتضامن یشرکت ها   - 3

 کیحدقل سه شر یشرکت مختلط سهام خاص و یسهام یشرکت ها 

 کیپنج شر عام حداقل یسهام یشرکت ها 

 دارد. ازین لیتشک یبرا کیبه هفت شر حداقل زیو مصرف ن دیتول یشرکت تعاون 
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 1347 مصوب قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت الیحه

 "های سهامی عام و خاصشرکت"-مبحث اول   

 تعریف و تشکیل شرکت سهامی - 1 بخش

سهام آنها  اسمیسهام محدود به مبلغ م شده و مسئولیت صاحبان شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسی -1 ماده

 1است.

 ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. شودمیشرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب  - 2 ماده

 کمتر باشد. سه نفردر شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از  - 3 ماده

 :شودمییم شرکت سهامی به دو نوع تقس - 4 ماده

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

 شوند.نامیده می شرکت سهامی عام

ها شرکت ن گونه شرکتتأمین گردیده است. ای منحصرا  توسط مؤسسینهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس شرکت -دوم  نوع

 شوند.نامیده می سهامی خاص

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

 ر روشن و خوانا قید شود.های شرکت به طوها و آگهیآن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطالعیه شرکت یا بعد از نام

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

 باشد.کمتر

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

 ذینفعهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتمیزان

فی گردد دادگاه از دادگاه صالحیتدار درخواست کند. هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحالل منت انحالل آن را دتوانمی

 2خواهد نمود. موقوفرسیدگی را 

 سی و پنج درصدسرمایه شرکت را خود تعهد کرده و الاقل  بیست درصدهای سهامی عام مؤسسین باید اقالً برای تأسیس شرکت - 6 ماده

به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و  ایها سپرده سپس اظهارنامهشده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک مبلغ تعهد

ها به دایره ثبت و در شهرستان 3هااداره ثبت شرکترسیده باشد در تهران به  کلیه مؤسسینسهام که به امضاء  نویسیرهپذیطرح اعالمیه

 کنند.تسلیم و رسید دریافت  اداره ثبت اسناد و امالک محلها وجود ندارد به ثبت شرکتو در نقاطی که دایره هاشرکت

هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ  - تبصره

 ها تسلیم نمایند.حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکتنقدی

 باشد: شدهرسیده و موضوعات زیر مخصوصاً در آن ذکر  امضاء کلیه مؤسسینباید با قید تاریخ به  6مه مذکور در ماده اظهارنا - 7 ماده
                                                        

ثبت آن ضرورت  یشرکت سهام جادیا یبرا نیعالوه بر ا؛ به کسب مجوز از دولت ندارد یازین یسهام یشرکت ها سیتاس - 1

 شده است. لیکتش شرکت ،یسهام یمقررات مربوط به شرکت ها تیندارد بلکه به محض اراده شرکا و رعا
که به  نیکند مگر ا یسینو رهیکه اقدام به پذ نیا ای دیبورس عرضه نما تواند سهام خود را در یخاص نم یسهام شرکت - 2

فوق العاده  یمجمع عموم بیبه تصو لیتبد نیا دیبا شرکت خاص به عام،ابتدا لیتبد یبرا .دیعام در آ یشکل شرکت سهام

 یشرکت و صورت دارا انید و زو حساب سو یبه همراه دو تراز نامه  دیجد یداده شده و اساسنامه  رییبرسد.سپس اساسنامه تغ

به  لیتبد نیدر مرجع ثبت ا راتییتغ بیتصو زکند.پس ا میشرکت را به مرجع ثبت شرکت ها تسل لیتبد ی هیشرکت و اعالم

 گردد.یم یشرکت آگه نهیهز
عبارت  یسینو رهیپذ .دینما یرا صادر م یسینو رهیپذ هیانتشار اعالم یسازمان بورس اجازه  دییمرجع ثبت شرکت ها با تا - 3

شرکت در حدود مبلغ آورده شده ، در  هیاز سرما یقسمت نیکند با تام یتعهد م یکه به موجب آن شخص یاست از عمل حقوق

در بانک  سیکه به نام شرکت در شرف تاس یباشد از وجوه دهینرس که شرکت به ثبت یتا زمان شود. کیعام شر یشرکت سهام

 ده نمود.توان استفا یشده باشد نم هیتاد



        

 

156 

 نام شرکت. - 1

 هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین. - 2

 موضوع شرکت. - 3

 مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک. - 4

 نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونهیتعداد سهام با نام و ب - 5

 سهم.

اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده - 6

 یر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطالع حاصل نمود.مورد آورده غدر

 مرکز اصلی شرکت. - 7

 مدت شرکت. - 8

 رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد: امضاء مؤسسینطرح اساسنامه باید با قید تاریخ به  - 8 ماده

 نام شرکت. - 1

 ر صریح و منجز.موضوع شرکت به طو - 2

 مدت شرکت. - 3

 مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد. - 4

 مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک. - 5

 و خصوصیات و امتیازات اینگونه نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعدادتعداد سهام بی - 6

 سهام.

تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج  - 7

 متجاوز نخواهد بود.سال 

 نحوه انتقال سهام بانام. - 8

 العکس.نام و بطریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی - 9

 بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن.در صورت پیش - 10

 شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت. - 11

 مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی. - 12

 مقررات راجع به حد نصاب الزم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها. - 13

 و اکثریت الزم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی. طریقه شور و اخذ رأی - 14

کنند یا محجور یا معزول یا تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می - 15

 گردند.جهات قانونی ممنوع میبه

 تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران. - 16

 تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند. - 17

 قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس. - 18

 ی ساالنه.تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عموم - 19

 نحوه انحالل اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن. - 20

 نحوه تغییر اساسنامه. - 21

 باید مشتمل بر نکات زیر باشد: 6نویسی مذکور در ماده طرح اعالمیه پذیره - 9 ماده

 نام شرکت. - 1

 .شودمیهایی که شرکت به منظور آن تشکیل موضوع شرکت و نوع فعالیت - 2

 ز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشدمرک - 3

 مدت شرکت. - 4

هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن  - 5

 یا اطالعات یا تجارتی داشته باشند ذکر آن به اختصار.سوابق
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لغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمایه غیر نقد شرکت تعیین مقدار و مب - 6

 و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطالع حاصل نمود.مشخصات

 اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل.در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته - 7

 اند.تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده - 8

اند و هایی که مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کردهذکر هزینه - 9

 های شرکت.م تا شروع فعالیتهای الزهزینهبرآورد

 نامه یا موافقت اصولی آن مراجع.در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه - 10

نویسی قارن پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید م نویسی باید توسط پذیره ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره - 11

 پرداخت گردد. نقداً

ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن  - 12

 نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند.توانند برای پذیرهعالقه میذیاشخاص

 ها تسلیم شده است.هارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه عالقمندان به مرجع ثبت شرکتتصریح به این که اظ - 13

 ذکر نام روزنامه کثیراالنتشاری که هر گونه دعوت و اطالعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد. - 14

 نویسان.چگونگی تخصیص سهام به پذیره - 15

نویسی را ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعالمیه پذیرهمرجع ثبت شرکت - 10 ماده

 خواهد نمود.صادر

گیرد در معرض در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می توسط مؤسسیننویسی باید اعالمیه پذیره - 11 ماده

 عالقمندان قرار داده شود. دید

را امضاء و مبلغی را که  ورقه تعهد سهامنویسی معین شده است عالقمندان به بانک مراجعه و ظرف مهلتی که در اعالمیه پذیره - 12 ماده

 دریافت خواهند کرد. رسیدپرداخت شود تأدیه و  نقداً باید

 مل بر نکات زیر باشد:ورقه تعهد سهم باید مشت -13 ماده

 نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت. -1

 سرمایه شرکت. -2

 نویسی و مرجع صدور آن.شماره و تاریخ اجازه انتشار اعالمیه پذیره -3

 د پرداخت شود.نویسی بایو مبلغ اسمی آن و هم چنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره شودمیتعداد سهامی که مورد تعهد واقع  -4

 نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.نام بانک و شماره حسابی که مبلغ الزم توسط پذیره -5

 نویس.هویت و نشانی کامل پذیره -6

 نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید. قید این که پذیره -7

مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک  نویس یا قائم و با قید تاریخ به امضاء پذیره در دو نسخه تنظیمه تعهد سهم ورق - 14 ماده

 .شودمینویس تسلیم نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره  نگاهداری و

کند هویت و نشانی کامل و سمت امضاکننده قید و مدرک سمت او اخذ در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء  - تبصره

 ضمیمه خواهد شد.و

 باشد.شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می مستلزم قبول اساسنامهامضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود  -15 ماده

تا یک صورتی که مدت تمدید شده باشد مؤسسین حداکثر نویسی معین شده است و یا در پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره -16 ماده

آن پرداخت  سی و پنج درصد اقال  نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و تعهدات پذیرهبه ماه

 واهند نمود.را دعوت خ مجمع عمومی مؤسسهر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعالم و  مسها شده است تعداد

نویسی کلیه سهام شرکت و و پس از رسیدگی و احراز پذیره شودمیمجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل  -17 ماده

کند. مدیران و بازرسان شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب میتأدیه مبالغ الزم و

های سمت مسئولیتنمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و قبول سمت با  باید کتشرکت 

 .شودمیاز این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب اند. دار آن گردیدهخود عهده 
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موسس و  یمجمع عموم لهیدر دو روزنامه به وس دیساالنه با یمجمع عموم لیصاحبان سهام تا تشک یبرا هیهرگونه دعوت واطالع -تبصره

 .شودمی نییتع یاز طرف وزارت اطالعات و جهانگرد گریروزنامه د

ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعالمیه قبولی مدیران و بازرسان جهت اساسنامه -18 ماده

 تسلیم خواهد شد. هامرجع ثبت شرکتشرکت به ثبت

هر یک این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست  6از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده  شش ماهدر صورتی که شرکت تا  -19 ماده

ر و به صاد اي حاکی از عدم ثبت شرکتگواهینامهها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است مرجع ثبت شرکت نویسانمؤسسین یا پذیرهاز

نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه دارد تا مؤسسین و پذیرهو تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می سهامدبانکی که تعه

خواهد  به عهده مؤسسینای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد دارند در این صورت هر گونه هزینه پرداختی خود را مسترد

 د.بو

ها کافی خواهد  به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت فقط تسلیم اظهارنامههای سهامی خاص برای تأسیس و ثبت شرکت - 20 ماده

 بود:

 رسیده باشد. به امضاء کلیه سهامدارانشرکت که باید  اساسنامه -1

 سی و پنج درصد کل سهامسمت نقدی آن که نباید کمتر از مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه ق اظهارنامه -2

ه اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیباشد.

ه سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی کو صورت یدهگرد

 منعکس شده باشد.موجبات آن در اظهارنامه

 ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه -3

 17قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت به قسمت اخیر ماده  -4

 ذکر نام روزنامه کثیراالنتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد. -5

های سهامی های سهامی عام مقرر است در مورد شرکتسایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکت - تبصره

 د.الرعایه نخواهد بوالزمخاص

ها عرضه نمایند نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکسهام خود را برای پذیره توانندنمی های سهامی خاصشرکت -21 ماده

های به انتشار آگهی و اطالعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکتو یا

 نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.عام به میسها

و یا در  1مگر پس از به ثبت رسیدن شرکتهای سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت -22 ماده

 .19مذکور در ماده مورد

مسئولیت دهند منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به -23 ماده

 دارند. تضامنی

 سهام - 2 بخش

باشد قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می سهم - 24 ماده

 ست که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.ای است که نماینده تعداد سهامی اسند قابل معامله سهمورقه 

 1نام باشد.ممکن است بانام و یا بی 2سهم - 1 تبصره
                                                        

شعبه  سیتاس .ندیشعبه نما سیاقدام به تاس دهد که یاجازه را م نیبه شرکت ا ،یحقوق تیثبت شرکت و دارا شدن شخص - 1

شرکت  یاقامتگاه آن است.مرکز اصل نیشرکت مب یمرکز اصل اعالم شود. سیتاس محل یشرکت ها اداره ثبت به دیبا شهیهم

 باشد. یاساسنامه م رییمنوط به تغ رایفوق العاده است ز یمجمع عموم میمنوط به تصم آن رییشود و تغ دیدر اساسنامه ق دیبا
 اوصاف سهام عبارت اند از: - 2

 .سهم قابل نقل و انتقال است 

 شود. یسهام شرکت مال منقول محسوب م 

 شرکت وجود ندارد.  یها یسهام شرکت در برابر بده فیامکان توق 



 

  کتاب جامع حقوق تجارت)مخصوص دکتری(  

 

159 

نامیده  سهام ممتازدر صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند این گونه سهام  - 2 تبصره

 .شودمی

که به موجب مقررات اساسنامه  الاقل دو نفربوده و به امضای  ی و داراي شماره ترتیبمتحدالشکل و چاپاوراق سهام باید  - 25 ماده

 برسد. شوندتعیین می

 در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود: - 26 ماده

 ها.در دفتر ثبت شرکت نام شرکت و شماره ثبت آن - 1

 ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن. مبلغ سرمایه - 2

 .همنوع ستعیین  - 3

 و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد. مبلغ اسمی سهم - 4

 که هر ورقه نماینده آن است. تعداد سهامی - 5

بدهد که معرف تعداد و نوع سهام گواهینامه موقت سهم تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام  - 27 ماده

است ولی در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم در حکم سهم ین گواهینامه پرداخت شده آن باشد. او مبلغ

 و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد. رصادباید ورقه سهم

. در صورت تخلف امضاکنندگان ممنوع است صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهمتا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده  - 28 ماده

 خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.مسئول جبران

 هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد. مبلغ اسمیهای سهامی عام در شرکت - 29 ماده

به تعهد کننده  وع استممننام نام یا گواهینامه موقت بیمادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی - 30 ماده

 داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است. گواهینامه موقت با نامسهام  اینگونه

 باید رعایت شود. 26و  25در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد  - 31 ماده

 باشد. متساويدر صورت تجزیه باید مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام  - 32 ماده

مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر این صورت هیأت مدیره  - 33 ماده

وت کند و سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دع تقلیلصاحبان سهام را به منظور  العادهمجمع عمومی فوق شرکت باید

 خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند. حقتشکیل دهد وگرنه هر ذینفع

 مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض به عمل آید. - تبصره

باشد و در صورتی که قبل از تأدیه تمام مبلغ اسمی بتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن میکسی که تعهد ا - 34 ماده

 را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.سهم آن

بلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از م - 35 ماده

به صاحبان فعلی سهام اطالع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای  شودمیهای مربوط به شرکت در آن منتشر کثیراالنتشاری که آگهیروزنامه

نرخ از قرار  خسارت دیر کردمبلغ که تأدیه نشده باشد نسبت به آن  مطالبه مقرر دارد. پس از انقضاء چنین مهلتی هر مورد بلغپرداخت م

یک در سال به مبلغ تأدیه نشده عالوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن درصد رسمی بهره به عالوه چهار

سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده تأخیر آن تماماً پرداخت نشود شرکت این گونه و خسارت بهاگر مبلغ مورد مطال ماه

برداشت گردیده و در  هاي مترتبهکلیه هزینهفروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم بدواً باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده به

 .شودمیباشد مازاد به وی پرداخت  بیشتر ها و خسارت دیر کرد(بابت اصل و هزینهبدهی صاحب سهم) زصورتی که خالص حاصل فروش ا

                                                                                                                                                                                                                                     

 ستیسهم قابل اجاره دادن ن. 
 یمشخصات چینام متضمن ه یسهام ب یمشخصات دارنده آن ذکر شده است ول سهم، یاست که در ورقه  یسهام بانام سهام - 1

 شود.یمالک آن ها شناخته م یباشد و یاوراق در نزد هر کس و همانند اوراق در وجه حامل، از دارنده آن نبوده
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های آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی 35در مورد ماده  - 36 ماده

. هرگاه قبل از ودشمیبرای صاحب سهم ارسال  پست سفارشیگردد منتشر و یک نسخه از آگهی وسیله شرکت در آن نشر میمربوط به

ها به شرکت پرداخت شود شرکت از هزینه -خسارات  -های مربوط به سهام اعم از اصل شده است کلیه بدهی ینمعتاریخی که برای فروش

و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام  از دفاتر شرکت حذفکرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق فروش سهام خودداری خواهد

 گردد.و مراتب برای اطالع عموم آگهی می شودمیابطال سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی  اوراقو  به نام خریدار صادر کلمه المثنیا قید ب

و در احتساب  نخواهند داشتصاحبان سهام شرکت را  مجامع عمومیحق حضور و رأی در  35دارندگان سهام مذکور در ماده  - 37 ماده

یل مجامع عمومی تعداد این گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. به عالوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق تشکحد نصاب

 .معلق خواهد ماندشرکت و هم چنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام  دیدسهام جرجحان در خرید

پرداخت ها به شرکت ن سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینههرگاه دارندگا 37در مورد ماده  - 38 ماده

مشمول مرور زمان توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را که در مجامع عمومی را خواهند داشت و می حق حضور و رأي مجدداً کنند

 .نندباشد مطالبه ک نشده

مگر خالف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این  شودمیدر وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته  نام به صورت سندسهم بی - 39 ماده

 آید.به قبض و اقباض به عمل میگونه سهام

 باشد.نام میو از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی نام استدر حکم سهام بینام موقت سهام بی گواهینامه

و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در  1به ثبت برسد دفتر ثبت سهام شرکتل سهام بانام باید در انتقا - 40 ماده

 کند.دفتر مزبور امضاء

ال موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتق در

 ایدیا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز بگیرنده یا وکیل

اعتبار  از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقدرسیده و امضاء شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید به همان ترتیب به ثبت

 2است.

 تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمیدر شرکت - 41 ماده

تصویب مجمع و هم چنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق  به موجب اساسنامهتواند هر شرکت سهامی می - 42 ماده

طور وضوح تعیین گردد. هر  بهصاحبان سهام سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید  ادهالعفوقعمومی

جلب موافقت دارندگان نصف به عالوه یک این  باالعاده شرکت امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوقگونه تغییر در

 گیرد.مگونه سهام انجا

 تبدیل سهام - 3 بخش

نام شرکت را  العاده سهامداران خود سهام بیهرگاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق - 43 ماده

 نام تبدیل نماید باید بر طبق مواد زیر عمل کند.سهام بانام و یا آن که سهام بانام را به سهام بیبه 

های مربوط به شرکت در آن نشر نام به سهام بانام باید مراتب در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی در مورد تبدیل سهام بی - 44 ماده

نباشد به صاحبان سهام داده شود  شش ماه از تاریخ اولین آگهیمنتشر و مهلتی که کمتر از  هر یک به فاصله پنج روزسه نوبتگردد می

نام شرکت شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی م خود به مرکزسها یلتا برای تبد

 گردد.باطل شده تلقی می

برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب  44نامی که ظرف مهلت مذکور در ماده سهام بی - 45 ماده

و توسط شرکت در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه  تعداد آن سهام بانام صادربرابرو 

مذکور فقط یک نوبت در روزنامه  حداکثر تا یک ماه پس از انقضاي مهلت شش ماهخواهد شد. آگهی حراج  فروختهجاز طریق حرا

                                                        

 یبه ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت ندارد و با قبض و اقباض به عمل م ازینام ن یانتقال سهام ب برخالف انتقال سهام با نام، - 1

 .دیآ
 اما بین طرفین معتبر است. - 2
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فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و گردد منتشر خواهد شد. به شرکت در آن نشر میبوطهای مرکثیراالنتشاری که آگهی

طبق شرایط مندرج  تا دو نوبتتعیین شده تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج در صورتی که در تاریخحداکثر یک ماه خواهد بود. 

 در این ماده تجدید خواهد شد.

الزحمه های مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حقبدواً هزینه شودمیفروخته  45ل فروش سهامی که بر طبق ماده از حاص - 46 ماده

از تاریخ فروش سهام باطل  ظرف ده سال. در صورتی که شودمیدار سپرده کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهرهکارگزار بورس

. پس از انقضای ده سال شودمیپرده و بهره مربوطه به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت شود مبلغ س ستردشده به شرکت م

 به خزانه دولت منتقل گردد. با اطالع دادستان شهرستانو باید از طرف بانک و  بالصاحب بودهدر حکم مال باقی مانده وجوه 

کنند نام که به شرکت مراجعه میج مقداری از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بیهرگاه پس از تجدید حرا 46و  45در مورد مواد  - تبصره

نام در دست دارند وجه نقد ترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده به نسبت سهام بیبه

تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو  امسهام باننام خود و یا آن که برابر تعداد سهام بی کننددریافت

 دارد رعایت خواهد شد.در اختیار شرکت قرار

های مربوط به شرکت در آن نشر در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی فقط یک نوبتنام مراتب برای تبدیل سهام بانام به سهام بی - 47 ماده

تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند.  شودمیباشد به صاحبان سهام داده  نباید کمتر از دو ماهمهلتی که منتشر و  گرددمی

نام صادر و در مرکز شرکت نگاه داری خواهد شد تا هر موقع که مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی از انقضای مهلت  پس

 نام به آنها داده شود.و سهام بی سهام بانام آنان اخذ و ابطالمراجعه کنند م به شرکتدارندگان سهام بانا

نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک از نام به سهام بانام و یا تبدیل سهام بانام به سهام بی  پس از تبدیل کلیه سهام بی - 48 ماده

تا مراتب طبق مقررات به ثبت  کتبا  مطلع سازدها را از تبدیل سهام خود ثبت شرکتشرکت باید مرجع  47و  44مذکور در مواد هایمهلت

 عموم آگهی شود.برای اطالع  ورسیده 

دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رأی در مجامع عمومی  - 49 ماده

 .اشتنخواهند دسهام را صاحبان

 عمل خواهد شد. 49و  47نام بر طبق مفاد مواد در مورد تعویض گواهینامه موقت سهام یا اوراق سهام بانام یا بی - 50 ماده

 اوراق قرضه - 4 بخش

 تواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر کند.شرکت سهامی عام می - 51 ماده

که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی  معرف مبلغی وام است با بهره معینای است که املهورقه قرضه ورقه قابل مع - 52 ماده

 1مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است عالوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.باید 

 شوند.شرکت محسوب می بستانکار فقطدارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچ گونه دخالتی نداشته و  - 53 ماده

 باشد.عمل تجاري نمینویسی و خرید اوراق قرضه پذیره - 54 ماده

از تاریخ ثبت شرکت  دو سال تمامو  کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شدهانتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که  - 55 ماده

 ده باشد.رسی ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی دوگذشته و 

بنا به تواند العاده صاحبان سهام میبینی نشده باشد مجمع عمومی فوقهرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش - 56 ماده

تواند به هیأت مدیره شرکت انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی میمدیره پیشنهاد هیأت

 2تجاوز نکند یک یا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید. دو سالاز طی مدتی که هازه دهد کاج

 در صورت تجزیه( باید متساوی باشد.در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه ) - تبصره

                                                        

 زانیم شیاساسنامه و افزا رییمستلزم تغ رایفوق العاده ممکن است ز یمجمع عموم لهیاوراق قرضه مرکب تنها به وس انتشار - 1

 باشد.یم هیسرما
 .دیتواند اوراق قرضه منتشر نما یم عام یشرکت سهامتنها  - 2
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کتبا  به مرجع تشار آن باید همراه با طرح اطالعیه انتشار اوراق قرضه تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و ان - 57 ماده

اعالم شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خالصه آن را همراه با طرح اطالعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در  هاشرکتثبت

 خواهد نمود. آگهیمیروزنامه رس

 ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است. قبل از انجام تشریفات مذکور در - تبصره

 :باشداطالعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضاء شده  - 58 ماده

 شرکت. نام - 1

 شرکت. موضوع - 2

 شرکت. تاریخ ثبتشماره و  - 3

 اصلی شرکت. مرکز - 4

 کت.شر مدت - 5

 سرمایه شرکت و تصریح به این که کلیه آن پرداخت شده است. مبلغ - 6

در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتماالً برای بازپرداخت آن در  - 7

ه اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری از گرفته شده است و هم چنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتی کنظر

 تبدیل به سهم نشده است.قرضه که هنوز اوراق نهآن گو

 در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور. - 8

گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی ای که به قرضه تعلق میاسمی هر ورقه و نرخ بهره مبلغ قرضه و مدت آن و هم چنین مبلغ - 9

ه احتماالً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و هم چنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و در صورتی ککه

 تیب بازخرید.قابل بازخرید باشد شرایط و تر قرضهراقاو

 تضمیناتی که احتماالً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است. - 10

 باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل. قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکتاگر اوراق قرضه  - 11

 رسیده است. تصویب مجمع عمومی صاحبان سهامبه آن که  خالصه ترازنامه آخرین سال مالیخالصه گزارش وضع مالی شرکت و  - 12

شرکت باید تصمیم مجمع عمومی و اطالعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ  57پس از انتشار آگهی مذکور در ماده  - 59 ماده

شده است در روزنامه کثیراالنتشاری که منتشر شده در روزنامه رسمی و هم چنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر آگهی

 گردد آگهی کند.به شرکت در آن نشر میمربوط یهاآگهی

 ورقه قرضه باید شامل نکات زیر بوده و به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود: - 60 ماده

 نام شرکت. - 1

 شماره و تاریخ ثبت شرکت. - 2

 رکت.مرکز اصلی ش - 3

 مبلغ سرمایه شرکت. - 4

 مدت شرکت. - 5

 مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه. - 6

 اگر قابل بازخرید باشد(.تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه ) - 7

 تضمیناتی که احتماالً برای قرضه در نظر گرفته شده است. - 8

ت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا مؤسساتی که تعهد در صورت قابلی - 9

 اند.تعویض اوراق قرضه را کرده

 در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل. - 10

العاده باید بنا به پیشنهاد هیأت مجمع عمومی فوقا سهام شرکت باشد در این صورت اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض ب - 61 ماده

 برابر با مبلغ قرضه تصویب کند. مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقالً گزارش خاص بازرسان شرکت مدیره و

نویسی قرضه باید به وسیله یک یا چند بانک یا مؤسسه مالی معتبر پذیرهقبل از صدور اوراق  61افزایش سرمایه مذکور در ماده  - 62 ماده

نویسی مبنی بر دادن این گونه سهام به دارندگان اوراق نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره  و قراردادی که در موضوع این گونه پذیرهشده باشد 
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 61مذکور در ماده  به تصویب مجمع عمومییسان منعقد شده است نیز باید نومربوط به آن بین شرکت و این گونه پذیره قرضه و سایر شرایط

 برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.

نویسی کنند تعیین خواهد ها را پذیره  توانند افزایش سرمایه شرکتها و مؤسسات مالی را که میشرایط بانک  شوراي پول و اعتبار - تبصره

 نمود.

 حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود به خود منتفی خواهد بود. 62و  61در مورد مواد  - 63 ماده

 شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود. - 64 ماده

 است. تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضهورقه قرضه با سهم  تعویض

شرکت تعویض  سهمتواند تحت شرایط و به ترتیبی که در ورقه قید شده است آن را با موقع قبل از سررسید ورقه میورقه قرضه در هر  دارنده

 کند.

اوراق قرضه جدید قابل تعویض  تواندنمیتا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت  61از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده  - 65 ماده

نتشر کند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند تبدیل به سهام میا قابل 

های وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام و یا تقلیل عده منافع تغییراتی بدهد. کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیان در نحوه تقسیم یا

که این گونه  شودمیگردد و چنین تلقی دارند میدارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت مینیز کهسهام بشود شامل سهامی 

 1اند.اوراق مزبور سهامدار شرکت بودهاوراق قرضه از همان موقع انتشار دارندگان

وراق قرضه صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به تا انقضای موعد یا مواعد ا 61از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده  - 66 ماده

ممنوع خواهد به طور کلی دادن سهم و یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام سرمایه و

کنند به نسبت سهامی که در نتیجه معاوضه عویض میحقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام شرکت تآن که گرم بود

به منظور فوق شرکت باید تدابیر الزم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام شرکت  شوند حفظ شود.مالک می

 د.تحت همان شرایط حقوق مالی مذکور را استیفا نماینبتوانند به نسبت و کنندمیتعویض 

نویسان و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره بانام بوده شودمیسهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر  - 67 ماده

نگاهداری خواهد شد این گونه سهام تا انقضاء موعد یا نزد شرکت  باشد ودارندگان اوراق قرضه دائر به تعویض سهام با اوراق مذکور میدر برابر

و نقل و انتقال این گونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی  فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق مزبور بودهقرضه مواعد اوراق

 سهم احراز گردد.که تعویض ورقه قرضه با

مادام که این تعویض به عمل نیامده است تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق  شودمیرضه صادر سهامی که جهت تعویض با اوراق ق - 68 ماده

 .قابل تأمین و توقیف نخواهد بودقرضه 

که اجازه انتشار اوراق  ايالعادهفوق مجمع عمومیاوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشد در این صورت  - 69 ماده

تعیین  توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنندرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند دهد شمی قرضه را

 خواهد داد.  هیأت مدیرهبه  راسرمایهو اجازه افزایش 

ت مقرر معادل مبلغ هیأت مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در همان ماده در پایان مهل 69در مورد ماده  - 70 ماده

و پس از ثبت این افزایش در  سرمایه شرکت را افزایش دادهای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است نشده اوراق قرضهبازپرداخت

سهم  اندجدید صادر و به دارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده هامس هامرجع ثبت شرکت

 خواهد داد.

شرکت اتخاذ  پیشنهاد هیأت مدیره و گزارش خاص بازرساندر مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مجمع عمومی باید بنا به  - 71 ماده

 در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم نیز باید رعایت شود. 64و  63نماید و هم چنین مواد تصمیم

 

                                                        

ممنوع  لیتبد ای ضیقابل تعو دیانتشار اوراق جد شود: یم جادیا تیشرکت چند محدود یپس از انتشار اوراق قرضه برا - 1

 میاقدام شرکت به نقس ممنوع است. دیباز خر قیخود را مستهلک کند.کاهش سهام تز طر ی هیتواند سرما یشرکت نم است.

 منافع ممنوع است. میدر نحوه تقس رییتغ است. اندوخته ممنوع
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 مجامع عمومی - 5 بخش

تشکیل مجمع  برای. مقررات مربوط به حضور عده الزم شودمیتشکیل  اجتماع صاحبان سهاممجمع عمومی شرکت سهامی از  - 72 ماده

تکلیف خاص برای آن مقرر شده  قانونمعین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب  اساسنامهو آراء الزم جهت اتخاذ تصمیمات در  عمومی

 باشد.

 می به ترتیب عبارتند از:مجامع عمو - 73 ماده

 مجمع عمومی مؤسس. - 1

 مجمع عمومی عادی. - 2

 العاده.مجمع عمومی فوق - 3

 به قرار زیر است: وظایف مجمع عمومی مؤسس - 74 ماده

 نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ الزم.رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و هم چنین احراز پذیره - 1

 ح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصالح آن.تصویب طر - 2

 انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت. - 3

تعیین روزنامه کثیراالنتشاری که هر گونه دعوت و اطالعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر  - 4

 شد.خواهد

در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده  از تشکیل مجمع عمومی مؤسس ج روز قبلحداقل پنگزارش مؤسسین باید  - تبصره

 نویسان سهام آماده باشد.مراجعه پذیرهاست برای

ضروری است.  حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشندنویسان که ای از پذیرهدر مجمع عمومی مؤسس حضور عده - 75 ماده

الاقل شوند مشروط بر این که دعوت می توسط مؤسسین دو نوبتیت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دعوت اکثراگر در اولین

نویسی مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیراالنتشاری که در اعالمیه پذیره آنانعقاد قبل از بیست روز

در آن حاضر باشند. در هر  الاقل یک سوم سرمایه شرکتمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان مجمع عمعین شده است منتشر گردد.

حاضرین اتخاذ شود در صورتی که در مجمع عمومی یک سوم اکثریت الزم  اکثریت دو ثلث آراء بهیک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید

 دارند.میحاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعالم

 خواهد بود. هر سهم داراي یک رأينویسان حق حضور دارند و کلیه مؤسسین و پذیره 1در مجمع عمومی مؤسس - تبصره

نظر داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس  مؤسسین آورده غیر نقدهرگاه یک یا چند نفر از  - 76 ماده

در اختیار مجمع های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در مورد ارزیابی آورده را کارشناس رسمی وزارت دادگستريکتبی

بگذارند. در صورتی که مؤسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع عمومی مؤسس

 مؤسس تقدیم شود. 

 مطرح گردد. مجمع عمومی مؤسسهای غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در هگزارش مربوط به ارزیابی آورد - 77 ماده

اند یا مزایای اند در موقعی که تقویم آورده غیر نقدی که تعهد کردهدارندگان آورده غیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده

جزء سرمایه شرکت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأی است از حیث حد نصاب و آن قسمت  حق رأي ندارنداست  رأیوضوعآنها م

 منظور نخواهد شد.

رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول  کارشناسهای غیر نقد را بیش از آنچه که از طرف آورده تواندمجمع عمومی نمی - 78 ماده

 کند.

از یک ماه تجاوز به فاصله مدتی که  دومین جلسه مجمعکه مطالبه شده است تصویب نگردد  هرگاه آورده غیر نقد یا مزایایی - 79 ماده

توانند تعهد غیر نقد تشکیل خواهد شد. در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل می نخواهد کرد

                                                        

 لیعام تشک یدر شرکت سهام دهد. رییتواند طرح آن را تغ یاساسنامه را ندارد بلکه تنها م رییموسس حق تغ یمجمع عموم - 1

 خاص. یباشد بر عکس شرکت سهام یم یالزام نیموسس یمجمع عموم
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توانند با انصراف از آن مزایا در یند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده میتبدیل و مبالغ الزم را تأدیه نما نقد عهدخود را به ت

 شرکت باقی بمانند. 

باطل شده محسوب کنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود که صاحبان آورده غیر نقد و مطالبه صورتیدر

 توانند به جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ الزم را تأدیه کنند.ینویسان مپذیرهو سایر گرددمی

های غیر نقد و مزایای مطالبه شده در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل به منظور رسیدگی به وضع آورده - 80 ماده

. در آگهی دعوت این جلسه د شده است حاضر باشندنویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهباید بیش از نصف پذیرهگردد میتشکیل

 جلسه دوم قید گردد. ستوردباید نتیجه جلسه قبل و

کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه - 81 ماده

ظرف سمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد مؤسسین باید نویسان قطرف سایر پذیرهسهام آنها از

این قانون را  19اطالع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده  هارا به مرجع ثبت شرکتتشکیل آن مجمع مراتب از تاریخ وزده ر

 صادر کند.

این  76لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده  الزامی نیستیل مجمع عمومی مؤسس های سهامی خاص تشکدر شرکت - 82 ماده

 های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.آورده تواننمیضروری است و قانون

 در صالحیت مجمع عمومی قبل از موعد منحصرا  هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحالل شرکت  - 83 ماده

 باشد.می العادهفوق

باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد  دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأي دارندالعاده در مجمع عمومی فوق - 84 ماده

رسمیت یافته و اتخاذ  دکه حق رأي دارن بیش از یک سوم سهامیدعوت و با حضور دارندگان  بار دومحاصل نشد مجمع برای نصاب مذکور

 آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. طشرتصمیم خواهد نمود به

 معتبر خواهد بود. به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمیالعاده همواره تصمیمات مجمع عمومی فوق - 85 ماده

العاده آنچه که در صالحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق به جز تواند نسبت به کلیه امور شرکتمجمع عمومی عادی می - 86 ماده

 بگیرد.تصمیم است

ضروری است اگر در اولین دعوت حد  اقال  بیش از نصف سهامی که حق رأي دارنددر مجمع عمومی عادی حضور دارندگان  - 87 ماده

رسمیت یافته و  صاحبان سهامی که حق رأي دارد هر عده ازدعوت خواهد شد و با حضور  براي بار دومحاصل نشد مجمع نصاب مذکور

 آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.شرط بهاخذ تصمیم خواهد نمود. 

مگر در در جلسه رسمی معتبر خواهد بود  حاضر اکثریت نصف به عالوه یک آراءدر مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به  - 88 ماده

 کافی خواهد بود. و بازرسان که اکثریت نسبیانتخاب مدیران  مورد

و حق رأی هر رأی دهنده برابر  شودمیتعداد آراء هر رأي دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب مورد انتخاب مدیران  در

ری که مایل باشد تقسیم کند اساسنامه تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفمذکور خواهد بود. رأی دهنده میبا حاصل ضرب

 1این ترتیب را مقرر دارد.خالف تواندمیشرکت ن

بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و در موقعی که در اساسنامه پیش سالی یک بارمجمع عمومی عادی باید  - 89 ماده

و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس  سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت زیان

 های سال مالی تشکیل شود.بازرسان و سایر امور مربوط به حساب یا

شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی  بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان - تبصره

 واهد بود.نخ معتبر

                                                        

 باشد به جز در دو مورد: یحاضر م یشرکا کینصف به عالوه  تیثراک ایمطلق  تیبا اکثر یمجمع عموم ماتیتصم- - 1

 الزم است. ینسب تیو بازرسان اکثر رانی. در انتخاب مد1

 باشد. یحاضر م یسه چهارم آرا تیاکثر بیبه تصو ازیعامل شرکت ن ریبه عنوان مد رهیمد اتیه سیی. انتخاب ر2
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جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم  فقط پس از تصویب مجمع عمومیتقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام  - 90 ماده

 بین صاحبان سهام الزامی است. از سود ویژه ساالنه ده درصد

اقدام به بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأسا  کند چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی ساالنه را در موعد مقرر دعوت ن - 91 ماده

 مجمع مزبور بنمایند.دعوت

العاده دعوت توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوقهیأت مدیره و هم چنین بازرس یا بازرسان شرکت می - 92 ماده

 این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.نمایند. در

تصمیم مجمع در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد  - 93 ماده

مگر بعد از آن که دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آن که تصمیم جلسه خاص  نخواهد بودقطعی

و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در  الاقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند دگانندارباید  مذکور معتبر باشد

 معتبر خواهد بود. به اکثریت دو سوم آراءکافی خواهد بود. تصمیمات همواره  سوم اینگونه سهامدعوت دوم حضور دارندگان اقال  یک

 تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.کت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمیتواند تابعیت شرهیچ مجمع عمومی نمی - 94 ماده

سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از  یک پنجمسهامدارانی که اقالً  - 95 ماده

جمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این م باید حداکثر تا بیست روزمدیره خواستار شوند و هیأت مدیره هیأت

توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با می کنندگاندرخواستصورت

گرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند و رعایت تشریفات

که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط  آنرطمجمع اقدام کنند به ش

 نمایند. هیأت مدیره و بازرسان تصریح

یسه مجمع از بین صاحبان ئرموضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است وهیأت دستور مجمع منحصراً 95در مورد ماده  - 96 ماده

 انتخاب خواهد شد.سهام

های در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی - 97 ماده

عمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیراالنتشاری را که هر گونه دعوت و اطالعیه  گردد بهشرکت در آن نشر میمربوط به

 در روزنامه کثیراالنتشاريسهامداران تا تشکیل مجمع عمومی ساالنه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید بعدی برای

 های مربوط به شرکت قبالً تعیین شده منتشر گردد.ها و اطالعیهتنامهتصمیمی جهت نشر دعوکه تا تاریخ چنین

 الزامی نیست.در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت  - تبصره

 بود.خواهد  حداقل ده روز و حداکثر چهل روزفاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن  - 98 ماده

با ارائه ورقه سهم یا تصدیق قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید  - 99 ماده

فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه  به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند. متعلق به خودموقت سهم

کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر باشند. از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت ورودی دریافت کرده

 یک از حاضرین قید و به امضاء آنان خواهد رسید.

ساعت و نشانی  در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید - 100 ماده

 باید قید شود.کامل

. در صورتی که ترتیب شودمیاي مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره یسهئرتوسط هیأتمجامع عمومی  - 101 ماده

از مدیران مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی  ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بودبینی نشده باشد اساسنامه پیشدیگری در

انتخاب خواهد  اکثریت نسبیمجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به  جلسهدستور  یا کلیه آنها جزو

 .صاحب سهم نباشد استسهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن  ناظران از بین صاحبانشد. 

به مقام قانونی صاحب سهم و هم چنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی کیل یا قائمدر کلیه مجامع عمومی حضور و - 102 ماده

 به منزله حضور خود صاحب سهم است. ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی شرط

 است. در جلسهاکثریت آراء حاضرین در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است مراد  - 103 ماده
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رییسه مجمع با تصویب هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیأت - 104 ماده

محتاج به دعوت و آگهی تعیین کند. تمدید جلسه  نباید دیرتر از دو هفته باشدتواند اعالم تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که میمجمع

 رسمیت خواهد داشت. حد نصاب جلسه اولبعد مجمع با همان  ساتجلو در نیست مجدد

رسیده  رییسه مجمعامضاء هیأتکه به  شودمیای توسط منشی ترتیب داده از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه - 105 ماده

 نگهداری خواهد شد. در مرکز شرکتنسخه از آن و یک

مجمع باید به جهت ثبت به  ه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسهدر مواردی ک - 106 ماده

 ها ارسال گردد:شرکت مرجع

 انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان. - 1

 تصویب ترازنامه. - 2

 کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه. - 3

 یه آن.انحالل شرکت و نحوه تصف - 4

 .دیسهام نما ینیمنوط به داشتن تعداد معرا  یعاد یسهامداران در مجمع عموم یحق را تواند یماساسنامه شرکت - 

 هیأت مدیره - 6 بخش

. باشند اداره خواهد شدای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کالً یا بعضاً قابل عزل میشرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره - 107 ماده

 1نباید از پنج نفر کمتر باشد.های سهامی عمومی اعضای هیأت مدیره در شرکت عده

 2شوند.انتخاب می مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عاديمدیران شرکت توسط  - 108 ماده

 دو سال تجاوز نخواهد کرد.لیکن این مدت از  شودمیمدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین  - 109 ماده

 .است بالمانع مجدد مدیران انتخاب

های مدنی شخص به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت توانمیاشخاص حقوقی را  - 110 ماده

 خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. باید یک نفر را به نمایندگی دائمیعضو هیأت مدیره را داشته و حقیقی

حقوقی که او  های مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخصی مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتانماینده چنین

به  تواند نماینده خود را عزل کندمیشخص حقوقی عضو هیأت مدیره  خواهد داشت.مسئولیت تضامنی نمایندگی تعیین نموده است را به

 .شودمیمحسوب  به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب کتبا او را جانشین  موقعشرط آن که در همان 

 انتخاب شوند: به مدیریت شرکتتوانند اشخاص ذیل نمی - 111 ماده

 آنها صادر شده است. حکم ورشکستگیو کسانی که محجورین  - 1

تماعی کاًل یا بعضاً محروم شده باشند در های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجبا یکی از جنحه ارتکاب جنایتکسانی که به علت  - 2

 محرومیت: مدت

اختالس  -هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کالهبرداری شناخته شده است جنحه -کالهبرداری  -خیانت در امانت  - سرقت

 تصرف غیر قانونی در اموال عمومی. -تدلیس -

حکم عزل هر مدیری را که برخالف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول  ذینفعتقاضاي هر به  دادگاه شهرستان - تبصره

 خواهد بود.قطعی ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور مفاد این

ره از حداقل مقرر در این در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیأت مدی - 112 ماده

جای آنان را خواهند گرفت و در مجمع عمومی واال به ترتیب مقرر توسط  اساسنامهالبدل به ترتیب مقرر در اعضاء علیکمتر شود قانون

                                                        

 باشد. یخاص حداقل سه نفر م یدر شرکت سهام - 1
توسط  یبعد یو اعضا ندینما یم نییآرا تع سهامداران به اتفاق هیرا کل رهیمد اتیه یاعضا نیخاص اول یدر شرکت سهام - 2

 گردند. یم نییتع یعاد یمجمع عموم
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شد مدیران های خالی در هیأت مدیره نباالبدل کافی برای تصدی محلالبدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علیعلیعضو هصورتی ک

 1را جهت تکمیل اعضاء هیأت مدیره دعوت نمایند. عمومی عادي شرکتبالفاصله مجمعباقیمانده باید 

هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بالمتصدی  112در مورد ماده  - 113 ماده

بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با  خودداری کند هر ذینفع حق دارد از بازرس یامانده

 باشند.به انجام چنین درخواستی می مکلفو بازرس یا بازرسان  ندالزم اقدام کنرعایت تشریفات

از تعداد سهامی که به  نبایددارا باشند. این تعداد سهام  تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده استمدیران باید  - 114 ماده

جهت دادن رأی در مجامع عمومی الزم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات موجب اساسنامه

ب دوره تصدی و مادام که مدیری مفاصا حسا سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیستشرکت وارد شود. مشترکاً بر یامدیران منفرداً 

 به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. در صندوق شرکتسهام مذکور  خود در شرکت را دریافت نداشته باشد

در صورتی که مدیری هنگام انتخاب مالک تعداد سهام الزم به عنوان وثیقه نباشند و هم چنین در صورت انتقال قهری سهام مورد  - 115 ماده

تعداد سهام الزم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق  باید ظرف مدت یک ماهعداد سهام الزم به عنوان وثیقه، مدیر و یا افزایش یافتن ت وثیقه

 وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد. شرکت بسپارد

باشد و می برای همان دوره مالی به منزله مفاصا حساب مدیرانتصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت  - 116 ماده

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده پس از

 اینگونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد. یقهمورد وثاست سهام

به لفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هر گونه تخ - 117 ماده

 گزارش دهند. عمومی عاديمجمع

است  در صالحیت خاص مجامع عمومیجز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها  - 118 ماده

باشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت ای اداره امور شرکت میشرکت دارای کلیه اختیارات الزم برمدیران

اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر  دنکرباشد. محدود

 )سوال دکتری سراسری(.ستیکن الماشخاص ثالث باطل و کاندر مقابلبوده و 

که باید شخص حقیقی باشند برای هیأت  یک رئیس و یک نایب رئیسهیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت  - 119 ماده

ت هیأ بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود.نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیأت مدیره تعیین می مدیره

یکن لم. هر ترتیبی خالف این ماده مقرر شود کانعزل کندهای مذکور رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره را از سمت اندتومیمدیره در هر موقع

 خواهد بود.

 عضودر حکم از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره معرفی شده باشند  - 1 تبصره

 تلقی خواهد شد. هیأت مدیره

 انجام خواهد داد. نایب رئیس هیأت مدیرههرگاه رئیس هیأت مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را  - 2 تبصره

در  را مجامع عمومی صاحبان سهامموظف است که  هیأت مدیره دعوت و اداره جلساترئیس هیأت مدیره عالوه بر  - 120 ماده

 باشد دعوت نماید.مدیره مکلف به دعوت آنها میمواردی که هیأت

به اکثریت آراء . تصمیمات باید حضور بیش از نصف اعضاء هیأت مدیره الزم استبرای تشکیل جلسات هیأت مدیره  - 121 ماده

 گردد مگر آن که در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد. اتخاذ حاضرین

                                                        

 :ابدی یم انیعامل در سه مورد پا ریو مد رهیمد اتیه تیمامور - 1

 .یو یاستعفا ای. عزل 1

 .تیریمد طی. سلب شرا2

 .تیت مامورمد ی. انقضا3

 باشد.ینم یعامل ریمد یاز تصد یموجب عزل و رهیمد اتیصرف خروج او از ه باشد، یم رهیمد اتیکه عضو ه یعامل ریمد
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 یک سومای از مدیران که اقاًل تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال عده اساسنامهترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیأت مدیره را  - 122 ماده

گذشته باشد با ذکر  حداقل یک ماهتوانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیأت مدیره هیأت مدیره را تشکیل دهند می اعضاء

 را دعوت نمایند. مدیرههیأتدستور جلسه 

ای تنظیم و الاقل به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه - 123 ماده

ید ای از مذاکرات و هم چنین تصمیمات متخذ در جلسه با قباشند و خالصهصورتجلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب میدر

گردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورتجلسه قید می کردر آن ذتاریخ

 شود.

را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق  شخص حقیقی اقال  یک نفرهیأت مدیره باید  - 124 ماده

تعیین کند در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد ه او راالزحم

مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد نمی شرکتلبود. مدیر عام

 .عمومی

 تواند مدیر عامل را عزل نماید.مدیره در هر موقع میهیأت  - تبصره

نماینده شرکت محسوب و از طرف  در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده استمدیر عامل شرکت  - 125 ماده

 1امضاء دارد.شرکت حق

تواند در عین حال شوند و هم چنین هیچ کس نمیتوانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب نمی 111اشخاص مذکور در ماده  - 126 ماده

 در مقابل. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخالف مفاد این ماده انتخاب شده است عامل بیش از یک شرکت را داشته باشدمدیریت

 های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.معتبر و مسئولیت الثاشخاص ثصاحبان سهام و

دادگاه شهرستان به به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد  126هرکس برخالف ماده  - 127 ماده

 ذینفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.تقاضاي هر

اعالم و  هامرجع ثبت شرکتجلسه هیأت مدیره به ای از صورتنام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه - 128 ماده

 آگهی شود. در روزنامه رسمیاز ثبت پس

هایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و هم چنین مؤسسات و شرکت - 129 ماده

 شودمیاجازه هیأت مدیره در معامالتی که با شرکت یا به حساب شرکت  بدون توانندنمیعضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند شریک یا

ای مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله غیربه طور مستقیم یا

جمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن بالفاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین م که اجازه آن داده شده

ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در نظر خود را درباره چنین معامله عاملهم گزارش خاصی حاوی جزئیات

 حق رأي نخواهد داشت.معامله مذکور  مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت بهمعامله در جلسه هیأت مدیره و نیز در

در هر حال ولو آن که توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در  129معامالت مذکور در ماده  - 130 ماده

جبران وارد آمده باشد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی  موارد

ًً متضامناکه همگی آنها  اندمدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده هیأت خسارت بر عهده

 باشند.می مسئول جبران خسارت وارده به شرکت

هرگاه مجمع عمومی عادي یأت مدیره صورت گرفته باشد این قانون بدون اجازه ه 129در صورتی که معامالت مذکور در ماده  - 131 ماده

از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله  سه سالتواند تا خواهد بود و شرکت می قابل ابطالآن معامالت  آنها را تصویب نکندشرکت

                                                        

 عامل در سه مورد محدود شده است: رییمد اراتیاخت - 1

 . مراعات موضوع شرکت.1

 است. یمجامع عموم تی. مراعات آن چه در صالح2

 باشد. یم رهیمد اتیخاص ه تی. مراعات آن چه در صالح3
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تدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر آن بطالن معامله را از دادگاه صالحیسه سال از تاریخ کشف  باشد تاگرفته اممخفیانه انج

تصمیم به درخواست بطالن معامله با مجمع عمومی عادي صاحبان در مقابل شرکت باقی خواهد بود. و مدیران و یا مدیر عامل ذینفع

ورد رأی خواهد داد. مدیر یا مشعر بر عدم رعایت تشریفات الزم جهت انجام معامله در این م گزارش بازرس عکه پس از استما سهام است

. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیأت مدیره یا بازرس شرکت داشتحق شرکت در رأي نخواهدمدیر عامل ذینفع در معامله 

 تشکیل خواهد شد.

بار از شرکت تحصیل حق ندارند هیچگونه وام یا اعت به استثناء اشخاص حقوقیمدیر عامل شرکت و اعضاء هیأت مدیره  - 132 ماده

های ها و شرکت . اینگونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانکتواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کندشرکت نمینمایند و

ت مذکور در در این ماده به شرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعی مذکورتمالی و اعتباری معامال

کنند و هم چنین شامل به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت می این ماده شامل اشخاصی نیز که

 باشد.اوالد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می همسر و پدر و مادر و اجداد و اوالد و اوالد

توانند معامالتی نظیر معامالت شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری یمدیران و مدیر عامل نم - 133 ماده

مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از  که از

 ویت منفعت.فت یا تورود خسار

 تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مزبورجمع عمومی عادی صاحبان سهام میم - 134 ماده

پرداخت مبلغی را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و 

بینی شده در جلسات هیأت حضور داشته است تعیین خواهد کرد. هم چنین در صورتی که در اساسنامه پیشمدیره  هیأتهر عضو  اوقاتی که

پاداش به اعضاء هیأت مدیره تخصیص که نسبت معینی از سود خالص ساالنه شرکت به عنوان  تواند تصویب کندمی مجمع عمومیباشد 

بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر آنچه در این ماده پیش به جز ارندحق ندمدیره اعضاء غیر موظف هیأت داده شود

 الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.حقیا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا

اجرای  توان به عذر عدمو نمی نافذ و معتبر استکلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث  - 135 ماده

 )سوال دکتری سراسری(مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست.تشریفات

در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن  - 136 ماده

دعوت مجمع  هااز مرجع ثبت شرکتتواند مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع می هرگاه مراجع موظف به دعوت خواهند بود.

 مدیران تقاضا نماید. انتخابعمومی عادی را برای

 بدهد. بازرسانخالصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به  هر شش ماه یک بارهیأت مدیره باید الاقل  - 137 ماده

مجمع عمومی بینی شده است مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش هیأت - 138 ماده

 دعوت نماید. براي تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را سالیانه

ها مراجعه کرده و از در مرکز شرکت به صورت حساب عمومی از پانزده روز قبل از انعقاد مجمعتواند هر صاحب سهم می - 139 ماده

 بگیرد. رونوشتحساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان ترازنامه و

را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که  یک بیستم از سود خالص شرکتهیأت مدیره مکلف است هر سال  - 140 ماده

است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم  اختیاريسرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن  یک دهمبه نیاندوخته قانو

 تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.مذکور ادامه خواهد یافت

مجمع عمومی هیأت مدیره مکلف است بالفاصله شرکت از میان برود  حداقل نصف سرمایههای وارده اگر بر اثر زیان - 141 ماده

صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحالل یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحالل شرکت  العادهفوق

در صورتی که هیأت مدیره  موجود کاهش دهد.این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه  6و با رعایت مقررات ماده  جلسهندهد باید در همان

هر قانونی منعقد گردد نتواند مطابق مقررات شودمیالعاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت برخالف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق

 شرکت را از دادگاه صالحیتدار درخواست کند. لتواند انحالذینفع می

 مل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوباتمدیران و مدیر عا - 142 ماده

و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد  باشندبر حسب مورد منفردا  یا مشترکا  مسئول میمجمع عمومی 

 نمود.



 

  کتاب جامع حقوق تجارت)مخصوص دکتری(  

 

171 

دادگاه د یا پس از انحالل معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست در صورتی که شرکت ورشکسته شو - 143 ماده

تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از می صالحیتدار

 آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید. به تأدیه منفردا  یا متضامنا  بوده است  اوخلفاتانحاء معلول ت

 بازرسان  - 7 بخش

کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می - 144 ماده

 بالمانع است.بازرس یا بازرسان مجدد

 تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آن که جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.مومی عادی در هر موقع میع مجمع

توانند ایفا کنند اشخاصی می هاي سهامی عامشرکتها را در کند وظایف بازرسی شرکتهایی که وزارت اقتصاد اعالم میدر حوزه - تبصره

های سهامی عام درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صالحیت بازرسی در شرکت هازرسان شرکتدر فهرست رسمی باآنها که نام

باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و ای مینامهصالحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیالت شغلی بازرسان تابع آیین صاشخاو درج نام

 1جراء خواهد بود.های اقتصاد مجلسین قابل اکمیسیونتصویب

و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان  در مجمع عمومی مؤسسهای سهامی عام انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت - 145 ماده

 این قانون به عمل خواهد آمد. 2 20سهامی خاص طبق مادههایشرکت

خاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط البدل نیز انتمجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی - 146 ماده 

 قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.یا عدم

 انتخاب شوند: شرکت سهامی 3بازرسیبه سمت توانند نمیاشخاص زیر  - 147 ماده

 این قانون. 111اشخاص مذکور در ماده  - 1

 و مدیر عامل شرکت. مدیران - 2

 از طبقه اول و دوم.تا درجه سوم اقرباء و نسبی مدیران و مدیر عامل  - 3

 دارد.موظفاً حقوق دریافت می 2هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند  - 4

                                                        

انتخاب شدن به سمت بازرس است. البته انتخاب مجدد بازرس  خیسال از تار کی یبازرس در شرکت سهام تیمدت مأمور - 1

بازرسان همان است  تیمدت مأمور نینشده است. بنابرا نیبازرسان در قانون مع تیاست. حداکثر مدت مأمور زیبازرسان جا ای

 .شودیم دیق که در اساسنامه

 .شودیآن انجام م یجلسه و امضاصورت میداران و با تنظسهام یلهیبوس - 2

 144 ماده تبصره ییاجرا ینامهنییوجود ندارد اما آ یخاص مقررات یبازرس در شرکت سهام طیاگرچه درخصوص شرا - 3

 نهیشیوده: داشتن حسن شهرت و نداشتن پنم نییرا تع عام یسهام یهاشرکتبازرسان  یالزم برا طیشرا 1350ل.ق مصوب

 صیبه تشخ یبازرس یهاتیو مسئول فیمتناسب با وظا یهااز رشته یکیباالتر در  ای سانسیل یمؤثر، داشتن درجه یفریک

 ونیسیکم صیبه تشخ یبازرس یهاتیو مسئول فیسال تجربه متناسب با وظا 5دو، داشتن حداقل مذکور در ماده ونیسیکم

 یبه دولت و شهردار تهطور تمام وقت در مؤسسات وابسمجلس، عدم اشتغال به یندگیدو، عدم اشتغال به نما یماده مذکور در

 ها. وابسته به آن یها

 یل.ق به عنوان بازرس انتخاب شوند و مجمع عموم 147 یمقرات ماده تیبدون رعا یاشخاص ایکه شخص  یدر صورت 

. ستیمعتبر ن بیتصو نیا د،ینما بیاشخاص تصو نیشرکت را براساس گزارش ا انید و زو ترازنامه و حساب سو ییصورت دارا

. دیرا از دادگاه بنما یمجمع عموم میبطالن تصم یتواند تقاضایم ینفع یصورت هر ذ نیل.ق( البته در ا 152ی)ماده

 ل.ق( 270ی)ماده

 که مطابق مقررات انتخاب شده است  یگرید بازرس یمجمع عموم میقبل از صدور حکم به بطالن تصم کهیدر صورت

 ل.ق( 271ی. )مادهکندیرا صادر م یمجمع عموم مِ یبطالِن تصم یدادگاه قرار سقوط دعوا دینما دییها را تأحساب
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 زیگفت او ن توانیت اما مساکت اس یاز انتخاب شدن به سمت بازرس رعاملیو مد رانیل.ق در خصوص ممنوع بودن همسر مد -147یماده

 یاست که احتمال تبان یشاوندیخو یماده، وجود رابطه نیطبق ا شاوندانیخو تیعلت ممنوع رایاز انتخاب شدن به عنوان بازرس ممنوع است، ز

 .کندیصدق م زیمطلب در مورد همسر ن نیدهد و ایم شیرا افزا

 نموده است. نییمجازات تع رندیپذیرا م یسمت بازرس ،یقانون تیاز وجود ممنوع یکه با آگاه یاشخاص یگذار براقانون-

بازرس یا بازرسان عالوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت  - 148 ماده

کنند و هم چنین درباره برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می ای که مدیرانو صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه دارایی

اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق و اطالعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته مطالبصحت

شده باشد و در صورتی که مدیران اطالعاتی  حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایتصاحبان سهام در

 1مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند. بازرسانسهام قرار دهند  صاحباناربرخالف حقیقت در اختی

                                                        

 :شودیها اشاره مبه آن ریبرعهده دارد که در ز یمتعدد فیوظا یبازرس شرکت سهام - 1

 هاحساب ی( بررسالف

اعداد و  دیبازرس با نیل.ق( بنابرا 148ی. )مادهدینما دییشرکت را تأ یهاو صحت حساب یدرست بازرس مکلف است - 

. باشدیاو م یبرعهده زیاصالت اوراق و اسناد ن یتا درست محاسبه شده باشد. بررس دینما یها را بررسارقام موجود در حساب

 اسناد وجود نداشته باشد. نیاوراق مجعول در ب ایباشد و  هامدیدر اسناد ن یواقع ریتا مطالب غ دینما یبررس دیبا یعنی

و در صورت  دینمایم قیها را تصدها بازرس آنبودن حساب حیصورت صحدر یعنیدارد.  ینظارت کار بازرس شرکت جنبه- 

 .دینما میتسل یآن به مجمع عموم لیو دال کندینم قیکه تصد یها نظر خودش را با ذکر مواردعدم صحت حساب

 یرسان( اطالعب

 یعاد یراجع به وضع شرکت به مجمع عموم یگزارش جامع دیبازرس یا بازرسان با ،یعاد یمجمع عموم لیدر زمان تشک- 

 . ندیتسلیم نما

 ینظر خود را درباره رعامل،یمد ای رانیشرکت و هر کدام از مد نیب یمعامله یاتیبازرس مکلف است ضمن گزارش جز- 

 ل.ق(129. )مادهدیارائه نما یعاد یبه مجمع عموم یاچنین معامله

 .دینما میالعاده تسلفوق یرا طبق قانون به مجمع عموم ییهاگزارش دیبازرس با- 

گزارش دهد.  یمجمع عموم نیرا در امور شرکت به اول رعاملیو مد رانیمد رِیتقص ایهرگونه تخلف  دیبازرس با نیعالوه برا- 

دار اعالم نموده و نیز جریان را به اولین صالحیت ییمطلع شوند باید به مرجع قضا یوقوع جرماز  کهیدرصورت نیچنهم

 (قل. 151یگزارش دهند. )ماده یمجمع عموم

 خاص ینظارت یتهای( مأمورج

 یدارد. با بررس یاست که عمدتًا جنبه حقوق یگرید ژهیو فیوظا یحسابها، دارا یبررس یاصل تیبازرس عالوه بر مأمور- 

 شرکت دخالت دارد. اتیتوان مالحظه کرد که بازرس تا چه حد در کنترل ح یم فیوظا نیا

هستند  1347 یقانون حهیبه بعد ال 114موضوع مواد  یا قهیتعداد سهام وث یشرکت دارا رانیمورد که مد نیدر ا دی.بازرس با1

کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از  قیتحق ریخ ایشود  یم یسهام مزبور در صندوق شرکت نگهدار نکهیو ا ریخ ای

 یقانون حهیال 117گزارش دهد)ماده  یعاد یمراتب را به مجمع عموم قه،یوث امو اساسنامه شرکت در مورد سه یمقررات قانون

1347.) 

ظهار نظر گذاشته اند ا یمجامع عموم اریدر اخت رانیکه مد یاست که درباره صحت مطالب و اطالعات نیاو ا گرید فهی. وظ2

اطالع  یصاحبان سهام قرار دهند، مراتب را به مجمع عموم اریواقع در اخت برخالف یکه آنان اطالعات یکند و در صورت

 (.148دهد)ماده 
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ربوط به و بازرسی الزم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطالعات م هر گونه رسیدگیتوانند در هر موقع بازرس یا بازرسان می - 149 ماده

توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می شرکت را

ند مانند کبه شرط آن که آنها را قبالً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می استفاده کنند ارشناسانک

 رسیدگی را خواهند داشت.خود بازرس حق هر گونه تحقیق و

تسلیم  به مجمع عمومی عادياین قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت  148بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده  - 150 ماده

 آماده باشد. در مرکز شرکته صاحبان سهام جهت مراجع ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عاديگزارش بازرسان باید الاقل کنند.

تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می - تبصره

 خواهد شد. تهیه کنند. در صورت وجود اختالف نظر بین بازرسان موارد اختالف با ذکر دلیل در گزارش قید واحديگزارش

بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده کنند به اولین مجمع  - 151 ماده

ز اعالم نموده و نی مرجع قضایی صالحیتداراطالع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به  عمومی

 گزارش دهند.مجمع عمومی اولین هجریان را ب

قانون به  این 147بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخالف ماده  مجمع عمومیدر صورتی که  - 152 ماده

به هیچ وجه اثر ن تصویب اند صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد ایبازرس تعیین شده عنوان

 درجه اعتبار ساقط خواهد بود.از قانونی نداشته

در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن  - 153 ماده

ا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا به تقاضای هر ذینفع بازرس ی رئیس دادگاه شهرستانامتناع کنند گزارش

غیر قابل شکایت . تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهندمربوطه را فوظای

 .است

شوند طبق قواعد ی که در انجام وظایف خود مرتکب میبازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفات - 154 ماده

 مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.عمومی

 است. با مجمع عمومی عاديالزحمه بازرس تعیین حق - 155 ماده

 شود. ذینفع ر مستقیم یا غیر مستقیمگیرد به طوتواند در معامالتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میبازرس نمی - 156 ماده

 تغییرات در سرمایه شرکت -8بخش 

 توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق باالبردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.سرمایه شرکت را می - 157 ماده

 پذیر است:تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان - 158 ماده

 اخت مبلغ اسمی سهم به نقد.پرد - 1

 تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید. - 2

                                                                                                                                                                                                                                     

کرده است، به طور  نییکه قانون و اساسنامه شرکت تع یحاصل کند که حقوق صاحبان سهام، در حدود نانیاطم دی. بازرس با3

 (.148)ماده یسود و حق رأ میتقس رینظ یاشد؛ حقوقشده ب تیرعا کسانی

 هیپنجم سرما کیکه الاقل  یبه درخواست سهام داران دیرا دعوت نکنند، بازرس با یمجمع عموم ران،یکه مد ی. در صورت4

 بازرس مکلف است رأساً  زین نا(. بدون درخواست سهام دار95شرکت را مالک اند، مجمع مورد تقاضا را دعوت کند)ماده 

را به طور  یعاد یتواند مجمع عموم یبداند، م یکه بازرس مقتض یت(. در صور91کند)ماده  یعاد یاقدام به دعوت عموم

 (.92فوق العاده دعوت کند) ماده 

 وظایف خود را انجام دهد اما کلیه ییبه تنها توانندیها مشرکت بازرسان متعدد داشته باشد، هر یک از آن کهیدر صورت- 

نظر بین بازرسان، موارد اختالف با ذکر دلیل در گزارش قید  تهیه کنند. در صورت وجود اختالف یان باید گزارش واحدبازرس

به طور  تواندیها ماز آن کیاست و هر  یبازرسان فرد اراتیو اخت فیتکال نیل.ق( بنابرا 150یدهما یخواهد شد. )تبصره

 دازد.بپر اراتیو اخت فیبه انجام تکال یانفراد
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 انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت. - 3

 1تبدیل اوراق قرضه به سهام. - 4

 مجاز است.سهام جدید به غیر نقد نیز  تأدیه مبلغ اسمی فقط در شرکت سهامی خاص - 1 تبصره

 .ممنوع استانتقال اندوخته قانونی به سرمایه  - 2 تبصره

افزایش سرمایه از طریق باالبردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود  - 159ماده 

 2.ندکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشمگر آن

اضافه ارزش سهم  عنوانیا این که مبلغی عالوه بر مبلغ اسمی سهم به  3سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشند تواندمیشرکت  - 160 ماده

سهام  ید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبانتواند عواخریداران دریافت کند. شرکت میاز

 تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد. سابق

سرمایه شرکت  افزایشالعاده به پیشنهاد هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد مجمع عمومی فوق - 161 ماده

 کند.تصمیم می اتخاذ

کند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن ورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم میکه در م العادهمجمع عمومی فوق - 1 تبصره

 یا اختیار تعیین آن را به هیأت مدیره واگذار خواهد کرد. را تعیین

از امور شرکت  ارهدربپیشنهاد هیأت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی  - 2 تبصره

حاکی از وضع شرکت از های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب سال مالی در جریان بدو

 باشد. اظهار نظر درباره پیشنهاد هیأت مدیره. گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل قبل باشد ابتداي سال مالی

سرمایه  از پنج سال تجاوز کندکه ظرف مدت معینی که نباید  4تواند به هیأت مدیره اجازه دهدالعاده میومی فوقمجمع عم - 162 ماده

 میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد. شرکت را تا

را ضمن  مراتب حداکثر ظرف یک ماهمایه هیأت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سر - 163 ماده

اعالم کند تا پس از ثبت جهت اطالع عموم آگهی  هابه مرجع ثبت شرکتاساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت اصالح

 شود.

 تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد.اساسنامه شرکت نمی - 164 ماده

 5مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود. - 165 ماده

                                                        

و گزارش  رهیمد اتیه شنهادیبنا به پ  العادهفوق یبودن اوراق قرضه با سهام شرکت مجمع عموم ضیدر صورت قابل تعو - 1

اوراق مزبور  یشرکت را الاقل برابر با مبلغ اسم هیسرما شیمخصوص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزا

معتبره  یموسسه مال ایچند بانک و  ای کی لهیقبل از انتشار اوراق قرضه به وس دیبا هیسرما شیافزا لیقب نیا کندیم بیتصو

العاده سهامداران برسد و اال فاقد فوق یمجمع عموم بیبه تصو دیبا زین شیافزا نگونهیشود و قرارداد مربوط به ا یسینورهیپذ

با نام باشد و شرکت مکلف است اوراق مذکور را  دیالزامًا با با سهام شرکت ضیاوراق قرضه قابل تعو هر گونه اعتبار خواهد بود.

 به صاحبان مربوط انتقال داده در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برساند.
خاص  یدر شرکت سهام شیافزا یباال برد.ول الیهزار ر 10عام حداکثر تا  یدر سهام توانیمبلغ اسم سهام را م - 2

 وجود ندارد. یتیمحدود
 باشد میسهام قد یاسم یبا بها یمساو دیبا گرددیکه منتشر م دیسهام جد یسمارزش ا - 3
 دارد.العاده فوق یمجمع عمومو نیاز به اجازه  اقدام کند هیسرما شیدر خصوص افزا راسا تواندینم رهیمد اتیهبنابراین  - 4
و پس از قرائت گزارش  هیسرما شیافزا بر یمبن رهیمد أتیه شنهادیاز پ شیپ هیسرما شیو اجازه افزا میاتخاذ تصم - 5

شده  هیشرکت تماماً تأد یقبل هیامکان دارد که سرما یو در صورت باشدیالعاده شرکت مفوق یبازرسان، به عهده مجمع عموم

 باشد.



 

  کتاب جامع حقوق تجارت)مخصوص دکتری(  
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 این حق قابل نقل و انتقال استدر خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و  - 166 ماده

از روزي که براي این مهلت  کمتر از شصت روز نخواهد بود.تقدم مذکور را اعمال کنند  توانند حقآن سهامداران میمهلتی که طی

 .شودمی شروع دگردنویسی تعیین میپذیره

کند یا اجازه آن را به هیأت مدیره تصویب می از طریق فروش سهام جدیدکه افزایش سرمایه را  العادهمجمع عمومی فوق - 167 ماده

نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آن که چنین تصمیمی پس از بان سهام را نسبت به پذیرهتقدم صاحدهد حقمی

 و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود. مدیرهیأتقرائت گزارش ه

 لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یاگزارش هیأت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه  - تبصره

اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر 

 1تی باشد که در گزارش هیأت مدیره ذکر شده است.باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جها استگرفته شده

نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام چنانچه سلب حق تقدم در پذیره 167در مورد ماده  - 168 ماده

درباره سلب حق تقدم سایر  سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأیگیردمی

احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت الزم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهامداران شرکت کنند. در

 در نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد.سهام جدید برای تخصیص به آنها

از طریق نشر ذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب های سهامی خاص پس از اتخادر شرکت - 169 ماده

برسد در این آگهی باید  سهامگردد به اطالع صاحبان های مربوط به شرکت در آن نشر میکه آگهی روزنامه کثیراالنتشاري آگهی در

حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و اطالعات مربوط به مبلغ افزایش

شرایط خاصی  دیدنویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتی که برای سهام جرا دارد و مهلت پذیره نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها

 آگهی قید خواهد شد.در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در

به نحو  آگهیباید  از طریق انتشار سهام جدیدپس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه  هاي سهامی عامدر شرکت - 170 ماده 

که حق تقدم در خرید آن را  سهامینام برای دریافت گواهینامه حق خرید منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی 169مذکور در ماده

باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای  بیست روزید کمتر از نبا دارند ظرف مهلت معین که

 ارسال گردد. سفارشیخرید باید توسط پست های حقصاحبان سهام بانام گواهینامه

 گواهینامه حق خرید سهم مذکور در ماده فوق باید مشتمل بر نکات زیر باشد: - 171 ماده

 م و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت.نا - 1

 مبلغ سرمایه فعلی و هم چنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت. - 2

 .آنتعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش  - 3

 ر آن پرداخته شود.ای که وجوه الزم باید دنام بانک و مشخصات حساب سپرده - 4

 تواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده کند.مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می - 5

 2نویسی مقرر شده باشد.هر گونه شرایط دیگری که برای پذیره - 6

 به امضاء برسد.گواهینامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرر است  - تبصره

                                                        

حق تقدم را سلب  نیا تواندیالعاده مفوق یحق تقدم دارند، مجمع عموم دیسهام جد دیصاحبان سهام شرکت در خر - 1

باشد مانند  ییهاتیمحدود یدارد، چنان چه نقل و انتقال سهم دارا ییهاتیحق قابل نقل و انتقال است و محدود نی.ادینما

منوط  زین دیسهام جد دیخاص( انتقال حق تقدم در خر ی)در شرکت سهام شدبا یو مجامع عموم رانیآنکه منوط به موافقت مد

ها، توسط مرجع ثبت شرکت یسینورهیپذ هیاجازه انتشار اعالم ،یشرکت سهام هیاسرم شیافزا یبرا است. رانیبه موافقت مد

 .شودیپس از موافقت سازمان بورس صادر م
 
 انیترازنامه و حساب سود و ز نیمجاز شرکت برسد و آخر یدارندگان امضا یبه امضا دیبا یسینورهیپذ هیطرح اعالم - 2

شود و مرجع  میها تسلبه مرجع ثبت شرکت یسینورهیپذ هیاعالم مهیبه ضم دیبااست  دهیرس یمجمع عموم بیشرکت که به تصو

 .کندیرا صادر م دیجد یسینورهیپذ هیاعالم راجازه انتشا حهیال 176ها وفق ماده ثبت شرکت
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تقدم خود ظرف  حق یا صاحبان سهام از سلب شده باشدنویسی سهام جدید از صاحبان سهام در صورتی که حق تقدم در پذیره - 172 ماده

 شد. خواهدحسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته استفاده نکنند مقرر  مهلت

سهام  نویسیپذیرهطرح اعالمیه نویسی عمومی ابتدا می عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیرههای سهاشرکت - 173 ماده

 .ها تسلیم و رسید دریافت کنندمرجع ثبت شرکت جدید را به

 مل بر نکات زیر باشد:باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشت 173نویسی مذکور در ماده طرح اعالمیه پذیره - 174 ماده

 نام و شماره ثبت شرکت. - 1

 های آن.موضوع شرکت و نوع فعالیت - 2

 مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن. - 3

 در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن. - 4

 ش سرمایه.مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزای - 5

 اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن. - 6

 هویت کامل اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. - 7

 شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی. - 8

 مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه. - 9

 .سهملغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه به مب - 10

 ای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط به آن.مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه - 11

 ط شرکت تضمین شده است.مبلغ دیون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توس - 12

 مبلغ افزایش سرمایه. - 13

 اند.تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده - 14

 نویسی.تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره - 15

 مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم. - 16

 نویسی باید تعهد شود.اقل تعداد سهامی که هنگام پذیرهحد - 17

 ای که وجوه الزم باید در آن پرداخته شود.نام بانک و مشخصات حساب سپرده - 18

 .شودمیهای شرکت در آن نشر ها و آگهیذکر نام روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه - 19

 اعالمیهبه ضمیمه طرح باید  کت که به تصویب مجمع عمومی رسیده استآخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شر - 175 ماده

و زیان تنظیم  سودتسلیم گردد و در صورتی که شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب  هامرجع ثبت شرکتبه  جدیدنویسی سهامپذیره

 .قید شودنویسی اعالمیه پذیرهنکرده باشد این نکته باید در طرح

اجازه  قانونیمندرجات آنها با مقررات تطبیق نویسی و ضمائم آن و طرح اعالمیه پذیره پس از وصولها ثبت شرکتمرجع  - 176 ماده

 نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.اعالمیه پذیرهانتشار

در  اقالً گرددآن نشر می هاي شرکت درعالوه بر روزنامه کثیراالنتشاري که آگهینویسی سهام جدید باید اعالمیه پذیره - 177 ماده

قرار داده  عالقمنداندر معرض دید  آیدبانکی که تعهد سهام در نزد آن به عمل میدیگر آگهی شود و نیز در  کثیراالنتشاردو روزنامه

ده است در نزد مجمع عمومی رسی تصویبقید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به  نویسی بایدشود. در اعالمیه پذیره

 مراجعه عالقمندان آماده است.ها و در مرکز شرکت برایمرجع ثبت شرکت

مراجعه و  بانکبه  نباید از دو ماه کمتر باشدنویسی سهام جدید معین شده است و خریداران ظرف مهلتی که در اعالمیه پذیره - 178 ماده

 خته شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.سهام را امضاء کرده و مبلغی را که باید پرداورقه تعهد

 نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشد به عمل خواهد آمد:پذیره - 179 ماده

 نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت. - 1

 سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه. - 2

 مبلغ افزایش سرمایه. - 3

 نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.شماره و تاریخ اجازه انتشار اعالمیه پذیره - 4

 و مبلغ اسمی آن. شودمیتعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع  - 5
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 .شودمینام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته  - 6

 نویس.هویت و نشانی کامل پذیره - 7

 1این قانون در مورد تعهد خرید سهم جدید نیز حاکم است. 15و  14 مقررات مواد - 180 ماده

هیأت مدیره  شدهنویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره - 181 ماده

هدکنندگان را تعیین و اعالم و مراتب را جهت ثبت و نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعبه تعهدات پذیره یک ماه حداکثر تا

 ها اطالع خواهد داد.شرکتآگهی به مرجع ثبت

نویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیأت مدیره مکلف است ضمن گاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره هر

 سهام اضافه خریداري شده را به بانک مربوط بدهد. دستور استرداد وجهسهام هر خریدار  تعیین تعداد

به مرجع ثبت  1٧4نویسی مذکور در ماده تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعالمیه پذیرههرگاه افزایش سرمایه شرکت  - 182 ماده

نویسی به آن تسلیم شده ذیرهنویسان سهام جدید مرجع ثبت شرکت که طرح اعالمیه پبه درخواست هر یک از پذیره نرسدها به ثبتشرکت

عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال از یای حاکاست گواهینامه

این صورت هر گونه  و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در مراجعهاند به بانک نویسی کردهپذیرهدارد تا اشخاصی که سهام جدید رامی

 گیرد.قرار می به عهده شرکتتعهد شده باشد ای که برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یاهزینه

ها کافی به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت فقط تسلیم اظهارنامههای سهامی خاص برای ثبت افزایش سرمایه شرکت - 183 ماده

 بود:خواهد

العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیأت مدیره داده است و در صورت ی فوقصورتجلسه مجمع عموم - 1

 صورتجلسه هیأت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.اخیر

 این قانون در آن نشر گردیده است. 2169ای که آگهی مذکور در ماده یک نسخه از روزنامه - 2

ارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظه - 3

 قید شود.اظهارنامه

 این قانون 82در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده  - 4

نویسان سهام العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیرهالعاده رسیده باشد مجمع عمومی فوقتصویب مجمع عمومی فوقبه

الزامی خواهد بود و یک  شودمیاین قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط  81لغایت  77تشکیل شده و رعایت مقررات مواد جدید

 العاده باید به ظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.تجلسه مجمع عمومی فوقصورنسخه از

 رسیده باشد.به امضاء کلیه هیأت مدیره های مذکور در این ماده باید اظهارنامه - تبصره

                                                        

نی او رسیده نسخه اول مقام قانو نویس یا قائم و با قید تاریخ به امضاء پذیره در دو نسخه تنظیمورقه تعهد سهم  - 14 ماده - 1

 شود.نویس تسلیم مینسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره  نزد بانک نگاهداری و

در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء کند هویت و نشانی کامل و سمت امضاکننده قید و مدرک  - تبصره

 ضمیمه خواهد شد.سمت او اخذ و

شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام  مستلزم قبول اساسنامهامضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود  -15 ماده

 باشد.می
های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید در شرکت - 169 ماده - 2

گردد به اطالع صاحبان های مربوط به شرکت در آن نشر میکه آگهی نتشاریروزنامه کثیراال از طریق نشر آگهی درمراتب 

سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه برسد در این آگهی باید اطالعات مربوط به مبلغ افزایش سهام

نویسی و نحوه رد و مهلت پذیرهرا دا ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها

آگهی قید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در دیدپرداخت ذکر شود. در صورتی که برای سهام ج

 خواهد شد.
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ین و توقیف و انتقال نگاهداری شود. تأم در حساب سپرده مخصوصیباید  شودمیوجوهی که به حساب افزایش سرمایه تأدیه  - 184 ماده

 .مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکتهای شرکت ممکن نیست مزبور به حسابوجوه

العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده در صورتی که مجمع عمومی فوق - 185 ماده

با امضاء ورقه خرید سهم توسط که در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد  شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدیاشخاص از

 گیرد.انجام می سهام جدید باشند نویسیرهپذیطلبکارانی که مایل به

 باید قید شود. 179ماده  8و  7و  5و  3و  2و  1نکات مندرج در بندهای  185در ورقه خرید سهم مذکور در ماده  - 186 ماده

صورت ها نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتپس از انجام پذیره 185در مورد ماده  - 187 ادهم

را که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک  نویسمطالبات نقدي حال شده بستانکاران پذیرهکاملی از

العاده و اظهارنامه که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق طالباتم حاکی از تصفیه آنگونه

 تسلیم شود. هابه مرجع ثبت شرکتاین سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است  هیأت مدیره مشعر بر این که کلیه

باید نقدا  گیرد کلیه افزایش سرمایه باالبردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می در موردی که افزایش سرمایه از طریق - 188 ماده

کال  پرداخته یا تهاتر نویسی بر حسب مورد باید هنگام پذیره شودمینیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر و پرداخت شود

 1شود.

مدیره در  هیأت تواند به پیشنهادشرکت می العادهمجمع عمومی فوق 141مذکور در ماده  کاهش اجباري سرمایهعالوه بر  - 189 ماده

حقوق صاحبان سهام  تساویبر آن که بر اثر کاهش سرمایه به  مشروطاتخاذ تصمیم کند  سرمایه شرکت به طور اختیاريکاهشمورد 

 این قانون کمتر نگردد. 5شرکت از حداقل مقرر در ماده ای وارد نشود و سرمایهلطمه

کاهش گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق صورت می کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهامکاهش اجباری سرمایه از طریق  - تبصره

 2گیرد.انجام می سهام به نسبت متساوي و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آنبهاي اسمی

به  العادهفوقاقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی حدپیشنهاد هیأت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید  - 190 ماده

 تسلیم گردد. شرکتبازرس یا بازرسان

مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و هم چنین شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن  پیشنهاد

 مالی قبل باشد.از ابتداي سال تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت  های مالی قبلعمومی نسبت به حسابموقع مجمع

العاده بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیأت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق - 191 ماده

 هد گرفت.تصمیم خوا پس از استماع گزارش بازرسخواهد نمود و مجمع عمومی  تسلیم

در  یک ماههیأت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف  - 192 ماده

 آگهی کند. گرددهاي مربوط به شرکت در آن نشر میکه آگهیو روزنامه کثیراالنتشاری  روزنامه رسمی

قبل از تاریخ نشر ه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانی که منشأ طلب آنها در مورد کاهش اختیاری سرمای - 193 ماده

اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت  ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهیتوانند باشد می 192مذکور در ماده  آگهیآخرین

 کنند. یمبه دادگاه تقد

معترض  طلبر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت در صورتی که به نظ - 194 ماده

 آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در این صورت ایوثیقه

شرکت که اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه و هم چنین در صورتی  193در مهلت دو ماه مذکور در ماده  - 195 ماده

 ممنوع است. سرمایهاز کاهش

                                                        

 دیانتقال عوا ای دیحاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جد یمطالبات نقد لی( تبدالف: دیجد یمبلغ اسم هیطرق تأد - 1

 هیبه سرما یاریاندوخته اخت ای مینشده و قابل تقس می( انتقال سود تقسب شرکت. هیبه سرما دیز اضافه ارزش سهام جدحاصل ا

 اوراق قرضه به سهام شرکت. لی( تبدج ممنوع است. دیبه سهام جد یشرکت اما انتقال اندوخته قانون
 سهام؛ توسط شرکت مجاز است. دی. اما باز خرباشدیسهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع م دیخر - 2
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به ای برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیأت مدیره شرکت باید مراتب را طی اطالعیه - 196 ماده

گردد هاي مربوط به شرکت در آن نشر میه کثیراالنتشاري که آگهیروزنام. اطالعیه شرکت باید در صاحبان سهم برسانداطالع کلیه

 بانام توسط پست سفارشی ارسال گردد. سهام نو برای صاحبا منتشر شود

 باید مشتمل بر نکات زیر باشد: 196اطالعیه مذکور در ماده  - 197 ماده

 نام و نشانی مرکز اصلی شرکت. - 1

 تصمیم در مورد کاهش سرمایه. مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ - 2

 یابد یا بهای اسمی هر سهم پس از کاهش.مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می - 3

 گیرد.انجام می بازپرداختنحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن این  - 4

 ممنوع است.کت توسط همان شرکت خرید سهام شر - 198 ماده

 انحالل و تصفیه - 9 بخش

 :شودمی منحلشرکت سهامی در موارد زیر  - 199 ماده

 وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد. - 1

 1شده باشد. تمدیدضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منق - 2

 2در صورت ورشکستگی. - 3

 شرکت بدهد. رأي به انحاللالعاده صاحبان سهام به هر علتی در هر موقع که مجمع عمومی فوق - 4

 صدور حکم قطعی دادگاه.در صورت  - 5

 ربوط به ورشکستگی است.انحالل شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات م - 200 ماده

 تواند انحالل شرکت را از دادگاه بخواهد:در موارد زیر هر ذینفع می - 201 ماده

شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی  تا یک سال پس از به ثبت رسیدندر صورتی که  - 1

 ده باشد.های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شفعالیتکه

های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده های هر یک از سالدر صورتی که مجمع عمومی ساالنه برای رسیدگی به حساب - 2

 تشکیل نشده باشد.است

 بالمتصدی مانده در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و هم چنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر شش ماه - 3

 باشد.

صاحبان سهام جهت اعالم انحالل شرکت تشکیل نشود و یا  العادهمجمع عمومی فوقدر صورتی که  199در مورد بندهای یک و دو ماده  - 4

 به انحالل شرکت ندهد.رأی

ه طبق اساسنامه و این قانون صالحیت دادگاه بالفاصله بر حسب مورد به مراجعی ک 201در مورد بندهای یک و دو و سه ماده  - 202 ماده

در صورتی که ظرف مهلت  دهد تا در رفع موجبات انحالل اقدام نمایند.می مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکنددارند اقدام

 دهد.رفع نشود دادگاه حکم به انحالل شرکت می نحاللمقرر موجبات ا

گیرد مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به عایت مقررات این قانون انجام میتصفیه امور شرکت سهامی با ر - 203 ماده

 3باشد.میورشکستگی

                                                        

آن  دیبه تمد میتصم (العادهفوق ی)مجمع عمومدارتیشود و قبل از انقضاء مدت، ارکان صالح یکه مدت منقض یدر صورت - 1

 یدر اساسنامه مدت توانندینم شوندیکه در بورس اوراق بهادار وارد م یسهام یهاشرکت-باشدیاز موجبات انحالل م ردینگ

رفتن  نیشود )از ب لیتشک یبه انحالل اجبار میجهت تصم دیمورد است که مجمع با کی در -.رندیرکت در نظر بگش یرا برا

 شرکت نباشد( هیبه کاهش سرما میشرکت اگر به همراه تصم هیاز سرما یمین
 یبرا لیکه دو دل یدر صورت جهیطرق انحالل تقدم دارند در نت ریآمره هستند لذا بر سا نیاز قوان یمقررات ورشکستگ - 2

 .شودیعمل م یباشد وفق مقررات ورشکستگ یها ورشکستگاز آن یکیانحالل وجود داشته باشد که 
 .شودیعمل م هیفصطبق مقررات قانون اداره ت - 3
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دهد ترتیب ای که رأی به انحالل میالعادهاست مگر آن که اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق مدیران شرکت امر تصفیه با - 204 ماده

 مقرر داشته باشد. دیگری

در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر ذینفع حق دارد تعیین  - 205 ماده

ضمن صدور گیرد مدیر تصفیه را دادگاه تصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز که انحالل شرکت به موجب حکم دادگاه صورت میمدیر

 ین خواهد نمود.تعی شرکت حکم انحالل

ذکر شود  "در حال تصفیه"و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت  شودمیدر حال تصفیه محسوب  به محض انحاللشرکت  - 206 ماده

 های مربوط به شرکت قید گردد.مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهیو نام

مگر آن که به موجب تصمیم مجمع عمومی  انی مرکز اصلی شرکت خواهد بودهمان نشنشانی مدیر یا مدیران تصفیه  - 207 ماده

 دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.العاده یا حکمفوق

و مدیران برای تصفیه  شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماندتا خاتمه امر تصفیه  - 208 ماده

باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می خاتمه دادن کارهایموظف به

 مدیران تصفیه انجام خواهند داد. دالزم شومعامالت جدیدی

از طرف  پنج روزد ظرف این قانون بای 207تصمیم راجع به انحالل و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده  - 209 ماده

ها و ها اعالم شود تا پس از ثبت برای اطالع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیهتصفیه به مرجع ثبت شرکتمدیران

توسط نتشاری است که کثیراالنتشار روزنامه کثیراال روزنامهگردد آگهی شود در مدت تصفیه منظور از به شرکت در آن نشر میمربوط هایگهیآ

 .عادي قبل از انحالل تعیین شده استآخرین مجمع عمومی

 است. بالاثرانحالل شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعالن نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث  - 210 ماده

 . شودمیشرکت شروع تصفیه و  خاتمه یافتهاختیارات مدیران شرکت  از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه - 211 ماده

 دار شوند.اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بالفاصله امر تصفیه شرکت را عهدهتصفیه باید کلیه مدیران

ی و و کلیه اختیارات الزم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعو نماینده شرکت در حال تصفیه بودهمدیران تصفیه  - 212 ماده

 توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. باشند و میو حق سازش دارا میارجاع به داوری

 .استیکنلمباطل و کانکردن اختیارات مدیران تصفیه  محدود

ب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کاًل یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقار - 213 ماده

 باطل خواهد بود.. هر نقل و انتقالی که برخالف مفاد این ماده انجام گیرد استممنوع

اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته  نباید از دو سال تجاوز کندمدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه  - 214 ماده

یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه الزم  باشد مدیر

رسانیده تمدید مدت  به اطالع مجمع عمومی صاحبان سهاماند که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفتهدانند و تدابیری رامی

 واستار شوند.مأموریت خود را خ

با  214هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت مأموریت آنان با رعایت شرایط مندرج در ماده  - 215 ماده

 خواهد بود. دادگاه

 باشند.قابل عزل می همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده استمدیر یا مدیران تصفیه توسط  - 216 ماده

را با رعایت و  شرکتساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه - 217 دهما

بینی شده است دعوت کرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات که در قانون و اساسنامه پیشتشریفاتی

 اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام دادهیمهخود را به ضم

معین  ناظربرای دوره تصفیه یک یا چند  اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهامدر صورتی که به موجب  - 218 ماده

 تسلیم کند. به مجمع عمومی عادي صاحبان سهامگزارش خود را  به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کردهناظر باید  شده باشد

است. هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل  به عهده مدیران تصفیهدر مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد  - 219 ماده

بینی یا معین نشده ل نکند یا ناظر پیشو در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عم مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بودناظرنکنند 

 ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد. هرضایباشد دادگاه به تقا



 

  کتاب جامع حقوق تجارت)مخصوص دکتری(  
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 ها در مدت تصفیه کسب اطالع کنند.صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحالل شرکت از عملیات و حساب - 220 ماده

از انحالل  قبلعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان در مدت تصفیه مقررات راجع به د - 221 ماده

کنند باید در روزنامه کثیراالنتشاری که ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر میرعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطالعیه باید

 گردد منتشر شود.های مربوط به شرکت در آن درج میآگهیها واطالعیه

باشند به دعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود می مدیران تصفیه مکلفدر مواردی که به موجب این قانون  - 222 ماده

ند عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد و یا این که تشکیل شده و نتوا هرگاه مجمع

ها و این قانون را در روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه 217های مقرر در ماده گزارش خود و صورت حساب باید تصفیهرانمدیتصمیم بگیرد 

 براي اطالع عموم سهامداران منتشر کنند.گردد آن درج میهای مربوط به شرکت درآگهی

بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم دت تصفیه مورد احتیاج نیست آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در م - 223 ماده

 1که حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع شده باشد.به شرط آن شودمی

زپرداخت مبلغ اسمی سهام به باپس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون دارایی شرکت بدواً به مصرف  - 224 ماده

 به نسبت سهام بین سهامدارانو مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد  رسید سهامداران خواهد

 تقسیم خواهد شد.

 تصفیه و دعوت شروعآن که  تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر - 225 ماده

های مربوط به ها و آگهیدر روزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه قبال  سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماهبستانکاران 

 گذشته باشد. الاقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهیگردد آگهی شده و می شرکت در آن درج

 اند.مدیران تصفیه را مسئول خسارات بستانکارانی قرار خواهد داد که طلب خود را دریافت نکرده 225از ماده  تخلف - 226 ماده

ها اعالم دارند تا به ثبت رسیده و در مراتب را به مرجع ثبت شرکت مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیهمدیران تصفیه  - 227 ماده

گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت های مربوط به شرکت در آن درج میها و آگهیری که اطالعیهرسمی و روزنامه کثیراالنتشاروزنامه

 ثبت تجارتی حذف گردد.ها و دفترشرکت

های ایران تودیع پس از اعالم ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک - 228 ماده

اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده و

پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم اطالع اشخاص ذینفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. به دهما

به خزانه در بانک باقیمانده باشد در حکم مال بالصاحب بوده و از طرف بانک با اطالع دادستان شهرستان محل ر مبلغ از وجوه کهه تصفیه

 .شد واهددولت منتقل خ

محفوظ بماند به این منظور  تا ده سال از تاریخ اعالم ختم تصفیهدفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید  - 229 ماده

ها تحویل دهند تا ها دفاتر واسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکتمقارن اعالم ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت مدیران تصفیه باید

 اشخاص ذینفع آماده باشد. مراجعه براینگهداری و 

را  شرکت عمومی عادي صاحبان سهامباید مجمع از سمت خود را داشته باشد  قصد استعفادر صورتی که مدیر تصفیه  - 230 ماده

استعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید. در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی  جهت اعالم

را به دادگاه اعالم کند و مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود  اههرگ را انتخاب کند و نیز

به ترتیب مذکور در این ماده انتخاب  هنگامی که جانشین اودادگاه بخواهد در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا  تعیین مدیر تصفیه جدید را از

 یکن است.لمثبت و آگهی نشده باشد کاناین قانون 209نشده و مراتب طبق ماده 

و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا  اگر مدیران تصفیه متعدد باشندیا ورشکستگی مدیر تصفیه  در صورت فوت یا حجر - 231 ماده

را جهت انتخاب  مجمع عمومی عادي شرکتمجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید ورشکسته توسط

و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین  یا ورشکسته دعوت نمایند محجوریا  جانشین مدیر تصفیه متوفی

توسط دادگاه تعیین ورشکسته را انتخاب کند یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا

اگر امر  .از دادگاه بخواهنده متوفی یا محجور یا ورشکسته را جانشین مدیر تصفی تعیین لفندمک مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده شده باشد

                                                        

 .ردیگیشرکت انجام م یهایو انجام تعهدات و پرداخت تمام بده هیپس از ختم تصف ییدارا میاصوالً تقس - 1
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شرکت توسط مجمع عمومی تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه

مدیر ی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشینبخواهد که مجمع عمومی عاد هاتواند از مرجع ثبت شرکتانتخاب شده باشد هر ذینفع می

تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در 

تعیین جانشین را از دادگاه تواند هر ذینفع میکه مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد صورتی

 بخواهد.

 های شرکتحساب - 10 بخش

هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و هم چنین ترازنامه و حساب  - 232 ماده

ت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرک عملکرد

 بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادي ساالنه در اختیار بازرسان گذاشته شود. اقال  ددر این ماده بای

ال قبل از های ارزیابی که در ارزیابی سدر تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روش - 233 ماده

توجه به گزارش  هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با مالحظه آنها و باآن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور به هر دو شکل و

 و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد. مدیرههیأت 

ها سود قابل در نظر گرفته شود ولو آن که پس از وضع استهالک و اندوختههای الزم در ترازنامه باید استهالک اموال و اندوخته - 234 ماده

 باقی نماند یا کافی نباشد.پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید درتقسیم

 های احتمالی باید ذخیره الزم منظور گردد.ها و هزینهقالم دارایی و زیاناحتمالی ارزش سایر ااستهالکات منظور گردد. برای جبران کاهش

 آورده شود. باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامهتعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است  - 235 ماده

 تا پنج سالرمایه باید حداکثر های افزایش سهای تأسیس شرکت باید قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلک شود. هزینههزینه - 236 ماده

به قیمتی  شودمیها به عمل آمده مستهلک شود. در صورتی که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر که این گونه هزینهاز تاریخی

 توان از محل اضافه ارزش مستهلک نمود.های افزایش سرمایه را میفروخته شده باشد هزینهاسمی لغبیش از مب

ها و استهالکات و سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه - 237 هماد

 ها.ذخیره

به عنوان  140آن بر طبق ماده  معادل یک بیستمهای قبل باید های وارده در سالاز سود خالص شرکت پس از وضع زیان - 238 ماده

 .هر تصمیم برخالف این ماده باطل استوع شود موضاندوخته قانونی

های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در های سالسود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان - 239 ماده

 های قبل که تقسیم نشده است.های اختیاری به عالوه سود قابل تقسیم سالو سایر اندوخته 238ماده

را که باید بین  های سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آنمجمع عمومی پس از تصویب حساب - 240 هماد

هایی که شرکت در اختیار تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوختهسهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. عالوه بر این مجمع عمومی میصاحبان

ها قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً حبانصاندارد بی

قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل  تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات اینباید برداشت و

نحوه پرداخت  هیأت مدیرهو اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد  شودمیتعیین  ومیعمجمعتوسط متقسیم 

هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف را تعیین خواهد نمود ولی در

 پذیرد. انجام سود

هیأت مدیره در  پاداشنسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت  134ر در ماده با رعایت شرایط مقر - 241 ماده

و در  شودمیبه صاحبان سهام پرداخت  سودی که در همان سال پنج درصدهای سهامی عام از گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکتنظر

 تجاوز کند. شودمیبه صاحبان سهام پرداخت سودی که در همان سال  سهامی خاص از ده درصدهايشرکت

 .باطل و بالاثر استاساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد  مقررات

 گزارش حسابداران رسمیهای سود و زیان و ترازنامه شرکت های سهامی عام هیأت مدیره مکلف است که به حسابدر شرکت - 242 ماده

های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت د. حسابداران رسمی باید عالوه بر اظهار نظر درباره حسابضمیمه کن را نیز

های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب یحاتتوض های شرکت وحساب

 دهد.و روشن نشان می صحیح مالی شرکت را به نحو
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اسفند سال  های مستقیم مصوبمنظور از حسابداران رسمی مذکور در این ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیات -تبصره

فته باشد و در صورتی که به موجب قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند و یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرمی1345

 مذکور در این ماده نیز خواهد بود. ارانحسابدشود شامل 

 مقررات جزایی - 11 بخش

هر دو مجازات  بهاشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا  - 243 ماده

 خواهند شد:محکوم

نویسی منتشر نماید و نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخالف مقررات این قانون اعالمیه پذیرهع پذیرههرکس که عالماً و بر خالف واق - 1

 ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند.مدارک خالف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتیا

 سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاً پرداخت شده است قید کند. هرکس در ورقه سهم بانام یا گواهینامه موقت - 2

ها اعالم کند بعضاً یا کالً خودداری نماید و یا مطالب خالف هرکس از اعالم مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت - 3

 به مرجع مزبور اعالم دارد.واقع

 را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند. هرکس سهام یا قطعات سهام - 4

آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیر نقد  حداقل سی و پنج درصدنویسی کلیه سرمایه و تأدیه هرکس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره - 5

 صادر کند.

 صادر کند. نامنام یا گواهینامه موقت بیسهام بیاسمی سهم هرکس قبل از پرداخت کلیه مبلغ  - 6

اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به هر دو مجازات  - 244 ماده

 خواهند شد:محکوم

 .بلغ اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذاردهرکس عالماً سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر م - 1

 نام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد یا به معرض فروش گذارد.هرکس سهام بی - 2

فروش  معرضیا به صادر کند یا بفروشد  اقال  سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشدهرکس سهام بانام را قبل از آن که  - 3

 گذارد.

شرکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید بر حسب مورد به  244هرکس عالماً در هر یک از عملیات مذکور در ماده  - 245 ماده

 شریک یا معاون محکوم خواهد شد. مجازات

دو ماه تا شش ماه یا به زیر به حبس تأدیبی از  رئیس اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم - 246 ماده

 محکوم خواهند شد: نقدي از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازاتجزاي

در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان  - 1

 العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.عمومی فوق مذکور مجمعمهلت

 در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند. - 2

یره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحًا در صورتی که هر یک از اعضاء هیأت مد 246در مورد بند یک ماده  - 247 ماده

کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزایی عمل شود و به این اعالم از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود و جرم اعالم

خواهد شد. سلب مسئولیت جزایی از عضو هیأت مدیره عضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعالم کرده است مجرم شناخته ن کند داتحقق پی

مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر عضو هیأت مدیره عالوه بر اعالم تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور منوط به این است که

دد اعالم از طریق ارسال اظهارنامه رسمی . در صورتی که جلسات هیأت مدیره به هر علت تشکیل نگرنماید یک از اعضاء هیأت مدیره اعالم

 مدیره کافی است.برای سلب مسئولیت جزایی از عضو هیأت

 نویسی سهام یا اطالعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یاهرکس اعالمیه پذیره - 248 ماده

 محکوم خواهد شد. ه هزار تا سی هزار ریالبه جزاي نقدي از دمدیران شرکت منتشر کند 

سهام یا اطالعیه  نویسیپذیرههرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعالمیه  - 249 ماده

تهیه اعالمیه یا اطالعیه مزبور اطالعات  اوراق قرضه که متضمن اطالعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت انتشار

در شده باشد مرتکب  مترتبخواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات  محکوم مجازات شروع به کالهبرداريناقص داده باشد به  نادرست یا

 به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. و حکم کالهبردار بوده
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دو سال تمام از  انقضاءسهامی عام که قبل از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از  رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت - 250 ماده

ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست تاریخ

 محکوم خواهند شد.هزار ریال

قرضه  اوراقاین قانون مبادرت به صدور  56هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده  رئیس و اعضاء - 251 ماده

 حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.بنمایند به

این قانون را در اوراق قرضه قید  60کت سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شر - 252 ماده

 به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. ننمایند

 محکوم حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزاي نقدي از بیست هزار تا دویست هزار ریالاشخاص زیر به  - 253 ماده

 خواهند شد:

 هرکس عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. - 1

هرکس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا به این طریق در اخذ رأی در مجمع عمومی صاحبان سهام  - 2

 ا توسط دیگری انجام دهد.نماید اعم از آن که این کار را شخصاً ی شرکت

ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را  6رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا  - 254 ماده

بیست هزار تا  را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از 232نکنند یا مدارک مقرر در ماده دعوت

 هر دو مجازات محکوم خواهند شد.دویست هزار ریال یا به

نقدی از  جزایتنظیم نکنند به  99رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده  - 255 ماده

 هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.بیست

را تنظیم نکند. به مجازات مذکور در ماده قبل محکوم خواهد  105مجمع عمومی که صورتجلسه مذکور در ماده هیأت رییسه هر  - 256 ماده

 شد.

باشند به مجازات  رئیس و اعضاء هیأت رییسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده - 257 ماده

 محکوم خواهند شد. 255ماده مذکور در

 اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد: - 258 دهما

رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع  - 1

 را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.موهومی

 أت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یارئیس و اعضاء هی - 2

 منتشر کرده باشند.

 شخصی یا برای شرکت یا رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخالف منافع شرکت برای مقاصد - 3

 قرار دهند. باشند مورد استفادهسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میمؤس

رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خالف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به  - 4

 باشند استفاده کنند.ر مستقیم در آن ذینفع میشرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیخاطر

رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت که متعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام  - 259 ماده

ند به حبس از دو تا شش ماه یا جزای عمومی صاحبان سهام دعوت نکنبه این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع پذیرد

 تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. هزارتنقدی از بیس

رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای  - 260 ماده

 دویستزم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا وظایف آنها الانجام

 هر دو مجازات محکوم خواهند شد.هزار ریال یا به

 ه یا در رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمای - 261 ماده

سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات الزم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای که ثبت افزایش صورتی

نتشار ریال محکوم خواهند شد. و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام مبادرت به صدور و انقدی از ده هزار تا یکصد هزار

به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند مسها

 خواهند شد.
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ال تا رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی از بیست هزار ری - 262 ماده

 هزار ریال محکوم خواهند شد:دویست

بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیش - 1

نظر گرفته شود به صاحبان سهام نویسی سهام جدید باید در نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیرهپذیرهبه

 ندهند.

در صورتی که شرکت قبالً اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان این گونه اوراق قرضه را نسبت به تعویض  - 2

 آنها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل اوراق

تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابل ویضتع

طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را از

 منافع تغییراتی بدهند. متقسی

رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به  - 263 ماده

جدید به مجمع عمومی اطالعات نادرست بدهند یا اطالعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به نویسی سهامپذیره

 تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. ریالجزای نقدی از یکصد هزار

رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالماً مقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی از  - 264 ماده

 هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:بیست

 در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام. - 1

العاده به بازرس شرکت تسلیم در صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق - 2

 باشد.نشده

وزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشاری در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرائط آن در ر - 3

 گردد آگهی نشده باشد.اعالنات مربوط به شرکت در آن نشر میکه

های وارده رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان - 265 ماده

بان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحالل یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و حداکثر تا العاده صاحدو ماه مجمع عمومی فوقحداکثر تا

به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال نسبت هیک ما

 محکوم خواهند شد.یا به هر دو مجازات

هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش  - 266 ماده

 جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.ماه یا به

های خود اطالعات لماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارشهرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی که عا - 267 ماده

 حقیقت بدهد و یا این گونه اطالعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.خالف

از دو ماه تا شش ماه یا به جزای  مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً مرتکب جرائم زیر بشوند به حبس تأدیبی - 268 ماده

 بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد:نقدی از

 ها اعالم نکنند.در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحالل شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت - 1

شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات در صورتی که تا شش ماه پس از  - 2

 داند به اطالع مجمع عمومی نرسانند.قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه الزم میو

ع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این ساله مجمدر صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه - 3

بینی شده است دعوت نکرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به اساسنامه شرکت پیشقانون

 ع مذکور تسلیم نکنند.اند به مجمگزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام دادهضمیمه

 در صورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آن که تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه دهند. - 4

 ها اعالم ننمایند.در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت - 5

صورت های ایرانی تودیع ننمایند وفیه وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانکدر صورتی که پس از اعالم ختم تص - 6

اند به آن بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده

 ذینفع نرسانند. اصاشخاطالع
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تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند  مدیر - 269 ماده

 شد:

در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخالف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری  - 1

 باشند مورد استفاده قرار دهند.تقیم در آن ذینفع میخود به طور مستقیم یا غیر مسکه

به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که  213در صورتی که برخالف ماده  - 2

 موعد تأدیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.هنوز

 های سهامیختلف مربوط به شرکتمقررات م - 12 بخش

هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ  - 270 ماده

خواهد شد  رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطالن شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعالمگرددمی

 توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطالن استناد نمایند.و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی نمدیرالیکن مؤسسین و

در صورتی که قبل از صدور حکم بطالن شرکت یا بطالن عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطالن مرتفع شده  - 271 ماده

 ط دعوای بطالن را صادر خواهد کرد.دادگاه قرار سقوباشد

تواند بنا به درخواست خوانده مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع دادگاهی که دعوای بطالن نزد آن اقامه شده است می - 272 ماده

 بطالن تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است.موجبات

 ظرف مهلت مقرر موجبات بطالن برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد. صورتی که در

در صورت صدور حکم قطعی بر بطالن شرکت یا بطالن عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطالن هستند متضامناً  - 273 ماده

 ثالث متوجه شده است.خساراتی خواهند بود که از آن بطالن به صاحبان سهام و اشخاص مسئول

نماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر دادگاهی که حکم بطالن شرکت را صادر می - 274 ماده

 مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند.طبق

ای که توسط طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا مدیران تصفیه در هر مورد که بر اثر انحالل یا بطالن شرکت مدیر تصفیه باید از - 275 ماده

اند حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع تعیین شدهدادگاه

 .دنمایمی

 شوند به عهده دادگاه است.می ای که توسط دادگاه تعیینالزحمه مدیر یا مدیران تصفیهتعیین حق - تبصره

توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می - 276 ماده

مدیره و مدیر عامل اقامه اعضاء هیأت مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیأت و

و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند.در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر  نماینددعوی

وی پرداخت شده از کننده دعای که از طرف اقامهاجراء و هزینهعامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت

 ها و خسارات به عهده آنان است.کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینهوی مسترد خواهد شد.در صورت محکومیت اقامه همبلغ محکوم ب

مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت  - 277 ماده

 دیران شرکت محدود نماید.معلیه

که اوالً موضوع به تصویب مجمع عمومی  تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شودشرکت سهامی خاص در صورتی می - 278 ماده

های سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیاً سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکتالعادهفوق

افزایش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی  ذکورمیزان مسرمایه خود را به

 های سهامی عام تنظیم یا اصالح شده باشد.باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتصاحبان سهام رسیده

العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوقشرکت سهامی خاص  - 279 ماده

 تسلیم کند: هازیر به مرجع ثبت شرکتالعاده را به ضمیمه مدارک صورتجلسه مجمع عمومی فوق کرده است

 رسیده است. العادهعادي یا فوقبه تصویب مجمع عمومی ای که برای شرکت سهامی عام اساسنامه - 1

 که به تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد. 278دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده  - 2

ها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت - 3

 ی وزارت دادگستری رسیده باشد.کارشناس رسمتأیید
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 اعالمیه تبدیل شرکت که باید به امضاء دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد: - 4

 نام و شماره ثبت شرکت. - الف

 های آن.موضوع شرکت و نوع فعالیت - ب

 ن.مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آ - ج

 در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن. - د

 سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن. - ه

 اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن. - و

 هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. - ز

 هام در مجامع عمومی.شرایط حضور و حق رأی صاحبان س - ح

 مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته. - ط

 مبلغ دیون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است. - ی

 گردد.های شرکت در آن درج میها و آگهیذکر نام روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه - ک

و  تبدیل شرکت را ثبتو تطبیق مندرجات آنها با این قانون  279ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده شرکت مرجع ثبت - 280 ماده

 خواهد نمود. هزینه شرکت آگهیبهمراتب را 

 در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعالمیه تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و - 281 ماده

زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و هم چنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر حساب سود و

باشد آگهی تبدیل شرکت باید عالوه بر روزنامه برای مراجعه عالقمندان آماده میو در مرکز شرکت  هاشرکتثبتدر مرجع منقول آن 

 دیگر نیز آگهی شود. در یک روزنامه کثیراالنتشارگردد اقالً درج میهای شرکت در آنآگهیکثیراالنتشاری که 

شرکت سهامی خاص که بخواهد با افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید خود را که در نتیجه  - 282 ماده

عرضه نماید. مرجع ثبت  نویسی عمومیبراي پذیرهاین قانون  184و ماده  182لغایت  173آید با رعایت مواد سرمایه به وجود میافزایش

پس از وصول تقاضا و مدارک مربوط به تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام و تطبیق آنها با مقررات قانون  دمورها در اینشرکت

نویسی ه شرکت سهامی عام تبدیل شود اجازه انتشار اعالمیه پذیرهنویسی عمومی ببتواند با افزایش سرمایه از طریق پذیرهدر صورتی که شرکت

 نامه مزبور قید گردد.باید شماره و تاریخ اجازهنویسی اعالمیه پذیره در سهام را صادر خواهد نمود.

تواند به شرکت میدر صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده قبل عرضه شده است تماماً تأدیه نشود شرکت ن - 283 ماده

 تبدیل گردد.سهامی عام

های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف سه سال از تاریخ اجرای این قانون به صورت شرکت سهامی شرکت - 284 ماده

های تجارتی مذکور در قانون کتشرکت سهامی عام درآیند و وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند یا به نوع دیگری از انواع شرخاص یا

تبدیل شوند واال منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحالل مشمول قانون تجارت مصوب  1311ماه  اردیبهشتتجارت مصوب

این  بود.تا هنگامی که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال وضع خود را با مقرراتخواهند 1311اردیبهشت 

و مقررات اساسنامه خود خواهند  1311شرکتهای سهامی مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت  بهمربوطاند تابع مقررات قانون تطبیق نداده

که مرجع ثبت شرکتها پس از احراز صحت تطبیق مراتب را ثبت و به هزینه  شودمیتطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون وقتی محقق  بود.

این ماده در صورت عدم افزایش سرمایه شرکت مستلزم پرداخت هیچگونه هزینه دیگری  جرایبه استثنای هزینه آگهی ا کرده باشد.ت آگهیشرک

 .شودمیهای مربوط فقط شامل میزان افزایش سرمایه سرمایه هزینهنیست و در صورت افزایش

د در تاریخ تصویب این قانون به منظور تطبیق وضع آنها با مقررات این های سهامی موجوهر یک از شرکت تغییر اساسنامه - 285 ماده

مگر در مورد افزایش سرمایه که باید ممکن است به موجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیرد  قانون استثنائاً

العاده به منظور تطبیق زم برای مجامع عادی فوقترتیب دعوت تشکیل و حد نصاب و اکثریت ال برسد. العادهفوقبه تصویب مجمع عمومی

های سهامی و هم چنین اساسنامه معتبر در مورد شرکت 1311مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت وضع شرکت با مقررات این قانون تابع

 باشد.می نونقاهای موجود در تاریخ تصویب اینشرکت

 وال  د در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی خاص درآیند باید اهای سهامی موجوبرای آن که شرکت - 286 ماده

های سهامی خاص مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد حداقل به میزانی باشد که برای شرکتسرمایه آنها

اصالح کرده اساسنامه خود را به منظور تطبیق با مقررات این قانون  نیا  ثا .افزایش دهندخاص به آن میزان  سهامیرکتافزایش سرمایه ش
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پس از احراز صحت تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون مراتب را  هامرجع ثبت شرکت نمایند.ها اعالممراتب را به مرجع ثبت شرکت

 نمود. هدآگهی خوا به هزینه شرکتثبت و 

سرمایه  وال  هامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی عام درآیند باید اهای سبرای آن که شرکت - 287 ماده

های سهامی عام مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت میزانی باشد که برای شرکتآنها به

یک و  یک سال از ثبت شرکت گذشتهدر تاریخ تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام  ثانیا . به آن میزان افزایش دهند عام امیسه

 اساسنامه خود را با مقررات این قانون وفق دهند. ثالثا  .عادي رسیده باشدترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی

قانون به  اینبرای تطبیق وضع خود با مقررات  های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بخواهنددر صورتی که شرکت - 288 ماده

سرمایه مبادرت کنند در صورتی که تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آنها تأدیه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت به هر افزایش

. در مبلغ اسمی سهام کمتر باشدتواند از سی و پنج درصد نمیالرعایه است و در هر حال این نسبت جدید نیز الزمسهم در مورد سهام

 تأدیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست.این قانون در مورد  165مذکور در این ماده رعایت ماده واردم

های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند از طریق افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شوند شرکت - 289 ماده

 .نویسی عمومی عرضه نمایندبراي پذیرهآید با رعایت مقررات این قانون جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به وجود می سهام باید

تماما  تعهد نشود و مبلغی که باید بر طبق مقررات این قانون تأدیه گردد جدیدی که به ترتیب فوق عرضه شده است  هامدر صورتی که س

 تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.شرکت نمی تأدیه نشود

های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند و به این منظور به افزایش شرکت - 290 ماده

 ها تسلیم نمایند:مبادرت کنند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت سرمایه

 رسیده است. العادهبه تصویب مجمع عمومی عادي یا فوقرکت سهامی عام ای که برای شاساسنامه - 1

 العاده که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.صورتجلسه مجمع عمومی فوق - 2

منقول شرکت ها.صورت مزبور باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت -3

 رسیده باشد. به تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستريبوده 

 این قانون تنظیم شده باشد. 174نویسی سهام جدید که باید به ترتیب مقرر در ماده طرح اعالمیه پذیره - 4

 یده باشد.آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رس - 5

نویسی ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعالمیه پذیرهمرجع ثبت شرکت - 291 ماده

 جدید را صادر خواهد نمود.سهام

دیل شرکت سهامی به شرکت سهامی این قانون برای تحقق افزایش سرمایه و تب 181لغایت  177کلیه مقررات مذکور در مواد  - 292 ماده

 الرعایه است. در آگهی مربوط ضمن ذکر افزایش سرمایه موضوع تبدیل نیز قید خواهد شد.الزم عام

این قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شرکت باید در مهلت مذکور  182در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه بر طبق ماده  - 293 ماده

 با مقررات این قانون تطبیق دهد. وضع خود را 284در ماده

های سهامی عام مذکور در های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که سرمایه آنها حداقل به میزان سرمایه شرکتشرکت - 294 ماده

 :ها تسلیم کنندقانون باشد و بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکتاین

 رسیده است. العادهبه تصویب مجمع عمومی عادي یا فوقای که برای شرکت سهامی عام اساسنامه - 1

ها که باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت - 2

 باشد.تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده به

 آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد. - 3

های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به شرکت سهامی عام باید کلیه مندرجات اعالمیه تبدیل در آگهی تبدیل شرکت - 296 ماده

ه اساسنامه شرکت و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان آن ذکر گردد و قید شود کشرکت

عالوه بر روزنامه آگهی تبدیل شرکت باید  باشد.در مرکز شرکت براي مراجعه عالقمندان آماده میو  هاشرکتتدر مرجع ثب

 نیز آگهی شود. در یک روزنامه کثیراالنتشار دیگراقالً  دگرددرج میهاي شرکت در آنکثیراالنتشاري که آگهی

های تجاری در مواردی که برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکت - 297 ماده

ن سهام شرکت یا تسلیم اسناد و مدارک خاصی العاده صاحبادعوت مجمع عمومی عادی یا فوق 1311قانون تجارت مصوب اردیبهشت مذکور در
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العاده یا تسلیم آن اسناد و الزم باشد و رئیس و اعضاء هیأت مدیره آن شرکت به دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق هاکتشربه مرجع ثبت

م خواهند شد و عالوه بر این محکو جزاي نقدي از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریالها اقدام ننمایند به شرکتمدارک به مرجع ثبت

 .شودمیکه بر اثر انحالل شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارده  باشندمییمتضامنا  مسئول جبران خسارات

در صورتی که هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحاً اعالم کند  297در مورد ماده  - 298 ماده

به تکلیف قانونی عمل شود و به این اعالم از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود عضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعالم کرده ه بایدک

. سلب مسئولیت جزایی و مدنی از عضو هیأت مدیره منوط به این است که عضو هیأت مدیره نخواهد داشتمسئولیت جزایی و مدنی  است

تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیأت مدیره اعالم نماید. در عالمعالوه بر ا

برای سلب مسئولیت جزایی و مدنی از عضو  اعالم از طریق ارسال اظهارنامه رسمیمدیره به هر علت تشکیل نگردد  هیأتلساتصورتی که ج

 است.هیأت مدیره کافی 

های های سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکتمربوط به شرکت 1311آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت  - 299 ماده

 ها به قوت خود باقی است.باشد نسبت به آن شرکتمیتجاری

بت به موضوعاتی که در قوانین و و فقط نس باشندهاي خود میتابع قوانین تأسیس و اساسنامههای دولتی شرکت - 300 ماده

 شوند.نشده تابع مقررات این قانون میهای آنها ذکراساسنامه

تبصره در تاریخ روز شنبه بیست و چهارم اسفند یکهزار و سیصد و چهل و هفت به استناد قانون  28الیحه قانونی فوق مشتمل بر سیصد ماده و 

 به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسیده است. 19/9/1343ن تجارت مصوب اجازه اجرای موقت الیحه اصالح قسمتی از قانو

 شرکت با مسئولیت محدود -مبحث دوم  

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه  1شرکت با مسئولیت محدود - 94 ماده

 3در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. 2فقط تا میزان سرمایه خود -شده باشد سهام یا قطعات سهام تقسیمسرمایه به

با مسئولیت محدود( قید شود و اال آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و در اسم شرکت باید عبارت ) - 95 ماده

باشد و اال شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل  مقررات آن خواهد بود.اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاءتابع

 شرکت تضامنی را خواهد داشت.ضامن در کاشخاص ثالث حکم شری

و تسلیم  تقویمالشرکه غیر نقدي نیز تمام سرمایه نقدي تأدیه و سهمکه  شودمیشرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل  - 96 ماده

 .شده باشد

 های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.الشرکهتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهمدر شرک - 97 ماده

های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت الشرکهشرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم - 98 ماده

 دارند.تضامنی

 از تاریخ تشکیل شرکت است. ده سالی از مقررات فوق مرور زمان دعاوی ناش - 99 ماده

تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در  97و  96هر شرکت با مسئولیت محدود که برخالف مواد  - 100 ماده

 حق استناد به این بطالن ندارند.اشخاص ثالث مقابل

                                                        

باشد.  یم کیکه بحث از سهم است و سهامدار، صحبت از شر یسهام یمحدود، بر خالف شرکت ها تیبا مسئول در شرکت - 1

ابطال  شیآن ضرورت دارد و ضمانت اجرا میو تسل میصورت تقو نیباشد که در ا یرنقدیتواند غ یاز سهم الشرکه م یقسمت

 شرکت است.
سهم  زانیشرکا محدود است به م تیمسئول زانیقائل شد م کیتفک رانیشرکا و مد تیمسئول زانیم نیب دیبا تیدر مسئول - 2

ندارند و اگر شرکت ورشکسته  یگرید تیکه در شرکت دارند مسئول یا هیشرکت دارند و جز سرما هیکه در سرما یالشرکه ا

 .دهندیاز طلب را از دست م یقسمت انیشود مسلما د
 صورت شرکت باطل است. نیا ریو مشروع باشد در غ یجارانجام امور ت دیموضوع شرکت و جهت شرکت با - 3
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و مدیرهایی که  تظارنماده قبل صادر شود شرکایی که بطالن مستند به عمل آنها است و هیأت  اگر حکم بطالن شرکت به استناد - 101 ماده

و اشخاص ثالث نسبت به خسارات  دیگر اند در مقابل شرکاءحدوث سبب بطالن یا بالفاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکردهدر حین

 .مسئول خواهند بود متضامنا بطالن  ناشیه از این

 ده سال از تاریخ حدوث موجب بطالن است.مرور زمان  مدت

 اسم و غیره درآید. به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی تواندنمیالشرکه شرکاء سهم - 102 ماده

لق به آنها بوده و اکثریت عددي مگر با رضایت عده از شرکاء که الاقل سه ربع سرمایه متعغیر نمود توان منتقل بهرا نمی الشرکهسهم

 1نیز داشته باشند.

 2.مگر به موجب سند رسمیالشرکه به عمل نخواهد آمد انتقال سهم - 103 ماده

برای مدت  یا از خارجکه از بین شرکاء  موظف یا غیر موظف 3یک یا چند نفر مدیرشرکت با مسئولیت محدود به وسیله  - 104 ماده

 4گردد.شوند اداره میین مینامحدودی مع محدود یا

مدیران شرکت کلیه اختیارات الزمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر  - 105 ماده

یکن لمثالث باطل و کان در مقابل اشخاصباشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده  شده

 5است.

باید اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد  .اکثریت الاقل نصف سرمایه اتخاذ شودتصمیمات راجعه به شرکت باید به  - 106 ماده

ی نصف سرمایه اگر چه اکثریت مزبور دارا شودمیدر این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ  مجددا  دعوت شوند تمام شرکاء

 ترتیبی برخالف مراتب فوق مقرر دارد. تواندمی رکتنباشد. اساسنامه ش

مقرر داشته  دیگریدارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه به ترتیب  به نسبت سهمی که در شرکت داردهر یک از شرکاء  - 107 ماده

 باشد.

مزبور به  تقسیمر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد اگ -است  تابع اساسنامهروابط بین شرکاء  - 108 ماده

 شرکاء به عمل خواهد آمد..نسبت سرمایه

الاقل بوده و هیأت مزبور  6باید دارای هیأت نظار عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشدهر شرکت با مسئولیت محدود که  - 109 ماده

 را تشکیل دهد. رکاءمجمع عمومی شسالی یک مرتبه

                                                        

 محدود اصدار سهام ممنوع است. تیباشد و درشرکت با مسئول یعام وخاص م یسهام یصدور ورقه سهام، خاص شرکت ها - 1
 یمباشند  هیاز سه چهارم سرما شیب یکه دارا یعدد تینوع شرکت منوط به موافقت اکثر نیانتقال سهم الشرکه در ا - 2

 باشد. یبه موجب سند رسم دیانتقال با نیباشد.ا
 است. یشرکت الزام یبرا ریمد نییتع - 3
 3 دیخاص حداقل با یو در سهام ریپنج نفر مد دیعام که حداقل با یمحدود برخالف شرکت سهام تیدر شرکت با مسئول - 4

 یشرط خاص چیشود و ه یم لیبا دو نفر هم تشک )ل.ا.ق.ت( حداقل107و  3شود)مواد  لیداشته باشند تا شرکت تشک رینفر مد

 .قائل نشده است یتیگونه محدود چیاعضا هم قانونگذار ه کثرشرکا ذکر نشده است ودر مورد حدا نیا یبرا
 .معتبر است زیصورت در مقابل اشخاص ثالث ن نیشده باشد که در ا حیتصر یگرید بیگر در اساسنامه ترتا - 5
بازرسان شرکت را  فیهمان وظا أتیه نینفر باشد.ا 12از  شیاست مگر آنکه تعداد شرکا آن ب یارینظار اخت اتیه لیتشک - 6

 یاست.تعداد اعضا یو بازرسان شرکت سهام رانیشرکا انتخاب شود. نحوه انتخابن اظران مانند انتخاب مد نیاز ب دیدارد و با

 سه عضو باشد. دیحداقل با ئتیه نیا

 کیها حداقل آن تیمدت مأمور یندارد ول تیمحدود محدود تیبا مسئول یهانظار شرکت ئتیه یاعضا تیمدت مأمور- 

 است. سال

 .کندیم نیدر امور شرکت مع یشرکت و قبل از هر اقدام یقطع لیشرکا بالفاصله بعد از تشک ینظار را مجمع عموم ئتیه- 
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 رعایت شده است. 97و  96نظار باید بالفاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد  هیأت

در مورد شرکتهای با  170و  168 - 167 - 165العاده دعوت نماید مقررات مواد تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوقنظار می هیأت

 محدود نیز رعایت خواهد شد.مسئولیت

 مگر به اتفاق آراء.توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند شرکاء نمی - 110 ماده

را نیز دارا باشند به عمل آید مگر  الاقل سه ربع سرمایه شرکاء که 1اکثریت عدديهر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به  - 111 ماده

 یت دیگری مقرر شده باشد.اساسنامه اکثراینکه در

 الشرکه خود کند.شریکی را مجبور به ازدیاد سهم تواندنمیدر هیچ مورد اکثریت شرکاء  - 112 ماده

 الرعایه است.در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز الزم تشکیل سرمایه احتیاطیاین قانون راجع به  78مفاد ماده  - 113 ماده

 :شودمیمحدود در موارد ذیل منحل  شرکت با مسئولیت - 114 ماده

 .932ماده  3 - 2 - 1( در مورد فقرات الف

 شرکت باشد. الشرکه آنها بیش از نصف سرمایهسهم( در صورت تصمیم عده از شرکاء که ب

او را  دالیله و یکی از شرکاء تقاضای انحالل کرده و محکم نصف سرمایه شرکت از بین رفته( در صورتی که به واسطه ضررهای وارده ج

 خارج کنند. شرکتگیرد پرداخته و او را از دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحالل به او تعلق میموجه

 بینی شده باشد.یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش فوت ( در موردد

 شوند:اشخاص ذیل کالهبردار محسوب می -115 ماده

الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهمپرداخت تمام سهم برخالف واقعو مدیرانی که ( مؤسسین الف

 برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند. باید

                                                                                                                                                                                                                                     

سال انتخاب  کی ینظار برا ئتیه نیدر هر صورت اول شودیم دیمقرر در اساسنامه شرکت تجد طیبر حسب شرا ئتیانتخاب ه- 

 خواهد شد.

 رییتغ یالزم برا تیصورت اکثر نیاست مگر انتخاب به موجب اساسنامه باشد که در ا یعاد یعزل نظار توسط مجمع عموم- 

 جهت عزل بازرس حاصل شود. دی( باهیبا سه ربع سرما یعدد تیاساسنامه )اکثر

 تیها در انجام مأموراز آن کیندارد اّما هر  یتیمسئول چیحاصله از آن ه جیو نتا یاعمال ادار نظار از جهت ئتیاعضاء ه -

 .(باشندیخود م راتیمسئول اعمال و تقص یمعموله مملکت نیخود بر طبق قوان
که حداقل سه  یعدد تیو انتقال سهم الشرکه با اکثر یشرکت به شرکت سهام لیاساسنامه، تبد راتییراجع به تغ ماتیتصم - 1

 .است یشرکا الزام هیموافقت کل ،دیافزا یو برتعهدات شرکا م کنندیتعهد م جادیکه ا یماتیرا دارا باشند. تصم هیچهارم سرما
 (1311منسوخه سال  یسهام یق.ت( )شرکتها 93ماده )ماده  3و  2و  1 یمورد بندها در - 2

 ممکن باشد.ثبت شرکت،ثبت شرکتها. ریانجام آن غ ایداده  شده آن را انجام لیکه تشک یهدف یکه شرکت برا ی.وقت1

 شده باشد. یشده و آن مدت منقض لیتشک ینیمدت مع یکه شرکت برا ی.وقت2

 که شرکت ورشکسته اعالم گردد. ی.در صورت3

محدود  تیشرکت با مسئول یاز شرکا یکیرفته و  نیشرکت از ب هیوارده حداقل نصف سرما یکه به واسطه ضرها ی.در صورت4

که  یشرکا حاضر نباشند سهم الشرکه ا ریدهد و سا صیرا موجه تشخ یمدع لیدال زیانحالل آن را کرده باشد، دادگاه ن یتقاضا

 پرداخت نموده و او را از شرکت خارج سازند. ردیگ یدر صورت انحالل شرکت به او تعلق م

 یمحدود برا تیاست که اساسنامه شرکت با مسئول یهیند بدنموده باش میبه انحالل شرکت اتخاذ تصم یکه عده ا ی.در صورت5

 .دینما ینیب شیپ رهیغ 4/3از نصف اعم از  شیب یزانیرا به هر م هیسرما تیتواند اکثر یمحدود م تیانحالل شرکت با مسئول

از  یکیگذار حجر شده باشد. قانون ینیب شیدراساسنامه پ یمورد نیاست که چن یاز شرکا و آن در صورت یکی.در مورد فوت 6

 یهیبد یآن امر هیاز شرکا( انحالل و تصف یکیشرکت )نه  یدر صورت ورشکستگ کنیشرکا را از موارد انحالل ندانسته است، ل

 است.
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 آن تقویم کرده باشند. بیش از قیمت واقعیالشرکه غیر نقدی را ( کسانی که به وسیله متقلبانه سهمب

 منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.انی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور ( مدیرج

 شرکت تضامنی -سوم  مبحث

تشکیل  با مسئولیت تضامنیبرای امور تجارتی بین دو یا چند نفر  تحت اسم مخصوصیشرکتی است که در  1شرکت تضامنی - 116 ماده

 .مسئول پرداخت تمام قروض شرکت استرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء اگر دارایی ش :شودمی

 یکن خواهد بود.لمکان در مقابل اشخاص ثالثقراری که بین شرکاء برخالف این ترتیب داده شده باشد  هر

 شرکاء ذکر شود.شرکت تضامنی( و الاقل اسم یک نفر در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ) - 117 ماده

 صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است  در

 برادران( قید شود.وو شرکاء( یا )از قبیل ) عبارتی

 گردد. یم میتنظ نیسط موسستو باشدمیشرکت  ینامه داخل نیکه در واقع آئ زیشرکت اساسنامه مربوط به آن ن سیبه هنگام تاس -

 است و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. یقانون الزام نیمذکور در ا یشرکتها هیق.ت. ثبت کل 195مطابق ماده - 

تمام  یکه اسم شرکت مشتمل بر اسام یدر صورت .نفر از شرکا ذکر شود کیو حداقل اسم  یعبارت شرکت تضامن دیبا یدر اسم شرکت تضامن -

 گردد.  دی)برادران( ق ای)و شرکا(  :لیاز قب یکه ذکر شده است عبارت ییشرکا ای کیبعد از اسم شر دینباشد با شرکا

. در شرکت نامه ردیگ یصورت م باشدمیدر اداره ثبت شرکتها موجود  یشرکت نامه که به صورت اوراق چاپ میبا تنظ یشرکت تضامن سیتاس- 

 رهیو شماره شناسنامه و محل اقامت آنها و غ نیموسس ایشرکا  یاسام نیکامل همچن یو نشان یمرکز اصلنام نوع موضوع شرکت و  دیمذکور با

 گردد. دیق

 شده باشد. تسلیم و الشرکه غیر نقدي نیز تقویمتمام سرمایه نقدي تأدیه و سهمکه  شودمیشرکت تضامنی وقتی تشکیل  - 118 ماده

مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته  شودمیبین شرکاء تقسیم  الشرکهنسبت سهمبه در شرکت تضامنی منافع  - 119 ماده

 باشد.

 معین نمایند. الاقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیريدر شرکت تضامنی شرکاء باید  - 120 ماده

 2مقرر شده. 51که در ماده حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است  - 121 ماده 

                                                        

 باشد. یها از امور ذاتاً تجارآن تیموضوع فعال دیباشند با یها تجارشرکت نیا نکهیا یبرا - 1

در برابر تعهدات شرکت متضامنا و بطور  یشرکت تضامن یشود و شرکا یم لیتشک کیچند نفر شر ایدو  نیب یشرکت تضامن- 

 یشخص تیخصوص باشد.یم کنیشرکا جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث کان لم  نیدارند. هر گونه توافق ب تینامحدود مسئول

شرکا در  هیکل تید مگر با رضاقابل انتقال باش ریاز شرکا اصوال غ کیموجب شده سهم الشرکه هر  یبودن قرارداد شرکت تضامن

 از شرکا. یکیشرکا و پس از فوت  اتیطول ح
 را از شرکت خواهد داشت. انیمعزول حق مطالبه ضرر و ز ریموجه باشد مد لیبدون دل یریکه عزل مد یدر صورت - 2

 .یشرک شرکت تضامن هیکل ندارند مگر با توافق زیباشند و حق استعفا ن یمندرج در شرکتنامه قابل عزل نم رانیمد ای ریمد-

 رانیمد ای ریمد رییطبق اساسنامه نسبت به تغ-در اساسنامه انتخاب شده باشند. ممکن است  رانیمد ای ریکه مد یدر صورت- 

 مذکور عمل شود.

شرکا صورت  نیانتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در ا یاساسنامه انتخاب نشده ول ایدر شرکتنامه  رانیمد ای ریاگر مد - 

 حق استعفا خواهند داشت. رانیمد ای ریاست مد یهی. بدندیفوق را معزول نما رانیمد ای ریتوانند مد یم

 ریمد اراتیاخت تیقلمرو محدود - دوم

 اراتیبه نام شرکت و در حدود اخت دیبتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد با نکهیا یبرا یشرکت تضامن ریمد- 

 صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود. نیا ری. درغدینما میاتخاذ تصم خود اقدام و

 اشاره شده است: حیبه طور صر یشرکت تضامن کیشر ای ریمد اراتیاخت تیدر مورد محدود- 

 .باشد یسود ممنوع م میوارده به شرکت تقس یتا جبران ضررها .1
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ویم الشرکه مزبور قبالً به تراضی تمام شرکاء تقالشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهمدر شرکتهای تضامنی اگر سهم - 122 ماده

 شود.

 م شرکاء.مگر به رضایت تماتواند سهم خود را به دیگری منتقل کند در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی - 123 ماده

شرکت  طلبکارانمادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحالل  - 124 ماده

تواند به وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ یک از شرکاء نمیتوانند برایمی

 شرکاء بیناز تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط نماید شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز میتناد اینکه میزان قروضاس

که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در  شرکت به نسبت سرمایه خواهد بودمسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض

 نشده باشد.شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ 

هم خواهد بود  قروضیهر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول  - 125 ماده

 شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییري داده شده یا نشده باشد.که

 یکن خواهد بود.لمشده باشد در مقابل اشخاص ثالث کانقراری که بین شرکاء برخالف این ترتیب داده  هر

شرکاء حقی در  شخصیهر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران  - 126 ماده

از تمام یا فرد ق دارند بقیه طلب خود را دارایی نخواهد داشت اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت ح آن

 شرکاء حق تقدم نخواهند داشت. شخصیطلبکاران شرکت بر طلبکاران ولی در این مورد  ضامن مطالبه کنندفرد شرکاء

 مشروط به اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد. توان حکم دادمیبه ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحالل نیز  - 127 ماده

 ورشکستگی شرکت مالزمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء مالزمه قانونی با ورشکستگی شرکت - 128 ماده

 ندارد.

توانند نسبت به سهمیه مدیون طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی می - 129 ماده

که مقتضی باشد به عمل  قانونیرکت یا سهمی که در صورت انحالل شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام منافع ش خود از

 آورند.

شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت  طلبکاران

اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل ) توانند انحالل شرکت را تقاضا نمایندمیها نباشد برای تأدیه طلب آن کافی

در این  اینکه الاقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطالع شرکت رسانیده باشند بروطمشرشده باشد( 

که حکم نهایی انحالل صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا  مادام توانندصورت شرکت یا بعضی از شرکاء می

 شرکت جلوگیری کنند.از انحالل گربا جلب رضایت آنان به طریق دی

 ه خود شریکنتواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند شرکت می نه مدیون - 130 ماده

مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی تواند درمی

 حق استناد به تهاتر خواهد داشت.پس از انحالل شرکت طلب او الوصول مانده در مقابل آن شرکت و بودهاز شرکاء 

 129ماده  موجبورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به در ص - 131 ماده

 توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقدا  تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.سایر شرکاء میشرکت را تقاضا کرده انحالل

 ممنوع است.الشرکه کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء سهم اگر در نتیجه ضررهای وارده - 132 ماده

                                                                                                                                                                                                                                     

 . یتجارت اتیانجام عمل تیمحدود .2

 شرکت ریمد ینمد تیمسئول - سوم

در مقابل شرکا تابع  ریمد یمدن تیو مسئول دینما یم یرویدر مقابل شرکت از مقررات عقد وکاکت پ رانیمد یمدن تیمسئول- 

که قلمرو  یباشد باالخص در موارد یشده است م ینیب شیپ یمدن تیو قانون مسئول بیکه در باب تسب یحقوق مدن یاصول کل

 .ستشده ا نییه تعدر اساسنام رانیمد اراتیاخت
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به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم  تواندشرکت نمی هیچ یک از شرکاء راجز در مورد فوق  - 133 ماده

 مه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتناکرده و یا او را

تجارتی از نوع تجارت به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث( بدون رضایت سایر شرکاء ) تواندنمیهیچ شریکی  - 134 ماده

 د.داخل شو نظیر آن تجارت را داردو یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که  نمودهشرکت

مقررات راجعه به  به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام تصویب تمام شرکاءتواند با هر شرکت تضامنی می - 135 ماده

 سهامی حتمی است.شرکت

 :شودمیشرکت تضامنی در موارد ذیل منحل  - 136 ماده

 .93ماده  3 - 2 - 1( در مورد فقرات الف

 کاءتراضی تمام شر( در صورت ب

 به انحالل بدهد. حکم( در صورتی که یکی از شرکاء به دالئلی انحالل شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دالئل را موجه دانسته و ج

 .137یکی از شرکاء مطابق ماده  فسخ( در صورت د

 .138یکی از شرکاء مطابق ماده ورشکستگی ( در صورت ه

 .140و  139از شرکاء مطابق مواد  ( در صورت فوت یا محجوریت یکیو

تواند به تقاضای سایر شرکاء به در مورد بند )ج( هر گاه دالئل انحالل منحصراً مربوط به شریک یا شرکاء معینی باشد محکمه می - تبصره

 انحالل حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.جای

تقاضای  -و ناشی از قصد اضرار نباشد  ساسنامه این حق از شرکاء سلب نشدهدر افسخ شرکت در صورتی ممکن است که  - 137 ماده

 .شش ماه قبل از فسخ کتبا  به شرکاء اعالم شود بایدفسخ 

 آید.موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می اگر

از تقاضای انحالل شرکت را نموده و  مدیر تصفیه کتبا گیرد که یکی از شرکاء انحالل وقتی صورت میدر مورد ورشکستگی  - 138 ماده

 و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحالل منصرف نکرده باشد. مزبور شش ماه گذشتهتقاضاي

اگر سایر شرکاء به بقاء  -متوفی خواهد بود  مقامدر صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم - 139 ماده

اعالم کتبا  رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقاء شرکت  در مدت یک ماه از تاریخ فوتمقام متوفی باید تصمیم نموده باشند قائمشرکت

ور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در مقام متوفی رضایت خود را اعالم نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبکه قائمدر صورتی دنمای

سکوت تا انقضای  نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.و  در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بودهرضایت صورت اعالم عدم

 است. تیک ماه در حکم اعالم رضای

 در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد. - 140ماده 

 در شرکت مختلط غیر سهامی -چهارم  مبحث

شریک ضامن و شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شرکت مختلط غیر سهامی  - 141 ماده

 .شودمیتشکیل  بدون انتشار سهام نفر شریک با مسئولیت محدودیک یا چند

شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت  -ت عالوه بر دارایی شرکت پیدا شود ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن اس شریک

شرکت مختلط( و الاقل اسم یکی از در اسم شرکت باید عبارت ) فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. او

 1قید شود. شرکاء ضامن

 خواهد بود. تابع شرکتنامهقررات ذیل روابط بین شرکاء با رعایت م - 142 ماده

در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن  اسمش جزء اسم شرکت باشدهر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که  - 143 ماده

 اثر است.هر قراری که برخالف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی محسوب خواهد شد.

                                                        

محدود ممکن  تیکه شرکاء با مسئول دیآ یاز مواد بر م یاز مفاد بعض رایز ستین هیتمام سرما هیشرکت تأد لیشرط تشک - 1

خود را  هیتمام سرما دیشرکاء ضامن با ی( ول152و  141)ماده ندیرا تعهد نما هیو بق هیرا تأد ینقد هیاز سرما یاست قسمت

 بپردازند.



 

  کتاب جامع حقوق تجارت)مخصوص دکتری(  
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همان است که در مورد شرکاء رکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها اداره ش - 144 ماده

 مقرر است. شرکت تضامنی

 1شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف اواست. - 145 ماده

حکم  معاملهدر مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف  -ئولیت محدود معامله برای شرکت کنداگر شریک با مس -146 ماده

 .دهدمیمگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام را خواهد داشت  ضامن شریک

از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطالع شخص خود  تواندمی و هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته - 147 ماده

از درجه اعتبار ساقط به وضعیت مالی شرکت صورت خالصه ترتیب دهد.هر قراردادی که بین شرکاء برخالف این ترتیب داده شود راجع

 2است.

الشرکه را با انتقال تمامی قسمتی از سهم شخص ثالثی بدون رضایت سایر شرکاء تواندنمیهیچ شریک با مسئولیت محدود  - 148 ماده

 3داخل در شرکت کند.خود به او

واگذار اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کالً یا بعضاً به شخص ثالثی  - 149 ماده

 امور شرکت را خواهد داشت.شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در  نمایند

شریک با مسئولیت محدود در  قبل از ثبت شرکت کرده باشددر مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است  - 150 ماده

 4اند.مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطالع داشته در حکم شریک ضامن خواهد بوداشخاص ثالث مقابل

 باشد. شرکت منحل شدهتوان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شریک ضامن را وقتی می - 151 ادهم

خود  الشرکهسهمهر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از  - 152 ماده

مستقیما  بر باقی مانده است  الشرکهسهملبکاران شرکت حق دارند معادله آنچه که از بابت نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طرا

 خواهد داشت. مدیر تصفیهاقامه دعوی نمایند. اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را  مسئولیت محدودعلیه شریک با

الشرکه خود ز سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهماگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی ا - 153 ماده

در مقابل ها منتشر نشده است ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکتکه به

بل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قو طلبکاران مزبور می نبودهمعتبر رکتطلبکاران ش

 را مطالبه نمایند. شریک با مسئولیت محدود تأدیه همان سرمایه اولیهاست 

اگر در نتیجه ضررهای  توان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود.به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی - 154 ماده

هر گاه  .ممنوع استک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او الشرکه شریوارده سهم

                                                        

در اداره کردن شرکت  یحتم فهیعلت هم وظ نیشرکت ندارد ، به هم یبرا ریمحدود حق انتخاب مد تیبا مسئول کیشر - 1

شرکت  ریمحدود را مد تیبا مسئول کیخود ، شر لیافتد که شرکاء ضامن باالتفاق و به م یاتفاق م یگاه ینخواهد داشت ، ول

است  یو آن در حال دینما فهیشرکت انجام وظ ریبه وکالت از مد محدود تیئولبا مس کیممکن است شر زیدهند. و ن یقرار م

 شرکت داده شده باشد.  ریبه موجب اساسنامه به مد یحق نیکه چن
ولو به  ستیقابل سلب ن اریاخت نیا ینامحدود محق در نظارت نموده است، حت زانیمحدود را به م تیعوض شرکاء با مسئول - 2

 شرکاء باشد. یتراض
محدود سهم خود را  تیبا مسئول ایضامن  کیکه شر نیشرکاء واقع اعم از ا هیکل تیال سهم الشرکه هر گاه با رضادر انتق - 3

 هم خواهد بود که قبل از او در شرکت موجود بوده است. یقروض هیمسئول کل دیجد کیانتقال دهد شر
  :کنند دایپ یضمانت تیمحدود در دو مورد ممکن است مسئول تیشرکاء با مسئول - 4

کند که معامله را به وکالت از طرف شرکت  حیکه تصر نای مگر –شرکت کند  یبرا یمحدود معامله ا تیبا مسئول کی. اگر شر1

ضامن  کیدهد شر یرا انجام م تیریشخص چون در شرکت مختلط عمل مد نیا ندیدهد که اشخاص خارج تصور ننما یانجام م

 را خواهد داشت.

 کرده باشد. یمحدود معامله ا تیبا مسئول کیثبت آن در اداره ثبت اسناد، شر یعنیشرکت  افتنی تی. اگر قبل از رسم2
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مگر در موردی که  استفوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت  حکموجهی برخالف 

 1گرفته باشد.حسن نیت و به اعتبار بیالن مرتبی وجهی با

الشرکه خود هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم - 155 ماده

هر شرطی که برخالف این ترتیب باشد  قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.مسئول

 2خواهد بود. یکنلمشخاص ثالث کاندر مقابل ا

و طلبکاران شخصی اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده  - 156 ماده

 3جزو دارایی شرکت محسوب است.الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز سهم - حقی ندارندشرکاء در آن

رکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر اگر دارایی ش - 157 ماده

 شرکاء ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.یک از

 متساويت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شریک مزبور در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولی - 158 ماده

 خواهند بود.الحقوق

 الرعایه است.های مختلط غیر سهامی نیز الزمدر شرکت 130و  129مقررات مواد  - 159 ماده

تابع مقررات راجع به یکدیگر  مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با بیش از یک نفر باشداگر شریک ضامن  - 160 ماده

 است.شرکتهاي تضامنی

 های مختلط غیر سهامی نیز جاری است.در مورد شرکت 140و  139 - 138 - 137 - 136مقررات مواد  - 161 ماده

 .شودمیموجب انحالل شرکت نیا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود  مرگ

 یک یا چند نفر شریک ضامنو  بین عده شرکاء سهامیامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی شرکت مختلط سه - 162 ماده

و مسئولیت آنها تا  القیمه درآمدهقطعات سهام متساويشرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا  .شودمی تشکیل

ست که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که شریک ضامن کسی ا شرکت دارند.میزان همان سرمایه است که در

تابع صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر ممکن است عالوه بر دارایی شرکت پیدا شود در

 4.مقررات شرکت تضامنی خواهد بود

                                                        

باره نشده  نیدر ا یهرگاه قرارداد یاساسنامه ذکر شده ول ایسود تابع قرار داد شرکاء است که در شرکتنامه  میتقس قهیطر- 1

 یم یموقع ی. ولستین یمحدود تفاوت تیکاء ضامن و مسئولشر نیسود به نسبت سهم الشرکه است وب میبر تقس یبود قاعده کل

کمبود  نیکه ا یباشد تا زمان افتهیشرکت کاهش  هینشود.اگر سرما هینقصان سرما جبتوان به شرکاء شرکت سود پرداخت که مو

 هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است. هیجبران نشده تأد
عالوه بر سهم الشرکه خود به  دیمحدود جد تیبا مسئول کیتصور نمود که شر دینبا« تا معادل سهم الشرکه»عبارت  دیاز ق - 2

سهم الشرکه خود  زانیتا معادل سهم الشرکه اش گردد مسئول است ، بلکه مقصود آن است که فقط به م زین یگریمبلغ د زانیم

 به عهده شرکاء ضامن خواهد بود. دباش شتریمسئول قروض است و اگر ب
محدود جز در دو  تیشرکت ، طلبکاران به شرکاء ضامن رجوع خواهند نمود و به شرکاء با مسئول یتگدر صورت ورشکس - 3

دو  نیحق رجوع ندارند و در ا ؛باشد دهیبه ثبت نرس هیهر گاه برداشت سرما -نشده باشد هیهرگاه سهم الشرکه تماماً تأد: مورد

 د.شرکت مبادرت به اقدام و وصول خواهد نمو هیتصف ریمورد مد
و  یشرکاء ضامن مقررات شرکت تضامن ای کی. نسبت به شریو شرکت سهام یاست از شرکت تضامن یبیشرکت مزبور ترک - 4

وضع  یاصطکاک دارند مقررات مخصوص گریکدیکه با  یاست و در موارد یجار یسهاممقررات شرکت  ینسبت به شرکاء سهام

 است. دهیگرد

 وجود است: م کیشرکت ها دو نوع شر لیقب نیدر ا- 

 ی.شرکاء سهام1

 .شرکاء ضامن2
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 کت مختلط( و الاقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.شردر اسم شرکت باید عبارت ) - 163 ماده

 1است. مخصوص به شریک یا شرکاء ضامنمدیریت شرکت مختلف سهامی  - 164 ماده

و این هیأت را مجمع  شودمیبرقرار  هیأت نظاري الاقل مرکب از سه نفر از شرکاءدر هر یک از شرکتهای مختلط سهامی  - 165 ماده

کند انتخاب هیأت بر حسب شرایط مقرر در ه بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین میبالفاصل عمومی شرکاء

اداره شرکت به دست شرکاء  اریدر هر صورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.چون اخت شودمی داساسنامه شرکت تجدی

 یمجمع عموم لهیبه وسداده که  یآن دخالت داشته باشند، لذا قانون حق نظارت به شرکاء سهام در توانندنمی یضامن است و شرکاء سهام

  .شودمیاعمال 

 - 38 -29 - 28اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بالفاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد  - 166 ماده

 ست.این قانون رعایت شده ا 50و 41 - 39

لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود  هیچ مسئولیتی ندارنداعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن  - 167 ماده

 2باشند.قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود میبر طبق

دهند و هر ساله راپورتی به مجمع عمومی میتحت تدقیق در آورده همه اعضاء هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را - 168ماده 

ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم تنظیم صورت دارایی بی گاه در

 کنند.دالئل خود را بیان می منافع داشته باشند

 181مزبور بر طبق فقره )ب( ماده  و با موافقت رأي مجمعشرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید  واندتار میهیأت نظ - 169ماده 

 را منحل کند. شرکت

خود یا نماینده او( در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از تواند )هر صاحب سهمی می تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی - 170 ماده

 اطالع حاضر کند.الن و صورت دارایی و راپورت هیأت نظار بیصورت

 .138مگر در مورد ماده موجب انحالل شرکت نخواهد شد ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن  - 171 ماده

 در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری است. 134و  124حکم مواد  - 172 ماده

مدیر تصفیه آنچه را که سهامی ورشکست شود شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند هر گاه شرکت مختلط  - 173 ماده

 کند.آنها باقی است وصول میبر عهده

هر یک از شرکاء سهامی که از تواند به اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت می - 174 ماده

رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده  د مدیون شرکت استسهام خوبابت قیمت

 رجوع به هیچ یک از شرکاء سهامی ندارند. حقطلب خود طلبکاران برای وصول

ء ضامن حقی به دارایی طلبکاران شخصی شرکا تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشدهاگر شرکت مختلط ورشکست شد  - 175 ماده

 ندارند. شرکت

                                                                                                                                                                                                                                     

 هیهمان سرما زانیآنها تا م تیدر آمده و مسئول مهیالق یآنها به صورت سهام متساو هیهستند که سرما یکسان یشرکاء سهام- 

 است که در شرکت دارند. یا

 یممکن است عالوه بر دارائ است که یقروض هیو مسئول کل امدهیاو به صورت سهام در ن هیاست که سرما یضامن کس کیشر- 

تابع مقررات شرکت  گریکدیآنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با  تیضامن مسئول کیشود. در صورت تعدد شر دایشرکت پ

 خواهد بود. یتضامن
شرکت را نخواهد داشت. بلکه  رانیمجمع حق انتخاب مد نیا یاست ول یمجمع عموم یگرچه دارا یشرکت مختلط سهام - 1

است که قاعدتًا شرکاء ضامن که مسئول  نیشرکاء ضامن است علت آن هم ا ای کیمخصوص به شر یشرکت مختلط سهام تیریمد

 .هستند هیتعهدات اضافه بر سرما
در مقابل شرکاء مسئول  ندیمسامح نما ایو  ریتقص یمعموله مملکت نیخود بر طبق قوان تینظار در انجام مأمور ئتیهر گاه ه - 2

 ندارد. یتیوجه مسئول چیحاصله از آن به ه جیو نتا یاز جهت اعمال ادار یند ولباش یم
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 شامل شرکتهای مختلط سهامی است. 50و  41 - 39 - 38 - 29 - 28مفاد مواد  - 176 ماده

در مقابل توانند نمیتشکیل شود باطل است لیکن شرکاء  50و  39 - 29 - 28هر شرکت مختلط سهامی که برخالف مواد  - 177 ماده

 1ناد نمایند.خارج به این بطالن استاشخاص

 رفتار خواهد شد. 101هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطالن شود مطابق ماده  - 178 ماده

 این قانون در شرکتهای مختلط نیز باید رعایت شود. 87 - 86 - 85 - 84مفاد مواد  - 179 ماده

 الرعایه است.لط نیز الزماین قانون در مورد شرکت مخت 92و  91 - 90 - 89مفاد مواد  - 180 ماده

 :شودمی 2منحلشرکت مختلط در موارد ذیل  - 181 ماده

 .93ماده  3 - 2 - 1( در مورد فقرات الف

 در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد. مجمع عمومی( بر حسب تصمیم ب

 ( بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن.ج

 .باشدصورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر اینکه انحالل شرکت در این مورد در اساسنامه تصریح شده  ( درد

 جاری است. 72مورد فقرات )ب( و )ج( حکم ماده  در

راجع به انحالل  منضاهر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحالل معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاء  - 182 ماده

حکم به انحالل خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که  یندبمحکمه دالئل طرفداران انحالل را موجه بحاصل نشود و موافقت

 3را موجه ببیند. دالئلبه دالئلی انحالل شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن یکی از شرکاء ضامن
                                                        

 نشده باشد باطل است:  ریموارد ز تیکه در آن رعا یهر شرکت مختلط سهام - 1

و  الیر کصدیقطعات آن کمتر از  ایهزار تجاوز کند و سهام  ستیاست( از دو یکه سهام یشرکت )آن قسمت هی. هر گاه سرما1

 باشد. الیکمتر از پنجاه راال 

 باشد. افتهیاسم انتشار  یب قیتصد یموقت ای سهام –اسم  یسهام ب -سهام متینصف ق هیکه قبل از تأد ی. در صورت2

به عمل  دیبا لیآن هم قبل از تحو مینشده باشد مسلم است تقو لیداده شده تمامًا تحو ینقد ریکه در ازاء سهام غ یزی. اگر چ3

 .دیآ

شرکاء به  ینسخه اساسنامه و شرکتنامه و صورت اسام کی مهیشرکت به موجب نوشته وقوع شرکت را به ضم ریمد . هرگاه4

 ثبت شرکت نداده باشد. یاداره ثبت برا

متوجه او  ثیح نیاز ا یو اگر خسارت دیتواند در موارد فوق به دادگاه مراجعه و حکم ابطال شرکت را تقاضا نما یم نفعیذ- 

تعهدات خود  یبطالن استناد نموده و از اجرا نیتوانند به ا یشرکاء در مقابل اشخاص خارج نم یالبه کند ولشده باشد مط

 .ندینما یچیسرپ
 است:  ریقانون به شرح ز 181طبق ماده  یموارد انحالل شرکت مختلط سهام - 2

 ممکن باشد. ریآن غانجام  ایشده بود انجام داده ،  لیآن تشک یرا که برا یکه شرکت مقصود ی. وقت1

 شده باشد. یو مدت منقض لیتشک ینیمدت مع یکه شرکت برا ی. زمان2

 که شرکت ورشکست شود. ی. در صورت3

 شده باشد.  حیمجمع مذکور تصر یحق برا نیکه در اساسنامه ، ا یدر صورت یمجمع عموم می. بر حسب تصم4

 اء ضامن.شرک تیآراء و رضا تیبه اکثر یمجمع عموم می. بر حسب تصم5

شده  حیموارد در اساسنامه تصر نیکه انحالل شرکت در ا نیاز شرکاء ضامن ، مشروط به ا یکی تیمحجور ای. در صورت فوت 6

 باشد.
 رفتهیخسارت و بطالن هر دو پذ یمورد دعو کیخسارت از بطالن و در  یمورد دعو کیبطالن و در  یدر دو مورد دعو - 3

 شود عبارتست از:  ینم رفتهین پذبطال یکه دعو یشود. مورد ینم

 آن موجبات بطالن مرتفع شود. اتیابطال شرکت و عمل یبرا ی. اگر قبل از اقامه دعو1
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 شرکت نسبی -ششم  مبحث

مسئولیت هر یک از شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و  - 183 ماده

 .اي است که در شرکت گذاشتهنسبت سرمایهشرکاء به

شرکت  اسمورتی که در ص -باید ذکر شود  الاقل اسم یک نفر از شرکاءو  شرکت نسبی(عبارت )در اسم شرکت نسبی  - 184 ماده

 ( ضروری است.برادرانو و شرکاء( )تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل )مشتمل بر اسامی

 1الرعایه است.در مورد شرکت نسبی نیز الزم 123 - 122 - 121 - 120 - 119 - 118دستور ماده  - 185 ماده

داشته  شرکتکه در  به نسبت سرمایهشرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء  اگر دارایی - 186 ماده

 قروض شرکت است. مسئول تأدیه

توانند می طلبکاران پس از انحاللمادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید فقط  - 187 ماده

 .فوق به فرد فرد شرکاء مراجعه کنند مادهبا رعایت

مسئول قروضی گذارد هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می - 188 ماده

برخالف این  قرار شرکاء .خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییري داده شده یا نشده باشدهم

 ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.

 جاری است. نیزدر شرکتهای نسبی  136تا  127جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آنها است( و مواد ) 126مفاد ماده  - 189 ماده

 

                                                                                                                                                                                                                                     

انعقاد  یبرا زیرفع موجبات بطالن منعقد شود و دعوت اعضاء ن یبرا یمخصوص ی. هرگاه مقرر شده باشد که مجمع عموم2

انعقاد مجمع موافق اساسنامه به عمل  یبرا زیقد شود و دعوت اعضاء نرفع موجبات بطالن منع یبرا یمجمع موافق مخصوص

موجبات بطالن را  یکه مجمع عموم نینخواهد شد مگر ا رفتهیبطالن در دادگاه پذ یدعوت مجمع ، دعو خیآمده باشد. از تار

 .دیمرتفع ننما

شده و اشخاص  یسال منقض کیت بطالن رفع موجبا خیاست که از تار یموقع ،شود ینم رفتهیخسارت پذ یکه دعو یمورد- 

 خسارت نکرده باشند.  یکه موجب بطالن بوده ، دعو یشده به استناد امور شانیکه با ا یاز جهت معامالت

حدوث سبب بطالن ده سال گذشته و  خی، آن است که از تار ستین رفتهیکدام پذ چیبطالن و خسارت ه یکه دعو یمورد- 

 شده باشد. بطالن و خسارت ن یاقامه دعو
پرداخت نشده  هیشود. مادام که تمام سرما یم لیتشک هیشرکتنامه و انعقاد عقد آن و پرداخت تمام سرما میشرکت با تنظ -1

به هر حال سهم الشرکه  یباشد ول ینقد ریغ ایو  یممکن است نقد زیسهم الشرکه ن .شده دانست لیتوان شرکت را تشک ینم

کار شرکاء  ایو  ازیامت ایکارخانه  ایکه ممکن است جنس  ینقد ریرداخت و سهم الشرکه غشروع شرکت پ نیدر ح دیبا ینقد

 گردد. لیو تحو میتقو دیتمام شرکاء با یباشد به تراض

چند نفر  ای کیاز خارج انتخاب شود و عده آنها ممکن است  ریممکن است مد زیاداره شرکت معمواًل با شرکاء خواهد بود و ن- 

در مقابل موکل دارد و حدود و  لیاست که وک یتیشرکت در مقابل شرکاء همان مسئول ریمد تیحال مسئول درهر یباشد ول

 شود. یم حیصرشرکت معمواًل در اساسنامه ت ریمد اریاخت

متوجه شرکت  یانیز یعمل نیو اگر در اثر چن ستیشرکت الزام آور ن یندارند برا اریکه اخت یدر امور رانیاقدامات مد- 

 تیاوست دچار ضرر شود مسئول اراتیکه عادتاً جزء اخت ریمد یسئول آن خواهند بود. اما اگر شرکت در اثر اقدامات عادشود م

 نخواهد بود.  ریمتوجه مد

تواند  ینم یکیشر چیبه اتفاق شرکاء باشد، ه دیشرکت با یشرکاء مؤثر است از آن جهت امور اساس تیشخص یدر شرکت نسب- 

 .دهند تیشرکاء رضا هیکه کل نیمگر ا دیمنتقل نما یگریبه د سهم الشرکه خود را
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 تعاونی تولید و مصرف هایشرکت -هفتم مبحث

و فروش اشیاء  تولیدو شرکاء مشاغل خود را برای  شودمیتشکیل  عده از ارباب حرف بینشرکت تعاونی تولید شرکتی است که  - 190 ماده

 برند.اجناس به کار مییا

نباشند  استاگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت  - 191 ماده

 .استاید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت ب کننده شرکتثلث اعضاء ادارهالاقل دو

 :شودمیشرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل  - 192 ماده

 از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند. فروش اجناس الزمه براي مصارف زندگانی اعم - 1

 .به نسبت خرید هر یک از آنهاین شرکاء تقسیم نفع و ضرر ب - 2

 با تراضی شرکاء کهشرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی  - 193 ماده

 الرعایه است.الزم 33 - 32ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد 

سهام ده ریال  قطعاتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا در صورت - 194 ماده

 توانند در مجمع عمومی بیش از یک رأي داشته باشد.نمیو هیچ یک از شرکاء  خواهد بود

 هامقررات راجعه به ثبت شرکتها و نشر شرکتنامه رد -دوم فصل

 و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.الزامی کتهای مذکور در این قانون ثبت کلیه شر - 195 ماده

 .شودمیاسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت الزم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین  - 196 ماده

 .شدوزارت عدلیه اعالن خواهد در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خالصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه  - 197 ماده

این بطالن را در  توانندنمیاگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطالن عملیات شرکت اعالم شده هیچ یک از شرکاء  - 198 ماده

 اند عذر قرار دهند.اشخاص ثالثی که با آنها معامله کردهمقابل

عدلیه معین  وزارتباید به قسمی که در نظامنامه  197و  195ته باشد مقررات مواد هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داش - 199 ماده

 هر حوزه جداگانه انجام گردد.در شودمی

حتی در ) شرکتدر هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحالل  - 200 ماده

یا خروج بعضی از آنها از  شرکاءگیرد( و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل ه انقضای مدت شرکت صورت میانحالل به واسطمواردی که

در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین  ترتیبالرعایه است. همین الزم 197و  195شرکت اتخاذ شود مقررات مواد شرکت یا تغییر اسم

 ایت خواهد شد.رع شودمی این قانون اتخاذ 79در ماده 

در این قانون  مذکورهای حسابها و اعالنات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی از طرف شرکتدر هر گونه اسناد و صورت - 201 ماده

ته و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخ سرمایه شرکت صریحا  باید ذکر گردد شودمیصادر  استثنای شرکتهای تعاونیبه

 شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد. -معین شود  شده نیز باید صریحاً

حسابها و اعالنات و شرکتهای خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت - تبصره

 ات این ماده خواهند بود.خود در ایران مشمول مقررنشریات

 تصفیه امور شرکتها در -سوم فصل

تصفیه امور شرکتها پس از انحالل موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی  - 202 ماده

 1است.

                                                        

 قابل مالحظه است:  لیاست مراتب ذ یاز ورشکستگ ریغ یهرگاه انحالل به علت - 1

است از طرف  هیکه اداره کننده امور شرکت در حال تصف هیتصف یاست. و متصد یشرکت پس از انحالل باق یحقوق تیشخص

مبادرت به وصول  ایتوانند در اموال شرکت مداخله نموده و  یکاء شرکت هم مانند زمان شرکت نمو شر دشرکت حق اقدام دار

 .ندیطلب شرکت نما
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آن که شرکاء  مگر با مدیر یا مدیران شرکت استهای تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه در شرکت - 203 ماده

 اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.ضامن

 را نپذیرفتند تقاضااگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاء ضامن آن  - 204 ماده

 ي تصفیه معین خواهد کرد.اشخاصی را برامحکمه بدایت 

اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعالن در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند  - 205 ماده

 گردد.

معین  تصفیهیک یا چند نفر براي نظارت در امر سهامی و غیر سهامی( شرکاء غیر ضامن حق دارند در شرکتهای مختلط ) - 206 ماده

 نمایند.

وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب  - 207 ماده

 .212و  211 - 210 - 209 - 208در مواد مقرر

 انجام خواهند داد. همتصدیان تصفیاگر برای اجرای تعهدات شرکت معامالت جدیدی الزم شود  - 208 ماده

 از طرف شرکت محاکمه کنند. شخصا  یا به توسط وکیلمتصدیان تصفیه حق دارند  - 209 ماده

قانون  حکممواردی که به  - شرکاء ضامن به او اجازه داده باشندمتصدی تصفیه وقتی حق اصالح و تعیین حکم دارد که  - 210 ماده

 1است.مستثنی اجباری است از این قاعده حکمیت

متصدیان تصفیه  ولی شودمیآن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکاء تقسیم  - 211 ماده

 مورد اختالف است موضوع نمایند. شرکاءمعادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین  باید

در  اختالفرفع  -کنند معین می سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضررو  حساب شرکاء را نسبت به هممتصدیان تصفیه  - 212 ماده

 .شودمیبدایت رجوع  محکمهتقسیم به

نکه مگر آ استشرکت  به عهده مدیرانامر تصفیه  تعاونیو شرکتهای  با مسئولیت محدودو شرکتهای  سهامیدر شرکتهای  - 213 ماده

 اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. اساسنامه یا

 207وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی به ترتیبی است که در ماده  - 214 ماده

( فقط وقتی خواهد به استثناي مورد حکمیت اجبارياین شرکتها )شده با این تفاوت که حق اصالح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه مقرر

 یا مجمع عمومی این حق را به آنها داده باشد. نامهاساس بود که

نیست مگر آن  ممکنتقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن  - 215 ماده

 گذشته باشد. مجلهدر مجله رسمی و یکی از جراید اعالن و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعالن در  سه مرتبه قبال که 

 اند.تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده - 216 ماده

 ماند. خواهداسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت  - 217 ماده

 207هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد  - 218 ماده

 باشد. 211و قسمت اخیر ماده  217 - 216 - 215 - 210 - 209 - 208-

 

 

 

                                                        

که به حکم قانون  یحکم داردکه شرکاء ضامن به او اجازه داده باشند موارد نییحق اصالح و تع یوقت هیتصف یمتصد - 1

 هیکل هیتصف رانیمقرر داشته که مد 212ماده  یسهام یت به شرکت هااست و نسب یقائده مستثن نیاست از ا یاجبار تیحکم

 اراتیباشند. محدودکردن اختیو حق سازش دار م یو ارجاع به داور یدعو قیاز طر یحت هیالزم را جهت امر تصف اراتیاخت

 است. کنیباطل و کان لم 
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 مقررات مختلفه -چهارم  فصل

شرکاء یا  قانوندر مواردی که مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع به معامالت شرکت ) - 219 ماده

در راج او از شرکت گیری شریک یا اخروزی است که انحالل شرکت یا کناره مبدأ مرور زمان است. پنج سالرا مسئول قرار داده( وراث آنها

 و در مجله رسمی اعالن شده باشد. اداره ثبت به ثبت رسیده

 طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.که  شودمیصورتی که طلب پس از ثبت و اعالن قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع  در

 تری برای آن معین شده از مقررات این مادهن قانون مرور زمان طوالنیتری بوده یا به موجب ایدعوایی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه - تبصره

 مستثنی است.

هر شرکت ایرانی که فعالً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای  - 220 ماده

و احکام راجع به شرکتهای  شرکت تضامنی محسوب شدهه آن شرکت عمل ننماید این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه بمذکور در

گردد.هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب اجرا میآن وردتضامنی در م

نات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در حسابها و اعالکلیه اسناد و صورتمکلف به ثبت است باید در 1310خرداد ماه 

این مجازات عالوه بر مجازاتی است که  -جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد ثبت رسیده و اال محکوم به بهتحت چه نمره در ایران 

 در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.

آنها به طریق قرعه  قیمتیا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی اگر شرکت سهام  - 221 ماده

شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تأدیه اصل قیمت باید تأدیه

 د نماید.را استرداتواند منافع تأدیه شدهنمی

شریک جدید تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را به وسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبولهر شرکت تجارتی می 

داد صراحتًا  یلقلتوان سرمایه اولیه را تزیاد کرده و یا به واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می

 .شودمیمعین 

 ممنوع است.از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن  کمتر

 1چک -طلب فته -برات  -چهارم  باب

                                                        

 یتجار اسناد - 1

به شمار آورده  یاجراء در حکم سند رسم ثیگذار آن را از حانونهستند. فقط در خصوص چک ق یاسناد عاد یاسناد تجار-

 .شودیمحسوب م یسند عاد زیاست پس چک ن

 تواندی. لذا صادر کنده نمشوندیبه مجرد صدور از معامله منشاء صدور جدا م یاسناد تجار یدیبه موجب اصل تجر- 

 .کندیاز سند در مقابل دارنده آن طرح م یاز تعهد ناش ییرا جهت رها هیپا ی راجع به معامله راداتیا

جهت  توانندیسند نم تیبا حسن ن یدر مقابل دارنده یسند بازرگان یاز امضا کنندگان راداتیبه موجب اصل عدم توجه ا- 

 رقابلیاصل غ تیتحت حما تیبا حسن ن یمتوسل شوند صرفًا دارنده یرادیا چیپرداخت وجه سند به ه تیاز مسئول ییرها

 رادیکه از وجود ا یااصل عبارت است از دارنده نیاعمال ا یبرا تیحسن ن با یاست منظور از دارنده راداتیناد بودن ااست

 است. اطالعیب

 :راداتیاستثنائات وارد بر اصل عدم توجه ا- 

 نینده ناآگاه به ادر مقابل دار یحت تواندیجعل شده باشد م یسند تجار یشخص بر رو یجعل امضا: چنانچه امضا رادیـ ا1

 استناد کند. رادیا

 تیعدم اهل رادیبه ا توانندیم تیدر مقابل دارنده با حسن ن یحت یاز امضا کنندگان سند تجار کی: هر تیعدم اهل رادیـ ا2

ها پرداخت ر تیخود را از مسئول بیترت نیاند و بدبوده تیسند فاقد اهل یشوند که در زمان امضا یمدع یعنیاستناد کننده 

 ناآگاه باشد. رادیا نیاگر دارنده از وجود ا یسازند حت

 قابل استناد است. تیبا حسن ن یدر مقابل دارنده ی: حتینقص شکل رادیـ ا3
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 برات -اول  فصل

 1صورت برات -اول  مبحث

 دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:برات عالوه بر امضاء یا مهر برات - 223 ماده

 ( در روی ورقه.برات( قید کلمه )1

 روز و ماه و سال(.( تاریخ تحریر )2

 ( اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.3

 ( تعیین مبلغ برات.4

 ( تاریخ تأدیه وجه برات.5

 علیه باشد یا محل دیگر.( مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال6

 .شودمیته کرد او پرداخ( اسم شخصی که برات در وجه یا حواله7

 ( تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.8

 دهنده.کرد خود براتکرد شخص دیگر باشد یا به حوالهبرات ممکن است به حواله - 224 ماده

 .شودمیتاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته  - 225 ماده

اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو  مبلغ کمتر مناط اعتبار استنوشته شده و بین آنها اختالف باشد مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف  اگر

 مبلغ با حروف معتبر است.بین آنها اختالف باشد نوشته شده و

مول مش نباشد 223ماده  8و  7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات  - 226 ماده

 نخواهد بود.راجعه به بروات تجارتی مقررات

 .به دستور و حساب شخص دیگري صادر شودبرات ممکن است  - 227 ماده

 در قبول و نکول -دوم  مبحث

 .شودمیقبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر  - 228 ماده

تاریخ برات اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد  - با تمام حروف نوشته خواهد شدخ قبولی صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاری در

 2.شودمیحساب  تاریخ رؤیت

عدم قبول  برقبولی محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر  علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کندمحالهر عبارتی که  - 229 ماده

 باشد.

 .بقیه وجه برات قبول شده محسوب استعدم قبول یک جزء از برات باشد عبارت فقط مشعر بر  اگر
                                                        

 یبه شخص ثالث نیوجه را در موعد مع یمبلغ دهد،یدستور م یگریاست که به موجب آن، شخص به د یابرات نوشته - 1

بلکه  ستیخاص ن یبه معنا یقرارداد تجار ایحقوق تجارت برات، عقد  دگاهیا دارد و از دخاص خود ر تیبپردازد. برات ماه

 یپرداخت بوده و در مبادالت بازرگان لهیخاص خود، که وس یهایژگیبا و یتعهد تجار کیاست مجرد که متضمن  یصرفاً سند

امضاء نداشته باشد سند محسوب  اینمود و اگر مهر  امضاء صادر ایبا مهر  دیسند برات و سفته را با .کندیم فاینقش پول را ا

 باشد. یدو چک تنها با امضا معتبر م نیا سبرعک.شودینم
 
به  یفیبرات دارنده تکل نیپرداخت شود، در ا دیاست که به محض ارائه با یوعده = حال( برات ی: )برات بتیبرات به رو- - 2

 قبول ندارد.

وجه آن را در وعده  دیبا ریارائه دهد و براتگ ریبه براتگ یارائه قبول یبرات را برا دیا: دارنده بتیبرات به وعده از رو- 

 .دیپرداخت نما دینمایارائه م یارائه است که دارنده آن را به و خیکه از تار ینیمع

 .باشدیصدور برات م خیاز تار ینیبرات: پرداخت آن موکول به مدت مع خیبرات به وعده از تار- 

پرداخت شود  دیبا نیکه در روز مع یشده است. در مورد برات دیپرداخت ق یبرا ینیمع خی: تارنیمع خیبه وعده از تاربرات - 

 )پرداخت( است. هیمحل تأد میپرداخت تقو خیتار یو محل صدور و محل پرداخت اختالف وجود دارد، مالک برا میتقو نیو ب
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 1.شودمیعلیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب صورتی که محال در

 .برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نمایدکننده قبول - 230 ماده

 ق نکول ندارد.حکننده قبول - 231 ماده

 دارنده برات باید براي بقیه اعتراض نماید.ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت  - 232 ماده

در حدود شرطی که کننده به شرط ولی معهذا قبول شودمیاگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب  - 233 ماده

 2.پرداخت وجه برات استمسئول  نوشته

 تصریح به مکان تأدیه ضروري است.باید تأدیه شود  کنندهدر خارج از محل اقامت قبولدر قبولی براتی که وجه آن  - 234 ماده

 قبول یا نکول شود. ساعت از تاریخ ارائه 24به محض ارائه یا منتهی در ظرف برات باید  - 235 ماده

                                                        

در آن  باشدیبر صدور برات م یو تیرضا یخود را که نشان دهنده یو امضا کندیرا صادر م یکش، براتکه برات یهنگام - 1

سند هنوز  نیا کنیل شود؛یاگرچه موجب متعهد شدن خودش م یکرده است که از نظر حقوق جادیرا ا یسند کند؛یدرج م

 به بار آورد.  اخود ر یآثار حقوق یهیکل تواندیونم ستیکامل ن

برات متعهد  یخود در ورقه یبا امضا ریگکه براتآن یعنیبرسد.  ریبراتگ یبه قبول دیامل شود باک یبرات نیچن نکهیا یبرا- 

صورت برات  نیبرود و در ا یتعهد نیبار چن رینخواهد ز ریگبپردازد. اما ممکن است برات نیشود که مبلغ آن را در موعد مع

 .رد خواهد کرد ایرا نکول 
 شودیحاصل م ینوع هستند و آن وقت کیاز  یهمگ یباشد. موارد نکول واقع یقانون ایو  ینکول برات ممکن است واقع - 2

 نیبارز ا یچهره .کندیاعالم م نهیزم نیخود را در ا یو اراده ردیپرداخت وجه برات را به عهده بگ خواهدینم ریگکه برات

قانون تجارت هر  229 ی. به موجب مادهدینمایم یلبه عدم قبو حیبرات تصر یهدر ورق ریگاست که برات ینوع نکول حالت

داللت بر عدم قبول  حاً یصر نکهیمگر ا شودیمحسوب م یمهر کند، قبول ایرا امضا و آن سدیدر برات بنو ریگکه برات یعبارت

 داشته باشد.

 یت را نکول شده معرفگذار برااست که قانون یدارد و مقصود از آن، موارد یفروض مختلف یدر مقابل، نکول قانون- 

 موارد عبارتند از: نیو ا دینمایم

 مشروط برات ی( قبولالف

 رغمی. علشودیبرات نکول شده محسوب م د،یبرات را بصورت مشروط قبول نما ر،یگق.ت اگر برات 233 یبه موجب ماده- 

است که  نیعبارت ا نیمعنا و مفهوم اکه نوشته است، مسئول پرداخت وجه برات است.  یدر حدود شرط ریگمسأله، برات نیا

مسئوالن  هیکند و عل یبرات را نکول شده تلق ایکه  دهدیم اریشده است اخت ولکه بصورت مشروط قب یبرات یقانون به دارنده

دعوا  یهاقام ریگبرات هیو در صورت تحقق شرط، عل منتظر بماند تا موعد پرداخت برات برسد نکهیا ایدعوا کند و  یبرات اقامه

 کند.

 یفوت و ای ریگبرات ی( ورشکستگب

قهرًا و  یاست. چرا که شخص متوف یجار زین شودیورشکستهم ای دینمایفوت م یدارنده به منظور اخذ قبول یمراجعه خیتار-

 .شودیبرات نکول م نیرا قبول کند و بنابرا یبرات تواندیتاجر ورشکسته به حکم قانون نم

 مبلغ برات از یج( قبول قسمت 

 یو فقط قسمت ستینکول تمام آن ن یاز مبلغ برات به معنا یقبول قسمت شود،یمشروط که نکول محسوب م یبرخالف قبول- 

 ق.ت( 232. )مدیآیاز وجه برات که قبول نشده است، نکول شده به حساب م

 نکول برات: اید( امتناع از قبول  

امر نکول برات  نیکند، ا دیبرات ق ینکول خود را در رو ایت حاضر نشود قبول برا یپس از ارائه ریگکه برات یدر صورت- 

 .شودیمحسوب م
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 اعتراضتصدیقنامه مزبور موسم است به  -محقق گردد  شودمیه موجب تصدیقنامه که رسما  تنظیم باید بنکول برات  - 236 ماده

 1نکول.پروتست()

بدهند یا  هوعدبراي تأدیه وجه آن در سر  ضامنیدهنده به تقاضای دارنده برات باید پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات - 237 ماده

 اگر باشد( فوراً تأدیه نمایند.) اعتراضنامه و مخارج برات رجوعیانضمام مخارج را به  وجه برات

اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول  - 238 ماده

ضامن دهد یا پرداخت آن را به نماید که برای پرداخت وجه آن کننده تقاضا تواند از قبولهنوز موعد پرداخت آن نرسیده است میکرده ولی

 2.کندتضمین گرينحو دی

 در قبولی شخص ثالث -سوم  مبحث

 -دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند تواند آن را به براتهر گاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می - 239 ماده

 تراضنامه قید شده به امضاء او برسد.باید در اعشخص ثالث قبولی

دهنده و کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات تا برات تأدیه نشدهبعد از قبولی شخص ثالث نیز  - 240 ماده

 محفوظ خواهد بود. شودمیحاصل هاظهرنویس

 در وعده برات -چهارم  مبحث

یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا  از رؤیت براتباشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه برات ممکن است به رویت  - 241 ماده

 ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد. -از تاریخ برات  چند ماه

 پرداخته شود.فورا  وعده قبول شد باید هر گاه برات بی - 242 ماده

تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد به وسیله  موعد پرداخت براتی - 243 ماده

 .شودمیمعین نکول

 تأدیه شود. روز بعد تعطیلاگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید  - 244 ماده

 اهد شد.همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خو - تبصره

 ظهرنویسی –پنجم  مبحث

 آید.به عمل می ظهرنویسیانتقال برات به وسیله  - 245 ماده

                                                        

چاپ و پس از الصاق  یرسم یکه توسط روزنامه ردیگیانجام م« نامهبرگ واخواست»نام به یواخواست برات در اوراق - 1

داده است.  حیو ابالغ واخواست نامه را توض میتنظ یوهیق.ت ش 294ی. مادهردیگیقرار م انیمتقاض اریدر اخت یتمبر قانون

، در حال حاضر اوراق 20/8/1349مورخ یوزارت دادگستر یحقوق ی رهصادره از ادا یمشورت ی هیبرابر نظر کنیل

. واخواست شودینم تیمورد رعا نیق.ت در ا 249 یو مفاد ماده گرددیابالغ م یمدن یدادرس نیطبق مقررات آئواخواست 

گردد. به  می( تنظقهنسخه به عنوان ساب کیو  نفعیذ ینسخه برا کینسخه جهت ابالغ به مخاطب،  کینسخه )3در  دیه بانام

آن. دوم امر با  اتیمحتو هیمورد باشد. اول رونوشت کامل برات با کل2 یمحتو دیق.ت، اعتراض نامه با294 یموجب ماده

 اثر است.شده باشد اعتراض باطل و بالن تیمزبور رعا طیوجه برات. هرگاه شرا یهیتأد
 هستند: لیها به شرح ذآن نیترکه مهم آوردیبه بار م یآثار یکه نکول واقع شد، از لحاظ حقوق پس از آن- 2

 به پرداخت وجه برات ریگبرات تیـ عدم مسئول1

 کش به پرداخت وجه براتبرات تیـ مسئول2

پرداخت وجه برات در موعد  یاصل کش مسئولآن را قبول نکند، خود برات ریگاتو بر دیرا صادر نما یکش براتاگر برات- 

 آن است.

 ناتیخواستن تضم یحق دارنده برا جادیـ ا3 

 شخص ثالث یقبول یامکان برا جادیـ ا4
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قید  شودمیممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده  -ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد  - 246 ماده

 گردد.

ظهرنویسی وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات  مگر اینکهاست حاکی از انتقال برات  1ظهرنویسی - 247 ماده

االقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردی که خالف این در برات نشده ولی دارنده برات حق وصول و لدیواقع

 باشد. دهشتصریح

 .شودمیشناخته  مزورهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند هر گاه ظهرنویس در ظ - 248 ماده

 مسئولیت –ششم  مبحث

 در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها -دهنده برات - 249 ماده

 یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداًبرات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می دارنده

 دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد.حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات همین

کننده دعوی ملزم نیست اقامه -دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست  اقامه

فقط با کسی مسئولیت علیه یا ظهرنویسی را کرده دهنده یا محالرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت براتظهترتیب

 است. نمودهتضامنی دارد که از او ضمانت 

که  یدارد اما ضامدر قبال پرداخت ن یتیکرده است مسئول یکه ضمانت قبول یپرداخت برات ،ضامن ایبرات است  یبه منظور قبول ایضمانت - 

 2.باشدمیهم  یضمانت در پرداخت کرده ،ضان قبول

                                                        

 انتقال یبرا یسیآثار ظهرنو - 1

نوع  نیاثر ا نیترمهم رد،یپذیرات صورت مب تیانتقال، به قصد انتقال مالک یبرات برا یسیکه ظهرنو ییمسلمًا از آن جا -

ها آن یدارد که به بررس زین یگریمهم د اریآثار بس یسینوع ظهرنو نیا کنیهمان انتقال برات خواهد بود. ل یسیظهرنو

 پرداخت. میخواه

 هیالاز برات به منتقلٌ ی( انتقال حقوق ناشالف

 به پرداخت برات سیظهرنو یتضامن تی( مسئولب

همان  ای رندهیاست که انتقال گ یانتقال و انتقال طلب مدن یبرا یسیظهرنو نیب یهااز تفاوت یکیامر  نیا قت،یدر حق-

  .ماقبل خود است سیدارد که ظهرنو زین یدی)بدهکار( جد ونیمد ر،یگبرات، عالوه بر صادر کننده و برات دیجد یدارنده

 یانتقال و انتقال طلب مدن یبرا یسیتفاوت ظهرنو- 

تنها  ،یشد. در انتقال طلب مدن ایجو سیظهرنو تیدر حدود مسئول دیانتقال و انتقال طلب را با یبرا یسیتقاوت ظهرنو- 

است که منتقل نموده است. چرا که بدون آن که  یفقط مسئول وجود طلب یاست که و نیکه انتقال دهنده دارد ا یتیمسئول

مراجعه کرد و با عدم پرداخت طلب  ونیبه مد رندهیگاگر انتقال نید. بنابرارا منتقل نموآن توانیموجود باشد؛ نم یطلب

 .دهنده را ندارد مگر در همان مورد عدم وجود طلبمواجه شد، حق مراجعه به انتقال

مسئول پرداخت وجه  سیپرداخت نشود، ظهرنو یکه برات به هر علت یانتقال، در صورت یبرا یسیاما برعکس در ظهرنو- 

وجود  یبرات اثبات کننده یاست. چراکه صرف وجود ورقه یمنتف زیعدم وجود طلب ن ایوجود  یاهد بود. مسألهبرات خو

 طلب است.
موجب ضم ذمه به ذمه  یاصوال موجب نقل ذمه به ذمه است اما در حقوق تجارت و در اسناد تجار یضمانت در حقوق مدن - 2

 .است یاست و از نوع عرض

دارد اما  یتضامن تیامضاکنندگان سند مسئول ریبه همراه سا سیظهر نو ی،سیظهرنو ایضمانت است  ایوال امضاء ظهر سند اص- 

  .دارد یتضامن تیضامن فقط با مضمون عنه خود مسئول

امضا  یالزاما در سند تجار دیاما با .ستین یقانونا الزام زین خیتار دیق نیهمچن ستین یمزاضمانت در امضاء ضامن ال دیق- 

 باشد اعتبار ندارد. یگرید و اگر امضا در سند دشو
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 حساب متفرعات و مخارج قانونیصورتو  تسلیم برات و اعتراضنامهتواند پرداخت را به هر یک از مسئولین تأدیه برات می - 250 ماده

 بپردازد موکول کند. که باید

در هر یک از غرما یا در تمام غرما براي وصول تمام تواند کست شوند دارنده برات میهر گاه چند نفر از مسئولین برات ورش - 251 ماده

مدیر تصفیه هیچ یک از  -تا اینکه طلب خود را کامالً وصول نماید  وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی( داخل شودطلب خود)

در صورتی که  مگربه مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید  شودمیوجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته برای تواندنمی ورشکستگان

یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید به ترتیب ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص میمجموع وجوهی که از دارایی تمام

 ها حق رجوع دارند.ردد که به سایر ورشکستهجزء دارایی ورشکستگان محسوب گ - اندپرداختهامتاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کد

 مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود. - تبصره

 در پرداخت -هفتم  مبحث

 آید.پرداخت برات به انواع پولی که در آن معین شده به عمل می - 252 ماده

دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد اگر دارنده برات به برات - 253 هماد

ه نوع پولی را کدهنده تواند از دهنده برات یا انتقالدارنده برات می اعتراض شوددر نتیجه نکول یا امتناع از قبول یا عدم تأدیه  و آن برات

ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه  برات معین شده مطالبه کند داده یا نوع پولی که در

 نیست.

 1پرداخته شود. باید روز آخر وعدهبرات به وعده  - 254 ماده

حساب نخواهد در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است  روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات - 255 ماده 

 شد.

 شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسئول است. - 256 ماده

دهنده که به مهلت قبل خود و براتاگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسهای ما - 257 ماده

 حق رجوع نخواهد داشت.اند رضایت نداده مزبور

در نزد او توقیف شده  انوناًمگر آنکه وجه برات ق شودمیمحسوب  الذمهبريپردازد شخصی که در سر وعده وجه برات را می - 258ماده 

 باشد.

                                                                                                                                                                                                                                     

 تیسه مسئول رعا نیمراجعه به ا یهمچنانکه برا ،چک باشد ایسفته  ایصادر کننده برات  ای ریبراتگ ،اگر مضمون عنه ضامن- 

 .ستیمواعد شرط ن نیرعا زیمراجعه به ضامن آنها ن یبرا ستیمواعد شرط ن

 زیمراجعه به ضامن او ن یپس برا ،مواعد شرط است تیرعا سیمراجعه به ظهر نو یاباشد بر سیضامن ظهر نو ،اگر ضامن- 

 مواعد شرط است.  تیرعا

مضمون عنه  یکه از سو یراداتیا هیبه کل دتوان یضامن م جهیمضمون عنه او است در نت تیضامن در حدود مسئول نیمسئول- 

 .مسموع است استناد کند یو

 :دیجد یمقابل دارنده در سیظهرنو تیشرط عدم مسئول- 

کند. چرا که با  یخود را منتف تیشرط خالف، مسؤل دیبا ق تواندینم سیگفت که ظهرنو دیق.ت با 249 یبا توجه به ماده -

 نیکردن ا یمنتف ایواقع شده است و محدود  سیظهرنو تیق.ت، اصل بر مسؤل 249 یگذار در مادهقانون حیوجود حکم صر

 یرا داده است مورد ماده سیظهرنو تیمحدود کردن مسؤل یاجازه گذارانونکه ق یدارد. تنها مورد لیبه دل ازین تیمسؤل

با وجود اصل  ت،یمحدود نیامکان ا ینیبشیعدم پ نی. بنابراکندینم دایبه موضوع فوق پ یکه البته ارتباط باشدیق.ت م 276

 در برات است. یشرط نیچنبا درج  رانیگذار انونمخالفت قا لیق.ت، دل 249 یمندرج در ماده تیمسئول حیصر
سال ارائه شود اما  کیظرف  دیبرات با تیو به وعده از رو تیپس از آن باشد و در برات به رو ایروز وعده  دیپرداخت با - 1

 .آنرا مطالبه کند دیاز سر رس 10ثر ظرف کحدا دیدارد دارنده با نیمع دیسررس ایکه موعد  یدر برات
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یا ثالث یا رابع الخ به عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده  پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی - 259ماده 

 نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه باشد که

در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را شخصی که وجه برات را بر حسب نسخه بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده  - 260 ماده

 مسئول پرداخت وجه آن است. رددا

نسخه ثانی یا ثالث یا رابع تواند وصول وجه آن را بر حسب در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می - 261 ماده

 .تقاضا کند الخ

فقط به موجب امر ای دیگر هاگر نسخه مفقود نسخه باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخه - 262 ماده

 آید.به عمل می از دادن ضامن پس محکمه

تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد می -اگر شخصی که برات را گم کرده  - 263 ماده

 ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.تواند با دادن میپس از اثبات اینکه برات متعلق به او است  نماید

به عمل آمده است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات  263و  262 - 261اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد  - 264 ماده

 محفوظ بدارد. به موجب اعتراضنامهتواند تمام حقوق خود را میمفقود

تنظیم شده و در مواعد و به ترتیبی که در این  ساعت از تاریخ وعده برات 24در ظرف مذکور در ماده فوق باید اعتراضنامه  - 265 ماده

 دهنده و ظهرنویسها ابالغ گردد.ابالغ اعتراضنامه معین شده است به براتقانون برای

 قبل از او بوده است رجوع نماید. صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی که بالفاصله - 266 ماده

است به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار ظهرنویس مزبور ملزم 

ظهرنویس در  هد بود.خوا بر عهده صاحب برات مفقودمخارج این اقدامات  -دهنده برسد بدهد تا به براترجوع به ظهرنویس ماقبل خود

 وارد شده است. مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقوددادن اختیار  زصورت امتناع ا

مدت ضمان سه سال ( مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد 263و  262رجوع به مواد در صورتی که ضامن برات مفقود ) - 267 ماده

بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد ن سه سال رسمًا مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی هر گاه در ظرف ایو است

 بود.

شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه دهنده و ظهرنویسها بری میمبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات راگ - 268ماده 

 اعتراض کند. تواندمی

 برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند. بدون رضایت صاحب براتتوانند محاکم نمی - 269 هماد

 تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث -هشتم  مبحث

دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید دخالت شخص ثالث تواند از طرف براتهر شخص ثالثی می - 270 ماده

 وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود. پرداخت و

 دارنده برات است.شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف  - 271 ماده

شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی الذمه میدهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بریاگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات - 272 ماده

 اند.الذمهظهرنویسهاي بعد از او بريظهرنویسها به عمل آید  زا

اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که  - 273 ماده

بر هر علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود اگر خود محال -کند الذمه میاز طرف او عده زیادتری از مسئولین را بریتأدیه وجه

 1.داردرجیحشخص ثالثی ت

                                                        

ثالث دارنده  ،باشد پس از پرداخت برات سانیاز ظهر نو یکیپرداخت به نفع  (الفثالث چند فرض دارد: لهیداخت به وسپر - 1

قبل از  نیمسئول نیکه به نفعش پرداخت نموده است و همچن یسیتواند به عنوان دارنده برات به ظهر نو یشود و م یمحسوب م

شوند و فقط حق  یالذمه م یبر سهایهمه ظهر نو .فع برات دهنده پرداخت کنداگر وجه برات را ثالث به ن (ب .او رجوع کند

کند  یپرداخت م ینکند که به نفع چه کس دیوجه برات را پرداخت کند اما ق یشخص ثالث (ج .مراجعه به برات دهنده را دارد
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 حقوق و وظایف دارنده برات -نهم  مبحث

نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا  - 274 ماده

واال حق رجوع به ظهرنویسها و  یک سال از تاریخ برات مطالبه نمایدرات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف خارجه دارنده بدر

 علیه رسانیده است نخواهد داشت.دهنده که وجه برات را به محالبراتبه ینهمچن

اضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تق - 275 ماده

علیه رسانیده است دهنده که وجه برات را به محالو اال حق رجوع به ظهرنویسها و برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید برات

 نخواهد داشت.

دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید واال در مقابل اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد  - 276 ماده

 تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده کند.ظهرنویس نمیآن

هر گاه دارنده برات به رؤیت یا به وعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در  - 277 ماده

 حق او ساقط خواهد شد.فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد  دموا

 دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات - 278 ماده

 البه کند.را مط باید روز وعده وجه براتدارنده برات  - 279 ماده

معلوم  شودمیبه وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده  در ظرف ده روز از تاریخ وعدهامتناع از تأدیه وجه برات باید  - 280 ماده

 1گردد.

 اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. - 281 ماده

 ه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.علیه نه ورشکستگی او ننه فوت محال - 282ماده 

 حق اعتراض براي دارنده برات باقی است.کننده برات قبل از وعده ورشکست شود در صورتی که قبول - 283 ماده

عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه  اعتراضظرف ده روز از تاریخ دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در  - 284 ماده

 مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطالع دهد. رسمی یا

                                                                                                                                                                                                                                     

او به نفع برات دهنده فرض  شوند پس پراخت یبر یشتریافراد ب ،شود که با پرداخت ثالث یمحسوب م ی،مضمون عنه شخص

 نفعیذ نیجزء مسئول دیرا نبا ریباشد: براتگ ریپرداخت به نفع براتگ (دشوند. یم یبر یشتریحالت افراد ب نیدر ا اریز .شود یم

 نید یفایا، حالت نیکه پرداخت به نفع او تصور شود در ا ستین ستهیبوده و پرداخت نکرده شا ونیکه م یکس رایز میحساب کن

ثالث با اذن مضمون عنه  پرداختشود پس اگر  یعمل م یقانون مدن 267شود و وفق ماده  یمحسوب م ونیمد ریغ هیناحاز 

  .صورت حق رجوع ندارد نیا ریدر غ .آنچه پرداخت کرده دارد ی( را براری)براگ یباشد حق مراجعه به و

ر کننده و در برات و سفته ،صادر کننده مضمون عنه صاد یدر حالت عدم ذکر مضمون عنه ثالث در مورد چک ,مضمون عنه و -

 .شود یفرض م
نوع اسناد دارند، و  نیکه ا یتیاهم لیمانند برات استوار است؛ به دل یرسند تجا کی یکه طلب طلبکار بر مبنا یدر موارد - 1

و  دیبه بدهکار مراجعه نما دیبا اسناد قائل شده است؛ طلبکار ابتدا نیدارندگان ا یکه قانون برا یاژهیو ازاتیامت نیهمچن

شده است، به منظور  ینیبشیپ رانیاکه در قانون تجارت  زیواخواست ن ایاعتراض  یحقوق سیطلب خود را مطالبه کند. تأس

درخواست  ایو  یاخذ قبول یبرات برا ینکته است که دارنده نیواخواست؛ اثبات ا ای. اعتراض باشدیمراجعه م نیاثبات هم

 مراجعه کرده است. ریگوجه برات به براتپرداخت 

انجام  حینموده است و بطور صح نیگذار معکه قانون یقیرا به طرآن ایبرات، اعتراض را انجام ندهد؛  یچنانچه دارنده- 

د و شده است استفاده کن نیمع یسند تجار کیبرات بعنوان  یدارنده یکه در قانون تجارت برا ییایاز مزا تواندیندهد، نم

 .شدخواهد  لیتبد یطلب عاد کیطلب او به 
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فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود نامه ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطالعهر یک از ظهرنویسها نیز باید در  - 285 ماده

 اطالع دهد.

برای او مقرر  249اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده  - 286 هماد

 اقامه دعوی نماید. ظرف سه ماه از تاریخ اعتراضاستفاده کند باید در داشته

یک روز اضافه  برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخعلیه خارج از محلی باشد که وجه هر گاه محل اقامت مدعی - تبصره

 شد.خواهد

ظرف شش ماه های مقیم ایران در دهنده و یا ظهرنویسدر مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات - 287 ماده

 باید به عمل آید. اعتراضاز تاریخ

و  286به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد  249بخواهد از حقی که در ماده  هر یک از ظهرنویسها - 288 ماده

و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه  موعد از فرداي ابالغ احضاریه محکمه محسوب استاست اقامه دعوی کند و نسبت به او مقرر 287

 فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد. باشد تأدیه نماید از شده دعویاو اقامه 

پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق  - 289 ماده

 محکمه پذیرفته نخواهد شد.خود در

دهنده مشروط بر اینکه برات شودمیدهنده نیز پذیرفته نلیه براتپس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر ع - 290 ماده

 علیه خواهد داشت.علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محالنماید در سر وعده وجه برات را به محالثابت

دهنده یا هر یک از ظهرنویسها اقامه دعوی مقرر است برات اگر پس از انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابالغ اعتراضنامه یا برای - 291 ماده

 بلعلیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخالف مقررات دو ماده قطریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محالبه

 اقامه دعوی نماید. کننده وجهداشت که بر علیه دریافتحق خواهد

س از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات پ - 292 ماده

 به عنوان تأمین توقیف نماید. علیهاموال مدعیازرا 

 پروتست(در اعتراض ) -دهم  مبحث

 آید:اعتراض در موارد ذیل به عمل می - 293 ماده

 ( در مورد نکول.1

 در مورد امتناع از قبول یا نکول.( 2

 ( در مورد عدم تأدیه.3

 باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مأمور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابالغ شود: اعتراضنامه

 علیه.( محال1

 اند.( اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عنداالقتضاء معین شده2

 که برات را قبول کرده است.( شخص ثالثی 3

به عهده امین صلح یا رییس ثبت اسناد یا حاکم آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب در محلی که اعتراض به عمل می اگر

 1بود.خواهد محل

                                                        

پرداخت وجه برات در  ایاز قبول  ریگاعتراض در برات، اثبات امتناع برات  :گفت توانیبا توجه به موارد فوق م نیبنابرا- 1

 ریتعب نیچن کش، . با صدور برات از طرف براتباشدیبرات م یو به درخواست دارنده یمقام رسم کی ی لهیبه وس د،یسررس

 وجه برات رادر سر وعده پرداخت خواهد کرد. ر،یگ کرده است و برات نیتأم ریگکش محل برات را نزد برات  که برات شودیم

برات به  یکه دارنده شودینامه ثابت ماعتراض می. با تنظکندیمسأله را ثابت م نیاست که رسمًا عکس ا یالهیاعتراض وس- 

برات  یاز قبول ریگ برات کنیاقدام نموده است؛ ل دیوجه آن در سررس یو مطالبه ریگبرات به برات یارائه یخود برا یفهیوظ

 کرده است. یددارخو دیپرداخت آن در سررس ای

 انواع اعتراض:-
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 .شدبایم ریگبرات یبه سبب عدم پرداخت وجه برات از سو ایبه سبب نکول و  ایق.ت، اعتراض  293 یبه موجب ماده- 

 اعتراض نکول (الف

را  ریگعمل برات نیبرات را نکول کند، دارنده موظف است ا ترقیدق ریبه تعب ایو  دیاز قبول برات امتناع نما ریگچنانچه برات- 

 یدعوا در دادگاه، بتواند مراجعه یتا پس از اقامه د،یو مضبوط نما لیتسج شود،یم میکه رسماً تنظ یانامهقیبه موجب تصد

 را به اثبات برساند. یو لو نکو ریگخود به برات

 ینکول برات تلق یبه منزله یعمل و نیا د،ینکول برات امتناع نما ای یپس از اراده برات، از اعالم قبول ریگچه براتچنان- 

 .دیموظف است اقدام به اعتراض نکول نما زیمورد ن نیو دارنده در ا شودیم

 لزوم اعتراض نکول 

صدور برات باشد،  خیاز تار ینیپرداخت مهلت مع خیتار نکهیباشد، ا نیمع خیپرداخت آن به تار دیکه سررس یرواتدر ب- 

شده است و  ینیبشیپ ینیمع خیپرداخت برات، تار یاعتراض نکول ندارد. چرا که برا میبه تنظ یاجیبرات احت یدارنده

 دیسررس خیاز تار شیپ یکه در برات موعد. مگر آنباشدینم ریگراتب یبولملزم به اخذ ق خیاز آن تار شیبرات پ یدارنده

 شده باشد. نیمع یاخذ قبول یبرات، برا

اعتراض نکول ندارد. چرا  میبه تنظ یبرات الزام یدارنده ز،ین باشدیم تیکه پرداخت آن به رؤ یدر بروات بیترت نیبه هم- 

بار هم  کیارائه دهد،  ریگوجه، به برات یبرات را به منظور مطالبه نکهیقبل از ا ستیدارنده ملزم ن تیکه در بروات به رؤ

است،  یاست، اعتراض نکول ضرور تیرؤ خیکه برات به وعده از تار ی. بر عکس در مواردکندمراجعه  یبه و یاخذ قبول یبرا

 برات دارد. تیرؤ خیتار نییبه تع اجیپرداخت وجه برات احت دیسررس نییچرا که تع

 اعتراض نکول اثر

 یکه طبق ماده دهدیم اریبرات اخت یاعتراض به دارنده نیاست که ا نیا شودیکه بر اعتراض نکول بار م یاثر نیترمهم- 

صورت وجه  نیا ریدر غ ایضامن کند و  یتقاضا دیپرداخت وجه برات در سررس یبرا هاسیدهنده و ظهرنوق.ت از برات 237

 برات، چنان یدانان معتقدند پس از اعتراض نکول و درخواست دارنده  از حقوق یدر مقابل برخ کنیبرات را فوراً بپردازند. ل

به دارنده داده شود و  هاسیکش و ظهرنووجه برات از جانب برات هیتأد یبرا یضامن دیدار باشد باچه برات نکول شده، وعده

 .ندینما هیرا فوراً تأد راتمکلفند وجه ب هاسیباشد، براتکش و ظهرنو تیاگر برات نکول شده به رؤ

 (هیعدم پرداخت وجه برات )عدم تأد اعتراض

که  یاکه اعتراض خود را به موجب نوشته سازدیبرات را مکلف م یدارنده ر،یگوجه برات توسط برات یهیامتناع از تأد- 

 .دیاعالم نما شود،یم دهینامه نامواخواست ای هیاعتراض عدم تأد

 قرار گرفته است. دیق.ت مورد تأک 293ماده  3وجه برات، در بند  یهیلزوم اعتراض در مورد عدم تأداصل - 

باشد، اعتراض روز بعد آن به  لیشود و اگر روز دهم تعط میبرات تنظ دیسررس خیروز از تار 10ظرف مدت  دینامه بااعتراض- 

 ق.ت( 281و  280. )مواد دیآیعمل م

 باشد: لیمتضمن مطالب ذ یستیبا باشدیم یرسم یچاپ یه به صورت ورقهنامه کبرگ واخواست- 

 رهیو غ یسیو ظهرنو یآن اعم از قبول اتیمحتو یهی. رونوشت کامل برات با کل1

 ق.ت( 294 یوجه برات )ماده یهی. امر به تأد2

که در برات  یاشخاص ریسا نیو همچن ریگق.ت( به برات 294 ی)نه مطابق ماده یمدن یدادرس نییبرگه طبق مقررات آ نیا- 

 .گرددیاند ابالغ مشده نیوجه، عند االقتضا مع هیتأد یبرا

 :هیاعتراض نکول و اعتراض عدم تأد نیوجوه افتراق ب- 
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 اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد: - 294 ماده

 ز قبولی و ظهرنویسی و غیره.( سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم ا1

مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل  ( امر به تأدیه وجه برات.2

 را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند.عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء

راجع به  263و  262 - 261تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد هیچ نوشته نمی - 295 ماده

 شدن برات.مفقود

 بدهد. 293مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده  - 296 ماده

در  دهند باید مفاد اعتراضنامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمرهمحکمه را انجام می دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه - 297 ماده

در صورتی که محل اقامت  -ثبت نمایند  مقام او نمره و امضاء شده استمخصوصی که صفحات آن به توسط رییس محکمه یا قائمدفتر

 1محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد. ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر دهنده یابرات

                                                                                                                                                                                                                                     

واخواست شده  یسند تجار کیخواهان  یکه مستند دعوا یدر صورت ،یمدن یدادرس نیقانون آئ 108 ی. به موجب ماده1

واخواست شده سند  ی. مقصود از سند تجاردیخواستهموافقت نما نیبر تأم یف است با درخواست خواهان مبنباشد دادگاه مکل

صدور  یمبنا تواندینم ،ینکول ینامهاعتراض میشده باشد و تنظ میه تنظیعدم تأد ینامهاست که نسبت به آن اعتراض یتجار

 شد.ق.آ.د.مبا 108 یخواسته، به استناد ماده نیدستور تأم

 ایو  دینکول برات امتناع نما ایاز قبول  نکهیا ایرد بشود و  ریگبرات یبرات از سو دینکول، با ینامهصدور اعتراض یبرا .2

از وجه برات داشته باشد.  یدر برات داللت بر عدم قبول بخش ریگبرات ینوشته نکهیا ایبرات بطور مشروط قبول گردد و  نکهیا

چنانچه  نیبرات را نکول کرده باشد. بنابرا ریگوجود ندارد که برات یالزام هیعدم تأد یامهناضصدور اعتر یبرا کنیل

 ینامهاعتراض میدارنده موظف به تنظ دیاز پرداخت وجه آن در سر وعده امتناع نما کنیبرات را قبول کرده باشد ل ریگبرات

برات موظف به  یدارنده در سر وعده ز،یت را نکول کرده باشد نبرا ریگکه برات یبر عکس، در صورت یاست. و حت هیعدم تأد

 ق.ت( 282خواهد بود )م  هیعدم تأد ینامهاعتراض میتنظ

در اعتراضنامه  یقبول نیا دیشخص ثالث به منظور قبول کردن برات نکول شده و ق یبرا اریاعتراض نکول، موجد اخت .3

 شخص ثالث وجود ندارد. یقبول یبرا یمجال و موجب ه،یعدم تأد ینامهدر اعتراض یق.ت( ول 239)م  باشدیم

موارد  نیا ی. از جملهباشدیم ینقش مؤثر یگذار دارانامه، از نظر احتساب مواعد مورد نظر قانوناعتراض میتنظ خیتار- 

 عبارتند از:

 یلهیرا به وس ریگرات از طرف براتوجه ب یهیدارنده موظف است، عدم تأد ه،یاعتراض عدم تأد خی. ظرف ده روز از تار1

 ق.ت(  284که برات را به او واگذار نموده است اطالع بدهد )م  یدو قبضه به کس یسفارش یمراسله ای یرسم ینامهاظهار

او مقرر داشته است،  یق.ت برا 249 یکه ماده یپرداخته شود، اگر بخواهد از حق رانیدر ا یستیکه با یبرات ی. دارنده2

 یاصالح 286کند. )مواد  یدعو یاقامه دارتیدر دادگاه صالح ه،یاعتراض عدم تأد خیاز تار سالکیظرف  دیتفاده کند؛ بااس

 ق.ت( 284و 

او مقرر داشته است استفاده  یق.ت برا 249 یکه ماده یشود، اگر بخواهد از حق هیدر خارج تأد یستیکه با یبرات ی. دارنده3

 دارنده یصورت دعوا نیا ریدعوا کند. در غ یاقامه دارتیدر دادگاه صالح هیاعتراض عدم تأد خیز تارسال ا 2ظرف  دیکند، با

 نخواهد شد. رفتهیسابق بر خود، پذ سیبر ظهرنو هاسیاز ظهرنو کیهر  یوادع نیو همچن هاسیظهرنو هیعل

راجع به برات که از  یاعتراض نکول برات( دعاو ای هینامه )اعم از اعتراض عدم تأداعتراض خیسال از تار 5 ی. پس از انقضا4

 ق.ت(  318نخواهد شد. )م  رفتهیصادر شده است، )به علت شمول مرور زمان( در محاکم پذ یامور تجارت یبرا ایطرف تجار 
 واخواست برات یهاوهیش - 1

 است. ریپذ امکان قیطر 2منظور  نیا یو برا شودیانجام م یمقام رسم کیتوسط  شهیواخواست هم- 
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 برات رجوعی -یازدهم  مبحث

برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ  - 298 ماده

 کند.ها صادر میدهنده یا یکی از ظهرنویسعهده براتبه

دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده اگر برات رجوعی به عهده برات - 299 ماده

ر آنجا معامله خواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را داو

 کرده است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادر شده است برآید. تسلیمیا

 گردد:در صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید می -( ضمیمه شود حساب بازگشتحسابی )صورتبه برات رجوعی باید  - 300 ماده

 ( اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است.1

 برات اعتراض شده. صلیمبلغ ا( 2

 العمل صراف و دالل و وجه تمبر و مخارج پست و غیره.و سایر مخارج معموله از قبیل حق مخارج اعتراضنامه( 3

 (.299( مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده )4

اعتراض شده و سواد مصدقی  به عالوه الزم است برات توسط دو نفر تاجر تصدیق شودحساب مذکور در ماده قبل باید صورت - 301 ماده

 اعتراضنامه به صورت حساب مزبور ضمیمه گردد.از

باید تصدیقنامه که  301و  300هر گاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود عالوه بر مراتب مذکور در مواد  - 302 ماده

 یمه شود.ضم نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نمایدتفاوت بین

توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شده حساب بازگشت متعدد نمینسبت به یک برات صورت - 303 ماده

 بر توان تماماًتحمیالت براتهای رجوعی را نمی دهنده اولی برسد.تا به برات شودمیحساب بازگشت متوالیاً به توسط ظهرنویسها پرداخته باشد

 دار یک خرج است.دهنده اولی فقط عهدههر یک از ظهرنویسها و برات -وارد ساخت  ریک نف

                                                                                                                                                                                                                                     

برات با مراجعه به بانک و پر  یصورت دارنده نیکه در ا ندینمایخود اقدام به واخواست م انیها به حساب مشتربانک (الف

 ینامه را براکارمزد، برگ واخواست افتیدر مقابل در زی. بانک ندهدیبه بانک م لیبرات را تحو ؛یکردن برگ مخصوص

 .گرددیاعتراض محقق م ایواخواست  ق،یطر نیو به ا کندیال مپرداخت وجه برات ارس نیمسئول

 یصورت واخواستنامه مانند اظهارنامه نیاست. در ا یابالغ دادگستر یاقدام به واخواست؛ مراجعه به اداره گرید قیطر (ب

 .شودیبرات ارسال م نیمتعهد یابالغ برا یاداره قیاز طر ییاوراق قضا ریو سا یرسم

که طبق  یبرات را از اعتراض معاف کند. در صورت یکه دارنده شودینم دهید یمورد چیه رانیدر قانون تجارت ا .1نکته - 

 نامه معاف است:اعتراض میبرات از تنظ یدارنده ریقانون متحدالشکل ژنو در موارد ز

شود  دیدر برات ق نکهیا ایرگشت شود. ب نهیبدون هز دیشده باشد که در صورت نکول، برات با دیکه در برات ق یدر صورت -1

 که اعتراض نشود.

به موجب حکم  نکهیضرورت ندارد. حال ا هینکول اعتراض شده است، اعتراض عدم تأد یکه برات به واسطه یدر صورت -2

 معاف نخواهد کرد. هیاعتراض نکول، دارنده را از اعتراض عدم تأد رانیق.ت ا 282 یماده حیصر

 نکهی. حال اشودینامه ماعتراض نیجانش دار،تیصادره از دادگاه صالح یحکم ورشکستگ ر،یگبرات یشکستگدر صورت ور -3

نامه شود، مگر اعتراض نیگزیبرات جا یاز طرف دارنده آورندینم یانوشته چیق.ت ه 295 یبه استناد ماده رانیدر حقوق ا

 فقود شدن برات.ق.ت راجع به م 263 یال 261در موارد مندرج در مواد 

ندارد. صدور  دیمحل را در سررس نیاست که در زمان صدور فاقد محل است و صادر کننده قصد تأم ی: براتیبرات سازش- 

صادر کرده باشد موجبات  یورشکست شود برات سازش یکه تاجر یاست فقط در صورت یفاقد منع قانون یبرات سازش

 عمل صورت گرفته است. نیا یستگانداختن ورشک ریبه تأخ یبرا رایاست ز رییبه تقص یورشکستگ
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 و خسارت تأخیر تأدیه مخارج از روز اعتراضخسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است  - 304 ماده

 1.شودمیمحسوب  از روز اقامه دعوياعتراض و مخارج برات رجوعی فقط 

                                                        

 یصدور برات رجوع طیشرا-1

 الزم است: یصدور برات رجوع یبرا-

 ندارد. تیموضوع یوجود نداشته باشد صدور برات رجوع یکه برات اصل یوجود داشته باشد. در صورت یبرات اصل -1

 باشد. یبرات اصل یدارنده یبرات رجوع یصادرکننده -2

 نامه و تفاوت نرخ است.و مخارج صدور اعتراض یوجه برات اصل افتیدر یف از صدور برات رجوعهد -3

توجه داشت که  دیباشد، اما با یبرات اصل یصادرکننده ای هاسیاز ظهرنو یکی یممکن است برعهده یبرات رجوع -4

 .ستین رفتهیآن پذ یهاضامن و یبرات اصل رِ یگبرات یبر عهده یماده صادر نمودن برات رجوع نیبراساس ا

 یمبلغ برات رجوع 

 شود: یاز جمع چهار مبلغ حاصل م یمبلغ برات رجوع-

 شده است. دیآن ق یاست که رو یمبلغ یبرات اصل ؛وجهیوجه برات اصل -1

 نامه( و سایر مخارج؛نامه )واخواست اعتراض ینهیهز -2

واخواست  یکه بر رو یتمبر یآن و بها پیو تا ریتحر ینهیواست و هزاوراق واخ ینامه عبارت است از بهاواخواست ینهیهز

لحاظ  زیالعمل صراف و دالل و وجه تمبر و مخارج پست و غیره نمخارج از قبیل حق ریسا نیچن . همشودینامه الصاق و ابطال م

 بانک گذاشته شده باشد. یکه وصول برات بر عهده شودیمطالبه م یدر صورت صراف ایالبته کارمزد بانک  گردد،یم

 تفاوت نرخ برات -3

 یصادرکننده یبه عهده یکه برات رجوع یو نرخ مکان صدور برات. در صورت یبرات اصل یهینرخ مکان تأد نیتفاوت ب یعنی

ر د یکه برات رجوع یو نرخ مکان شدیم هیجا تأددر آن یستیبا یکه برات اصل یصادر شود، تفاوت نرخ مکان یبرات اصل

تهران باشد و  یوجه برات اصل یهیخواهد بود، مثاًل اگر مکان تأد یاصل برات یصادرکننده یجا صادر شده است بر عهدهآن

اگر  یخواهد بود حت یبرات اصل یصادرکننده یبر عهده زینرخ تهران و تبر نیمشهد باشد، تفاوت ب یمکان صدور برات اصل

 دیبا یسیظهرنو نیصادر شود، چن هاسیاز ظهرنو یکی یبر عهده یو اگر برات رجوع صادر شده باشد زیدر تبر یبرات رجوع

جا صادر شده است را در آن یکه برات رجوع یکرده است و نرخ مکان میتسل ایرا معامله  یکه برات اصل یتفاوت نرخ مکان

 زیرا در تبر یبرات، برات رجوع یت و دارندهرا در تهران به دارنده منتقل نموده اس یبرات اصل سیبپردازد، مثاًل اگر ظهرنو

 در اصفهان صادر شده باشد. یاگر برات اصل یحت باشد،یاو م یبه عهده زینرخ تهران و تبر نیکرده باشد، تفاوت ب ادرص

 هیتأد ریخسارت تأخ -4

 توانیم رد،یگیشده تعلق م به مبلغ برات اعتراض هیتأد ریخسارت تأخ ،یاز روز اعتراض به عدم پرداخت وجه برات اصل چون

 .کندیم دییمطلب را تأ نیا زیق.ت ن 304 یآن اضافه نمود. ماده یهانهیبرات و هز یبه مبلغ اصل زیرا ن هیتأد ریتأخ یبهره

دعوا در  یاز روز اقامه یمربوط به صدور برات رجوع یهانهیبه مخارج اعتراض و هز هیتأد ریزمان تعلق خسارت تأخ یابتدا-

 . یاعتراض عدم پرداخت وجه برات رجوع خینه از تار گرددیدادگاه محاسبه م

 یبرات رجوع ضمائم

 به صورت دیبا یکه برات رجوع دینمایق.ت مقرر م 300 یدر ماده یبودن مبلغ برات رجوع حیاحراز صح یگذار براقانون-

 :شودیم دیق ریاب مطالب زحسصورت نیگردد. در ا مهیضم شودیم دهیکه حساب بازگشت نام یحساب

 او صادر شده است. یبه عهده یکه برات رجوع یاسم شخص -1

 برات اعتراض شده. یمبلغ اصل -2
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 قوانین خارجی -دوازدهم  مبحث

 در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است. - 305 ماده

نین مملکتی قبولی و غیره( نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوا -ضمانت  -تعهدات ناشی از ظهرنویسی قسمت از سایر تعهدات براتی ) هر

.معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران تعهد در آنجا وجود پیدا کرده استکهاست 

آنها مطابق با استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد اند حقباشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده یحصح

 قوانین خارجی نیست.

تابع قوانین اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید  - 306 ماده

 خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.مملکتی

 طلبدر فته -دوم  فصل

یا شخص  حاملکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه که به موجب آن امضاکننده تعهد می طلب سندی استفته - 307 ماده

 کرد آن شخص کارسازی نماید.حوالهمعین و یا به

 طلب عالوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:فته - 308 ماده

 ف.( مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حرو1

 ( گیرنده وجه.2

 ( تاریخ پرداخت.3

 1الرعایه است.طلب نیز الزماز مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب( در مورد فتهتمام مقررات راجع به بروات تجارتی ) - 309 ماده

                                                                                                                                                                                                                                     

 العمل صراف و دالل و وجه تمبر و مخارج پست.حق لیمخارج معمول از قب رینامه و سامخارج اعتراض -3

 تیبرات به رؤ یارزشِ مبادالت زیق.ت( منظور از نرخ برات ن 300 یق.ت. )ماده 299 یمبلغ تفاوت نرخ مذکور در ماده -4

متعهد برات  کهنیاست و به محض ا تیرؤبه یموعد برات رجوع نیصادر شود. بنابرا تیبه رؤ دیبا یبرات رجوع رایاست ز

 ازد.وجه مندرج در آن را بپرد یستینمود، با تیرا رؤ یرجوع برات(، یبرات اصل سی)صادرکننده و ظهرنو یرجوع

 قیدو تاجر مورد تصد یلهیبوس دیشود، با مهیضم یق.ت الزم است به برات رجوع 300 یکه به موجب ماده یحسابصورت-

الزم است برات اعتراض شده و  نیچننشود. هم جادیا یآن اختالف ریگو برات یبرات رجوع یصادر کننده نیتا ب ردیقرار گ

که برات  یدر صورت نیچنق.ت( هم 301 یگردد. )ماده مهیحساب ضمصورت نیه انامه باز اعتراض یاشده قیتصد یفتوکپ

و مکان  یبرات اصل یهینرخ مکان تأد نیکه تفاوت ب یانامهقیتصد یستیصادر شود، با هاسیاز ظهرنو یکی یبر عهده یرجوع

 گردد. مهیضم د،ینمایم نییصدور آن را تع

 یعدم پرداخت وجه برات رجوع 

برات  ی) دارنده یبرات رجوع یصادر کننده د،ینما یاز پرداخت وجه آن خوددار یبرات رجوع ریگکه برات یدر صورت-

که به موجب برات  یعالوه بر مطالبات زیرا ن دهیبه او رس یرا که از عدم پرداخت وجه برات رجوع یخسارات تواندی(، م یاصل

 .دیرا مطالبه نما نمودیم افتیدر دیبا یاصل
 یتبع یاعمال تجارتاجر باشد از  یاگر از سو یشود ول ینم یتلق یذات یصدور سفته بر خالف صدور برات عمل تجار - 1

  .شود یمحسوب م

دستور پرداخت وجه سند را به  ،صادر کننده سفته بر خالف صادر کننده برات.دارنده و صادر کننده :دو طرف است یدارا سفته

 .کند یپرداخت م دیرا در سر رس دهد بلکه خود وجه آن ینم یگرید

  .نام دارنده برات در سفته مصداق ندارد دیبودن ق یمقررات مربوط به الزام- 

 جهیشود درنت ینکول و اعتراض نکول در سفته اجرا نم جهیدر نت ستین یدر مورد سفته جار،برات یو نکول یمقررات قبول- 

  .ثالث وجود دارد ( یان پرداخت از سودر سفته راه ندارد ) اما امک زیشخص ثالث ن یقبول

 عندالمطالبه  یگریو د نیموعود مع یکی :در سفته فقط دو صورت وجود دارد- 
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  سفته یظاهر شکل ردمودر  توضیحاتی- 

 : باشد هشد قیددر آن  نیز یرز مطالبو  دهبو یخرتا یدارا باید مهر یا ءمضاا بر وهعال سفته رت،تجا نقانو برابر- 

 جهو هگیرند. 2( وفحر با). دشو ختداپر باید هک مبلغی. 1

 ختداپر یخرتا. 3

 . دشو نوشتهدر آن  نیز سفته ختداپر محلو  یو هقامتگاا ه،کنند درصا گیادخانو مناو  منا که ستا زمال لبتها

 نقانو د،جوو نیا با. دشو می نوشتهدر آن  مشخص رتصو به لساو  هماروز،  با ممعموالًآن،  ختداپر موعد یا سفته سیدرسر -

آن را  باید هکننددرصا ،سفته هنددار مطالبه محض به که معناست انبد ینو ا ستا دهکر رهشاا نیزآن  «دنبو لمطالبهاعند» به

 . دازدبپر

 ختداپر تعطیلاز  بعددر روز  باید سفته د،شو دفمصا سمیر تعطیل باآن روز  که باشد معینیروز  سفته ختداپر نماز گرا- 

 . دشو

 سفته ورصد مهنگادر  ستا ممکن که یگرد شخصو  ستا ربدهکاو  نمدیو که هکننددرصا: ستا شخصدو  دجوو به قائم فتهس- 

 . باشد منامعلو یا معین

  .نمود میتنظ در وجه حاملتوان بر خالف برات به صورت سند  یسفته را م -

 یجا به رتصو ینا غیر. در دشو میآورده  سفتهو در ا گیادخانو مناو  منا د،شو درصا معینی شخص یابر سفته که تیرصو در

 رطلبکا هکنند درصا مقابلدر  سفته هنددوم، دار ردموو در  معین شخصاول،  ردمودر . «حامل جهدر و» د؛شو می نوشتهاو  منا

آن را  مبلغ مطالبه محض به باید هکننددرصا ،باشد لمطالبهاعند سفته گر. ادازدبپرآن  سیدرسررا در  سفته مبلغ بایدو  دشو می

 . کند ختداپر

 دکر لهاحو رتعبا گرا لبتها. کند ارگذوا ییگرد بهرا  سفته که هدد میرا  رختیاا ینا شخص به سفتهدر  «دکر لهاحو» رتعبا 

 . هدد لنتقاا ییگرد شخص بهآن را ( نویسی پشت) نویسی ظهر با نستاتو می سفته هنددار ،شتدا نمی دجوو نیز

 نوشتهآن  پشتدر  ستا سفته لنتقاا یا یافتاو از در فهد هگیرند بردر  کهرا  مطالبی سفته هنددار کهآن  یعنی: نویسی ظهر -

 یابر ظهرنویسی گرا. ستآن ا جهو لصوو یا ییگرد به سفته لنتقاا یابر نویسی ظهر پس. کند می ءمضاا ،مطالب ینا یرو در ز

 هنددار یمضاا با سفته لنتقادارد. ا تعلق سندآن  به که دشو می یاییامزو  قحقو کلیه یاراد سفته جدید هنددار ،باشد لنتقاا

 . هدد منجااو ا یابررا  عمل ینا که هدد کالتو ییگرد بهآن  جهو لصوو یابر نداتو می سفته هنددار. یدآ می عمل بهآن 

 بهو  دشو تصریح سفته پشتدر  عوضوم ینا باید ،باشد لصودر و کالتو یابر گرا ماا ستا لنتقاا یابر ظهرنویسی صوالًا- 

 قامها حق سفته هنددار مانند ،کند می اپید سفته لصودر و کالتو( ظهرنویسی با) که کسی قعدر وا. برسد ظهرنویس یمضاا

 . شتدا هداخوآن  لصوو یابر نیزرا  یعود

در  سفته هنددار یعنی. نددار «نیتضام مسئولیت»آن  هنددار مقابلدر  همگی ها نویس ظهرو  دهکر مضارا ا سفته که کسی- 

 به) نهاآ تمامی یا چند یادو  به یا( دمنفر رتصو به) هدابخو که نهااز آ امکد هر به نداتو می ،ستاخوو وا ختداپر معد رتصو

 یها ظهرنویسو  سفته نکنندگادرصا به نسبت ها ظهرنویساز  یک هررا  عجور حق همین. کند جعهامر( جمعی ستهد رتصو

 ترتیب بدین. دبو هنداخو سفته جهو ختداپر ولمسو همگی ،ها ظهرنویس وهعال به هکننددرصا ینابنابردارد.  دوخ ماقبل

 «تضامنی لیتومسو» حصطالا رد لیتومسو ین. ادشو می دیجاا سفتهدر  رجمند مبلغ ختداپر یابر ها لیتومسواز  نوبوهیا

 . دشو می هنامید

مراجعه به ضامن او  یپس برا ،مواعد شرط است تیرعا سیمراجعه به ظهر نو یراباشد ب سیظهر نو ،اگر مضمون عنه ضامن- 

 .مواعد شرط است تیرعا زین
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 چک –سوم  فصل

رد کالً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار علیه داای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محالچک نوشته - 310 ماده

 1نماید.می

 نباید وعده داشته باشد.پرداخت وجه  -در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد  - 311 ماده

در ظهر به دیگری منتقل ممکن است به صرف امضاء  -باشد  2کردچک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله - 312 ماده

 شود.

 کارسازی شود. به محض ارائهوجه چک باید  - 313 ماده

لیکن مقررات این قانون از ضمانت  ذاتا  عمل تجارتی محسوب نیستصدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد  - 314 ماده

 3ه بروات شامل چک نیز خواهد بود.ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع بصادرکننده و

                                                                                                                                                                                                                                     

. دگیر رتصو ها نویس ظهر یا هکنند درصا با بطهدر را ستا ممکن ضمانت ین. ادکر ضمانت انتو میرا  سفته جهو ختداپر- 

 ضمانتاز او  کهدارد  تضامنی لیتومسو کسی با فقط ده،کر را ها ظهرنویس یا هکننددرصا ضمانت که ضامنی رتصو یندر ا

 . ستا دهکر

 عایترا ر یرز تنکا باید د،شورداربرخوآن  قانونی ییاامزاز  ندابتو سفته هنددار کهآن  یابر :سفته هنددار ظایفو و قحقو- 

 : کند

 معد رتصودر  لیو یدآنمی پیش یا مسئله ،شد ختداپر سفته جهو گرا. کند مطالبهرا  سفته ،سیدرسردر  باید سفته هنددار

ازآن  بعدروز  باشد تعطیل همروز د گرا. کند ستاخورا وا سفته ،سیدرسر یخرتاروز از  10 فظر باید سند هنددار ،ختداپر

 یصدور سفته م خیسال از تار 1عند المطالبه ظرف  یدر موردسفته ها هیتاداعتراض عدم . شد هداخو منجاا ستاخووا عمل

 باشد.

  .) صادر کننده ( را دارد یاصل ونینکند فقط حق رجوع به مد تیهر گاه دارنده مواعد را رعا- 

 به سفته هکننددرصا علیه ستاخووا. ستا هنشد ختداپر سیدرسردر  که یا سفته به نسبت ستا سمیر اضعترا ستاخووا- 

 . دشو غبالاو ا به سماًر بایدو  یدآ می عمل

  .ندارد تیر سفته مصداق و موضوعد ،مقررات مربوط به محل- 

خود عمل  یقانون فیاگر دارنده به وظا یپرداخت دارد و حت تیولئسند است و در هر صورت مس ییصادر کننده مسئول نها -

 یصادر کننده طرح دعو هیتواند عل یحاصل نشده باشد دارنده سفته م یاسناد تجار ینکرده باشد مادام که مرور زمان دعاو

 .دینما

ابالغ اظهار  خیاظهار نامه به متعهد ابالغ شود و زمان محاسبه واخواست از تار قیاز طر دیمطالبه وجه سفته عندالمطالبه با- 

 .شود یمحاسبه م ونینامه به مد
شخص  ران،یطبق قانون چک در ا است. هیاصول آن قابل صدور اجرائ تیموارد با رعا یدر برخ یتجار یچک سند عاد - 1

به وجه نقد  لتبدی قابلپشتوانه  ای و اعتبار نقد، وجه خود حساب در آن در مندرج مبلغمان نوشتن چک به اندازه در ز دیبا

 است. نیهم در هم یاعتبار یهاداشته باشد. تفاوت چک با کارت
ه و وجه آن را در بانک آن را امضا کرد توانیدر آن ذکر نشده باشد و او م رندهیاست که نام گ یچک بحواله کرد چک- - 2

 انتقال دهد. یگریبه د ایبستاند و 
محسوب  یتبع یصادر شود از اعمال تجار یو اگر از طرف تاجر در امر تجار ستین یعمل تجار صدور چک بر خالف برات،- 3

از  یکی هیکه با دو امضاء معتبر است فقط از ناح یکه چک یباشد. در صورت یچک فقط با امضا قابل صدور م نیشود. همچن یم

 یو حقوق یفریک تیشود و مسئول یصدور چک بوده و چک ناقص محسوب م نقانو 3امضاء کنندگان امضاء شود مشمول بند 

 .فقط متوجه امضاء کنندگان است
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وجه آن را  پانزده روز از تاریخ صدوراگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف  - 315 ماده

 ک مطالبه شود.چ ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدوراگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در مطالبه کند و

دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر  اگر

 در محکمه مسموع نیست.علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز چک به سببی که مربوط به محالوجه

 کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.کسی که وجه چک را دریافت می - 316 ماده

مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود  - 317 ماده

 .چهار ماه از تاریخ صدور استتواند وجه چک را مطالبه کند که در ظرف آن دارنده چک میلیکن مهلتی  -رعایت خواهد شد  نیز

 1در مرور زمان -چهارم  فصل

پنج سال از تاریخ طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای دعاوی راجعه به برات و فته - 318 ماده

ن تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در و یا آخری نامه اعتراض صدور

 .شودمیمحسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع  از تاریخ اقرارزمان  مروردأاین صورت مب

 12فروردین و  12و  1303دلو  25طلبهایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب وات و چک و فتهمفاد این ماده در مورد بر - تبصره

 صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقول است. 1304خرداد

طلب یا چک ک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فتهطلب یا چاگر وجه برات یا فته - 319 ماده

 نماید. مطالبهحصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بالجهت کرده است تواند تامی

 کی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.طلب یا چک یحکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته - تبصره

 اسناد در وجه حامل -پنجم  باب

اگر  معذلکمگر در صورت ثبوت خالف.  شودمیدارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب  - 320 ماده

که ممکن است سند  ثالثیبه شخص یه وجه به حامل مدیون را نسبت صالحیتدار قضایی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدمقامات

 2.بري نخواهد کرد متعلق به او باشد

                                                        

سال  ضامن و شخص ثالث پرداخت کننده به قبول کننده برات،مدت مرور زمان پنج س،یدر رابطه با مراجعه دارنده،ظهرنو - 1

 است.

سال  ،مدت مرور زمان پنج ریضامن و شخص ثالث پرداخت کننده به ضامن براتگ س،یرابطه با مراجعه دارنده ظهرنو در -

 است.

سال است.مدت  ضامن به شخص ثالث به شخص پرداخت کننده ،مدت مرور زمان پنج س،یدر رابطه با مراجعه دارنده ظهرنو - 

 باشد. یساله م 5 زیمزبور ن یوارث شرکا ای یتجار یشرکا هیاشخاص ثالث عل یمرور زمان دعاو

 سال از تارخ وقوع معامله است. 2اضرار به بستانکاران انجام داده باشد،  ای نیفرار از د تیتوقف، به ن خیتار -

)پس دادن (  میدر تسل ریتاخ ایگم شدن  ایتلف  خیسال از تار کیحمل ونقل ، یمتصد هیخسارت عل یمدت مرور زمان دعو - 

  .است
 حاکم بر سند در وجه حامل مقررات -2

 :کنندیاسناد مقرر م نیق.ت دو نکته را در مورد ا 321و  320مواد -  

مگر در صورت اثبات  شود؛یمطالبه وجه آن محق محسوب م یکه دارنده هر سند در وجه حامل، مالک و برا نینکته اول ا 

 خالف. 

مطابق قانون تجارت سند در  نیمگر در مقابل أخذ سند؛ بنابرا ست،ین هیبه تأد سند در وجه حامل مکلف ونیکه مد نیدوم ا نکته

 .گرددیو با قبض و اقباض منتقل م شودیوجه حامل مال منقول محسوب م

که دارد، تابع  یسند در وجه حامل، جز در مورد دو ماده مذکور، تابع مقررات عام حقوق تجارت است و بسته به شکل- 

 خواهد بود. خود ژهیمقررات و



 

  کتاب جامع حقوق تجارت)مخصوص دکتری(  
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 سند. اخذ مگر در مقابلجز در موردی که حکم بطالن سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست  - 321 ماده

د و همچنین در های کوپن یا دارای ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشی ورقهدر صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارا - 322 ماده

دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم بطالن مطابق گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق میصورت

 .شددذیل عمل خواه

 معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعاًل گم شده است. ونمحکمه محل اقامت مدیمدعی باید در  - 323 ماده

 کافی است. ابراز خود سندمدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد  اگر

نده مجهول سند اخطار اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید به وسیله اعالن در جراید به دار - 324 ماده

مدتی االقتضاء تواند لدیمحکمه می -هر گاه از تاریخ انتشار اولین اعالن تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطالن آن صادر خواهد شد -کند 

 تعیین کند. سالبیش از سه

یا تأمینی که  ضامنی نپردازد مگر پس از گرفتن تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسبه تقاضای مدعی محکمه می - 325 ماده

 تصویب نماید. محکمه

و  332مواد  دربه ترتیب مقرر  شودمیالتأدیه در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپنهایی که در ضمن جریان دعوی الزم - 326 ماده

 خواهد شد.عمل 333

دیگر را نیز مقرر  جرایدتواند به عالوه اعالن در ر مجله رسمی منتشر شود محکمه میباید سه دفعه د 324اخطار مذکور در ماده  - 327 ماده

 دارد.

اگر پس از اعالن فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای  - 328 ماده

 حکوم شده و سند به ابرازکننده آن مسترد خواهد گردید.خود را تعقیب و دالئل خود را اظهار نکند ممهلت دعوی

 مقرر و اعالن شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطالن آن را صادر  324اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده  - 329 ماده

                                                                                                                                                                                                                                     

به اثبات وجود طلب به  ازیآن ن گر طلب است و دارنده انیخود نما یبه خود گر،ید یسند در وجه حامل، مانند اسناد تجارت - 

خالف آن را به اثبات  دیسند باشد، با تیمالک یمدع یگریقانون تجارت هر گاه شخص د 320ندارد و موافق ماده  گرید قیطر

 برساند.

)در  یسهام یها نام شرکت یدارند، صدور سهام ب یاژهیسفته و چِک در وجه حامل که قواعد و یبه استثنا ن،رایدر حقوق ا-

نام  ی: سهم بکندیمقرر م 1347از قانون تجارت مصوب سال  یاصالح قسمت حهیال 39شده است. ماده  ینیب شیوجه حامل( پ

سهام  گونهنیمگر خالف آن ثابت گردد. نقل و انتقال ا شود؛یاخته مو ملک دارنده آن شن میبه صورت سند در وجه حامل تنظ

 .دیآیبه قبض و اقباض به عمل م

آنها  توانیوجود ندارد، اما م یصراحت نیچن شودیعام صادر م یسهام یهاکه توسط شرکت یااگر چه درباره اوراق قرضه- 

 را به صورت سند در وجه حامل صادر کرد.

 تجارت به صراحت اسکناس را از شمول مقررات اسناد در وجه حامل خارج کرده است.قانون  334ماده -

 نیبدهد، اّما ا زیامر ممکن است به آنها امکان رقابت با پول را ن نیآسان است و ا اریاگر چه گردش اسناد در وجه حامل بس- 

 امر دو علت دارد: نی. ارندیگیاسناد چندان مورد استفاده قرار نم

آنها توسط مالک  تیکه مفقود شوند، اثبات مالک یدر صورت شود،یاسناد مالک آنها شناخته م نیچون دارنده ا نکهیاول ا-

 دشوار است.  اریبس یواقع

سند در وجه حامل  که یکسان رایاست، ز یشخص است که متعهد اصل کیبه  یاسناد فقط متک نیدوم آن که ارزش و اعتبار ا-

همه اسناد در وجه  نی. با استندیو اصواًل مسؤل پرداخت آن ن کنندینم نیپرداخت آن را تضم کنندیرا دست به دست منتقل م

از  ونیو منع کردن مد تیهستند که در صورت مفقود شدنشان امکان اثبات مالک ازیمتا نیا یبا اسکناس دارا سهیحامل در مقا

 که آنها را به حامل پرداخت کند، وجود دارد. نیا
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 نمود. خواهد

 رسید. خواهدبداند به اطالع عموم ابطال سند فوراً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی  - 330 ماده

االقتضاء اوراق کوپن تازه به او بدهند. اگر سند پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید یا لدی - 331 ماده

 مدعی حق تقاضاي تأدیه خواهد داشت.شده باشد حال

 ( نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:322ده )هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ما - 332 ماده

صورتی که  دررا فورا  دهد مدیون وجه سند در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می محکمه

 به صندوق عدلیه بسپارد. -در صورت مؤجل بودن  -پس از انقضاء اجل  حال باشد و

 328ماده  مطابقاز انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شده اگر قبل  - 333 ماده

 .شودمیوجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده رفتار و اال

 شامل اسکناس نیست.مقررات این باب  - 334 ماده

 داللی -ششم  باب

 کلیات -اول  فصل

طرف معامله  نمایدخواهد معامالتی واسطه انجام معامالتی شده یا برای کسی که می در مقابل اجرتدالل کسی است که  - 335 دهما

 1است. تابع مقررات راجع به وکالتاصوالً قرارداد داللی  کند.پیدا می

 ند.های مختلف داللی نموده و شخصاً نیز تجارت کتواند در رشتهدالل می - 336 ماده

دالل باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه داللی را فقط  - 337 ماده

 باشد.دالل در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می -از طرفین بکند برای یکی

رفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر تواند عوض یکی از طدالل نمی - 338 ماده

 نامه مخصوصی داشته باشد.اجازهاینکه

شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن دالل مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معامالت به او داده  - 339 ماده

 مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.داشیاء یا اسنا

نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله  تا موقع ختم معاملهالتجاره را در موردی که فروش از روی نمونه باشد دالل باید نمونه مال - 340 ماده

 2این قید معاف دارند.او را از

های مختلف داللی کند ولی در این صورت باید آمرین را از شته یا رشتهدر یک ر در زمان واحد براي چند آمرتواند دالل می - 341 ماده

 امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.و این ترتیب

رتی هر گاه معامله به توسط دالل واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صو - 342 ماده

 3اند دالل ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده که امضاها

                                                        

 باشد. یم زیمعوض و نسبت به دو طرف جا ستیعقد یدالل- -1

 :دالل ملزم به رعایت موارد زیر در مقابل آمر است-

 ـ رعایت غبطه و صالح آمر.1

 ـ رعایت امانت در انجام معامله.2

 ـ ممنوعیت دالل از انجام معامله با خود.3
که به  یاز عقد یتعهدات ناش یه را تا خاتمه اجرانمونه منعقد شده باشد دالل ملزم است نمون یچنانچه معامله از رو- - 2

 .معاف کند فیآمر و طرف مقابل او دالل را از تکل یعنیدو طرف قرار داد  نکهیکند مگر ا یواسطه او منعقد شده نگهدار
 
 شد: جمع با ریز طیشود که شرا یمبادله م نیطرف نیاست که ب یمسئول صحت و اعتبار امضاء اسناد یدالل در صورت- - 3

 .اشد به واسطه دالل منعقد شده استب ی. اسناد و نوشته جات مبادله شده راجع به معامله ا1
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 1.نیست شودمیکند و ضامن اجرای معامالتی که به توسط او دالل ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها داللی می - 343 ماده

او  جانبمگر اینکه ثابت شود تقصیر از التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست ر خصوص ارزش یا جنس مالدالل د - 344 ماده

 بوده.

 دالل ضامن معامله است.هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دالل معامله نمود  - 345 ماده

و اال مسئول  داند اطالع دهدباید به طرفی که این نکته را نمیع یا سهیم باشد در صورتی که دالل در نفس معامله منتف - 346 ماده

 بوده و به عالوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. خسارات وارده

 مسئول اجرای تعهد خواهد بود. با آمر خود متضامنا در صورتی که دالل در معامله سهیم باشد  - 347 ماده

 اجرت دالل و مخارج -دوم  فصل

 تواند حق داللی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.دالل نمی - 348 ماده

عرف اگر دالل برخالف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخالف  - 349 ماده

بود به عالوه محکوم به  نخواهد محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کردهتجارتی

 برای خیانت در امانت خواهد شد.مجازات مقرر

 د.مستحق اجرت خواهد بو پس از حصول شرطهر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دالل  - 350 ماده

سر نگیرد.  معاملهکند به او داده شود دالل مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه اگر شرط شده باشد مخارجی که دالل می - 351 ماده

 ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دالل کرده حکم کند.همین

سلب  داللحق مطالبه داللی از طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود در صورتی که معامله به رضایت  - 352 ماده

 مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دالل نباشد. شودمین

 اجرت ندارد.داللی معامالت ممنوعه  - 353 ماده

گر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر م او را مأمور انجام معامله نمودهالزحمه دالل به عهده طرفی است که حق - 354 ماده

 بدارد.

 مقتضیاتبا رجوع به اهل خبره و رعایت الزحمه دالل به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و اال محکمه حق - 355 ماده

 2الزحمه را معین خواهد کرد.حق مکانی و نوع معاملهزمانی و

                                                                                                                                                                                                                                     

 مبادله شود.  نیطرف نیدالل ب قی. اسناد و نوشته جات از طر2

 .ده اندباشد که به واسطه دالل معامله کر یمربوط به اشخاص مایاسناد و نوشته جات مستق ی. امضا3
که با  یتعهدات در قرار داد یمسئول اجرا نیو همچن ستیکنند ن یکه به وساطت او معامله م یاشخاص دالل ضامن اعتبار - 1

 .از آنها را ضمانت کرده باشد یکی ایکه هر دو طرف معامله و  نیباشد مگر ا یوساطت او منعقد شده نم
 :موارد انقضای مدت داللی- - 2

فاقد مدت بوده، لیکن مقید به پایان انجام  یهی است در صورتی که قرارداد. در صورتی که مدت قرارداد تمام شده باشد: بد1

معامله باشد و دالل ظرف مهلت معقولی نتوانسته باشد مقدمات انجام معامله مزبور را فراهم کند، قرارداد داللی فسخ شده 

 تلقی می گردد.

رارداد داللی کرده باشد: تنظیم قرارداد داللی . در صورتی که آمر، شخصًا اقدام به انجام معامله نسبت به موضوع ق2

انحصاری با یک موسسه داللی مانع از انجام معامله توسط شخص آمر نخواهد بود، بنابراین همان گونه که در عقد وکالت نیز 

هد،در علی رغم آنکه موکل به وجه ملزمی ،از عزل وکیل منع شده باشد می تواند معامله موضوع وکالت را شخصاً انجام د

 می گردد. قرارداد داللی نیز، انجام معامله توسط شخص آمر، موجب انفساخ قرارداد

. چنانچه در مورد معامله تغییر شرایطی به وجود آید که امکان انجام معامله متعذر گردد: مثالً چنانچه موضوع قرارداد 3

 ان شود. داللی فروش خانه ای باشد که قبل از پیدا شدن مشتری توسط دالل ، ویر
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 دفتر -سوم  فصل

 دالل باید دفتری داشته و کلیه معامالتی را که به داللی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید: هر - 356 ماده

 ( اسم متعاملین.1

 ( مالی که موضوع معامله است.2

 ( نوع معامله.3

 با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است. شرایط معامله( 4

 التجاره یا برات در صورتی که برات باشدد پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مالمالی که بای عوض( 5

 به رؤیت است یا به وعده.

 ( امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه.6

 تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.داللی  دفتر

 هفتم باب

 کمیسیون() کاریالعملحق

 1دارد.می دریافتالعملی آمر( معامالتی کرده و در مقابل حق) به اسم خود ولی به حساب دیگريکار کسی است که العملحق - 357 ماده

 خواهد شد.کاری نیز رعایت العملجز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق - 358 ماده

کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به العملحق - 359 ماده

 اطالع دهد.او

 2کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد.العملحق - 360 ماده

                                                                                                                                                                                                                                     

. در صورت تخلف دالل از مسوولیت ها و وظایفی که طبق قرارداد و یا به موجب مقررات قانونی مربوط به داللی متعهد به 4

در قرارداد داللی می  یانجام آنها بوده است: با ثبوت تخلف دالل از اصولی که عرف و قانون آن را به عنوان شرایط اساس

به خود را از اقدامات غیرقانونی دالل مطالبه کند، بلکه قرارداد داللی نیز، پایان  اردهخسارات وداند، نه تنها آمر می تواند 

 می پذیرد.
است و در موارد سکوت قانون تجارت تابع مقررات  زیجا یاست و مانند عقد دالل ییرضا یقرارداد یحق العمل کار- - 1

 .وکالت است

و بر  یبه حق العمل کار اجرت بپردازد البته مانند دالل دیآمر با رایض. زو معو یاست عهد یقرار داد یحق العمل کار-

صورت حق العمل کار مستحق اجرت  نیدر ا ستین یقرار داد حق العمل کار یاعتبار یاجرت سبب ب نییخالف اجاره عدم تع

  .المثل خواهد بود

 نیدر ا یتعرفه رسم یشود و بر خالف دالل یم نییتع نیطرف یبر اساس تراض یاجرت در قرار داد حق العمل کار نییتع- 

 .ستیخصوص مطرح ن

 یبا انعقاد قرار داد توسط حق العمل کار برا یعنیناقص است  گریبه عبارت د ایبا واسطه  یندگینما یدر حق العمل کار- 

سپس در مرحله دوم  و دیآ یحق العمل کار به و جود م یقرار داد ابتدا به عهده و برا- از یحقوق و تعهدات ناش لیاص

 یالذکر منتقل م ری( آمر به شخص اخ لی) اص لهیبه وس یتعهدات قرار داد انجام یمزبور را در ازا فیحقوق و تکال ندهینما

 .کند

شود خود او در برابر طرف قرار داد مسئول انجام  یامر موجب م نیکند و هم یحق العمل کار به اسم خود قرار داد منعقد م-

 باشد. یداد تعهدات قرار
در انعقاد  دیحق العمل کار با. دهد مطلع سازد یانجام معامله صورت م یکه برا یآمر را از اقدامات دیحق العمل کار با - 2

تواند  یکره باشد حق العمل کار نم نییتع یمتیفروش مال ق ای دیخر یاگر آمر برا نیکند بنابرا تیمعامله دستورات آمر را رعا
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 کار باید برای العملکار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حقالعملالتجاره که برای فروش نزد حقاگر مال - 361 ماده

 آواری( به وسایل مقتضیه و محافظت بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری )داشتن حق رجوع محفوظ

 اقدامات خود مستحضر کند و اال مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.رده و آمر را ازاقدامات الزمه به عمل آو التجارهمال

تواند و حتی در صورتی که کار میالعملکار برای فروش ارسال شده حقالعملالتجاره رود که نزد حقاگر بیم فساد سریع مال - 362 ماده

 به فروش برساند. یا نماینده او التجاره در آنجا استالعمومی محلی که مالمدعیا با اطالع التجاره رایجاب کند مکلف است مال منافع آمر

التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه کار مالالعملاگر حق - 363 ماده

 تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و  ثابت

 کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.العملاگر حق - 364 ماده

ز قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر اکار مالالعملاگر حق - 365 ماده

 استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.رساند حق

او خواهد بود  خودکار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه العملاگر حق - 366 ماده

در صورت دستور مخالف  مگر شودمیکار مأذون به آن محسوب العملحق در عرف تجارتی محل باشداخل اگر فروش به نسیه د معذالک

 .آمر

کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار العملحق - 367 ماده

 ه را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.و یا شخصاً ضمانت طرف معاملنبوده

کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر الزم بوده و همچنین هر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید العملمخارجی که حق - 368 ماده

 کار مسترد شود.العملمنفعتاً به حقاصالً و

 1رداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.تواند مخارج انبامی کارالعملحق

 .باشدمعامله اجرا شده و یا عدم اجراي آن مستند به فعل آمر که  شودمیالعمل کار مستحق حقالعملوقتی حق - 369 ماده

عرف و عادت  کهخواهد بود کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی العملپذیر نشده حقبه اموری که در نتیجه علل دیگری انجام نسبت

 نماید.میمعین 2محل

کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی عالوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش العملاگر حق - 370 ماده

 ر را خریدار یا فروشنده محسوب کند.کاالعملتواند حقبه عالوه در دو صورت اخیر آمر می - العمل نخواهد بودمستحق حقدارد محسوب

 مقرر است نیست. خیانت در امانتدستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای  - تبصره

                                                                                                                                                                                                                                     

کرده و  یاز دستورآمر تخط شتریاز ضرر ب زیپره یکه ثابت کند برا نیمنعقد کند مگر ا متیق نیااز  شتریب ایر معامله را به کمت

 .باشد ریکسب واجازه به موقع از آمر امکان پذ
 .که متحمل شده است در مقابل آمر حق حبس دارد بر خالف دالل یاجرت و مخارج یمطالبه  یحق العمل کار برا- - 1

اگر به  نیهمچن دیمتحمل شده از آمر مطالبه نما یانجام حق العمل کار یرا که برا یتواند مخارج یکار م حق العمل- 

که  نیمگر ا .یتواند از آمر مطالبه کند بر خالف دالل یمبلغ را اصال و منفعتا م نیپرداخت داده باشد ا شیحساب و نفع آمر پ

  .کرده باشند یبر خالف آن تراض نیطرف

تعهدات  دیمحسوب شده و با لیکند اص یه حق العمل کار و طرف قرار داد چون حق العمل کار به نام خود معامله مدر رابط -

 .است لیجهت تعهد او مانند تعهد اص نیاز قرار داد را اجرا کند و از ا یناش

عرف و عادت عام وجود  منظور عرف و عادت تجارتی است اما اگر عرف تجارتی در این خصوص وجود نداشته باشد؛ ولی - 2

)نکته: در مواردی که بین عرف و عادت و قانون آمره اختالف وجود داشته داشته باشد؛ عرف و عادت عام اعمال خواهد شد.

ترجیح  نون بر عرف و عادت ترجیح دارد اما اگر قانون جنبه آمره نداشته باشد؛ طبق یک قاعده کلی عرف بر قانونقا ؛باشد

 نکه طرفین برخالف آن توافق کنند. دکتر اسکینی: کتاب حقوق تجارت(داده می شود مگر آ
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کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ العملحق - 371 ماده

 اهد داشت.خو حق حبسکرده 

 بگذارد کارالعملحقالتجاره را بیش از حد متعارف نزد اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال - 372 ماده

وده و در به فروش برساند.اگر آمر در محل نب محل یا نماینده او به طریق مزایده العموم بدایتبا نظارت مدعیتواند آن را کار میالعملحق

ارسال گردد  یه رسمیاخطار وآنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قباًل باید به ا

 الفساد باشد.مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع

اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری  التجاره یاکار مأمور به خرید یا فروش مالالعملاگر حق - 373 ماده

و یا چیزی را که مأمور به فروش آن بوده  خود شخصا  به عنوان فروشنده تسلیم بکندتواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده می دارد

 1اشد.داده ب آمر دستور مخالفیمگر اینکه  خریدار نگاه داردبه عنوان خصا ش

دهد منظور کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام میالعملدر مورد ماده فوق حق - 374 ماده

 کار را برداشت کند.العملالعمل و هم مخارج عادیه حقحق خواهد داشت که هم حقدارد و

تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطالع شخصاً میکار العملدر هر موردی که حق - 375 ماده

 خود طرف معامله محسوب خواهد شد. دهد

تواند کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمیالعملاگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق - 376 ماده

 خریدار یا فروشنده واقع شود. شخصاً

 قرارداد حمل و نقل -باب هشتم  

 گیرد.حمل اشیاء را به عهده می در مقابل اجرتمتصدی حمل و نقل کسی است که  - 377 ماده

 مگر در مواردی که ذیالً استثناء شده باشد. تابع مقررات وکالت خواهد بودقرارداد حمل و نقل  - 378 ماده

عده عدل یا  -محل تسلیم مال  -الیه کننده باید نکات ذیل را به اطالع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسلرسالا - 379 ماده

قیمت  -از آن راه به عمل آید  بایدراهی که حمل  -مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود  -ها وزن و محتوی عدل -بندی طرز عدلبسته و

 کننده خواهد بود.خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها به غلط متوجه ارسال ست.گرانبها ااشیایی که

عیوب  ازآواری( ناشی خسارات بحری ) -بندی شود التجاره به طرز مناسبی عدلکننده باید مواظبت نماید که مالارسال - 380 ماده

 کننده است.عهده ارسالبهبندی عدل

خواهد  آواريمسئول بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد اگر عدل - 381 ماده

 بود.

پس از  یملزم است ظرف مدت متعارف هیمحموله باشد مرسل ال یو بازرس یآن مستلزم بررس صیتشخ یعنیباشد  یظاهر ریچنانچه خسارت غ-

 میتسل خیروز از تار 8مدت در هر حال  نیحداکثر انقل اطالع دهد  حمل و یآن را به متصد یظاهر ریغ یوارآگرفتن کاال وجود  لیتحو

تواند خسارت را از  یاطالع ندهد نه ارسال کننده م یرا به متصد یظاهر ریغ یمدت وجود آوار نیظرف ا هیال رسل. چنانچه ممحموله است

 2.هیمطالبه کند و نه مرسل ال یمتصد

التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل تواند مادام که مالکننده میارسال - 382 هماد

 خسارات او پس بگیرد. کرده و

 استفاده کند: 382تواند از حق استرداد مذکور در ماده کننده نمیدر موارد ذیل ارسال - 383 ماده

 الیه تسلیم شده باشد.به مرسلکننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل رنامه توسط ارسالدر صورتی که با - 1

                                                        

اجرت و مخارج  یکه مجاز به معامله با خود است، با خود معامله کند حق مطالبه  یکه حق العمل کار در موارد یدر صورت - 1

 ساقط نخواهد شد. یو
 
کنند فاقد مرور زمان  یحمل و نقل طرح م یمتصد هیالمرسل  ایکه ارسال کننده  یدعاو ریسا یمدن تیمسئول یاز دعو ریغ -2

 است.
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 .کننده نتواند آن را پس دهدارسالکننده داده و در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال - 2

 .گیردو باید آن را تحویل  مقصد رسیدهالتجاره به مالالیه اعالم کرده باشد که در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل - 3

 .الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشدمرسلالتجاره به مقصد در صورتی که پس از وصول مال - 4

داده مادام  کنندهارسالالیه عمل کند معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل در

 الیه تسلیم شده باشد.الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسلجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسلالتمالکه

التجاره تأدیه نشود و یا به التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مالالیه مالاگر مرسل - 384 ماده

التجاره را موقتا  نزد خود به طور کننده رسانیده و مالمتصدي حمل و نقل باید مراتب را به اطالع ارسالد دسترسی نباش الیهمرسل

کننده اگر ارسال خواهد بود. کنندهبه عهده ارسالو در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عین  امانت گذارد یا نزد ثالثی نگاهداشتهامانت 

 آن را به فروش برساند. 362تواند مطابق ماده التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل میکلیف مالالیه در مدت مناسبی تو یا مرسل

توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که میاگر مال - 385 ماده

 رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند. بدایت محل یا نماینده او العمومبه اطالع مدعیحمل و نقل باید فوراً مراتب را ننماید متصدی

 التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.الیه را باید از اینکه مالکننده و مرسلارسال المقدورحتی

مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن  ن خواهد بودمسئول قیمت آالتجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل اگر مال - 386 ماده

اند و یا مربوط به الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها دادهکننده و یا مرسلالتجاره یا مستند به تقصیر ارسالخود مالمربوط به جنس

تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از رداد طرفین میتوانست از آن جلوگیری نماید قرامتصدی مواظبی نیز نمیبوده که هیچ حوادثی

 1نماید.التجاره معینقیمت کامل مال

التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده آواری( مالدر مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری ) - 387 ماده

 مسئول خواهد بود.فوق

قرارداد  اینکهالتجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مالمیمزبور ن خسارات

 2خالف این ترتیب را مقرر داشته باشد.طرفین

به حمل  رتمباشاعم از اینکه خود  که در مدت حمل و نقل واقع شدهمتصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است  - 388 ماده

بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از  -کننده دیگری را مأمور کرده باشد کرده و یا حمل و نقلو نقل

 شده محفوظ است.جانب او مأمور

 .الیه را مستحضر نمایدمرسلالتجاره متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال - 389 ماده

                                                        

اثر  یباطل و ب تیحمل و نقل از مسئول یکامل متصد تیباشد اما شرط معاف یمعاف م تیاز مسئول یمتصد ریدر موارد ز- - 1

  :است

 و ناقص شدن محموله مربوط به جنس محموله است. وبیمع ایثابت شود که تلف  1

 .است هیمرسل ال ایارسال کننده  ریو نقص محموله مستند به تقص بیع ایشود تلف  که ثابت یدر صورت 2

 .داده است یبه متصد هیمرسال ال ایبوده است که ارسال کننده  یماتیاز تعل یو نقص ناش بیع ایثابت شو تلف  3

توانسته از  ینم زیو محتاط نحمل و نقل مواظب  یمتصد چیاست که ه هیو نقص محموله به علل قهر بیع ایثابت شود تلف  4

 کند. یریحدوث آنها جلوگ

قاعده در خصوص  نیکنند ا نییکامل محوله تع متیاز ق شتریکمتر و ب یخسارت مبلق یتواند برا یم یارسال کننده و متصد-

 .قابل اجراست زیمحموله ن بیاز نقص و ع یخسارت ناش نیو همچن میتسل ریخسارت تاخ
است که به موجب  یگم شدن محموله مبدا مرور زمان، زمان ایاز تلف  یو خسارات ناش میدر تسل ریدر خصوص خسارت تاخ - 2

 آمد. یبه عمل م دیدر آن روز با میقرارداد تسل

که  یخیتار یعنیمحموله است  میتسل خیناقص شدن محموله باشد مبدا مرور زمان تار ایو  وبیچنانچه خسارت راجع به مع-

 .شده است میارسال کننده تسل ای هیمرسل البه  خیتار آن کاال در
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نماید قبول نکند حق تقاضای التجاره مطالبه میالیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مالاگر مرسل - 390 ماده

 فیه را تا ختم اختالف در صندوق عدلیه امانت گذارد.مگر اینکه مبلغ متنازعالتجاره را نخواهد داشت مالتسلیم

 دیگر بر علیه متصدي حمل و نقل دعوي پذیرفته نخواهد شدقیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود التجاره بدون هیچ اگر مال - 391 ماده

الیه آن آواری را تدلیس یا تقصیر عمده به عالوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل مگر در مورد

لتجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از ااوضاع و احوال رسیدگی به مالدر مدتی که مطابق

 التجاره داده شود.منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مالاطالع دهد در هر حال این اطالع باید مشاهده به متصدی حمل و نقل

یکی از طرفین  تقاضایتواند به لیه اختالف باشد محکمه صالحیتدار محل میادر هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل - 392 ماده

مجلسی حاکی االقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورتالتجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدیمال امر دهد

و یا سپردن  شودمیالتجاره ادعا خت تمام مخارج و وجوهی که بابت مالوسیله پردا به التجاره در چه حال بوده به عمل آید.مال ازآنکه

 توان جلوگیری کرد.می التجارهمالآن به صندوق عدلیه از فروش 

یا گم  تلفمبدأ این مدت در صورت  - مدت مرور زمان یک سال استنسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل  - 393 ماده

آواري( بحري ) خساراتدر صورت و  تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشدا تأخیر در تسلیم روزی است که التجاره و یمالشدن

 1.الیه تسلیم شدهمرسلروزي که مال به
                                                        

 .است جهیتعهد به نتو نقص در قانون تجارت  بیدر خصوص به مقصد رساندن محموله بدون ع یتعهد متصد - 1

را  یگریشخص د یعنی دیواگذار نما یگریحمل و نقل پس از انعقاد قرار داد حمل کاال را به شخص د یکه متصد یدر صورت-

طرف قرار داد را  یحق رجوع به متصدصرفا  دهید انیکند و در زمان حمل به محموله خسارت وارد شود زمامور حمل کاال 

مامور حمل و نقل  یکه مامور به حمل است مطالبه کند ول ینقل از شخص وتواند خسارت را طبق قرار داد حمل  یدارد و نم

 .مسئول است در مقابل مالک یمدن تیطبق قواعد مسئول

پرداخته رجوع  دهید انیجهت مطالبه و وصول آنچه که به ز انیتواند به عامل ز یم انیل و نقل پس از جبران زحم یمتصد-

  کند.

 حمل و نقل: یمتصد حقوق

پس از  ایرا به نفع ارسال کننده در طول حمل  یکه مخارج یتواند مانند حق العمل کار در صورت یحمل و نقل م یمتصد-

 مطالبه کند. هیمرسل ال ایحمل شده است، از ارسال کننده محموله به مقصد مت دنیرس

حق  هیوصول اجرت و مخارج نسبت به محموله در مقابل ارسال کننده و مرسل ال یحمل و نقل مانند حق العملکار برا یمتصد-

 حبس دارد.

قرارداد بسته و بر اجرت  یارسال کننده با متصد رایحمل و نقل برعهده ارسال کننده است، ز یاصوال پرداخت اجرت متصد-

 توافق کرده اند.

 یقبول نکند حق تقاضا دینما یحمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه م یرا که متصد یوجوه ریمخارج و سا هیاگر مرسل ال-

 امانت گذارد. هیرا تا ختم اختالف در صندوق عدل هیکه مبلغ متنازع ف نیمال التجاره را نخواهد داشت مگر ا میتسل

حمل و نقل؛  یارسال کننده و متصد یعنیاست  نیحمل و نقل در نوبت اول تابع قرارداد طرف یمان پرداخت اجرت متصدز-

شود مگر  یکاال به مقصد مستحق اجرت م دنیحمل پس از رس یخصوص ساکت باشد متصد نیدر ا نیچنانچه قرارداد طرف

صورت استرداد کاال  نیآن را استرداد کند که در ا یعنیا تقاضا کند محموله به مقصد رد آن ر دنیارسال کننده قبل از رس نکهیا

 حمل و نقل. یمنوط است به پرداخت اجرت متصد

 ارسال کننده  فیتکال-

 حمل و نقل اطالع دهد یبه متصد حایرا صح ری: ارسال کننده ملزم است در زمان انعقاد قرارداد موارد زالف

 هیمرسل ال حینشانه صح 1

 محموله  میمحل تسل 2
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 حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست. - 394 ماده

 مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتیقائم -نهم  باب

براي انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب مقام تجارتی کسی است که رییس تجارتخانه او را قائم - 395 ماده

 سمت مزبور ممکن است کتبا  داده شود یا عمال . .آور استو امضاي او براي تجارتخانه الزام خود قرار داده

 معتبر نیست.اند جارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطالع نداشتهمقام تتحدید اختیارات قائم - 396 ماده

امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقام تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه تا تمام قائم - 397 ماده

ثبت  هتوان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه باند فقط در صورتی میاشخاص ثالثی که از این قید اطالع نداشتهمقابل

 شده باشد.رسیده و اعالن

 کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد. تواندنمیمقام تجارتی بدون اذن رییس تجارتخانه قائم - 398 ماده

 به ثبت رسیده و اعالن شودرسیده و اعالن شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه مقام تجارتی که وکالت او به ثبت عزل قائم - 399 ماده

 .شودمیمقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب و اال در

 مقام تجارتی منعزل است.با انحالل شرکت قائم منعزل نیستمقام تجارتی با فوت یا حجر رییس تجارتخانه قائم - 400 ماده

وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به  - 401 هماد

 است.وکالت

 ضمانت -دهم  باب

به او رجوع له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب ضامن وقتی حق دارد از مضمون - 402 ماده

 نامه( این ترتیب مقرر شده باشد.خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانتبین طرفین )نماید که

و مدیون  ضامنتواند به در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می - 403 ماده

 1ز رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.مجتمعاً رجوع کرده یا پس ا اصلی

                                                                                                                                                                                                                                     

 محموله و تعداد بسته ها یطرز بسته بند 3

 بسته ها یوزن و محتو 4

 مدت حمل و نقل  5

 حمل و نقل  ریمس 6

 گرانبها در صورت وجود اءیاش متیق 7

امر به محموله خسارت  نیارائه ندهد و در اثر ا یبه متصد یحیچنانچه ارسال کننده در خصوص موارد فوق اطالعات صح-

 بر عهده خود ارسال کننده است. نایز دیوارد آ
  یا قهی. ضمان وث3 یضمان تضامن .2ضمان نقل به ذمه  1 .ضمانت انواع - 1

 نقل ذمه: ضمان

 یباشد که عقد یاصل بر ضمان نقل ذمه به ذمه م یشد. در حقوق مدن ونیتوان ضامن مد یبا عقد ضمان م یدر حقوق مدن-

 در مقابل مشغول شدن ذمه ضامن. ونیه مدشدن ذم یعبارتند از:بر نیمعوض است و عوض

 :یتضامن ضمان

وصول  یتواند به هرکدام از انها برا یو طلبکار م رندیگ یقرار م گریکدیضمان تعهد ضامن و مضمون عنه در عرض  نیدر ا-

 (یطلبش مراجعه کند.)ضمان عرض

 قهیوث ضمان

کرده و اگر نتوانست طلبش را وصول  مراجعه یاصل ونیبه مد دیشود و مضمون له با یذمه مضمون عنه م قهیذمه ضامن وث-

 (ی)ضمان طولدیتواند به ضاممن مراجعه نما یکند م
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 حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند. - 404 ماده

دین مؤجل او  اصلیولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون  ستضامن ملزم به تأدیه نیقبل از رسیدن اجل دین اصلی  - 405 ماده

 شده باشد.حال

 است. مستثنیضمان حال از قاعده فوق  - 406 ماده

 اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید. - 407 ماده

 .شودمیضامن نیز بري نحوی از انحاء ساقط شده همین که دین اصلی به  - 408 ماده

 باشد. مؤجلضمان ملزم کند ولو ضمان به دریافت طلب یا انصراف از  له رامضمونتواند ضامن می همین که دین حال شد - 409 ماده

 ضامن را فورًا و به خودی خود بری خواهد -اگر دین با وثیقه بوده  -له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه استنکاف مضمون - 410 ماده

 ساخت.

الزم و مفید  عنهمضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن بهپس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون - 411 ماده

عنه مکلف به انجام وثیقه غیر منقول داشته مضمون اگر دین اصلی -به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید است

 که برای انتقال وثیقه به ضامن الزم است.تشریفاتی است

 در ورشکستگی -یازدهم  باب

 در کلیات -اول  فصل

ی تاجری ورشکستگ حکم .شودمیورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل  - 412 ماده

 1توان صادر نمود.الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز میرا که حین

                                                                                                                                                                                                                                     

مراجعه کرده و در صورت عدم وصول طلب به او  یاصل ونیکه بدوا به مد دیتواند از مضمون له تقاضا نما یم یضامن وقت-

مقرر شده باشد)مصداق ضمانت  بیترت نیود ضمانت نامه اچه در متن قرارداد مخصوص چه در خ نیطرف نیکه ب دیرجوع نما

 قانون تجارت( 402در ماده یا قهیوث

 شده باشد. حیتصر یطول یاست مگر آنکه به ضمان تضامن یاصل بر ضمان عرض یبر ضمان تضامن نیدر صورت توافق طرف-

مؤجل او حال  نید یاصل ونیفوت مد ای یاگر به واسطه ورشکستگ یحت ستین هیضامن ملزم به تاد نیاجل د دنیقبل از رس-

 که ضمان حال نباشد. نیشود به شرط ا

پس از رجوع به  ایمجتمعا رجوع کند  یاصل ونیتواند به ضامن و مد یطلبکار م است یکه ضمانت تضامن یر همه مواردد-

 مراجعه کند. یگریطلب به د هیبق ایتمام  یاز انها و عدم وصول طلب خود برا یکی

 طلب ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد.  افتیتواند مضمون له را به در یحال شد ضامن م نید نکهیابه محض -

 کند. یم یخو بر یضامن را فورا و به خود قهیوث میامتناع از تسل ایطلب  افتیاستنکاف مضمون له از در-
 ؛یو تاجر حقوق یقیست از تاجر حقمالک اعم ا نیرا شغل معمولی خود قرار دهد. ا یتاجر شخصی است که امور تجارت -1

آن ها امور مندرج  تیشوند که موضوع فعال یم یتاجر تلق یقانون تجارت در صورت 20 یمندرج در ماده  یشرکت ها نیبنابرا

نباشد  یامور تجار تشانیکه موضوع فعال یدر صورت یحت یسهام یها رکتاستثنائا ش نیق.ت باشد. با وجود ا 2 یدر ماده 

توان در صورت  یشوند و م یم ینکنند تاجر تلق یاگر کار تجار یحت یسهام یشرکت ها جتایشوند. نت یم یر تلقبازهم تاج

 شرکت ها را از دادگاه درخواست نمود. نیا یورشکستگ یتقاضا ن،یتوقف آن ها از پرداخ د

 :تفاوت بین اعسار و ورشکستگی-

اما در ورشکستگی ورشکسته حق دخالت مباشرتی در حقوق مالی خود در اعسار معسر از اداره اموال خود منع نمی شود،  -1

 .که موثر در حقوق طلبکاران است را ندارد

حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه تاجر ورشکسته با صدور حکم ورشکستگی منتفی می گردد، در حالی که چنین  -2

 موضوعی در اعسار مطرح نیست.
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 .درحالی که ورشکستگی عام و مطلق استحکم اعسار دارای جنبه نسبی است  -3

 توانند مشمول قواعد اعسار باشند. ینم یاعسار مربوط به افراد حقیقی و اشخاص حقوق -4

ازرگانی موجب ثبت اسم شخص در دفتر تجارتی تنها اماره تاجر بودن است نه دلیل تاجر بودن ،پس صرف گرفتن کارت ب-

 .تاجر بودن شخص نیست

 نمی توان حکم ورشکستگی آنها را صادر کرد، چون تاجر محسوب نمی شوند.که محجورند  کسانی

عده ای که خودشان تجارت نمی کنند اما به نام و حساب کسی دیگر تجارت می کنند تاجر محسوب نمی شوند و نمی توان -

کند و  یشرکت معامله م یکند بلکه برا یخود معامله نم یحکم ورشکستگی صادر کرد. مثل مدیر شرکت چون مدیر است و برا

 متوجه شرکت است. زیاقدام او ن انیسودو ز

شود و لذا  یکند اما بر اساس قانون تجارت تاجر محسوب م یمعامله م یگریحق العمل کار اگر چه به حساب د نیبا وجود ا- 

 باشد. یتواند مشمول قواعد ورشستگ یم

شرکت را تقاضا  یورشکستگ یتوان تقاضا ین تصویه شرکت ماز زمان تشکیل شرکت و احراز شخصیت حقوقی شرکت تا زما-

سهامداران  ایفوق العاده شرکت،شرکا  یمجمع عموم میمنحل شود مثال بنا به تصم یلیبه هر دل یاگر شرکت یحت نینمود. بنابرا

اموال شرکت کشف  هیصفت نیاگر در ح زین ندیانتخاب نما هیتصف ریز به عنوان مدیرا ن یو شخص رندیبه انحالل شرکت بگ میتصم

 رایشرکت زا از محکمه تقتضا نمود ز یورشکستگ یتوان تقاضا یم زیبذهکار )متوقف( بوده است ن نیاز ا شیگردد که شرکت پ

 شرکت پابرجاست. یحقوق تیهمچنان شخص زین هیدر زمان تصف

، ورشکستگی مقدم بر سایر موارد اگر چند عامل برای انحالل شرکت موجود باشد و از جمله ورشکستگی بین آن ها باشد-

 خواهد بود.

کاشف به  هیباشد و در دوران تصف هیسهامداران منحل شده باشد و در حال تصف ایشرکا  میاگر شرکت به موجب تصم نیبنابرا-

 هیمتوقف گردد و روند تصف یستیبا هیصورت اقدامات مربوط به تصف نیاست در ا ونیکه شرکت متوقف از پرداخت د دیعمل آ

و پس از احراز توقف در دادگاه حکم  یدنبال شود. البته ابتدا موضوع توسط دادگاه بررس یبر اساس قواعد ورشکستگ یستیبا

 گردد. یمجرا م یصادر و سپس قواعد ورشکستگ یورشکستگ

وان حکم ت یسال پس از موت تاجر م کی( تا 412دانست که به موجب قانون تجارت )م  دیبا زین یراجع به تاجر متوف-

سال  کیاز  شیسال پس از فوت تقاضا شود اما صدور حکم ب کیاگ ظرف  یاورا صادر نمود. لذا حکم ورشکستگ یورشکستگ

ممکن است مدت ها طول  یورشکستگ یبه دعوا یدگیاست. چرا که رس یتاجر قانون یطول بکشد با زهم صدور حکم ورشکستگ

صادر شود  زیسال ن کیو اگر حکم بعد از  ردیسال صورت پذ کیتقاضا ظرف  گفت که الزم است، دیصرفا با جهیبکشد و در نت

 .ستیبر آن مترتب ن یرادیا

که  یستیبا ریخ ایمتوقف باشد  که نیچه ا یترکه تاجر متوف هیدر هر صورت امر تصف یبه موجب قانون امور حسب نیعالوه بر ا-

 .براساس قانون تجارت باشد

 .و تأثیر در ورشکستگی شرکاء ندارد شرکت دخالت توجه داشت که ورشکستگی دیبا-

کند لذا مدیر تاجر نیست و  یچون مدیر برای شرکت معامله و اقدام م ز،ین در خصوص تأثیر ورشکستگی شرکت بر مدیران-

 شکسته اعالم نمود.رتوان و یرا نم ریشرکت مد یبا ورشکستگ نیبنابرا

 شرط الزم است که احراز گردد: 2برای اینکه بتوان حکم ورشکستگی صادر کرد - 

 تاجر بودن شخص -1

 توقف از پرداخت دیون -2
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 در اعالن ورشکستگی و اثرات آن -دوم  فصل

توقف خود را به  در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدي او حاصل شده استتاجر باید  - 413 ماده

 1حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت هدفتر محکم

 صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد: - 414 ماده

 قول تاجر متوقف به طور مشروح.( تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر من1

 ( صورت کلیه قروض و مطالبات.2

 ( صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.3

 مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود. -صورت توقف شرکتهای تضامنی  در

 :شودمیم ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعال - 415 ماده

 .اظهار خود تاجر( بر حسب الف

 .طلبکارها( به موجب تقاضای یک یا چند نفر از ب

 2بدایت. العمومبر حسب تقاضاي مدعی( ج

                                                                                                                                                                                                                                     

 یادیاموال ز یممکن است که شخص تاجر مجموعا دارا یعنیمهم دارایی شخص تاجر نیست بلکه پرداخت دیون مهم است. - 

 ایکه آ دید دیبلکه با میکن یتوجه نمما به مجموع اموال تاجر  جتای. نتدیخود را پرداخت نما نیباشد اما در حال حاضر نتواند د

 .ریخ ای دیخود را پرداخت نما نیتواند د یدر حال حاضر تاجر م

 را دارا باشد: لیذ ظیشرا دیبا میورشکسته اعالم کن میخواه یآن تاجر را م لیکه ما به دل ینید-

 حال باشد -1

 مسلم باشد -2

 غیر مشروط باشد -3

 وجه نقد باشد -4

 نیبودن د یمدن ای یتجار یژگیوعدم توجه به  -5

 مسلم و مشروط نباشد نمی توان تقاضای حکم ورشکستگی کرد. اگر دینی حال و :نتیجه

ق.ت صرف نظر از تجاری و غیر تجاری بودن دین می توان تقاضای صدور حکم ورشکستگی را به  412با توجه به اطالق ماده -

 را به عمل آورد. یو یورشکستگ یتوان تقاضا یبدهکار شود م زید نخو یشخص حتاجیما یاگر تاجر برا یعنیعمل آورد. 

تاجری که مدعی اعسار نسبت به  .از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود :آ.د.م مقرر می دارد 512هم چنین ماده  و

این ماده نخواهند هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول 

 بود.

 دینی که می توان بابت آن تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را به عمل آورد صرفأ بایستی وجه نقد باشد.-
 ق.ت ( 413.)م دیت گاه تاجر به عمل آمتقاضای صدور حکم ورشکستگی شخص حقیقی در هر صورت باید در محل اقا - 1

 .ردیکه اقامت گاه تاجر است)مرکز مهم( صورت پذ یدر محل دیبا زین یشخص حقوق یورشکستگ یطور تقاضا نیهم
اگر شخص متوقف از پرداخت دیونش شد اما هنوز حکم ورشکستگی اش صادر نشده نمی توانیم بگوییم که شخص - - 2

 شود. یشخص قبل از صدور حکم صرفا متوقف است و تا حکم صادر نشود ورشکسته محسوب نم نیورشکسته است. ا

 :ی که می توانند تقاضای حکم ورشکستگی کنندکسان-

 تاجر -1

 طلبکاران  -2

 دادستان -3
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 است. محسوبمحکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف  - 416 ماده

 1.شودمیاجرا  به طور موقتشکستگی حکم ور - 417 ماده

 عاید او گردد ورشکستگیتاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت  - 418 ماده

مقام قانونی ورشکسته ه قائم. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیممنوع است

 2دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.بوده و حق

 مدیر تصفیه برباید از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد  - 419 ماده

 3ات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.کلیه اقدام -طرفیت او تعقیب کند  اقامه یا به

                                                        

اما ورشکستگی استثناء است و پیش  هیچ حکمی قابل اجرا شدن نیست مگر اینکه قطعی شود و به محکوم علیه ابالغ شود.-- 1

 از قطعیت قابل اجراست و بالفاصله که صادر می شود به محکوم علیه ابالغ می شود.

از صدور حکم دادگاه بدوی درمورد صدور ورشکستگی اموال ورشکسته مهر و موم می شود زیرا حکم ورشکستگی موقت  بعد

 است و ممکن است.
 :آثار ورشکستگی - 2

حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضعیت شخصی اوست و نفع خود او مد  :ماهیت حقوقی منع مداخله .1

در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد و دلیل آن این است اموال از دسترس خارج و به نفع  نظر بوده است

 .طلبکاران اداره شود

عام است به این معنا که چه امور تجاری و چه امور غیر . حق خرید و فروش و رهن دادن ندارد :وسعت و حدود منع مداخله .2

 .تجاری را شامل می شود

 .قانون اداره تصفیه مستثنیات دین تحت اختیار تاجر ورشکسته قرار می گیرد 16به موجب ماده  :یات دینمثتثن -1

 .حقوقی که جنبه شخصی دارد مثل ضررو زیان معنوی -2

در دوران ورشکستگی تهاتر حتی از نوع قهری صورت نمی پذیرد، زیرا تهاتر در حکم پرداخت است و هر پرداختی بعد  :نکته-

 .قف ممنوع و بالوجه استاز تو

 :آثار منع مداخله-

 .از تاریخ صدور حکم حق انعقاد قراردادی که مؤثر در حقوق هیئت طلبکاران باشد توسط تاجر ممنوع است -1

 .هر گونه پرداخت به طلبکاران یا اشخاص دیگر ممنوع است و در صورت تأدیه مدیر تصفیه می تواند آن را مطالبه نماید -2

ی از تاجر طلبکار باشد و بعد از صدور حکم همین شخص به ورشکسته بدهکار گردد تهاتر صورت نمی گیرد و اگر کس -3

 .بدهکار تاجر باید بدهی را به مدیر تصفیه بپردازد سپس در قبال طرف در صف غرما بایستد

.آ.د.م، کسی که اهلیت اقامه ق 454تاجر از تاریخ صدور حکم حق انعقاد قرارداد داوری ندارد، زیرا به موجب ماده  -4

 .دعوا ندارد نمی تواند منازعه و اختالف خود را به داوری ارجاع دهد
 موضوع بررسی می شود: 3اثر ورشکستگی در روابط تاجر با اشخاص ثالث در  - 3

 ت ( .ق 419تعلیق دعاوی فردی ) ماده  -1

 حال شدن دیون تاجر و منع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه. -2

 طالن معامالت تاجرب -3

ت ، هر کس دعوایی علیه تاجر دارد بایستی علیه مدیر یا اداره تصفیه اقامه  .ق 419تعلیق دعاوی فردی: به موجب ماده -

درخصوص دعاوی تاجر علیه دیگران ساکت می باشد لکن مسلم است که تاجر نیز اگر دعوایی دارد  419نماید و اگر چه ماده 

 .420فیه اقامه می شود مگر در موارد مقرر در ماده توسط مدیر یا اداره تص
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 .دهدتواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه محکمه هر وقت صالح بداند می - 420 ماده

 .شودمی مبدلبه قروض حال همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت  - 421 ماده

که مسئول تأدیه  اشخاصیطلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر هر گاه تاجر ورشکسته فته - 422 ماده

ده تأمین یا تأدیه آن را در سر وع بپردازندآن را نقدا  باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه طلب یا برات میفتهوجه

 1نمایند.

 :باطل و بالاثر خواهد بودهر گاه تاجر بعد از توقف معامالت ذیل را بنماید  - 423 ماده

 ( هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بالعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.1

 ه به عمل آمده باشد.( تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله ک2

 2 ( هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.3

                                                                                                                                                                                                                                     

در صورتی که تاجر قبل از ورشکستگی به عنوان خواهان یا خوانده در دعوا حضور نداشته باشد ولی پیش از صدور حکم و -

اده در اثنای رسیدگی ورشکسته اعالم شود، حال ورشکستگی او چه تأثیری در جریان دادرسی می رساند؟ به موجب مالک م

صادر و دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعالم می دارد. پس از  یفق.آ.د.م، قرار توق 105

تعیین جانشین و درخواست ذینفع جریان دادرسی ادامه می یابد. در این صورت حسب مورد اداره یا مدیر تصفیه جانشین 

 .ورشکسته می شود

م در دعاوی علیه  .د .آ .ق 110ه قرار تأمین دعوای واهی صادر نمی گردد زیرا به موجب ماده در دعاوی علیه ورشکست-

 .متوقف خوانده نمی تواند برای تأمین خسارت احتمالی خود تقاضای تأمین نماید

دودیت منصرف است از اختیارات و عقود غیر مالی تاجر و در امور مالی نیز این مح 419محدودیت های مندرج در ماده -

 .منوط بر این است که دعوای مطرح شده مؤثر در پرداخت دیون باشد
 حکمی استثنایی است، صرفأ شامل برات، سفته و براتی که قبول نشده. -1 :ق.ت 422ماده  - 1

 .ماده منصرف از چک است -2

 .برعکس بدهی های تاجر، طلب های تاجر حال نمی شود-

 .ناظر به دیون مطلق است و دیون مشروط و معلق حال نمی شود "ال می شود صرفااین که می گوییم دیون تاجر ح :نکته-

 .حال نمی شود 405دین ضامن برابر با ماده -

 .405حکمی است استثنائی با توجه به ماده  422در ماده -

حال علیه مسؤلیت براتی که توسط ورشکسته صادر شده و شخص محال علیه آن را قبول کرده، قبول نیست زیرا پس از قبول م-

 اصلی پرداخت با شخص محال علیه است.
 ضمانت اجرای منع مداخله: - 2

ت باشد )یعنی معامالت تاجر بعد از توقف(  .ق 423اگر معامالت تاجر بعد از صدور حکم از نوع معامالت مقرر در ماده  -1

 .اقدام او باطل و بال اثر است از راه قیاس اولویت

 :شرط باطل است 2ت ، اگر در این ماده تصریح نشده باشد به  .ق 423از نوع ماده اگر معامالت خارج  -2

 .راجع به امور مالی باشد -1

 .بعد از صدور حکم واقع شده باشد -2

 است. ونیشروع توقف از پرداخت د خیماده تار نیمفهوم اصطالح بعد از توقف در ا-

 ماهیت حکم ورشکستگی:

 :استجنبه  2 یدارا یحکم ورشکستگ 

 :یت جدیدی ایجاد می نماید از جملهحکم ورشکستگی جنبه تأسیسی دارد چون وضع :تأسیسی -1
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مقام قانونی آنها هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم - 424 ماده

بیش از ربع شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری ثابت

دعوی  تفاوت قیمت را بپردازدبوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ  المعاملهحین قیمت

 .شودمیپذیرفته  سال از تاریخ وقوع معامله در محکمهدوفسخ در ظرف 

مالی را که  پس از قطعی شدن حکمعلیه باید هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم - 425 ماده

رایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و المعامله آن را قبل از آنکه داو قیمت حین عینا  به مدیر تصفیه تسلیمبوده است  موضوع معامله

 تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.مزبور در الاگر عین م

و عین و منافع  باطل خود به خوداگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله  - 426 ماده

 و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد بود. موضوع معامله بوده مستردمالی که

 در تعیین عضو ناظر -سوم  فصل

 معین خواهد کرد.محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر  شودمیدر حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعالن  - 427 ماده

 است. ستگی و سرعت جریان آناداره امور راجعه به ورشک نظارت درعضو ناظر مکلف است به  - 428 ماده

 عضو ناظر به محکمه راپرت خواهد داد.که حل آن از صالحیت محکمه است  تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را - 429 ماده

 شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده. - 430 ماده

 ه عضو ناظر را معین کرده.ک محکمه استمرجع شکایت  - 431 ماده

 1 تواند عضو ناظر با تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.محکمه همیشه می - 432 ماده

                                                                                                                                                                                                                                     

 ماه دیگر بدهکار باشد بدهی حال می شود ( 3حال شدن دیون تاجر، ) یعنی اگر به یک نفر  –الف

 تاجر از مداخله در اموالش ) امور مالی ( ممنوع می شود. -ب

 مدیر تصفیه در امور مالی تاجر قائم مقامی اداره تصفیه یا -ج

 .توقف جنبه اعالمی دارد زیرا وضعیت جدیدی ایجاد نمی کند و صرفأ حاکی از بدهی تاجر در گذشته است :اعالمی-2

 :منع پرداخت خسارت تأدیه به وسیله تاجر ورشکسته-

 .امله) اصل بر صحت معامالت تاجر است ( به جزء یک نوع مع.قبل از توقف صحیح است معامالت

 .برخی از معامالت باطل است مثل عقود غیر معوض و تأدیه هر دین :از توقف ) دوران مشکوک ( بعد

 :استثناء دارد 2) اصل بر بطالن معامالت است (  .باطل است "تماما :از صدور حکم بعد

 .باشد آن معامله قابل فسخ است 426. اگر قبل از توقف معامله ای که مشمول ماده 1

 ق.ت 426. ماده ثمن معامله در صف غرما می ایستد معامله اصل مال را بر می گرداند و برای گرفتن پول یا. طرف 2

 :از توقف قبل

اگر معامله متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله .معامله بعد از توقف صوری بود به طریق اولی باطل است اگر

 .باشد به طریق اولی قابل فسخ است

ت وقتی که قانونگذار گفته بعد از توقف  .ق 423با توجه به ماده  .باطل است "الت بعد از صدور حکم ورشکستگی تمامامعام-

اگر چه قانونگذار  418نتیجه منطقی از ماده  .به طریق اولی بعد از صدور حکم باطل است "این معامالت باطل است مطمئنا

) اصل  418ور حکم ورشکستگی مقرر ننموده است لیکن نتیجه منطقی ماده از صد عدحکمی یا ماده ای در خصوص معامالت ب

 منع مداخله ( این است که ضمانت اجرای منع مداخله بطالن مطلق همه معامالت تاجر است.
 :وظایف عضو ناظر- - 1

 .ت گزارشات تمامی منازعات را به دادگاه بدهد.ق 429. موظف است برابر با ماده 1

 ت .ق 454ماده  .الصه وضعیت به دادستانتسلیم گزارش خ .2
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اگر در خصوص طلبی اختالف پیش بیاید این گزارش را برای حل اختالف در طلب متنازعه فیه را عضو ناظر به دادگاه می  .3

 ت .ق 468ماده  .دهد

 ت .ق 487ماده  .گزارش در راستای صدور رأی تصویب قرارداد ارفاقی .4

 :بر مدیر تصفیهصالحیت های عضو ناظر در برا-

 :( در مواردی که اجازه عضو ناظر به مدیر تصفیه نیاز است الف

 .ت از مهر و موم و رفع توقیف .ق 444مستثنی کردن اشیاء ذکر شده در ماده  -1

 ت.ق 445ماده  .فروش اشیاء ضایع شدنی -2

 ت.ق 458ماده  .به صلح خاتمه دادن دعاوی که طلبکاران در آن ذینفع هستند -3

 ت.ق 513ماده  .اجازه اجاره دادن اموال تاجر -4

 ت .ق 515ماده  .پرداخت طلب طلبکاران و خارج نمودن شی ممهور از رهن و قرار دادن آن جزء دارائی تاجر ورشکسته -5

 ت .ق 517ماده  .پرداخت طلب طلبکاران دارای وثیقه از اولین وجوهی که تهیه شده -6

 :ظارت بر مدیر تصفیه داردمواردی که در آن ها عضو ناظر ن-

 ت .ق 457ماده  .وصول مطالبات -1

 ت .ق 523ماده  .پرداخت طلب طلبکاران -2

 :صالحیت های عضو ناظر در برابر طلبکاران-

 ت .ق 463ماده  .تعیین محل و روز و ساعت جهت تشخیص مطالبات -1

 ت .ق 467ماده  .تصدیق طلب طلبکاران پس از امضای مدیر تصفیه -2

 ت .ق 476ماده  .دعوت از طلبکاران برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی -3

 امر به ابراز دفاتر طلبکاران -4

 :صالحیت های عضو ناظر در برابر ورشکسته-

تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می تواند نفقه خود و خانواده اش را درخواست کند که  

یی وی پرداخت شود در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می نماید که البته موافقت از دارا

 ت .ق 505و  447ماده  .است زمت نیز ال .ق 480اکثریت مذکور در ماده 

 :صالحیت های عضو ناظر در برابر اشخاص ثالث-

رداد اموال شخص ثالث را قبول نماید و در صورت اختالف محکمه پس از تصفیه می تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای است مدیر

 ت .ق 535ماده  .استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی می دهد

 :سایر صالحیت های عضو ناظر-

 ت .ق 434ماده  .مهر و موم کردن اموال -1

 ت.ق 450. ماده انجام شدهات تحقیق و پرسش برای تنظیم صورت دارائی ورشکسته و تنظیم صورت مجلس از تحقیق -2

 ت .ق 510ماده  .نظارت بر فروش اموال تاجر و صلح و وصول و تفریق مطالبات و دیون و حقوق تاجر -3

به حواله  مگروجوهی که توسط مدیر تصفیه دریافت می شود و به صندوق دادگستری تسلیم می گردد قابل استرداد نیست  -4

 .عضو ناظر وتصدیق مدیر تصفیه

در صورتی که در محل صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه تأسیس شده باشد رسیدگی به امور ورشکستگی و تصفیه به  :تهنک-

عهده اداره تصفیه می باشد که در این صورت وظایف مدیر تصفیه و عضو ناظر بر عهده اداره تصفیه خواهد بود و بر این اساس 

 .جهت رسیدگی و انجام امور تصفیه به اداره تصفیه ارسال می کنددادگاه پس از صدور حکم ورشکستگی پرونده را 
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 در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته -چهارم  فصل

 دهد.را نیز می مهر و موممحکمه در حکم ورشکستگی امر به  - 433 ماده

در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک  مگربه عمل آید  عضو ناظرر و موم باید فوراً توسط مه - 434ماده 

 ممکن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود.روز

 را خواهد داد. قرار توقیف تاجرستگی عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشک 414 - 413اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده  - 435 ماده

قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل  - 436 ماده

 1خواهد جلوگیری کند.میورشکستگی

اتش از اداره و تصفیه اموالش جلوگیری کند نیز صادر می قرار توقیف ورشکسته در مواقعی که معلوم شود تاجر به واسطه اقدام -436 ماده

 .بازداشت می شودت عمل نکند نیز  .ق 414و  413شود مضافا اگر تاجر به تکالیف مواد 

تواند بر حسب می امین صلحدر صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد  - 437 ماده

 اطالع دهد. العمومبه مدعییا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و باید بالفاصله این اقدام خود را یکتقاضای 

 ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر موم شود.انبارها و حجره - 438 ماده

اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه  مختلط یا نسبی -تضامنی رشکستگی شرکتهای در صورت و - 439 ماده

 ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد. حکم

 2مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.در مورد این ماده و ماده فوق  - تبصره

                                                        

 :اقدامات تأمینی برای حفظ حقوق طلبکاران- 1

قانون اداره تصفیه، متوقف باید خود را در اختیار اداره تصفیه بگذارد و در صورت اقتضا  21براساس ماده  :توقیف تاجر -1

از جلب می تواند در صورت لزوم با دستور دادگاه تاجری را که جلب کرده است اداره تصفیه می تواند تاجر را جلب کند و بعد 

توقیف با دستور اداره صورت می گیرد و تاجر می تواند در صورتی که توقیفش ادامه داشته باشد ماهانه یکبار  رفع. توقیف کند

اداره تصفیه مقرر کرده که اداره تصفیه کلیه ق  10تفتیش مراسالت تاجر: ماده  -2 .شکایت کند به دادگاه مبنی بر رفع توقیف

 .مراسالت تاجر را می تواند تفتیش نماید که البته تاجر در زمان تفتیش هم می تواند حضور پیدا کند
 اشعار گردد: ردیصورت پذ یستیکه با یاطیاقدامات احت دیبا یدر حکم ورشکستگ-- 2

 تأمین اقدامات احتیاطی  -1

 فاصله پس از صدور حکم ورشکستگی اموال تاجر مهر و موم می شود.ق.ت بال 433به موجب م  2

که  یستیاگر الزم است که تاجر بازداشت گردد با نیهم چنین ممکن است قرار توقیف تاجر ورشکسته نیز صادر شود. بنابرا

 گردد. دیموضوع ق نیدرحکم ا

 توقف  تاریخ

 یعنیدر حکم مشخص است.  -1 :است یانوآثار فرا یدارا راید زگرد دیتوقف تاجر ق خیتار دیبا یدر حکم ورشکستگ یعنی-

 توقف تاجر است. خیتار ،خیصراحتا در حکم اعالم شده است که مثال فالن تار

 خیتار صورت، نیدر ا دیایدر حکم ن جهیتوقف توسط دادگاه احراز نشود و در نت خیاگر تار یعنیدر حکم مشخص نیست.  -2

 توقف مالک عمل خواهد بود. ) تاریخ صدور رأی ( خیصدور حکم به عنوان تار

فرجام  تیقابل یحکم ورشکستگ کنیحکم ورشکستگی غیر مالی است و احکام غیر مالی قابل تجدید نظر خواهی است. ل ماهیت

 ندارد. یخواه

 دارد ییاجرا تیبالفاصله پس از صدور قابل یحکم ورشکستگ-

 باشد: یژگید دو وقابلیت اجرایی پیدا می کنند که واج یاحکام

 قطعیت حکم -1
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 در مدیر تصفیه -جم پن فصل

معین  تصفیهیک نفر را به سمت مدیریت  ظرف پنج روز پس از صدور حکممحکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در  - 440 ماده

 کند.می

مایند و به اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی ن - 441 ماده

 شودمیکلی وظایف مدیر تصفیه عالوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم طور

 شد.خواهد نمعی

 الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.میزان حق - 442 ماده

 ظایف مدیر تصفیهدر و -ششم  فصل

 در کلیات -اول  مبحث

 مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود. به عمل نیامده باشداگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه  - 443 ماده

ر و موم شده است از دهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهعضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می - 444 ماده

 خارج نماید:توقیف

 تاجر ورشکسته و خانواده او الزم است. حوائج ضروريالبسه و اثاثیه و اسبابی که برای  - 1

 یا کسر قیمت حاصل نماید. قریبا  ضایع شوداشیایی که ممکن است  - 2

در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب  زم استبراي به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن الاشیایی که  - 3

 طلب باشد.اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.

فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین  - 445 ماده

 آید.انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل میبه کار

دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده  - 446 ماده

 نماید.تسلیم می فیهمدیر تصآن که ذیل دفاتر را بست آنها را به پس از

اوراق تجارتی هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته  -مجلس کیفیت دفاتر را به طور خالصه قید کند باید در صورت دفتردار

تا وجه آن را  شودمیویل مجلس ذکر و به مدیر تصفیه تحنسبت به آنها باید اقدامات تأمینیه به عمل آید از توقیف خارج شده در صورتشود و یا

دهد سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضی که می -گردد به عضو ناظر تسلیم می شودمیفهرستی که از مدیر تصفیه گرفته وصول نماید و

 دخود ورشکسته حاضر باش و اگر شودمیرسد به مدیر تصفیه تسلیم و به توسط او باز مراسالتی که به اسم تاجر ورشکسته می نمایدوصول می

 تواند شرکت کند.می در باز کردن مراسالت

 خود از داراییاش را تواند نفقه خود و خانوادهتاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می - 447 ماده

 نماید.میمعین  عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمهدر این صورت  -درخواست کند

چهل و هشت ساعت مهلت داده نماید برای حضور او منتها مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می - 448 ماده

در موقع کلیه عملیات تواند تاجر ورشکسته می -اقدام به عمل خواهد آمد  با حضور عضو ناظرصورتی که تاجر حاضر نشد در شودمی

 .دتأمینیه حاضر باش

آن را فوراً به وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه  مدیر تصفیهدر صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد  - 449 ماده

 کند.نماید تنظیم میاطالعاتی که تحصیل میو سایر

                                                                                                                                                                                                                                     

 ابالغ حکم به محکوم علیه -2

 .هیچ حکمی قابل اجرا شدن نیست مگر اینکه قطعی شود و به محکوم علیه ابالغ شود-

 .ورشکستگی استثناء است و پیش از قطعیت قابل اجراست و بالفاصله که صادر می شود به محکوم علیه ابالغ می شود-

تصفیه کیفیت اعالن را بررسی می کند. آگهی حکم از طریق مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از قانون اداره  25ماده -

 .از تاریخ درج آخرین آگهی تاریخ شروع اعتراض است روزنامه های کثیر االنتشار مقر دادگاه.
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احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها  عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و - 450 ماده

 مجلس ترتیب دهد.مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورتو

 در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی -دوم  مبحث

را هم در این موقع احضار  تاجر ورشکستهموده و مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی ن - 451 ماده

 عدم حضور او مانع از عمل نیست.ولیکند می

نماید. یکی از نسختین به دفتر محکمه تهیه می در دو نسخهصورت دارایی را  شودمیمدیر تصفیه به تدریجی که رفع توقیف  - 452 ماده

 ماند.شده و دیگری در نزد او میتسلیم

که موافق  تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که الزم بداند استمداد کند صورت اشیاییمدیر تصفیه می - 453 ماده

 ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.در تحت توقیف نیامده ولی قبالً تقویم شده است 444ماده 

صورت خالصه از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و خود پانزده روز از تاریخ مأموریت مدیر تصفیه باید در ظرف  - 454 ماده

آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهراً به نظر میاوضاعی که

 1نماید.تسلیم می محلالعمومی ابتداییمدعی

قط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور به توانند فمنصبان پارکه میصاحب - 455 ماده

رسانند. مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشکستگی مراجعه کنند.این مراجعه نباید باعث هم

 امر باشد. انتعطیل جری

 وصول مطالباتدر فروش اموال و  -سوم  مبحث

به غیر از مستثنیات التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه )پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال - 456 ماده

 .شودمیبه مدیر تصفیه تسلیم اشیاء تاجر ورشکسته و دین(

العموم و نظارت عضو اجازه مدعیتواند با نماید و همچنین مییمدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت م - 457 ماده

التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قباًل باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا الاقل مشارالیه را برای دادن البیت و مالفروش اثاثبه ناظر

 ن خواهد شد.ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معی -کند توضیحات احضار

تواند دعوي را به صلح مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر میباشند نسبت به تمام دعاوی که هیأت طلبکارها در آن ذینفع می - 458 ماده

 اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد. خاتمه دهد

مگر اینکه محکمه آن صلح را االجرا نخواهد بود موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح الزماگر  - 459 ماده

 - حق دارد که به صلح اعتراض کندو در هر صورت مشارالیه  شودمیدر موقع تصدیق صلحنامه تاجر ورشکسته احضار  نمایدتصدیق

ع به اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین که صلح راج ورتیصاعتراض ورشکسته در

 نماید.

                                                        

 :صورت برداری - 1

باشد. چه اموالی که ثالث به آن ادعا دارد یا  اموال تاجر باید در صورت برداری باشد حتی اگر اشیاء مال شخص ثالث کلیه

 .برای ثالث باشد. تمامی اموال که در تصرف تاجر است باید صورت برداری شود "کال

اگر یک نفر ادعا داشته باشد که این مال برای من است که داده ام به تاجر، این ادعا و آن مال در صورت برداری قید می -

برداری کننده که صورت برداری می کند باید مال ارزیابی و صورت برداری شود و شود و در عین حال شخص صورت 

اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص  .را دارد صورت برداری کند ارقانونگذار گفته که باید کارشناس که صالحیت این ک

اسناد رسمی است معلوم و ضمن صورت  نسبت به اموال غیر منقول تاجر ورشکسته شامل حق انتفاع، ارتفاق، اجاره که مستند به

 .اموال قید کند

 .ت می توانیم .ق 455در ق اداره تصفیه اشاره نشده که در صورت برداری باید دادستان باشد، اما طبق ماده -
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عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب  صندوقباید فوراً به  شودمیتوسط مدیر تصفیه دریافت وجوهی که به  - 460 ماده

مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق گردد کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمیز میعمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج بامخصوصی برای

 مدیر تصفیه.

 در اقدامات تأمینیه -چهارم  مبحث

مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به  - 461 ماده

 1آورد.عمل

 در تشخیص مطالبات طلبکارها -جم پن مبحث

در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه  -پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند  - 462 ماده

ار محکمه تسلیم به دفتردنماید فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین میبه انضمام  را اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن -شده معین

 .دارندکرده قبض دریافت

مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و  ظرف سه روز از تاریخ انقضاي مهلتتشخیص مطالبات طلبکارها در  - 463 ماده

 .شودمیتعقیب  -به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد  - گردداز طرف عضو ناظر معین میساعتی که روز و

تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حساب دارایی منظور شده میهر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورت - 464 ماده

را خود تاجر همین حق  - اعتراض نمایدبه هم رسانیده و نسبت به طلبهایی که سابقاً تشخیص شده یا فعاًل در تحت رسیدگی است  حضور

 .شتخواهد داورشکسته هم

 شودمیمجلس تشخیص مطالبات معین و به عالوه توصیف مختصری از سند داده محل اقامت طلبکارها و وکالی آنها در صورت - 465 ماده

 فیه است.مجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم یا متنازعالسطور نیز باید در صورتخوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بینتعیین قلمو

تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج عضو ناظر می - 466 هماد

 و نزد او بفرستد. کرده

را تصدیق  اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آن - 467 ماده

 "جزو قروض........ مبلغ....... قبول شد به تاریخ........."کند:می

طلب حقیقی التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده  شودمیطلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین  هر

 قصد استفاده نامشروع است.و بدون

                                                        

 :اقدامات تأمینی برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته- 1

ه کند. دیونی که تاجر از افراد مختلف دارد، یا حال ق.ت مدیر تصفیه باید فورا طلب های تاجر را مطالب 461ماده  براساس

 .است یا مؤجل

 .اگر دین حال باشد مدیر تصفیه یا ارگان های تصفیه باید فورا مطالبه کنند-

اینجا ارگان تصفیه یا مدیر تصفیه به قائم مقامی از تاجر اقامه  .تاجر باید طرح دعوی کند "سریعا اگر نیاز به طرح دعوی بود ،-

 .ی می کنند علیه بدهکاردعو

برای اقدامات قانونی مثال اگر نیاز به قبولی باشد برود قبولی بگیرد اگر اگر در اموال تاجر یک سند تجاری مثل برات باشد ،-

 .نکول شد برود واخواست بگیرد

دیر تصفیه باید اقدامات با صدور ورشکستگی دیون مؤجل تاجر حال نمی شود، اما اگر اقداماتی الزم است تاجر انجام دهد م-

 .را انجام دهد. بدهی های تاجر حال می شود نه طلب ها

به صرف توقف تاجر قراردادهای جاری وی منفسخ نمی شود و مدیر یا اداره تصفیه می تواند به قائم مقامی تاجر ادامه آن ها -

زه داده است که بر حسب مورد قراردادی را مع ذلک در مواردی قانونگذار به مدیر یا اداره تصفیه اجا.را درخواست نماید

 513و  512در اجاره مواد  المث ؛فسخ یا ادامه آن را تقاضا کند
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تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر می فیه واقع شده عضو ناظرنازعاگر طلب مت - 468 ماده

توانند راجع به این طلب اطالعاتی تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که مینماید محکمه میرسیدگی

 ز آنها کسب اطالع کند.ناظر احضار یا اعضو ندده

 پانزده روزدر موقعی که اختالف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف  - 469 ماده

نکه منتظر نتیجه صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا ایحکم

 و مجلس مزبور منعقد شود.رسیدگی نشده

فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازعمحکمه می - 470 ماده

 نماید. کند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیأت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکتمیمعین

تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می - 471 ماده

اند طلبکار مزبور تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را ندادهمجلس نمود نمیتأخیر

 هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.به دتواننمی

 به ترتیب قرارداد ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت 467و  462های معین در مواد پس از انقضای مهلت - 472 ماده

 .شودمی

عمل نکردند نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که  462و مطابق ماده  در مواعد معینه حاضر نشدهطلبکارهایی که  - 473 ماده

جزء غرما ولی در تقسیماتی که ممکن است به عمل آید  حق هیچ گونه اعتراضی ندارندتقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده راجع به

گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه اینکه حق داشته باشند حصه را که در تقسیمات سابق به آنها تعلق می نبدو شوندحساب می

 نمایند.

باید آن را در حین کنند اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمی - 474 ماده

 و به موقع اجرا گذارند. ورشکستگی ثابت نمودهتصفیه عمل

ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد اتی نیز مجری خواهد بود که تاجر حکم فوق درباره دعوی خیار - 475 ماده

 1.اینکه بر ضرر طلبکارها نباشدمشروط بر

                                                        

 :رسیدگی به مطالبات- 1

ماه ادعای خود را اعالم و مدارک خود را به ارگان تصفیه تسلیم  2بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند بایستی که ظرف  کلیه

 .دالیل مثبته آن ها رسمی باشد یا غیر رسمینمایند اعم از اینکه 

تفاوت میان طلبکاران دارای حق رجحان و دارای وثیقه یا طلبکاران عادی نیست، کلیه آن ها می بایست تشریفات را رعایت -

 ت نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته .ق 475و  474نمایند. هم چنین این تکلیف در خصوص افرادی که به موجب مواد 

کنند و کسانی که قبل از صدور حکم ورشکستگی از طریق مراجع قضایی علیه  میدعوای خیاراتی دارند و از آن صرف نظر ن

 .تاجر حکم گرفته اند نیز می شود

اگر دین ورشکسته متعهد تضامنی دیگری داشته باشد مانند موردی که ورشکسته یکی از مسئوالن سند تجاری است یا کسی به -

ی ضامن اوست، علی االصول ورشکستگی یکی از مسئوالن در حقی که طلبکار در مقابل دیگر مسئوالن دارد تأثیری طور تضامن

 .نمی گذارد

 .حال شدن دین تاجر موجب حال شدن دین سایر مسئوالن نمی شود-

ه میزانی که مسئولیت ورشکسته ای که طلب را بپردازد در صورتی که حق مراجعه به مسئوالن دیگر داشته باشد می تواند ب-

 .دارند به آن ها رجوع کند

هرگاه طلبکار تاجر به موقع طلب را به اداره اعالم نکند حق او به طور کامل علیه دیگر مسئوالن پرداخت دین باقی خواهد -

 .بود

 .طلبکار برای دریافت طلب خود از ورشکسته تمام طلب خود را اعالم می کند-
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 :ر موعد مقررآثار عدم رجوع طلبکاران د-

 .اگر عذر موجهی نداشته باشند در روند تصفیه نمی توانند دخالت کنند -1

 .برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت نمی شوند -2

 :تعیین دارایی تاجر ورشکسته-

ل تاجر ادعایی برای تعیین دارایی الزم است طلبکاران، بدهکاران و آن کس که نسبت به اموا :دعوت از اشخاص ذینفع -1

دارد یا هرکسی که اموال را در اختیار و تصرف دارد از طریق نشر آگهی دعوت شود. نشر آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه 

 .کثیر االنتشار

ابتدا الزم است که ارگان تصفیه ) مدیر یا اداره تصفیه ( صورت ابتدایی از طلبکاران باید وجود داشته  :دعوت از طلبکاران -2

 .اشدب

 . به دفاتر تاجر نگاه می کنند.1

 .یا از تاجر تحقیق می کنند .2

 .. یا از هر طریقی که ارگان تصفیه اطالعات به دست بیاورد که این شخص ورشکسته است3

پس از تنظیم صورتی از طلبکاران در یک آگهی نام و مشخصات و تاریخ توقف و محل اقامت تاجر ورشکسته قید می شود و به -

ماه ادعا و مدارکش را تسلیم ارگان تصفیه کند.این مدت برای  2اعالم می شود هر کس ادعایی علیه تاجر دارد ظرف  همه

 .تمدید است لافراد مقیم خارج از طریق اداره تصفیه قاب

لین جلسه روز منتشر و نسخه ای از این آگهی به هریک از طلبکاران فرستاده می شود و او10مرحله به فاصله  2این آگهی -

 .روز از تاریخ آگهی تشکیل می شود 20هیئت طلبکاران در ظرف 

 :ارسال آگهی به مراجع مورد نیاز-

 قسمت های اجرایی حوزه ورشکسته. -1

 .دادگاه هایی که دعوای ورشکسته در آن مطرح است -2

 .به بنگاه های بیمه که ورشکسته با آن ها قرارداد بیمه دارد -3

 طه اگر آن دادسرا اعمال والیت یا قیمومت می نماید.به دادسرای مربو -4

 .دفتر امالکی که ورشکسته در حوزه آن دارای اموال غیر منقول است -5

مضافا در عمل مراتب ورشکستگی به ادارات گمرک، مخابرات، بانک ها، پست، راهنمایی رانندگی و از این قبیل نیز اعالم  -6

 دهند. و دستور بازداشت اموال تاجر را می

کسانی که با ورشکسته مسئولیت تضامنی دارند یا ضامن تاجر شده اند می توانند در جلسه شرکت کنند اما از آن جا که -

عدم وجود  .حضور ضامن از منظر قانونگذار اختیاری است بنابراین آن ها موجب از بین رفتن حقوق احتمالی آن ها نمی شود

  .شود اداره تصفیه نمی 37آن مشمول قانون 

 24ماده  2مانند بستانکاران در آگهی از بدهکاران تاجر نیز دعوت می شود که در مهلت مقرر در بند  به :دعوت از بدهکاران-

 .قانون اداره تصفیه خود را معرفی نماید

 :ضمانت اجرای عدم معرفی در مهلت مقرر-

به نفع صندوق ب  %25خطار به جریمه نقدی معادل صدی قانون اداره تصفیه ، متخلفین از این ا 24ماده  3به موجب بند  -1

 .محکوم می شود

 .ماه علیه متخلف استفاده کند 6 تا 3دادگاه می تواند از حبس  -2

 .صرفا مخصوص اشخاص حقیقی است مجازات
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 در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجرورشکسته -فصل هفتم 

 در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها -مبحث اول 

معین شده به توسط دفتردار محکمه  467تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده از  هشت روزعضو ناظر در ظرف  - 476 ماده

موضوع  -نماید طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت میکلیه

 نات مندرجه در جراید باید تصریح شود.های دعوت و اعالطلبکارها در رقعه عمومیدعوت مجمع

کلیه طلبکارانی که طلب آن ها تصدیق یا  روز پس از تصدیق مطالبات عضو ناظر از طریق دادگاه 8ظرف ت شرایط  .ق 476اساس ماده  بر

با نماینده اداره مورد موقتا پذیرفته شده است برای مشورت به منظور انعقاد قرارداد دعوت می شوند. ریاست مجمع عمومی فوق حسب 

شخص ورشکسته ملزم به حضور است و صرفا وقتی می تواند به جای خود وکیل اعزام کند که عذر  عضو ناظر است. ستتصفیه و یا به ریا

 موجهی داشته و عذر او به تصدیق ارگان تصفیه برسد.

-شودمیشده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین  - 477 ماده

الوکاله آنها طلبکارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهایی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت

تواند اعزام وکیل نماید که عذر وقتی می مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط شودمیورشکسته نیز به این مجمع احضار  جرشوند تامیحاضر

 و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد. موجه داشته

مدیر تصفیه به مجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر  - 478 ماده

و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و  شودمیدیر تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم دهد راپورت مزبور به امضاء مشده است میورشکسته

 1صورت مجلسی ترتیب دهد. بکارهاطلتصمیمات مجمع

                                                                                                                                                                                                                                     

 :دعوت از سایر اشخاص-

شخص مستأجر  "ا در اختیار دارند مثالمنظور از سایر اشخاص کسانی هستند که عمدتا بعنوان اجاره یا امانت اموال تاجر ر- 

ماه در اختیار اداره تصفیه بگذارند در غیر  2تاجر است یا تاجر به او مال امانت داده، این اشخاص بایستی اموال را در ظرف 

 .داشته باشند آن حق سلب می شود مگر اینکه عذر موجه داشته باشند ناین صورت هر حقی که نسبت به آ

 :صورت مطالبات اعتراض نسبت به-

 روز پس از انتشار آگهی صورت مطالبات در دادگاه صادر کننده حکم توقف اقامه می شود. 20این اعتراض در ظرف  -1

در صورتی که ادعای معترض رد شدن بی مورد طلب یا کسر گردیدن آن یا منظور شدن حق رهن یا رجحان باشد باید  -2

 .علیه ارگان تصفیه اقامه شود

دعای معترض نسبت به طلب یا حق کسی است که قبول شده ، باید علیه بستانکاران و ارگان تصفیه توأمان اقامه دعوا اگر ا -3

 .کرد

قانون اداره تصفیه و قید عبارت هرکس ، لذا تاجر ورشکسته نیز می تواند نسبت به قبول طلب یکی  36با توجه به اطالق ماده -

 .از طلبکاران اعتراض نماید

 .قانون اداره تصفیه ناظر به جایی است که هنوز شروع به پرداخت وجه نشده 37ماده  موجب به

 .ت ناظر به جایی است که مقداری از سهم غرمایی پرداخت شده .ق 473 ماده

 :وصول مطالبات تاجر-

 .مطالبات تاجر حال نمی شود -1

 .دهد هر زمان موعد دین رسید ارگان تصفیه باید اقدامات الزم را انجام -2

 .ت.ق 459و  458چنین در خصوص صلح دعاوی ورشکسته مواد  هم
 :صالحیت مدیر تصفیه- - 1

 ت ( .ق 433مدیر تصفیه صالحیت دارد که تقاضای مهر و موم اموال ورشکسته را از عضو ناظر بخواهد. ) ماده  .1
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 در قرارداد ارفاقی -دوم  مبحث

 در ترتیب قرارداد ارفاقی -اول  فقره

 پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.مگر  شودمیقرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد ن - 479 ماده

نصف به عالوه یک نفر از طلبکارها با داشتن الاقل سه ربع از کلیه که الاقل  شودمیقرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد  - 480 ماده

شرکت نموده باشند و اال  است در آن قرارداد موقتا  قبول گشتهیا  تشخیص و تصدیق شدهمبحث پنجم از فصل ششم که مطابق مطالباتی

 بالاثر خواهد بود.

ولی از حیث مبلغ داراي سه ربع از مطالبات نباشند یا هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند  - 481 ماده

قرار انعقاد مجلس ثانی و  لقمعنتیجه حاصله از آن مجلس  سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددي را حائز نباشندآنکه داراي

 .شودمیداده  دبراي یک هفته بع

مجبور نیستند در اند مجلس را امضاء نمودهالوکاله آنها حاضر بوده و صورتطلبکارهایی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت - 482 ماده

نشدند تصمیمات سابق آنها به اعتبار خود باقی است  مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر ثانی حاضر شوندمجلس

 تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود. 480اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده  ثانیجلسهاگر در  -

وان در موقعی که تاجر به عن - شودمیورشکسته به تقلب محکم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد ناگر تاجر به عنوان  - 483 ماده

الزم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی  شودمیتعقیب ورشکسته به تقلب

مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم تصمیم خود را در امر

را حائز باشند چنانچه در انقضای  480باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ا موکول به زمان بعد نمایندر

تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول مدت و حصول نتیجه رسیدگی به

 د.گرد

لیکن در صورتی که تعقیب تاجر  ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن استاگر تاجر به عنوان  - 484 ماده

 توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.باشد طلبکارها میشروع شده

اعتراض باید موجه  -توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند اند میرها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشتهکلیه طلبکا - 485 ماده

ابالغ شود و اال از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.مدیر تصفیه  به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکستهظرف یک هفته از تاریخ قرارداد بوده و در

 شوند.کنند احضار میکه به عمل ورشکستگی رسیدگی می لین جلسه محکمهبه اوو تاجر ورشکسته 

 توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید.و هر یک از طرفین قرارداد می باید به تصدیق محکمه برسدقرارداد ارفاقی  - 486 ماده

هر گاه در ظرف این مدت از  -به تصدیق اتخاذ نماید تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع محکمه نمی

طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر طرف

 1.شودمیاگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع بالاثر -کند

                                                                                                                                                                                                                                     

که نگه داشتنش مفید نیست هم چنین به کار  فروش اشیائی که ممکن است فورا ضایع و یا کسر قیمت پیدا کند و یا اشیائی .2

 ت ( .ق 455) ماده  .انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با نظارت عضو ناظر

بررسی و تنظیم صورت دارائی به وسیله دفاتر و اسناد تاجر و سایر اطالعاتی که به دست آمده است در صورت عدم تسلیم  .3

 ت ( .ق 449) ماده  .صورت دارائی توسط خود تاجر

 ت ( .ق 451) ماده  .تهیه و تنظیم صورت دارائی تاجر پس از تقاضای رفع توقیف .4

 457) ماده  .وصول مطالبات و فروش مال التجاره با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر از صالحیت های مدیر تصفیه است .5

 ت ( .ق

 ت ( .ق 463) ماده  .نی هم تشخیص مطالبات طلبکارانهم برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیو اقدامات تأمینی .6
برای اینکه قرارداد دارای اعتبار گردد باید به تصدیق دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی برسد و  486با ماده  برابر - 1

 .هریک از طرفین نیز می تواند این تقاضا را اظهار کند
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باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول  عضو ناظرقبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد  - 487 ماده

 باشد به محکمه تقدیم نماید. قرارداد

 در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود. - 488 ماده

 1رات قرارداد ارفاقیدر اث -دوم  فقره

در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن یا  اندنسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بودههمین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد  - 489 ماده

ود را موافق آنچه توانند سهم خاند میخواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکردهقطعی  اندرا امضاء نموده

 لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنندرسد دریافت نمایند میتاجر به طلبکارها اراییاز د

 اند.ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد

در اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که مگر  شودمیپس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطالن نسبت به آن قبول ن - 490 ماده

 و قدر حقیقی قلمداد نشده است. یا مقدار قروض حیله به کار رفته میزان دارایی

                                                        

کسته و طلبکاران وی منعقد می گردد و به موجب آن تاجر در ادامه قرارداد ارفاقی قراردادی است که بین تاجر ورش - 1

فعالیت تجاری خود مجاز می شود در قرارداد ارفاقی تاجر متعهد می گردد که به موجب تعهدات بر عهده گرفته در مدت 

وض فروش اموال تاجر و بدهی های خود را بپردازد، بدین ترتیب پس از انعقاد قرارداد ارفاقی در ع ازمعینی تمام یا قسمتی 

انجام تشریفات تصفیه تاجر بر اساس قرارداد و توافق به عمل آمده ضمن اشتغال مجدد به تجارت به تدریج طلب طلبکاران را 

 .پرداخت می نماید

در مجمع طلبکارها صورتی از  .قرارداد ارفاقی هم از سوی تاجر و هم از سوی طلبکار ها می تواند اظهار شود درخواست

 .ارائی و بدهی تاجر قرائت می شودد

پس از آن تاجر پیشنهادات خود را ارائه می دهد و در صورتی که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران وی توافق حاصل گردد -

 قرارداد ارفاقی با حصول شرایط ذیل منعقد می گردد:

م از کلیه مطالباتی که تشخیص و تصدیق شود و اکثریت الزم حضور سه چهارم و نصف به عالوه یک با داشتن ال اقل سه چهار -1

 480ماده  .موقتا مورد قبول واقع شده است باید در جلسه شرکت کند

در صورتی که برای جلسه تشکیل یافته اکثریت نصف به عالوه یک حاصل گردیده ولی اکثریت سرمایه ای یک چهارم  -2

 .د و اکثریت نصف به عالوه یک نیستندت و بالعکس اکثریت سه چهارم هستن .ق 481نبودند. ماده 

طلبکارانی که در جلسه اول حضور پیدا کرده و صورت جلسه را امضا کرده  .این صورت مجددا طلبکاران دعوت می شوند در

 .اند مجبور به حضور در جلسه دوم نخواهند بود مگر اینکه بخواهند در تصمیم خود تغییر ایجاد کنند

حاصل گردد قرارداد ارفاقی منعقد می شود در غیر این صورت  480مطابق ماده  2اکثریت در هر صورتی که در جلسه دوم  در

 .ارداد ارفاقی منتفی اعالم می شودقر

با توجه به اینکه ورشکستگی به تقلب توأم با سو ء نیت می باشد لذا تاجری که محکوم به ورشکستگی به تقلب می شود  :نکته-

 .او قرارداد ارفاقی منعقد نمی گردد قابل ارفاق نیست و در خصوص

 .انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجری که به ورشکستگی به تقصیر محکوم می شود بال اشکال است :نکته-

ت کلیه طلبکارهایی که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته اند می توانند در ظرف یک  .ق 485حسب ماده  :نکته-

محکمه نمی تواند قبل از انقضای مدت  486د مذکور به آن اعتراض کنند. به همین دلیل طبق ماده هفته پس از انعقاد قراردا

به تصدیق اتخاذ نماید عمال قبل از انقضای یک هفته پس از انعقاد قرارداد ارفاقی  جعیک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی را

 .ی تصدیق از دادگاه انجام نمی شودتقاضا

رد  گی به نحوه و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی و رسیدگی به اعتراضات نظر خود را در باب تصدیق یاپس از رسید دادگاه

 .قرارداد ارفاقی اعالم می کند
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به تاجر  با حضور عضو ناظرحساب کاملی رتهمین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صو - 491 ماده

را به مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته  - شودمیدهد که در صورت عدم اختالف بسته میورشکسته

گیرد و پس از آنکه رده رسید میبه مشارالیه رد ک اند داده شودبه طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکردهاستثناي آنچه که باید

نماید و مجلسی تهیه میاز تمام این مراتب عضو ناظر صورت - شودمیمأموریت مدیر تصفیه ختم  قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد

 1اختالف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.تولید رتدر صو - یابدمأموریتش خاتمه می

 بطال یا فسخ قرارداد ارفاقیدر ا -سوم  فقره

 در مورد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است: - 492 ماده

 .ورشکستگی به تقلبدر مورد محکومیت تاجر به  - 1

 .490در مورد ماده  - 2

 .شودیمدر صورتی که باشد( به خودی خود ملغی اگر محکمه حکم بطالن قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامنها ) - 493 ماده

 اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود. - 494 ماده

توانند اجرای تمام یا قسمتی در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می - 495 ماده

. در صورت تعدد ضامن شودمیآن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ  را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر از قرارداد

 است. تضامنی نهامسئولیت آ

د محکمه اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آی - 496 ماده

 .شودمیهر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع  تواندمی

معین  عضو ناظر و یک مدیر تصفیهپس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک  - 497 ماده

 کند.یم

مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به  تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نمایدمیمدیر تصفیه  - 498 ماده

باید فورا  به وسیله اعالن در دهد مدیر تصفیه نوشتجات نموده و اگر الزم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب میرسیدگی اسناد و

در اعالن مزبور مفاد  -اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند  در ظرف یک ماهباشند دعوت نماید که جدید را اگر ایطلبکاره روزنامه

 معین شده است باید درج شود.قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه

نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق  - شودمیبدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی  - 499 ماده

 .شودمیمطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع  -آید رسیدگی جدید به عمل نمی شده است

                                                        

پس از انعقاد قرارداد و تصدیق آن توسط دادگاه عمل وررشکستگی خاتمه پیدا می کند و متعاقب آن هیئت طلبکاران  - 1

تصفیه با حضور تاجر ورشکسته صورت حساب کاملی تنظیم نموده و به او می دهند هم چنین منحل می گردد و اداره یا مدیر 

چه که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضا نکرده اند اداره شوند به  نکلیه دفاتر و اسناد و دارائی تاجر به استثنای آ

سهم طلبکاران مذکور را ارگان تصفیه بدهد مأموریت ارگان تاجر داده و رسید دریافت می کنند و پس از آنکه قرار تأدیه 

 .تصفیه خاتمه یافته و تاجر مجددا به کار خود ادامه می دهد

طلبکارانی که جز اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضا نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه که از دارایی تاجر به -

 .طلبکارها می رسد دریافت نمایند

عد از این که طلبکاران مخالف با قرارداد ارفاقی سهم غرمایی خود را دریافت کرده اند هیچ گونه حقی نسبت به دارائی ب-

روز پس از تصدیق  10تاجر نخواهند داشت مگر بعد از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشتند یا در ظرف 

 .دادگاه آن را امضا نمودند
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بطالن یا فسخ قرارداد مزبور نموده معامالتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم  - 500 ماده

 1مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد. شودمینباطل

بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر  - 501 ماده

 .شودمیتقسیم  به غرما اندشده

اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته - 502 ماده

 کسر خواهد شد.رسدمی

داد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون اینکه قرار - 503 ماده

 االجرا است.مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی الزم شد

 در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی -سوم  مبحث

 فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد. مدیر تصفیهاگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد  - 504ماده 

 447( موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده 480در صورتی که اکثریت مذکور در ماده ) - 505 ماده

 خواهد کرد.معین

توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند ورشکست شود طلبکارها می مختلط یا نسبی -تضامنی اگر شرکت  - 506 ماده

دارایی شخصی ولی  شودمیشرکاء ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم  نفر از

شریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی  -ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد  قرارداد اشرکایی که با آنه

شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی  -نمایند مگر از اموال شخصی خودشان حصهتوانند تعهد منعقد شده نمی

 مبری است.

یا انتخاب نموده  امر وکیل یا عامل مخصوصیتوانند برای این اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می - 507 ماده

 ریت را بدهند.این مأمو مدیر تصفیه به خود

دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می - 508 ماده

مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از  شودمیتصمیم مذکور اتخاذ ن -برای مخارج الزمه پیش خود نگاهدارد معین گردد تواندمی

توانند نسبت به این تصمیم در محکمه ( می473با رعایت ماده خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف ) - مبلغا طلبکارها عددا  و

 اندازد.اعتراض اجرای تصمیم را به تأخیر نمیاین -اعتراض نمایند 

شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته  اصلدهد تعهداتی حیاگر از معامالت وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه م - 509ماده 

شخصاً عالوه بر حصه که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که  اندفقط طلبکارهایی که آن اجازه را داده است

 باشند.تعهدات مذکوره میاند مسئولداده

ته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیر منقول در صورتی که عمل تاجر ورشکس - 510 ماده

ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر تاجر

فروش اموال مطابق  -العموم کافی است از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی آید. اگر تاجر ورشکستهبه عمل می شکستهحضور تاجر ورو با

 2وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.نظامنامه

                                                        

 :ویژگی باشد 2ر حکم بایستی دارای ت استثنای وارد بر اصل بطالن معامالت تاجر بعد از صدو .ق 500جه به ماده با تو - 1

تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی موفق به انعقاد قرارداد ارفاقی شده باشد و معامله را در زمان اعتبار  -1

 .قرارداد ارفاقی منعقد نماید

 .له ای انجام نداده باشدنداشته باشد یعنی به ضرر طلبکاران معام در معامله سوء نیت -2

 .ت طلبکار باید در صف غرما بایستددر هر صور :نتیجه ابطال معامالت بعد از صدور حکم ورشکستگی-
ی تحت به بعد یک جلسه ا 26موجب ماده  به:در قانون اداره تصفیه روند ادامه کار تاجر اینطور است :ادامه کار تاجر- - 2

ریاست یکی از کارکنان اداره تصفیه طلبکاران دعوت می شوند و پس از بررسی موضوع در خصوص ادامه کار تاجر اتخاذ 

 .تصمیم می شود و تصمیم اداره تصفیه قطعی و قابل اعتراض نیست
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مدیر تصفیه  جلسهنماید. در این طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت میعضو ناظر همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید  - 511 ماده

 خود را خواهد داد.حساب

در فسخ یا ابقاء اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ  مدیر تصفیههر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد  - 512 ادهم

اند جزو غرما منظور االجاره که تا آن تاریخ مستحق شدهاگر تصمیم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از بابت مال -کند میتصمیم

نامه به موجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و اال تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجارهاگر شوندیم

در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود  -باید کافی باشد  شودمیورشکستگی داده تأمیناتی که پس از

 1مطالبه تأمین را نخواهد داشت.حق 

                                                                                                                                                                                                                                     

 .این ادامه کار صرفا تا پایان امر تصفیه نیاز است :نکته-

ر را، دفاتر جدیدی شکل می گیرد یا دفاتر قبلی را خط می کشند و از پایین شروع می پس از اینکه شروع می کنند کار تاج-

 .کنند حساب را یا در همان دفتر خط می کشند و شروع به حساب می کنند یا دفتر جدید باز می کنند

 وضعیت بدهی هایی که بعد از ادامه کار تاجر شکل می گیرد:-

 .و رجحان دارد و باید ابتدا این بدهی ها پرداخت شوداین بدهی ها بر بدهی های قبل برتری -

این رجحان در قانون اداره تصفیه تصریح نشده ولی وقتی قانونگذار اجازه ادامه کار و انجام معامالت را داده است منطقی -

معامله نخواهد است که طلب های ناشی از آن معامالت را هم ردیف طلب های قبل از صدور حکم ندانیم و اال کسی با تاجر 

 .کرد

 :وضعیت ادامه کار تاجر در قانون تجارت-

و نه مدیر تصفیه و برای تصمیم گیری صرفا با طلبکاران است  تصمیم در این رابطه 507در قانون تجارت به موجب ماده -

 .حضور اکثریت کفایت می کند

 اکثریت سه چهارم طلبکارها عددا و مبلغا -2عضو ناظر ،  - 1

تاجر ورشکسته و طلبکاران مخالف می توانند به این تصمیم اعتراض کنند لیکن این اعتراض اجرای تصمیم را به  در این جا-

 .تأخیر نمی اندازد

طلب هایی که با ادامه کار تاجر به وجود می آید تا حد دارایی ورشکسته بر بدهکاران قبلی حق رجحان دارد اما اگر -

د فقط طلبکارهای که آن را اجازه داده اند شخصا به نسبت طلبشان و در حدود اختیارات تعهدات بیش از حد دارایی تاجر باش

 ت ( .ق 509.) ماده دکه داده اند مسئول تعهدات مذکوره می باشن
قررداد اجاره که قبال منعقد شده است به نفع تاجر و  نیا ایکند که آ یم یو بررس دیآ یم هی: ارگان تصف512ماده  حیتوض - 1

 یتقاضا هیصورت ارگان تصف نی. اگر مصلحت در فسخ قرارداد باشد که در اریخ ایکند  دایاران است که همچنان ادامه پطلبک

در صف  دیکه تاکنون طلبکار بوده است با یبر فسخ باشد نسبت به مال االجاره ا یکه اگر موجر راض دینما یفسخ اجاره را م

توان قرارداد را فسخ کرد اما  ینم هیارگان تصف یصورت به صرف اراده  نیدر ابه فسخ نشود  ی. اگر موجر راضستدیغرما با

 یخبر زین ندهیآ یو از اجاره بها ستدیغرما با فگذشته در ص یاجاره بها یبرا دیماند اما موجر با یم یاگرچه قرارداد باق

 داده شود. دیقبل ازصدور حکم با یپس ابتدا بده رایباشد ز ینم

ق.ت موجر  512ماده  ریصورت با توجه به قسمت اخ نیرا صالح بداند در ا یجاریادامه رابطه است هیرگان تصفاما فرضا اگر ا-

حق فسخ اجاره را خواهد داشت.  زین ناتیتام نیا هیو در صورت عدم تاد دیمطالبه نما هیرا از ارگان تصف یناتیحق دارد تا تام

ممکن است  رایرا در رهن موجر قرار دهند ز یرا پرداخت خواهند کرد مثال مال ندهیآ یاجاره بها کهبدهند  یناتیتام دیبا یعنی

به موجر که طلبش پس از  گریو د میتقس یاز صدور حکم ورشکستگ شیطلبکاران پ انیاموال م یاموال تاجر همه  میکه در تقس

 نرسد. یزیشده است چ جادیصدور حکم ا
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مشروط بر اینکه به موجب قرارداد اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید ) تواند با اجازه عضو ناظرمدیر تصفیه می - 513 ماده

را بنماید به مالک اموال االجاره طرفین این حق منع نشده باشد( و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مالکتبی

 نامه را به موقع خود اجرا کند.شرایط و مقررات اجارهداده و کلیه همستأجر

 در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها -هشتم  فصل

 در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند -اول  مبحث

 شوند.ما برای یادداشت قید میطلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غر - 514 ماده

تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی مدیر تصفیه می - 515 ماده

 ورشکسته منظور دارد.تاجر

برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. آن را به فروش  العمومبا نظارت مدعیاگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید  - 516 ماده

و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن  شودمیفروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم اگر قیمت

 خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.برای بقیه طلب

. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه کندبه عضو ناظر تقدیم مینمایند ت طلبکارهایی را که ادعای وثیقه میمدیر تصفیه صور - 517 ماده

به محکمه پرداخته گردد در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکارها اعتراض داشته باشند  شودمیطلب آنها از اولین وجوهی که تهیه  دهدمی

 .شودمیرجوع 

 ایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارنددر طلبکاره -دوم  مبحث

 اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد - 518 ماده

را ننموده است نسبت به بقیه طلب خود طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها 

به طوری که قباًل مذکور شده  مشروط بر اینکه طلب آنهابرند منظور و از وجوهی که برای غرما مزبور مقرر است حصه می مولیغرما مع جزو

 شده باشد.تصدیقاست 

از بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهایی که اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی  - 519 ماده

و از وجوه  به میزان کلیه طلب خود جزو سایر غرما وارداموال غیر منقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است نسبت به

 .شودمیآنها موضوع  عنداالقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیر منقول از طلب ولی برندمزبوره حصه می

توانند در حین در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند ولی به واسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی - 520 ماده

 قیمت اموال غیر منقول طلب خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:تقسیم

م حاصل اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه که از بابت اموال طلبکارهای مزبور قبل از تقسی اگر

گردد و بقیه طلبکارهایی که در اموال گیرد موضوع و به حصه که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه میمنقول به آنها تعلق میغیر

 برند.یه طلب خود نسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه میاند برای بقذیحق بودهمنقول غیر

اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقی دارند وجهی دریافت نکنند  - 521 ماده

 1 با آنها نیز به عمل خواهد آمد. شودمیبا غرما  آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیرهطلب

 تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول رد-فصل نهم 

پس از وضع مخارج اداره امور و ورشکستگی و اعانه که ممکن است به تاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید به  - 522 ماده

  دارایی منقول بین طلبکارها به نسبت طلب آنها که قبالً تشخیص و تصدیق شده است خواهد شد.مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع صاحبان

حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده صورت ماهی یک مرتبهمدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق  - 523 ماده

نماید که به تمام یم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت میدهد. عضو مذکور در صورت لزوم امر به تقسمی عضو ناظربه

 داده شود. اطالع طلبکارها
                                                        

انون تجارت مقرر می دارد اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر، ق 521ماده : 1391سوال دکتری سراسری سال  - 1

بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند، وجهی دریافت نکنند، طلب آنها جزء غرما محسوب است. 

 این ماده در مقام تعیین مرتبه طلبکاران دارای وثیقه نسبت به طلبکاران عادی است.
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در موقع تقسیم وجه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض  - 524 ماده

تواند حصه موضوعی طالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر میگردد. چنانچه مشده است موضوع میمنظور

 مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد. یکند. برارا زیاد

به صندوق  به طور امانتون برای آنها معین کرده وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قان - 525 ماده

بین طلبکارهایی که طلب اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور  -سپرده خواهد شد  عدلیه

 گردد.تقسیم می رسیدهآنها به تصدیق

ورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهایی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم نشده موضوع گردیده در صکه برای مطالبات تصدیق وجوهی

 .شودمی

مدیر تصفیه مبلغی را که  مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبال  مالحظه کرده باشدپردازد هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی - 526ماده 

که طلب در آن  مجلسیصورتتواند اجازه دهد که به موجب از سند میکند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابرسند قید میپرداخته در روی

 پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.تصدیق شده وجهی

ز حقوق و مطالبات ممکن است هیأت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی ا - 527 ماده

ورشکسته را که هنوز وصول نشده به طوری که صرفه و صالح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در تاجر

اضا تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقدر این خصوص هر طلبکاری می -مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد  این صورت

 1دیگر را عودت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.نماید که طلبکارهای

                                                        

هیچ تشریفاتی هم  .رارداد ارفاقی منعقد شود اموال تاجر به فروش می رسد. فروش از طریق مزایده باید انجام شودق اگر - 1

اموال فاسد شدنی و اموالی که باید سریع فروخته شوند، فروخته می شوند. بعد از فروش اموال تاجر دارایی باید بین  .ندارد

 :ل عدم رجحان طلبکاران را نسبت به هم رعایت کنیم که این اصل استثناهایی داردتقسیم اص ینباید در ا .طلبکاران تقسیم شود

 قانون اداره تصفیه 58به بعد و  514. طلبکاران دارای حق وثیقه ماده 1

موجب این مواد طلبکاران دارای وثیقه نسبت به سایر طلبکاران مقدم اند. اگر وثیقه ای برای طلبکاران وجود دارد بعد از  به

مستثنیات دین رهن شود  اگر.چنین وثیقه ای باطل است 423ماده  3ریخ توقف باشد و به ضرر طلبکاران باشد به استناد بند تا

 .بعد فروخته شود مازاد آن به تاجر داده می شود

 ود.تأمین خواسته باعث ایجاد حق تقدم در طلبکار نمی ش تأمین خواسته نیز مثل وثیقه است، اموال توقیف می شود،-

 در اینجا حق اولویت برای خواهان یا تأمین کننده می باشد. استثنائا اگر عین خواسته تأمین شده باشد،-

 :. طلبکاران دارای حق رجحان2

 :قانون اداره تصفیه ترتیب آنها را گفته 58آن دسته از طلبکارانی که دارای حق وثیقه نیستند ماده -

ت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران اند نسبکه دارای وثیقه بستانکارانی

 شوند.میقرار داده

مانده طلبهایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده که دارای وثیقه نیست و همچنین باقی هاییطلب

 شود.نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید مییکدیگر مقدمند و در تقسیمبه ترتیب طبقات زیر بر

 اول طبقه

 حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف. - الف

 حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف. - ب

 توقف.گیرند برای مدت سه ماه قبل از دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می - ج

 دوم طبقه
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اشخاصی که مال آنها به عنوان والیت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت والیت  طلب

و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا والیت و یا 

 .باشدای آن اعالم شدهدر ظرف یک سال از انقض

 سوم طبقه

 اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده طلب

 چهارم طبقه

 قانون مدنی. 1206نفقه زن مطابق ماده  - الف

ل قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقالً پنج سا - ب

 شود.میسایر دیون محسوب

 پنجم طبقه

 بستانکاران. سایر

قانون تجارت، هزینه ها و مخارج ورشکستگی حتی از مطالبات با  522قانون اداره تصفیه و هم چنین ماده  46به موجب ماده -

 .حق وثیقه و حق رجحان نیز مقدم تر است

ین پس از کسر هزینه های ورشکستگی نوبت به طلبکاران با حق تقدم یعنی طلبکاران با حق وثیقه و حق رجحان می بنابرا-

  .رسد

 :طریق است 3خاتمه ورشکستگی به -

 ارفاقی قرارداد

 کلیه دیون پرداخت

 اموال ) اختصاری، عادی ( تصفیه

 :داردویژگی  3 قانون اداره تصفیه 23و  22تصفیه اختصاری در مواد -

 .دعوت بستانکاران برای تشکیل جلسه الزم نیست -1

 .فروش اموال تاجر به هر نحوی ممکنه صورت پذیرد -2

 قانون اداره تصفیه ( صورت می گیرد. 47و  46تقسیم وجوه حاصله مثل تصفیه عادی ) مطابق مواد  -3

 :صورت تصفیه عادی انجام می شود 2 در

روز از انتشار آگهی هزینه آن را  10ثنیات دین است که در این صورت اگر بستانکار ظرف . دارایی تاجر فقط مربوط به مست1

 .پرداخت نکند

 .وقتی که دارایی تاجر از مستثنیات دین بیش تر است ولی برای پرداخت هزینه ورشکستگی کافی نیست .2

 :قواعد مشترکت ختم ورشکستگی-

، اگر کسی به طلبش نرسد به او سند عدم کفایت می ودداد ارفاقی بسته نشبه جز حالتی که قرار :تسلیم سند عدم کفایت .1

این مالئت تاجر است یعنی باید صبر کند تاجر دارا شود  .ه نشده استدهند. این سند به معنای این است که هنوز طلبکامل گرفت

 .تا طلبش را بگیرد

ه تملک اداره تصفیه در می آید و می فروشد و بدون آن مال ب حالت نیا: در کشف اموال تاجر پس از ختم ورشکستگی .2

 .رعایت هیچ گونه تشریفاتی به طلبکارانی می دهد که طلبشان را نگرفته اند

یعنی تا صدور حکم ورشکستگی  . عدم امکان اقامه دعوای انفرادی طلبکاران علیه تاجر پس از ختم عملیات ورشکستگی،3

 .کرد دیگر نمی توان علیه تاجر اقامه دعوا
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 در دعوی استرداد -دهم  فصل

اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و یا  - 528 ماده

ور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزببه

 عین اسناد را استرداد کنند. نندتوامیآن

ش التجاره به فروهایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مالالتجارهمال - 529 ماده

انت یا برای فروش گذارده شده و مادام که عین آنها کاًل یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور به امبرساند

 قابل استرداد است.موجود باشد

 ر قیمت آن هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگالتجارهمال - 530 ماده

 فروشنده و اال از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.نشده باشد از طرف پرداخته

التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و هر گاه تمام یا قسمتی از مال - 531 ماده

ساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین ورشکسته احتتاجر

 به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است. متعلق مالهر 

کننده حساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسالوی صورتالتجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از راگر مال - 532 ماده

قابل استرداد است و استردادکننده باید  529و اال موافق ماده  شودمیفروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته ناست به

ها باید تأدیه یمه و غیره تأدیه شده یا از این بابتالحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بطور علیبه هوجوهی را ک

 بشود به طلبکارها بپردازند.

التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس هر گاه کسی مال - 533 ماده

 التجاره امتناع کند.را نگرفته از تسلیم مال تواند به اندازه که وجه آنحساب او بیاورد آن کس میدیگر که به

التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مالدر مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می - 534 ماده

 ورشکسته مقرر شده است بپردازد.فروشنده و تاجر

اختالف محکمه پس از استماع عقیده عضو  رتعضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صوتواند با تصویب مدیر تصفیه می - 535ماده 

 1دهد.حکم مقتضی را میناظر

                                                                                                                                                                                                                                     

ماه ختم ورشکستگی را  8اداره تصفیه باید ظرف  از آن وقت که حکم به اداره تصفیه داده می شود، :. مهلت ورشکستگی4

 قانون اداره تصفیه ( 50اعالم کند. ) ماده 
 :دعوای استرداد - 1

کسته است با وجود این باید استرداد عبارتست از دعوایی که خواسته آن استرداد اموال امانی موجود نزد تاجر ورش دعوای

توجه داشت که در برخی از موارد استثنائی قانونگذار استرداد اموال فروخته شده به تاجر ورشکسته را نیز مجاز دانسته است. 

 533ماده 

 

 ترتیب دعوای استرداد امکانا سه نوع می باشد: بدین

 استرداد عین اموال امانی -1

 استرداد اوراق تجاری و اسناد -2

 استرداد مبیع -3

 .دعوای استرداد منوط به صدور حکم ورشکستگی است و پیش از صدور حکم قابلیت استماع ندارد :نکته

 .دعوای استرداد باید به طرفیت ارگان تصفیه اقامه شود :2 نکته

 ( 533و  532( حقوق بایع در استرداد مبیع ) مواد  الف
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 ورشکستگیدر طرق شکایت از احکام صادره راجع به  -یازدهم  فصل

از اعالن ورشکستگی  تاریخ توقف تاجر در زمانی قبلحکم اعالن ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن  - 536 ماده

 اعتراض است.قابل تشخیص شود

و از  در ظرف یک ماهو از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند  ده روزاعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف  - 537 ماده

که احکام مذکوره اعالن ابتداي مدتهاي مزبور از تاریخی است به عمل آید  دو ماهکه در خارجه اقامت دارند در ظرف طرف آنهایی

 .شودمی

پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها  - 538 ماده

 -هد شد تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواراجع به

 تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود. شد منقضیمزبور  همین که مهلتهاي

به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه  - ده روز از تاریخ ابالغ استمهلت استیناف از حکم ورشکستگی  - 539 ماده

 .شودمیهر شش فرسخ یک روز اضافه شش فرسخ فاصله دارد از قرار بیش از

 قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست: - 540 ماده

 .تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه( قرارهای راجعه به 1

 یا خانواده او. تقاضاي اعانه به جهت تاجر ورشکسته( قرارهای راجعه به 2

 ه متعلق به ورشکسته است.ک التجارهفروش اسباب یا مال( قرارهای 3

 دارد.فیه را مقرر می( قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع4

 ( قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صالحیت خود صادر کرده است.5

 تقلب در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به -دوازدهم  باب

 در ورشکستگی به تقصیر -اول  فصل

 :شودمیتاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعالن  - 541 ماده

 العاده بوده است.( در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق1

یا نفع آن منوط به  تجارت موهومخود مبالغ عمده صرف معامالتی کرده که در عرف ( در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه 2

 محض است.اتفاق

                                                                                                                                                                                                                                     

ا کاال هنوز تسلیم نشده یعنی کاال هنوز در تصرف فروشنده است و هم چنین کاال کاالیی که به ورشکسته فروخته شده است ام -1

 .و بخشی از ثمن نیز پرداخت نگردیده است

 .این صورت بایع می تواند با اعمال حق حبس تا میزانی که ثمن دریافت نکرده از تحویل مبیع خودداری کند در

 .یم مال را تقاضا کندتصفیه می تواند مابقی ثمن را پرداخت و تقس ارگان

کاال به ورشکسته فروخته شده تحویل هم نشد اما برای او حمل شده است ) ارسال کرده اند ( در این حالت اصل بر این  -2

 :شرط مبیع قابل استرداد است 2است که با حصول 

 .مال هنوز به دست تاجر نرسیده باشد 1

 .روخته باشدتاجر از طریق صورت حساب یا بارنامه کاال را نف 2

 ت ( .ق 531تا  528( استرداد اسناد و اموال امانی نزد تاجر ورشکسته ) مواد  ب

ت ممکن است تاجر ورشکسته مال التجاره ای را به حساب دیگری خریداری کرده باشد یعنی بعنوان  .ق 530اساس ماده  بر

 :فرض متصور است 2وجود است. حال موکالت یا حق العمل کار کاال را خریداری کرده و عین کاال نزد تاجر 

 .او خریداری شده حق استرداد دارد قیمت پرداخت شده که در این صورت کسی که مال به حساب -1

  .قیمت مال پرداخت نشده ، که در این صورت فروشنده حق استرداد دارد -2
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از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از  خریدي باالتر یا فروشی نازلتر( اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود 3

 اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد. است به کار برده تا تحصیل وجهی نمایدصرفه

 و طلب او را پرداخته باشد. ترجیح داده( اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین 4

 در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعالن شود: - 542 ماده

ون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن ( اگر به حساب دیگری و بد1

 باشد. العادهفوقتعهدات

 این قانون رفتار نکرده باشد. 413( اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 2

ترتیب بوده یا دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی 1304خرداد  12فروردین و  12و  1303دلو  25( اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 3

مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد )در

 (.باشدشدهن

 ماه تا سه سال حبس تأدیبی است. 6جازات آن از ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و م - 543 ماده

العموم در محکمه جنحه به عمل رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی - 544 ماده

 آید.می

توان به مخارج آن را به هیچ وجه نمی العموم به عمل آمده باشددر صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی - 545 ماده

توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی -طلبکارها تحمیل نمود هیأت

 قرارداد.در معینهمدتهای 

در صورت برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورتی که  شودمیمخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها  - 546 ماده

 شد به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.محکوم

ی خصوصی تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعمدیر تصفیه نمی - 547 ماده

 شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.واقع

آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می - 548 ماده

 کننده است.ذمه به عهده تعقیببرائت

 در ورشکستگی به تقلب -دوم  فصل

کرده و یا به طریق مواضعه و معامالت  مخفییا قسمتی از دارایی خود را  دفاتر خود را مفقود نمودهورشکسته که  هر تاجر - 549 ماده

میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در صوری از

 .شودمیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعالم و مطابق قانون جزا مجازات مدی باشدنمیمدیونحقیقت 

 الرعایه است.الزم 548تا  545راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد  - 550 ماده

 شونددر جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می -سوم  فصل

 در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد: - 551 ماده

 ( اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا1

 نمایند.مخفی

 التزام داده باشند. 467( اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 2

اند به مجازاتی که را مرتکب شده 549اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده  - 552 ماده

 باشند.تقلب مقرر است محکوم میورشکسته به برای

اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی  - 553 ماده

 سرقت معین است محکوم خواهند شد.که برای

حکم  -باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد کند در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می - 554 ماده

 بدهد:

این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم  -( راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها 1

 باید صادر کند.نباشد
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 ( راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.2

اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم  - 555 ماده

 شد.خواهد

هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی  - 556 ماده

اد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس قراردنماید یا

 .شودمیتا دو سال محکوم از شش ماه دیبیتأ

ته محکوم به بطالن کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکس - 557 ماده

 طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.-است 

 علیه اعالن گردد.هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصل سابق صادر بشود باید به خرج محکوم - 558 ماده

 در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب -م چهار فصل

رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی  شودمیدر تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم  - 559 ماده

 هد بود.مذکور است از صالحیت محکمه جزا خارج خوا 554از آنچه در ماده به غیر

 العموم بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطالعات الزمه را به او بدهد.مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی - 560 ماده

 روز اعالم ورشکستگی کند منتفی است. 3قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص تاجری که خودش تا  2اعمال ماده -

اداره تصفیه کیفیت اعالن را بررسی می کند. آگهی حکم از طریق مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه های کثیر قانون  25ماده -

 االنتشار مقر دادگاه.

 :قانون است 2سیستم ورشکستگی در حقوق ما تابع -

 قانون تجارت -1

 قانون اداره ورشکستگی -2

 :ارگان های تصفیه بر اساس قانون تجارت-

 ادگاهد -1

 دادستان -2

 عضو ناظر -3

 مدیر تصفیه -4

 ارگان های تصفیه در قانون اداره ورشکستگی-

 دادگاه -1

 دادستان -2

 اداره امور ورشکستگی -3

 .عملیات تصفیه زیر نظر دادگاه است و دادگاه نظارت دارد و در خصوص مسائل مختلف صالحیت دارد-

 :های دادگاه صالحیت

 ت ( .ق 431) ماده  .ی عضو ناظر با دادگاه استرسیدگی از شکایت ها -1

 ت ( .ق 432) ماده  .تعویض عضو ناظر و تعیین جایگزینش  -2

 ت ( .ق 422) ماده  .تعیین میزان حق الزحمه مدیر تصفیه -3

 ت (.ق 447) ماده  .تصویب میزان نفقه تاجر ورشکسته و خانواده وی پس از تعیین به وسیله عضو ناظر -4

 ت ( .ق 459) ماده  .ت به وسیله مدیر تصفیه انجام می شود با دادگاه است .ق 458یا رد سازش در هر دعوایی که مطابق ماده  تصدیق -5

 م ( .ق 486) ماده .تصدیق قرارداد ارفاقی با دادگاه است -6

 ت ( .به بعد ق 468) ماده  .رسیدگی به اختالفات در مورد طلب یکی از طلبکاران -7

 ت ( .ق 496) ماده  .ر نوع تأمین در مورد اموال تاجر ورشکسته به تقلباتخاذ ه -8

 ت ( .ق 535) ماده  .رفع اختالف بین مدیر تصفیه و عضو ناظر در برخی از موارد -9

 :صالحیت های دادستان-

گزارش را به دادستان تسلیم  "راروز به عضو ناظر بدهد ، عضو ناظر موظف است فو 15گزارش خالصه وضعیتی را مدیر تصفیه بایستی ظرف  -1

 ت ( .ق 454) ماده  .کند
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 ت( .ق 455) ماده  .حضور در منزل تاجر ورشکسته و نظارت بر تنظیم صورت دارائی توسط دادستان یا جانشین وی صورت می پذیرد -2

 ت ( .ق 455) ماده  .ت می گیردحق مراجعه به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوط به ورشکستگی توسط دادستان یا جانشین وی صور -3

)  .صدور اجازه فروش مال التجاره تاجر توسط دادستان که پس از اجازه وی فروش توسط مدیر تصفیه و با نظارت عضو ناظر انجام می شود -4

 ت ( .ق 457ماده 

 ت ( .ق 510) ماده  .ا اجازه داده استاستحضار دادستان در صورت عدم حضور ورشکسته در مواردی که مدیر تصفیه صلح اموال ورشکسته ر -5

 .ق 516) ماده  .نظارت دادستان بر فروش مال مورد وثیقه ای که مرتهن حاضر به فک آن نیست و به وسیله مدیر تصفیه به فروش می رسد -6

 ت (

 :عده ای که نمی توانند به سمت مدیر تصفیه انتخاب شوند-

با تاجر ورشکسته قرابت نسبی یا سببی طبقه چهارم و همچنین طلبکاران ورشکسته نمی توانند  اشخاصی که :نظامنامه امور ورشکستگی 1 ماده

 .به سمت مدیر تصفیه انتخاب شوند

روز به  3از مدیر تصفیه می توان به عضو ناظر شکایت کرد و عضو ناظر موظف است ظرف  :مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات مدیر تصفیه-

 .نظامنامه امور ورشکستگی 2ده ما .شکایت رسیدگی کند

 .مرجع رسیدگی به عضو ناظر دادگاه است-

 در اعاده اعتبار -سیزدهم  باب

هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کامالً بپردازد حقاً اعاده اعتبار  - 561 ماده

 نماید.می

نند از جهت تأخیری که در اداء طلب آنها شده است برای بیش از پنجاه سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند تواطلبکارها نمی - 562 ماده

 در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد. شودمیحال متفرعاتی که مطالبه و در هر

اند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید برای آنکه شریک ضامن یک شریک ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتو - 563 ماده

 نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.ثابت

ع نمایند تاجر ورشکسته باید در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقوداالثر یا غائب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتنا - 564 ماده

 هالذمالعموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بریکه به آنها مدیون است با اطالع مدعیوجوهی را

 محسوب است.

توانند اعتبار خود را ورشکستگی می تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعالن - 565 ماده

 نمایند:اعاده

( تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در 1

 .شودیمشریک شرکت ورشکسته که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت مورد

 اند.( تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده2

العموم حوزه ابتدایی داده شود که اعالن ورشکستگی در آن حوزه عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی - 566 ماده

 شده است.واقع

العموم بدایت الصاق و اعالن ین عرضحال در مدت یک ماه در اتاق جلسه محکمه ابتدایی و همچنین در اداره مدعیسواد ا - 567 ماده

عالوه دفتردار محکمه باید مفاد عرضحال مزبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از به شودمی

 اند به وسیله مکتوب سفارشی اعالم دارد.کامالً دریافت نکرده 562و  561خود را بر طبق مواد هنوز طلب شده و قآن تصدی

تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعالم مذکور طلب خود را کامالً دریافت نکرده می 562و  561هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد  - 568 ماده

 کند. ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراضدر

طلبکار معترض  -آید به عمل می شودمیاعتراض به وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه بدایت داده  - 569 ماده

 موجب عرضحال در حین رسیدگی به دعوی اعتبار به طور شخص ثالث ورود کند.تواند بهمی

العموم به عمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به رییس محکمه ه توسط مدعیپس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که ب - 570 ماده

 کند.رییس مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می شودمیداده
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دهد و در مورد ه اعتبار میمحکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاد 561در مورد ماده  - 571 ماده

دهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می 565ماده

 گردد.صادر

یخ اعالم حکم به وسیله توانند در ظرف ده روز از تارمدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض می - 572 ماده

محکمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات ماده  -سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استیناف بخواهند مکتوب

 کند.صادر میحکم 571

 اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه. - 573 ماده

گردد در دفتر مخصوصی که در محکمه بدایت محل اقامت تاجر برای این کار مقرر اگر عرضحال قبول شود حکمی که صادر می - 574 ماده

دهد نباشد در ستون مالحظات دفتر ثبت اسامی ورشکستگان که در ثبت خواهد شد.اگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمه که حکم میاست

ورشکستگان به تقبل و  - 575.ماده شودمیمقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز به حکم مزبور اشاره  استموجوددائره ثبت اسناد محل 

توانند اند نمیاعاده حیثیت نکردهاند مادامی که از جنبه جزاییهمچنین اشخاصی که برای سرقت یا کالهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده

 کنند. تباراز جنبه تجارتی اعاده اع

 :اعتبار اعاده

هرکس می خواهد اعاده اعتبار کند باید دادخواست اعاده اعتبار به دادگاه بدهد. تقاضای اعاده اعتبار باید به رئیس دادگستری محل صادر -

 شود  میتقد یحکم ورشکستگ یکننده 

میت جزایی آن ها تمام شود و بعد باید نسبت به ا ( ابتدا باید محرو .م .مکرر ق 62که به ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند ) ماده  کسانی

 .اعاده اعتبار تجاری اقدام کنند

 .ماه یکبار در صورت رد اعاده می توان اعاده کرد 6هر -

 اعتبار حقی ، اعاده اعتبار قانونی اعاده

 .ت ( یعنی کلیه بدهی هایش را همراه با متعلقاتش پرداخت کند .ق 561اعاده اعتبار حقی ) ماده -

 :صورت 2ت ( در  .ق 565اعاده اعتبار قانونی ) ماده -

 .در خصوص تاجری که قرارداد ارفاقی بسته -1

 .در خصوص تاجری که طلبکارانش او را بری الذمه کردند -2

آن ها عمل کند  تاجر ورشکسته ای که قرارداد ارفاقی منعقد نموده و تمام وجوهی را که تعهد کرده است پرداخت کند و اگر به تمام :اول مورد

 سال می تواند تقاضای اعاده اعتبار کند  5پس از 

 شرکت بر شرکا: یورشکستگ ریمهم در خصوص تاث حیتوض-

 .اصل اولیه این است که ورشکستگی شرکت تأثیری در ورشکستگی شرکاء و بالعکس ندارد :شرکت تضامنی و نسبی 

 ت .ق 138ماده .ورت ورشکستگی شریک شرکت منحل اعالم شودیک فرض امکان دارد که در ص یو نسب یشرکتهای تضامن در

 .: هیچ گاه با ورشکستگی شرکتهای سهامی ، سهامداران یا شرکاء ورشکسته اعالم نمی شوندیسهام شرکت

 .دشرکت سهامی ورشکسته شود و بعد مشخص شود که ورشکستگی شرکت از طریق عملکرد مدیران بوده دراین صورت مدیران ضامن هستن اگر

 .در شرکت سهامی شخصی که ورشکسته می شود دیگر نمی تواند مدیر عامل یا بازرس باشد-

به شرکت مراجعه شود. اگر شرکت  دیحق مراجعه به شرکت را ندارد بلکه ابتدا با یطلبکار چیصورت ه نیاست در ا یشرکت باق یتا وقت-

 یجوابگو ییاز اموال غرما هیشرکت را به عمل آورد.اگر پس از انجام امور تصف یورشکستگ یتقاضا دیصورن با نیرا بپردازد در ا ینتوانست بده

صورت طلبکار حق  نیکه در ا یباشد مثل شرکت سهام هیسرما یصورت اگر، شرکت طرف حساب، از جمله شرکت ها نینشود در ا رطلب طلبکا

صورت طلبکار پس از اتمام  نیباشد در ا یخاص باشد مثال تضامناش یمراجعه به سهامداران ندارد اما اگر شرکت طرف حساب از جمله شرکت ها

توان به  یرفته و م نیشرکت از ب یحقوق تیشخص گریحالت است که د نیدر ا رای. زدیمراجعه نما کیبه شر اندتو یشرکت، م هیتصف اتیعمل

 کیصورت اگر شر نیرا پرداخت کند،در ا یند بدهتمام است اما اگر نتوا را بدهد که یتوانست که بده کیمراجعه نمود. حال اگر شر کیشر

 اورا از دادگاه خواست. یورشکستگ یتقاضاتوان  ینفسه تاجر باشد اکنون م یخودش ف

 عبارت اند از: شودمیمنتشر  یرسم یدر روزنامه  یامور-

 فروش اوراق قرضه  هی. اطالع1

 عامل شرکت ریمد اراتی. نام و حدود اخت2

 هیفوق العاده به کاهش سرما یمجمع عموم می. تصم3
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 هیتصف رانیمد یو استعفا هیتصف رانیمد یراجع به انحالل و اسام می. تصم4

 و انحالل شرکت هی. خاتمه تصف5

 سه نوب یشده برا تیمالک یمجهول سند در وجه حامل گم شده که نسبت به آن ادعا ی. اخطار به دارنده 6

  . ابطال سند در وجه حامل گم شده7

 خود. یمعرف یبرا هیتصف ریمد یورشکسته از سو یر به طلبکاران احتمال. اخطا8

 اسم تجارتی -چهاردهم  باب

 ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلی ثبت آن را الزامی کند. - 576 ماده

 خانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.تواند اسمی برای تجارتصاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی - 577 ماده

تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی - 578 ماده

 اسم خانوادگی او یکی باشد.شده با

 اسم تجارتی قابل انتقال است. - 579 ماده

 ثبت اسم تجارتی پنج سال است.مدت اعتبار  - 580 ماده

الثبت در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت به عمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق - 581 ماده

 خواهد داشت.مأخوذ

کمات در دعاوی مربوطه به اسم تجارتی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعالن آن و اصول محا - 582 ماده

 خواهد کرد.معین

 شخصیت حقوقی -پانزدهم  باب

 اشخاص حقوقی -اول  فصل

 کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. - 583 ماده

در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه  تشکیالت و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت - 584 ماده

 کنند.خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا میمعین

الثبت مؤسسات و حقشرایط ثبت مؤسسات و تشکیالت مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.  - 585 ماده

 قانون ثبت اسناد و امالک است. 135وه مشمول ماده تشکیالت مطابق نظامنامه از پنج ریال طال تا پنج پهلوی و به عال

 توان ثبت کرد.مؤسسات و تشکیالتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی - 586 ماده

 شوند.مؤسسات و تشکیالت دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می - 587 ماده

 حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی -دوم  فصل

تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط شخص حقوقی می - 588 ماده

 نبوت و امثال ذالک. -ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت انسان

 .شودمیتصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صالحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته  - 589 ماده

 اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است. - 590 ماده

 اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. - 591 ماده

 مقررات نهایی -شانزدهم  باب

اند خواه بعضی از امضاکنندگان در مورد معامالتی که سابقاً تجار یا شرکتها و مؤسسات تجارتی به اعتبار بیش از یک امضاء کرده - 592 ماده

 رجوع نماید. تواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا منفرداًعنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه به عنوان دیگر طلبکار میبه

 در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع به آنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به دیگران نیز هست. - 593 ماده

 به استثنای شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی به کلیه شرکتهای ایرانی موجود که به امور تجارتی  - 594 ماده

که خود را با مقررات یکی از شرکتهای مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت  شودمیمهلت داده  1311تا اول تیر ماهدارند  اشتغال

هر گاه مدت  - 595رفتار خواهد شد.ماده  1310مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه نمایند و اال نسبت به شرکت متخلف
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اضافی داده شود تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صالحیتدار مهلتفوق برای  ادهمذکور در م

 الثبت شرکت پرداخته شودمشروط بر اینکه در موقع تقاضای تمدید نصف حق

و تبصره آن و قسمت  201ده این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است و تاریخ اجرای ما 15تاریخ اجرای ماده  - 596.ماده 

 خواهد بود. 1312اول فروردین  220اخیر ماده

ماه از تاریخ اجرای این قانون هیأت نظاری مطابق مقررات این  6های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف شرکت - 597 ماده

 تشکیل دهند و اال هر صاحب سهمی حق دارد انحالل شرکت را تقاضا کند.قانون

نبوده و از حقی  473اند مشمول مقررات ماده طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده - 598 ادهم

 موجب قانون سابق برای آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.که به

اند مدیر تصفیه اریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکردههای سابق قبل از تنسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی - 599 ماده

 473این قانون رفتار کنند و اال مشمول مقررات ماده  462ورشکسته اعالنی منتشر کرده و یک ماه به آنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده هر

 شد. واهندخ
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    ارت است از:عب 1انواع چک - 1 ماده

 ندارد. جز اعتبار صادرکننده آن. چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی 1

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

توسط بانک تضمین ده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن .چک تضمین ش3

 .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 الزمهایی که به شکل الکترونیکی )داده پیام( صادر میط با چک حسب مورد، راجع به چکقوانین و مقررات مرتب: تبصره

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

 م را صادر نماید.های الزانجام داده و دستورالعمل

شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میچکهای صادر عهده بانک - 2ماده

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

های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا نامهتواند طبق قوانین و آیینمنتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می کهیعلت دیگر

 صادرکننده وصول نماید.باقیمانده آن را از

 اسناد محلاجراي ثبترا به  5ندرج در ماده و یا گواهینامه م 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.ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می اجراء

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

 .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

دور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صجهت

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

 2تقدیم نماید. -حکم

                                                        

متفرقه افراد کند و به  افتیآن را در دتوانیم یگریشده باشد؛ و بانک د دهیآن دو خط کش یاست که رو یچک بسته چک - 1

 .گرددیپرداخت نم
چک نداشته باشد. اگر پس از  هیمحال عل -اعتبار نزد ایاست که صادرکننده آن پول  یمحل ) تجارت، جزا( چک یب چک - 2

 دنیکش رودیمحل به شمار م یکمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک ب ایصدور چک وجه آن را بردارد  خیتار

جرم است. آنچه که در قانون صدور چک مصوب  یعناصر جرم غش باشد از نظر اسالم یمحل اگر چنانچه دارا یچک ب

در مقام اثبات آن به  یبه نوع باًیتقر دهیگرد ینیب شیبزه صدور چک بالمحل پ نیمرتکب یبرا یبا اصالحات بعد 16/4/1355

 نیبه فکر کم کردن مراجع دهیشیاندیآن م یاجرا نتبه ضما یستیبا کهیتا آنجائقانون  شتریاست چراکه ب رممکنیچک روز غ

 .در رابطه با صدور چک مقصر هستند یقانون فیبانکها از انجام وظا دیشا ایبود و  یدادگستر ستمیس یبرا

 االجرا است. در خارج از کشور در حکم سند الزم یرانیشعب بانک ا ایداخل کشور باشد  یهاچک چه به عهده بانک-

 97اصالحی  صدور چک قانون
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قسمتی از  چک در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یاصادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ  - 3 ماده

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 

وردگی در متن چک یا اختالف در مندرجات چک و امثال آن از نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خ یمصورتی تنظبه

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

 1.بود بانک خواهد ر قابل وصول ازچک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکو -مکرر  3ماده  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ای درخواست دارنده چک فورَا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه

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

اصل چک  جانشینمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، ، بینسبت به مبلغی که پرداخت نگردیدهچک مزبور 

 2.ل را برای صاحب حساب ارسال نمایدشود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعالمیه مذکور در ماده قبمی

غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط  از ثبتبعد  -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

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

                                                                                                                                                                                                                                     

 یثبت اسناد رسم یمربوط به اجرا یهانامه نیو آئ نیدر صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوان تواندیدارنده چک م-

 .مانده آن را وصول کند یباق ایوجه چک 

 ایصدور حکم قبل از  نکهیاعم از ا هانهیخسارات و هز هیصادرکننده را نسبت به پرداخت کل تیمحکوم تواندیدارنده چک م-

 شود. میبه دادگاه صادرکننده حکم تقد دیدادخواست با نیبعد از آن باشد از دادگاه تقاضا کند ا

 شود،یاعالم م یبر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکز استهیتاد ریوارده شامل خسارت تاخ یهانهیخسارات و هز هیکل-

 .ردیگیق الوکاله را هم در بر مو ح یدادرس یهانهیخسارت هز نیاست و اقابل مطالبه

 پس از آن قابل وصول خواهد بود. ایمندرج  خیچک فقط در تار 
اختالف در مندرجات  ایدر متن چک  یقلم خوردگ ایمثل عدم مطابقت امضا  یشود که به علل میتنظ یبه صورت دیچک نبا - 1

مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در  خیدر تار دیاصادرکننده چک ب- کند. یآن و امثال آن بانک از پرداخت وجه خوددار

 ایاز بانک خارج  یرا که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورت یاز وجه یقسمت ایتمام  دیوجه نقد داشته و نبا هیبانک محال عل

 .دستور عدم پرداخت دهد

کامل  یو نشان تیچک هو مشخصات یهرگاه وجه چک به علل باال پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوص-

کند و  می( و آن را به دارنده چک تسل یصادرکننده را در آن ذکر کند و علل عدم پرداخت را صراحتًا ذکر کند ) فقدان موجود

 حساب ارسال کند. صاحب ینشان نیبرگ را به آخر نیبانک مکلف است نسخه دوم ا
کند و در  میدارنده مکلف است مبلغ موجود را تسل یاشد بانک به تقاضااگر که مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک ب - 2

 .کندیم میتقد یو بانک گواه شودیمحل محسوب م یصورت چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده ب نیا
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 عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ -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

 المی از سوی بانک مرکزی؛به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اع

 های ارزی یا ریالی؛عدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانت نامه -ج

 عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی. -د

و های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع در خصوص بنگاه )الف(، )ج( و )د(های مذکور در بندهای چنانچه اعمال محرومیت: 1تبصره 

به  به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سالاحوال اقتصادی موجب اخالل در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، 

 آن در نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغلآید. آیینحالت تعلیق در می

 می وزیران هیأت تصویب به مرکزی بانک و دارایی و اقتصادی امور وزارت مشترک پیشنهاد به قانون این شدناالجراءالزم از ماه سه تمد ظرف

 .رسد

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این : 2تبصره 

گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت نیز اعمال می صاحب حساب، در مورد وکیل یا نمایندهعالوه بر ماده 

به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به  مکلفندها مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک

 صات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.نمایندگی صادر شده باشد، مشخ

در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعالم کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع : 3تبصره 

 سوءاثر شود:
واست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود علیه و ارائه درخواریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال -الف

بخش و قابل ای اطمینانکردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه

 استناد به اطالع دارنده چک برساند.

 علیه؛ارائه الشه چک به بانک محال -ب

شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده نامه رسمی )تنظیمایتارائه رض -ج

 چک؛

 صالح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی -د

 ر خصوص چک؛ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب د -ه

از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط  سالمدت سهسپری شدن  -و

 دارنده.

سوءاثر ( این قانون و تبصره های آن باشد، 14طبق ماده ) به دلیل دستور عدم پرداختچنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت : 4تبصره 

 نخواهد شد.محسوب 

بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن : 5تبصره 

 به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

ارچه چک )صیاد( نزد بانک مرکزی اقدام ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپبانک - 6 ماده

سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعالم از سامانه نظام هویت

اعطای تسهیالت و کاهش  قانون تسهیل( »5قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده )

بندی اعتباری از یا رتبه« 1386 /4 /5ها مصوب های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکهزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح

متناسب با نتایج اقدام نموده و « 1384 /09 /01قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب ( »1( ماده )21مؤسسات موضوع بند )

دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می

این ماده از شوند. ضوابط هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمیاست و چکسال سهدریافت دسته چک 

جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است 

 رسد.شود و به تصویب شورای پول و اعتبار میاالجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه میسال پس از الزمکه ظرف مدت یک
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بندی اعتباری را در اختیار ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطالعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبهبانک: 1تبصره 

 باشند.دهند، مکلف به ارائه اطالعات صحیح و کامل میمؤسسات مربوط قرار می

دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال رداخت وعدهبه منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پ: 2تبصره 

برای اشخاصی که دسته چک  چک موردیاالجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت پس از الزم

بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان تبهاندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه

تا  نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساببرداشت از حساب این اشخاص برای ذی

ز دریافت دسته ( مکرر این قانون و نیز محرومیت ا5زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای )الف( تا )د( ماده )

 باشد.میچک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی 

هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا : 3تبصره 

ر چک جدید و استفاده از چک موردی به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدودریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، 

شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسالمی محکوم میمحروم 

 شود.مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می

 به شرح ذیل محکوم خواهد شد:گردد  چک بالمحل هر کس مرتکب بزه صدور - 7 ماده

 ریال( باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. 10/000/000چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ) -الف

ک سال ( ریال باشد از شش ماه تا ی50/000/000( ریال تا پنجاه میلیون )10/000/000چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ) -ب

 حبس محکوم خواهد شد.

( ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن 50/000/000چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ) -ج

موع مبالغ های بالمحل نموده باشد، مجمحکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک به مدت دو سالدسته چک 

 .بود خواهد عمل مالک هاچک متون در مندرج

 باشد.نمیهای بالمحل بابت معامالت نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، ها شامل مواردی که ثابت شود چکاین مجازات: تبصره

داخت شده باشند از لحاظ کیفری چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پر - 8 ماده

 مقررات این قانون خواهند بود.مشمول

 خصوصی شاکی با موافقتدر صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا  - 9 ماده

 بانک اخیر مورد در یه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال عل

  .بپردازد را آن وجه چک تسلیم و دارنده مراجعه محض به و نماید مسدود را کننده صادر حساب چک وجه میزان تا است مکلف مذکور

محل خواهد بود و صدور چک بی حکم درهر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی  - 10 ماده

 غیر قابل تعلیق است.محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده  7مجازات مندرج در ماده به حداکثر

جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور  - 11 ماده

ه بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد چک برای وصول آن ب

 داشت.

چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار  برای اولین بارمنظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که 

ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر مراجعه کرده است بانکبرای وصول وجه چک به بانک 

 در از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. برگشت از پس چک که کسی تاریخ قید نمایند.

 صورت در او کیفری شکایت حق و کند وصول خود طرف از نمایندگی به دیگری شخص یلهوس به را چک بخواهد چک دارنده که صورتی

نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک  تصریح به را خود نشانی و هویت باید باشد، محفوظ چک بودن محلبی

 شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.کند و حق را به نام صاحب چک صادر می 5و  4اعالمیه مذکور در ماده 

یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید  انتقال دهدگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری هر: تبصره

  موقوف خواهد شد.تعقیب کیفری 
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جه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن گاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وهر - 12 ماده

ت پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور )از تاریخ ارائه چک به بانک( را فراهم کند، یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثب

 آن که نیست آن از مانع کیفری دادگاه در تعقیب موقوفی قرار صدور صادر خواهد کرد. قرار موقوفی تعقیبتودیع نماید مرجع رسیدگی 

ت کند و یا اینکه محکوم گذش شاکی قطعی حکم صدور از پس گاههر .کند صادر حکم و رسیدگی مطالبه مورد خسارات سایر به نسبت دادگاه

ماید اجرای حکم موقوف علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم ن

شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت می

  وصول خواهد شد.

مصوب  -ز قانون صدور چک( قانون اصالح موادی ا2میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ): تبصره

  خواهد بود. -مجمع تشخیص مصلحت نظام 10/3/1376
 

 در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. - 13 ماده

 داده شده باشد. امضاء سفید در صورتی که ثابت شود چک -الف

 گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.هر -ب

 ر متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.چنانچه د -ج

 بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چکهر -د

 .باشد چک متن در مندرج تاریخ بر مقدم چک صدور واقعی تاریخ یا و شده صادر تاریخ بدون چک گردد ثابت که صورتی در –ه 

ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق آن صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی - 14 ماده

 پس بانک بدهد بانک به ار چک وجه پرداخت عدم دستور کتباً تواندمی گردیده تحصیل دیگری جرائم یا امانت در خیانت کالهبرداری یا

 شده اعالم علت ذکر با را پرداخت عدم گواهی بانک چک ارائه صورت در و کرد خواهد خودداری آن وجه پرداخت از دهنده دستور هویت احراز از

 عدم موجب که ادعایی خالف گاههر و کند شکایت داده پرداخت عدم دستور که کسی علیه تواندمی چک دارنده نماید.لیم میتس و صادر

 خواهد محکوم چک دارنده به وارده خسارات کلیه پرداخت به قانون این 7 ماده در مقرر مجازات بر عالوه دهنده دستور گردد ثابت شده پرداخت

  .شد

چک که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد )یا ذینفع در مورد این ماده کسی است : 1تبصره 

 تا را چک وجه است مکلف بانک شودمی صادر ماده این مطابق پرداخت عدم دستور که موردی در در وجه حامل به او واگذار گردیده(.

 دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. انصراف یا رسیدگی مرجع در آن تکلیف تعیین

گواهی حداکثر ظرف مدت یک هفته ت خود را به مراجع قضایی تسلیم و دستور دهنده مکلف است پس از اعالم به بانک شکای: 2تبصره 

تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن 

 کند.را پرداخت می

آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در  مگرمتوقف نمود  نتوانمیهای تضمین شده و مسافرتی را پرداخت چک: 3تبصره 

  ( محفوظ خواهد بود.14این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده )

 طالبه نماید.م در دادگاه کیفری مرجع رسیدگیتواند وجه چک و ضرر و زیان خود را دارنده چک می - 15 ماده

 فوري و خارج از نوبترسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی،  - 16 ماده

 خواهد آمد.به عمل

 ثابت گردد. وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خالف این امر - 17 ماده

( قانون آیین 134مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بالمحل، ازمتهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ) - 18 ماده

حسب مورد  -کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی 28/6/1378های عمومی و انقالب )در امور کیفری( مصوب دادرسی دادگاه

  .نمایداخذ می ی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه )اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول(یک

صادر کننده یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد،  وکالت در صورتی که چک به - 19 ماده

شود. و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میپرداخت وجه چک بوده چک و صاحب حساب متضامنًا مسئول 
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چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل  امضاء کنندهبه عالوه 

  .رت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بودصاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صو

 نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.مسئولیت مدنی پشت - 20 ماده

ها منتهی به صدور محل صادر کرده و تعقیب آنچک بی بیش از یک بارهای جاری اشخاصی را که ها مکلفند کلیه حساببانک - 21 ماده

 حساب جاری دیگری باز ننمایند. هاتا سه سال به نام آنکیفرخواست شده باشد بسته و 

های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطالعات گواهینامه: 1تبصره 

های عدم پرداخت را اری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعالم گواهینامهها و مؤسسات اعتبامکان دسترسی برخط بانک

برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام 

( این قانون 16های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده )طعی صادرشده درباره چکبه و همچنین آرای قورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم

 های مالی فراهم نماید.به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت

ای ها به موجب آئین نامهضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعالمات بانک: 2تبصره 

 رسد.خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می

االجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از الزم -مکرر 21ماده 

دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی پرداخت محکوم به یا 

سال اخیر و جلوگیری کرده و همچنین امکان استعالم آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه

فاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که نشده را صرهای تسویهمیزان تعهدات چک

صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان 

پذیر باشد. مبلغ آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه

 های تسویه نشده بیشتر باشد.چک نباید از اختالف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک

امانه تسویه چک یه چک صرفاً در سشوند، تسواالجراء شدن این قانون صادر میهایی که پس از گذشت دو سال از الزمدر مورد چک: 1تبصره 

که از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی استعالم)چکاوک( طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس 

در این موارد، ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک

هایی پشت نویسی چک خواهد بود. چک جایگزیندر وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد  نویسی چکصدور و پشت

 باشد.تابع قانون زمان صدور میکه تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، 

ر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسممنوعیت: 2تبصره 

 کنند نیز مجری است.وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می

وب است و محس آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی اودر صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود،  - 22 ماده

 آید.هر گونه ابالغی به نشانی مزبور به عمل می

گواهی مأمور به منزله ابالغ گاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد هر

 .ادامه خواهد یافت و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات شودمیاوراق تلقی

صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق  با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالحتواند دارنده چک می -23ماده 

الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده 

 ادر نماید.یا هر دو اجرائیه ص
 در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ -الف

 در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ -ب

 های آن صادر نشده باشد.( این قانون و تبصره16گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ) -ج

از تاریخ ابالغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن  ظرف مدت ده روزف است صادرکننده مکل

اجرائیه را  حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری،صورت بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این

 نماید.به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می« 23/3/1394مالی مصوب  هایقانون نحوه محکومیت»طبق 
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یا  اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کالهبرداری یا خیانت در امانت

در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا  مگردعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛  دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه

در . کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید

باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی  دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی صورتی که

به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی  توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد.دالیل ارائه شده را قابل قبول بداند، 

 خواهد شد.

ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی در این قانون برای بانک در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر -24ماده 

قانون رسیدگی به تخلفات ( »9های مقرر در ماده )و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات

 ن تخلفات در صالحیت بانک مرکزی است.شوند که رسیدگی به ایمحکوم می« 7/9/1372اداری مصوب 

 شود و متن اصالحیه در این قانون اصالح گردیده است.لغو می« 16/4/1355قانون صدور چک مصوب ( »23( و )6(، )5(، )4مواد ) :توضیحات
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 قانون راجع به دالالن

 1317اسفند ماه  7مصوب 

 است. منوط بداشتن پروانه یر نوع دالله به تصدی – 1ماده 

 باشند: ریز طیشرا یکه دارا شودیداده م یاشخاصه فقط ب یمحل اجاتیاحت تیبا رعا داللی پروانه – 2 ماده

 خدمت.ه آماده ب ای تیمعاف نامهیداشتن گواه ای فهیو پنج سال تمام و انجام خدمت وظ ستبی داشتن – 1

 .رانیا تتابعی – 2

 برابر آن. یدادن امتحان ایو  یال ششم ابتدائس نامهگواهی داشتن – 3

 آنها هستند. یدار داللعهده که یمتناسب با امور فنی اطالعات داشتن – 4

 .نادرستی به شهرت عدم – 5

 یردادگستکه وزارت  یمقام یدر امانت و سرقت بگواه انتیو خ یبردارو کاله ریبه تقص یو ورشکستگ تیبارتکاب جنا تمحکومی نداشتن – 6

 کند. یم نیمع

 .3مطابق ماده  قهیوث اینامه ضمانت ای الضمانهوجه دادن – 7

پروانه  افتیدر موقع در دیماده باشند با نیاشتغال داشته و فاقد شرط سوم ا یقانون بشغل دالل نیا یکه دو سال قبل از اجرا کسانی – تبصره

 نخواهد شد. دیو اال پروانه آنها تجد اورندیآموزش سالمندان را ب یامتحانات نهائ نامهیشوند که در ظرف دو سال گواهمتعهد 

تبصره معاف  نیماده و ا نیسال کمتر نباشد از شرط سوم ا 45داشته و سن آنها از  یدالل نهیشیقانون ده سال پ نیا یاجرا خیکه در تار یکسان

 خواهند بود.

 یکیب دیاو متوجه اصحاب معامله شود با اتیکه ممکن است قانوناً از عمل یساراتجبران خ یبرا دینما یبدالل یتصد خواهدیم کهکسی – 3 ماده

 بدهد: نیتام ریاز طرق ز

 .الضمانوجه پرداخت – 1

 سهام. ایمنقول و  ریغ قهوثی دادن – 2

 بانک. ایاز تجار معتبر  یکی ضمانت – 3

 رانیوز ئتیه بیکه بتصو یانامهنیدر آئ یدر نظر گرفتن نوع دالل آن با دیتجد بیو مبلغ ضمانت و مدت و ترت قهیالضمان و وثوجه زانیم

 خواهد شد. نییتع رسدیم

اند بر در امور مربوط به آنان بستانکار شده یکه از جهت مداخله دالل بعنوان دالل یکسان قهیوث اینامه ضمانت ای الضمانبوجه نسبت – 4 ماده

 ت.رجحان خواهند داش یبستانکاران دالل ریسا

کند و در  یریگکناره یخود او از دالل ایممنوع شده و  یرد خواهد شد که دالل از دالل یدر صورت قهیوث اینامه ضمانت ای الضمانوجه – 5 ماده

 شده باشد. هیاند تسوباو مراجعت کرده یاز جهت دالل کهیصورت حساب او با کسانهر دو 

کتباً اطالع بدهد تا  شودیم نیقانون مع نیا 11که بموجب ماده  یقبالً بمقام دیکند با یریگکناره یکه بخواهد از کار دالل داللی هر – 6 ماده

 هشده و ضمناً متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هر کس نسبت باو از جهت امور مربوط یها قصد او آگهاز روزنامه یکیو  یرسم مجلهلهیبوس

تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال  دیمستخضر نما شودیم نیقانون مع نیا 11اده را که بموجب م یدارد مقام ییادعا یبدالل

 محل اقامت دالل خواهد بود. تیدادگاه بدا سیرئ بیالضمان بنا بر تصووجهاسترداد 

 ریسا معامالت خواربار و یو برا الیرو پنجاه  کصدی یمعامالت تجارت یو برا الیر ستیدو یمعامالت ملک یدالل برای پروانه صدور حق – 7 ماده

 در سال خواهد بود. الیر کصدی یامور شهر

 خواهد شد. افتیدر حدهیهر پروانه حق عل ینامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و برا یاز سه نوع دالل کیبهر  یتصد

قانون  نیا 11که بموجب ماده  یمقام بیاست مورد تعق یاللکه معلوم شود عمل او معموال برخالف مقررات مربوطه به د داللی هر – 8 ماده

که  ستیمانع ن نیو ا شودینباشد ممنوع و پروانه او ابطال م شتریب کسالیکه از سه ماه کمتر و از  یمدت یبرا یواقع و از شغل دالل شودیم نیمع

 گردد. خسارات وارده محکوم هیبا تأد یبه مجازات قانونقرار گرفته و  بیدر دادگاه صالح مورد تعق یحقوق ای یجزائ نیقوانطبق  اللد

از ششماه تا  یبیاشتغال ورزد بحبس تأد یبدالل تیقبل از انقضاء ممنوع ایمشغول گردد و  داللی بشغل پروانه اخذ بدون که کس هر – 9 ماده

 محکوم خواهد شد. الیتا پنج هزار ر الیر کهزاریدو سال با بغرامت از 
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قانون تقاضانامه به  نیاشتغال دارد مکلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات ا یقانون بشغل دالل نیاجراء ا ختاری در که کس هر – 10 ماده

تقاضانامه او رد شود و  ایشده و  یداده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقض شودیم نیقانون مع نیا 11که بموجب ماده  یمقام

 داده نخواهد شد. یباو پروانه دالل گریو مجازات شده و د بیتعق 9دامه دهد طبق ماده ا یدالل بشغل

خواهند  نیدارد مع تیقانون صالح نیوظائف مذکور در ا ریصدور پروانه و سا یرا که برا یمقام یبر حسب نوع دالل رانیوز ئتهی – 11 ماده

 کرد.

 دیالزحمه دالل که باو قرارداد حق دینما ینگاهدار دیخود با اتیثبت عمل یدالل برا کهیفترو د یتقاضانامه و پروانه دالل متنظی طرز – 12 ماده

در تعرفه  نیمع زانیزائد بر م دیالزحمه دالل که نباحق زانیو مبادله شود و م میتنظ تیداده قبل از انجام مأمور تیباو مأمور کهیاو و کس نیب

 خواهد بود. شودیم میتنظ 11که از طرف مقام مذکور در ماده  یهائنامهنیقانون مطابق آئ نیا یاجرا یمقررات الزم برا ریساو باشدمیرس

 الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد.حقمربوط ب یها نامهنیر آئانتشا از پس تجارت قانون 356 و 355 مواد – 13 ماده

  .دیرس یمل یمجلس شورا بیو هفده بتصو صدیو س ارکهزیماده است در جلسه هفتم اسفند ماه  زدهیقانون که مشتمل بر س نیا
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  شغل معمولی یعنی هدف از  .قانون تجارت( باشد 2)معامالت موضوع ماده  شغل معمولی وي معامالت تجاريتاجر شخصی است که

 .انجام آن شغل، امرار معاش است

  است تاجر ⇦تجاری داردچنانچه کارمند دولت که خارج از وقت اداری اشتغال به اعمال. 

 دو معیار جهت شناسایی اعمال تجاری وجود دارد: 

براساس این معیار، شخصی تاجر است که دارای کارت بازرگانی بوده و یا در دفتر مخصوصی ثبت نام نموده باشد؛ بر این اساس  معیار شخصی:

 .کلیه اعمال تاجر تجاری محسوب می شود

 .نجام عمل تجاری توسط تاجر می باشدمعیار شناسایی، ا معیار موضوعی:

 .را پذیرفته است موضوعی -سیستم مختلط شخصیقانون تجارت قانون گذار  3و  2، 1به طور کلی به نظر می رسد با توجه به مواد 

  قانون تجارت، دو نکته مدنظر است: 2ماده 1در خصوص خرید و تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره مذکور در بند    

تصرف مادی و تغییرات در فاصله بین تحصیل و فروش وصف تجارتی را زائل نمی کند به شرطی که تصرف به حدی نباشد که موجب تغییر  -1 

 عنوان و هویت مال شود.

تی اگر قصد فروش یا اجاره باید در زمان تحصیل باشد، بنابراین اگر شخصی مالی را به قصد استفاده شخصی بخرد عمل تجاری نیست ح -2 

 .بعداً آن را بفروشد؛ اما اگر شخصی مالی را به قصد فروش بخرد، عملش تجاری است حتی اگر بعداً آن را نفروشد

  خرید و فروش سهام عمل تجارتی نیست اما برای تجار، به شرطی که برای امور تجاری باشد، عمل تجاری محسوب می

 .شود

 در .اموال عرضه شده برای فروش به متصدی حراج تعلق نداشته باشدبود که  تصدی به عملیات حراجی زمانی عمل تجاری خواهد

 .مزایده برخالف حراجی قیمت مبدأ برای کاال تعیین میگردد

  اگر چه تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجاری قرار می دهد و وکیل برای موکل خود اقدام به انجام معامالت تجاری می

 .و خطر سود و زیان را خودش متحمل شود تا بتوان وی را تاجر قلمداد کرد ه باید برای خود شخص وکیل باشدمعاملنماید اما 

  می کنند بلکه به نام و حساب شرکت عملمدیران شرکت های تجاری تاجر نیستند زیرا به نام و حساب خود عمل نمی کنند. 

 در خصوص اتباع خارجه اصل بر  .در زمینه هایی که منع خاصی وجود دارد اتباع خارجی حق اشتغال به تجارت در ایران را دارند مگر

را دارند مگر آنکه به موجب مقررات خاص منع شده باشند. به عنوان مثال  رانیاست که اتباع خارجه حق تجارت در ا نیا

 است. یرانیا تیبعمنوط به داشتن تا یاخذ پروانه دالل 1317قانون راجع به دالالن مصوب  2ماده  2براساس بند 

 کسبه جزء: 

 .کسبه، پیشه وران، تولیدکنندگان و نظایر آن ها که میزان فروش ساالنه آن ها از مبلغ یکصد میلیون ریال تجاوز نکند-

 .نکندارائه دهندگان خدمات در هر زمینه ای که مبلغ دریافتی آن ها درقبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز -

 کسبه جزء اشخاصی هستند که تاجر محسوب می شوند امّا

 .الزامی به ثبت نام در دفتر ثبت تجاری ندارند*

 .الزامی به داشتن دفاتر تجاری ندارند*

 .مشمول قوانین ورشکستگی نمی شوند*

 قررات ورشکستگی با وجود ملّی شدن بانک ها عملیات بانکی کماکان معامالت تجاری محسوب می شوند و حتی مشمول م

 .نیز می شوند

  نمیتوانند تاجر باشند.مؤسسات عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها به این دلیل که هدف آن ها ارائه خدمات است 
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 :نکات مربوط به شرکت های دولتی 

 و شده مصادره یا و شده ملی صالح اهدادگ یا و قانون حکم به یا و شود می ایجاد قانون اجازه با که است مشخصی سازمانی واحد دولتی شرکت* 

 شرکت گذاری سرمایه طریق از که تجاری شرکت هر.است دولت به متعلق آن سرمایه درصد 50 از بیش و شده شناخته دولتی شرکت عنوان به

 های شرکت .شودمی تلقی دولتی شرکت است، دولتی های شرکت به متعلق آن سهام درصد پنجاه از بیش که مادام شود، ایجاد دولتی های

 های شرکت قالب در اغلب که درآورند تجارت قانون 20 ماده موضوع های شرکت از یکی قالب در را خود که صورتی در هستند تاجر دولتی

 .شوند می حقوقی شخصیت دارای ثبت به احتیاج بدون و ایجاد محض به و نیستند تاجر شوند می تشکیل عام سهامی

 ها¬آن در دولتی های شرکت سهام که شرکتهایی تبدیل و است مجاز اسالمی شورای مجلس تصویب با صرفاً دولتی های شرکت تشکیل ❋

 .است ممنوع دولتی شرکت به است درصد پنجاه از کمتر

 مقررات تابع نشده ذکر اساسنامه در که موضوعاتی به نسبت صرفاً و باشند می خود های اساسنامه و تأسیس قوانین تابع دولتی های شرکت  ❋

 .هستند تجارت قانون اصالحی الیحه

 .باشد شده مقرر دیگری ترتیبات مربوط های اساسنامه در که آن مگر  باشد می مجاز قانون اجازه با صرفاً دولتی های شرکت انحالل ❋

 تجاری شوند تشکیل تجارت قانون در شده معین قالب در که همین ها آن فعالیت نوع از نظر صرف که هایی شرکت تجاری شکالً  های شرکت

 سهامی های شرکت فقط تجارت قانون در مذکور های شرکت انواع میان از. نباشد تجاری چه و باشد تجاری عملیاتشان چه هستند

 .گیرند می قرار دسته این جزء

 تضامنی، شرکت نسبی، تشرک: از عبارتند است تجاری عملیات انجام آنها بودن تجاری شرط که هایی شرکت تجاری موضوعاً های شرکت

 .تعاونی شرکت و سهامی غیر و سهامی مختلط شرکتهای محدود، مسئولیت با شرکت

  داشتن کارت بازرگانی، ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی، داشتن دفاتر بازرگانی، برگ تشخیص مالیات مشاغل از جمله

 .امارات قضایی جهت اثبات تاجر بودن شخص به شمار می رود

  با تصدی باشد و تصدی مستلزم داشتن بنگاه یا مؤسسه است، بنابراین شخصی که مالک چند دستگاه خودرو است که آن ها را به باید

حمل و نقل اشیاء از طریق پست از شمول  .منظور حمل بار یا مسافر به دیگران اجاره می دهد تاجر نیست و عمل او هم ذاتاً تجاری نیست

 .قانون تجارت خارج است

 پردازد  یعمل م نیبه ا یحرفه ا ریکه به طور غ یاست اما کس یقبول و ضمانت برات از اعمال تجار یسیر حقوق ما صدور برات ظهرنود

 شود. منظور از معامالت برواتی چهار عمل حقوقی است:به معامالت برواتی معامالت تجاری حکمی نیز گفته می شود. یتاجر محسوب نم

 صدور برات*

 براتظهرنویسی *

 ضمانت برات*

 قبولی برات اعم از اینکه توسط برات گیر باشد یا شخص ثالث*

  عملیات برواتی سند برات باید موضوع معامله باشد پس اگر شخصی کاالیی بخرد و در مقابل برای پرداخت آن براتی صادر کند در این حالت

ازای دریافت مبلغی، براتی در وجه او صادر کند این عمل جزء معامالت توان جزء اعمال تجاری دانست اما اگر شخصی در صدور برات را نمی

 .(2783-1339برواتی است.)رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره

 کندصدور برات به طور اتفاقی و به وسیله اشخاص غیر تاجر، عمل تجاری محسوب می شود، اما شخص را تاجر نمی. 

 .اری نیستصدور برات سازشی عمل تج

 سفته و چک در صورتی که برای امور تجارتی صادر، ظهرنویسی یا ضمانت شده  .صدور سفته و چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی شود

 .باشد، عمل تجارتی محسوب می شوند

 کلیه  .سوب می شودکلیه معامالت شرکت های تجارتی ذاتاً تجاری نیست و به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی مح

معامله اجزاء یا خدمه تاجر برای امور تجارتی تاجر از اعمال تجارتی  .معامالت تجار تجارتی محسوب می شود مگر آنکه خالف آن ثابت شود

 در مصرح تجاری اعمال را معمولیشان شغل ها آن خودشرکای شرکت تجاری، تاجر قلمداد نمی شوند مگر آن که  .تبعی محسوب می شود

 .دهند قرار تجارت قانون 2 ماده

 صرف شریک ضامن بودن در شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط به مفهوم تاجر بودن شخص نیست. 
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 :محدودیت های اشتغال به تجارت در حقوق ایران 

 .قضات و سران دفاتر اسناد رسمی از اشتغال به اعمال تجارتی منع شده اند اول:

 .حق العمل کاری در امور گمرکی ممنوع هستند کارمندان گمرکی از انجام دوم:

 :کارمندان دولت به طور کلی برای اشتغال به امر تجارت منعی ندارند اما در برخی موارد با محدودیت رو به رو هستند. از جمله سوم:

ل یا عضو هیئت مدیره شرکت که براساس قانون مذکور کارمندان دولت نمی توانند مدیرعام 1373قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 

 .های خصوصی شوند

 ند.هست مستثنی قاعده این از ادارات تعاونی های شرکتاستثناء 

که براساس قانون مذکور  1337ری مصوب کشوو لتی ت دومعامالان در مندرکاو مجلسین ن نمایندگاوزراء و خله اجع به منع مدقانون را

جاری با اداره یا سازمان یا شرکت خود طرف معامله قرار گیرند به عنوان مثال کارمند رسمی شرکت کارمندان دولت نمی توانند در قراردادهای ت

 .ملی نفت ایران نمی تواند در مناقصه هایی که شرکت نفت برگزار می کند، شرکت کند

 ر ایران مبادرت نماید هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی د

در مملکت اصلی خود شرکت  :حائز شرایط زیر باشند 1311قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب  3باید براساس ماده 

 .در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده باشند .قانونی شناخته شوند

 وب می شودکلیه معامالت خدمه تاجر برای امور تجارتی ارباب خود و نه تجارت خانه، تجاری محس. 

معامالت غیر منقول نه ذاتًا شود یمحسوب نم یخانه توسط تاجر مطلقاً عمل تجار دیخر. هستند و نه تبعا یمنقول نه ذاتاً تجار ریمعامالت غ

 خرید خانه توسط تاجر مطلقاً عمل تجاری محسوب نمی شود .تجاری هستند و نه تبعاً

 .عمل تجاری است ارائه خدمات بیمه ای مربوط به اموال غیرمنقول

قانون تجارت معامالت غیر منقول چه توسط اشخاص حقیقی و چه توسط اشخاص حقوقی اعم از شرکت های سهامی و  4براساس اطالق ماده 

 .غیر سهامی انجام شود، تجاری محسوب نمی گردد

 محل و آپارتمان خانه، ساخت به اقدام که تجارت قانون 20 ماده موضوع تجاری های شرکت ⤺ها آپارتمان تملک قانون 5 ماده ⤺استثناءاول  –

ور سکونت و پیشه یا اجاره یا فروش می نمایند عمل آن ها عمل تجاری است و این شرکت ها از انجام سایر فعالیت های تجاری منظ به کسب

 ممنوع هستند

 غیرمنقول معامالت داللی ⤺استثناءدوم-

 لغیرمنقو معامالت کاری العمل حق ⤺استثناءسوم-

 غیرمنقول معامالت تسهیل ⤺استثناءچهارم-

 بیمه معامالت غیرمنقول ⤺استثناءپنجم-

 .غیرتجاری است عملنکته: رهن اموال غیر منقول 

قانون تجارت فعالیت بنگاه های معامالت  4بند  3براساس ماده   تجاری است. ذاتاً عمل⇦  نکته: داللی و حق العمل کاری معامالت غیر منقول

 .تی هستندملکی تجار

 صندوق های قرض الحسنه با دو فرض تاجر قلمداد میشوند: 

 .به صورت شرکت سهامی اداره شوند

 .قانون تجارت را انجام دهند 2معامالت مذکور در ماده 

 تکالیف تجار 

 :ثبت در دفاتر ثبت تجارتی 

د ظرف یک ماه از شروع به کار یا تأسیس در همان محل خود کلیه اشخاص اعم از ایرانی و خارجی که در ایران اشتغال به امر تجارت دارند، بای*

 .که دفتر ثبت تجارتی وجود دارد، اسم خود را ثبت نمایند

ثبت نام شرکت های تجاری در دفتر ثبت تجارتی با ثبت آن ها در دایره ثبت شرکت ها به عنوان شخص حقوقی متفاوت است و ضمانت اجرای *

 .قانون تجارت بطالن عملیات شرکت توسط دادگاه خواهد بود 198راساس ماده عدم ثبت برای شرکت های تجاری ب

 (تجارت قانون 16 ماده) نقدی جزای به محکومیت ضمانت اجرای عدم درج اسم در دفتر ثبت تجارتی*
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 شریات خطی یا چاپیها و ن حسابشش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت*

قانون  18و  16خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده در غیر این صورت به دو مجازات جزای نقدی مذکور در مادتین

 .تجارت محکوم خواهد شد

ی اگر نام خود را در دفتر ثبت شخص حقیقی که شغل معمولی خود را عملیات تجارتی ذاتی قرار دهد، با لحاظ سایر شرایط تاجر است حت*

 .تجارتی به ثبت نرسانده باشد

دفتر ثبت تجارتی بر مبنای سیستم اعالمی و براساس گفته های شخص تنظیم می شود، بنابراین مفاد دفتر برای اثبات تاجر بودن ثبت نام  *

 .کننده صرفاً از نظر اثباتی و در حد اماره قضایی ارزش دارد

 .شرکت الزامی است اما از شرایط ایجاد شخصیت حقوقی و تشکیل شرکت نیست در حقوق ایران ثبت*

 .ثبت اسم تاجر در دفاتر ثبت تجارتی تنها اماره قضایی بر تاجر بودن شخص است و خالف این اماره نیز قابل اثبات است*

 زیر که است ها آن به راجع اطالعات و انیبازرگ های¬بنگاه تجارتی، های شرکت بازرگانان، نام ثبت برای دفتری ⇦دفتر ثبت تجارتی 

 .آید می حساب به ثبت اداره ی¬مجموعه

 معیار غیر تجاری بودن تشکیالت  .شرکت های غیر تجاری شرکت هایی هستند که فقط با ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند

 .ن تأثیری در این امر نداردو مؤسسات غیر تجاری غیر تجاری بودن موضوع فعالیت است و داشتن قصد انتفاع یا عدم آ

این نوع مؤسسات با ثبت در دفتر ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند مالک تمییز شخصیت ها، انجمن ها، مؤسسات و تشکیالت غیر *     

 .تجاری این است که جنبه معنوی در آن ها باید غالب باشد

 زرگانی و داشتن کارت نیز منوط به  ثبت در دفتر ثبت فعالیت در زمینه صادرات و واردات کاال منوط به  داشتن کارت با

 اخذ کارت بازرگانی الزامات دیگری نیز دارد عدم محکومیت کیفری و عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلبتجارتی است. 

 ین است که اگر نیاز اگر به صغیر ممیز اجازه اشتغال به تجارت داده شود به تصرف دادن اموال او بالمانع است چون تجارت کردن مستلزم ا

اگر صغیر بالغ شده باشد و هنوز اموال او در اختیار او قرار داده نشده باشد به تصرف  .به سرمایه داشته باشد اموال در اختیار او گذاشته شود

به  یتجارت به امور هیسف ای زیمم ریاگر صغ یدر قانون امور حسب .دادن اموال به او منوط به این است که حکم رشد او صادر شود

 یرا اگر امور تجارت زیمحجور مم توانیم نیبنابرا باشد. میق ای یبا اجازه ول نکهیپردازد اعمالشان نافذش است به شرط ا

به  ایو  یعاد یخود نباشد او را به ورشکستگ ونیاگر قادر به پرداخت د جهیکرد و در نت یرا شغل خود قرار دهد تاجر تلق

 .و تقلب محکوم نمود ریتقص

  اگر شخص در کنار اشتغال به تجارت به کار غیر تجاری دیگری هم مشغول باشد یا به موجب قانون از انجام دادن عمل تجاری ممنوع باشد

یا اینکه عمل تجاری را به صورت پنهان و قاچاق انجام دهد یا به وسیله اشخاص دیگری که به ظاهر به نام خود و به حساب او عمل کنند ، 

 .جر محسوب می شودباز هم تا

 1عبارتند از :  بیدر قانون تجارت به ترت یدفاتر تجارت :هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر داشته باشد-

 هیدفتر کپ-4 دارایی دفتر -3 کل دفتر-2 –دفتر روزنامه 

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

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

 .کند در آن دفتر ثبت نمایدبرداشت میبرای مخارج شخصی خود

 اقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و دفتری است که تاجر باید کلیه معامالت را ال دفتر کل

 .کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خالصه ثبت کندجدا

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

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

 حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نمایددفتری است که تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت دفتر کپیه. 

 دفاتر یک تاجر عبارت است از:

 1روزنامه دفتر. 
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 2دفتر کل. 

 3دفتر دارایی. 

 4 .دفتر کپیه 

  که قانون تجارت به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت ) 6دفاتر مذکور در ماده

 .ه و تا پانزدهم فروردین سال بعد می باشدشود( امضاء خواهد شد. زمان تنظیم دفتر دارایی هر سالوزارت عدلیه معین میمطابق نظامنامه

تاجری که دفاتر خود را عمداً مفقود  .اسناد عادی و غیر الزم االجرا محسوب می شونددفاتر تجارتی با وجود تشریفات تنظیم، 

 .ه تقصیر شناخته شودمی شود. در صورتیکه تاجر ورشکسته دفتر نداشته باشد، ممکن است ورشکسته ب  محکومیت به ورشکسته به تقلب نماید

اساس قاعده  بر. اگر دفاتر دو تاجر شرایط شکلی و تنظیمی را دارا باشند و موارد رد در هیچ یک نباشد اما در موضوع دعوا تعارض داشته باشند

 اذا تعارضا تساقطا دلیلین و رجوع به عمومات ادله اثبات دعوی

 موارد رد دفاتر تجارتی: 

o فاقد یک یا چند برگ باشد دفاتر از پلمپ خارج شده یا. 

o  عدم ثبت خالصه عملیات شعبه شرکت در دفاتر مرکز 

o  عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی به شرط احراز 

o   تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آن ها 

o ثبت تمام یا قسمتی از یک یا چند فعالیت در حاشیه یا بین سطور 

o بر حد مجاز تأخیر تحریر دفتر زائد 

o  تراشیدن، پاک کردن مندرجات به قصد سوء استفاده یا محل سفید گذاشتن بیش از حد معمول یا محو کردن مندرجات به

 وسیله مواد شیمیایی یا ناپدید کردن با رنگ یا جوهر به منظور سوء استفاده

o شدعدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده اگرچه نانوشته و سفید با 

o   بستانکار شدن حساب بانکی و نقدی مگر اینکه حساب بانکی با صورت حساب بانک مطابقت داشته باشد 

 در امور تجارتی، له تاجر سندیت خواهد داشت درغیر  -3بین تجار  -2مطابق مقررات تنظیم شده باشد  1- دفاتر تجاری تجار در صورتی که

 به طور کلی دفاتر در هر صورت به ضرر و علیه تاجر قابل استناد می باشد زیرا نوشته .بوداین صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد 

این دفتر به هیچ وجه    تاجر در یک دفتر معمولی معامالت خود را ثبت می کند؛ .های تاجر در دفتر تجاریش اقرار محسوب می شود

د مفاد دفتر را تجزیه کرده و آنچه را که به نفع اوست بپذیرد و مطالبی که چنانچه شخصی به دفتر تاجر استناد کند نمی توان .سندیت ندارد

 .به زیان اوست انکار کند

عدم ذکر دین در دفتر تجاری به معنی عدم وجود آن  .دفاتر تجاری تجار در مقابل غیر تاجر، ممکن است جزء قرائن و امارات پذیرفته شود

ارد بلکه طریقیت دارد یعنی طرف تاجری که به دفتر خود استناد نموده است می تواند پرداخت ذکر دین در دفتر تجارتی موضوعیت ند .نیست

  .آن را به طریقی دیگر اثبات کند

صرف عدم ابراز دفاتر دلیل مثبته تلقی نمی  .سال از تاریخ ختم سال مالی 10دفاتر تجاری در هر زمان علیه تاجر قابل استناد است حتی پس از 

در این مورد: هر چند مطابق مقررات قانون تجارت، هر تاجر مکلف به دارا بودن  11/11/1351-62دت رویه دیوان عالی کشور رأی وح. شود

دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و 

دنی، هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر، جزء در موارد استثناء شده باید در طبق مقررات آیین دادرسی م

مثبته تلقی نماید، دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می تواند آن را از جمله دالیل 

شود که در هر  آیین دادرسی فعلی( که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی 210آیین دادرسی مدنی)ماده  302مفهوم ماده  اما از

ت لیل مثبمورد ولو دعوا متکی به دالیل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد به صرف اینکه دفاتر تجارتی، ارائه نشده دادگاه این امر را د

احوال  اظهار طرف قرار دهد، بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجاری به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی دالیل و اوضاع و

به دفاتر  موجود در پرونده، هرگاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در دعوا دانست آن وقت آن را از جمله دالیل مثبته اظهار طرف تلقی نماید. استناد

ضمنا استخراج موارد استفاده از دفتر بر عهده  .قانون آئین دادرسی مدنی اختصاص به دعوی بازرگانی ندارد 301بازرگانی بر حسب اطالق ماده 

 .دادگاه نیست بلکه استناد کننده باید این موارد را برای دادگاه ارائه کند

 :چند نکته 

 تر تجارتی ابرازی متداعیین است که مؤثر در مقام باشددادگاه در صورتی مکلف به رسیدگی به دفا. 



 

  کتاب جامع حقوق تجارت)مخصوص دکتری(  
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 همان طور که تاجر ممکن است دفاتر تجاری نداشته باشد، داشتن دفاتر تجاری نیز مالزمه با تاجر بودن صاحب آن ندارد. 

  ر نظام حقوقی وضعیت پذیرش ایراد مرور زمان د .سال از ختم هر سال، اجباری است 10نگهداری دفاتر تجاری به مدت الاقل

  :ایران به این صورت است که

  .*در آیین دادرسی مدنی قاعده مرور زمان نسخ شده و ایراد آن مسموع نخواهد بود

 .*در قانون تجارت مرور زمان همچنان پابرجا و ایراد مرور زمان مسموع است

آن ها است، در شرکت های تجاری ترازنامه شرکت مالک  در خصوص تجار حقیقی دفتر دارایی، بیالن مالی تجار است و مبنای تعیین مالیات

 .تعیین مالیات است

 شرکت های تجاری را می توان با توجه به معیارهای زیر طبقه بندی کرد: 

 الف( طبقه بندی براساس مسئولیت شرکا 

امحدود است، یعنی دارایی شخصی شرکا نیز ( شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکا ن1از این نظر، شرکتها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 

( شرکتهایی که در آنها، مسئولیت کلیه شرکا محدود به آورده 2وثیقه طلب طلبکاران شرکت است)شرکتهای تضامنی و نسبی(؛ 

شرکت های ( شرکتهایی که در آنها بعضی شرکا مسئولیت نامحدود دارند و بعضی محدود)3آنهاست)شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود(؛ 

مختلط سهامی و غیر سهامی(. شرکت تعاونی بر حسب اینکه شکل کدام یک از این شرکتها را گرفته باشد، وضعیتی متفاوت دارد؛ هر چند در 

 .عمل فقط به صورت شرکت سهامی تشکیل شود

  ب( طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل شرکتها 

شرکتهای قانونی که آن شرکتهایی هستند که مطابق مقررات قانون تجارت  - 1سیم کرد: از این نظر شرکتهای تجاری را می توان به دو نوع تق

شرکت های عملی، 2-تشکیل شده، در قالب یکی از شرکتهای مزبورند)شرکت سهامی، شرکت نسبی، شرکت تضامنی، شرکتهای مختلط و تعاونی

دارند، بدون آنکه به شکل یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت  که ممکن است ظاهر یا مخفی باشند و شرکتهایی هستند که در عمل وجود

 .درآمده و مطابق قانون اخیر تشکیل شده باشند

 ج( طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصة شرکا 

ود که در از این جنبه شرکتها را می توان به شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه تقسیم کرد. شرکتهای اشخاص به شرکت هایی گفته می ش

آنها شخصیت شریک دارای اهمیت است. این اهمیت بیشتر از حیث روابط میان خود شرکاست؛ هرچند که برای طلبکاران نیز دارای اثر است. به 

همین دلیل، در این شرکتها انتقال حصه شریک به اشخاص ثالث فقط با رضایت دیگر شرکا میسر است. مثال بارز این شرکت ها شرکت تضامنی 

ست؛ ولی شرکتهای نسبی، مختلط غیر سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی را که به یکی از این صور ایجاد شده باشد، می توان جزء شرکتهای ا

 .اشخاص به حساب آورد

این چنین  برعکس، شرکتهای سرمایه شرکتهایی هستند که در آنها، حصه شریک، یعنی سهمی که در شرکت دارد، به آسانی قابل انتقال است.

است شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام و شرکت مختلط سهامی که در آنها، علی االصول، شریک منعی در انتقال سهام خود ندارد؛ هر 

 چند که اساسنامه می تواند شرایط چنین انتقالی را با توجه به عدم پیش بینی خالف در قانون، محدود سازد؛ اما به ین اصل نمی توان خدشه

رد کرد که در این گونه شرکتها سهام به راحتی قابل انتقال است. البته در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به وا

 (1347الیحه قانونی  41سهام بشود)ماده   صاحبان  موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی

 د( طبقه بندی براساس موضوع شرکتها 

 .تقسیم کرد« تجارتی از حیث شکل»و « تجارتی از حیث موضوع»ا را می توان به شرکت های از این لحاظ، شرکت ه

 در قانون تجارت به دو نوع شرکت اشاره شده است. نوع اول شرکتهایی است که موضوع آنها تجارتی است، یعنی برای آنکه بتوانند تشکیل شوند

ق.ت( و  116ق.ت(، شرکتهای تضامنی)ماده 94از: شرکتهای با مسئولیت محدود)ماده  باید به امور تجارتی بپردازند. این شرکتها عبارت اند

ق.ت( که قانون گذار شرط تشکیل آن ها را به صراحت پرداختن به امور تجارتی قرار داده است شرکت مختلط  141مختلط غیر سهامی)ماده 

( نوع دوم 162ل آن را، پرداختن به امور تجارتی قرار نداده است)ماده سهامی نیز شرکت تجارتی است، هر چند که قانون گذاربه خطا شرط تشکی

شرکتهایی که قانون تجارت برای تشکیل آنها تجارتی بودن فعالیتی را شرط ندانسته است، شرکتهای تعاونی است که برحسب شکل تجارتی 

( از حوزة عمل قانون تجارت خارج 13/6/1370ایران)مصوب تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی   هستند. البته این شرکتها با تصویب قانون بخش

 .شده اند

، تجارتی بودن شرکتهای سهامی خاص و عام را موکول به انجام دادن امور تجارتی نکرده است، بلکه این شرکتها تجارتی اند 1347الیحة قانونی 

کت سهامی می تواند حتی برای امور غیر تجارتی هم تشکیل شود. (. بدین ترتیب، شر2ولو اینکه موضوع عملیات آنها امور تجارتی نباشد)ماده
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این اقدام قانون گذار موجه است؛ چه بدین ترتیب، بسیاری از اموری که از نظر قانون تجارت ایران عمل تجارتی تلقی نمی شدند و به ویژه 

 .واهد بودمعامالت راجع به اموال غیرمنقول، با استفاده از قالب شرکت سهامی انجام پذیر خ

 هـ( طبقه بندی بر اساس صاحبان سرمایه 

از این نظر، شرکتها به شرکتهای خصوصی و شرکتهای دولتی قابل تقسیم هستند. در همة کشورهای دنیا، چه کشورهای سوسیالیستی و چه 

رکتها، دولت گاه خود وارد شرکت می بازار، شرکتهایی وجود دارند که مبنای تأسیس آنها نفع عمومی است. در این ش  کشورهای دارای اقتصاد

بدون آنکه تنها شریک شرکت باشد و زمانی   شود و در آوردن سرمایه با اشخاص خصوصی سهیم می گردد. گاه، خود تنها آورنده سرمایه است،

حاکم بر این گونه شرکتها  کنترل و مالکیت آن در اختیار دولت قرار می گیرد. نگاهی اجمالی به قواعد  به دلیل مصادره و ملی شدن شرکت،

تبعیت می کنند. مع  1347نشان می دهد که این شرکتها به طور عمده از همان قواعد شرکت های تجاریِ موضوع قانون تجارت و الیحه قانونی 

 .می کنیمها را همراه با شرکتهای خاص بررسی »ذلک، این گونه شرکتها مسائل خاص خود را دارند و به همین دلیل، در این کتاب آ

 و( طبقه بندی بر اساس تابعیت شرکت ها 

گاه همان طور که گفتیم شرکتهایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی آنها در ایران باشد، ایرانی و سایر شرکتها خارجی هستند. البته هر

ی در مورد بانک ها نیز گفتیم بانکی که بیش از شرکت در خارج تشکیل شود، ولی مرکز اصلی اش در ایران باشد نیز شرکت ایرانی است. از طرف

بدین ترتیب، تشخیص اینکه شرکتی ایرانی است یا خارجی چندان مشکل  .درصد سرمایه اش به اتباع خارجی متعلق باشد، خارجی است 40

وصی یا دولتی که به نیست. مشکل زمانی ایجاد می شود که شرکت خارجی یک شرکت چند ملیتی باشد. شرکت چند ملیتی شرکتی است خص

سبک شرکت خصوصی اداره می شود)مانند شرکت رنو در فرانسه( و در کشورهای مختلف صاحب دارایی )صنعتی، تجاری و مالی( است و این 

 .دارایی را به صورت هماهنگ در سطح بازار بین المللی به کار می گیرد

  شرکت ها در قانون مدیریت خدمات کشوری: شرکت هایی که شمول شرکت هایی که دارای نام خاص هستند مانند شرکت نفت)به این

درصد سرمایه آن متعلق  50های هستند که دست کم قانون نسبت به آنها مشمول ذکر نام است؛ گفته می شود(شرکت های دولتی شرکت

ام ان به دولت انتقال داده شده باشد. این به دولت باشد اعم از اینکه از ابتدا دولت ان را تشکیل داده باشد یا بر اثر ملی شدن تمام سه

شرکت ها تابع قوانین تاسیس و اساسنامه خود هستند و در مورد موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه آنها ذکر نشده تا به الیحه اصالحیه 

های تجاری استفاده کند کشتی.کشتیرانی نظامی تجاری نیست هرگاه دولت به منظور رسانیدن منظومات به جبهه از  قانون تجارت هستند

قرارداد حمل کو نقل برای متصدی حمل و نقل عمل تجاری است . کشتیرانی که برای حمل کاال باشد چه حمل مسافر در هردوصورت 

 . متصدی کشتیرانی عمل تجاری انجام داده است

 کت سهامی تاسیس کنند و به انتشار سهام برای همه اشخاص به جز بیگانگان و در حدود اصل هشتاد و یکم قانون اساسی می توانند شر

تاسیس شرکت سهامی عام منوط به قرار دادن اطالعاتی در اختیار عموم از جانب موسسان است و قبل از . نویسی مبادرت کنندپذیره

ها به دایره رکتها و در شهرستانتصویب قانون بازار بورس اوراق بهادار این اطالعات می بایست ضمن اظهار نامه ای در تهران به اداره ثبت ش

با تصویب قانون بازار اوراق   . ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارند به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم میشد

ثبت شرکتها، بنابر این مرجع _2سازمان بورس و اوراق بهادار و _1بهادار دو مرجع رسمی در مورد ثبت شرکتهای سهامی عام دخالت دارد 

 . مرجع ثبت شرکتها پس از موافقت سازمان بورس اجازه انتشار اعالمیه پذیره نویسی برای ثبت شرکتهای سهامی عام را صادر می نماید

شود و پذیره نویسی از طریق عرضه عمومی سهام ممکن است. ایجاد و چون شرکت سهامی عام فقط از طریق پذیره نویسی تاسیس می

تشار سهام اولیه شرکت باید نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسد اما سهام هر شرکت سهامی که کل حقوق صاحبان سهام آن ان

برای ثبت سهام شرکت موسسین باید تقاضای مخصوص . کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان بورس باشد از ثبت نزد سازمان معاف است

سازمان بورس پس از بررسی مدارک ارائه شده به  . ند که با تسلیم بیانیه ثبت و اعالمیه پذیره نویسی همراه استبه سازمان بورس تسلیم کن

روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان صورت گیرد تاییدیه الزم را برای ارائه به مرجع ثبت شرکت  30وسیله موسسین که باید طی مدت 

پس از حصول اطمینان از صدور تاییدیه سازمان بورس مدارک دیگر راجع به شرکت در شرف مرجع ثبت شرکتها  . ها صادر می کند

 . تأسیس را بررسی و اجازه انتشار اعالمیه پذیره نویسی را صادر می کند

  درصد آن پرداخت شده باشد 35تشکیل شرکت سهامی عام منوط به این است که تمام سرمایه شرکت صحیحا تعهد شده باشد و الاقل 

 . البته پذیره نویسی باید به طور واقعی باشد و نه بطور صوری

  شود سرمایه درصد آن پرداخت نگردد شرکت تشکیل نمی 35هرگاه سرمایه شرکت به طور کامل و صحیح تعهد نشود و

دیران و در شرکت سهامی عام مجمع عمومی موسس اولین مشرکت ممکن است از آورده نقدی یا آورده غیر نقدی تشکیل شود. 
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اساسنامه ای که به   . کنند و زمان قبول کتبی سمت توسط آنها شرکت تشکیل شده محسوب می شودبازرسان شرکت را انتخاب می

ها تسلیم تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه صورتمجلس مجمع و اعالمیه قبولی مدیران و بازرسان به مرجع ثبت شرکت

 . شودمی

 درصد آن  35هامی خاص باید مشخصا اساسنامه شرکت را امضا کنند. تمام سرمایه شرکت باید تعهد شود و دست کم شرکاهای شرکت س

تشکیل  پرداخت شود آورده غیر نقدی باید تماما تقویم و تسلیم شود و ارزیابی آن باید با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام شود

سان است که الزم نیست در مجمع عمومی موسس باشند اما باید مدیران و بازرسان کتبا قبول شرکت سهامی خاص انتخاب مدیران و بازر

الیحه اصالحیه قانون تجارت مدیران شرکت تا شش ماه از تاریخ تشکیل  20پس از تشکیل شرکت سهامی خاص مطابق ماده . سمت کنند

حل شده تلقی کرد و سهامداران حق دارند وجوه پرداختی خود را دریافت شرکت باید آنرا به ثبت برسانند در غیر اینصورت شرکت را باید من

در صورت رسیدن سرمایه به کمتر از حداقل در شرکتهای سهامی به هردلیل ظرف یک سال باید سرمایه تا به میزان حداقل افزایش . کنند

تواند انحالل شرکت را از یر این صورت هر ذینفع مییابد یا شرکت به نوع دیگری از شرکت های مذکور در قانون تجارت تبدیل شود در غ

اساسنامه  . دار خواستار شود در صورت رفع موجبات انحالل قبل از صدور رای قطعی دادگاه رسیدگی را موقوف می نماینددادگاه صالحیت

 .امضا شود نیتوسط همه موسس دیمعتبر شناخته شود با یقانون نکهیا یخاص برا یشرکت سهام

 متی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین یا مدرک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب اگر قس

انتقال مالکیت زمین به طور رسمی به شرکت در شروع به تأسیس در این مرحله میسر نیست زیرا آورده غیر نقد   باز شده است تودیع کنند.

شناس رسمی دادگستری ارزیابی شود پس از آن در مجمع عمومی موسس مورد تصویب قرار گیرد این مجمع ممکن ابتدا باید توسط کار

 . است آورده غیر نقد را رد کنند

  در شرکت سهامی عام تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی است و این مجمع از ارکان تشکیل شرکت است اما در شرکت سهامی خاص

در قانون برای موسسین شر کت های سهامی عام و خاص در مقابل اعمال  . لزامی نیست بلکه اختیاری استتشکیل مجمع عمومی موسس ا

بینی شده است و منظور مسئولیت و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام میدهند مسئولیت تضامنی پیش

 . است که برای تاسیس شرکت منعقد شده است تضامنی موسسین برای اجرای تعهدات ناشی از قرارداد هایی

  در قانون به شرکت اجازه داده شده است در صورتی که صاحب سهمی پس از اخطار از جانب شرکت با رعایت شرایط مقرر مبلغ مورد

م در بورس پذیرفته شده مطالبه و خسارت تأخیر ان را پرداخت نکند او را با فروش سهامش در بورس اوراق بهادار در صورتی که اینگونه سها

محروم کردن سهامداران از حق رای در اساسنامه بال اثر است اما حق رای صاحب سهم جنبه مطلق ندارد و گاه  .باشد از شرکت اخراج کند

ه قابل حذف است مانند صاحب سهمی که کل مبلغ اسمی سهام خود را پرداخت نکرده است و با وجود اخطار شرکت از پرداخت باقیماند

 . مبلغ آن خودداری کرده است

  صاحب سهمی که پذیره نویسی کرده یا اساسنامه را به عنوان موسس شرکت )در شرکت سهامی خاص( امضا کرده است . بدهکار اصلی

پس اگر صاحب سهم همان کسی  . شرکت تلقی میشود اما دارنده ی فعلی هر سهم متعهد به پرداخت مبلغ اسمی پرداخت نشده آن است

باید بقیه آن را بپردازد و اگر سهم به شخص دیگری انتقال داده . شد که از ابتدا متعهد به پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهم شده باشدبا

 . شده است شخص اخیر باید مبلغ باقیمانده سهم را پرداخت کند

 هم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت س

این گواهی نامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم . پرداخت شده آن باشد

سیده است صدور تا وقتی که شرکت به ثبت نر. باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت در مسترد و ابطال گردد

 اینام  یهر سند پرداخت نشده صدور ورقه سهم ب یمبلغ اسم یمادام که تمام . ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است

 نام ممنوع است . یموقت ب نامهیگواه

  ال نوسان سهم است مبلغ واقعی سهم قیمت در ح. مبلغ اسمی سهم قیمتی است که در اساسنامه بعنوان بهای یک سهم معین شده است

مبلغ بورسی . که بر حسب فعالیت شرکت سود و زیان آن و عرضه و تقاضای موجود برای آن سهم در بازار نسبت به مبلغ اسمی رخ می دهد

 . شودسهم قیمتی است که بر اساس عرضه و تقاضای موجود برای سهم در بازار بورس و اوراق بهادار تعیین می

 تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده ی سهام را مطالبه کنند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه  در هر موقع شرکت بخواهد

کثیراالنتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر میشود به صاحبان فعلی سهام اطالع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای 
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انقضای چنین مهلتی هر مبلغ که تادیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیرکرد از قرار نرخ  پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد . پس از

درصد در سال به مبلغ تادیه نشده عالوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک  4رسمی بهره به عالوه 

اما پرداخت نشود شرکت اینگونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق ماه از اگهی مبلغ مورد مطالبه در صورتی که خسارت تأخیر آن تم

بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس و گرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسید سپس از حاصل فروش سهام بدوا کلیه هزینه های 

ها و خسارت دیرکرد بیشتر باشد مازاد صل و هزینهمترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم بابت ا

 35به وی پرداخت خواهد شد ) این مورد یکی از استثنائات قاعده عدم امکان لغو عضویت اجباری شریک در شرکت میباشد(در مورد ماده 

های مه کثیراالنتشاری که آگهیالیحه اصالحیه قانون تجارت اگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یک نوبت در روزنا

 . شودمربوط به شرکت در آن نشر میگردد منتشر و یکی نسخه از ان آگهی به وسیله ی پست سفارشی برای صاحب سند ارسال می

 در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید کلمه المثنی برای نام 

شود و مراتب برای اطالع عموم آگهی می گرددگواهینامه موقت سهام خریدار صادر و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می

 بی نام در حکم سهام بی نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد

  به بعد قانون تجارت در مورد اسناد  320است از نظر انتقال و جنبه های دیگر تابع ماده ی با توجه به اینکه سهم بی نام سند در وجه حامل

هرگاه تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده باشد صدور ورقه سهم بی نام با گواهینامه موقت بی نام ممنوع است  . در وجه حامل است

 . شود و نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام استمی به تعهد کننده اینگونه سهام گواهینامه موقت با نام داده

  امتیاز سهام ممتاز باید به طور واضح و صریح در اساسنامه یا صورت مجلس مجمع عمومی فوق العاده قید شود چون اصل بر تساوی حقوق

ردن نوع امتیازات اعطایی ضروریست حد نصاب الزم برای تغییر معین ک. صاحبان سهام است و سهام ممتاز استثنایی بر این اصل است

امتیازات سهام ممتاز موافقت دارندگان نسبت به عالقه یک سهام ممتاز است و هرگونه تغییرات در امتیازات این گونه سهام باید به تصویب 

 . مجمع عمومی فوق العاده برسد

 شوند ب باشد و به امضای الاقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین میاوراق سهام باید متحدالشکل و دارای شماره و ترتی

صدور ورقه سهم موکول به این است که شرکت به ثبت رسیده است هرگاه قبل از ثبت شرکت اوراق سهام صادر شود عالوه بر باطل .برسد

 . بودکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بودن اوراق مزبور امضا

 زمانی انجام میشود که تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد و تشریفاتی دیگری   نقل و انتقال سهام بی نام به وسیله قبض و اقباض

 . ندارد

 داران از حق رای در اساسنامه بال اثر است اما حق رای صاحب سهم جنبه مطلق ندارد و گاه قابل حذف است مانند صاحب کردن سهام

 . ل مبلغ اسمی سهام خود را پرداخت نکرده و با وجود اخطار شرکت از پرداخت باقیمانده مبلغ آن خودداری کرده استسهمی ک
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 )آزمون شبیه ساز اول( 

 کدام عبارت در خصوص نسبت میان توقف و ورشکستگی صحیح است؟    .1
 ( توقف شرط کافی برای ورشکستگی است. 1

 زم برای ورشکستگی است.( توقف شرط ال2

 ( ورشکستگی سبب توقف است.   3

 ( توقف همان ورشگستگی است.4

ی الزم است که عبارتند از: الف ـ قانون تجارت برای صدور حکم ورشکستگی دو شرط ماهو 412طبق ماده  پاسخ تشریحی:

 تاجر بودن مدیون و  ب ـ توقف تاجر مدیون

ای صدور حکم ورشکستگی است افزون بر آن جهت صدور این حکم مدیون متوقف باید بنابراین توقف یکی از شرایط الزم بر

تاجر باشد. با توجه به مراتب فوق دلیل نادرستی گزینه الف روشن است. دلیل نادرستی گزینه ج این است که ورشکستگی بعد 

ل نادرست بودن گزینه د این است که کند. دلیور حکم توسط دادگاه تحقق پیدا میاز عارض شدن حالت وقفه بر تاخر با صد

توقف با ورشکستگی مترادف نیست، توقف حالتی است که در اثر ناتوانی در تأدیه دیون بر تاجر عارض می شود ولی برای 

ورشکستگی حکم دادگاه الزم است در واقع بعد از عارض شدن حالت وقفه اگر صدور حکم ورشکستگی تاجر متوقف از دادگاه 

بعد از صدور حکم تاجر واجد عنوان و  . دادگاه بعد از رسیدگی توقف را احراز کند حکم ورشکستگی می دهد تقاضا شود و

 وصف ورشکسته خواهد شد.

 صحیح است. 2گزینه 

 کدام یک از موارد زیر معامله تجارتی محسوب می شود؟   .2

 ( تسهیل و نقل و انتقال اموال غیرمنقول1

 ( تسهیل معامالت ملکی2

 موال غیرمنقول( رهن ا3

 ( نقل و انتقال اموال ملکی4

از مصادیق عملیات تجارتی ذاتی پاسخ تشریحی: مراد از تسهیل معامالت ملکی، همان داللی معامالت ملکی می باشد که 

 باشد.می

 صحیح است.  2گزینه 

 حقوق تجارت ایران بر اساس کدام نظام شکل گرفته است؟ .3

 ( شخصی1

 ( شخصی و موضوعی2

 عی( موضو3

 ( نه شخصی و نه موضوعی4

پاسخ تشریحی:  در حقوق ایران معیار پذیرفته شده برای تشخیص تاجر از غیرتاجر، معیار شخصی و موضوعی است.  در معیار 

شخصی تاجر شخصی است که نامش در دفتر تجاری ثبت شده باشد. در این معیار تعریف تاجر مقدم بر اعمال تجارتی می باشد. 

 اجر تعریف می گردد سپس معامالت تاجر به عنوان اعمال تجارتی مورد بررسی قرار می گیرد.یعنی ابتدا ت

قانون تجارت( پس در این معیار،  1در معیار موضوعی تاجر شخصی است که اعمال تجارتی انجام می دهد.)تعریف ماده 

 شناخت اعمال تجارتی مقدم است بر تعریف تاجر

 موضوعی استفاده کرده است.( -ختلط)شخصیبنابراین قانونگذار از سیستم م

 صحیح است . 2گزینه  
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 معیار شخصی حقوق تجارت را.... و معیار موضوعی حقوق تجارت .... نامیده می شود.  .4

 حقوق تجار -( حقوق تجارت1

 حقوق تجار -( حقوق  اعمال تجارتی2

 اعمال تجارتی -( حقوق تجار3

 حقوق تجارت -( حقوق تجار4

 طبق معیار شخصی حقوق تجارت، حقوق تجار و طبق معیار موضوعی حقوق اعمال تجارتی می باشد. پاسخ تشریحی:

 صحیح است.  3گزینه

 بازرگانی بودن شرکت سهامی عام و خاص منوط به چیست؟ .5

 ( در شرکت سهامی عام و خاص هر دو به شکل آن.1

 به شکل آن.(  در شرکت سهامی خاص به موضوع عملیات آن و در شرکت سهامی عام 2

 ( در شرکت سهامی خاص به شکل آن و در شرکت سهامی عام به موضوع عملیات آن3

 ( در شرکت سهامی عام و خاص هر دو به موضوع آن4

الیحه اصالحی قانون تجارت، بازرگانی بودن شرکت های سهامی عام وخاص هر دو منوط به  2پاسخ تشریحی:  بر اساس ماده 

گر موضوع عملیات آنها تجاری نباشد و در این خصوص بین شرکت سهامی عام و خاص تفاوتی شکل و قالب آن است حتی ا

نیست. قانونگذار برخالف دیگر شرکت های تجاری در مورد شرکت های سهامی شکل را بر موضوع ترجیح داده است لذا اگر 

زهم آن شرکت تجاری خواهد بود ولی قانون  تجارت نباشد با 2موضوع شرکت سهامی یکی از فعالیت های مندرج در ماده 

 قانون تجارت باشد. 2دیگر شرکت های تجاری)تضامنی، نسبی و...( باید حتما موضوع آنها یکی از فعالیت های مقرر در ماده 

 صحیح است. 1گزینه  

 سرمایه گذاران خارجی..... .6

 درصد در مالکیت خود را به اطالع هیات وزیران برسانند. 30از ( موظف اند تا هر گونه تغییر در نام، تابعیت، شکل حقوقی و تغییرات بیش 1

 درصد در مالکیت خود را به اطالع قوه قضاییه برسانند. 50( مخیر هستند هر گونه تغییر در نام، تابعیت و تغییرات بیش از 2

 .( مکلف هستند تا هرگونه تغییر در شکل حقوقی شرکت را به اطالع مرجع ثبت شرکت ها برسانند3

 ( مخیر هستند تا هرگونه تغییر در شکل حقوقی شرکت را به اطالع مرجع ثبت شرکت ها برسانند.4

درصد در  30از  شیب راتییو تغ یشکل حقوق ت،یدر نام، تابع رییتا هر گونه تغ پاسخ تشریحی: سرمایه گذاران خارجی موظفند

 برسانند. رانیوز اتیخود را به اطالع ه تیمالک

 است. صحیح 1گزینه  

 در کدام یک از موارد ذیل شرکت سهامی خاص با شرکت سهامی عام تفاوت ندارد؟ .7

 ( در تعداد شرکا1

 ( در نحوه تشریفات برای تاسیس2

 ( در میزان مسئولیت شرکا3

 ( در میزان آورده غیرنقدی4

خاص میزان مسئولیت شرکا الیحه اصالحی، هم در شرکت سهامی عام و هم در شرکت سهامی  1پاسخ تشریحی: بر اساس ماده 

محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد. لذا در هر دو شرکت میزان مسئولیت شرکا یکسان است. اما در سایر موارد مقرر در 

 بین دو شرکت تفاوت وجود دارد. 4-2-1گزینه های 

 صحیح است. 3گزینه  

شرکت می باشد. در این صورت باید قبل از ثبت   آورده یکی از موسسین شرکت سهامی در شرف تاسیس، ساختمان دفتر .8

 شرکت.....

 ( مدارک مالکیت زمین تحویل موسسین شرکت شود.1

 ( مدارک مالکیت زمین تحویل موسسین گردد.2
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 ( مدارک مالکیت زمین تحویل باید تحویل بانک شود.3

 ( هیچکدام4

گاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد باید هرالیحه اصالحی قانون تجارت  6مطابق تبصره ماده  پاسخ تشریحی:

حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی

 ها تسلیم نمایند.ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت

 صحیح است. 3گزینه  

کت عمومی توسط پذیره نویسان در تامین سرمایه شرکت سهامی عامی که در حال تاسیس می باشد برای تعیین مشار .9

 باشد.حداقل میزان تعهد شده .....و حداکثر میزان تعیین شده....می

 درصد 80 -درصد 20( 1

 درصد 80 -( تعیین نشده2

 تعیین نشده -درصد 20( 3

 درصد 35 -درصد 20( 4

الحی قانون تجارت، حداقلی برای تعیین مشارکت عمومی در تامین سرمایه شرکت های سهامی پاسخ تشریحی: در الیحه اص

درصد سرمایه اسمی شرکت می باشد. بنابراین اشخاص  80عام معین نشده است اما حداکثر مشارکت تعیین شده در این ماده 

 درصد سرمایه اسمی شرکت سهامی عام را تامین کنند. 80نمی توانند بیش از 

 صحیح است. 2زینه گ

 اظهارنامه و اساسنامه شرکت.... .10

 ( اولی در حکم شناسنامه شرکت و دومی در حکم قانون اداره شرکت است.1

 ( اولی در حکم قانون اداره شرکت و دومی در حکم شناسنامه شرکت است.2

 ( اولی در حکم اعالمیه تاسیس و دومی در حکم تقاضای ثبت آن است.3

 رادف است.( هر دو عنوان مت4

 و اساسنامه در حکم قانون اداره شرکت است. در حکم شناسنامه شرکت اظهارنامه پاسخ تشریحی:

 صحیح است.  1گزینه 

 ثبت شرکت سهامی عام به عهده..... می باشد. .11

 ( مدیر عامل1

 ( هیات مدیره2

 ( موسسین3

 ( مجمع عمومی موسسین4

 الیحه 23پاسخ تشریحی: ماده 

 صحیح است. 3گزینه 

مسئولیت موسسین شرکت سهامی نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که برای تاسیس و به ثبت رسیدن شرکت انجام می  .12

 دهند به کدام صورت است؟

 ( نسبی است.1

 ( به نسبت تقصیر خود مسئول هستند.2

 ( تضامنی است.3

 ( مسئولیت ندارند.4

 تجارت الیحه اصالحی قانون 23پاسخ تشریحی: با استناد به ماده 

 صحیح است. 3گزینه 
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 « ....سهم ممتاز» .13

 ( به صاحب آن امتیازاتی می دهد که مشترک با صاحبان عادی می باشد.1

 ( مزیت قابل نقل و انتقالی است که صاحب آن به دلیل ارائه خدمات در تاسیس شرکت سهامی از آن برخوردار می شود.2

 ه به صاحبان سهام عادی تعلق نمی گیرد.( سهمی است که به صاحب آن امتیازاتی می دهد ک3

 2و  1( گزینه 4

پاسخ تشریحی: سهام ممتاز سهامی است که امتیازات خاصی نسبت به سایر سهام همان شرکت به دارنده اعطاء می کند. این 

 می شود. سهام را کلیه شرکت های سهامی می توانند داشته باشند اما باید در بدو تاسیس شرکت در اساسنامه پیش بینی

 صحیح است. 3گزینه 

 مبلغ اسمی هر سهم را... .14

 هزار ریال بیشتر باشد. 10( اساسنامه معین می کند ولی نباید از 1

 ( ترازنامه معین می کند.2

 ( اساسنامه معین می نماید.3

 هزار ریال بیشتر باشد. 10( ترازنامه معین می کند ولی نباید از 4

 الیحه 29ماده  مستند به پاسخ تشریحی:

 صحیح است. 1گزینه 

 مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی در کدام یک از امور ذیل صالحیت تصمیم گیری دارد؟ .15

 سلب حق تقدم در خرید سهام جدید -کاهش سرمایه -تغییر اقامتگاه -( انحالل شرکت1

 انتخاب مدیر عامل -کاهش سرمایه -تصویب ترازنامه -( افزایش سرمایه2

 انحالل شرکت -تبدیل شرکت -انتخاب رئیس هیات مدیره -رعامل( انتخاب مدی3

 انتخاب مدیرعامل و بازرس -انحالل شرکت -کاهش سرمایه -( افزایش سرمایه4

 پاسخ تشریحی: اموری که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد:
 تغییر در امتیاز سهام ممتاز در شرکت سهامی 

 متیازات سهام ممتازتصویب سهام ممتاز و تغییر در ا 

 تغییر سهام بانام به بی نام و برعکس 

 انتشار اوراق قرضه 

 تغییر در سرمایه شرکت 

 تغییر در مواد اساسنامه 

 تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام 

 .امکان تعیین مدیر تصفیه شرکت توسط مجمع عمومی فوق العاده که راي به انحالل شرکت می دهد 

 ت.صحیح اس  1گزینه 

 در مورد تعیین تابعیت شرکت های تجارتی در ایران...  .16

 ( تابعیت تعیین نمی شود و تابع اقامتگاه است.1

 ( تعیین تابعیت از اختیارات شرکاء در مجمع عمومی عادی است.2

 ( تابعیت را دولت تعیین می کند.3

 دهند.( به وسیله موسسین تعیین می شود ولی بعدا شرکا می توانند آن را تغییر 4

شود و تابع اقامتگاه است. مع قانون تجارت تابعیت تعیین نمی 591پاسخ تشریحی: در مورد شرکت های تجارتی بر اساس ماده 

قانون تجارت  591قانون ثبت شرکت ها شرکت ثبت شده در ایران، ایرانی باشد با توجه به ماده  1الوصف چنانچه مطابق ماده 

ارج از ایران تعیین کرد. اگر شرکت ثبت شده در ایران شعبه شرکت خارجی باشد اقامتگاه نمی توان اقامتگاه آن را در خ

قانون تجارت، آن شرکت خارجی اصوال محل اداره شرکت مزبور در خارج از ایران می باشد ولی از آنجا  590موضوع ماده 

اصلی را در محل انجام می دهد؛ می  که این شعبه واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت
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آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های  5و  2باید در داخل ایران نیز دارای اقامتگاه باشد. )مواد 

 (1378خارجی مصوب 

 صحیح است. 1گزینه  

 صدور حکم به بطالن سند در وجه  حامل از طرف دادگاه..... .17

 ( ممنوع است.1

 ار رعایت مقررات قانون تجارت مجاز است.( ب2

 ( بار رعایت مقررات قانون مدنی مجاز است.3

 ( بدون رعایت تشریفات رسیدگی مجاز است.4

قانون تجارت جز در موردی که حکم بطالن سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف  231پاسخ تشریحی: مطابق ماده 

 د.به تادیه نیست مگر در مقابل اخذ سن

 صحیح است.  2گزینه 

 کند.در پی صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه اموال ورشکسته را ........ تصرف می .18
 ( با واسطه دادگاه امّا مدیر تصفیه بدون واسطه1

 ( بدون واسطه اما مدیر تصفیه با واسطه دادگاه2

 ( با واسطه دادگاه اما مدیر تصفیه با واسطه عضو ناظر3

 مّا مدیر تصفیه با واسطه عضو ناظر( بدون واسطه ا4

محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به »آمده است:  440در ماده  پاسخ تشریحی:

اموال ورشکسته را قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه بدون واسطه دادگاه  13و  8طبق مواد « سمت مدیریت تصفیه معین می کند.

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در صورتی که تصفیه با اداره تصفیه باشد، عضو ناظر تعیین نمی شود.  1کند. همچنین طبق ماده تصرف می

  .شود و مکلف به نظارت استق.ت عضو ناظر توسط دادگاه تعیین می 428و  427طبق مواد 

 صحیح است. 4گزینه 

یان توقف تا صدور حکم ورشکستگی، مقداری مواد اولیه خریده و ثمن را فورا تأدیه می کند و عالوه تاجری در فاصله م .19

بر آن، یکی از اقساط وام بانکی را که قبل از توقف، اخذ شده است، می پردازد. از منظر قوانین ورشکستگی ،پرداخت 

 های وی چه حکمی دارد؟
 ( هر دو پرداخت، باطل است.1

 خت، صحیح است.( هر دو پردا2

  ( پرداخت اول، صحیح و پرداخت دوم، باطل است.3

 ( پرداخت اول، باطل و پرداخت دوم، صحیح است4

 قانون تجارت 423ماده  2به استناد بند  پاسخ تشریحی:

 صحیح است. 3گزینه 

ام مورد صحیح اند. کدتاجر و یا طلبکاران وی ظرف سه روز از تاریخ توقف، تقاضای صدور حکم ورشکستگی نکرده .20

 است؟
 ( کماکان تقاضای صدور حکم ورشکستگی پذیرفته می شود.1

 ( تقاضایی از سوی تاجر و یا طلبکاران پذیرفته نمی شود.2

 ( فقط تقاضای طلبکاران پذیرفته می شود.3

 ( فقط تقاضای تاجر پذیرفته می شود.4

اشخاص باید در موعد خاصی تقاضای صدور حکم ورشکستگی نمایند ولی قانون تجارت،  415و  413اگرچه با توجه به مادتین پاسخ تشریحی:

 این مواد  در جهت بیان عدم پذیرفته شدن اعالم بعد از موعد مقرر نمی باشد.

 صحیح است. 1گزینه 
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 (دوم)آزمون شبیه ساز  

 کنوانسیون آنسیترال ..... -1

 ( فقط ناظر به چک و سفته است و برات را شامل نمی گردد.1

 ناظر به برات و سفته است و چک را شامل نمی شود. ( فقط2

 ( فقط ناظر به برات و چک است و سفته را شامل نمی شود.3

 ( فقط ناظر به برات است.4

د. گردرات و سفته است و چک را شامل نمیمجمع عمومی فقط ناظر به ب 1988پاسخ تشریحی: کنوانسیون آنسیترال مصوب 

لی کشورها را تحت تاثیر قرار بط بین المللی مجری است و به عبارت دیگر حقوق داخمقررات این کنوانسیون در روا

 کاویانی(کورش  دهد. ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است.)منبع: کتاب اسناد دکتر نمی

 صحیح است.2گزینه  

 منظور از شغل معمولی در مورد تاجر این است که... -2

 معاش باشد.( هدف از انجام آن شغل امرار 1

 ( هدف از انجام آن شغل کسب درآمد باشد.2

 ( هدف از انجام آن شغل کسب و کار باشد.3

 ( هیچکدام4

 است که هدف از انجام آن شغل امرار معاش باشد. نیدر مورد تاجر ا یمنظور از شغل معمول پاسخ تشریحی:

 گزینه صحیح است.

 نده یکی از آنها است در این صورت چنین شخصی...دستگاه کامیون است که خود نیز ران 5شخصی دارای   -3

 ( تاجر محسوب نمی شود چون خود وی نیز به رانندگی مشغول است.1

 ( تاجر محسوب نمی شود چون در قالب شرکت حمل و نقل فعالیت نمی کند.2

 ( تاجر محسوب می شود چون این امر تصدی به حمل و نقل است.3

 نقل را برای دیگران انجام می دهد.( تاجر محسوب می شود چون حمل و 4

باشد که در این موضوع مشاهده  ( در امر تصدی گری باید تکرار3قانون تجارت)بند  2پاسخ تشریحی: مطابق ماده 

 شود.می

 صحیح است. 3گزینه 

 معیار و مالک تقسی شرکت های سهامی به عام و خاص ... ... می باشد؟ -4

 ( تعداد شرکاء1

 ( تعداد سهام2

 زان سرمایه( می3

 ( نحوه تامین سرمایه4

 الیحه اصالحی قانون تجارت 5پاسخ تشریحی: با استناد به ماده 

 صحیح است. 4گزینه 

 آیا می توان صنعت را به عنوان آورده وارد در شرکت سهامی عام کرد؟ -5

 ( بله چون به عنوان سرمایه محسوب می شود.1

 ( خیر، چون قابل تقویم نیست.2

 توان آن را در بیالن شرکت ذکر نمود.( خیر چون نمی 3

 ( بله چون آورده محسوب می شود.4
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پاسخ تشریحی: برخی از حقوقدانان معتقد هستند که آوردن صنعت به عنوان آورده در شرکت سهامی معقول نمی باشد. 

طلب طلبکاران چون سرمایه صنعتی در بیالن شرکت قید نمی شود در حالی که آنچه در این نوع شرکت تضمین پرداخت 

 است؛ سرمایه است که بتوان آرا در بیالن شرکت قید کرد.)منبع: دمرچیلی(

 صحیح است. 3گزینه 

 کدام گزینه صحیح است؟ -6

 ( شرکت سهامی نیازی به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ندارد.1

 رد.( شرکت سهامی برای تشکیل نیازی به ثبت ندارد و قابلیت استناد در مقابل شخص دیگر را دا2

 ( شرکت سهامی برای تشکیل نیازی به ثبت ندارد ولی قبل از ثبت وجودش در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست.3

 ( شرکت سهامی برای تشکیل باید در مرجع ثبت شرکت ها ثبت گردد.4

 الیحه اصالحی قانون تجارت 17پاسخ تشریحی: با استناد به ماده 

مقرر کرده برای تشکیل شرکت سهامی نیازی به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها نیست الیحه اصالحی  17همچنانکه ماده 

قانون تجارت نیز  584تشکیل می شود. برای تقویت این استنباط به ماده   17بلکه به محض انجام کارهای موضوع ماده 

احتمالی قانونگذار خواسته است  استناد می کنند. از طرف دیگر با توجه به اهمیت امر و جلوگیری از سوء استفاده های

تشکیل و فعالیت شرکت سهامی را تحت کنترل داشته و به شرکت هایی که به ثبت نرسیده اند اجازه فعالیت دهند؛ لذا 

شریک سهامی قبل از ثبت واجد شخصیت حقوقی است لکن مجوز فعالیت ندارد و به عبارت دیگر قبل از ثبت شرکت 

 قابل استناد نیست و فقط بین موسسین و سهامداران موجود محسوب می شود. وجودش در برابر اشخاص ثالث

 گزینه صحیح است.

 در صورتی که قبل از صدور حکم بطالن شرکت موجبات بطالن برطرف شود دادگاه... را صادر خواهد کرد. -7

 ( قرار رد دعوی بطالن1

 ( قرار سقوط دعوی بطالن2

 ( قرار عدم استماع دعوی بطالن3

 ال دادخواست( ابط4

 صحیح است. 2پاسخ تشریحی: گزینه 

 صحیح است. 2گزینه 

 تنها مرجعی که حق دارد اجازه انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام را بدهد.... است. -8

 ( مجمع عمومی عادی1

 ( مجمع عمومی فوق العاده2

 ( هیات مدیره3

 ( هیات مدیره بعد از گزارش بازرسان4

چون انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مستلزم افزایش   164و  161 -71 -61به مفاد مواد  پاسخ تشریحی: با توجه

سرمایه است مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند اجازه انتشار این اوراق را به هیات مدیره اعطا کند بلکه خود باید 

 مباشرتا اقدام نماید.

 صحیح است. 2گزینه  

 مجمع عمومی و تاریخ تشکیل مجمع عمومی ..... روز و حداکثر.... روز خواهد بود. فاصله بین نشر دعوت نامه -9

 سی -( هفت1

 چهل -( ده2

 چهل -( هفت3

 چهل -( بیست4

 الیحه اصالحی. 98پاسخ تشریحی: با استناد به ماده 
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 صحیح است. 3گزینه 

 اولین مدیران و بازرسان شرکت توسط .... تعیین می شوند. -10

 ادی( مجمع عمومی ع1

 ( مجمع عمومی فوق العاده2

 ( مجمع عمومی موسس3

 ( هیات مدیره4

 الیحه اصالحی قانون تجارت 74پاسخ تشریحی: با استناد به ماده 

 صحیح است. 3گزینه 

اگر معامله ای که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف خود انجام داده است به دلیل اضرار به طلبکارها فسخ شود؛ طرف  -11

 ..مقابل باید.

 ( عین مال و منافع آن را تسلیم کند و بابت آنچه پرداخت کرده وارد غرما می شود.1

 ( عین مال را تسلیم کند و بابت آنچه پرداخت کرده وارد غرما می شود.2

 ( عین مال و منافع آن را تسلیم کند و آنچه را پرداخت کرده دریافت می دارد.3

 اخت کرده دریافت می دارد.( عین مال را تسلیم کند و آنچه را پرد4

 قانون تجارت 425پاسخ تشریحی: با استناد به ماده 

 صحیح است. 4گزینه 

 چنانچه بعد ا انحالل ارادی شرگت تجارتی حکم ورشکستگی آن صادر شود.... -12

 ( دیون و مطالبات ورشکسته حال می شود.1

 ( فقط دیون و مطالبات ورشکسته حال می شود.2

 شود. یحال م ورشکسته ونیفقط د( 3

 ( فقط مطالبات ورشکسته حال می شود4

پاسخ تشریحی: انحالل ارادی شرکت تجاری موجب حال شدن دیون یا مطالبات موجل آن نمی شود با این وجود این اگر 

قانون تجارت سبب حال شدن  421بعد از انحالل شرکت حکم ورشکستگی برای آن صادر شود حکم ورشکستگی طبق ماده 

 ل شرکت می شود.دیون موج

 صحیح است. 3گزینه 

 کدام یک از اسناد نامبرده شده از مزایای اجرای اسناد رسمی برخوردار هستند؟ -13
 چک های صادره عهده بانکهای دولتی ( 1

 چک های صادره عهده بانک های ایرانی و خارجی( 2

 فقط چک های ریالی عهده بانک های دولتی و خصوصی ایرانی( 3

 عهده بانک های دولتی و خصوصی ایرانی  چک های صادره( 4

قانون صدور چک، چک های صادره به عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل  2مطابق ماده پاسخ تشریحی: 

به این دلیل  1کشور دایر شده یا می شود همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد الزم االجرا است. گزینه 

صحیح نیست به این دلیل که بانک های خارجی  2بانک خصوصی مشمول اطالق ماده مذکور است. گزینه صحیح نیست که 

 نیز این است که با اطالق ماده مذکور منافات دارد. 3یاد شده خارج است. دلیل عدم درستی گزینه  2از گستره ماده 

 صحیح است. 4گزینه 

 تصفیه امور بانک ورشکسته با... است.  -14

 فیه یا اداره حسب مورد( مدیر تص1

 ( اداره تصفیه2

 ( اداره تصفیه با نظارت بانک مرکزی3
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 ( بانک مرکزی4

 قانون پولی و بانکی کشور 41پاسخ تشریحی: با استناد به بندهای ب و ج ماده 

 صحیح است.  2گزینه

 مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات مدیر تصفیه ابتدائا .... است. -15

 ( دادگاه1

 فیه( اداره تص2

 ( رئیس قوه قضاییه3

 ( عضو ناظر4

آیین نامه موادی از قانون تجارت در خصوص تصفیه امور  2قانون تجارت و ماده  428پاسخ تشریحی: مطابق ماده 

 ورشکستگان

 صحیح است. 4گزینه 

 مستثنیات دین تاجر ورشکسته...  -16

 جزء صورت اموال قید نمی شود. اما( متعلق به ورشکسته بوده 1

  در ورشکستگی مستثنیات دین پیش بینی نشده است.( اصوال2

 ( جزء صورت اموال قید می شود و تحت اختیار ورشکسته قرار می گیرد.3

 ( جزء صورت اموال قید می شود و زیر نظر هیات بستانکاران قرار می گیرد.4

 قانون تجارت 456قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و ماده  16پاسخ تشریحی: با استناد به ماده 

 صحیح است. 3گزینه

 قرارداد اجاره به وساطت دالل منعقد می گردد در این صورت طبق قانون تجارت... -17

 ( فقط دریافت مال االجاره توسط دالل منوط به اجازه است.1

 ( فقط تحویل عین مستاجره توسط دالل منوط به اجازه است.2

 ط دالل منوط به اجازه است.( تحویل عین مستاجره و دریافت مال االجاره توس3

 مال االجاره توسط دالل منوط به اجازه است. افتیمستاجره و در نیع لیتحو (4

 قانون تجارت 338پاسخ تشریحی: با استناد به ماده 

 صحیح است. 3گزینه 

 ی کدام یک از موارد ذیل لزومی به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ندارد؟در شرکت سهام -18

 بازرسانانتخاب مدیران و  (1

 کاهش یا افزایش سرمایه (2

 شرکت هیتصف (3

 ( انتخاب مدیر تصفیه4

انحالل  -4کاهش یا افزایش سرمایه  -3تصویب ترازنامه -2انتخاب مدیران و بازرسان  در شرکت سهامی پاسخ تشریحی:

 .باید در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شود تصفیه شرکت -5

 صحیح است. 4گزینه 

 ی ذیل صحیح است؟کدام یک از گزینه ها -19

 نباشد. دیرش ریسال تمام بوده و مجنون و غ 18 یاست که شخص دارا نیدر اشتغال به تجارت ا تیمنظور از داشتن اهل (1

 از لحاظ حقوق تجارت کسبه جزء تاجر به شمار می آیند اما ملزم نیستند که دارای دفاتر تجارتی باشند (2

؛ تجاور نکند الیر ونیلیم 50آنها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ  یافتیکه مبالغ در یا نهیارائه دهندگان خدمات در هر زم (3

 کسبه جزء محسوب می شوند.

 ( همه موارد4
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 پاسخ تشریحی: 

  سال تمام ضروری است؛ لذا باید گفت منظور از داشتن اهلیت در اشتغال  18نکته: از آنجا که برای انجام معامله داشتن سن

سال تمام  18سال تمام بوده و مجنون و غیر رشید نباشد. بنابراین کسی که به سن  18ارت این است که شخص دارای به تج

 نرسیده باشد نمی تواند تجارت را شغل خود قرار داده و تاجر محسوب شود.

 6تر تجارتی باشند.)ماده کسبه جزء: از لحاظ حقوق تجارت کسبه جزء تاجر به شمار می آیند اما ملزم نیستند که دارای دفا 

قانون تجارت کسبه جزء را از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی که هر تاجری باید نام خود را در آن ثبت کند؛  16ق.ت( ماده 

 معاف نموده است.

 :افراد حقیقی ذیل کسبه جزء محسوب می شوند 

 آنان از مبلغ یکصد میلیون ریال تجاوز نکند. کسبه، پیشه وران، تولیدکنندگان و نظایر آنها که میزان فروش ساالنه   

میلیون ریال  50ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه ای که مبالغ دریافتی آنها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ 

 دکتر حسن حسنی(کتاب حقوق تجارت  تجاور نکند.منبع)

 صحیح است. 4گزینه 

 به متعهد له بدهد؛ این اقدام... اگر متعهد برای اجرای تعهد خود چکی را -20
 تبدیل تعهد بوده و برائت ذمه متعهد با آن حاصل می شود.( 1

 مقدمه وفای به عهد بوده و برائت ذمه با وصول وجه حاصل می شود.( 2

 وفای به عهد بوده و برائت ذمه متعهد با آن حاصل می شود.( 3

 می شود.انتقال طلب بوده و برائت ذمه متعهد با آن حاصل ( 4

تسلیم چک به خودی خود ایفای تعهد یا تبدیل تعهد نیست بلکه وسیله پرداخت دین است؛ بنابراین اگر  پاسخ تشریحی:

متعهد برای اجرای تعهد خود چکی را به متعهد له بدهد؛ این اقدام مقدمه وفای به عهد بوده و برائت ذمه متعهد با وصول 

 وجه حاصل می شود. 

 .صحیح است 2گزینه 
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 )آزمون شبیه ساز سوم(

این مقرره بیان گر « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار دهد»قانون تجارت 1مطابق ماده  .1

 کدام یک از نظریات ارائه شده در ذیل است؟

 ( عینی2( شخصی              1

 ( ذهنی4( موضوعی             3

گذشته مفهوم شخصی از تاجر مطرح بود: تعریف تاجر با توجه به نوع فعالیت اقتصادی و یا ثبت نام در دفتر صنفی، در  پاسخ تشریحی:

مشخص می شد و کلیه اعمال شخص تاجر جهت رفع نیازهای تجارتی، تجاری محسوب می گردید. اما بعد ها مفهوم شخصی جای خود را به 

 1«قرار دهد یخود را معامالت تجارت یاست که شغل معمول یتاجر کس»جارتقانون ت 1ماده مفهوم موضوعی داد: مطابق 

 صحیح است. 3گزینه 

 کند.در پی صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه اموال ورشکسته را ........ تصرف می .2
 ( با واسطه دادگاه امّا مدیر تصفیه بدون واسطه1

 ( بدون واسطه اما مدیر تصفیه با واسطه دادگاه2

 واسطه دادگاه اما مدیر تصفیه با واسطه عضو ناظر( با 3

 ( بدون واسطه امّا مدیر تصفیه با واسطه عضو ناظر4

محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم »آمده است:  قانون تجارت 440در ماده  پاسخ تشریحی:

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه بدون واسطه دادگاه  13و  8واد طبق م« یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می کند.

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در صورتی که تصفیه با اداره تصفیه باشد، عضو  1کند. همچنین طبق ماده اموال ورشکسته را تصرف می

  .شود و مکلف به نظارت استتوسط دادگاه تعیین میعضو ناظر  قانون تجارت 428و  427ناظر تعیین نمی شود. طبق مواد 

 صحیح است. 4گزینه 

تاجری در فاصله میان توقف تا صدور حکم ورشکستگی، مقداری مواد اولیه خریده و ثمن را فورا تأدیه می کند و عالوه  .3

ین ورشکستگی ،پرداخت بر آن، یکی از اقساط وام بانکی را که قبل از توقف، اخذ شده است، می پردازد. از منظر قوان

 های وی چه حکمی دارد؟
 ( هر دو پرداخت، صحیح است.2         ( هر دو پرداخت، باطل است.                                        1

 ( پرداخت اول، باطل و پرداخت دوم، صحیح است4       ( پرداخت اول، صحیح و پرداخت دوم، باطل است.3

 قانون تجارت 423ماده  2اد بند به استن پاسخ تشریحی:

 صحیح است. 3گزینه 

اند؛ کدام مورد صحیح تاجر و یا طلبکاران وی ظرف سه روز از تاریخ توقف، تقاضای صدور حکم ورشکستگی نکرده .4

 است؟
 ( کماکان تقاضای صدور حکم ورشکستگی پذیرفته می شود.1

 ( تقاضایی از سوی تاجر و یا طلبکاران پذیرفته نمی شود.2

 ( فقط تقاضای طلبکاران پذیرفته می شود.3

 ( فقط تقاضای تاجر پذیرفته می شود.4

قانون تجارت، اشخاص باید در موعد خاصی تقاضای صدور حکم ورشکستگی نمایند  415و  413اگرچه با توجه به مادتین پاسخ تشریحی: 

 نمی باشد.ولی این مواد  در جهت بیان عدم پذیرفته شدن اعالم بعد از موعد مقرر 

 صحیح است. 1گزینه 

 کدام گزینه از موارد انحالل شرکت با مسئولیت محدود می باشد؟ .5
 ( فوت یکی از شرکاء1

 ( تصمیم شرکا2

                                                        
 این ماده نیز بیانگر مفهوم موضوعی از تاجر است.« عمولی خود قرار دهندتجار به کسانی اطالق می شود که اعمال تجارتی انجام داده و آن را شغل م»قانون تجارت فرانسه نیز: 1مطابق ماده  - 1
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 ( از بین رفتن نصف سرمایه شرکت 3

 ( محجور شدن یکی از شرکا4

یش بینی شده باشد از موارد انحالل شرکت در خصوص گزینه اول باید بیان داشت فوت یکی از شرکا اگر در اساسنامه پ پاسخ تشریحی:

قانون تجارت محسوب می گردد.  همچنین تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه های آنها بیش از نصف سرمایه شرکت می  114مطابق ماده 

در صورتیکه که بواسطه قانون تجارت،  114باشد موجب انحالل شرکت است. در خصوص گزینه سوم نیز باید بیان داشت مطابق بند ج ماده 

ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحالل کرده و محکمه دالیل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر 

ت با مسئولیت نباشند سهمی را که در صورت انحالل به او تعلق    می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند از جمله موارد انحالل شرک

 محدود می باشد. 

 صحیح است. 3گزینه 

 گزینه غلط در خصوص شخصیت حقوقی و شرکت کدام است؟ .6
 ( شرکت مدنی، دارای شخصیت حقوقی نیست. 1

 ( شرکت های غیر تجاری، از زمان ثبت در دفتر مخصوص دارای شخصیت حقوقی می شوند.  2

 ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.   ( شرکت های بلدی، به محض ایجاد و بدون نیاز به3

 ( شرکت با مسئولیت محدود از زمان تادهی تمام سهم الشرکه نقدی دارای شخصیت حقوقی می شود. 4

قانون تجارت احصاء شده است. اما در خصوص زمان و مبداء ایجاد شخصیت حقوقی شرکت  20شرکت های تجاری در ماده  پاسخ تشریحی:

قانون تجارت تشکیالت و موسسات غیر تجاری، از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین  584بق ماده ها باید بیان داشت مطا

 خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند. 

 قانون تجارت به محض ایجاد و بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.  587همچنین شرکت های دولتی و بلدی مطابق ماده 

قانون تجارت باید بیان داشت، می بایست تمام سهم  96در خصوص زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود مطابق ماده  اما

 الشرکه نقدی تادیه و غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد. 

 صحیح است.  4گزینه 

ل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار قانون تجارت که بیان می دارد، تاجر کسی است که شغ 1گزینه منطبق با ماده  .7

 بدهد، کدام است؟
 ( نظریه موضوعی از ماده قابل برداشت است. 1

 ( اشتغال همزمان به شعل تجاری و غیر تجاری، شخص را تاجر می سازد. 2

 ( انجام پنهانی و با واسطه اعمال تجاری، تاثیری در تاجر محسوب نشدن آمر آن اعمال ندارد. 3

 زینه صحیح است.( هر سه گ4

قانون تجارت نیز از نظریه شخص پیروی  3پذیرش نظریه موضوعی در حقوق ایران از ماده قابل استنتاج می باشد. در ماده   پاسخ تشریحی:

 شده است. بنابراین دایره عملیات تجارتی بر حسب قانون به واسطه استفاده از سیستم مختلط گسترده تر گردیده است.  همچنین اشتغال

 همزمان به شغل تجاری و غیر تجاری و نیز انجام اعمال تجاری به طور پنهانی موجب تاجر شناخته نشدن فاعل و آمر  نمی گردد. بنابراین هر

 سه گزینه صحیح می باشد.    

 صحیح است.  4گزینه 

 کدامیک از عملیات زیر به حکم قانون تجارتی محسوب می گردند؟ .8
 ( معامالت برواتی، سفته و چک2                                        ( معامالت برواتی         1

 ( معامالت شرکت های سرمایه ای4( صرفاً معامالت شرکت سهامی خاص                         3

اعمال تجارتی ذاتی،  عملیات تجارتی به حکم قانون آن دسته از عملیاتی هستند که بر اساس ضوابط پذیرفته شده در مورد پاسخ تشریحی:

اعمال نیاز تجارتی نیستند، لیکن قانونگذار بنا به مصالحی احکام و آثار اعمال تجارتی را به آنها بار می کند. از این روی تجارتی تلقی کردن این 

عملیات تجارتی به حکم  به تصریح قانون دارد. معامالت برواتی و معامالت شرکت های سهامی اعم از سهامی عام و خاص مصداق این نوع از

 قانون می باشند. 

ت. معامالت برواتی اعمال حقوقی است که روی بروات انجام می شود و ایجاد و انتقال آنرا محقق می کند. یعنی صدور، قبولی، ظهرنویسی و ضمان

 ه و چک عمل تجاری تلقی نمی شود. قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که صدور سفت 2ماده  8این امر در بند 
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الیحه اصالح، به حکم قانون تجاری  2همچنین در صورتیکه موضوع فعالیت یک شرکت سهامی عمل غیر تجاری باشد آن شرکت به موجب ماده 

 است. 

 صحیح است.  1گزینه 

 مدنی است؟ قانون تجارت با شرکت های 20کدام گزینه گویای تفاوت میان شرکت های تجاری موضوع ماده  .9
 ( استقالل شخصیت حقوقی 1

 ( تفیکیک دارایی شرکت از اموال شرکا2

 ( اداره شرکت3

 ( هر سه گزینه صحیح است. 4

شرکت تجاری از شرکای آن شخصیت حقوقی مستقل پیدا می کند درحالیکه شرکت مدنی شخصیتی جدا از شرکای آن   پاسخ تشریحی:

رای اموال مستقلی از دارایی های شرکای خود گردد برخالف شرکت مدنی. اما در مورد اداره این ندارد. همچنین شرکت تجاری می تواند دا

شرکت ها باید گفت در شرکت تجاری، تصمیمات راجع به شرکت عمدتاً با اکثریت آراء شرکا اتخاذ می شود. درحالیکه در شرکت مدنی برای 

 نظر و رای کلیه شرکا ضروری است.  انجام هر عمل مادی یا حقوقی راجع به مال مشاع اتفاق

 صحیح است.  4گزینه 

آن، کلیه معامالت شرکت های تجارتی به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از  4قانون تجارت و بند  3مطابق ماده  .10

 آنها تجارتی محسوب می شود. کدام گزینه از عبارت گفته شده استنباط نمی گردد؟ 
 بعی دارد.     ( داللت بر اعمال تجاری ت1

 ( تمام اعمال شرکت های تجاری جنبه تجاری دارد جز اعمالی که ذاتاً مدنی است. 2

 قانون تجارت توسط شرکت های تجارتی، تجاری تبعی نیست.  2( انجام اعمال تجاری موضوع ماده 3

 ( معامالت تجاری تاجر با غیر تاجر، تجاری تبعی محسوب نمی شود. 4

قانون تجارت در مقام بیان اعمال تجاری تبعی بوده است. اینها اعمالی اند که ذاتاً غیر تجاری اند ولی به جهت آنکه  3ماده  پاسخ تشریحی:

توسط تاجر انجام می شود تجارتی تلقی می شود. این اعمال به اعمال تجارتی تبعی تاجر حقیقی، شرکت های تجاری و تبعی فرعی تقسیم می 

زینه دوم باید بیان داشت تمام اعمال شرکت های تجاری جنبه تجاری دارد جز اعمال ذاتاً مدنی. چه انجام دهنده آنها شوند. بنابراین در مورد گ

 تاجر باشد چه غیر تاجر، چه شخص حقوقی باشد، چه شخص حقیقی مانند معامالت غیر منقول. 

 2ره تجارتی تبعی نیست، بلکه اگر از اعمال مندرج در ماده در خصوص صحیح بودن گزینه دوم باید بیان داشت اعمال شرکت های تجاری هموا

 قانون تجارت باشد ذاتاً تجارتی است. 

قانون تجارت، معامالت تاجر تجاری است مشروط  3ماده  3و  1اما در خصوص گزینه آخر و بیان علت غلط بودن آن بیان داشت مطابق بندهای 

 ا تاجر دیگر معامله کند، خواه با غیر تاجر. بر اینکه برای رفع حوایج تجاری باشد، خواه ب

 صحیح است.  4گزینه 

 معامالت غیر منقول چه زمانی تجارتی محسوب می شوند؟ .11
 ( به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند. 1

 ( اصوالً تجارتی محسوب نمی شوند. 2

 ( ممکن است تجارتی محسوب شوند.3

 مواردی خاص.  ( به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند مگر در4

قانون تجارت، معامالت غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند. ولی باید بیان داشت داللی و حق  4مطابق ماده  پاسخ تشریحی:

ی ، معامالت غیر منقول شرکت های1343قانون تملک آپارتمان ها مصوب  5العمل کاری این معامالت تجارتی می باشد. همچنین به موجب ماده 

قانون تجارت می باشد. بنابراین  4که به منظور ساخت و فروش آپارتمان ایجاد شده اند، تجارتی محسوب می شود و این امر استثناء وارد بر ماده 

اب هرچند گزینه اول منطبق با ماده بوده و صحیح می باشد اما گزینه آخر به جهت کامل بودن و اشاره به استثناء گزینه کامل تر بوده و جو

 صحیح می باشد. 

 صحیح است.  4گزینه 
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قانون تجارت، کلیه معامالت تجار تجارتی است مگر ثابت شود مربوط به امور تجارتی نیست. کدام گزینه  5مطابق ماده  .12

 صحیح نمی باشد؟
 ( داللت بر اماره تجاری بودن کلیه معامالت تاجر دارد. 1

 ن ممکن است.  ( اماره قانونی است که قاعدتاً اثبات خالف آ2

 ( اثبات خالف اماره صرفاً توسط تاجر امکان پذیر می باشد. 3

 ( شرط الزم و کافی تجاری محسوب شدن کلیه معامالت اثبات تاجر بودن فرد است. 4

ات خالف آن قانون تجارت یک اماره مبتنی بر تجاری بودن کلیه معامالت تجار پیش بینی کرده است که قاعدتاً اثب 5ماده  پاسخ تشریحی:

ممکن است. این امر مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی، برعهده کسی است که اظهارات او خالف ظاهر است که ممکن است تاجر باشد یا طرف 

مقابل وی. بنابراین علت غلط بودن گزینه سوم و صحیح بودن سایر گزینه ها روشن می گردد.  همچنین در خصوص گزینه آخر باید بیان داشت 

این مورد صرف اثبات تاجر بودن شخص کافی در تحقق اماره می باشد. به عبارت دیگر هرگاه ثابت شد فرد تاجر است دیگر الزم نیست حوائج  در

 تجاری یا غیر تجاری را ثابت کنیم. 

 صحیح می باشد.  3گزینه 

 گزینه غلط در خصوص دفاتر تجاری کدام است؟ .13
 به شرطی که مطابق قانون تنظیم شده باشد.  ( به تنهایی دلیل تاجر بودن آن است،1

 ( مالزمه ای با تاجر بودن صاحب آن ندارد. 2

 ( در صورت قانونی بودن دفاتر مالیات تاجر بر مبنای آن تشخیص داده می شود. 3

 ( تاجر عالوه بر الزام به نگه داری و داشتن دفتر، الزام به ارائه دفتر نیز دارد. 4

دفاتر تجاری مالزمه با تاجر بودن صاحب آن ندارد چه اینکه همواره این امکان وجود دارد که شخص تاجر نباشد اما داشتن   پاسخ تشریحی:

و نیز غلط بودن گزینه اول روشن می شود. به عبارت دیگر صرف نگه داری  2ملزم به نگه داری دفتر باشد. بنابراین علت صحیح بودن گزینه 

کند. همچنانکه نداشتن دفاتر تجاری، صفت تاجر بودن را زائل نمی کند. از طرف دیگر و در خصوص سایر  دفاتر تجاری، شخص را تاجر نمی

لیات گزینه ها باید بیان داشت در صورتیکه تاجر دفاتر داشته باشد، درآمد او از روی دفاتر مشروط به قانونی بودن آنها تشخیص داده شده و ما

 یز صحیح  می باشد.اخذ می گردد. بنابراین گزینه سوم ن

قانون تجارت هر تاجری به استثنای کسبه جزء، مکلف است دفاتر موضوع قانون تجارت  6اما در خصوص گزینه آخر باید بیان داشت مطابق ماده 

ر( قانون تجارت )ورشکستگی به تقصی 542)جزای نقدی(و  15یا دفاتر دیگر قانونی را داشته باشد. ضمانت اجرای عدم رعایت این تکلیف در مواد 

قانون آیین دادرسی مدنی،  210قانون تجارت به سندیت دفاتر تجاری اشاره کرده است. از طرف دیگر مطابق ماده  14آمده است. همچنین ماده 

اتر در دادگاه ممکن چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتیکه ابراز دف

 نباشد، دادگاه شخصی را مامور می نماید که با حضور طرفین، دفاتر را معاینه و آنچه الزم است خارج نویسی نماید. 

تر از بنابراین در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف به ارائه دفاتر توسط تجار باید بیان داشت، هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دف

 ابراز یا ارئه آن امتناع کند. درغیراینصورت دادگاه می تواند این مساله را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد. 

 صحیح است.  1گزینه 

دالر به مقرض داده است. که در نهایت  100مقترض مقداری پول به ریال از ب قرض گرفته و در مقابل براتی به مبلغ  .14

 می شود. دراینصورت مقرض می تواند ...؟ منجر به عدم تادیه و اعتراض
 ( به صالحدید خود دالر یا ریال از مقترض مطالبه کند.1

 ( فقط می تواند نوع پولی که در برات است را مطالبه کند.2

 ( ریال3

 ( دالر و ریال به صورت تساوی4

دیده در برات پیش بینی شده است. اما این حق انتخاب قانون تجارت، مطالبه پولی غیر از آن نوع معین گر 253مطابق ماده  پاسخ تشریحی:

خصی فقط برای طلبکار یا همان دارنده وجود دارد. به عبارت دیگر طلبکار از همه مسئوالن سند می تواند وجه مندرج در سند را بگیرد اما از ش

صحیح بودن گزینه اول و نیز غلط بودن سایر گزینه ها  که سند را از وی گرفته هم وجه سند و یا تعهد منشاء را مطالبه نماید. بنابراین علت

 روشن می گردد.  

 صحیح است.  1گزینه 
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 ترتیب و مواعد قانونی مراجعه دارنده برات برای اقامه دعوا علیه برات دهنده و ظهرنویس ها کدام است؟  .15
 گر حق مطالبه از ظهرنویسان وجود ندارد. ( دارنده ملزم به رعایت هیچ ترتیبی نیست اما در صورت مراجعه به برات دهنده دی1

 ( ترتیب مراجعه و متعاقباً احتساب مواعد بر اساس ظهرنویسی های صورت گرفته تعیین می شود. 2

 ( مراجعه به برات دهنده تابع رعایت مواعد و ترتیب می باشد.3

 عه نماید.  ( می تواند به هر کدام از آنها منفرداً یا مجتمعاً بدون رعایت ترتیبی مراج4

منظور از ترتیب در مراجعه به برات دهنده و ظهرنویسان این است که اساساً آیا می توان به هر کدام از مسئولین سند برای  پاسخ تشریحی:

مسئوالن  مطالبه وجه مراجعه نمود یا آنکه نیاز هست مثالً ابتدا به صادرکننده مراجعه کرد و بعد از عدم حصول نتیجه مجوز مراجعه به سایر

 صادر خواهد شد. فلذا باید بیان داشت مراجعه به هر یک از مسئوالن سند امکان پذیر بوده و نیازی نیست ترتیبی در مراجعه بدان ها رعایت

 گردد. با این توضیح علت غلط بودن گزینه دوم و سوم روشن می گردد. 

می باشد. درحالیکه همانطور که در نکات قبلی بیان گردید مراجعه به این در حالی است که مراجعه به برات دهنده تابع رعایت مواعد ن

 ظهرنویسان تابع رعایت مواعد می باشد.

نده بنابراین با توجه به مسئولیت تضامنی برات دهنده و ظهرنویس باید بیان داشت گزینه اول به این علت غلط  می باشد که مراجعه به برات ده

د را از بین نمی برد. بلکه تنها شکل مراجعه را دستخوش تغییر می نماید. به عبارت دیگر دارنده می تواند در حق مراجعه به سایر مسئوالن سن

ضمن یک دادخواست تمامی مسئوالن را طرف دعوا قرار دهد. اما در صورت مراجعه به احد از مسئوالن به منظور طرح دعوا علیه سایر مسئولین 

 صرف هزینه می باشد. با این توضیحات نیز علت صحیح بودن گزینه آخر روشن می گردد.  ناگزیر به تقدیم داخواست جدید و

 صحیح است. 4گزینه 

 ضامن سند تجاری در برابر دارنده به کدام یک از گزینه های زیر می تواند استناد نماید؟ .16
 ند.( از دارنده بخواهد بدواً به مدیون اصلی مراجعه و در صورت عدم وصول به وی رجوع ک1

 ( از دارنده بخواهد بدواً به مضمون عنه وی رجوع و در صورت عدم وصول به وی مراجعه کند. 2

 ( صرفاً به میزان نصف بدهی مسئول باشد.    3

 ( هیچ کدام4

ه به همانطور که پیش تر در مورد مسئولیت ضامن بیان شد باید بیان داشت شرایط مراجعه به ضامن تابع شرایط مراجع پاسخ تشریحی:

د مضمون عنه وی می باشد. بنابراین اگر مراجعه به مضمون عنه تابع رعایت مواعد بود در رجوع  به ضامن ایشان نیز رعایت مواعد ضروری خواه

 بود.

ون از طرف دیگر شرط رجوع به ضامن مراجعه به مضمون عنه وی یا مسئول اصلی پرداخت نمی باشد. یعنی ضامن نمی تواند بگوید اول به مضم

کتاب اسناد  114الی  112عنه مراجعه شود و سپس در صورت عدم حصول نتیجه به وی مراجعه گردد. اما به تعبیر دکتر اسکینی که در صفحه 

آمده است، می توان تعهد ضامن را پذیرش مسئولیت پرداخت مبلغ برات، در صورت عدم پرداخت آن توسط محال علیه )نه مضمون عنه( 

 علت غلط بودن گزینه دوم و نیز صحیح بودن گزینه اول روشن می گردد.  دانست. بنابراین 

همچنین در بیان علت غلط بودن گزینه سوم باید بیان داشت علی القاعده مسئولیت ضامن به میزان کل سند می باشد و نمی تواند خود را به 

ه باشد. چه اینکه مطابق نظر دکتر اسکینی، ضامن تا حدودی که به میزان بخشی از سند مسئول بداند. مگر این امر در ابتدای ضمانت تصریح ضد

مقتضیات ذات ضمانت خدشه ای وارد نشود، می تواند مسئولیت خود را محدود کند. برای مثال می تواند پرداخت قسمتی از برات را تضمین 

 تصریح شده باشد.   نماید. بنابراین چنین امری زمانی در مقابل دارنده قابل استناد می باشد که بدان

 صحیح است.  1گزینه 

 مطابق قانون، کدام گزینه از اختیار دادگاه خارج نمی باشد؟   .17
 ( اعطای مهلت برای تادیه وجه مبلغ قرض داده شده بدون رضایت طلبکار1

 ( اعطای مهلت برای تادیه وجه چک بدون رضایت دارنده2

 دارنده( اعطای مهلت برای تادیه وجه سفته بدون رضایت 3

 ( اعطای مهلت برای تادیه وجه برات بدون رضایت دارنده4

قانون مدنی، متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند  277مطابق ماده  پاسخ تشریحی:

می باشند و امکان اعطای  277ع قانون مدنی مشمول ماده نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. بنابراین کلیه دیون موضو

قانون مدنی بدون رضایت طلبکار وجود دارد. بنابراین علت صحیح بودن گزینه اول  277مهلت در پرداخت مبلغ قرض داده شده  به استناد ماده  

 روشن می گردد. 



 

  کتاب جامع حقوق تجارت)مخصوص دکتری(  
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ت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند. همچنین مطابق قانون تجارت، محاکم نمی توانند بدون رضای 269درحالیکه مطابق ماده 

 قانون تجارت این مقرره در خصوص چک و سفته نیز الزم الرعایه می باشد.   314و  309مواد 

 صحیح است.  1گزینه 

 مطابق رویکرد فقهی به حقوق ورشکستگی ......   .18
 شکسته حق در خواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارد.( نظریه توقف ظاهری مقبول تر است و دادستان یا خود ور1

 ( نظریه توقف واقعی مقبول تر است و اصوال غرما حق در خواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند.2

 ( نظریه توقف واقعی مقبول تر است و دادستان، خود ورشکسته یا هر یک از غرما حق درخواست صدور حکم ورشکستگی را دارند.3

 تر است و اصوال غرما حق درخواست صدور حکم  ورشکستگی تاجر را دارند.نظریه توقف ظاهری مقبول( 4

بین مقررات ورشکستگی در قانون تجارت واحکام افالس در فقه امامیه تفاوتهای متعددی وجود برخی از این اختالفات ناظر به  پاسخ تشریحی:

 عبارتند از:  شرایط صدور حکم افالس برای شخص در فقه امامیه

 ـ ثابت شدن دین شخص نزد حاکم1

 ـ فزونی مجموع مبلغ دیون بر ارزش اموال اعم از اعیان و منافع  و مطالبات شخص از دیگران 2

 ـ حال بودن دین یا دیون. دیون وعده دار شخص در محاسبه نسبت دیون با ارزش اموال لحاظ نمی شوند.3

 ان.ـ درخواست تمام یا برخی از بستانکار4

باتوجه به شرط دوم صرف ناتوانی شخص از تادیه دین یا دیون حال که در این پرسش نظریه توقف ظاهری نامیده شده است. برای صدور حکم 

افالس کافی نیست و باید بیشتر بودن مبلغ دیون حال در مقایسه با ارزش اموال شخص احراز گردد، که در این پرسش نظریه توقف واقعی نام 

قانون تجارت عالوه بر بستانکاران، دادستان و خود تاجر متوقف نیز می تواند توقف تاجر را اعالم و صدور  415ده است. بر اساس ماده نهاده ش

حکم ورشکستگی را تقاضا کنند در حالی که طبق احکام فقهی افالس خود شخص مفلس یا دادستان برای تقاضای صدور حکم افالس صالحیت 

ورتی می تواند راسا و بدون درخواست طلبکار حکم افالس صادر کند که طلب متعلق به اشخاصی باشد که تحت والیت حاکم ندارند. حاکم در ص

 ند:قرار دارند. عالوه بر مورد فوق برخی از تفاوتهای اصلی قواعد ورشکستگی در حقوق موضوعه با نظریه افالس در فقه امامیه به شرح زیر هست

انون تجارت حکم ورشکستگی برای اشخاص حقیقی تاجر و شرکتهای تجارتی قابل صدور است ولی حکم افالس با ق 412ـ بر اساس ماده 1

 اجتماع شرایط چهارگانه ای که بیان شدند برای تاجر و غیر تاجر قابل صدور است.

شوند ولی فیفات مقتضیه حال میقانون تجارت به محض صدور حکم ورشکستگی تمام دیون وعده دار تاجر با رعایت تخ 421ـ طبق ماده 2

 صدور حکم افالس موجب حال شدن دیون وعده دار مفلس نمی شود.

قانون تجارت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر از تصرف در کلیه اموال خود حتی اموالی که در مدت ورشکستگی  418ـ طبق ماده 3

مفلس از تصرف در اموال موجود او در زمان صدور حکم افالس می شود  تحصیل می کند ممنوع می شود ولی حکم افالس فقط سبب ممنوعیت

این  و او را از تصرف در اموالی که بعد از صدور حکم از طریق ارث و غیره تملک می کند ممنوع نخواهد کرد. مگر اینکه حاکم او را از تصرف در

 اموال نیز منع کند.

 درست است. 2گزینه 

قید شده باشد که اوراق تجاری و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل و رئیس  اگر در اساسنامه شرکت تعاونی .19

هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است، مسئولیت شرکت در مورد چکی که به امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت 

 صادر شده،چگونه است؟
 ( شرکت هیچ گونه مسئولیتی در برابر چک ندارد.1

 صاحب حساب و مدیر به عنوان صادرکننده ،متضامنا مسئول پرداخت وجه چک هستند.( شرکت به عنوان 2

 ( صرفا اگر دارنده چک از حدود اختیارات مدیر آگاه باشد،شرکت می تواند از مسئولیت قانونی معاف شود.3

 نماینده از مسئولیت معاف می شود. ( در صورتی که چک گردش نکرده و به شخص ثالث انتقال نیافته باشد،شرکت با اثبات فقدان اختیار4

چنانچه مدیر عامل یا مدیران شرکت تجارتی به حساب شرکت چک صادر کنند با شرکت متضامنا مسئول پرداخت وجه چک پاسخ تشریحی: 

یره همگی هستند. بنابراین اگر به حساب شرکتی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره چکی صادر نمایند؛ شرکت و مدیرعامل و رئیس هیات مد

 ضامن می باشند. 

همچنین امور راجع به ارتباط و تعهدات شرکت با اشخاص ثالث خارج از شرکت به وسیله مدیر عامل انجام می شود. در حقیقت اختیارات مدیر 

مدیره و مهر  عامل ظهور اراده شخص حقوقی می باشد که باید در حدود موضوع و مصلحت باشد و اگر چکی صادر شد و به امضای رئیس هیات

 باشد؛ شرکت هیچگونه مسئولیتی در برابر دارنده چک نخواهد داشت.شرکت رسیده و عاری از امضای مدیر عامل می
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 .صحیح است 1گزینه 

در صورتی که مبالغه دالل در خصوص اوصاف مبیع، باعث شود مشتری مورد معامله را به قیمتی بیشتر از ثمن متعارف  .20

 معامله را به دلیل خیار غبن فسخ کند، تکلیف اجرت دالل چه می شود؟خریداری کند و بعدا هم 
 ( دالل استحقاق اجرت ندارد.1

 ( پرداخت اجرت دالل بر عهده آمر است.2

 ( پرداخت اجرت دالل بر عهده شخصی است که معامله را فسخ کرده است.3

 ( پرداخت اجرت دالل برعهده بایعی است که مشتری را مغبون کرده است.4

اگر طرفین معامله یا احدی از آنها به اعتبار تعهد شخص دالل معامله را انجام دهد دالل ضامن می باشد و در این صورت پاسخ تشریحی: 

 مستحق اجرت نیست.

 برای فقط را یدالل اینکه ولو سازد مطلع معامله به راجعه جزئیات از را معامله طرفین صداقت روی از و صحت نهایت در باید دالل - 33٧ ماده

 .باشدمی خود تقصیرات و تقلب مسئول طرفین از یک هر مقابل در دالل - بکند طرفین ازیکی

 شودنمی سلب دالل از داللی مطالبه حق بشود فسخ قانونی خیارات از یکی واسطه به یا طرفین رضایت به معامله که صورتی در - 352 ماده

 .نباشد دالل به مستند معامله فسخ اینکه بر مشروط

 .صحیح است 1گزینه 

 در شرکت سهامی ،حق تقدم خرید سهام جدید شرکت ،چه نوع حقی است؟ .21
 (قابل نقل و انتقال و غیر قابل سلب1

 (غیر قابل انتقال و غیر قابل سلب2

  (قابل نقل و انتقال و قابل سلب3

 (غیر قابل انتقال و قابل سلب4

 است انتقال و نقل قابل حق این و دارند تقدم حق مالکند که سهامی نسبت به شرکت سهام انصاحب جدید سهام خرید در  پاسخ تشریحی:

 نویسیپذیره برای که روزی از مهلت این. بود نخواهد روز شصت از کمتر کنند اعمال را مذکور تقدم حق توانندمی سهامداران آنطی که مهلتی

 هیأت به را آن اجازه یا کندمی تصویب جدید سهام فروش طریق از را سرمایه افزایش که دهالعافوق عمومی مجمع .شودمیشروع گرددمی تعیین

 تصمیمی چنین که آن شرط به کند سلب آنان از جدید سهام از قسمتی یا تمام نویسیپذیره به نسبت را سهام صاحبان تقدمحق دهدمی مدیره

قانون  167و  166)با استناد به ماده .بود خواهد باطل وگرنه گردد اتخاذ شرکت سانبازر یا بازرس گزارش و مدیرههیأت گزارش قرائت از پس

 تجارت(

 .صحیح است 3گزینه 

 بر اساس قانون تجارت ایران، اگر دارنده برات قبول نشده اقدام به اعتراض نکول نکند، کدام مورد صحیح است؟ .22
 ه محال علیه رسانیده است، از دست می دهد.( حق رجوع به برات دهنده ای که ثابت نماید وجه برات را ب1

 ( حق رجوع به برات دهنده و ظهرنویسان برای مطالبه وجه برات را از دست می دهد.2

 ( حق رجوع به ظهرنویسان برای مطالبه وجه برات را از دست می دهد.3

 ( باید تا سررسید صبر کند.4

ت را قابل مطالبه نمی کند و موجب تغییر موعد برات هم نیست. به همین دلیل در حقوق ما نکول برات بالفاصله وجه براپاسخ تشریحی: 

 اعتراض عدم پرداخت در تاریخ سر رسید برات صورت خواهد گرفت و دارنده می تواند تا رسیدن موعد پرداخت صبر کند.

 .صحیح است 4گزینه 

، چکی را در وجه یکی از طلبکاران در صورتی که تاجر ورشکسته در دوره توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی .23

 خود صادر کرده باشد، کدام مورد صحیح است؟
 ( چک مزبور باطل و بالاثر است.1

 ( دارنده چک نیز می تواند در ردیف غرما قرار گیرد.2

 ( دارنده چک حق مطالبه وجه آن را از مدیر تصفیه ندارد.3

 اتمه تصفیه ورشکستگی، از خود تاجر مطالبه کند.( دارنده این چک صرفاً می تواند وجه آن را پس از خ4
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اگر تاجر چک را قبل از صدور حکم ورشکستگی صادر کرده باشد با صدور حکم ورشکستگی، دارنده چک حق وصول آن را از پاسخ تشریحی: 

 دست می دهد و باید در صف غرما قرار گیرد.

 .صحیح است 2گزینه 

الزم بوده و توسط مؤسسین صورت می پذیرد، بر عهده کدام شخص هزینه هایی که برای تأسیس شرکت سهامی  .24

 )اشخاص( است؟
 ( هر یک از سهامداران به نسبت سهم2 ( خود مؤسسین به نسبت سهم آنها1

 ( هر یک از سهامداران به طور مساوی4    ( شرکت3

پذیرد در شمول سایر هزینه های شرکت می تصور مؤسسین توسط و بوده الزم سهامی شرکت تأسیس هزینه هایی که برایپاسخ تشریحی: 

 قرار می گیرد و نمی توان چنین پنداشت که هزینه ها بر عهده موسسین به میزان سهم آنها بوده و یا به طور مساوی قرار می گیرد.

 .صحیح است 3گزینه 

 قرارداد حمل و نقل، اصوالً بین چه اشخاصی منعقد می شود؟ .25
 ( متصدی حمل و نقل، ارسال کننده و مرسل الیه2 مل و ارسال کننده( متصدی حمل و نقل، مباشر ح1

( متصدی حمل و نقل و ارسال 4    ( مباشر حمل و ارسال کننده3

 کننده

قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل علی االصول بین متصدی حمل و نقل و ارسال کننده منعقد می  377با استناد به ماده پاسخ تشریحی: 

 شود.

 .صحیح است 4گزینه 

 در خصوص تأثیر قبول برات توسط ثالث، بر مسئولیت امضاکنندگان برات،کدام مورد صحیح است؟ .26
 ( فقط مسئولیت ظهرنوسان را ساقط می کند.1

 ( مسئولیت کلیه امضاکنندگان برات را ساقط می کند.2

 ( فقط مسئولیت ظهر نویسان و ضامنین آنها را ساقط می کند.3

 سقوط مسئولیت امضاکنندگان برات نیست.( فی نفسه، موجب 4

قانون تجارت شخص ثالث می تواند برات را به نام برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها قبول کند و بر اساس  239مطابق ماده  پاسخ تشریحی:

ابل برات دهنده و ظهرنویس ها حاصل قانون تجارت تا زمانی که برات تادیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مق 240ماده 

 می شود محفوظ خواهد بود.

 -دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند تواند آن را به براتهر گاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می - 239 ماده

 شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده به امضاء او برسد.قبولی

دهنده و از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل براتبعد  - 240 ماده

 شود محفوظ خواهد بود.حاصل میهاظهرنویس

 .صحیح است 4گزینه 

ال علیه که مقیم شود. محکه تبعه ترکیه است،تسلیم می« دارنده»براتی توسط یک تبعه افغانستان تنظیم و در تهران  به  .27

عراق است، در بغداد قبولی را می نویسد. اگر برات در وعده تأدیه نشده و دارنده در تهران علیه صادرکننده اقامه 

 دعوی کند، خسارت تأخیر تأدیه مطابق قانون کدام کشور محاسبه می شود؟
 ( افغانستان2( ترکیه                                           1

 ( عراق4ان                                            ( ایر3

صدور برات در تهران انجام شده است و محل طرح دعوی نیز تهران بوده است بنابراین دادگاه درخواست خسارت تاخیر تادیه پاسخ تشریحی: 

 بر اساس حقوق ایران کم خواهد داد.
 شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است. در مورد برواتی که در خارج ایران صادر - 305 ماده

قبولی و غیره( نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی  -ضمانت  -تعهدات ناشی از ظهرنویسی قسمت از سایر تعهدات براتی ) هر

ن ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانو تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است. است که
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استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با اند حقباشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده یحصح

 قوانین خارجی نیست.

 .صحیح است 3گزینه 

 تعداد سهام، شریک جدید چه مبلغی می پردازد؟در افزایش سرمایه شرکت از طریق افزایش  .28
 ( ممکن است مبلغی بیش از مبلغ اسمی سهم بپردازد.1

 ( همواره مبلغی کمتر از مبلغ اسمی سهم می پردازد.2

 ( همواره به اندازه مبلغ اسمی سهم می پردازد.3

 ( همواره بیش از مبلغ اسمی سهم می پردازد.4

ت سهام عرضه شده برای فروش را به همان قیمت اسمی مندرج در ورقه سهم بخرد و یا اینکه شرکت شریک جدید ممکن اسپاسخ تشریحی: 

 با شرایطی سهام مذکور را به مبلغ باالتری عرضه کند.

 .صحیح است 1گزینه 

 در صورتی که ملکی در اجاره تاجر ورشکسته باشد،کدام مورد صحیح است؟ .29
 امکان پذیر است. ( خاتمه رابطه استیجاری، صرفا با اقاله1

 ( هر یک از مدیر تصفیه یا موجر می توانند به طور یک جانبه قرارداد اجاره را فسخ کنند.2

 ( در صورتی که اجاره موافق منافق طلبکارها باشد،مدیر تصفیه می توانند یک جانبه قرارداد اجاره را فسخ کند.3

 ه در ردیف غرمای عادی قرار می گیرد و تضمین دیگری ندارد.( در صورت بقا یا فسخ اجاره ،موجر از بابت مال االجار4

در صورت ورشکستگی تاجر اجاره باطل نمی شود و به قوت خود باقی است و مدیر تصفیه می تواند به لحاظ صرفه طلبکاران پاسخ تشریحی: 

 از طریق اقاله آن را بر هم بزند.

 .صحیح است 2گزینه  

امی از طریق باال بردن مبلغ اسمی سهام و پرداخت مابه  التفاوت آن از سوی تصمیم به افزایش سرمایه شرکت سه .30

 سهامداران ، با چه آرایی از سهامداران اعتبار دارد؟
 ( اکثریت دوسوم آرای سهامداران دارای حق رأی1

 ( اکثریت بیش از نصف آرای حاضر در جلسه رسمی 2 

 ( اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی3

 اق آرا( اتف4 

پرداخت ما به التفاوت مبلغ سهام جدید از سوی سهامداران در واقع به تعهد آنها افزوده است و تعهدات سهامداران جز به پاسخ تشریحی: 

 توافق همگی آنها امکانپذیر نمی باشد.

 صحیح است. 4گزینه 

 برات رجوعی براتی است که ...؟ .31
 صادرکننده تعهد کند قبل از سررسید وجه برات را نزد براتگیر تامین کند.   در آن براتگیر مدیون به برات دهنده نباشد و 1

 ( دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه به عهده برات دهنده صادر می کند. 2

 ه به عهده یکی از ظهرنویسان صادر می کند.( دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نام3

( دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان صادر می 4

 کند.

اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج  قانون تجارت، برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از 298مطابق ماده  پاسخ تشریحی:

صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها صادر می کند. بنابراین روشن است که گزینه آخر صحیح است. 

 گزینه دو و سه هرچند صحیح اند اما ناقص بوده و گزینه آخر، گزینه کاملتری نسبت به آنها می باشد.  

ین آنچه در گزینه اول آمده تعریف برات سازشی می باشد. چه اینکه در برات برخالف حواله ممکن است صادرکننده از براتگیر طلبی همچن

 نداشته باشد.   

 صحیح است.  4گزینه 
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 کدام گزینه از شرایط شکلی صحت سفته نمی باشد؟ .32
 غ به عدد( مبل2( مبلغ به حروف                                      1

 ( گیرنده وجه 4( درج تاریخ پرداخت                                 3

 متضمن مراتب ذیل باشد:  فته طلب یا به عبارتی دیگر همان سفته عالوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و پاسخ تشریحی:

 مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف. -1

 در وجه حامل یا شخص معین باشد. . گیرنده وجه که ممکن است 2

. تاریخ پرداخت یا همان سررسید که ممکن است عندالمطالبه، موعد معین یا به رویت باشد. بنابراین روشن است درج مبلغ به عدد از جمله 3

ندارد فقط موجب می شرایط شکلی صحت سفته نمی باشد. این در حالی است که باید بیان داشت عدم رعایت این شرایط شکلی ضمانت اجرا 

 گردد چنین سفته ای از مزایای موجود در قانون تجارت بی نصیب گردد و در زمره ی اسناد غیر تجاری قرار بگیرد. 

 صحیح است. 2گزینه 

 برات قبول شده به لحاظ نتیجه و اثر حقوقی، با کدام یک از تأسیس های حقوقی زیر شباهت بیشتری دارد؟  .33
   ( حواله1

 امنی( ضمانت تض2

  ( نمایندگی پرداخت3

 ( تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهدله4

اگرچه ماهیت حقوقی برات را نمی توان در قالب هیچ یک از عقود معین گنجاید بدلیل تجاری بودن تعهد براتی ولیکن می  پاسخ تشریحی:

 .توان آن را به لحظه نتیجه و اثر حقوقی مشابه عقد حواله در قانون مدنی برشمرد

 .صحیح است 1گزینه 

 شود؟ اگر مدیر تصفیه، اموال تاجر ورشکسته را مخفیانه برای خود برداشت کند، به کدام مجازات محکوم می .34
 ( ورشکستگی به تقلب    1

 ( معاونت در ورشکستگی به تقلب 2

 ( خیانت در امانت     3

 ( تصرف غیرقانونی 4

 .1375وب ق.م.ا ، مص 674به استناد ماده پاسخ تشریحی: 

قانون مزبور مقرر می دارد که: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره  674ماده 

شود یا به مصرف  یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابی اجرت به کسی داده شود و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد

س از معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حب

 شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

اشت و تصاحب کردن آن اموال از سوی مدیر تصفیه، همانطور که می دانیم اموال تاجر ورشکسته نزد مدیر تصفیه امانت می باشند، لذا برد

 خیانت در امانت محسوب می شود.

 صحیح است. 3گزینه 

را  یو یداده و طلب مورد ادعا صیتشخ یرا ناکاف«الف»شخص  یمدارک استناد ،یامور ورشکستگ هیاداره تصف .35

منعقد  یبدون حضور و یو قرارداد ارفاقرا موقتٌا طلبکار اعالم ننموده «الف»شخص  زیکند، دادگاه ن یمردود اعالم م

 ...یارفاق صورت قرارداد نیکند. در ا یرا صادر م «لفا»گردد اّما بعداٌ دادگاه حکم به طلبکار بودن شخص  یم

 ( باطل است. 1

 است. حی( صح2

 ( قابل فسخ است.3

 سرنوشت قراردادباشد. باطل است. رییصادرکننده مؤثر در تغ یکه رأ ی( در صورت4

 در مذکور مورد. است شده بینی پیش ت.ق 494 و 492 مواد ضمن حصری صورت به ارفاقی قرارداد فسخ امکان و بطالنسخ تشریحی: پا

 . نیست آنها از یک هیچ از پرسش

 صحیح است. 2گزینه 
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 م(چهار)آزمون شبیه ساز 

قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطالن معامالتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق مطابق قانون تجارت،  -1

 ...یا فسخ قرارداد مزبور نموده
 .شودنمی باطل (1

 .شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشدنمی باطل (2

 شود.می باطل (3

 طلبکاران هم باشد.شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر نمی باطل (4

معامالتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم قانون تجارت:  500مطابق ماده پاسخ تشریحی: 

 .شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشدنمیبطالن یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل

 صحیح است. 2گزینه 

 ؟باشد ایویژگیچه بایستی دارای  (تصدیق قرارداد ارفاقی )استثنای وارد بر اصل بطالن معامالت تاجر بعد از صدور حکم  -2
 .معامله را در زمان اعتبار قرارداد ارفاقی منعقد نماید (1

 .داده باشددر معامله سوء نیت نداشته باشد یعنی به ضرر طلبکاران معامله ای انجام ن (2

 ( باید معامالت با رضایت طلبکاران باشد.3

 صحیح است. 2و  1( گزینه 4

 ویژگی باشد: 2استثنای وارد بر اصل بطالن معامالت تاجر بعد از صدور حکم بایستی دارای  قانون تجارت 500با توجه به ماده  پاسخ تشریحی:

اد قرارداد ارفاقی شده باشد و معامله را در زمان اعتبار قرارداد ارفاقی منعقد تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی موفق به انعق  -1

 نماید.

 در معامله سوء نیت نداشته باشد یعنی به ضرر طلبکاران معامله ای انجام نداده باشد.  -2

 صحیح است. 4گزینه 

 .... )در زمان قرارداد ارفاقی(نتیجه ابطال معامالت بعد از صدور حکم ورشکستگی -3
 تقسیم می شود. بین طلبکاران ارفاقی ابتدا دارایی تاجر( 1

 شود.تقسیم میاند دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده (2

 در هر صورت طلبکار ارفاقی باید در صف غرما بایستد. (3

 صحیح است. 3و  2( گزینه 4

در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که  »:قانون تجارت 500ماده با توجه به  پاسخ تشریحی:

 «.شودتقسیم می اند به غرمابعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده

 د.تیجه ابطال معامالت بعد از صدور حکم ورشکستگی : در هر صورت طلبکار باید در صف غرما بایستن نکته:

 صحیح است. 4گزینه 

 در اثر ورشکستگی مجدد تاجر بعد از قرارداد ارفاقی... -4
 .رسدبه ترتیب به آنها میی طلبکاران ارفاقی مأخوذ (1

 کسر خواهد شد. رسداز وجهی که به ترتیب غرما به آنها می یطلبکاران ارفاق یمأخوذ (2

  ممتازه محسوب خواهد شد. طلبکاران ارفاقیطلب   (3

 در نوبت بعد از آنها قرار می گیرند. اندکه بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده یطلبکاران (4

هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون اینکه قرارداد  قانون تجارت: 503 ماده بر اساس پاسخ تشریحی:

 :االجرا استدر ورشکستگی ثانوی الزم ذیلمقررات  جدد()ورشکستگی ممزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد

 رسداند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها میاگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته 

 کسر خواهد شد.

 اند به غرما اقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شدهدر صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارف

 شود.تقسیم می
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 صحیح است. 2گزینه 

 ...دومنعقد نش تاجراگر قرارداد ارفاقی بین طلبکاران ارفاقی و  -5
 مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد. (1

 به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد. ان ارفاقیطلبکار با رضایتمدیر تصفیه  (2

 دهند.می مدیر تصفیه این مأموریت را برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود  (3

 نماید.دعوت میجهت تصمیم گیری عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را  (4

اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی  قانون تجارت  504ماده بر اساس   پاسخ تشریحی:

 شروع خواهد کرد.

 صحیح است. 1گزینه 

 ...مدیر تصفیه  -6
 .به دیگری تفویض نمایدقرارداد را برای بقیه مدت  تاجر و شخص مستاجر اجارهقرارداد تواند با اجازه عضو ناظر می (1

 ورشکسته منظور دارد.تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی تاجرمی (2

 .پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبالً مالحظه کرده باشدهیچ طلبی را نمی (3

 ( همه موارد4

 قانون تجارت: 526و  515 -513با استناد به ماده  پاسخ تشریحی:

مشروط بر اینکه به موجب قرارداد تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید )مدیر تصفیه می - 513 ماده

د به مالک اموال االجاره را بنمایطرفین این حق منع نشده باشد( و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مالکتبی

 نامه را به موقع خود اجرا کند.شرایط و مقررات اجارهداده و کلیه همستأجر

تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی مدیر تصفیه می - 515 ماده

 ورشکسته منظور دارد.تاجر

مدیر تصفیه مبلغی را که  مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبال  مالحظه کرده باشدپردازد مدیر تصفیه نمی هیچ طلبی را - 526ماده 

که طلب در آن  مجلسیصورتتواند اجازه دهد که به موجب کند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند میسند قید میپرداخته در روی

 باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.پرداخته شود در هر حال تصدیق شده وجهی

 صحیح است. 4گزینه 

 ....همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید  -7
 خواهد داد. به طلبکاران خود راحساب عضو ناظرنماید. در این جلسه مدیر تصفیه طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می (1

 خواهد داد.به طلبکاران  خود را حساب مدیر تصفیهنماید. در این جلسه ورشکسته را دعوت میطلبکارها و تاجر  مدیر تصفیه (2

 خواهد داد. هیتصف ریخود را  به مدنماید. در این جلسه عضو ناظر حسابعضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می (3

 خواهد داد. طلبکارانخود را  به حساب مدیر تصفیهین جلسه نماید. در اعضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می (4

همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را »:قانون تجارت 511 مادهپاسخ تشریحی: مطابق ماده 

 «خود را خواهد داد.مدیر تصفیه حساب جلسهنماید. در این دعوت می

 صحیح است. 4گزینه 

 نمی شود؟ورشکسته به تقصیر  رد ذیلموکدام جر در تا -8
 استقراض  (1

 ( مخارج شخصی فوق العاده2

 خریدی باالتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز (3

 جهت پرداخت طلب یکی از طلبکارها ترجیح (4

راض توسط تاجر ایرادی ندارد اما دلیل اینکه تاجر در صورت استقراض ورشکسته به تقصیر نمی شود این است که صرف استقپاسخ تشریحی: 

اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی باالتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از 

 ؛ ورشکسته به تقصیر می شود.شداست به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باصرفه



        

 

300 

 شود:تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعالن می - 541 ماده

 العاده بوده است.( در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق1

غ عمده صرف معامالتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به ( در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبال2

 محض است.اتفاق

ز ( اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی باالتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور ا3

 اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از صرفه

 ( اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.4

 صحیح است. 1گزینه 

 ...شودمخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها میمطابق قانون تجارت  -9

 .شد به عهده دولت استئت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورتی که محکومدر صورت برا (1

  .است تاجرشد به عهده و در صورتی که محکومان درخواست کننده تعقیب در صورت برائت تاجر به عهده طلبکار (2

 .است تاجرشد به عهده و در صورتی که محکوم تک تک طلبکاراندر صورت برائت تاجر به عهده  (3

 .است دولتشد به عهده و در صورتی که محکوم مدیرتصفیهدر صورت برائت تاجر به عهده  (4

شود در صورت برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورتی مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می پاسخ تشریحی:

 قانون تجارت( 546)ماده ق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.شد به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابکه محکوم

 صحیح است. 1گزینه 

تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به میزانی که در حقیقت در صورتی که  -10

 ...  مدیون قلمداد نموده است ؛باشدنمیمدیون
 می شود. ( ورشکستگی به تقصیر محکوم1

 شود. یمحکوم م تقلببه  یورشکستگ (2

 شود. یمحکوم م ریبه تقص یورشکستگ( ممکن است به 3

 شود. یبه تقلب محکوم م یورشکستگ ممکن است به (4

 در این خصوص مقرر می دارد: 549تاجر به ورشکستگی به تقلب محکوم می شود. ماده  2در صورت انجام امر مقرر در گزینه  پاسخ تشریحی:

میان برده و کرده و یا به طریق مواضعه و معامالت صوری از مخفیهر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را 

همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت 

 شود.مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعالم و مطابق قانون جزا مجازات می باشدنمیمدیون

 صحیح است. 2گزینه 

 منعقد شده باشد...خود تاجر ورشکسته  تارج، توسط کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف -11
 ( قابل فسخ است.1

 (محکوم به بطالن است.2

 ( غیرنافذ است.3

 ( نافذ است.4

کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطالن  تشریحی: پاسخ

)ماده طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.-است 

 قانون تجارت( 557

 صحیح است. 2گزینه

 ارگان های تصفیه بر اساس قانون تجارت کدام است؟ -12
 مدیر تصفیه -دادستان -( دادگاه1

 عضو ناظر -مدیر تصفیه -دادستان -( دادگاه2

 اداره امور ورشکستگی -دادستان -دادگاه (3
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 عضو ناظر -مدیر تصفیه -اداره امور ورشکستگی (4

 قانون است : 2ما تابع  سیستم ورشکستگی در حقوقپاسخ تشریحی: 
 قانون تجارت  -1

 قانون اداره ورشکستگی  -2

 ارگان های تصفیه بر اساس قانون تجارت :-

 دادگاه  -1

 دادستان  -2

 عضو ناظر  -3

 مدیر تصفیه  -4

 ارگان های تصفیه در قانون اداره ورشکستگی-

 دادگاه  -1

 دادستان  -2

 اداره امور ورشکستگی  -3

 ست.صحیح ا 2گزینه 

 در خصوص ورشکستگی شرکت های وابسته به شرکت اصلی کدام گزینه صحیح است؟ -13
 (ورشکستگی شرکت وابسته همزمان با ورشکستگی شرکت اصلی مورد رسیدگی قرار می گیرد.1

 ( ورشکستگی شرکت اصلی ارتباطی با ورشکستگی شرکت وابسته ندارد.2

 دارد. یپ آن را در ریمد یشرکت وابسته ورشکستگ یورشکستگ( 3

 ( هیچکدام4

شرکت وابسته  یبا ورشکستگ یارتباط یشرکت اصل یورشکستگدر خصوص ورشکستگی شرکت های وابسته باید گفت که پاسخ تشریحی: 

 ادامه دهد. اتشانیشرکت ها دارد به ح نیکه شرکت ورشکسته در ا یتوانند با انتقال دادن سهام یوابسته م یشرکت ها . به دلیل اینکهندارد

اضافه بر آن شرکت های وابسته دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و تا زمانی که دچار ورشکستگی نشده باشد نمی توان آن را ورشکسته 

 محسوب کرد.
 دارد.ن یآن را در پ ریمد یشرکت وابسته ورشکستگ یورشکستگنیز این است که  3علت صحیح نبودن گزینه 

 صحیح است. 2گزینه 

 ر جهت رسیدگی به ورشکستگی شرکت های تعاونی کدام است؟دادگاه صالحیت دا -14
 ( دادگاه محل اقامتگاه اتحادیه1

 ( دادگاه مرکز انجام معامالت تجاری2

 ( دادگاه محل اقامت شکات3

 امور ورشکستگی( اداره 4

انون تجارت اعمال می شود. در مورد اتحادیه های تعاونی که شخص حقوقی هستند اما تاجر نیستند قاعده منعکس در قپاسخ تشریحی: 

قانون تجارت دادگاهی به ورشکستگی این اتحادیه رسیدگی می کند که اقامتگاه اتحادیه در حوزه صالحیت آن دادگاه واقع  413مطابق ماده 

 است. اقامتگاه این اتحادیه ها همان محل بهره برداری آنها است.

ه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقف - 413 ماده

 .حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نمایدبدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت محکمه

 صحیح است. 1گزینه 

 عملیات تصفیه  تاجر ورشکسته... -15
 ی که حکم ورشکستگی را صادر کرده است؛ رسیدگی می شود.هنظر دادگا ریز( 1

 زیر نظر دادستان رسیدگی می شود. (2

 ( زیر نظر ناظری که اداره تصفیه مشخص کرده، رسیدگی می شود.3

 شود. یم یدگیکرده؛ رس صادررا  یکه ورشکستگ یا هینظر اداره تصف ریز (4
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ام می شود که حکم ورشکستگی را صادر کرده است. عضو ناظر را نیز دادگاه انتخاب می عملیات تصفیه زیر نظر دادگاهی انج پاسخ تشریحی:

 کند.

 صحیح است. 1گزینه 

 چه کسی صالحیت رسیدگی به شکایات از عملیات و اقدامات مدیر تصفیه دارد؟ -16
 ( فقط توسط عضو ناظر1

 ( دادستان با اجازه عضو ناظر2

 صالحدگاه نکرد در دا یدگیو اگر رس ( اداره تصفیه3

 ( عضو ناظر و اگر رسیدگی نکرد در دادگاه صالح4

عضو ناظر رسیدگی می کند و اگر طی ده روز به شکایات رسیدگی نکرد شاکی  هیتصف ریو اقدامات مد اتیاز عملبه شکایات از پاسخ تشریحی: 

 می تواند از دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی درخواست رسیدگی کند.

 ت.صحیح اس 4گزینه 

 چنانچه  صلح دعوای مال غیرمنقول مطرح باشد... -17
 تواند دعوی را به صلح خاتمه دهدمدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می (1

 .تواند دعوی را به صلح خاتمه دهدالعموم و نظارت عضو ناظر میمدیر تصفیه با اجازه مدعی (2

اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد خاتمه دهد تواند دعوی را به صلح مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می (3

 تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.

اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیر منقول  تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد.العموم و نظارت عضو ناظر میمدیر تصفیه با اجازه مدعی (4

 رد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.باشد و در این مو

تواند با نماید و همچنین میمدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت میقانون تجارت  457مطابق ماده  پاسخ تشریحی:

باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قباًل البیت و مالفروش اثاثالعموم و نظارت عضو ناظر بهاجازه مدعی

 ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. -کند الاقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار

 صحیح است. 3گزینه 

 امکان فسخ قرارداد ارفاقی در صورتی است که... -18
 ( تاجر به ورشکستگی به تقلب محکوم شود.1

 شکستگی تقلب و یا به تقصیر محکوم شود.( تاجر به ور2

 ( در میزان دارایی یا مقدار قروض توسط تاجر تقلب به کار رفته باشد.3

 ( ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند.4

شود چرا که بطالن با میاشتباه بودن آنها مشخص  است یکه از موارد بطالن قرارداد ارفاق 3و  1موارد مربوط به گزینه  با ذکر  پاسخ تشریحی:

 شود:فسخ متفاوت است. موارد ذیل باعث بطالن قرارداد ارفاقی می

 .تاجر به ورشکستگی به تقلب محکوم شود 

 مقدار قروض توسط تاجر تقلب به کار رفته باشد. ای ییدارا زانیدر م 

دات خود به موجب قرارداد ارفاقی عمل نکند. البته باید ذکر اما فسخ در صورتی است که ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند و به تعه

 کرد که در صورتی فسخ اتفاق می افتد که بعد از مطالبه از دادگاه، این مرجع فسخ را موجه بداند.

 نکته: تقاضای فسخ باید از طلبکار یا طلبکارانی شود که قرارداد ارفاقی را امضاء کرده اند.

 صحیح است. 4گزینه 

 کت مختلط و تضامنی ورشکسته شود قرارداد ارفاقی را با چه شخصی منعقد باید کرد؟اگر شر -19
 ( در شرکت مختلط و تضامنی یک یا چند نفر از شرکا1

 (در شرکت مختلط شرکت و در شرکت تضامنی همه شرکا2

 ( در شرکت مختلط تمامی شرکا و در شرکت تضامنی شرکت3

 یک یا چند نفر از شرکای ضامن ( در شرکت مختلط و تضامنی یا شرکت یا4
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پاسخ تشریحی: اگر شرکت مختلط و تضامنی ورشکسته شود قرارداد ارفاقی با شرکت و یا یک یا چند نفر از شرکای ضامن منعقد 

 می شود.

 با یک یا چند توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراًورشکست شود طلبکارها می مختلط یا نسبی -تضامنی اگر شرکت  - 506 ماده

دارایی شخصی شود ولی شرکاء ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می نفر از

شریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی  -ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد  قرارداد اشرکایی که با آنه

شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی  -نمایند مگر از اموال شخصی خودشان توانند تعهد حصهشده نمی منعقد

 مبری است.

 صحیح است. 4گزینه 

 تداوم تجارت تاجر ورشکسته ممکن نیست مگر ....  -20
 ( در صورت موافقت طلبکاران1

 ( در صورت موافقت عضو ناظر و اداره تصفیه2

 ( در صورت موافقت طلبکاران و اجازه عضو ناظر3

 ( در صورت موافقت خود تاجر و دادگاه صالح4

 باشد.امکانپذیر می تداوم تجارت تاجر ورشکسته در صورت موافقت طلبکارانمطابق قانون تجارت پاسخ تشریحی: 

 صحیح است. 1گزینه 

 قه دارند...طلبکاران تاجر ورشکسته که مالی از اموال تاجر را در وثی -21
 ( فقط از حاصل فروش آن مال می توانند طلب خود را استیفاء نمایند.1

 ( در صورتی که وجه حاصل از فروش مال مورد وثیقه کافی نباشد؛ جزء طلبکاران ممتازه محسوب می شوند.2

ر مالی تحصیل کند از آن مال می تواند ( اگر وجه به دست آمده از فروش مال مورد وثیقه کفایت نکند؛ پس از خاتمه ورشکستگی اگر تاج3

 استیفای حق نماید.

 شوند.( چنانکه از حاصل فروش مال به وثیقه گذاشته شده نتوانند تمام طلب خود را وصل کنند؛ نسبت به مازاد داخل در غرماء می4

گذاشته شده نتوانند  قهیحاصل فروش مال به وث دارند چنانکه از قهیاز اموال تاجر را در وث یطلبکاران تاجر ورشکسته که مال پاسخ تشریحی:

 .شوندیتمام طلب خود را وصل کنند؛ نسبت به مازاد داخل در غرماء م

 شوند.طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می - 514 ماده

وم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر العماگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی - 516 ماده

شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم میقیمت

 خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.بقیه طلب

 صحیح است. 4گزینه 

الف طلبکار دارای رهینه غیرمنقول و ب طلبکار عادی تاجر ورشکسته است. اینک چنانچه رهینه جوابگوی طلب الف نباشد  -22

 نسبت به مانده طلب....
 ( الف مقدم بر ب است.1

 ( الف و ب بر یکدیگر تقدم ندارند.2

 ( الف تا سقف یک دوم مقدم بر ب است.3

 ( ب مقدم بر الف است.4

 اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد تشریحی: پاسخ

طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت به بقیه طلب خود 

برند مشروط بر اینکه طلب آنها به طوری که قبالً مذکور شده منظور و از وجوهی که برای غرما مزبور مقرر است حصه می مولیغرما مع جزو

 قانون تجارت( 518)ماده شده باشد.است تصدیق

 صحیح است. 2گزینه 
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 ن....محسوب می شود؟در صورتی که کارفرمای کارگران مشمول قانون کار، تاجر ورشکسته باشد؛ مطالبات آن کارگرا -23
 ( عادی1

 ( ممتازه2

 ( بعضا دارای اولویت3

 ( تماما دارای اولویت4

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مقرر کرده از مطالبات ممتازه هستند مازاد بر آن  58مطالبات کارگران تا حدی که ماده پاسخ تشریحی: 

 جزء مطالبات عادی به شمار می آید.

 صحیح است. 3گزینه 

 قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و چه کسانی منعقد می شود؟ -24
 ( طلبکارهای او1

 ( طلبکارانی که طلبشان تشخیص و تصدیق شده و طلبکارانی که طلبشان موقتا قبول شده باشد.2

 (طلبکارانی که طلبشان تشخیص و تصدیق شده و طلبکارانی که طلبشن موقتا قبول شده باشد.3

 مطالباتشان ورد قبول تاجر ورشکسته قرار گرفته است. ( بستانکارانی که4

 قیو تصد صیکه طلبشان تشخ یطلبکاران قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و اکثریت طلبکاران او منعقد می شود . البتهپاسخ تشریحی: 

شود که الاقل د ارفاقی فقط وقتی منعقد میقرارداقانون تجارت  480. ضمنا مطالبق ماده که طلبشن موقتا قبول شده باشد یشده و طلبکاران

است  موقتا  قبول گشتهیا  تشخیص و تصدیق شدهکه  نصف به عالوه یک نفر از طلبکارها با داشتن الاقل سه ربع از کلیه مطالباتی

 در آن قرارداد شرکت نموده باشند و اال بالاثر خواهد بود.

 صحیح است. 3گزینه 

 شکسته به کدام مرجع  ارائه می شود؟تقاضای اعاده اعتبار تاجر ور -25
 ( عضو ناظر1

 ( دادگاه2

 ( اداره تصفیه امور ورشکستگی3

  یرئیس دادگستری محل صادر کننده حکم ورشکستگ( 4

تری هرکس می خواهد اعاده اعتبار کند باید دادخواست اعاده اعتبار به دادگاه بدهد. تقاضای اعاده اعتبار باید به رئیس دادگس پاسخ تشریحی:

 می شود.   میتقد یمحل صادر کننده حکم ورشکستگ

 صحیح است. 4گزینه 

را مردود  یو یداده و طلب مورد ادعا صیتشخ یرا ناکاف«الف»شخص  یمدارک استناد ،یامور ورشکستگ هیاداره تصف -26

گردد. امّا  یمنعقد م یو بدون حضور یرا موقتٌا طلبکار اعالم ننموده و قرارداد ارفاق«الف»شخص  زیکند، دادگاه ن یاعالم م

 ........................ یصورت قرارداد ارفاق نیکند. در ا یرا صادر م «لفا»بعداٌ دادگاه حکم به طلبکار بودن شخص 

 ( باطل است. 1

 است. حی( صح2

 ( قابل فسخ است.3

 سرنوشت قراردادباشد. باطل است. رییصادرکننده مؤثر در تغ یکه رأ ی( در صورت4

ق.ت پیش بینی شده است. مورد مذکور در  494و  492بطالن و امکان فسخ قرارداد ارفاقی به صورت حصری ضمن مواد تشریحی: پاسخ 

 پرسش از هیچ یک از آنها نیست.

 صحیح است.2گزینه 

به کدام مجازات محکوم در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد اگر مدیر تصفیه،  -27

 شود؟ می
 ( ورشکستگی به تقلب      1

 ( معاونت در ورشکستگی به تقلب 2
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 ( خیانت در امانت 3

 ( تصرف غیرقانونی 4

دلیل اصلی که مدیر تصفیه به این مجازات محکوم می شود  شد.به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهدبه  555مطابق ماده پاسخ تشریحی: 

  فیه امر ورشکستگی را انجام می دهد.این است که در مقام امین وظیفه تص

به مجازات خیانت در اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد  - قانون تجارت 555 ماده

 شد.محکوم خواهد امانت

 صحیح است. 3گزینه 

ات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاماًل هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعمطابق قانون تجارت،  -28

 ؟بپردازد 
 نمایداعاده اعتبار می (1

 .نمایدحقاً اعاده اعتبار می (2

 شود.اعاده اعتبار ( ممکن است 3

 ( با رضایت طلبکاران و تایید دادگاه حقا اعاده اعتبار می نماید.4

فرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کامالً بپردازد حقاً اعاده اعتبار هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متپاسخ تشریحی: 

 قانون تجارت( 561.)ماده نمایدمی

 صحیح است. 2گزینه 

 تصدیق قرارداد ارفاقی ... -29
 ( با عضو ناظر است.1

 ( با دادگاه است.2

 ( با اداره تصفیه و مدیر تصفیه است.3

 ( با طلبکاران است.4

توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می - 486 دهما پاسخ تشریحی:

هر گاه در ظرف این مدت از  -تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید محکمه نمی نماید.

حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر طلبکارهایی که طرف

 .شوداگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع بالاثر می-کند

 صحیح است. 2گزینه 

 داد،.........................تواند حکم  یم زیبعد از انحالل ن یشرکت نسب یبه ورشکستگ -30

 شرکت با آن موافقت کند. هیتصف رینشده باشد و مد میشرکت تقس ییدارا نکهی(مشروط به ا1

 با آن موافقت کند. هیتصف ریمد نکهی(مشروط به ا2

 نشده باشد. میشرکت تقس ییدارا نکهی(مشروط به ا3

 شده باشد. میشرکت تقس ییاگر دارا ی(حت4

به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحالل نیز می توان حکم داد مشروط به اینکه دارایی »ت آمده است: ق. 127ماده  در پاسخ تشریحی:

 .ق.ت، ماده یاد شده درباره شرکت نسبی نیز جاری است 89طبق ماده « شرکت تقسیم شده باشد.

 صحیح است. 3گزینه

گردد.  یصادر م« ب»شخص  یحکم ورشکستگ عیمب میتسل فروشد امّا قبل از یم« ب»را به شخص  ییکاال« الف»شخص  -31

امتناع  نیکند. از منظر قانون تجارت ا یامتناع م ع،یمب میکه هنوز ثمن را وصول ننموده است. از تسل« الف»شخص 

........................... 

 از عقد است. یتعهد ناش ض( نق1

 از بطالن عقد است. ی( ناش2

 از حق حبس است. ی( ناش3
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 از انفساخ عقد است. ی( ناش4

نیز  4و  2گزینه  .از سوی ورشکسته نشده است تعهدی صحیح نیست، چون نقض 1ق.ت. گزینه  534و  533مواد  با استناد پاسخ تشریحی:

ب تقاضا  الف و تواند با اذن عضو ناظر تسلیم مال التجاره را با پرداخت قیمت مقرر بینق.ت مدیر تصفیه می 534صحیح نیست، چون طبق ماده 

ق.ت از سوی قانونگذار با هیچ اصول  534ب در فرض پرسش باطل یا منفسخ شده بود، پیش بینی ماده  در صورتی که معامله الف و .کند

 .حقوقی سازگار نبود

شده و نه به کس التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم هر گاه کسی مال - 533 ماده

 التجاره امتناع کند.تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مالحساب او بیاورد آن کس میدیگر که به

التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مالدر مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می - 534 ماده

 ورشکسته مقرر شده است بپردازد.تاجرفروشنده و 

 صحیح است. 3گزینه

در صالحیت کدام دعوای استرداد اموال امانی موجود نزد تاجر ورشکسته در  رفع اختالف بین مدیر تصفیه و عضو ناظر -32

 یک از موارد ذیل است؟
 ( اداره تصفیه1

 ( دادگاه2

 ( دادستان3

 ( رئیس دادگستری 4

 ف در صالحیت دادگاه می باشد.رفع این اختال پاسخ تشریحی:

اختالف محکمه پس از استماع عقیده عضو  رتتواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صومدیر تصفیه می - 535ماده  

 دهد.حکم مقتضی را میناظر

 صحیح است. 2گزینه

 نمی باشد؟ناف قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیمطابق قانون تجارت کدام یک از  -33
 قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه. (1

 قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او. (2

 التجاره که متعلق به ورشکسته است.قرارهای فروش اسباب یا مال (3

 ( همه موارد4

 قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست: تقانون تجار 540 مادهمطابق   پاسخ تشریحی:

 ( قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.1

 ( قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.2

 التجاره که متعلق به ورشکسته است.( قرارهای فروش اسباب یا مال3

 دارد.فیه را مقرر میرداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع( قرارهایی که قرا4

 ( قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صالحیت خود صادر کرده است.5

 صحیح است. 4گزینه 

 اعاده اعتبار قانونی در کدام یک از موارد ذیل امکانپذیر است؟ -34
 است. ری که قرارداد ارفاقی بسته در خصوص تاج (1

 در خصوص تاجری که طلبکارانش او را بری الذمه کردند . (2

 کلیه بدهی هایش را همراه با متعلقاتش پرداخت کند . تاجری که (3

  2و  1( گزینه 4

 صورت : 2ق . ت ( در  565اعاده اعتبار قانونی ) ماده  پاسخ تشریحی:

 .استارفاقی بسته در خصوص تاجری که قرارداد   -1

 در خصوص تاجری که طلبکارانش او را بری الذمه کردند .  -2
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 صحیح است. 4گزینه 

 ؟برای آنکه شریک ضامن یک شریک ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند  -35
 نماید که تمام دیون شرکت را پرداخته استباید ثابت (1

 ناظر و مدیر تصفیه عدم بدهکاری وی را تایید نماید. ( باید عضو2 

 باید قرارداد ارفاقی طلبکاران و شخص تاجر را تایید نماید.  (3

 نماید تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد. باید ثابت (4

برای آنکه شریک ضامن یک شریک ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند ن تجارت قانو 563مطابق ماده  پاسخ تشریحی:

نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت

 مخصوصی وجود داشته باشد.

 صحیح است. 4گزینه 
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 )آزمون شبیه ساز پنجم(

 قانون چک نیز در نظر گرفته شده است. 97سال نکته: در طرح تست های مربوط به اسناد، تغییرات 

 سوال اول: 

 ام است؟قانون تجارت که بیان می دارد، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار بدهد، کد 1گزینه منطبق با ماده 

 الف( نظریه موضوعی از ماده قابل برداشت است. 

 ب( اشتغال همزمان به شعل تجاری و غیر تجاری، شخص را تاجر می سازد. 

 ج( انجام پنهانی و با واسطه اعمال تجاری، تاثیری در تاجر محسوب نشدن آمر آن اعمال ندارد. 

 د( هر سه گزینه صحیح است.

قانون تجارت نیز از نظریه شخص پیروی شده است.  3حقوق ایران از ماده قابل استنتاج می باشد. در ماده  نکات: پذیرش نظریه موضوعی در

بنابراین دایره عملیات تجارتی بر حسب قانون به واسطه استفاده از سیستم مختلط گسترده تر گردیده است.  همچنین اشتغال همزمان به شغل 

تجاری به طور پنهانی موجب تاجر شناخته نشدن فاعل و آمر  نمی گردد. بنابراین هر سه گزینه صحیح         تجاری و غیر تجاری و نیز انجام اعمال

 می باشد.    

 صحیح است.  4پاسخ: گزینه 

 : 2سوال 

 کدامیک از عملیات زیر به حکم قانون تجارتی محسوب می گردند؟

 الف( معامالت برواتی

 ب( معامالت برواتی، سفته و چک

 فاً معامالت شرکت سهامی خاصج( صر

 د( معامالت شرکت های سرمایه ای

نکات: عملیات تجارتی به حکم قانون آن دسته از عملیاتی هستند که بر اساس ضوابط پذیرفته شده در مورد اعمال تجارتی ذاتی، تجارتی 

می کند. از این روی تجارتی تلقی کردن این اعمال نیاز به    نیستند، لیکن قانونگذار بنا به مصالحی احکام و آثار اعمال تجارتی را به آنها بار 

تصریح قانون دارد. معامالت برواتی و معامالت شرکت های سهامی اعم از سهامی عام و خاص مصداق این نوع از عملیات تجارتی به حکم قانون 

 می باشند. 

د و انتقال آنرا محقق می کند. یعنی صدور، قبولی، ظهرنویسی و ضمانت. معامالت برواتی اعمال حقوقی است که روی بروات انجام می شود و ایجا

 قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که صدور سفته و چک عمل تجاری تلقی نمی شود.  2ماده  8این امر در بند 

الیحه اصالح، به حکم قانون تجاری  2ت به موجب ماده همچنین در صورتیکه موضوع فعالیت یک شرکت سهامی عمل غیر تجاری باشد آن شرک

 است. 

 صحیح است.  1پاسخ: گزینه 

 : 3سوال 

 قانون تجارت با شرکت های مدنی است؟ 20کدام گزینه گویای تفاوت میان شرکت های تجاری موضوع ماده 

 الف( استقالل شخصیت حقوقی 

 ب( تفیکیک دارایی شرکت از اموال شرکا

 ج( اداره شرکت

 د( هر سه گزینه صحیح است. 

نکات: شرکت تجاری از شرکای آن شخصیت حقوقی مستقل پیدا می کند درحالیکه شرکت مدنی شخصیتی جدا از شرکای آن ندارد. همچنین 

باید گفت  شرکت تجاری می تواند دارای اموال مستقلی از دارایی های شرکای خود گردد برخالف شرکت مدنی. اما در مورد اداره این شرکت ها

در شرکت تجاری، تصمیمات راجع به شرکت عمدتاً با اکثریت آراء شرکا اتخاذ می شود. درحالیکه در شرکت مدنی برای انجام هر عمل مادی یا 

 حقوقی راجع به مال مشاع اتفاق نظر و رای کلیه شرکا ضروری است. 

 صحیح است.  4پاسخ: گزینه 
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 :4سوال 

آن، کلیه معامالت شرکت های تجارتی به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می  4و بند قانون تجارت  3مطابق ماده 

 شود. کدام گزینه از عبارت گفته شده استنباط نمی گردد.   

 الف( داللت بر اعمال تجاری تبعی دارد.     

 ذاتاً مدنی است. ب( تمام اعمال شرکت های تجاری جنبه تجاری دارد جز اعمالی که 

 قانون تجارت توسط شرکت های تجارتی، تجاری تبعی نیست.  2ج( انجام اعمال تجاری موضوع ماده 

 د( معامالت تجاری تاجر با غیر تاجر، تجاری تبعی محسوب نمی شود. 

غیر تجاری اند ولی به جهت آنکه توسط تاجر قانون تجارت در مقام بیان اعمال تجاری تبعی بوده است. اینها اعمالی اند که ذاتاً  3نکات: ماده 

انجام می شود تجارتی تلقی می شود. این اعمال به اعمال تجارتی تبعی تاجر حقیقی، شرکت های تجاری و تبعی فرعی تقسیم می شوند. 

مدنی. چه انجام دهنده آنها تاجر  بنابراین در مورد گزینه دوم باید بیان داشت تمام اعمال شرکت های تجاری جنبه تجاری دارد جز اعمال ذاتاً

 باشد چه غیر تاجر، چه شخص حقوقی باشد، چه شخص حقیقی مانند معامالت غیر منقول. 

 2در خصوص صحیح بودن گزینه دوم باید بیان داشت اعمال شرکت های تجاری همواره تجارتی تبعی نیست، بلکه اگر از اعمال مندرج در ماده 

 ارتی است. قانون تجارت باشد ذاتاً تج

قانون تجارت، معامالت تاجر تجاری است مشروط  3ماده  3و  1اما در خصوص گزینه آخر و بیان علت غلط بودن آن بیان داشت مطابق بندهای 

 بر اینکه برای رفع حوایج تجاری باشد، خواه با تاجر دیگر معامله کند، خواه با غیر تاجر. 

 صحیح است.  4پاسخ: گزینه 

 : 5سوال 

 مالت غیر منقول چه زمانی تجارتی محسوب می شوند؟معا

 الف( به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند. 

 ب( اصواًل تجارتی محسوب نمی شوند. 

 ج( ممکن است تجارتی محسوب شوند.

 د( به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند مگر در مواردی خاص. 

به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند. ولی باید بیان داشت داللی و حق العمل کاری  قانون تجارت، معامالت غیر منقول 4نکات: مطابق ماده 

، معامالت غیر منقول شرکت هایی که به 1343قانون تملک آپارتمان ها مصوب  5این معامالت تجارتی می باشد. همچنین به موجب ماده 

قانون تجارت می باشد. بنابراین  4و این امر استثناء وارد بر ماده منظور ساخت و فروش آپارتمان ایجاد شده اند، تجارتی محسوب می شود 

 هرچند گزینه اول منطبق با ماده بوده و صحیح می باشد اما گزینه آخر به جهت کامل بودن و اشاره به استثناء گزینه کامل تر بوده و جواب

 صحیح می باشد. 

 صحیح است.  4پاسخ: گزینه 

 : 6سوال 

 تجارت، کلیه معامالت تجار تجارتی است مگر ثابت شود مربوط به امور تجارتی نیست. کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ قانون 5مطابق ماده 

 الف( داللت بر اماره تجاری بودن کلیه معامالت تاجر دارد. 

 ب( اماره قانونی است که قاعدتاً اثبات خالف آن ممکن است.  

 ن پذیر می باشد. ج( اثبات خالف اماره صرفاً توسط تاجر امکا

 د( شرط الزم و کافی تجاری محسوب شدن کلیه معامالت اثبات تاجر بودن فرد است. 

قانون تجارت یک اماره مبتنی بر تجاری بودن کلیه معامالت تجار پیش بینی کرده است که قاعدتاً اثبات خالف آن ممکن است.  5نکات: ماده 

عهده کسی است که اظهارات او خالف ظاهر است که ممکن است تاجر باشد یا طرف مقابل وی. این امر مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی، بر

بنابراین علت غلط بودن گزینه سوم و صحیح بودن سایر گزینه ها روشن می گردد.  همچنین در خصوص گزینه آخر باید بیان داشت در این 

به عبارت دیگر هرگاه ثابت شد فرد تاجر است دیگر الزم نیست حوائج تجاری  مورد صرف اثبات تاجر بودن شخص کافی در تحقق اماره می باشد.

 یا غیر تجاری را ثابت کنیم. 

 صحیح می باشد.  3پاسخ: گزینه 
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 : ٧سوال 

 گزینه غلط در خصوص دفاتر تجاری کدام است؟

 الف( به تنهایی دلیل تاجر بودن آن است، به شرطی که مطابق قانون تنظیم شده باشد. 

 ب( مالزمه ای با تاجر بودن صاحب آن ندارد. 

 ج( در صورت قانونی بودن دفاتر مالیات تاجر بر مبنای آن تشخیص داده می شود. 

 د( تاجر عالوه بر الزام به نگه داری و داشتن دفتر، الزام به ارائه دفتر نیز دارد. 

اینکه همواره این امکان وجود دارد که شخص تاجر نباشد اما ملزم به نگه نکات( داشتن دفاتر تجاری مالزمه با تاجر بودن صاحب آن ندارد چه 

و نیز غلط بودن گزینه اول روشن می شود. به عبارت دیگر صرف نگه داری دفاتر تجاری،  2داری دفتر باشد. بنابراین علت صحیح بودن گزینه 

را زائل نمی کند. از طرف دیگر و در خصوص سایر گزینه ها باید شخص را تاجر نمی کند. همچنانکه نداشتن دفاتر تجاری، صفت تاجر بودن 

دد. بیان داشت در صورتیکه تاجر دفاتر داشته باشد، درآمد او از روی دفاتر مشروط به قانونی بودن آنها تشخیص داده شده و مالیات اخذ می گر

 بنابراین گزینه سوم نیز صحیح  می باشد.

قانون تجارت هر تاجری به استثنای کسبه جزء، مکلف است دفاتر موضوع قانون تجارت  6داشت مطابق ماده  اما در خصوص گزینه آخر باید بیان

)ورشکستگی به تقصیر( قانون تجارت  542)جزای نقدی(و  15یا دفاتر دیگر قانونی را داشته باشد. ضمانت اجرای عدم رعایت این تکلیف در مواد 

قانون آیین دادرسی مدنی،  210رت به سندیت دفاتر تجاری اشاره کرده است. از طرف دیگر مطابق ماده قانون تجا 14آمده است. همچنین ماده 

دگاه ممکن چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتیکه ابراز دفاتر در دا

 نماید که با حضور طرفین، دفاتر را معاینه و آنچه الزم است خارج نویسی نماید.  نباشد، دادگاه شخصی را مامور می

تر از بنابراین در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف به ارائه دفاتر توسط تجار باید بیان داشت، هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دف

 می تواند این مساله را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد. ابراز یا ارئه آن امتناع کند. درغیراینصورت دادگاه 

 صحیح است.  1پاسخ: گزینه 

 : 8سوال 

 گزینه غلط در خصوص شخصیت حقوقی و شرکت کدام است؟

 الف( شرکت مدنی، دارای شخصیت حقوقی نیست. 

  ب( شرکت های غیر تجاری، از زمان ثبت در دفتر مخصوص دارای شخصیت حقوقی می شوند. 

 ج( شرکت های بلدی، به محض ایجاد و بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.  

 د( شرکت با مسئولیت محدود از زمان تادهی تمام سهم الشرکه نقدی دارای شخصیت حقوقی می شود. 

د شخصیت حقوقی شرکت ها باید بیان قانون تجارت احصاء شده است. اما در خصوص زمان و مبداء ایجا 20نکات: شرکت های تجاری در ماده 

قانون تجارت تشکیالت و موسسات غیر تجاری، از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد  584داشت مطابق ماده 

 شخصیت حقوقی پیدا می کنند. 

 ز به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند. قانون تجارت به محض ایجاد و بدون نیا 587همچنین شرکت های دولتی و بلدی مطابق ماده 

قانون تجارت باید بیان داشت، می بایست تمام سهم  96اما در خصوص زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود مطابق ماده 

 الشرکه نقدی تادیه و غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد. 

 صحیح است.  4پاسخ: گزینه 

 : 9سوال 

 شرکت با مسئولیت محدود را در چه صورت و با حصول چه شرایطی می توان انتقال داد؟سهم الشرکه در 

 درصد اکثریت سرمایه ای و حاصل بودن اکثریت عددی. 75الف( با رضایت 

 ب( رضایت سه چهارم اکثریت سرمایه ای با تنظیم سند رسمی.

 ج( رضایت اکثریت عددی شرکا بدون تنظیم سند رسمی.

 صحیح است.  3و  2د( گزینه 

قانون تجارت سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء  102نکات: مطابق ماده 

ه ای مطابق که الاقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. بنابراین عالوه بر حاصل بودن اکثریت عددی و سرمای

 مشخص می گردد.  4و  3و  2قانون تجارت این انتقال به عمل نمی آید مگر به موجب سند رسمی.  بنابراین علت غلط بودن گزینه  103ماده 

 صحیح است. 1پاسخ: گزینه 
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 : 10سوال 

 کدام گزینه از موارد انحالل شرکت با مسئولیت محدود می باشد؟ 

 الف( فوت یکی از شرکاء

 یم شرکاب( تصم

 ج( از بین رفتن نصف سرمایه شرکت 

 د( محجور شدن یکی از شرکا

 114نکات: در خصوص گزینه اول باید بیان داشت فوت یکی از شرکا اگر در اساسنامه پیش بینی شده باشد از موارد انحالل شرکت مطابق ماده 

 قانون تجارت محسوب می گردد. 

 رکه های آنها بیش از نصف سرمایه شرکت می باشد موجب انحالل شرکت است. همچنین تصمیم عده ای از شرکا که سهم الش

قانون تجارت، در صورتیکه که بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از  114در خصوص گزینه سوم نیز باید بیان داشت مطابق بند ج ماده 

جه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحالل به او بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحالل کرده و محکمه دالیل او را مو

 تعلق    می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند از جمله موارد انحالل شرکت با مسئولیت محدود می باشد. 

 صحیح است. 3پاسخ: گزینه 

 :11سوال 

 گزینه صحیح در خصوص تقویم سهم الشرکه غیر نقدی کدام است؟

 لف( سهم الشرکه شرکت تضامنی مانند سهامی خاص می بایست توسط کارشناس رسمی تقویم گردد.ا

 ب( سهم الشرکه شرکت تضامنی مانند شرکت نسبی می بایست توسط اکثریت شرکا تقویم گردد.

 و عددی تقویم می گردد. ج( سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود مانند انتقال سهم الشرکه آن با رضایت سه چهارم اکثریت سرمایه

 د( سهم الشرکه شرکت تضامنی مانند شرکت با مسئولیت محدود می بایست توسط تمام شرکا تقویم گردد.

نیز  96قانون تجارت در شرکت تضامنی تقویم سهم الشرکه غیر نقدی موکول به تراضی تمام شرکاست. همچنین ماده  122نکات: مطابق ماده 

 شرکت با مسئولیت محدود توسط تمام شرکا اشاره نموده است.  به تقویم سهم الشرکه در

پیش بینی شده است. این در  98از طرف دیگر مسئولیت تضامنی عدم تقویم صحیح سهم الشرکه شرکت تضامنی و با مسئولیت محدود در ماده 

ه غیر نقدی شرکت با مسئولیت محدود در نظر قانون تجارت مسئولیت کیفری )کالهبرداری( برای تقویم سهم الشرک 115حالی است که ماده 

 گرفته است. 

را در مورد شرکت نسبی الزم الرعایه دانسته است. بنابراین تقویم سهم الشرکه شرکت نسبی نیز با رضایت  122قانون تجارت نیز ماده  185ماده 

 تمام شرکا میسر می باشد.

 صحیح است.  4پاسخ: گزینه 

 :12سوال 

 الشرکه در شرکت های موضوعی در کدام مورد یکسان است؟شرایط انتقال سهم 

 الف( در تمام شرکت های موضوعی یکسان است.

 ب( در شرکت تضامنی و نسبی برخالف شرکت با مسئولیت محدود است.

 ج( هر کدام شرایط و تشریفات خاص دارد.

 د( رضایت تمام شرکا شرط الزم و کافی است. 

قانون تجارت رضایت تمام شرکا برای انتقال سهم  123اع شرکت ها را معرفی نموده است. همچنین مطابق ماده قانون تجارت انو 20نکات: ماده 

نیز حاکم  148این امر برای انتقال سهم الشرکه شریک شرکت با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی مطابق ماده  الشرکه الزم است.

در مورد شرکت نسبی نیز الزم الرعایه است. بنابراین شرایط انتقال سهم الشرکه در مورد  123 مفاد ماده 185است. همچنین مطابق ماده 

شرکت تضامنی و نسبی یکسان می باشد. اما در مورد شرکت با مسئولیت محدود که از دیگر انواع شرکت موضوعی است همانطور که در سوال 

 ت حاکم  می باشد. قانون تجار 103و  102قبل بدان پرداخته شد مفاد مواد 

 صحیح است. 2پاسخ: گزینه 

 : 13سوال 

 گزینه صحیح در خصوص امکان فسخ شرکت کدام است؟

 الف( امکان فسخ در شرکت های موضوعی وجود دارد.

 ب( امکان فسخ در تمام شرکت ها وجود دارد.
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 ج( امکان فسخ در شرکت تضامنی و نسبی وجود دارد.

 رکت ها وجود ندارد، مگر شرکت مدنی. د( امکان فسخ در هیچ کدام از ش

قانون تجارت پیش بینی شده است. اما این حق فسخ با حق فسخ موضوع قانون مدنی تفاوت  137نکات: امکان فسخ شرکت تضامنی در ماده 

قصد اضرار نباشد. هایی دارد. مطابق این ماده فسخ در صورتی ممکن است که در اساس نامه این حق از شرکا سلب نشده باشد و ناشی از 

در مورد شرکت نسبی نیز الزم  136مفاد ماده  189ماه قبل از فسخ به شرکا اعالم شود. از طرف دیگر مطابق ماده  6همچنین تقاضای فسخ باید 

 به فسخ شرکت اشاره دارد. 136الرعایه می باشد. بند د ماده 

 صحیح است. 3پاسخ: گزینه 

 : 14سوال 

 ؟کدام گزینه غلط می باشد

 الف( مطابق قانون مدنی سکوت دارای اثر حقوقی نمی باشد.

 ب( مطابق قانون تجارت سکوت می تواند در حکم اعالم رضایت باشد. 

 ج( در شرکت مختلط سهامی مدیر شرکت باید از بین شرکا تعیین شود. 

 غلط می باشد.  3و  2د( گزینه 

یت یا عدم رضایت ندانسته است و بر آن اثری مترتب نکرده است. درحالیکه قانون نکات: قانون مدنی سکوت طرفین معامله را دلیل بر رضا

در مورد فوت احد از شرکا شرکت تضامنی، سکوت قائم مقام متوفی و نیز ورثه  را در حکم اعالم رضایت بر بقای شرکت  139تجارت در ماده 

 تضامنی دانسته است. 

قانون تجارت، مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکا ضامن  164ماده  باید بیان داشت مطابق 3اما در خصوص گزینه 

 است. بنابراین روشن است هر سه گزینه صحیح بوده و گزینه آخر پاسخ صحیح می باشد.    

 صحیح است.  4پاسخ: گزینه 

 : 15سوال 

 ست؟گزینه صحیح و کامل در خصوص انحالل شرکت بواسطه فوت یکی از شرکا کدام ا

 الف( فوت یکی از شرکا در صورت قید در اساس نامه موجب انحالل شرکت با مسئولیت محدود می گردد. 

 ب( فوت یکی از شرکا در شرکت تضامنی اصوالً موجب انحالل می گردد ولو در اساس نامه قید نشده باشد.

  ج( فوت یکی از شرکا در شرکت مختلط غیر سهامی، موجب انحالل شرکت نمی شود.

 د( هر سه گزینه صحیح است.

قانون تجارت در صورت فوت و محجوریت یکی از شرکا بقا شرکت موقوف به  139نکات: در خصوص گزینه دوم باید بیان داشت مطابق ماده 

ر مدت یک ماه از رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود. اگر سایر شرکا به بقا شرکت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی باید د

 تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقا شرکت کتباً اعالم نماید. 

قانون تجارت، فوت یکی از شرکا در صورت پیش بینی در اساس نامه از موارد انحالل شرکت محسوب می  114همچنین مطابق بند د ماده 

  گردد. بنابراین گزینه اول روشن است که صحیح می باشد.

قانون تجارت بیان داشته مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکا با مسئولیت  161اما در خصوص گزینه سوم باید بیان داشت ماده 

 محدود موجب انحالل شرکت نمی شود.     

 صحیح است. 4پاسخ: گزینه 

 : 16سوال 

 می شود. کدام گزینه صحیح است. موسسه ای غیر تجاری تشکیل می شود اما به انجام فعالیت تجاری مشغول

 الف( شرکت عملی محسوب می گردد تا از ثالث در برابر قانون حمایت نمود. 

 ب( اشتغال به اعمال تجاری موجب تغییر در ماهیت غیر تجاری آن نمی گردد. 

 ج( عملی محسوب نمودن موسسه غیر تجاری به جهت افزودن تعهدات موسسان، غیر قانونی می باشد. 

 عملی محسوب گردیدن این شرکت به منظور حمایت از ثالث در برابر شرکا می باشد.د( 

قانون تجارت، هر شرکت ایرانی که فعالً وجود داشته یا تشکیل می شود و ضمن اشتغال به امور تجارتی خود را به  220نکات: مطابق ماده 

مقررات مربوط به آن شرکت عمل نکند، شرکت تضامنی محسوب شده و  در نیاورده است و یا مطابق 20صورت یکی از شرکت های موضوع ماده 

اشد تابع احکام آن خواهد بود. بنابراین اگر موسسه غیر تجاری ای علی رغم تکلیف به انجام فعالیت های غیر تجاری، اشتغال به تجارت داشته ب

ضع این حکم حمایت از اشخاص ثالث در برابر شرکا می باشد. این امر سبب می گردد مسئولیت تضامنی در مورد وی اجرا گردد. اما فلسفه و
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بنابراین افزوده شدن به تعهدات شرکا چون به موجب حکم قانون است امری قانونی محسوب می گردد. با این توضیحات علت غلط بودن گزینه 

 ردد.    اول که حمایت از ثالث در برابر قانون را مدنظر داشته و نیز سایر گزینه ها روشن می گ

 صحیح است.  4پاسخ: گزینه 

 : 1٧سوال 

قانون تجارت در بیان شرایط شکلی برات آمده است: اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می شود.  223ماده  7مطابق بند 

 منظور از این بند چیست؟

 الف( برات در وجه حامل نمی تواند صادر شود.

 می شود اما بایستی حتما به حواله کرد از طرف حامل منتقل شود.  ب( برات در وجه حامل صادر

 ج( صدور در وجه حامل منعی ندارد.

 د( هیچ کدام

ید نکات: مطابق این بند امکان صدور برات در وجه حامل وجود ندارد. برخالف سفته و چک که امکان صدور آنها در وجه حامل وجود دارد. اما با

ه سند در وجه حامل صحیح است. اما شاید سوال شود که براتی که در وجه شخص معین صادر می شود را چطور بیان داشت ظهرنویسی هر س

نماید  می توان به صورت حامل در آورد. در پاسخ باید بیان داشت دارنده چنین براتی، این سند را بدون آنکه نام منتقل الیه را در داخل آن قید

  در اختیار دیگری قرار می دهد.  

 صحیح است.  1پاسخ: گزینه 

  :18سوال 

 دو برات یکی به پول )ریال و دالر( و دیگری به غیر پول )ماشین( صادر شده است. گزینه صحیح در خصوص اعتبار این دو برات کدام است؟ 

 الف( برات به ریال صحیح است.

 ب( هر دو برات صحیح می باشند. 

 ج( برات به پول صحیح است. 

 یر پول صحیح است.د( برات به غ

قانون تجارت، از جمله شرایط شکلی صدور برات تعیین مبلغ در برات    می باشد. به عبارت دیگر مطابق ماده  223ماده  4نکات: مطابق بند 

از پول در برات قانون تجارت، می بایست مبلغ در برات مشخص باشد اعم از آنکه ریال باشد یا دالر یا ارز. بنابراین تعیین هر چیزی غیر  252

 موجب می گردد سند، برات محسوب نگردیده و سندی عادی محسوب گردد نه تجاری.   

 صحیح است.  3پاسخ: گزینه 

 : 19سوال 

 گزینه صحیح در خصوص دعوا بین حروف و عدد در برات کدام است؟ 

 الف( دعوا بین حروف و عدد، حروف مالک است ولو مبلغ به حروف بیشتر باشد. 

 ن رقم کمتر یا بیش تر، مبلغ کمتر مالک است.ب( بی

 ج( درج مبلغ به حروف امکان دست بردن در سند را کم می کند. 

 د( هر سه گزینه صحیح است. 

 قانون تجارت، تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود.  225نکات: در خصوص نکات باید بیان داشت، مطابق ماده 

یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختالف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است، اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو اگر مبلغ بیش از 

نوشته شده و بین آنها اختالف باشد مبلغ با حروف معتبر است.  از طرف دیگر درج مبلغ به حروف موجب می شود تا کمتر بتوان در سند دست 

 برد. 

 یح است.  صح 4پاسخ: گزینه 

 : 20سوال 

 کدام گزینه صحیح است؟

 الف( رد کردن بعد از قبول ممکن نیست. اما پرداخت به عنوان ثالث بعد از نکول ممکن است.  

 ب( صرف مهر یا امضاء بدون درج هر عبارتی، در حکم قبولی است. 

 وب نمی شود. ج( تاریخ صدور برات جزء شرایط شکلی است، برخالف تاریخ قبول که شرط صحت محس

 د( عالوه بر سایر گزینه ها، قبول جزئی برات مانند پرداخت جزئی در چک امکان پذیر است. 
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قانون تجارت، قبول کننده حق نکول ندارد. چه اینکه بعد از قبول برات نسبت به  231نکات: در خصوص گزینه اول باید بیان داشت، مطابق ماده 

د، بعد از قبول وجود ندارد. اما همین شخص اگر برات را قبول نکند می تواند به عنوان ثالث بعد از نکول، برات وی الزم می شود. بنابراین امکان ر

 را پرداخت کند. 

در باب نکول برات بیان داشته هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضا یا مهر کند  229در خصوص گزینه دوم نیز باید بیان داشت، ماده 

وب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. بنابراین صرف مهر یا امضاء، بدون درج هر عبارتی، در حکم قبول قبولی محس

 محسوب می شود. 

قانون تجارت، اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رویت محسوب می شود. از این عبارت اینطور نتیجه گیری  228مطابق ماده 

قانون  223ماده  2ود که درج تاریخ قبولی برات، شرط صحت قبولی برات نمی باشد. برخالف تاریخ صدور برات، که درج آن مطابق بند می ش

 تجارت، از شرایط شکلی صدور برات محسوب می شود. 

ر اینصورت دارنده برات باید برای اما در خصوص گزینه آخر نیز باید بیان داشت، ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد د

بقیه اعتراض نماید. در اینصورت برات نسبت به قسمتی که قبول نشده نکول شده محسوب می گردد. بنابراین قبول جزئی برات مانند پرداخت 

 جزئی چک مطابق قانون صدور چک امکان پذیر می باشد. 

 صحیح است.  4پاسخ: گزینه 

 : 21سوال 

 ارنده برات، برات باید ظرف چه مدت قبول یا نکول شود؟ به جهت حفظ حقوق د

 الف( به محض ارائه باید قبول یا رد شود. 

 ب( درخواست استمهال و ارائه ثانوی در برات ممکن نیست.

 ساعت باید قبول یا رد شود.  24ج( حداکثر ظرف 

 د( هیچ کدام

به محض ارائه باید قبول یا رد شود اما در عین حال فرد می تواند از دارنده  نکات: در خصوص این موضوع باید بیان داشت، درست است که برات

ن امر به استمهال نموده و قدری زمان بخرد تا بتواند نسبت به قبول یا رد برات تصمیم بگیرد. در واقع به دارنده می گوید برود و فردا بیاید. ای

 ساعت بعمل آید.    24رد برات به منظور حفظ حقوق دارنده برات، بایستی حداکثر ظرف  معنای ارائه ثانوی  می باشد.  اما در هر حال قبول یا

 صحیح است.  3پاسخ: گزینه 

 : 22سوال 

 ضامن سند تجاری به چه کسانی حق رجوع دارد؟

 الف( مدیون اصلی

 ب( مضمون عنه به شرط وجود اذن در ضمان و پرداخت

 ج( مضمون عنه و اشخاص مسئول در برابر او

 د( مضمون عنه ولو بدون اذن در ضمان و پرداخت

نکات: در خصوص ایرادات دو گزینه ب و ج که در رابطه با اذن در پرداخت می باشد باید بیان داشت اذن در پرداخت دین توسط ضامن در این 

نین در مورد علت صحیح بودن گزینه موضوع دخیل نبوده و ضامن برای پرداخت دین و نیز مراجعه به مضمون عنه نیازی به اذن ندارد. همچ

سوم باید بیان داشت ممکن است اشخاصی )ایادی ماقبل( مضمون عنع باشند که وی حق رجوع بدان ها را نداشته باشد پس بهتر است بگوییم 

 اشخاصی که در قبال او مسئول اند.   

 صحیح است. 3پاسخ: گزینه 

 : 23سوال 

 یک یا چند مسئول تضامنی در برات کدام است؟گزینه صحیح در خصوص تاثیر ورشکستگی 

 الف( ورشکستگی در این حالت مسقط حق رجوع می باشد. 

 ب( ورشکستگی در این حالت حق رجوع را از بین نخواهد برد. 

 ج( امکان ورود در غرما وجود ندارد. 

 د( هیچ کدام

کستگی حق رجوع را از بین نخواهد برد بلکه شرایط رجوع را نکات: در خصوص ورشکستگی یک یا چند مسئول تضامنی باید بیان داشت ورش

 تحت تاثیر قرار می دهد. به طوریکه دارنده برای وصول طلب خود باید وارد در هییت غرما گردد. 

 قانون تجارت تصریح شده است.  251این امر در ماده 
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 صحیح است.    2پاسخ:  گزینه 

 : 23سوال 

 کدام گزینه غلط است؟

 اخت برات به وعده، به وعده خواهد بود.  الف( پرد

 ب( امکان پرداخت قبل از موعد وجه برات وجود دارد.  

 ج( در برات هم امکان قبول جزئی و هم پرداخت جزئی وجود دارد. 

 د(امکان مطالبه وجه برات قبول نشده مفقود وجود دارد. 

قانون تجارت، پرداخت برات به وعده در روز آخر وعده بعمل می  254ق ماده نکات: در خصوص علت غلط بودن گزینه اول باید بیان داشت مطاب

 آید. بنابراین پرداخت برات به وعده نمی تواند به وعده صورت گیرد.   

ه قانون تجارت شخصی که وجه برات را قبل از موعد تادیه نموده در مقابل اشخاصی ک 256در خصوص گزینه دوم باید بیان داشت، مطابق ماده 

 نسبت به وجه برات حقی دارند مسئول است. 

قانون تجارت باید بیان داشت در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می تواند  261در خصوص گزینه سوم مطابق ماده  

 وصول وجه آنرا بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع یا الخ تقاضا کند. 

 صحیح است.  1پاسخ: گزینه 

 : 24ل سوا

 گزینه غلط در خصوص پرداخت و قبول توسط شخص ثالث کدام است؟

 الف( قبول شخص ثالث فقط در برات وجود دارد.

 ب( قبول شخص ثالث و پرداخت توسط ثالث در هر سه سند تجاری صدق می کند. 

 ج( در هر سه سند تجاری پرداخت توسط ثالث وجود دارد. 

 بدون اذن مدیون نیز امکان پذیر است.  د( در سفته و چک پرداخت توسط ثالث

نکات: در خصوص تاسیس حقوقی قبول شخص ثالث باید بیان داشت این امر صرفاً مختص برات بوده و قابل تسری به سفته و چک نیست. 

سه سند تجاری توسط ثالث  بنابراین باید بیان داشت گزینه دوم نیز مطابق با آنچه گفته شد غلط    می باشد. درحالیکه امکان پرداخت وجه هر

 وجود دارد. با این توضیح علت صحیح بودن گزینه سوم و نیز قسمت دوم گزینه دوم روشن می گردد. 

در خصوص  گزینه چهارم نیز باید بیان داشت شخص ثالثی که وجه سند تجاری را بدون اذن مسئول سند می پردازد برخالف حقوق مدنی، حق 

 واهد داشت. مراجعه به مسئول سند را خ

 صحیح است.   2پاسخ: گزینه 

 : 25سوال 

 گزینه صحیح در خصوص مهلت مطالبه و اخذ قبولی در بروات به رویت یا به وعده از رویت کدام است؟ 

 الف( پرداخت و قبولی برات بایستی ظرف یکسال از سررسید آن بعمل آید.  

 بعمل آید.  ب( صرفاً قبولی بایستی ظرف یکسال از تاریخ صدور برات 

 ج( صرفاً پرداخت بایستی ظرف یکسال از تاریخ برات بعمل آید. 

 د( پرداخت یا قبولی بایستی ظرف یکسال از تاریخ برات بعمل آید. 

ت در قانون تجارت نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رویت یا به وعده از رویت تادیه شود اعم از اینکه برا 274نکات: مطابق ماده 

حق ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آنرا در ظرف یکسال از تاریخ صدور برات مطالبه نماید واال 

 رجوع به ظهرنویس ها و همچنین به برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت.  

  صحیح است. 4پاسخ: گزینه 

 : 26سوال 

 گزینه غیر قابل قبول  در خصوص پروتست عدم تادیه کدام است؟

 الف( صرفاً در مورد نکول و امتناع از نکول بعمل می آید.  

 ب( امتناع از قبول یا نکول برات دارای همان اثر نکول است. 

 ج( پروتست عدم تادیه برات، سند مثبت عدم تادیه  برات از سوی محال علیه است.  

 د( پروتست عدم تادیه به جهت حفظ کلیه حقوق دارنده، باید به براتگیر، ثالث قبول کننده...ابالغ شود. 
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قانون تجارت، اعتراض باید در مورد نکول، امتناع از قبول یا  293نکات: در خصوص علت غلط بودن گزینه اول باید بیان داشت، مطابق ماده 

ر گزینه ها نیز به موجب همان ماده صحیح می باشد. فقط در خصوص گزینه آخر باید بیان داشت ابالغ به نکول، و نیز عدم تادیه بعمل آید. سای

 شخصی که در برات جهت تادیه تعیین شده است نیز جهت حفظ کلیه حقوق دارنده ضروری است.   

 صحیح است.  1پاسخ: گزینه 

 : 2٧سوال 

 برات رجوعی براتی است که ...؟

 یر مدیون به برات دهنده نباشد و صادرکننده تعهد کند قبل از سررسید وجه برات را نزد براتگیر تامین کند.  الف( در آن براتگ

 ب( دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه به عهده برات دهنده صادر می کند. 

 وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه به عهده یکی از ظهرنویسان صادر می کند.ج( دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت 

د( دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان صادر می 

 کند.

دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور  قانون تجارت، برات رجوعی براتی است که 298نکات: مطابق ماده 

و اعتراض نامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها صادر می کند. بنابراین روشن است که گزینه آخر صحیح است. گزینه د

 به آنها می باشد.  و سه هرچند صحیح اند اما ناقص بوده و گزینه آخر، گزینه کاملتری نسبت 

همچنین آنچه در گزینه اول آمده تعریف برات سازشی می باشد. چه اینکه در برات برخالف حواله ممکن است صادرکننده از براتگیر طلبی 

 نداشته باشد.   

 صحیح است.  4پاسخ: گزینه 

 : 28سوال 

 کدام گزینه از شرایط شکلی صحت سفته نمی باشد؟

 الف( مبلغ به حروف

 مبلغ به عددب( 

 ج( درج تاریخ پرداخت 

 د( گیرنده وجه 

 نکات: فته طلب یا به عبارتی دیگر همان سفته عالوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: 

 مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف. -1

 . گیرنده وجه که ممکن است در وجه حامل یا شخص معین باشد. 2

اریخ پرداخت یا همان سررسید که ممکن است عندالمطالبه، موعد معین یا به رویت باشد. بنابراین روشن است درج مبلغ به عدد از جمله . ت3

شرایط شکلی صحت سفته نمی باشد. این در حالی است که باید بیان داشت عدم رعایت این شرایط شکلی ضمانت اجرا ندارد فقط موجب می 

 از مزایای موجود در قانون تجارت بی نصیب گردد و در زمره ی اسناد غیر تجاری قرار بگیرد.  گردد چنین سفته ای

 صحیح است.  2پاسخ: گزینه 

 : 29سوال 

 کدام گزینه منطبق با مقررات سفته نمی باشد؟

 الف( برای تحقق ظهرنویسی به معنای انتقال، امضاء ظهرنویس در پشت سند کفایت می کند. 

 استفاده از مسئولیت ظهرنویسان، دارنده بایستی ظرف یکسال از تاریخ اعتراض، اقامه دعوا نماید.ب( به منظور 

 ج( عدم ارسال اطالع نامه عدم پرداخت به صادرکننده، موجب از بین رفتن حق رجوع دارنده می گردد. 

 د( عدم واخواست سفته مانع رجوع نخواهد بود. 

داشت ظهرنویسی سفته از طریق امضاء بعمل می آید. همچنین دارنده برای حفظ حداکثری حق رجوع  نکات: در خصوص گزینه اول باید بیان

 خود می بایست می بایست ظرف یکسال از تاریخ اعتراض علیه ظهرنویسان اقامه دعوا کند. 

نامه ای مبنی بر عدم پرداخت برای  اما در خصوص گزینه سوم و علت غلط بودن آن باید بیان داشت اگر دارنده سفته ظرف مهلت مقرر اطالع

زم کسی که سفته را به او داده است ارسال ندارد حق مراجعه خود به وی را از دست نمی دهد. به عبارت دیگر ابالغ واخواست نامه عدم تادیه ال

 نیست. 
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کنوانسیون آنسیترال راجع به برات و  63ه همچنین عدم واخواست سفته نیز مانع اقدام و شکایت علیه مسئولین نخواهد بود. این نکته در ماد

سفته بین المللی بدین شرح آمده است: چنانچه از واخواست سند تجاری خودداری شود، قبول کننده برات، صادرکننده سفته و ضامنین آنها از 

 مسئولیت مبرا نمی باشند.    

 صحیح است.  3پاسخ: گزینه 

 : 30سوال 

 ته های عندالمطالبه کدام است؟ گزینه صحیح در خصوص واخواست سف

 الف( همانند سفته با سررسید معین است. 

 ب( نیازی به انجام واخواست ندارد.

 ج( بایستی از طریق اظهارنامه رسمی بعمل آید.  

 د( می بایست حتماً بعمل آید. 

متعهدله برای مطالبه سفته مستحضر شود و این نکات: مطالبه وجه سفته در سفته های عندالمطالبه زمانی تحقق می یابد که متعهد از نیت 

قانون آیین دادرسی مدنی، از طریق اظهارنامه رسمی به بدهکار ابالغ شده  156آگاهی وقتی قانوناً محقق می شود که مراتب طبق مالک ماده 

ست تاریخ ابالغ این اظهارنامه به بدهکار باشد. پس در سفته های مذکور نحوه مطالبه وجه سفته، ارسال اظهارنامه رسمی و زمان محاسبه واخوا

 خواهد بود. این اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می پذیرد.  

 صحیح است.  3پاسخ: گزینه 

 : 31سوال 

 از جمله معایب چک در وجه حامل در مقایسه با چک در وجه شخص معین کدام گزینه است:

 و اقباض الف( انتقال آن از طریق قبض 

 ب( خطر ناشی از فقدان یا سرقت چک

 ج( انتقال از طریق ظهرنویسی 

 د( محرومیت از مزایای وصف تجریدی اسناد

نکات: از جمله ایرادات اسناد بهادار در وجه حامل، سهام بی نام ، پول و غیره این است که در صورت فقدان یا سرقت چک دارنده صاحب آن 

ین امر از جمله معایب این دست اسناد می باشد. به عبارت دیگر فراهم بودن امکان انتقال از طریق قبض و اقباض یا محسوب می گردد. بنابراین ا

 انتقال از طریق ظهرنویسی را نمی توان در زمره ی معایب این سند دانست. 

 اشد.   فارغ از آنچه گفته شد سند در وجه حامل به جهت سهولت در انتقال دارای کارکرد مثبتی می ب

 صحیح است.  2پاسخ: گزینه 

 : 32سوال 

 تاجر کیست؟

 )قائم مقام تجارتی، شرکت سهامی خاصی که اعمال غیر تجاری انجام می دهد، دادستانی که معامالت تجاری انجام می دهد(

 الف( همگی تاجر اند.

 ب( همگی غیر تاجرند.

 ج( همگی به غیر از قائم مقام تجارتی تاجر اند.

 به غیر از قائم مقام تجارتی غیر تاجرند.د(  همگی 

 گزینه ج  صحیح است. 

قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار دهد. بنابراین تجارت شغلی مستقل است و  1نکات: مطابق ماده 

، نه انجام دهنده آنرا. پس باید بیان داشت خدمه تجارت اگر کسی به نام و حساب دیگری عمل تجاری انجام دهد، آن عمل، آمر را تاجر می کند

 خانه، مدیران شرکت های تجارتی و نیز قائم مقام تجارتی را نمی توان تاجر محسوب نمود.

د باید قانون تجارت به انجام دهنده آن وصف تاجر بده 2قانون تجارت پیداست برای آنکه فعالیت های مندرج در ماده  1اما همانطور که از ماده 

ل به شغل آن ها باشد اما باید بیان داشت هر شخصی باری تاجر تلقی شدن الزم نیست صرفاً به کارهای تجارتی بپردازد. بلکه اگر در کنار اشتغا

جب تجارت به کار غیر تجاری دیگری نیز مشغول باشد، باز هم تاجر تلقی می شود. بنابراین باید چنین استدالل نمود شخص حتی اگر به مو

تاجر  قانون از انجام دادن اعمال تجاری ممنوع باشد یا اینکه عمل تجاری را به صورت پنهان انجام دهد صرفاً به دلیل انجام دادن اعمال تجاری

 تلقی می شود. بنابراین مطابق توضیحات داده شده معامالت تجاری دادستان علی رغم ممنوعیت وی از اشتغال به تجارت، موجب تاجر شناخته

 شدن ایشان می گردد.
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الیحه اصالح قانون تجارت شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن  2این در حالی است که مطابق ماده 

کت ذاتًا قانون تجارت توسط شرکت سهامی اعم از عام یا خاص، این شر 2امور بازرگانی نباشد. به عبارتی دیگر در صورت انجام اعمال ماده 

تجاری محسوب می گردد. درغیراینصورت تجاری به حکم قانون محسوب می گردد، ولو آنکه اشتغال به فعالیت مدنی داشته باشد. درحالیکه 

 مطلق معامالت غیر منقول این نوع شرکت تجارتی محسوب نمی گردد .

 : 33سوال 

 کدام گزینه غلط می باشد؟

 فروش آن  و بدون تعمیر خودرو و نیز صلح سرقفلی عمل تجاری است. الف( قبول هبه ماشین تصادفی به قصد

 ب( خرید و فروش سهام در بازار بورس از طریق کارگزار بورس، عمل تجاری نیست.  

 ج(  ارائه خدمات بیمه آتش سوزی  به ساختمان )غیر منقول(، عمل تجارتی است. 

 تاجر است.  د(  در عقد مضاربه قانون مدنی، عامل بر خالف مالک، 

 پاسخ: گزینه الف صحیح است.

قانون تجارت خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده  2ماده  1نکات: مطابق بند 

لیه طرق به دست آوردن مال و تملک باشد جزء معامالت تجارتی می باشد. این در حالی است که به تعبیر دکتر اسکینی منظور از تحصیل، ک

، عمل تحصیل وقتی تجارتی محسوب می گردد که قصد 1می باشد. بنابراین هبه، بیع، صلح، معاوضه و غیره را شامل می شود. اما مطابق بند 

اجاره رود. پس اگر تحصیل فروش یا اجاره حین تحصیل وجود داشته باشد. اما برای آنکه عمل تجاری باشد الزم نیست که مال حتماً فروش یا 

می  کننده به هر دلیلی نتواند مال را بفروشد یا اجاره دهد، در فرضی که قصد فروش یا اجاره از ابتدا وجود داشته، عمل تحصیل، تجارتی باقی

بشود یا نشود باز هم ماند. مطابق با آنچه گفته شد روشن است قبول هبه ماشین به قصد فروش آن ولو آنکه هیچ تغییری بر روی آن ایجاد 

 تجارتی تلقی می شود. 

اما در مورد صلح سرقفلی باید بیان داشت مال مورد معامله باید منقول باشد تا عمل خرید یا تحصیل تجارتی تلقی گردد. مطابق نظر دکتر 

ه این حق را در زمره ی اموال منقول کاتوزیان حق سرقفلی حقی است دارای دو چهره که چهره غیر منقول آن غلبه دارد. درحالیکه دکتر ستود

 آورده اند. اما دکتر اسکینی فارغ از بیان نوع این حق معتقدند معامله هر آنچه منقول است تجاری است و به جهت خاص بودن قانون تجارت و

د. پس مطابق آنچه گفته شد باید می گردن 2ماده  1لزوم تفسیر به صورت خاص، باید بیان داشت صرفاً اشیاء منقول مادی قابل لمس شامل بند 

 بیان داشت قبول صلح سرقفلی ولو آنکه به قصد واگذاری یا اجاره ی آن باشد  نمی تواند عمل تجاری محسوب گردد. حتی اگر منقول بودن آنرا

در تعارض می  1ظر با ظاهر بند بپذیریم باز هم به جهت قابل لمس نبودن این حق نمی توان آنرا تجاری دانست. درحالیکه به نظر اینجانب این ن

به صراحت بیان داشته هر نوع مال منقول. بنابراین تفسیر خاص در جاییکه صراحت و نص وجود  1باشد چه اینکه صدر عبارت مندرج در بند 

 دارد محل تردید می باشد. 

ید یا فروش سهام شرکت های تجاری می پردازند در خصوص گزینه دوم مطابق با نظر دکتر اسکینی باید بیان داشت کسانی که در بورس یه خر

ود را از آنجا که الزاماً باید به وسیله کارگزاران بورس در معامالت شرکت کنند، عمل تجاری انجام نمی دهند بلکه با این کار دارایی خصوصی خ

د، معامله تجارتی تبعی است. اگر هم کارگزار به اداره می کنند. اما اگر همین عمل توسط تاجر برای امور تجارتی یا شرکت تجارتی صورت پذیر

نام خود اما به حساب دیگران داد و ستد کند عمل او حق العمل کاری محسوب شده و از این باب تجاری محسوب می گردد.  چه اینکه معامله 

 هم عمل تجاری نخواهد بود.  سهام یک شرکت عمل تجاری نمی باشد. بنابراین معامله سهام توسط کارگزار حتی به نام و حساب خود

قانون تجارت که عملیات بیمه را در زمره ی معامالت تجاری آورده است، فلذا  2ماده  9در خصوص گزینه سوم باید بیان داشت، با توجه به بند 

 ازائه خدمات بیمه ای ولو به اموال غیر منقول، تجارتی محسوب می شود.

قانون مدنی، مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر  546در مورد گزینه چهارم، مطابق ماده 

بنابراین اشتغال به تجارت توسط عامل یا   .باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشودبا آن تجارت کرده و در سود آن شریک 

 نه مالک یا صاحب سرمایه. همان مضارب موجب تاجر محسوب شدن وی می گردد 

 :34سوال 

 قانون تجارت که بیان می دارد معامالت غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود، گزینه قابل قبول کدام است؟ 4مطابق ماده 
 الف( داللی و حق العمل کاری در معامالت غیر منقول، عمل تجارتی محسوب نمی شود. 

 هامی به قصد فروش، عمل تجارتی محسوب می شود. ب( خرید آپارتمان توسط شرکت س

 ج( غیر تجارتی محسوب شدن معامالت غیر منقول، مانع از ثبت معامالت در دفاتر تاجر نمی شود.

 د( گزینه ب و ج صحیح می باشد.

 پاسخ: گزینه ج صحیح است.
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ت غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی گردد نکات: در خصوص گزینه اول باید بیان داشت درست است که مطابق ظاهر ماده معامال

 لکن داللی این نوع معامالت یا حق العمل کاری در معامالت غیر منقول عمل تجاری محسوب می شود. 

الیحه اصالح می تواند برای امور غیر  2در خصوص گزینه دوم باید بیان داشت مطابق نظر دکتر اسکینی، اگرچه شرکت سهامی مطابق ماده 

جاری نیز تشکیل شود، اما معامالت غیر منقول این شرکت ها تجاری محسوب نمی شود، مگر آنکه شرکت برای انجام دادن امور مندرج در ماده ت

قانون تملک آپارتمان ها ایجاد شده باشد. یعنی به منظور فروش و ساخت آپارتمان. چه اینکه مطابق نظر دکتر اسکینی در حقوق ایران خرید  5

یا ساختمان موجود، برای ایجاد ساختمان جدید عمل تجاری تلقی می گردد. در حالیکه خرید ساختمان موجود به منظور فروش، عمل زمین 

 تجارتی نیست حتی اگر شخص حقوقی شرکت سهامی باشد که می تواند برای امور غیر تجارتی هم تشکیل شود. 

عامالت غیر منقول به هیچ وجه تجارتی نیست اما این موضوع دلیل بر آن نمی شود که در خصوص گزینه سوم باید بیان داشت، با وجود آنکه م

نماید. اگر تاجری برای رفع حوایج تجارتی خود معامالت غیر منقول انجام دهد آنرا در زمره عملیات خود قلمداد ننماید و در دفاتر مربوطه ثبت ن

و معامالت مربوط به آنها را در دفاتر خود عمل نماید. منتهی دفاتر تجارتی تجار برای معامالت  بلکه باید اموال مزبور را در دارایی خود ثبت نموده

 غیر منقول نمی توانند مورد استفاده قرار گیرند.  

 : 35سوال 

 دارنده به هنگام وصول چک در بانک با کسری موجودی حساب صادرکننده روبرو می گردد. در این حالت:

 جودی حساب  توسط دارنده، پرداخت صورت می گیرد.الف( پس از تکمیل مو

 ب( صرفاً به میزان مبلغ موجود در حساب پرداخت به درخواست دارنده، صورت می گیرد.

 ج( در صورت دریافت مبلغ موجود در حساب، به جهت اخذ چک توسط بانک، اقدام از طریق اجرای ثبت منتفی است.

 قانون مدنی، پرداخت امکان ندارد. 277طلب و پرداخت جزئی در ماده د( با توجه به قاعده عدم امکان تجزیه 

 پاسخ: گزینه ب صحیح است.

گردیده و بانک پرداخت بخشی از مبلغ  5نکات: در خصوص گزینه اول باید بیان داشت عرف غلط حاکم بر بانکداری منجر به عدم اعمال ماده 

مبلغ مندرج در چک می نماید و یا به صورت کلی از پرداخت بخشی از مبلغ چک چک را موکول به پر کردن حساب صادرکننده تا میزان 

ه خودداری می کند.عملی که خالف قانون بوده و می تواند ضمانت اجرا برای بانک در پی داشته باشد. اما با توجه به اصول کلی و این مطلب ک

لغ موجود در حساب بانکی صادرکننده به دارنده آن در صورت کسری حساب، هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند، در صورتیکه بانک از تادیه مب

 امتناع ورزد و متعاقب آن صادرکننده هم سریعاً اقدام به خالی نمودن حساب خود نماید، و دارنده از رسیدن به بخشی از طلب خود به واسطه

ننده چک اموال دیگری هم ندارد وجود نداشته باشد، به نظر می رسد این اقدام بانک وا بماند و امکان وصول وجه چک به واسطه اینکه صادر ک

 .چنین دارنده ای از باب مسئولیت مدنی حق مراجعه به بانک را داشته باشد

قانون مدنی حاکم می باشد اما این قاعده  277از طرف دیگر درست است که قاعده عدم امکان تجزیه طلب و پرداخت جزئی مطابق ماده 

قانون تجارت بیان می دارد، اگر  268دارد. اما این حکم در خصوص برات به شکل دیگری وضع گردیده است. از همین روی ماده  استثنائاتی

 5 مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه، برات دهنده و ظهرنویسان بری می شوند. بنابراین امکان پرداخت جزئی در چک مطابق ماده

 ود خواهد داشت. قانون صدور چک وج

در صورت کسر موجودی حساب بانکی صادرکننده، بانک اصل چک را از دارنده دریافت و صرفاً نسبت به مبلغی که پرداخت نشده ،گواهی عدم 

خت پرداخت صادر می نماید بنابراین دارنده چک مزبور دیگر سندی )چک( در دست نخواهد داشت تا بتواند نسبت به مابقی مبلغ چک که پردا

قانون صدور چک، گواهینامه عدم پرداخت چک به حکم قانون، جانشین اصل  5نشده به صادرکننده مراجعه نماید،اما در این مورد و مطابق ماده 

 .چک خواهد بود و دارنده با استناد به همان می تواند مابقی مبلغ مندرج در چک را از صادرکننده مطالبه نماید

در صورت کسر موجودی حساب بانکی صادرکننده و دریافت مبلغ موجود توسط دارنده و اخذ اصل چک ان داشت، در خصوص گزینه سوم باید بی

 .توسط بانک، دارنده همواره می تواند مبلغ پرداخت نشده را از طریق دوایر اجرای ثبت مطالبه نماید

قانون صدور  2نوط به ارائه اصل چک می باشد، زیرا قانونگذار در ماده به عبارتی دیگر نمی توان بیان کرد اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت صرفاً م

قانون موصوف گواهینامه  5، ضمن تجویز مراجعه به اجرای ثبت در صورت دریافت تمام یا قسمتی از وجه چک، مطابق ماده 1355چک مصوب 

و همان اعتبار الزم االجرا بودن را برای آن ملحوظ عدم پرداخت چک در صورت پرداخت بخشی از مبلغ آنرا نیز در حکم اصل چک دانسته 

 .دانسته است

 : 36سوال 

چکی در وجه حامل توسط الف و ب صادر شده و توسط ج به عنوان دارنده بدون ظهرنویسی به د منتقل شده است. در صورت برگشت چک حق 

 رجوع  )د( چگونه است؟

 دلیل حامل بودن چک ج مسئولیتی ندارد.الف( الف و ب متضامناً در برابر د مسئول اند و به 
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 ب( الف و ب مشترکاً در برابر د مسئول اند و ج به جهت عدم امضاء ظهر چک مسئولیتی ندارد.

 ج( الف و ب و ج هر سه متضامناً مسئول اند. 

 د( چون انتقال با قبض و اقباض صورت گرفته، فلذا ج مسئولیتی ندارد. 

 پاسخ: گزینه د صحیح است. 

این است که انتقال چک به وسیله ظهر نویسی توسط ج انجام نشده  1: درست است که چک حامل بوده است اما علت غلط شدن گزینه نکات

است و ج با قبض و اقباض و به جهت حامل بودن چک آنرا به د منتقل نموده است. بنابراین در این فرض وی مسئولیتی ندارد اما نه به جهت 

ه جهت عدم ظهرنویسی کردن چک که نشات گرفته از حامل بودن چک می باشد. زیرا ممکن است چک حامل باشد اما حامل بودن چک بلکه ب

با ظهرنویسی منقل گردد.  بنابراین گزینه ج نیز غلط می باشد زیرا ج به جهت انتقال از طریق قبض و اقباض مسئولیتی در برابر د نخواهد 

 داشت.  

ت صادرکننده چک در جاییکه تعدد وجود داشته باشد مطابق نظر دکتر اسکینی مسئولیت به نحو تضامن برقرار از طرف دیگر در مورد مسئولی

قانون تجارت استثنائی  403خواهد بود. در حالیکه عده ای موافق با مسئولیت نسبی می باشند و معتقدند مسئولیت تضامنی به موجب ماده 

سئولیت است و از آنجا که در این مورد تصریح قانونی وجود ندارد چاره ای جز مراجعه به اصل و حکم قانونی با قراردادی بر اصل مشترک بودن م

 مبنی بر مشترک بودن مسئولیت باقی نمی ماند. بنابراین مطابق با نظر دکتر اسکینی گزینه های مربوط به مسئولیت مشترک غلط می باشند. 
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 ه ساز ششم()آزمون شبی 

قانون تجارت در بیان شرایط شکلی برات آمده است: اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد  223ماده  7مطابق بند  -1

 او پرداخته می شود. منظور از این بند چیست؟
 الف( برات در وجه حامل نمی تواند صادر شود.

 کرد از طرف حامل منتقل شود. ب( برات در وجه حامل صادر می شود اما بایستی حتما به حواله 

 ج( صدور در وجه حامل منعی ندارد.

 د( هیچ کدام

پاسخ تشریحی: مطابق این بند امکان صدور برات در وجه حامل وجود ندارد. برخالف سفته و چک که امکان صدور آنها در 

. اما شاید سوال شود که براتی که وجه حامل وجود دارد. اما باید بیان داشت ظهرنویسی هر سه سند در وجه حامل صحیح است

در وجه شخص معین صادر می شود را چطور می توان به صورت حامل در آورد. در پاسخ باید بیان داشت دارنده چنین براتی، 

 این سند را بدون آنکه نام منتقل الیه را در داخل آن قید نماید در اختیار دیگری قرار می دهد.   

 صحیح است.  1گزینه 

ات یکی به پول )ریال و دالر( و دیگری به غیر پول )ماشین( صادر شده است. گزینه صحیح در خصوص اعتبار این دو دو بر -2

 برات کدام است؟ 
 الف( برات به ریال صحیح است.

 ب( هر دو برات صحیح می باشند. 

 ج( برات به پول صحیح است. 

 د( برات به غیر پول صحیح است.

قانون تجارت، از جمله شرایط شکلی صدور برات تعیین مبلغ در برات    می باشد. به  223ماده  4پاسخ تشریحی: مطابق بند 

قانون تجارت، می بایست مبلغ در برات مشخص باشد اعم از آنکه ریال باشد یا دالر یا ارز.  252عبارت دیگر مطابق ماده 

ات محسوب نگردیده و سندی عادی محسوب گردد نه بنابراین تعیین هر چیزی غیر از پول در برات موجب می گردد سند، بر

 تجاری.   

 صحیح است.  3گزینه 

 گزینه صحیح در خصوص دعوا بین حروف و عدد در برات کدام است؟  -3
 الف( دعوا بین حروف و عدد، حروف مالک است ولو مبلغ به حروف بیشتر باشد. 

 ب( بین رقم کمتر یا بیش تر، مبلغ کمتر مالک است.

 لغ به حروف امکان دست بردن در سند را کم می کند. ج( درج مب

 د( هر سه گزینه صحیح است. 

قانون تجارت، تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف  225پاسخ تشریحی: در خصوص نکات باید بیان داشت، مطابق ماده 

 نوشته می شود. 

تالف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است، اگر مبلغ با حروف و اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اخ

رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختالف باشد مبلغ با حروف معتبر است.  از طرف دیگر درج مبلغ به حروف موجب می شود تا 

 کمتر بتوان در سند دست برد. 

 صحیح است.   4گزینه 

 کدام گزینه صحیح است؟ -4
 قبول ممکن نیست. اما پرداخت به عنوان ثالث بعد از نکول ممکن است.   الف( رد کردن بعد از

 ب( صرف مهر یا امضاء بدون درج هر عبارتی، در حکم قبولی است. 

 ج( تاریخ صدور برات جزء شرایط شکلی است، برخالف تاریخ قبول که شرط صحت محسوب نمی شود. 
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 پرداخت جزئی در چک امکان پذیر است.  د( عالوه بر سایر گزینه ها، قبول جزئی برات مانند

قانون تجارت، قبول کننده حق نکول ندارد. چه اینکه  231پاسخ تشریحی: در خصوص گزینه اول باید بیان داشت، مطابق ماده 

بول بعد از قبول برات نسبت به وی الزم می شود. بنابراین امکان رد، بعد از قبول وجود ندارد. اما همین شخص اگر برات را ق

 نکند می تواند به عنوان ثالث بعد از نکول، برات را پرداخت کند. 

در باب نکول برات بیان داشته هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته  229در خصوص گزینه دوم نیز باید بیان داشت، ماده 

بنابراین صرف مهر یا امضاء، بدون درج امضا یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. 

 هر عبارتی، در حکم قبول محسوب می شود. 

قانون تجارت، اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رویت محسوب می شود. از این عبارت  228مطابق ماده 

شد. برخالف تاریخ صدور برات، که اینطور نتیجه گیری می شود که درج تاریخ قبولی برات، شرط صحت قبولی برات نمی با

 قانون تجارت، از شرایط شکلی صدور برات محسوب می شود.  223ماده  2درج آن مطابق بند 

اما در خصوص گزینه آخر نیز باید بیان داشت، ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در اینصورت دارنده 

اینصورت برات نسبت به قسمتی که قبول نشده نکول شده محسوب می گردد. بنابراین  برات باید برای بقیه اعتراض نماید. در

 قبول جزئی برات مانند پرداخت جزئی چک مطابق قانون صدور چک امکان پذیر می باشد. 

 صحیح است.  4گزینه 

 به جهت حفظ حقوق دارنده برات، برات باید ظرف چه مدت قبول یا نکول شود؟  -5
 باید قبول یا رد شود.  الف( به محض ارائه

 ب( درخواست استمهال و ارائه ثانوی در برات ممکن نیست.

 ساعت باید قبول یا رد شود.  24ج( حداکثر ظرف 

 د( هیچ کدام

پاسخ تشریحی: در خصوص این موضوع باید بیان داشت، درست است که برات به محض ارائه باید قبول یا رد شود اما در عین 

از دارنده استمهال نموده و قدری زمان بخرد تا بتواند نسبت به قبول یا رد برات تصمیم بگیرد. در واقع به حال فرد می تواند 

دارنده می گوید برود و فردا بیاید. این امر به معنای ارائه ثانوی  می باشد.  اما در هر حال قبول یا رد برات به منظور حفظ 

 ساعت بعمل آید.    24حقوق دارنده برات، بایستی حداکثر ظرف 

 صحیح است.  3گزینه 

 ضامن سند تجاری به چه کسانی حق رجوع دارد؟ -6
 الف( مدیون اصلی

 ب( مضمون عنه به شرط وجود اذن در ضمان و پرداخت

 ج( مضمون عنه و اشخاص مسئول در برابر او

 د( مضمون عنه ولو بدون اذن در ضمان و پرداخت

نه ب و ج که در رابطه با اذن در پرداخت می باشد باید بیان داشت اذن در پرداخت پاسخ تشریحی: در خصوص ایرادات دو گزی

دین توسط ضامن در این موضوع دخیل نبوده و ضامن برای پرداخت دین و نیز مراجعه به مضمون عنه نیازی به اذن ندارد. 

دی ماقبل( مضمون عنع باشند که وی همچنین در مورد علت صحیح بودن گزینه سوم باید بیان داشت ممکن است اشخاصی )ایا

 حق رجوع بدان ها را نداشته باشد پس بهتر است بگوییم اشخاصی که در قبال او مسئول اند.   

 صحیح است. 3گزینه 

 گزینه صحیح در خصوص تاثیر ورشکستگی یک یا چند مسئول تضامنی در برات کدام است؟ -7
 . الف( ورشکستگی در این حالت مسقط حق رجوع می باشد

 ب( ورشکستگی در این حالت حق رجوع را از بین نخواهد برد. 

 ج( امکان ورود در غرما وجود ندارد. 
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 د( هیچ کدام

پاسخ تشریحی: در خصوص ورشکستگی یک یا چند مسئول تضامنی باید بیان داشت ورشکستگی حق رجوع را از بین نخواهد 

 طوریکه دارنده برای وصول طلب خود باید وارد در هییت غرما گردد. برد بلکه شرایط رجوع را تحت تاثیر قرار می دهد. به 

 قانون تجارت تصریح شده است.  251این امر در ماده 

 صحیح است.    2گزینه 

 کدام گزینه غلط است؟ -8
 الف( پرداخت برات به وعده، به وعده خواهد بود.  

 ب( امکان پرداخت قبل از موعد وجه برات وجود دارد.  

 ات هم امکان قبول جزئی و هم پرداخت جزئی وجود دارد. ج( در بر

 د(امکان مطالبه وجه برات قبول نشده مفقود وجود دارد. 

قانون تجارت، پرداخت برات به وعده  254پاسخ تشریحی: در خصوص علت غلط بودن گزینه اول باید بیان داشت مطابق ماده 

 رات به وعده نمی تواند به وعده صورت گیرد.   در روز آخر وعده بعمل می آید. بنابراین پرداخت ب

قانون تجارت شخصی که وجه برات را قبل از موعد تادیه نموده در  256در خصوص گزینه دوم باید بیان داشت، مطابق ماده 

 مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسئول است. 

د بیان داشت در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است قانون تجارت بای 261در خصوص گزینه سوم مطابق ماده  

 صاحب آن می تواند وصول وجه آنرا بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع یا الخ تقاضا کند. 

 صحیح است.  1گزینه 

 گزینه غلط در خصوص پرداخت و قبول توسط شخص ثالث کدام است؟ -9
 الف( قبول شخص ثالث فقط در برات وجود دارد.

 ( قبول شخص ثالث و پرداخت توسط ثالث در هر سه سند تجاری صدق می کند. ب

 ج( در هر سه سند تجاری پرداخت توسط ثالث وجود دارد. 

 د( در سفته و چک پرداخت توسط ثالث بدون اذن مدیون نیز امکان پذیر است. 

صرفاً مختص برات بوده و قابل تسری به  در خصوص تاسیس حقوقی قبول شخص ثالث باید بیان داشت این امرپاسخ تشریحی: 

سفته و چک نیست. بنابراین باید بیان داشت گزینه دوم نیز مطابق با آنچه گفته شد غلط    می باشد. درحالیکه امکان پرداخت 

شن وجه هر سه سند تجاری توسط ثالث وجود دارد. با این توضیح علت صحیح بودن گزینه سوم و نیز قسمت دوم گزینه دوم رو

 می گردد. 

در خصوص  گزینه چهارم نیز باید بیان داشت شخص ثالثی که وجه سند تجاری را بدون اذن مسئول سند می پردازد برخالف 

 حقوق مدنی، حق مراجعه به مسئول سند را خواهد داشت. 

 صحیح است.   2گزینه 

 عده از رویت کدام است؟ گزینه صحیح در خصوص مهلت مطالبه و اخذ قبولی در بروات به رویت یا به و -10
 الف( پرداخت و قبولی برات بایستی ظرف یکسال از سررسید آن بعمل آید.  

 ب( صرفاً قبولی بایستی ظرف یکسال از تاریخ صدور برات بعمل آید.  

 ج( صرفاً پرداخت بایستی ظرف یکسال از تاریخ برات بعمل آید. 

 برات بعمل آید. د( پرداخت یا قبولی بایستی ظرف یکسال از تاریخ 

قانون تجارت نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رویت یا به وعده از رویت تادیه  274مطابق ماده  پاسخ تشریحی:

شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آنرا در ظرف یکسال 

رات مطالبه نماید واال حق رجوع به ظهرنویس ها و همچنین به برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه از تاریخ صدور ب

 رسانیده است نخواهد داشت.  
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 صحیح است.  4گزینه 

 گزینه غیر قابل قبول  در خصوص پروتست عدم تادیه کدام است؟ -11
 الف( صرفاً در مورد نکول و امتناع از نکول بعمل می آید.  

 ب( امتناع از قبول یا نکول برات دارای همان اثر نکول است. 

 ج( پروتست عدم تادیه برات، سند مثبت عدم تادیه  برات از سوی محال علیه است.  

 د( پروتست عدم تادیه به جهت حفظ کلیه حقوق دارنده، باید به براتگیر، ثالث قبول کننده...ابالغ شود. 

قانون تجارت، اعتراض باید در مورد  293بودن گزینه اول باید بیان داشت، مطابق ماده  پاسخ تشریحی: در خصوص علت غلط

نکول، امتناع از قبول یا نکول، و نیز عدم تادیه بعمل آید. سایر گزینه ها نیز به موجب همان ماده صحیح می باشد. فقط در 

ه تعیین شده است نیز جهت حفظ کلیه حقوق دارنده خصوص گزینه آخر باید بیان داشت ابالغ به شخصی که در برات جهت تادی

 ضروری است.   

 صحیح است.  1گزینه 

 برات رجوعی براتی است که ...؟ -12
 الف( در آن براتگیر مدیون به برات دهنده نباشد و صادرکننده تعهد کند قبل از سررسید وجه برات را نزد براتگیر تامین کند.  

 برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه به عهده برات دهنده صادر می کند.  ب( دارنده برات اصلی پس از اعتراض

 ج( دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه به عهده یکی از ظهرنویسان صادر می کند.

ر اعتراض نامه به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان صادر می د( دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدو

 کند.

قانون تجارت، برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت  298پاسخ تشریحی: مطابق ماده 

صادر می کند. بنابراین روشن  وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها

است که گزینه آخر صحیح است. گزینه دو و سه هرچند صحیح اند اما ناقص بوده و گزینه آخر، گزینه کاملتری نسبت به آنها 

 می باشد.  

 همچنین آنچه در گزینه اول آمده تعریف برات سازشی می باشد. چه اینکه در برات برخالف حواله ممکن است صادرکننده از

 براتگیر طلبی نداشته باشد.   

 صحیح است.  4گزینه 

 کدام گزینه از شرایط شکلی صحت سفته نمی باشد؟ -13
 الف( مبلغ به حروف

 ب( مبلغ به عدد

 ج( درج تاریخ پرداخت 

 د( گیرنده وجه 

 ن مراتب ذیل باشد: پاسخ تشریحی: فته طلب یا به عبارتی دیگر همان سفته عالوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضم

 مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف. -1

 . گیرنده وجه که ممکن است در وجه حامل یا شخص معین باشد. 2

. تاریخ پرداخت یا همان سررسید که ممکن است عندالمطالبه، موعد معین یا به رویت باشد. بنابراین روشن است درج مبلغ به 3

سفته نمی باشد. این در حالی است که باید بیان داشت عدم رعایت این شرایط شکلی ضمانت  عدد از جمله شرایط شکلی صحت

اجرا ندارد فقط موجب می گردد چنین سفته ای از مزایای موجود در قانون تجارت بی نصیب گردد و در زمره ی اسناد غیر 

 تجاری قرار بگیرد. 

 صحیح است.  2گزینه 
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 ته نمی باشد؟کدام گزینه منطبق با مقررات سف -14
 الف( برای تحقق ظهرنویسی به معنای انتقال، امضاء ظهرنویس در پشت سند کفایت می کند. 

 ب( به منظور استفاده از مسئولیت ظهرنویسان، دارنده بایستی ظرف یکسال از تاریخ اعتراض، اقامه دعوا نماید.

 رفتن حق رجوع دارنده می گردد. ج( عدم ارسال اطالع نامه عدم پرداخت به صادرکننده، موجب از بین 

 د( عدم واخواست سفته مانع رجوع نخواهد بود. 

پاسخ تشریحی: در خصوص گزینه اول باید بیان داشت ظهرنویسی سفته از طریق امضاء بعمل می آید. همچنین دارنده برای 

 ویسان اقامه دعوا کند. حفظ حداکثری حق رجوع خود می بایست می بایست ظرف یکسال از تاریخ اعتراض علیه ظهرن

اما در خصوص گزینه سوم و علت غلط بودن آن باید بیان داشت اگر دارنده سفته ظرف مهلت مقرر اطالع نامه ای مبنی بر عدم 

پرداخت برای کسی که سفته را به او داده است ارسال ندارد حق مراجعه خود به وی را از دست نمی دهد. به عبارت دیگر 

 امه عدم تادیه الزم نیست. ابالغ واخواست ن

کنوانسیون آنسیترال  63همچنین عدم واخواست سفته نیز مانع اقدام و شکایت علیه مسئولین نخواهد بود. این نکته در ماده 

راجع به برات و سفته بین المللی بدین شرح آمده است: چنانچه از واخواست سند تجاری خودداری شود، قبول کننده برات، 

 فته و ضامنین آنها از مسئولیت مبرا نمی باشند.    صادرکننده س

 صحیح است.  3گزینه 

 گزینه صحیح در خصوص واخواست سفته های عندالمطالبه کدام است؟  -15
 الف( همانند سفته با سررسید معین است. 

 ب( نیازی به انجام واخواست ندارد.

 ج( بایستی از طریق اظهارنامه رسمی بعمل آید.  

 تماً بعمل آید. د( می بایست ح

پاسخ تشریحی: مطالبه وجه سفته در سفته های عندالمطالبه زمانی تحقق می یابد که متعهد از نیت متعهدله برای مطالبه سفته 

قانون آیین دادرسی مدنی، از طریق  156مستحضر شود و این آگاهی وقتی قانونًا محقق می شود که مراتب طبق مالک ماده 

هکار ابالغ شده باشد. پس در سفته های مذکور نحوه مطالبه وجه سفته، ارسال اظهارنامه رسمی و زمان اظهارنامه رسمی به بد

محاسبه واخواست تاریخ ابالغ این اظهارنامه به بدهکار خواهد بود. این اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 

 صورت می پذیرد.  

 صحیح است.  3پاسخ: گزینه 

 ایب چک در وجه حامل در مقایسه با چک در وجه شخص معین کدام گزینه است:از جمله مع -16
 الف( انتقال آن از طریق قبض و اقباض 

 ب( خطر ناشی از فقدان یا سرقت چک

 ج( انتقال از طریق ظهرنویسی 

 د( محرومیت از مزایای وصف تجریدی اسناد

سهام بی نام ، پول و غیره این است که در صورت فقدان یا سرقت پاسخ تشریحی: از جمله ایرادات اسناد بهادار در وجه حامل، 

چک دارنده صاحب آن محسوب می گردد. بنابراین این امر از جمله معایب این دست اسناد می باشد. به عبارت دیگر فراهم 

 ب این سند دانست. بودن امکان انتقال از طریق قبض و اقباض یا انتقال از طریق ظهرنویسی را نمی توان در زمره ی معای

 فارغ از آنچه گفته شد سند در وجه حامل به جهت سهولت در انتقال دارای کارکرد مثبتی می باشد.   

 صحیح است.  2گزینه 
 

 

 



        

 

326 

 م()آزمون شبیه ساز هفت

 ؟شودمیکدام یک از اشخاص زیر تاجر محسوب ن .1
 قائم مقام تجارتی -د             لعام -ج                 دالل -ب               حق العمل کار -الف

 کدام یک از اشخاص ذیل تاجر نیست؟ .2
 قائم مقام تجارتی -د            کسبه جزء -ج               حق العمل کار -ب             دالل -الف

 کدام یک از اشخاص ذیل تاجر نیستند؟ .3
   بورس کارگزار -ب                      مدیر عامل یک شرکت تضامنی -الف

 انبار عمومی -د                                                  بیمه گر -ج

 عامل کسی است که: .4
 به نام و به حساب خود معامله انجام می دهد. -الف

 به نام حود ولی به حساب دیگری معامله انجام می دهد. -ب

 به دستور دیگری معامله انجام می دهد. -ج

 امله قرار می گیرد.واسطه انجام مع -د

 کدام عبارت صحیح است؟ .5
 شرکت های تضامنی تاجر هستند و مشمول مقررات ورشکستگی نیز هستند. -الف

 شرکت های تضامنی تاجر هستند اما از شمول مقررات ورشکستگی خارج هستند. -ب

 ل مقررات ورشکستگی هستند.شرکت های تضامنی تاجر نیستند اما شرکت های تضامنی که موضوع آنها تجاری است مشمو -ج

 شرکت های تضامنی تاجر نیستند و از شمول مقررات ورشکستگی نیز خارج هستند. -د

 مدیران شرکت های تجاری: .6
 تاجر محسوب می شوند چون به نام خود عمل می کنند. -الف

 تاجر محسوب نمی شوند چون به نام دیگری و به حساب دیگری عمل می کنند. -ب

 می شوند چون به نام خود و به حساب خود عمل می کنند.تاجر محسوب  -ج

 تاجر محسوب نمی شوند چون به خود و به حساب دیگری عمل می کنند. -د

 در عقد مضاربه .7
 .شودمیحصه معینی از سرمایه به عنوان سود به مالک پرداخت  -الف

 .شودمیسود به نسبت سرمایه بین مالک و مضارب تقسیم  -ب

 تاجر محسوب می شوند. مالک و مضارب -ج

 .شودمیمضارب تاجر محسوب  -د

تاجری فوت نموده و تمام مال التجاره وی به فرزندش که صغیر است؛ به ارث رسیده و اموال مزبور توسط قیم  .8

 ؟شودمیتاجر محسوب  . در اینجا چه کسیشودمیاداره 
 قیم -ب                                                                                 صغیر -الف

 هر دو -د                                     نه صغیر و نه قیم تاجر محسوب نمی شوند. -ج

 کارمند دولت که در خارج از وقت اداری اشتغال به تجارت دارد؟ .9
 .شودمیتاجر محسوب  -الف

 .شودمیبه هیچ وجه تاجر محسوب ن -ب

 که تجارت شغل اصلی او باشد. شودمیحسوب در صورتی تاجر م -ج

 که تجارت با شغل اصلی او منافات نداشته باشد. شودمیدر صورتی تاجر محسوب  -د
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 که... شودمیدالل در صورتی تاجر محسوب  .10
 از اداره یا سازمان ذی ربط پرونده داللی اخذ کرده باشد. -الف

 در رشته واحدی فعالیت داشته باشد. -ب

 داللی به عنوان شغل معمولی پرداخته باشد.به کار  -ج

 شغل داللی را در قالب بنگاه یا موسسه انجام داده باشد. -د

 کدام یک از عبارات زیر در مورد اشتغال خارجیان به تجارت در ایران، صحیح است؟ .11
 اتباع خارجه حق اشتغال به تجارت در ایران ندارند. -الف

 ع ایران می توانند به تجارت اشتغال یابند.اتباع خارجه فقط با مشارکت اتبا -ب

 اتباع خارجه بدون محدودیت حق اشتغال به هر نوع تجارت در ایران دارند.-ج

 اتباع خارجه حق اشتغال به تجارت در ایران دارند مگر در زمینه هایی که منع خاص وجود دارد. -د

 داشتن دفاتر تجارتی .12
 .مالزمه با تاجر بودن صاحب آن ندارد -الف

 به تنهایی دلیل تاجر بودن صاحب آن است. -ب

 به هیچ وجه تاجر بودن صاحب آن را ثابت نمی کند. -ج

 به تنهایی دلیل تاجر بودن صاحب آن است؛ به شرط آنکه وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. -د

 شوند؟کسبه که میزان فروش ساالنه آنها از... ریال تجاوز نکند؛ کسبه جزء محسوب می .13
 یکصد میلیون -ب                                           پنجاه میلیون  -الف

 یکصدو بیست هزار  -د                                                یکصدر هزار -ج

 معیار تمیز کسبه جزء از سایر تجار عبارت است از: .14
 میزان سود خالص ساالنه -ب                                        میزان فروش ساالنه -الف

 تعداد کارگران -د                                  میزان سود ناخالص ساالنه -ج

 کدام مورد در خصوص کسبه جزء صحیح است؟ .15
 تاجرند اما از شمول مقررات حاکم بر تجار خارجند -الف

 تاجر نبوده و از شمول مقررات حاکم بر تجار خارجند -ب

 اجر نیستند اما مشمول بعضی مقررات حاکم بر تجار هستند.ت -ج

 تاجرند اما از شمول بعضی مقررات حاکم بر تجار خارجند -د

 ....کسبه جزء .16
 مشمول مقررات حقوق تجارت نیستند -الف

 بازرگان به شمار آمده ولی از داشتن دفاتر تجاری معافند -ب

 ه تکالیف تجار می باشند.بازرگان محسوب شده و بدون استثناء مشمول هم -ج

 در گذشته بازرگان به حساب می آمدند، اما در حال حاضر دیگر تاجر تلقی نمی شوند. -د

 پاسخ نامه
تعریف تاجر در ماده یک قانون تجارت بیان شده است. در این پرسش حق العمل کاری، داللی و عاملی طبق بند گزینه د صحیح است.  -1

رتی ذاتی هستند و قائم مقام تجارتی جزء اعمال تجارتی قلمداد نشده است؛ در نتیجه قائم مقام قانون تجارت عمل تجا 2ماده  3

 تجارتی تاجر نیست.

 گزینه د صحیح است. کسبه جزء تاجرند ولی از تکالیف تجار معاف شده اند.  -2

قانون تجارت عمل تجارتی  2ماده  3کارگزار بورس حق العمل کار است و در نتیجه شغل معمول او طبق بند گزینه الف صحیح است.  -3

قانون تجارت ذاتا تجارتی است و بیمه گر که شغل معمول خود را عملیات بیمه قرار داده  2ماده  9عملیات بمه طبق بند  ذاتی است.

عملیات بیمه قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری  31این قانون تاجر است عالوه بر این بر اساس ماده  1است بر اساس ماده 
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در ایران باید به وسیله شرکت های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام است و با رعایت مقررات به ثبت رسیده اند؛ انجام گیرد 

تصویب نامه قانون تاسیس انبارهای عمومی، انبار عمومی موسسه ای است بازرگانی که با رعایت مقررات به صورت شرکت  1طبق ماده 

 می تاسیس شده و به ثبت رسیده است.سها

قانون تجارت عاملیت در کنار داللی و حق العمل کاری از اعمال تجارتی ذاتی قلمداد شده با  2ماده  3در بند گزینه ج صحیح است.  -4

دیگری معامله  وجود این قانونگذار بر خالف داللی و حق العمل کاری عاملیت را تعریف نکرده است. عامل مانند وکیل به نام و حساب

 می کند؛ در نتیجه تعهدات ناشی از قراردادهایی که عامل برای دیگری منعقد می کند به عهده اصیل است.

کلیه شرکت های تجارتی از جمله شرکت تضامنی تاجرند و مشمول مقررات ورشکستگی هستند. شمول گزینه الف صحیح است.  -5

 قانون تجارت بیان شده است. 412در ماده مقررات ورشکستگی بر شرکت های تجارتی به صراحت 

مدیران و مدیران عامل هیچ کدام از شرکت های تجارتی تاجر محسوب نمی شوند مگر اینکه غیر از تصدی این گزینه ب صحیح است.  -6

الی که تاجر سمت ها شغل معمولشان عمل تجارتی ذاتی باشد. این افراد اعمال تجارتی را به نام و حساب شرکت انجام می دهند در ح

که اعمال تجارتی را به حساب خود، شغل معمول خویش قرار دهد. افزون بر این مدیریت شرکت تجارتی در  شودمیبه شخصی اطالق 

 قانون تجارت از اعمال تجارتی ذاتی قلمداد نشده است. 2ماده 

د متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه مضاربه عقدی است که به موجب آن اح»قانون مدنی 546طبق ماده گزینه د صحیح است.  -٧

 «.شودمیطرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده 

که اعمال تجارتی ذاتی را به حساب خود شغل معمول خود قرار دهد؛ در جایی  شودمیتاجر به شخصی اطالق گزینه ج صحیح است.  -8

نه شخص نماینده به  شودمینمایندگی از دیگری به تجارت اشتغال دارد. تاجر شخصی است که اعمال به حساب او انجام  که شخصی به

شرط آنکه اصیل اهلیت داشته باشد. اگر نماینده تجارت را به حساب محجور انجام دهد محجور به دلیل نداشتن اهلیت قانونی تاجر 

 نه قیم تاجر است و نه محجور.د سوال در نتیجه در فرض مور شودمیشناخته ن

کارمندان دولت به صورت کلی از تجارت منع نشده اند در نتیجه اصوال می توانند در کنار شغل دولتی تجارت گزینه الف صحیح است.  -9

 کنند در این صورت اگر عرفا تجارت شغل آنها قلمداد شود؛ تاجر و مشول مقررات حاکم بر تجارتند.

قانون راجع به دالالن تصدی به هر قسم داللی منوط است به اخذ پروانه از مراجع صالحیتدار.  1طبق ماده ت. گزینه ج صحیح اس -10

 این قانون مجرم است و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. 9شخصی که بدون پروانه به داللی تصدی کند بر اساس ماده 

ست. در نتیجه شخصی که بدون تصدی یعنی ایجاد بنگاهی متشکل به صورت مقصود از تصدی اشتغال به داللی همراه با ایجاد بنگاه ا

موردی داللی می کند ملزم به اخذ پروانه نیست. داللی ماهیتا از اعمال تجارتی ذاتی غیر بنگاهی است و تجارتی قلمداد شدن آن 

 که شخص به داللی تصدی کند. شودمیجاد مشروط به ایجاد بنگاه برای انجام این عمل نیست ولی الزام به اخذ پروانه زمانی ای

نیز در  1قانون تجارت هیچ محدودیتی برای اشتغال بیگانگان به تجارت در قلمرو ایران مقرر نکرده است. ماده گزینه د صحیح است.  -11

 تعریف تاجر داشتن تابعیت را شرط نکرده است.

قانون مدنی اتباع خارجه نیز از این حق متمتع خواهند شد  961اده اگر حق اشتغال به تجارت را از مصادیق حقوق مدنی بدانیم. طبق م

مگر در مواردی که به دالیلی موجه قانونگذار اشتغال بیگانگان به عمل تجارتی خاصی را خالف مصلحت کشور تشخیص دهد. به عنوان 

 لی برای شخص، ایرانی بودن است.یکی از شرایط صدور پروانه دال 1317قانون راجع به دالالن مصوب  2مثال بر اساس ماده 

و نگهداری دفاتر تجارتی توسط شخصی که شغل معمول او تجارت نیست مثبت تاجر بودن او  تنظیمگزینه الف صحیح است.  -12

نخواهد بود. از طرف دیگر اگر شغل معمول شخص تجارت باشد با وجود این دفاتر تجارتی را تنظیم و نگهداری نکند از تکالیف قانونی 

. این تخلف وصف تاجر را از او سلب نمی کند. تنظیم و نگهداری دفاتر تجارتی شودمیتخلف کرده و مشمول ضمانت اجراهای آن  خود

 در حد اماره قضایی بر تاجر بودن شخص داللت دارد.

ء را به دو دسته نظام نامه کسبه جز 1380قانون تجارت مصوب  19ماده واحده نظام نامه ماده  1طبق بند  گزینه ب صحیح است. -13

تقسیم کرده است: گروه نخست عبارتند از کسبه، پیشه وران، تولید کنندگان و نظایر آنها. این گروه در صورتی کاسب جزء محسوب می 

به  عبارتند از ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه ای. این گروه شوند که درآمد ساالنه آنها از یکصد میلیون ریال تجاوز نکند. گروه دوم

شرطی کاسب جزء قلمداد می شوند که در آمد ساالنه آنها از پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند. برای تشخیص اینکه تاجری در گروه 

 نخست قرار دارد یا گروه دوم باید ماهیت شغل او را در نظر گرفت.

معیار تشخیص تاجران کاسب جزء از  1380قانون تجارت مصوب  19ماده واحده نظام نامه ماده مطابق گزینه الف صحیح است.  -14

 .تاجران کاسب عمده درآمد ساالنه آنها است
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کسبه جزء با اینکه مطابق قانون تجارت تاجر هستند ولی مشمول برخی مقررات حاکم بر تاجران کاسب گزینه د صحیح است.  -15

ررات حاکم بر تاجران کاسب عمده خارج نیستند. دلیل نادرستی گزینه الف آن است که کاسبان جزء را به طور مطلق از شمول مق

دانسته است. در حالی که این گونه نیست و برخی مقررات حاکم بر تجار به طور مشترک نسبت به کاسبان جزء و کاسبان عمده قابل 

تبصره که یکی قانون است. بر اساس این  10اعمال هستند. قرینه موجود در قانون تجارت که بر این نظر داللت دارد حکم تبصره ماده 

تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود »از تکالیف قانونی تاجران را بیان کرده است؛

 .شودمیبنابراین موضوع تبصره شامل تاجران جزء و عمده « مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.

ا اینکه تاجر هستند از تکالیف تنظیم و نگهداری دفاتر تجارتی و ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی کسبه جزء بگزینه الف صحیح است.  -16

قانون آیین دادرسی مدنی مشمول مقررات ورشکستگی نیستند. از این رو از کسبه جزء برخالف  512معاف هستند و نیز طبق ماده 

 شود.می تاجرانی که کاسب عمده محسوب می شوند دادخواست اعسار پذیرفته
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